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Dankwoord 

Voor u begint te lezen willen we een paar mensen bedanken die hebben geholpen het 

project te maken tot wat het nu is.  

Als eerste willen we de opdrachtgevers bedanken voor de uitdaging. Door hen hebben we 

kennisgemaakt met de duomethodiek.  

Ten tweede bedanken we Bie Melis, onze projectcoach. Door haar gerichte feedback en 

enthousiasme voor het projectonderwerp hebben we een mooi resultaat behaald.  

Onze grootste dankbaarheid gaat uit naar de meewerkende organisaties en duo’s. Zij 

verleenden ons een blik op de praktijk van de duowerking. Zonder hun bijdrage was dit niet 

mogelijk geweest.  

Als laatste willen we ook elkaar, als groepsgenoten bedanken. Het was geen evidente keuze 

om met twee groepen samen te werken, maar we zijn hier wel in geslaagd.  

  

Januari 2015, Antwerpen 

Kaatje Amssoms, Jonathan Bal, Tom Thuij, Karen Van Den Bogerd, Lize Kesters, Kelly Everts, 

Nele Smets, Gwen Quasten, Charina Greene, en Aspet Khachatryan. 
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Hoofdstuk 1: Het project  

1.1 Wie zijn wij 

Dit projectboek werd geschreven door derdejaarsstudenten die een bacheloropleiding 

Maatschappelijk Werk volgen op de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. De redenen 

waarom we voor ‘duowerkingen’ als projectonderwerp kozen waren heel divers. De 

meesten konden zich bij de term ‘duo-methodiek’ wel iets voorstellen, maar iedereen was 

getriggerd naar de verdere betekenis en praktijk er van. 

1.2 Situering van het project 

De opdrachtgevers, Chris Haesendonckxen en Lore Motten, hebben zelf een begeleidende 

rol in projecten die de duomethodiek inzetten. We lichten deze vervolgens kort toe. 

Lore werkt bij Recht Op vzw, een organisatie waar armen het woord nemen. Lotgenoten 

vinden hier steun bij elkaar, strijden samen voor betere rechten en trachten 

uitsluitingsmechanismen in onze maatschappij weg te werken. Recht Op gaat in tegen het 

individueel schuldmodel en wil inzetten op positieve krachten en netwerkverbreding bij 

mensen in armoede. ‘Een paar apart’ kadert binnen de werking van Recht Op. Deze 

duowerking brengt mensen die in armoede leven samen met mensen die niet in armoede 

leven. Zo organiseren ze bijvoorbeeld een cultuurcafé waar mensen met verschillende 

sociale achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. (Recht Op, z.d.) 

Samenlevingsopbouw Antwerpen, waar Chris Haesendonckxen werkt, richt zich vooral op 

buurt en opbouwwerk. Deze werking stimuleert mensen om zelf verandering te brengen in 

hun situatie, actief burgerschap. Net als Recht Op zien ze armoede niet als een individueel 

probleem maar als een gevolg van vele oorzaken. Daarnaast hebben ze ook een structurele 

opdracht waarbij men regelmatig in gesprek gaat met het lokale beleid om tot structurele 

oplossingen te komen. Samenlevingsopbouw werkt rond de duomethodiek samen met 

Recht Op. Ze organiseren samen de cultuurcafés die hierboven al besproken werden. 

Ondertussen zijn er ook al nieuwe projecten zoals ‘Aangen@me kennismaking’. Hier vormt 

men duo’s door computerles te geven. Het project ging zo goed dat er duo’s samen lesgever 

werden voor andere duo’s. (Haesendonckx et al., 2010) 

1.3 Probleemstelling 

In Vlaanderen bestaan er heel wat organisaties die, evenals onze opdrachtgevers, gebruik 

maken van de duomethodiek.   

 

De opdrachtgevers gaven aan dat er nergens een overzicht bestaat van alle bestaande 

duowerkingen. Ze hebben reeds initiatieven ondernomen om hier verandering in te 

brengen. Zo zochten ze op het internet naar verschillende duowerkingen en nodigden deze 

uit voor een trefdag. Op deze trefdag konden verschillende organisaties in overleg gaan en 
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ideeën uitwerken. Uit deze ontmoeting kwam een interessante visietekst voort waarin 

enkele gemeenschappelijke waarden en doelen geformuleerd werden, ondanks de grote 

diversiteit van verschillende werkingen. Want de invulling en implementatie van de 

duomethodiek verschilt sterk van organisatie tot organisatie. (Haesendonckx, & Motten, 

persoonlijke communicatie, 22 september 2014) 

Met dit project en ons onderzoek willen we zicht krijgen op enerzijds de verschillen bij het 

gebruik van de duomethodiek en anderzijds ook de gelijkenissen in kaart brengen.  

Hierdoor is onze onderzoeksvraag dan ook dubbelledig. Aan de hand van onze eerste 

onderzoeksvraag ‘Hoe realiseert men de duowerkingen binnen de verschillende 

organisaties?’ willen we inzoomen op de rol van de begeleider en het organisatorische kader 

die de duowerking structureel vorm geeft. Door het andere onderzoeksdoel ‘Hoe ervaren 

deelnemers en vrijwilligers de duowerkingen in Vlaanderen?’ willen we de duo’s bevragen. 

Door ons onderzoek willen we tegemoetkomen aan de vraag van Samenlevingsopbouw 

Antwerpen en Recht Op vzw. Tevens hopen we dat ons onderzoeksmateriaal op lange 

termijn gebruikt kan worden om andere organisaties warm te maken voor het gebruik van 

de duomethodiek.  

1.4 Het proces 

Twee projectgroepen van elk vijf studenten kozen om rond het thema duomethodiek te 

werken. Na het eerste gesprek met de opdrachtgevers verkenden de twee groepen de 

probleemstelling en de duomethodiek, de resultaten hiervan kan je lezen in het tweede 

hoofdstuk van ons projectboek. 

Op basis van deze probleemsituering gingen de twee groepen aanvankelijk individueel aan 

de slag. De ene groep werd gevraagd de focus te leggen op de beleving van de duo’s en om 

een creatieve uitwerking van de onderzoekgegevens te bedenken die andere organisaties 

warm maakt voor het gebruik van een duowerking. De andere groep kreeg de opdracht om 

voornamelijk het organisatorische kader te verkennen en een soort inventarisatie te maken 

van bestaande organisaties die werken met de duomethodiek. 

 We merkten echter al gauw dat onze twee projecten elkaar overlapten, we vertrokken 

namelijk vanuit dezelfde probleemstelling en dezelfde duomethodiek. Daarom gingen we 

met elkaar in gesprek om een goede afbakening te bepalen. We zagen al snel in dat we de 

overlap van beide groepen net wilden benutten om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen 

geven van een duowerking. Dit willen we doen door een gezamenlijk projectboek te 

schrijven waarin we zowel het perspectief van de duo’s als het perspectief van de 

hulpverlener of begeleider schetsen en verbinden met elkaar.  

Op deze manier kunnen we de verschillende organisatorische kaders met elkaar vergelijken 

en kunnen we de beleving van de duo’s aftoetsen met datgene de begeleider vertelt, en 
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omgekeerd. Dat we deze verbindingen kunnen maken, vinden we een grote meerwaarde 

voor het project.  

Aangezien we voornamelijk de belevingen over een duowerking willen verzamelen, kozen 

we voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van een diepte-interview. Omdat een 

gestandaardiseerde vragenlijst ons zou kunnen beperken in het gesprek kozen we 

vervolgens voor gespreksthema’s. In de interviews willen we graag twaalf onderwerpen 

bespreken en stelden hiertoe enkele richtvragen op. Dit is een meer flexibele 

interviewmethode waarbij we de vragen beter kunnen afstemmen op de geïnterviewde. In 

bijlage kan u de verschillende gespreksthema’s nalezen. 

Omdat we het belangrijk vinden dat de geïnterviewden vrijuit kunnen praten en de 

anonimiteit gewaarborgd wordt, werkten we niet met beeldmateriaal. We vroegen de 

geïnterviewden wel of we gebruik mochten maken van opnamemateriaal, om het interview 

vlot te kunnen uittypen. Het opnamemateriaal zal verder niet verspreid worden voor andere 

doeleinden. De creatieve uitwerking dient nu voornamelijk ter ondersteuning van het eigen 

projectboek, in de vorm van citaten. De anonieme interviewgegevens kunnen door de 

opdrachtgevers wel verder gebruikt worden. De verwerking van de interviewgegevens 

nemen we op in het vierde hoofdstuk van het projectboek. Hierbij maken we gebruik van 

citaten om onze beweringen te staven.   

Om voldoende interviewgegevens te kunnen bekomen stelden we tot doel tien organisaties 

te contacteren. Per organisatie wilden we minstens één duo en één begeleider interviewen. 

We merkten echter al snel dat dit niet bij elke organisatie mogelijk was, zoals u in onze 

kritische noot achteraan in dit rapport kan lezen. Om een goede keuze te kunnen maken 

verkenden we eerst verschillende organisaties die werken met de duo methodiek, via hun 

websites. Deze gegevens vulden we in op een infofiche. De fiches werden per doelgroep 

verzameld. Op basis van deze fiches kozen we, in samenspraak met de opdrachtgevers, de 

tien organisaties. Bij het verzamelen van de fiches per doelgroep merkten we dat het niet 

gemakkelijk is om de duowerkingen in te delen volgens een bepaalde noemer. De 

organisaties die de duomethodiek inzetten spelen namelijk in op verschillende 

ondersteuningsnoden, verschillende leeftijden, enzovoort. Meer hierover kan u lezen in de 

interviewgegevens.  

We legden deze ideeën voor aan de opdrachtgevers tijdens een tweede overlegmoment. Na 

enig overleg ging iedereen akkoord met deze afbakening en de samenwerking tussen de 

twee groepen. 

In de literatuur en in de interviewgesprekken merkten we dat er verschillende begrippen 

door elkaar gebruikt worden. Om de eenvormigheid te bewaren en duidelijkheid te 

garanderen kozen we er als groep voor om alle werkingen te benoemen als duowerkingen. 

Organisaties  die contact creëren tussen enerzijds een persoon met een bepaalde 

kwetsbaarheid (voortaan benoemd als deelnemer) en een vrijwilliger, maken dus gebruik 
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van de duomethodiek. De persoon die het duo begeleid benoemen we in dit werk als de 

begeleider.  

1.5 Opbouw van het projectboek 

In het eerste hoofdstuk hebben we toegelicht wie we zijn en waarom we voor dit project 

kozen. Daarna beschreven we de start van het gehele project door de opdrachtgevers te 

omschrijven en de opdracht te situeren, alsook de probleemdefiniëring waaruit onze 

onderzoeksdoelen voortvloeiden. Om de samenwerking tussen beide groepen te 

verduidelijken beschreven we vervolgens het proces. Dit geeft ook weer welke stappen we 

ondernamen om te komen tot de inhoud van het projectboek. 

Na dit inleidende hoofdstuk, waarin we de probleemstelling en het proces van dit project 

toelichtten, gaan we in het tweede hoofdstuk dieper in op de betekenis en terminologie van 

de duomethodiek. Om deze methodiek goed te kunnen begrijpen zijn we in literatuur op 

zoek gegaan naar het ontstaan van de duomethodiek en het verdere historische verloop 

ervan. In dit hoofdstuk beschrijven we ook de gemeenschappelijke waarden en doelen die 

aan de basis liggen van de meeste duowerkingen. 

In het derde hoofdstuk omschrijven we hoe de selectie van de organisaties verliep waar we 

de interviews afnamen. Om de diversiteit in de werking weer te geven omschrijven we een 

raster dat we construeerden om de organisaties te kunnen categoriseren. Hierna beschrijven 

we deze organisaties kort.  

In het vierde en laatste hoofdstuk lichten we kort toe waarom we gebruik maakten van 

gespreksthema’s om het interview op te bouwen. Deze thema’s gebruiken we tevens om de 

verwerking van de interviewgegevens gestructureerd weer te geven. Alsook de kritische 

noot wordt in dit hoofdstuk besproken. In de conclusie van dit hoofdstuk trachten we 

verbindingen te leggen tussen informatie van de literatuurstudie en de interviewgegevens.  

We sluiten dit projectboek af met een besluit.   
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Hoofdstuk 2: Situering  

2.1 Wat is duo werking? 

Bij een duowerking vormen twee vrijwilligers een duo. De deelnemers of het duo trekken 

samen op voor een bepaalde periode en omwille van een bepaald doel. Alle duo’s bestaan 

enerzijds uit iemand in een kwetsbare positie die kennis, vaardigheden, gezelschap of een 

duwtje in de rug kan gebruiken. De ander heeft tijd, vaardigheden en kennis en wil deze 

graag delen. In deze georganiseerde vriendschappen kunnen de duo’s de ondersteuning 

vinden die ze in het eigen beperkte netwerk moeilijker vinden. (Adrianssens, 2014) 

 

Er zijn inmiddels vele benamingen die gehanteerd worden om de vrijwilliger te omschrijven 

zoals; maatje, vriend, buddy, coach, wegwijzer of gewoon vrijwilliger (Glissenaar & Reijn, 

1999). Degene met wie de deelnemer omgaat wordt op verschillende manieren aangeduid: 

doelgroeper, maatschappelijk kwetsbare, bezochte, ex-psychiatrische patiënt, gehandicapte, 

thuisloze jongere, bejaarde of persoon in armoede.  

 

Het is duidelijk dat er verschillende manieren zijn om een duowerking te omschrijven. Deze 

verschillen zijn te herleiden naar de manier waarop het project is ontstaan, welke doelen 

nagestreefd worden en hoe het project georganiseerd is (Glissenaar & Reijn, 1999). De 

oorsprong van de ‘duowerking’ kunnen we situeren in de jaren zeventig en was toen gericht 

op mensen met HIV aids. Binnen deze context werd de volgende definitie gehanteerd: 

“Buddies are individuals who volunteer to provide social support to persons who are 

infected with HIV in buddy programs provided by community base.” (Burrage & Demi, 2003, 

p. 54).  

 

Wouters (2007) omschrijft het als een manier waarop vrijwilligers één op één gekoppeld 

worden aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of een 

maatje behoeft. Dit is een algemene omschrijving en eigenlijk niet heel veelzeggend. De visie 

die in dit werk gehanteerd zal worden is die van Glissenaar en Reijn (1999) die buddyzorg 

omschrijft als volgt:   

 

“Maatjes trekken met elkaar op, doen leuke dingen, praten, fietsen of zitten thuis samen 

fotoalbums door te kijken. Deze koppeling van mensen is niet spontaan verlopen. 

Professionals hebben voor hen deze afspraak gearrangeerd. Wie de ander is verschilt per 

project. Meestal gaat het om iemand met wie iets aan de hand lijkt te zijn, om iemand die 

anders lijkt dan normaal. Dat anders-zijn varieert. Het kan gaan om ziekte, een aandoening, 

een handicap, een bepaalde problematiek, isolement of een combinatie van bovenstaande 

aspecten.” (p.9) 
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Deze definitie is een meer volledige omschrijving van een duowerking, daar deze niet gericht 

is op één problematiek zoals bijvoorbeeld aids, maar verwijst naar de toepassing voor 

diverse problematieken. Binnen deze definitie worden geen doelgroepen uitgesloten noch 

wordt er specifiek op één doelgroep gericht. Het is een brede maar veelzeggende 

omschrijving van het begrip duowerking.  

 

Eén van de belangrijkste concepten binnen de duowerking is de inzet van de vrijwilligers. 

Volgens de definitie van Dekker (1994) zijn buddy’s/maatjes, vrijwilligers. Een algemeen 

internationaal gehanteerde definitie van vrijwilligerswerk is de volgende: “Vrijwilligerswerk 

is werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten 

behoeve van anderen of de samenleving.” (Van Dam, Govaart & Wiebes, 1998, p. 17). Het 

wordt duidelijk dat het hier draait om werk. De activiteiten worden niet betaald en zonder 

verplichtingen verricht, toch is het niet vrijblijvend. Ook binnen het vrijwilligerswerk wordt 

er verwacht dat je gemaakte afspraken nakomt. Een ander interessant aspect van 

vrijwilligerswerk is dat het gebeurt ten behoeve van anderen of de samenleving. Dit aspect 

zorgt voor een afbakening van het vrijwilligerswerk ten aanzien van andere vormen van 

vrijetijdsbesteding die iemand voor zichzelf verricht. Dat wil zeker niet zeggen dat 

vrijwilligerswerk niet van betekenis is voor de vrijwilliger zelf. (Van Dam, Govaart & Wiebes, 

1998)  

 

Michèle Jacobs (2014) is stafmedewerker onderzoek en methodiekontwikkeling bij 

Samenlevingsopbouw vzw Antwerpen. Michèle Jacobs (2014) schreef op basis van diepte-

interviews met Chris Haesendonckx (Samenlevingsopbouw Antwerpen) en Lore Motten 

(Recht Op vzw) een visietekst over duowerking. In deze tekst wordt beschreven wat een 

duowerking inhoudt vanuit het perspectief van deze twee veldwerkers. Men stelt dat een 

deelnemer van een duowerking zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevindt. 

Eveneens dat maatschappelijk kwetsbaren op diverse levensdomeinen drempels ervaren. Zij 

staan aan de rand van de maatschappij. Vaak vinden ze de juiste weg niet naar 

dienstverlening, werk, cultuur, onderwijs, enzovoort. (Jacobs, 2014) 

 

Door een maatschappelijk kwetsbare te koppelen aan een niet-maatschappelijk kwetsbare 

creëert men in de eerste instantie ondersteuning om te participeren. Daar waar de 

deelnemer de kracht niet heeft om toe te komen, ondersteunt de vrijwilliger hem om deel te 

nemen aan maatschappelijke domeinen en aansluiting te vinden bij de maatschappij.  

Het is vaak zo dat het netwerk van mensen die in een maatschappelijk kwetsbare positie 

leven uitsluitend bestaat uit maatschappelijk kwetsbaren. Hun netwerk is meestal beperkt in 

verscheidenheid. De enige niet-maatschappelijk kwetsbaren met wie zij in contact komen 

zijn meestal hulpverleners. Deze deelnemers werden in het verleden vaak gekwetst, zij 

voelen zich niet de moeite waard en ongewenst. Dat een vrijwilliger op een geheel vrijwillige 

basis met hen een contact wil aangaan is veelbetekenend en heeft een positief effect op het 

gevoel van zelfwaarde van maatschappelijk kwetsbaren.  
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Door de duowerking komen mensen op plekken waarvan ze nooit gedacht hadden te komen 

en gaan ze om met mensen van wie ze nooit gedacht hadden er mee om te gaan. 

Deelnemers krijgen doorheen het proces van de duomethodiek het gevoel er bij te horen en 

er bij te mogen horen. (Jacobs, 2014) 

2.2 Ontwikkeling en evolutie van de methodiek 

2.2.1 Het ontstaan 

De basis voor de duomethodiek werd in het begin van de jaren zeventig al gelegd in het 

Shanti project in Berkeley (VS), toen in de Verenigde Staten vervangende 

thuiszorgvoorzieningen voor mensen met een terminale ziekte werden opgezet (Williams, 

1988). Dit project ontstond nadat opgemerkt werd dat de reguliere gezondheidszorg aan 

mensen met aids tekortschoot. Vele gezondheidswerkers weigerden uit angst voor 

besmetting om iemand met aids te verzorgen. Vaak verloren de mensen met aids ook hun 

ziektekostenverzekering en de homoseksuele mannen konden vaak niet terugvallen op hun 

familie of sociaal netwerk. Een veelvoorkomende situatie was dat andere homoseksuelen 

vanuit solidariteit de zorg aanvulden. In dit geval waren zij vrijwilligers, ook vaak vertaald 

naar maatje of vriend. (De Rijk, Drent, & van den Boom, 1992) Duowerking werd 

omschreven als een praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met aids en hun 

naaste omgeving (Burrage, & Demi, 2003). 

Vanaf het begin van de jaren negentig vormde de Amerikaanse duomethodiek de inspiratie 

voor vele initiatieven in Nederland. Er ontstonden duowerkingen voor tienermoeders, ex-

gedetineerden, alleenstaande ouders, asielzoekers, enzovoort. Men vond met deze 

methodiek voornamelijk aansluiting bij mensen met een psychiatrische problematiek 

aangezien de geestelijke gezondheidszorg sterk inzette op herstel en integratie van deze 

doelgroep in de maatschappij. (Van Damme, 2012) 

 

Vandaag de dag zijn er ook vele verschillende duowerkingen aanwezig in Vlaanderen. Zij 

richten zich op doelgroepen die zeer divers zijn. Sommigen benaderen één specifieke 

doelgroep terwijl andere duowerkingen meerdere doelgroepen in hun aanpak verwerken. 

Voorbeelden van duowerkingen zijn er inmiddels legio: het kan gaan om hulp bij zelfstandig 

wonen, of bij het aangaan van sociale contacten, het leren van de Nederlandse taal of bij 

mensen met een beperking of ziekte. (Wouters, 2007) 

Ook binnen zorg en welzijn zien we een toename van duowerkingen zoals ‘Buddy bij de buik’ 

in Gent en ‘Het Homiesproject’ in Antwerpen, dewelke later in dit projectboek nog aan bod 

komen. Eveneens de ‘Buddywerking Vlaanderen’, die ondersteuning biedt aan mensen die 

langdurige psychische problemen ervaren, is een voorbeeld van een zeer divers aanbod voor 

de vele doelgroepen (Buddywerking Vlaanderen, z.d.). 

 

In 2007 gaf toenmalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere de 

opdracht aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips om duowerkingen in  

Vlaanderen te implementeren. Momenteel zijn er in Vlaanderen en het Brussels 
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Hoofdstedelijk Gewest dertien regionale buddywerkingen, onder de koepel van 

‘Buddywerking Vlaanderen’. Buddywerking Vlaanderen is de koepel waaronder diverse 

buddywerkingen binnen de Centra voor Geestelijk Gezondheidszorg behoren. (Van Damme, 

2012) 
 

2.2.2 Toenemende nood aan duowerkingen.  

Het grootste deel van de mensen worden gesteund door hun omgeving en hun sociaal 

netwerk. Het gevoel van steun en het netwerk is belangrijk in een maatschappij dat zich 

steeds meer op het individu gaat richten. Onze samenleving is de laatste jaren zo hard 

veranderd dat het steeds moeilijker is om deze steun vanzelfsprekend te noemen. 

(Glissenaar & Reijn, 1999). Vroeger waren mensen hechter aan elkaar gebonden door de 

parochie of door de buurt maar dit is sterk afgenomen. We nemen ook minder deel aan een 

vrijetijdsvereniging en het komt regelmatig voor dat familie verder van elkaar gaat wonen. 

De vermaatschappelijking van de zorg heeft hier ook een bijdrage. Er wordt steeds meer 

bezuinigd, ook in de hulpverlening. Hulpverleners moeten meer doen met minder tijd en 

middelen. Door een tekort in de zorg is de duomethodiek tot leven gewekt. Bij deze 

methode is sociale steun bieden heel belangrijk. Sommige hulpbehoevenden hebben een 

degelijk sociaal netwerk maar er zijn er ook een groot deel waarbij van een sociaal netwerk 

weinig of geen sprake is. (De Monnick, 1997) 

 

De individualisering van onze maatschappij samen met economische en sociale 

zelfredzaamheid is niet haalbaar voor iedereen. We zien enerzijds de “winnaars”, zij die 

succes hebben en anderzijds de “losers” die het moeilijk hebben om een plaats te vinden in 

de maatschappij. We moeten er als samenleving voor zorgen dat we beiden groepen op 

verschillende levensdomeinen zoals cultureel, sociaal, economisch en maatschappelijk vlak 

een degelijk en volwaardig leven kunnen bieden. Voor sommigen zijn de duowerkingen van 

nu een antwoord op de eenzaamheid. (Wouters, 2007) 

 

2.2.3 Aandachtpunten bij de huidige ontwikkeling.  

Het is duidelijk dat de duowerking een sociale steun kan bieden aan iemand in een 

kwetsbare positie, er moet wel opgelet worden voor de valkuil dat de vrijwilliger geen 

hulpverlener gaat spelen. De vrijwilliger moet gezien worden als onderdeel van het sociaal 

netwerk van de maatschappelijk kwetsbare persoon. Ze zijn geen hulpverlener maar kunnen 

wel steun en vriendschap bieden. (Glissenaar en Reijn, 1999).  

2.3 Doelen en waarden 

Door versnippering in het aanbod en de gebruikte methodiek zijn duowerkingen heel divers. 

Toch herkennen we enkele gemeenschappelijke doelstellingen en formuleerde Michèle 

Jacobs (2014) in haar hierboven reeds vernoemde visietekst, over duowerkingen, vier 

gemeenschappelijke waarden en één voorwaarde.  
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2.3.1  Doelen 

A. Bevorderen van participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen aan de 

samenleving. 

Maatschappelijk kwetsbare groepen ondervinden een heleboel drempels op verschillende 

vlakken. Enkele voorbeelden zijn: onderwijs, huizenmarkt, cultuur. Er is een dubbel 

perspectief om de participatie te bevorderen. Ten eerste de kwetsbare doelgroepen 

ondersteunen om te participeren op verschillende maatschappelijke domeinen waar ze zelf 

moeilijk aan kunnen meedoen. Ten tweede moeten de maatschappelijke domeinen meer 

toegankelijk worden. Beide partijen hebben dus elk hun bijdrage. (Jacobs, 2014) 

 

B.  Netwerkverbreding 

Een tweede doel van duowerking is netwerkverbreding. Hieronder verstaat men dat een 

persoon in een maatschappelijk kwetsbare positie een groter netwerk kan uitbouwen. Voor 

sommige maatschappelijk kwetsbare mensen is het enige sociaal contact dat ze nog hebben 

het contact met hun hulpverlener(s). Door de duowerking wil men de maatschappelijk 

kwetsbare meer contacten aanbieden. Dit contact is iemand die geen hulpverlener is maar 

een soort vriend. Deze vriendschap komt nogal artificieel tot stand omdat de ontmoeting 

door de hulpverleningsorganisatie georganiseerd wordt. (CGG Kempen, 2014) 

 

C. Taboe doorbreken 

Een derde doel van duowerking is om verschillende taboes te doorbreken zoals: ‘Iedereen 

met een psychische kwetsbaarheid is gevaarlijk’. Men gaat dit taboe doorbreken door 

iemand met een kwetsbaarheid te koppelen aan een vrijwilliger. De vrijwilliger heeft de 

mogelijkheid om van de maatschappelijk kwetsbare veel bij te leren en kan deze nieuwe 

visie verspreiden in zijn eigen sociaal netwerk. (VVGG, 2012) 

 

2.3.2 Waarden 

A. Gelijkwaardigheid 

Gelijkwaardigheid zal de interactie van het duo positief beïnvloeden. Mensen in een 

maatschappelijk kwetsbare positie worden namelijk al te vaak minderwaardig behandeld en 

betutteld. Ze krijgen niet steeds gelijke kansen in de maatschappij maar zijn als persoon wel 

gelijkwaardig. Door in te zetten op deze waarde zal men het empowerend effect versterken.  

 

B. Vrijwilligheid 

Vrijwilligheid is haast een voorwaarde om te kunnen komen tot een authentieke verbinding 

tussen het duo. De vrijwilliger gaat deze relatie aan vanuit een eigen vrijwillige keuze en dus 

niet vanuit een professioneel vertrekpunt. Voor de deelnemer is een vrijwillige deelname 

considerabel omdat de duomethodiek anders niet zal werken. 
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C. Een verbindend thema 

De projectdoelen komen voort uit de actuele thema’s uit het werkveld waarmee de 

organisatie aan de slag gaat. Wil men netwerkverbreding bekomen, werk vinden of samen 

iemands schulden beheren? Het karakter van een thema kan open, beladen, verbindend, 

vrijblijvend,… zijn. Om netwerkversterking te bekomen is er bijvoorbeeld verbinding nodig 

zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook minder vrijblijvende thema’s zoals 

wonen, werk en schuldbeheer kunnen gesitueerd worden in een duowerking. Binnen deze 

thema’s denk je niet meteen aan netwerkversterking, toch is het gebrek aan een degelijk 

netwerk binnen deze problematieken vaak aanwezig. Alsook hierbij moet men inzetten op 

gelijkwaardigheid.  

 

D. Het structurele karakter  

De duomethodiek mag niet los bekeken worden van het wegwerken van structurele 

uitsluiting. Als men geen veranderingen op structureel niveau blijft aankaarten en 

stimuleren, dan zal de nood aan individuele ondersteuning blijven bestaan. De duowerking 

biedt hier een antwoord op, maar het is niet voldoende om de rechten van mensen in 

maatschappelijke kwetsbare posities te vrijwaren.  

Om een betere aansluiting met het maatschappelijke leven te bekomen is het de bedoeling 

dat de duo’s zich bewegen in de publieke sfeer. Op deze manier wordt tevens de 

mogelijkheid tot netwerkverbreding vergroot en doet men aan sensibilisering. Men nodigt 

de samenleving als het ware uit om zich open te stellen voor mensen die zich onderscheiden 

van de samenleving. 

E. De ondersteuning door een werker 

De professionele werker zet mee de doelstellingen uit en bewaakt het proces. Hij schept een 

positief klimaat en een kader van waaruit de duo’s met elkaar in interactie treden. Hij 

bemiddelt en ondersteunt beide partners van het duo waar nodig. De werker heeft tevens 

als taak om twee partners aan elkaar te matchen. Op basis van een goede voorbereiding en 

mensenkennis probeert een werker een ‘klik’ tussen twee partners te vinden. Deze match is 

van wezenlijk belang voor het slagen van de duowerking. Ondersteuning door een werker is 

dan ook een voorwaarde om de duomethodiek te doen slagen. 
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Hoofdstuk 3: Verkenning van de diensten  

3.1 De organisaties 

Uit de beschrijving van het begrip ‘duowerking’ in hoofdstuk twee werd duidelijk dat deze 

methode voor verscheidene doelgroepen en in verschillende contexten kan ingeschakeld 

worden. Bij de selectie van organisaties zijn we dan ook uitgegaan van de vele domeinen 

binnen zorg en welzijn waar de methode van duowerking kan toegepast worden. We 

zochten o.a. in de gezondheidszorg, de psychiatrie, bij personen met een beperking, 

armoede, dak- en thuislozen, integrale jeugdzorg, justitie, ouderenzorg, 

samenlevingsopbouw, … 

Zoals in het proces beschreven werd contacteerden we tien organisaties, bij negen 

organisaties was er de mogelijkheid om interviews af te nemen. Hieronder geven we een 

overzicht van deze organisaties. Daarna lichten we kort hun werking toe zodat u als lezer de 

achtergrond, de doelgroepen en visie van de organisaties kent.   

 

Thema Organisatie Regio Trefwoorden 

Kans-

armoede 

Special 

buddyproject 

schuldpreventi

e 

Limburg #Kansarmen  

#Dagelijks leven  

#knopen doorhakken  

#OCMW #CAW. 

Dak- en 

thuislozen 

Homies CAW 

Antwerpen 

Antwerpen #Dak- en thuislozen 

#Sociale rechtvaardigheid 

#verantwoordelijkheid 

#Overwinnen  

Gezond-

heidszorg 

Buddy bij de 

buik 

Oost- Vlaanderen #Zwangere gezinnen  

#Kwetsbare situatie 

#Emotionele ondersteuning 

#Gezondheidsvoorlichting 

#Ondersteunen in administratie 

Gezond- 

heidszorg 

Buddy’s voor 

jongeren met 

kanker 

Globaal #Jongeren met kanker 

#tussen 17 en 30 jaar 

#Vormingsweekend 

#psychosociale begeleiding 

Psychiatrie Metawonen Oost- Vlaanderen #Psychisch kwetsbaren  

#uit het sociaalisolement 

#vertrouwensband 

Onderwijs Buddyproject 

Leuven 

Vlaams- Brabant #Maatschappelijk kwetsbare 

kinderen en jongeren  

#Basis- en secundair onderwijs  
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3.1.1 ‘ Special Buddyproject Schuldpreventie’   

Coördinerende organisatie: CAW Limburg in samenwerking met BudgetInzicht Limburg, 

OCMW Beringen, Bilzen, Diepenbeek, Hasselt, Heusden-Zolder en Sint-Truiden.  

 

Betrokken actoren:  

- Vrijwilligers, genaamd buddy 

- Hulpverlener CAW/OCMW 

- Mensen die in structurele armoede leven 

- De meest kwetsbare groepen in de samenleving 

 

Proces: 

Het OCMW geeft aan dat er tegenwoordig steeds meer mensen geconfronteerd worden met 

financiële problemen. Vrijwilligers helpen mensen, wekelijks één tot twee uur, het dagelijkse 

leven terug in handen te nemen en knopen door te hakken als het gaat over verstandig 

omgaan met het budget. De ondersteuning bestaat uit het samen op orde krijgen van de 

financiële situatie en de papieren. Een maatschappelijk assistent van het OCMW geeft aan 

voor welke cliënt een buddy nodig is. Vervolgens kijkt het BIZ (Budget In Zicht) welke buddy 

het best past bij de betreffende cliënt. De maatschappelijk assistent maakt een afspraak met 

de cliënt en de buddy of gaan op huisbezoek. De ondersteuning duurt  zes maanden en het 

proces wordt opgevolgd door de maatschappelijk assistent. (Buddyproject schuldpreventie, 

z.d.) 

 

 

 

 

 

#Naschoolse Studiebegeleider 

#Motiveren 

Onderwijs Katrol Gent Oost- Vlaanderen #Naschoolse begeleiding 

#Kinderen  

#kwetsbaar milieu 

#Opvoedingsondersteuning 

Samen-

levings-

opbouw 

2Spraak Antwerpen #Anderstaligen 

#Solidair  

#democratie  

#interculturele samenleving  

Taal en 

inburgering 

SporTaal Antwerpen #Anderstalige migranten 

#Sporten buiten de schooluren 
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3.1.2 ‘Homiesproject’  

Coördinerende organisatie: CAW Antwerpen 

Betrokken actoren:  

- Vrijwilliger, genaamd de homie 

- Kwetsbare persoon, genaamd de deelnemer 

- Hulpverlener van het CAW als ankerfiguur voor de homie 

- Woonbegeleider als ankerfiguur voor de deelnemer 

Proces: 

De homie en de deelnemer worden gekoppeld tijdens een kennismakingsgesprek met de 

hulpverlener van het CAW en een woonbegeleider. De opzet van het project gaat er van uit 

dat vrijwilligers in contact worden gebracht met deelnemers met als doel het opbouwen van 

een sociaal netwerk en het helpen waar mogelijk. Hier worden alle afspraken en het verloop 

grondig uitgelegd. Hierna gaan ze meestal meteen elkaar beter leren kennen door te gaan 

wandelen of iets te gaan drinken. Bij problemen is de hulpverlener van het CAW er als 

ankerfiguur voor de homie en de woonbegeleider als ankerfiguur voor de deelnemer. 

(Anoniem, hulpverlener bij CAW Antwerpen, persoonlijke communicatie, 24 november 

2014) 

 

3.1.3 ‘Buddy bij de buik’  

Coördinerende organisatie: Arteveldehogeschool opleiding Vroedkunde in Gent. 

 

Betrokken actoren:  

- Studenten vroedkunde/maatschappelijk werk, genaamd buddy (vrijwilliger 

- Kansarme zwangere vrouwen (de deelnemers) 

- Docent Vroedkunde ter ondersteuning voor de studenten 

 

Proces: 

Cliënten worden vaak doorverwezen door maatschappelijk werkers, bij Kind en Gezin, 

OCMW, ziekenhuizen en door huisartsen. Studenten vroedkunde en maatschappelijk werk 

gaan één keer in de twee weken bij het gezin thuis om te kijken wat de noden zijn van het 

gezin. De buddy’s ondersteunen gezinnen tijdens de zwangerschap, de bevalling en in het 

kraambed totdat het kind één jaar is. Het kan gaan om emotionele ondersteuning tot aan 

ondersteuning in administratieve procedures, zoeken naar nieuwe woonst of naar het 

OCMW om een leefloon aan te vragen. (Arteveldehogeschool, 2014) 
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3.1.4 ‘Buddy’s voor jongeren met kanker’  

Coördinerende organisatie: Vlaamse Liga tegen Kanker, Kom op tegen kanker.  

 

Betrokken actoren:  

- Vrijwilligers, genaamd buddy’s 

- Jongeren tussen 17 en 30 jaar die kanker hebben of hebben gehad 

- Stafmedewerkers voor ondersteuning  

 

Proces: 

Een vrijwilliger wordt buddy na het voeren een intakegesprek, evaluatiegesprek en het 

volgen van een vormingsweekend. Na overleg krijgt de buddy één jongere toegewezen, 

waarna er een kennismakingsgesprek volgt. Bij wederzijdse goedkeuring kan het 

begeleidingstraject dan starten en wordt er één keer in de veertien dagen een bezoek 

gepland. Afhankelijk van de doelstellingen van de jongere en de mogelijkheden van de 

jongere én zijn buddy, wordt er invulling geven aan de ondersteuning. Deze ondersteuning 

varieert van praktische zaken, informatie en advies, tot aan psychosociale begeleiding, 

ontmoeting en lotgenotecontact. (Vlaamse Liga tegen Kanker, 2013) 

 

3.1.5 ‘Buddyproject voor mensen met psychische problemen’  

Coördinerende organisatie: Metawonen vzw Gent 

Betrokken actoren: 

- Vrijwilliger, genaamd de buddy  

- Maatschappelijk kwetsbare omwille van psychische moeilijkheden,  

genaamd de deelnemer 

- Hulpverlener die professionele ondersteuning biedt aan buddy en deelnemer 

Proces: 

Deze werking is ontstaan uit de vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg. Ze bieden 

verschillende soorten buddy’s aan, zoals een telefoonbuddy, mailbuddy en bezoekbuddy. Ze 

streven naar een vriendschappelijke vertrouwensrelatie die gunstige effecten heeft op het 

sociale netwerk van de deelnemer, vergroting van integratiekansen, verwerven van een 

positiever zelfbeeld, etc. (Metawonen, z.d.) 

 

3.1.6 ‘Buddyproject  Leuven’  

Coördinerende organisatie: Stad Leuven in samenwerking met verschillende 

opleidingsinstellingen zoals de KU Leuven, de KH Leuven, CVO De Oranjerie en Groep T.  

 

Betrokken actoren:  

- Maatschappelijk kwetsbare kinderen van de eerste graad basis- en secundair 

onderwijs (de deelnemers) 

http://www.khleuven.be/
http://www.groept.be/
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- Studenten van de hogeschool of universiteit, gepensioneerde leerkrachten genoemd 

buddy’s (maatje, coach, vertrouwensfiguur, de vrijwilligers) 

- Buddycoördinator binnen de school 

 

Proces: 

Een initiatief van de stad Leuven dat gestart is in 2007 en zich richt op naschoolse 

begeleiding van kinderen en jongeren in hun leerproces. Op elke school is er een 

schoolcoördinator die zorgt voor praktische zaken en de communicatie over het buddy-

project. Deze schoolcoördinator bepaalt in overleg met de leerkrachten en de ouders welke 

kinderen extra ondersteuning nodig hebben. De buddy helpt enerzijds met het maken van 

huiswerk, stimuleert taalgebruik door te oefenen met lezen en fungeert anderzijds als 

vertrouwensfiguur. De begeleiding vindt twee maal per week plaats en minimaal één 

trimester. De centrale doelstelling is het bevorderen van de slaagkansen van kwetsbare 

leerlingen in het onderwijs. Verschillende materialen en werkvormen worden gebruikt om 

de kinderen te motiveren in hun leerproces. (Buddy project, 2014) 

 

3.1.7 ‘De Katrol’  

Coördinerende organisatie: De Katrol - Gent 

 

Betrokken actoren: 

- Studenten (vrijwilliger) 

- Gezinnen (deelnemers) 

- Ankerfiguur, professional 

 

Proces: 

De Katrol wil via studie– en opvoedingsondersteuning aan huis de onderwijskansen van 

kwetsbare kinderen verhogen. Gezinnen worden heel vaak doorverwezen, via scholen, via 

een zorg coördinator of brugfiguur, welzijnsorganisaties, OCMW of CAW.  De ondersteuning 

is minimaal drie maanden en wordt geboden door studenten die een opleiding richting 

onderwijs of welzijn volgen. De kinderen die ondersteund worden zijn tussen de vijf en 

veertien jaar oud en wonen in Gent. Kenmerkend voor de doelgroep is dat zij allemaal 

problematieken ervaren op school. Bij jonge kinderen ligt het accent op spel stimulering en 

bij oudere kinderen ligt de nadruk op studievaardigheden. De Ankerfiguren doen een intake 

bij de gezinnen en probeert de context in te schatten. Bij de matching wordt er rekening 

gehouden met mobiliteit, de vorming en interesse van de student en de context en 

voorkeuren van de gezinnen. De Ankerfiguren zijn het aanspreekpunt voor de gezinnen, 

begeleiden de studenten en volgen het proces. (De Katrol, 2014) 
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3.1.8 ‘2spraak’  

Coördinerende organisatie: Inburgering Antwerpen 

 

Betrokken actoren: 

- Vrijwilligers, maatschappelijk sterken 

- Anderstaligen, maatschappelijk kwetsbaren (de deelnemers) 

- Vier coördinators 

Proces: 

De coördinators ontvangen de inschrijvingen van de vrijwilligers en de anderstaligen. Ze 

matchen deze mensen, brengen hen samen en organiseren verschillende bijeenkomsten 

voor anderstaligen en vrijwilligers. Ze hanteren ook een opvolging. Ze nemen contact op met 

beide partijen om te horen hoe het gaat en om eventuele problemen op te lossen. 

(Anoniem, coördinators van Tweespraak, persoonlijke communicatie, 8 december 2014.) 

 

3.1.9 ‘SporTaal, samen sporten met een nieuwkomer’  

Organiserende organisatie: Servicepunt vrijwilligers Antwerpen 

 

Betrokken actoren: 

- Nederlandstalige vrijwilliger geïnteresseerd in sport 

- Nieuwkomer die slecht Nederlands praat en geïnteresseerd is in sport (de 

deelnemer) 

- Coach Servicepunt vrijwilligers Antwerpen als ankerfiguur voor het duo 

Proces: 

De deelnemers moeten zich zelf aanmelden bij de organisatie en een formulier invullen. Dan 

worden zo gelijk en aanvullend mogelijk ‘gematched’ door een hulpverlener van het 

Servicepunt vrijwilligers. Er vinden enkele evaluaties plaats en na deze evaluatie kan het duo 

op eigen benen verder gaan zonder de hulp van de organisatie. (Anoniem, coach bij 

Servicepunt vrijwilligers, persoonlijke communicatie, 24 november 2014). Het doel van dit 

project gaat er vanuit dat het duo samen sportactiviteiten aangaat waarbij ze het 

Nederlands van de deelnemer oefenen.  
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Hoofdstuk 4: Interviewgegevens  

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk leest u meer over de interviewgegevens. Vermits we gekozen hebben voor 

een kwalitatief onderzoek werken we niet met een gestandaardiseerde vragenlijst. Wij 

kozen om de interviews af te nemen aan de hand van een topiclijst. Dit is een lijst met 

gespreksthema’s. Daarbij hebben wij ons gebaseerd op de waarden en de doelen vanuit 

onze literatuurstudie. In deze visietekst staan ‘voorwaarden voor een geslaagde duo 

werking’. Hieronder vind je termen zoals gelijkwaardigheid, vrijwillige keuze, een verbindend 

thema,… (Samenlevingsopbouw, 2014) Vervolgens hebben we samengezeten met de 

opdrachtgevers om de gespreksthema’s definitief te bepalen. De keuze van de 

gespreksthema’s zijn terug te vinden in de bijlagen.  

4.2 Interviewmethode  

We besloten om de gespreksthema’s anders uit te werken voor de duo’s en de begeleider.  

Zoals eerder geschreven willen we namelijk de verschillen tussen de waarden en doelen van 

de organisatie vergelijken met de ervaringen van de duo’s. Met onze interviewvragen willen 

we voornamelijk de beleving op de voorgrond plaatsen en zijn we minder op zoek naar 

cijfermateriaal. De interviewresultaten zullen dus eerder kwalitatief van aard zijn.  

 

Veel duo’s bestaan uit kwetsbare groepen en vragen een andere bevragingsmethode. Wij 

hebben voor de duo’s dus een andere topiclijst gemaakt dan voor de begeleider. Deze 

bevragingsmethode leggen we hier verder uit, aangevuld met eigen ervaringen.  

4.2.1 Bevragingsmethode voor de duo’s  

Er zijn vier stappen in het afnemen van een diepte-interview. We overlopen deze vier 

stappen kort en linken dit met onze eigen ervaringen.  

Stap 1: Afspraak maken  

Het is belangrijk om op voorhand met het duo een afspraak te maken. Zo zijn de duo’s op de 

hoogte en kunnen ze zich voorbereiden. We hebben daarbij gekozen om onze topiclijst mee 

te geven voor het interview. Op deze manier wisten onze duo’s welke thema’s aanbod 

zouden komen. (Pardoen, Van den Reek & Van Tits, 2008) 

 

In onze ervaringen blijkt dat het een goed idee was om de topiclijsten door te sturen. Enkele 

duo’s hadden deze lijst op voorhand doorgenomen. We merkten in deze gesprekken dat het 

interview vlotter verliep en de antwoorden gemakkelijker kwamen. Voor duo’s die deze lijst 

niet vooraf konden doornemen was het moeilijker om onze vragen te beantwoorden. We 

hadden de indruk dat deze gesprekken moeizamer verliepen.  
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Stap 2: Start van het interview 

In het begin van het interview maakt men kort de verwachtingen nog eens duidelijk. Zo zijn 

de duo’s op de hoogte van wat men komt doen, voor wie en wat van hen verwacht wordt.  

(Pardoen, Van den Reek & Van Tits, 2008) 

 

Daarnaast is de plaats waar je het interview afneemt van belang. Ideaal is een stille 

omgeving waar weinig afleiding is. Jouw positie tijdens het interview is best niet te dicht 

tegen de respondenten. Dit kan een ongemakkelijk gevoel creëren. (Bruneel & Hannes, 

2011) 

 

Een huiselijke sfeer komt vaak terug als een goede plaats om interviews af te nemen. Het 

geeft de duo’s het gevoel dat ze op eigen terrein zijn en durven zo meer te vertellen. Zoals 

hierboven vermeld is een rustige omgeving ook belangrijk. Er werd een interview afgenomen 

op de gang van een school waar dus veel storende elementen zijn. Je hebt er namelijk 

kinderen die rondlopen, deuren die dichtslaan,… Dit kwam het interview niet ten goede 

omdat de interviewer en de geïnterviewde hierdoor afgeleid werden.  

 

Stap 3: Tijdens het interview 

Volgens Bruneel en Hannes (2011) heb je bij het afnemen van een interview twee 

belangrijke taken. Als eerste de taakgerichte aspecten waarbij je ervoor zorgt dat alle 

thema’s aan bod komen. Als tweede het sociaal-emotioneel aspect. Als interviewer stel je de 

geïntervieuwde op hun gemak en luister je  aandachtig naar hun antwoorden.  (Bruneel & 

Hannes, 2011)  

 

Vervolgens zijn er een paar belangrijke tips die men kan hanteren tijdens het interview. Als 

eerste is het belangrijk om vakjargon of moeilijke woorden te vermijden. Dit kan het duo een 

ongemakkelijk gevoel geven. Wees ook niet bang voor stiltes. Vaak moeten de duo’s even 

nadenken over de vraag. Per gespreksthema formuleerden we enkele bijvragen en 

richtvragen. Op deze manier konden we enerzijds impulsen geven om het interview zo vlot 

mogelijk te laten verlopen en anderzijds om niet oppervlakkig te blijven in onze vraagstelling. 

(Schreuders Peters, 2001) 

 

In het interview wouden we pijlen naar privacy, methodiek, vakjargon,… We waren ons 

bewust van de moeilijkheidsgraad van deze bewoording. Daarom gingen we op zoek naar 

andere manieren om deze begrippen duidelijk te maken naar de duo’s toe. Vele van ons 

hadden nog geen interview afgenomen. Ook voor ons was het dus een hele uitdaging. Uit 

gesprekken met groepsgenoten bleek dat voornamelijk de gevreesde stiltes niet zo 

ongemakkelijk bleken als we dachten. Stiltes waren eerder een moment waarin men 

nadacht over antwoorden, dus zeer positief!  
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Twee soorten vragen kwamen regelmatig terug in het interview. Dit zijn de open vragen en 

het parafraseren. De open vragen werden vooral in het begin gebruikt om het gesprek te 

starten. Bij een open vraag kreeg je sneller een veelheid aan informatie dan bij een gesloten 

vraag. Parafraseren was dan weer nodig om terug structuur te krijgen bij een lang antwoord. 

 

Stap 4: Afsluiten van het interview 

Deze stap begint met de vraag het duo nog iets wil zeggen/ toevoegen. Vervolgens herhalen 

we nog eens wat het doel van het interview is. (Pardoen, Van den Reek & Van Tits, 2008) 

 

We vonden het zelf belangrijk om even af te toetsten hoe het interview gelopen was. We 

zijn de geïnterviewde namelijk zeer dankbaar dat ze wouden deelnemen.  

4.3 Kritische noot  

Gedurende de uitvoering van ons project zijn we op enkele hindernissen gebotst. Deze 

hindernissen hebben we kritisch onderzocht. Hierdoor kregen we inzicht in de beperkingen 

van ons onderzoek. Deze beperkingen willen we dan ook graag in beeld brengen.  

Allereerst was het onze intentie om de tien gekozen organisaties te contacteren om zo van 

elke organisatie één begeleider en één duo, bestaande uit een vrijwilliger en deelnemer, te 

interviewen. Naarmate het proces vorderde leek dit moeilijker dan verwacht. Zo hebben we  

negen organisaties geïnterviewd. Met één organisatie hebben we omwille van praktische 

redenen niet kunnen afspreken voor het afnemen van het interview. Eens het zeker was dat 

de organisatie niet ging deelnemen aan het onderzoek zijn we op zoek gegaan naar een 

nieuwe 10de organisatie. Dit is ons echter, gezien de korte tijd, niet gelukt. Een voorbeeld van 

een praktische reden waarom het interview niet kon doorgaan was omwille van het 

tijdsgebrek van de werknemers van de organisatie.  

Een andere beperking betreft de interviews die afgenomen zijn met de duo’s. Oorspronkelijk 

was het onze intentie om een duo, bestaande uit een deelnemer en een vrijwilliger die 

samen een duo vormen, te interviewen. Allereerst was er niet altijd een deelnemer 

aanwezig tijdens het interview met het duo. Deelnemers waren om verschillende redenen 

niet aanwezig tijdens het interview. Soms was het praktisch gezien niet mogelijk voor 

deelnemers aangezien ze de afgesproken datum niet beschikbaar waren. Omwille van de 

krappe deadline was het vaak ook niet mogelijk om een nieuwe datum af te spreken zodat 

deelnemer en vrijwilliger wél samen aanwezig konden zijn. Al hebben we dit zeker wel 

geprobeerd.  

 

Een andere reden waarom de deelnemers soms afwezig waren, was omdat de organisaties 

de privacy en anonimiteit van hun deelnemers wilden waarborgen. Zo gaf een organisatie 

aan dat hun deelnemers heel vaak gevraagd worden voor het deelnemen aan een interview 

aangezien de duomethodiek nu brandend actueel is. Zo moesten ze heel streng zijn in hun 
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selectie aangezien ze de deelnemers niet willen overbelasten. En hier hadden wij natuurlijk 

alle begrip voor.  

 

We merkten ook op dat de geïnterviewde duo’s niet altijd samen een duo vormden. Zo was 

er wel een vrijwilliger en een deelnemer maar samen vormden ze geen duo. Dit bracht 

echter de kwaliteit van het interview niet in gedrang.  

Toch waren we aangenaam verrast door de respons en de interesse in ons project. De 

verwerking van de boeiende ervaringen van de geïnterviewde leest u hieronder.  

4.4 Verwerking van de interviewgegevens per gespreksthema 

4.4.1  Benaming van de duowerking 

We merken dat er verschillen zijn in benamingen tussen de duo’s en de organisaties. Vaak 

willen de duo’s geen ‘specifieke’ benaming voor hun relatie. Hoe de duo’s elkaar benoemen 

hangt vaak samen met de functie van hun onderlinge relatie. Zo was er een duo die zichzelf 

gewoon vrienden noemden. Ze hadden zo een goede relatie opgebouwd dat ze dit niet meer 

zagen als een hulpverleningsrelatie, en dit dus ook niet meer zo benoemden. Indien ze 

vinden dat ze meer een werkrelatie hebben noemen ze zichzelf buddy en leerling, student 

en gezin of schuldmaatje en deelnemer.  

 

Bij de bevraagde organisaties zit er vaak meer achter de benaming. Zo is er een project waar 

de vrijwilliger ‘een homie’ wordt genoemd. Dit verwijst dan naar twee elementen namelijk 

home wat thuis betekent en buddy wat betekent dat je op iemand kan terugvallen, iemand 

die je kan vertrouwen. Terwijl het duo in deze werking deze benaming niet gebruikt. Duo’s 

benoemen hen vaak op hun eigen manier omdat ze vinden dat dit meer gelijkwaardigheid 

creëert. Zo zei verwoorde een vrijwilliger dit als volgt: ‘Ik zen me mijne maat op schok’ 

Vooral de vrijwilliger wil niet gezien worden als coach, de alleswetende. Ze vinden dat dit 

een afstand vormt.  

 

Er is één organisatie waar we de benamingen cliënt en buddy terug vonden. In dit interview 

hadden we geen deelnemer maar enkel een vrijwilliger. Hij zei dat deze benaming nooit in 

het echt gezegd wordt, maar wel in de beschikbare documenten van de organisatie terug te 

vinden is. Welke benaming dan wel wordt gebruikt was niet terug te vinden. Dus niet elke 

organisatie denkt na over de benamingen binnen hun duo werking. We vinden nog 

organisaties terug die geen duidelijk antwoord konden geven op de vragen rond 

benamingen. Gedurende de interviews zagen we wel vaak de termen ‘deelnemer’ & 

‘vrijwilliger’ terugkeren als ze het over de duo’s hadden. De duo’s vinden dit zelf ook 

aangenamer zoals je leest in volgend citaat. 

“Ik vind dat eigenlijk zeer aangenaam dat ze deelnemer zeggen want zo maak je weinig 

onderscheid. Zo kan er een vriendschap uit voortvloeien. Deelnemer klinkt mooier dan 

patiënt.” – vrijwilliger 
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Deze benamingen werden spontaan gebruikt. Dit is ook de reden waarom we voor deze 

benamingen in ons werkstuk kiezen.  

4.4.2 Definitie van een duowerking  

Zowel de vrijwilliger als de deelnemer geven aan dat ze veel van elkaar kunnen leren. In 

grote lijnen kunnen we zeggen dat er drie grote elementen steeds terugkeren. Als eerste is 

dit wederkerigheid. We zien bij beiden kanten dat ze veel van elkaar leren. Zowel de 

deelnemer van de vrijwilliger als de vrijwilliger van de deelnemer. Ze vinden dit beiden een 

verrijking om in elkaars leefwereld te mogen vertoeven. De duomethodiek sluit hier bij aan 

en zet in op dit doel.  

 

“Een duowerking is ruimte maken in de samenleving voor mensen met een problematiek. 

Door twee mensen aan elkaar te koppelen ontstaat er destigmatisering.” - begeleider 

 

  

“Wat steeds terugkomt is dat beiden veel van elkaar leren, dat ze veel aan elkaar hebben. 

Deelnemers geven aan dat hun wereld verbreedt, dat ze op plaatsen komen waar ze anders 

nooit komen. Ze komen meer buiten en durven soms meer zoals praten “ - begeleider  

 

Ze streven een win-win situatie na wat automatisch ook mee zorgt voor gelijkwaardigheid 

binnen de relatie. 

 

Een tweede element dat veel terug komt is empowerment. Vaak is duo werking gericht op 

het zelfstandig worden van de deelnemer. De vrijwilliger wordt dan ingezet om de 

deelnemers te helpen zodat hij in de toekomst alleen verder kan. De duo’s verwoorden dit 

dan als helpen zoals helpen met huiswerk, helpen met rekeningen betalen, helpen zoeken 

naar een nieuwe woonst,… Organisaties verwoorden dit dan in doelstellingen zoals 

empowerment bevorderen. Er worden dus andere vaktermen gebruikt om hetzelfde te 

zeggen. 

Een laatste element is gezelschap bieden. Vaak zijn deelnemers in een duo werking 

geïsoleerd. Ze hebben weinig contact met de buitenwereld.  

 

“Voor mij is dat gewoon weg gaan met iemand die veel alleen is en graag gezelschap heeft.” 

-   deelnemer 

 

Dit is een mooi voorbeeld gezegd door een deelnemer in een duowerking, ze krijgen er ‘een 

vriend’, gezelschap bij.  

 

“Men zag dat eenzaamheid mensen steeds opnieuw leidde naar zorg en/of hulpverlening. 

Terwijl zij gewoon soms nood hebben aan een babbel.” - begeleider  
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Niet elke organisatie legt dezelfde accenten. En niet elke duowerking zet in op eenzaamheid 

als voornaamste problematiek. Er zijn bijvoorbeeld ook duowerking die zich focussen op 

leerproblemen. We kunnen wel stellen dat elke duo en organisatie één of meerdere van 

deze drie elementen als de definitie van een duo werking ziet. 

4.4.3 De duomethodiek  

Duur van de werking 

Het is opmerkelijk dat de meeste geïnterviewde organisaties, bijna allemaal, zes tot vier jaar 

geleden hun start namen. Ook de duowerkingen van Stad Antwerpen bestaan al geruime tijd 

maar anderhalf jaar geleden werd er een nieuwe, meer specifieke duowerking, 

geïntroduceerd. Dit kan wijzen op de flexibiliteit van de duomethodiek, om op nieuwe 

vragen nieuwe antwoorden te bieden.  

De grote uitzondering is Meta-wonen, zij organiseren namelijk al twintig jaar duowerkingen. 

Zij vertelden ons in het interview dat Gent, in Europa, de plaats is met het meeste 

psychiatrische bedden en vele psychiatrische ziekenhuizen en nazorgmogelijkheden. Volgens 

hen is het dan ook niet toevallig dat de buddywerking als eerste in Gent is ontstaan.  

De doelen 

Na onze literatuurstudie hadden we de indruk dat de duomethodiek voornamelijk ingezet 

werd om netwerkverbreding en netwerkherstel te stimuleren. Hoewel vele organisaties dit 

als richtdoel hebben merkten we toch vele nuances en verschillende accenten. Eén 

organisatie geeft aan dat dit belangrijke doelstellingen zijn, maar dat ‘elkaar ontmoeten’ een 

meer basaal hoofddoel is. Er in slagen om een netwerk te verbreden is een mooi resultaat 

maar gewoon samen dingen doen met elkaar, is ook voldoende. Twee andere organisaties 

geven aan geen gebruik te maken van doelen, al zijn er wel veel neveneffecten merkbaar 

door de duomethodiek. Ook zij vinden het belangrijk dat de vrijwilligers en deelnemers zich 

goed voelen in het contact want dit leidt bijna automatisch tot het openbloeien van mensen, 

het verkrijgen van zelfvertrouwen en de moed om naar buiten te gaan en te breken met het 

sociale isolement waarin ze zich bevinden.  

 

“Het aanvankelijke beeld was: ‘Ik kan daar naartoe gaan en ik los dat op’ maar na de 

vorming wordt dus duidelijk dat dit taboe is. Ik heb me ook helemaal anders moeten 

oriënteren, ik ga ernaartoe en probeer er het beste van te maken. Lukt het, zo veel te beter. 

Lukt het niet, ‘ten pie.” - vrijwilliger 

 

Bovenstaand citaat van een vrijwilliger toont aan dat het verontschuldigend kan werken als 

men de beperkingen van het eigen handelen kan relativeren. In de vorming waar deze 

vrijwilliger het over heeft, wordt dit aspect opgenomen. De begeleider vertelde dat de 

meeste vrijwilligers stoppen omdat ze vooraf te hoge verwachtingen hadden, faalervaringen 

niet goed kunnen loslaten en daardoor de verantwoordelijkheid niet langer willen opnemen. 

Een andere organisatie die studenten inzet in gezinnen sluit hier bij aan. Gezinnen bevinden 

zich vaak in een kluwen van moeilijkheden en vele elementen daarvan heeft een vrijwilliger 
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niet in de hand. Ze geven het advies om tevreden te zijn met kleine stapjes en probeer de 

succesjes te zien.  

Anderzijds spraken we met veel enthousiaste vrijwilligers die de duowerking zeker aanraden. 

Iemand verwoorde dat een duowerking geschikt is voor iedereen die zich wil inzetten voor 

de andere en daar tijd in wil en kan steken. Een ander vindt de één-op-één methodiek zo 

geweldig omdat dit helemaal past bij zijn persoonlijkheid. Hij vond dat ander 

vrijwilligerswerk vaak in groter groepsverband is en dat ligt hem niet zo. Een duowerking 

wordt veelal positief ervaren als er een ‘klik’ is.  

Sommige initiatieven gebruikten een andere insteek dan netwerkverbreding. Men kan dus 

wel stellen dat uiteenlopende organisaties de duomethodiek gebruiken voor diverse 

doeleinden: taalontwikkeling, het verbeteren van de onderwijskansen, sportieve activiteiten, 

enzovoort.  

Een recente duowerking stelt dat een duowerking doelen inhoudt voor beide partijen, niet 

enkel voor de deelnemer. Zij vertrekken vanuit de visie dat ook de deelnemers iets kunnen 

bijdragen in het contact met hun vrijwilliger. De duowerking is op deze manier een algehele 

persoonlijke ontwikkeling voor beide! Ook de netwerkverbreding geldt voor beide partijen, 

want door het ontmoeten wordt het netwerk van beide uitgebreid! 

Van een andere organisatie leerden we dat het doel heel afhankelijk kan zijn van het duo. In 

deze organisatie vindt men het belangrijk dat de duomethodiek op maat is van de duo’s. Als 

er nood is aan ontspanning dan zal hier het accent op liggen, is er echter behoefte aan 

emotionele ondersteuning dan zal er een accentverschuiving plaatsvinden.  

Gluren bij de buren 

Vele duowerkingen geven aan dat ze bij andere –veelal Nederlandse- organisaties inspiratie 

hebben opgedaan. De duomethodiek op zich is goed uitgewerkt waardoor men het vlot kan 

aanpassen aan de lokale noden. Voor sommige doelgroepen was er nog geen aanbod 

voorzien, organisaties moesten dan zelf op zoek naar een aanpak op maat. Een ander 

organisatie geeft aan dat ze voornamelijk inzetten op het krachtgerichte en het win-win 

principe van de duomethodiek en verder zelf de werking hebben vormgegeven.  

Duo’s in aantallen 

Het aantal duo’s dat een organisatie begeleidt lijkt te variëren van dertig duo’s tot zeventig 

duo’s. 

4.4.4 De werving van de duo’s  

Voor de vrijwilliger 

De werving van vrijwilligers gebeurd via verschillende kanalen: via scholen, de pers, affiches 

en flyers, vrijwilliger bijeenkomsten, infomomenten van organisaties en ‘mond-aan mond-

reclame’. De werving van deze vrijwilligers gebeurt grotendeels door dit laatste medium. 
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Uit de interviews bleek dat ‘iets willen doen voor anderen’ een grote motivatie is bij 

vrijwilligers om in een duowerking te stappen. Dit werd meestal beschreven door de 

vrijwilliger als ‘een gevoel om zich maatschappelijk in te zetten’.  

“Ik wil me meer inzetten voor de maatschappij. Ik heb het gevoel iets te willen doen voor die 

mensen.” - vrijwilliger 

 

Vaak gaan organisaties zich ook promoten bij bepaalde vrijwillige instanties. En van daaruit 

wordt dikwijls de eerste interesse gewekt voor een  duo werking. 

Voor de deelnemer 

De deelnemers komen dikwijls terecht bij een duowerking via een doorverwijzing van een 

andere organisatie. Voor niet-deelnemers werkt het heel stimulerend om positieve 

ervaringen van andere deelnemers te horen. Bij jongere deelnemers is het vooral school die 

hen de optie geeft om aan een duowerking deel te nemen.  

Wat de praktijk ons verteld, is dat er een groter  aantal deelnemers dan vrijwilligers is.  

Hierdoor zijn er wachtlijsten voor deelnemers. 

Uit interviews merken we dat deelnemers verschillende motivaties hebben om deel te 

nemen aan duowerkingen: ze willen iets bijleren, ze willen zich beter in hun vel voelen,  

netwerk verbreden, enzovoort.  

4.4.5 Matching van de duo’s  

“Je moet een beetje fingerspitzengefühl hebben om deze mensen met elkaar te matchen.” 

- begeleider 

 

De duowerking wordt in tal van contexten gebruikt zoals psychiatrie, ouderenzorg, 

jongerenwerking, zwangerschap, sport en dergelijke meer. De organisaties delen veel 

gemeenschappelijke kenmerken wat betreft de matching van de duo’s, maar hebben 

eveneens verschillen. Alle geïnterviewden waren het ermee eens dat een gepaste matching 

de grootste kans heeft op een succesvol verloop van de duowerking.  Maar wat wordt er 

juist met een ‘gepaste matching’ bedoeld? Wat zijn de factoren om tot een succesvolle 

matching te komen?  

Medewerkers uit het werkveld ervaren de matching van duo’s steeds als een puzzelwerk. Zo 

zei een medewerker uit een organisatie:  ‘t Is altijd een bizarre oefening.’ De begeleider is 

meestal de tussenpersoon die ervoor zorgt dat de duo’s aan elkaar gekoppeld worden. Dat 

gebeurt grotendeels op basis van gevoel en ervaringen of ‘fingerspitzengefühl’ zoals een van 

de maatschappelijk werker in het interview zei.  De matching verloopt in samenspraak met 

de vrijwilligers en de deelnemers. Alvorens men een duo vormt voert men vanuit de 

organisatie een kennismakingsgesprek met zowel de vrijwilliger als de deelnemer.  
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Vaak wordt er voor dit gesprek een aanmeldingsformulier ingevuld door geïnteresseerde 

vrijwilligers en deelnemers.  Na het eerste contact van een vrijwilliger met een deelnemer 

wordt individueel de vraag gesteld of ze een duo willen vormen.  

Mobiliteit is een van de factoren waarmee in de meeste gevallen rekening gehouden wordt. 

De organisatie gaat na hoe ver de vrijwilliger en de deelnemer van elkaar wonen en 

onderzoekt of dit met het openbaar vervoer, de fiets of de wagen makkelijk te bereiken valt. 

Uit de bevragingen blijkt dat niet alle organisaties hiermee rekening houden. Dit zien we 

bijvoorbeeld bij de naschoolse begeleidingen die op school plaatsvinden. De samenkomst 

van de kinderen en duo’s worden gedaan op school aangezien ze daar mogen blijven 

werken. Het feit dat de duo’s ver van elkaar wonen is niet relevant. 

Vervolgens speelt in de meeste organisaties de leeftijd een cruciale rol. Soms wordt door 

vrijwilligers gevraagd om gekoppeld te worden aan iemand van dezelfde leeftijd, aan een 

jonger iemand of aan een ouder iemand. Eén van de bevraagde organisaties vergeleek dit 

met de manier waarop je een datingsbureau benaderd waarbij je dus op voorhand 

voorkeuren oplegt. Verder is gender een belangrijke factor. Vanuit traditionele of religieuze 

gezinnen komt vaak de vraag om aan gezinnen niet een mannelijke maar een vrouwelijke 

persoon te koppelen. Het komt niet bij iedere organisatie voor maar het is zeker een factor 

waar menig organisaties rekening mee houden. Voor studenten die worden ingezet als 

vrijwilliger in een duowerking wordt gezorgd dat ze op een veilige plaats terecht komen. 

Organisaties zijn er zich van bewust dat taal in sommige contexten een grote rol speelt in de 

matching. In de eerste instantie wordt belang gehecht aan de Nederlandse taal, daarnaast is 

een tweede gemeenschappelijk taal beslist cruciaal.  

4.4.6 Afspraken omtrent privacy 

In de bevraagde organisaties dienen de vrijwilligers, in de meeste gevallen, een contract te 

tekenen waarin de geheimhoudingsplicht of een soort van deontologische code vermeld 

staat. Doch zijn er organisaties die de vrijwilligers hieromtrent geen papier laten 

ondertekenen, zij verkiezen om dit mondeling te bespreken met de vrijwilliger. Eén van de 

bevraagde organisaties besprak niets over privacy met zowel de vrijwilliger als de 

deelnemer, zij gaan er vanuit dat die waarden en normen binnen het duo wel duidelijk 

worden naarmate hun relatie groeit. Een argument waarmee zij hun keuze onderbouwen is 

dat het per slot van rekening om een vriendschappelijke relatie en niet om een zakelijke 

relatie gaat. Een andere organisatie die bevraagd werd organiseert voor zijn vrijwilligers een 

opleidingsweek waarin onder andere ook met voorbeeldcasussen omtrent privacy en 

deontologie geoefend wordt. 

“Het is een beetje vanzelfsprekend. Ze hebben echt een menselijke relatie en geen 

professionele relatie. Je leert deze persoon kennen en na een tijd begin je over alles te 

praten. Het wordt meer een vriendschapsrelatie, een menselijke dan eerder een zakelijke 

relatie.” – begeleider 
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Eén van de bevraagde organisaties spreekt over een contract dat zowel de vrijwilliger als de 

deelnemer aangaat en waarin privacy als een van de spelregels geldt. Het wordt dus niet 

expliciet als een geheimhoudingsplicht vermeld, zoals bij de andere organisaties. Men 

spreekt hier over een contract dat zowel mondeling als schriftelijk kan worden afgelegd, 

afhankelijk van de deelnemers. Er zijn bijvoorbeeld deelnemers die de Nederlandse taal niet 

machtig zijn. Het zou niet eerlijk zijn dat zij een papier ondertekenen dat ze zelf niet kunnen 

lezen of begrijpen. Daarom mogen zij de regels binnen dit contract mondeling afspreken. 

 

“Spelregels van respect, wederzijds respect, van discretie. Want voordat je weet dan binnen 

een duo werking, gaan de mensen iets vertellen over hun eigen leven eh. Ook op het gebied 

van de zuiverheid van de intentie. Waarom wil je dat? Zij moeten dat ondertekenen dat het 

niet voor andere doeleinden wordt gebruikt.” - begeleider 

 

“Wij hebben enkel documenten in het Nederlands. Het lijkt me niet rechtvaardig om een 

papier dat zijzelf niet kunnen lezen te laten ondertekenen. Voor een recreatief project.”  

- begeleider 

 

Alle organisaties geven aan dat zij zelf nooit gegevens of informatie over hun duo’s zullen 

doorgeven, tenzij in samenspraak met de vrijwilliger of de deelnemer. Ook zij houden zich 

aan een geheimhoudingsplicht. Een aantal organisaties geven aan dat ze gewrongen zitten 

met het gegeven dat doorverwijzers achteraf graag informatie willen over hoe het loopt met 

de cliënt. Zij geven die informatie wel door, maar uiteraard in samenspraak met de 

deelnemer en mits akkoord van de deelnemer. 

“Wat niet altijd gemakkelijk is, is dat doorverwijzers vaak vragen om op de hoogte te blijven 

van de situatie. En dat is aftasten, want vaak  weet een student meer dan wat de 

maatschappelijk werker weet. En dan moeten ze continu navragen wat ze mogen zeggen 

tegen wie.” - begeleider 

 

“Het is dus het gezin dat bepaald welke info naar wie gaat.” - begeleider 

 

Sommige organisaties wijzen hun vrijwilligers op meldingsplicht. Als de vrijwilliger 

verontrustende zaken opmerkt is het volgens de organisatie belangrijk dat hij dit meldt. Eén 

van de organisaties die bevraagd werden gaf toe dat sommige maatschappelijk werkers 

hopen en proberen via de vrijwilliger allerhande informatie over de deelnemer te verkrijgen. 

De vrijwilliger wijst de maatschappelijk werker meestal op de privacy, wat bij de 

maatschappelijk werker tot frustratie leidt. 

 

“Maar het andere dat wij ook vragen is meldingsplicht. Als ze dingen zien, waar ze zich 

zorgen om maken. Als het gaat over de veiligheid van de kinderen en de gezinsleden dan 
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moeten ze dat melden aan ons. En dan is dat ook hun zorg niet meer, ze worden dan 

weggehaald van de familie en wij gaan kijken wat er aan de hand is, wat er kan gebeuren.”  

- begeleider 

 

“Ik heb ook maatschappelijk assistenten die gefrustreerd zijn dat ze van hun buddy niets 

horen. Terwijl de buddy zegt: ‘Ja maar privacy’. En je hebt maatschappelijk assistenten die 

dat goed kunnen laten en je hebt er die zo allez bijna hopen dat dat spionnen zijn.”  

- begeleider 

 

Binnen de reeks organisaties die bevraagd werden, zijn er enkele organisaties waarbij 

studenten werden ingezet als vrijwilliger. Bij één van die organisaties gaf een 

student/vrijwilliger aan dat ze op intervisiemomenten en in haar verslagen en reflecties voor 

school steeds de anonimiteit van de deelnemer bewaart. In de verslagen vermeld ze slechts 

de eerste letter van de naam en op intervisiemomenten vermeld ze geen namen. Deze 

student geeft aan dat sedert het begin van de duowerking het belang van privacy besproken 

werd door de organisatie. Een student/vrijwilliger van een andere organisatie geeft aan 

nooit te zijn ingelicht in verband met privacy. Deze student/vrijwilliger verklaart dat ze het 

belangrijk vindt om zaken waarvan de organisatie niet op de hoogte is te melden indien deze 

belangrijk zijn voor de verdere hulpverlening aan de deelnemer. 

 

“We bespraken mondeling op voorhand dat we elkaar gaan respecteren. Zoals bij andere 

stages mocht je geen vertrouwelijke informaties delen of geen namen noemen. In uw 

schooldocumenten geen namen schijven van buddymama’s. En ook ons aan het 

beroepsgeheim houden.” – vrijwilliger  

 

“In verslagen is het ook altijd N. en niet haar volledige naam. We hebben ook moeten 

beloven dat we niet met andere mensen praten over ons gezin. Euh dusja, dat heb ik ook 

niet gedaan.” - vrijwilliger 

 

“We vinden het belangrijk om dingen waar de school niet van op de hoogte is en dat te 

maken zou hebben met de leerling/zijn studie, door te geven aan de studentenbegeleiding.” 

- vrijwilliger 

 

De meeste vrijwilligers die bevraagd werden zeiden dat er met hen over privacy gesproken 

werd vanuit de organisatie. Wat opvalt uit de bevragingen met de deelnemers is dat, in 

tegenstelling tot de vrijwilligers, met geen enkel van hen over privacy gesproken werd, zowel 

vanuit de organisatie als vanuit de vrijwilliger. Slechts één van de bevraagde organisaties gaf 

aan dat men bij aanvang van een duowerking zowel met de vrijwilliger als met de deelnemer 

privacy bespreekt. Dit betreft de organisatie waarbij privacy als een spelregel benoemd 



 
 

32 

wordt. Een interview met een deelnemer uit deze organisatie was niet mogelijk, dus werd dit 

niet vanuit de beleving van de deelnemer getoetst. 

“Ik denk niet dat er ooit echt concrete afspraken gemaakt zijn geweest omtrent privacy. Wel 

werd er gezegd dat de zogenaamde buddy onder andere een vertrouwenspersoon zou zijn 

waar je je verhaal aan kwijt zou kunnen. Voor de rest weet ik niet goed wat ik hier nog op 

kan zeggen.” - deelnemer 

 

“Nee, bij mij werd er nooit iets gezegt over privacy. Ik heb trouwens ook geen contract 

getekend.” - deelnemer 

 

4.4.7 De waarde gelijkwaardigheid  

In de literatuur vonden we dat gelijkwaardigheid een belangrijke waarde is in een 

duowerking. Uit de interviews blijkt dat dit ook in praktijk zo is. Zowel de duo’s als de 

begeleiders vinden het belangrijk dat de mensen van een duo op een gelijkwaardige manier 

met elkaar omgaan. 

“Er is een vriendschap dus vanzelfsprekend is dat dan gelijkheid tussen buddy en deelnemer 

vind ik” – vrijwilliger 

 

Zoals je in bovenstaand citaat kan lezen is de gelijkwaardigheid voor sommige duo’s 

vanzelfsprekend. Er waren verschillende duo’s die aangaven dat hun relatie kon uitgroeien 

tot vriendschap. Dit impliceert een gelijkwaardige relatie. 

De duo’s geven aan dat het belangrijk is dat de deelnemer niet naar de vrijwilliger met de 

verwachting dat hij alles kan oplossen. Samen zoeken naar een oplossing blijkt veel meer 

effect te hebben. 

Om die gelijkwaardigheid te creëren geven de duo’s aan dat het belangrijk is om open te zijn 

tegen elkaar. Sommigen leggen dit uit als interesse tonen in elkaar. Bovendien kan ook de 

organisatie op verschillende manieren mee zorgen voor gelijkwaardigheid binnen de duo’s. 

Een eerste manier waarop ze dit kunnen doen is door de benaming, duo’s geven aan dat de 

term vrijwilliger zorgt voor gelijkwaardigheid. Terwijl bijvoorbeeld de term ‘wegwijzer’ meer 

afstand zou creëren. Ten tweede zijn er duo’s die aangeven dat ook de organisatie hen 

gelijkwaardig moet behandelen.  

Enkele duo’s geven ook aan dat er vanuit de organisaties intervisies en vormingen 

aangeboden worden waarin gelijkwaardigheid heel sterk aan bod komt.  

“Je bent nooit gelijk als vrijwilliger omdat je al zoveel mee hebt, hebt meegebracht. Maar je 

kan wel proberen u wat gelijkwaardig op te stellen.” - begeleider 
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We hebben ook ons oor te luisteren gelegd bij de begeleiders van de duowerkingen. Enkele 

van hen geven aan, zoals je in bovenstaand citaat kan lezen, dat de duo’s starten vanuit een 

ongelijke positie, maar dat het belangrijk is om je gelijkwaardig op te stellen.  

Gemeenschappelijk is dat de meeste begeleiders respect aangeven als belangrijke stap tot 

gelijkwaardigheid. De vrijwilligers moeten respect hebben voor de deelnemers. Dit komt 

overeen met wat de duo’s aangeven als openheid naar elkaar toe.  

“Ze gaan beiden om met elkaar als gelijke mensen en hebben ook respect voor elkaar voor 

zover ik weet.” - begeleider 

 

Bovendien zeggen de begeleiders dat het van groot belang is om de vrijwilligers te laten 

beseffen dat ze belang moeten hechten aan gelijkwaardigheid. Het zijn vrijwilligers en geen 

professionals.  

Vrijheid en vrijwilligheid worden ook genoemd als voorwaarde voor gelijkwaardigheid. Dit 

betekent dat de vrijwilligers, maar ook de deelnemers akkoord moeten gaan met deelname 

aan het project en (voor een deel) zelf kunnen kiezen welke activiteiten ze kunnen doen.  

Opvallend is dat er twee begeleiders zijn die aangeven dat gelijkwaardigheid in de relatie al 

aanwezig is zonder dat ze het zelf beseffen. Bijvoorbeeld omdat de vrijwilliger ook een 

zekere kwetsbaarheid heeft door zijn verleden, of door te benadrukken dat beide actoren 

een meerwaarde bieden aan de relatie en niet alleen de vrijwilliger.  

Één van de begeleiders gaf aan dat je gelijkwaardigheid enkel kan installeren als je dit eerst 

en vooral in je visie plaatst. Dat alleen is echter niet voldoende. Je moet dit doortrekken naar 

de matching van duo’s. En tot slot moet je ook in de evaluatie gelijkwaardigheid 

benadrukken.  

4.4.8 Vrijwilligheid  

“Het valt en staat met vrijwilligheid” – deelnemer 

 

Dit is een quote die we terugvinden in één van de interview. Het weerspiegelt waar 

vrijwilligheid voor staat, en dat zowel voor het duo’s als voor de organisaties.  

“Als we merken dat eerder de omgeving van de deelnemer het belangrijk vind dat ze hier 

aan deelnemen zullen deze personen waarschijnlijk niet aanvaard worden.” - begeleider 

 

We kunnen dus wel stellen dat vrijwilligheid en intrinsieke motivatie een belangrijke waarde 

is voor een geslaagde duo werking.  

“Mensen moeten echt tonen aan ons dat ze gemotiveerd zijn. Wanneer mensen 

herhaaldelijk te laat komen of niet komen opdagen zonder ons te verwittigen, dan gaat er 
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bij ons ook een belletje rinkelen en zal de hulp ook niet blijven duren.” - begeleider 

 

De duo’s vinden het dan weer belangrijk dat ze geen verplichtingen hebben.  

 

”Niemand heeft gezegd dat ik dit moest doen. Ik heb deze stap uit mezelf gezet. Dat is heel 

belangrijk dat je niet gedwongen wordt. Je moet dit uit jezelf willen doen. Als ze je zeggen 

dat je dit moet doen is dat weer een dwang. Ik stond ook meer open voor het project dan 

moesten ze me gedwongen hebben. Het is uit vrije beweging gestart. Wat ook in mijn 

voordeel was dat ik al bepaald beeld had en dat ik open stond om hulp te vragen aan de 

buitenwereld. Ik werd gewaar dat ik iemand nodig had daarvoor.” - begeleider 

 

Duo’s willen zelf kiezen waar en wanneer ze afspreken, de duo’s willen zelf beslissen hoe ze 

hun tijd samen invullen. Dit geeft hen een gevoel van vrijheid. Indien er wel een concrete 

invulling zou zijn, denken de duo’s dat er sleur kan insluipen, en sleur voelt dan weer aan als 

een verplichting. Het gevoel van vrijwilligheid wordt meegestuurd door de organisatie. Zo 

vinden de duo’s het aangenaam dat niemand hen controleert. Ze worden niet 

gesanctioneerd als ze eens niet afspreken.  

Bij de organisatie zien we vrijwilligheid ook als een belangrijk waarde. Al zien we dit niet 

steeds terug in hun werking. Zo zijn er organisaties die een engagement van een jaar 

verwachten van de vrijwilliger. Daarnaast vindt men ook vaak cursussen en opleidingen 

terug die verplicht gevolgd moeten worden. We zien dit vooral bij organisatie die met 

studenten samenwerken. Bij studenten is dit vaak een onderdeel van hun studies. Bij het 

meedoen aan één van de  projecten horen dus een paar verplichten elementen zoals 

reflectieverslagen indienen, verplichte contacturen, enzovoort. Hier komt de vrijwilligheid 

voor een stuk in het gedrang. Toch merken we dat deze verplichte elementen geen issue 

vormen bij de duo’s. Ze vermelden dit niet als storend, of als een verplichting.  

Op basis van de interviews kunnen we dus besluiten dat zelf de werking van de duo’s 

invullen een gevoel van vrijwilligheid geeft. Het volgen van cursussen en opleidingen wordt 

niet direct gezien als een beperking in vrijwilligheid. 

4.4.9 Effecten van de duomethodiek 

Visie vanuit de organisatie 

De effecten die een duowerking heeft ten aanzien van de organisatie is aanzienlijk. Het 

vermindert niet alleen de case load van een professioneel werker, maar er ontstaat ook een 

spontaan proces van re-integratie in onze samenleving. Veel coördinators, professionelen, 

vrijwilligers menen dan ook te zeggen dat het een re-integratie langs beiden kanten is. De 

deelnemer leert de omgeving van de andere te kennen en andersom ook. Men creëert 

inzichten die men anders niet zou hebben. Op deze manier komen beide werelden in contact 

met elkaar en kan er gesproken worden van een ‘duo’. Deze werelden hebben door deze 

methodiek de kans om elkaar ‘vlotjes’ te ontmoeten. 
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Deze ontmoeting maakt mensen sterker. Het geeft mensen energie om verder te kunnen 

gaan. En het is op een zeer laagdrempelige manier.  Eén van de krachtigste zaken waar men 

als duo op ingaat, zijn de individuele behoeftes. Het kiezen om deel te nemen in een duo 

werking is een bewuste keuze van de deelnemer. En de mogelijkheid om een keuze te 

kunnen maken, geeft al een bepaalde kracht. 

Men meent te zeggen dat duo werking een spontane deur opent voor een ander netwerk te 

kunnen ontmoeten. Veel van deze mensen blijven in hun gemeenschap hangen. Dankzij deze 

methodiek krijgen ze de kans om een nieuw netwerk te kunnen opbouwen. Tevens gebeurt 

dit op een wederzijdse manier. Zowel de vrijwilliger als de deelnemer krijgt de kans tot 

netwerkverbreding. Vrijwilligers kunnen hun daarom niet meer opsluiten in hun eigen 

gemeenschap maar leren dus nieuwe culturen kennen. 

“Het is voor beide partijen zeker een meerwaarde. Er heeft bijvoorbeeld een vrijwilliger een 

Tibetaan leren kennen en uiteindelijk is die mee uitgenodigd op zijn huwelijksfeest dus je 

kunt de impact hiervan wel zien. Het is een integratie en interactie in beide richtingen.”  

-  begeleider 

 

Visie vanuit de deelnemers en vrijwilligers 

De effecten die duo werking heeft ten aanzien van de deelnemers en vrijwilligers is 

eveneens aanzienlijk. Het heeft een grote impact op het leven van de deelnemer. Het is ook 

een manier om eens te kunnen ontsnappen van de realiteit, de negatieve gevoelens 

achterwege laten en er kunnen over praten. 

Wat ook opmerkelijk is, is dat de vrijwilligers oog krijgen voor discriminatie. Men merkte dit 

veel sneller op dan voor men met een kwetsbare persoon werkte. Dit maakt dat mensen 

veerkrachtiger worden tegen uitsluiting. En dit geeft ook een voldoening, iets dat niet 

omschreven kan worden maar toch een goed gevoel geeft, iets dat sterk is.  

“Het geeft me kracht om verder te gaan in het leven, het is sterk en ik houd me er aan vast.”  

- deelnemer 

 

Mensen leren relativeren en doen al de overbodige stress wegsijpelen. Dit is één van de 

grote effecten op de deelnemer. Ze krijgen een stabielere positie in de maatschappij en ze 

krijgen echt het gevoel iets te betekenen in deze harde prestatie maatschappij van vandaag. 

4.4.10 Verloop van het proces en algemene afspraken  

De organisaties hebben een sterk ondersteunde functie tijdens het proces. . Als het duo een 

bepaalde vraag heeft of als de deelnemers onzeker zijn dan kunnen ze terecht bij de 

organisatie. De organisatie gaat dan met hen het gesprek aan. De duo’s voelen zich 

ondersteund door de hulp die de organisaties bieden. De hulpverleners zoeken die steun 

intern. 
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“We zijn vooral bekommerd over het grenzen kunnen stellen van vrijwilligers en deelnemers. 

Als ze zich ergens niet goed bij voelen moeten ze dit kunnen aangeven. Dat is het 

voornaamste. Het gaat alle kanten op. Het meest kwetsbare aan deze vorm: vrijwilligers zijn 

geen hulpverleners, ze zijn vaak niet gekend met deze doelgroep, vaak komen er 

communicatiedingen naar boven die hard zijn of botsen want het zijn twee verschillende 

werelden. Het is voor de veiligheid van beiden belangrijk dat als ze zich ergens niet goed bij 

voelen dat ze dat kunnen communiceren.” – begeleider  

 

De meeste organisaties geven ook intervisies voor de vrijwilliger. Tijdens deze intervisies 

komen vrijwilligers van de duo werking samen en vertellen ze over de ervaringen die ze zijn 

tegengekomen tijdens hun vrijwilligerswerk. Voor de deelnemers is er geen 

intervisiemoment beschikbaar. 

De meeste organisaties vergoeden hun vrijwilligers niet. De motivatie hiervoor is dat men 

het duo wil stimuleren om activiteiten te zoeken die goedkoop zijn, activiteiten die de 

deelnemer ook buiten de duowerking zou kunnen doen. De organisaties kunnen wel aan het 

duo bepaalde zaken meegeven zoals kortingen of tips voor activiteiten. Één organisatie 

voorziet wel een budget van honderd euro voor de vrijwilliger, dit is ook niet veel omdat de 

voorkeur gaat naar goedkope activiteiten. Er was één organisatie die hun deelnemers 

inschrijvingsgeld had gevraagd maar daar zijn ze van teruggekomen. Bij één organisatie 

worden de deelnemers vergoed voor maximum twintig euro, deze vergoeding wordt betaald 

door een grotere organisatie. Sommige organisaties geven wel een vergoeding voor 

verplaatsingskosten die het duo aflegt. 

Het moment wanneer het duo afspreekt wordt door het duo zelf gekozen. De meeste 

organisaties vragen wel om minstens één keer om de twee weken af te spreken. Bij één 

organisatie dat we bevraagd hebben was dit zelfs één keer per week. Het duo is steeds vrij 

om meerdere keren binnen de twee weken af te spreken. De organisatie verbied geen 

plaatsen of tijdstippen wanneer het duo niet mag afspreken, vaak geeft een deelnemer zelf 

al aan dat hij op een bepaalde plaats niet wil komen door bijvoorbeeld een drugverleden of 

slechte herinneringen aan een bepaalde gemeente. 

Afspraken voor tijdens het proces worden tijdens de eerste kennismaking tussen de duo’s 

gemaakt. Het zijn meestal praktische afspraken die worden vastgelegd in een 

vrijwilligerscontract of mondeling worden besproken. Deze afspraken gaan over de 

frequentie van de samenkomsten, welke activiteiten ze willen doen, het beroepsgeheim en 

wat ze samen willen bereiken. De taken worden dus kort besproken. 

“Ja, maar dus wel mondeling. Er worden geen contracten opgemaakt. Dus de eerste keer 

dat de student naar daar gaat , gaan wij mee ter introductie , dat is niet meer echt een 

huisbezoek. Maar wij zorgen wel dat de afspraken dan nog eens duidelijk gesteld worden en 

dat iedereen zich op zijn gemak voelt.” – begeleider  
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4.4.11 Krachten, valkuilen en drempels  

Krachten 

Sommige mensen geven aan dat duo werkingen georganiseerde vriendschappen zijn. De 

vriendschappen zijn zelfs zodanig georganiseerd dat ze niet echt kunnen zijn. Toch blijkt deze 

vriendschap net één van de grootste krachten te zijn van duo werkingen. Verschillende 

organisaties waaronder ook de duo’s zelf geven aan dat er wel degelijk een echte 

vriendschap ontstaat tussen de deelnemer en de vrijwilliger. 

“Het is niet uit eenzaamheid dat we afspreken. We hebben allebei even veel aan elkaar. Er 

bestaat een goed evenwicht tussen ons.”  - deelnemer 

 

“Er ontstaat een echte vriendschap. Ik doe zelf ook alles om niet af te zeggen omdat ik het 

heel belangrijk vind. Zelfs als ik ziek ben probeer ik toch te gaan.” - vrijwilliger 

 

Uit deze vriendschap volgt meteen de tweede kracht. Zo goed als elke bevraagde organisatie 

geeft aan dat vrijwilligheid een zeer belangrijke factor is binnen de werking. ‘Mensen 

moeten vrijwillig het project aangaan en mogen zich niet gedwongen voelen indien men de 

gewenste effecten wil bekomen’, luidt het bij velen. Zo sta je er voor open en kunnen 

deelnemers en vrijwilligers veel leren van elkaar. 

“Dat iemand zich wil inzetten om bij de deelnemer op bezoek te gaan en af en toe leuke 

dingen te doen… Ik zie hele mooie verhalen. De kracht van deze methodiek is dat voor vele 

vrijwilligers een wereld opgengaat van wat zij niet wisten dat ze bestond. Er zit heel wat 

kracht in en ik blijf daarin geloven.”- begeleider 

 

Een andere kracht is het samenbrengen van de vrijwilligers en deelnemers. Organisaties en 

duo’s geven aan dat de matching van het duo heel belangrijk is. Zo hebben we kunnen 

vaststellen dat deze matching vaak gebaseerd wordt op gemeenschappelijke interesses, 

noden van de deelnemers, verwachtingen van beiden, enzovoort. Een enorme kracht is dus 

wanneer deze criteria bij de deelnemer en de vrijwilliger goed zijn afgestemd op elkaar. 

“We kunnen altijd bellen of mailen als er iets is. Maar die matchings zijn zodanig goed dat er 

zich weinig problemen voordoen.” - vrijwilliger 

 

Een goede opvolging en evaluatie van de contactmomenten wordt ook als kracht 

beschreven. Zo blijft de organisatie op de hoogte van de stand van zaken en hebben duo’s 

de kans om moeilijkheden of bepaalde vragen terug te koppelen naar de coördinators, 

begeleiders. 

Bepaalde duo’s geven aan dat de deelnemers dankzij de vrijwilliger weer dingen durven 

aangaan die ze voordien niet voor mogelijk hielden. Door kleine stapjes krijgen sommige 
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deelnemers weer zelfvertrouwen en moed om bepaalde zaken te ondernemen. Zo ontstaat 

er een vertrouwensrelatie. 

Alle partijen maken ook duidelijk dat deelnemers en vrijwilligers veel van elkaar kunnen 

leren. Zo leren ze beide bijvoorbeeld een nieuwe cultuur met nieuwe gewoontes kennen. Ze 

krijgen meer inzicht in verschillende leefwerelden waardoor integratiemogelijkheden en het 

opbouwen van een netwerk voor sommige deelnemers in bepaalde projecten bereikt 

kunnen worden, zeggen enkele organisaties. 

Uit de verschillende interviews kwam er één kracht sterk naar voren die we graag als laatste 

kracht zouden toelichten. Deze kracht vat samen waarom het werkveld van duo werkingen 

om die reden alleen al zou uitgebreid moeten worden. Zo goed als elk duo gaf aan dat ze 

enorm veel voldoening en waardering uit de duo werking putten. 

“De voldoening en de dankbaarheid van de deelnemer is heel belangrijk. Ik vind het leuk als 

ze dit even kort zeggen of duidelijk maken.” - vrijwilliger 

 

Valkuilen 

Aan deze krachten kunnen we ook enkele valkuilen koppelen die het proces en het verloop 

van de duo werking op de proef stellen. 

Hierboven hebben we vermeld dat er vaak een vertrouwensrelatie ontstaat tussen het duo. 

Deze relatie kan soms ook uitgroeien tot een afhankelijke relatie van de deelnemer ten 

opzichte van de vrijwilliger. Hierbij neemt de vrijwilliger verantwoordelijkheden over van de 

deelnemer waardoor hij niet leert om dingen zelf te proberen. Dit is niet gunstig voor de 

deelnemer indien de relatie tussen het duo eindigt. Sommige geïnterviewde geven dus aan 

dat je moet oppassen met overnemen van bepaalde verantwoordelijkheden.  

De volgende valkuil komt zelden voor maar het is wel belangrijk om er oog voor te hebben. 

Sommige relaties tussen duo’s starten vanuit een zeer ongelijke positie. Dit kan dus een 

valkuil zijn. Het streven naar gelijkwaardigheid is hier zeer belangrijk. 

Het hebben van verschillende verwachtingen kan ook een moeilijkheid vormen binnen de 

relatie van het duo.  

4.4.12 Tips voor duo’s en andere organisaties  

Op basis van deze krachten en valkuilen hebben we de organisaties en duo’s gevraagd 

enkele tips te formuleren. Merkwaardig is dat organisaties vaak gelijkaardige tips geven 

naast hun specifieke tips voor organisaties die werken met dezelfde doelgroep. 

“Het belangrijkste is dat het vrijwillig moet zijn. Je mag niet het gevoel hebben dat het 

opgedrongen wordt. Het valt en staat met vrijwilligheid” - begeleider 

 

De eerste tip is gekoppeld aan de mogelijke vertrouwensrelatie of zelfs 

afhankelijkheidsrelatie die we reeds hierboven hebben besproken. Om een 
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afhankelijkheidsrelatie te voorkomen geven organisaties vaak de tip aan hun vrijwilligers om 

bepaalde zaken die veranderd moeten worden samen met de deelnemer te bespreken. 

Bespreek de mogelijkheden tot het veranderen van de situatie samen en vraag waar je als 

vrijwilliger eventueel kan helpen. Zo bouwen de deelnemers zelfvertrouwen op indien zij de 

situatie succesvol kunnen veranderen. Zo wordt er gegarandeerd dat de deelnemer dit in de 

toekomst ook zonder de vrijwilliger kan proberen.  

Als kracht werd de matching tussen de duo’s benoemt. Maar het is aan te raden deze duo’s 

goed op te volgen door middel van bijvoorbeeld evaluatiemomenten. Organisaties geven 

aan dat het belangrijk is, zeker in het begin van de relatie van het duo, dat ze iemand hebben 

om op terug te vallen bij moeilijkheden. 

Een terugkerende tip in de verschillende interviews gaat over transparantie. Wees eerlijk en 

open tegenover elkaar als duo en als organisatie ten opzichte van het duo. Zorg dat alle 

partijen op de hoogte zijn van bepaalde afspraken en verwachtingen. Zo kunnen er 

conflicten als gevolg van miscommunicatie vermeden worden. 

“Het is geen werking dat je even tussendoor doet, het vraagt tijd en werk en kost geld. Je 

kan geen vrijwilligerswerk organiseren als je niet investeert in je vrijwilligers met 

betrokkenheid, aandacht, beschikbaarheid,… Neem er tijd voor, als je dat als organisatie 

niet kan opbrengen dan moet je er absoluut niet aan beginnen want dan bekom je enkel 

misgenoegde vrijwilligers.”- begeleider 

 

4.5 Conclusie  

Doorheen het projectboek kozen we voor de termen deelnemer en vrijwilliger. Hoewel we 

hiermee de eenvormigheid bewaarden schoten deze begrippen tekort om de relatie tussen 

de duo’s te beschrijven. Meerdere duo’s gaven aan dat ze zich niet kunnen vinden in 

specifieke termen. Voor duo’s die zichzelf als vrienden zien passen deze begrippen al zeker 

niet. Uit interviewgegevens bleek dat het gebruik van termen de gelijkwaardigheid in het 

gedrang kan brengen omdat het (verkeerde) verwachtingen en afstand schept.  
 

In de vorige hoofdstukken trachtten we de gemeenschappelijke doelen van de duowerking 

te beschrijven: het bevorderen van participatie, netwerkverbreding en het doorbreken van 

het taboe omtrent kwetsbaarheid. Dat de doelen van verschillende organisaties heel 

uiteenlopend zijn, bespraken we in dit hoofdstuk bij het gespreksthema methodiek. Het 

doorbreken van taboes kwam in de interviewgesprekken niet echt aan bod. Toch geven 

zowel organisaties als duo’s aan dat het een wisselwerking is waarbij ook de vrijwilligers 

leren van de deelnemers. Op deze manier ontstaat wel de kans dat vooroordelen worden 

weggenomen bij vrijwilligers. 
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Voor de vrijwilligers is de duomethodiek ook een meerwaarde, ook zij kunnen ‘iets’ halen uit 

het contact: ervaringen voor het werkveld, vriendschap, zinvolle tijdsbesteding na het 

pensioen, enzovoort.   

Door vermaatschappelijking van de zorg en de individualisering zou er een stijging zijn in het 

aantal maatschappelijk kwetsbare personen. Om te vermijden dat organisaties niet 

gevormde en incompetente vrijwilligers moeten inzetten is een goede selectie en 

ondersteuning nodig. Uit de gesprekken met de duo’s hebben we geleerd dat het voor 

deelnemers niet altijd gemakkelijk is om de beperking van het eigen handelen te ervaren. 

Ook een begeleidster van een duowerking gaf aan dat het iets is waar je mee gaat slapen en 

mee opstaat. Daarom voorzien sommige organisaties vormingen om het 

relativeringsvermogen te vergroten en de draagkracht van de deelnemers te versterkten. Op 

deze manier vinden de deelnemers ook steun bij elkaar.  Een goede ondersteuning van de 

duo’s is dus een belangrijke voorwaarde. Uit de interviewgegevens konden we tevens 

afleiden dat de duowerkingen de caseload van professionele werkers verminderd en leidt tot 

een spontaan proces van intregratie in onze samenleving.  

In de jaren zeventig werd de duomethodiek als volgt omschreven: “Buddies are individuals 
who volunteer to provide social support to persons who are infected with HIV in buddy 
programs provided by community base.” (Burrage & Demi, 2003, p. 54). Het vrijwillige aspect 
van de duowerking is ook nu nog een belangrijke waarde, zo bleek uit de gesprekken met de 
begeleiders.  
“Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt 

verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.” (Van Dam, Govaart & Wiebes, 1998, p. 

17).  Dit citaat haalden we in een vorig hoofdstuk aan om de rol van de vrijwilliger te duiden. 

Uit gesprekken bleek dat de vrijwilligers inderdaad geen betalend werk verrichten maar in 

sommige gevallen wel vergoed worden voor uitgaven die ze doen. Tevens klopt de 

beschrijving dat de koppeling niet spontaan verloopt maar wordt gearrangeerd door een 

professional.  

In de historiek beschreven we in het tweede hoofdstuk dat de Amerikaanse duowerking een 

basis vormde voor de duomethodiek in Nederland. Door de gluren bij de buren werden ook 

de eerste duowerkingen in België geïntroduceerd. In de gesprekken gaven vele organisaties 

aan dat ook zij hun werking baseerde op of informeerde bij bestaande werkingen in 

Nederland. Aangezien de meeste duowerkingen gemiddeld vijf jaar bestaan kunnen we dus 

wel stellen dat duowerkingen in Vlaanderen relatief jong zijn, al zijn er uitzonderingen. 
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Hoofstuk 5: Besluit 

In dit project zijn wij enerzijds op zoek gegaan naar de realisatie en de gehanteerde 

methodiek van diverse duo werkingen binnen negen organisaties. Hierbij hebben we 

getracht de gelijkenissen en de verschillen van de betreffende werkingen in kaart te brengen 

en de rol van de begeleiders hierin belicht. Door de interviews konden we de theorie rond 

duo werking linken aan de praktijk.  

 

Hieronder vindt u onze bevindingen ten aanzien van de uitgewerkte thema’s: 

Een duo is een gearrangeerde vriendschap die bestaat uit twee vrijwilligers die aan elkaar 

gekoppeld zijn, waarvan éénn zich in een kwetsbare positie bevind. We zien dat de 

gehanteerde beschrijving van van Glissenaar en Reijn (1999) overeenkomt met de manier 

waarop vrijwilligers hun relatie omschrijven, namelijk als een relatie dat kan uitgroeien tot 

een vriendschap. Uit de afgenomen interviews blijkt dat de duo’s zelf geen specifieke 

benaming geven aan zichzelf, wel zien we vaak de termen ‘deelnemer’ & ‘vrijwilliger’ 

terugkeren. In de literatuur en organisatorisch zien wij specifieke benamingen voor duo’s 

zoals: buddy, vrijwilliger, maatje, coach, etc. 

 

We zien dat elk duo en elke organisatie in de definiëring van de duowerking één of meer van 

de volgende drie gemeenschappelijke doelen en waarden gebruikt; wederkerigheid, 

bevorderen van zelfredzaamheid en netwerkverbreding. Uit de afgenomen interviews blijkt 

dat de duo’s deze wederkerigheid inderdaad ervaren als een ‘verrijking’ om in elkaars 

leefwereld te mogen vertoeven. Netwerkverbreding is volgens de duo’s een te hoge 

verwachting, het is wel mogelijk dat de relatie leidt tot netwerkverbreding maar dat zou 

geen evidentie zijn. 

 

Uit de interviews blijkt verder dat de duomethodiek vanuit uiteenlopende invalshoeken door 

een project of organisatie wordt ingezet. Enkele doeleinden van de geselecteerde 

organisaties zijn: taalontwikkeling, het verbeteren van de onderwijskansen, sportieve 

activiteiten, enzovoort. De doelstellingen kunnen afhankelijk zijn van waar er nood aan is. 

Op maat van het duo, gericht op de persoonlijke ontwikkeling en netwerkverbreding van 

zowel deelnemer als vrijwilliger en ontmoeting, wat vaak zorgt voor het openbloeien van 

mensen en het herstellen van zelfvertrouwen. 

Aandachtspunt van een organisatie is dat vrijwilligers soms door te hoge verwachtingen een 

gevoel van falen ontwikkelen waardoor de kans groter is dat zij afhaken. 

 

Op de vraag hoe de matching van duo’s verloopt kunnen we stellen dat een gepaste 

matching altijd de grootste kans heeft op een succesvol verloop van de duo werking. 

Deze gepaste matching wordt doorgaans uitgevoerd door de maatschappelijk werkers in 

samenspraak met de deelnemer en de vrijwilliger. De maatschappelijk werkers ervaren de 
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matching als een ‘puzzelwerk’ dat in elkaar gezet wordt op basis van ervaring, gevoel en 

praktische factoren, maar ook voorkeuren. Factoren zoals mobiliteit, leeftijd en gender, een 

gemeenschappelijke taal en veiligheid spelen in het ene project in meer of mindere mate 

een belangrijke rol. 

 

Betreffende het thema privacy geven alle organisatie aan zichzelf te houden aan een 

geheimhoudingsplicht. Persoonlijke informatie over duo’s wordt alleen doorgegeven in 

samenspraak met de duo’s. Elke organisatie zorgt op een ander wijze voor het beschermen 

van de privacy. De meeste organisaties die bevraagd zijn werken met een contract, 

mondeling of schriftelijk, waarin de geheimhoudingsplicht of een soort van deontologische 

code vermeld staat. In andere organisaties laat men het thema privacy over aan duo zelf of 

worden vrijwilligers gewezen op hun meldingsplicht bij verontrusting. In een van de 

organisaties zorgt dit laatste voor frustratie omdat sommige maatschappelijk werkers via de 

vrijwilligers informatie proberen te verkrijgen over de deelnemers terwijl de vrijwilligers zich 

beroept op de privacy. Opmerkelijk is dat alle geïnterviewde deelnemers aangeven geen 

voorlichting te hebben gehad over privacy vanuit de organisatie. 

 

Gelijkwaardigheid wordt zowel vanuit de duo’s als de coördinators als een belangrijke 

waarde omschreven. Toch blijkt uit de respons van de coördinators dat er wel degelijk 

sprake is van het starten vanuit een ‘ongelijkwaardige positie’. Soms wordt gelijkwaardigheid 

door de duo’s als een evidentie ervaren, terwijl andere aangeven dat hiervoor voorwaarden 

gecreëerd dienen te worden. Enkele voorwaarden zijn: openheid naar elkaar toe, respect, 

vrijheid in keuze van activiteiten en vrijwillige deelname en samenwerken. Volgens de 

coördinators heeft de organisatie een taak bij het creëren van gelijkwaardigheid door dit in 

de visie te plaatsen, te benadrukken bij de matching en de evaluatie en intervisie. 

De duomethodiek biedt volgens organisaties voor beide partijen een mogelijkheid tot 

interactie en integratie. Volgens de duo’s zorgt de werking voor een verbreding van hun 

leefwereld, het geeft een gelegenheid om uit de eigen omgeving te stappen, men leert 

relativeren waardoor de stress afneemt en de deelnemer zich stabieler voelt. 

Het gehele proces van matching tot aan ondersteuning van de duo’s en het maken van 

afspraken wordt opgevolgd door een professional. Zo blijkt dat de gemaakte afspraken 

praktisch van aard zijn en dat de duo’s de vrijheid hebben invulling te geven aan hun relatie. 
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Bijlagen  

Bijlage 1: Gespreksthema’s die gebruikt werden bij de interviews 
 

1. Vakjargon binnen buddywerking 

 

2. Definitie van een duowerking 

 

3. Methodiek 

 

4. Werving van de duo’s 

 

5. Matching van de duo’s 

 

6. Privacy 

 

7. Gelijkwaardigheid 

 

8. Vrijwilligheid 

 

9. Effecten van de duomethodiek 

 

10. Verloop van het proces en algemene afspraken 

 

11. Krachten, valkuilen en drempels 

 

12. Tips voor duo’s en andere organisaties 

 


