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Onderzoek: 

Wat is de rol van religieus   
geïnspireerde organisaties bij het 
bestrijden van sociale uitsluiting  
in Europese steden?
In opdracht van de Europese Commissie vindt in zeven landen 
en 21 steden een vergelijkend onderzoek plaats naar de rol 
van religieus geïnspireerde organisaties in het bestrijden van 
sociale uitsluiting. Vanuit Nederland nemen het Verwey-Jonker 
Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen hieraan deel. Over 
de maatschappelijke activiteiten van religieus geïnspireerde 
organisaties (Faith-based organisations) is vrij weinig bekend, 
terwijl zij veel doen voor en met kwetsbare groepen.  
Voorbeelden zijn de voorlichting over voorzieningen via kerken 
en moskeeën, de opvang van dak- en thuislozen en drugs- 
verslaafden, voedselbanken, inloophuizen, gezondheidszorg 
voor mensen zonder verblijfsvergunning, huiswerkbegeleiding 
en de leer- en sportfondsen voor ‘kansarme’ kinderen.

Wat zijn Faith-based organisations (FBOs)?
Faith-based organisations (FBOs) zijn organisaties die direct of indirect 
verwijzen naar religie of religieuze waarden in hun missie, activiteiten, 
werkwijze, personeel, doelgroep, en/of fi nanciële banden. Dit onderzoek 
kijkt naar FBOs die welzijnstaken uitvoeren en/of optreden als (politieke) 
belangen-behartiger voor (maatschappelijk uitgesloten) groepen. In Neder-
land noemen we deze organisaties vaak: levensbeschouwelijke organisaties.

Wat is sociale uitsluiting?
Mensen zijn sociaal uitgesloten als ze onvoldoende toegang hebben tot 
basisrechten zoals inkomen, huisvesting, werk, gezondheidszorg en onder-
wijs, of als ze uitgesloten zijn van participatie in de samenleving door 
bijvoorbeeld discriminatie, gebrekkige integratie of onzekerheid over een 
verblijfsvergunning. 

“  De maatschappelijke 

rol van de moskee 

kan niet los gezien 

worden van de  

religieuze rol.”
   Driss el Boujoufi , 

      Unie van Marokkaanse 
Moslim Organisaties 

      in Nederland (UMMON)

“  Onze diaconale 

kernwaarden zijn: 

‘ helpen waar   

geen helper is’ en 

‘ helpen onder   

protest’”
   Arend Driessen & 

Paul van Oosten, 
       Protestantse Diaconie 

Amsterdam
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FBOs in andere landen
De resultaten van het Nederlandse onderzoek worden naast die van België, 
Duitsland, Groot Brittannië, Zweden, Spanje, en Turkije gelegd. Daarmee 
kunnen we verschillen en overeenkomsten in de sociale en politieke activi-
teiten van FBOs vergelijken, en verklaringen daarvoor aandragen.

De opbrengsten van het onderzoek in Nederland

•  Een overzicht van FBOs in Nederland en drie Nederlandse steden  
(Amsterdam, Rotterdam en Tilburg).

•  Inzicht in hoe verschillende FBOs kwetsbare groepen in de Nederlandse 
samenleving ondersteunen en sociale uitsluiting bestrijden.

•  Een beeld van de verandering en continuïteit in de verhouding tussen 
religieus geïnspireerde organisaties en de overheid.

De onderzoeksuitkomsten verschijnen in 2010 en 2011 in lokale rapportages, 
een country report, artikelen en een Europees handboek voor FBOs en 
overheden. Ook wordt er een Europese database aangelegd.

“  A church in a city 

like Rotterdam is 

important. It helps 

the government, 

it helps society.  

It brings love.”
   Richmond Ofori-Tawiah, 

pastor of Hope International 
Baptist Church of Rotterdam

Voor meer informatie: 
Website: www.facit.be

Maarten Davelaar
Verwey-Jonker Instituut
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG Utrecht
Nederland
T: 030 - 230 3 227
E: MDavelaar@verwey-jonker.nl

Nynke de Witte 
Faculty of Spatial Sciences 
Landleven 1 
9747 AD Groningen 
Nederland
T: 06 - 50 99 91 29 
E: A.N.de.Witte@rug.nl

Onderzoeksonderdelen:
•  Inventarisatie levensbeschouwelijke organisaties op landelijk niveau
•  Survey van FBOs op landelijk niveau: interviews & documenten- 

analyse
•  Onderzoek naar FBOs en lokaal beleid in Amsterdam, Rotterdam en 

Tilburg: interviews & documentenanalyse
•  Cross evaluation door buitenlandse onderzoekers 
•  Lokale ‘stakeholder’ bijeenkomsten
•  Transnationale vergelijking

Het FACIT team:
•  Belgium  – University of Antwerp: OASeS (Coördinator)
•  The Netherlands  –  Rijksuniversiteit Groningen: The Urban and 

Regional Studies Institute (URSI) 
•  The Netherlands  – Verwey-Jonker Institute
•  Germany  –  University of Cologne: The Research Institute  

for Sociology
•  United Kingdom  –  University of Exeter: The Department of  

Geography 
•  Turkey  –  Middle East Technical University (METU): KORA
•  Spain  –  Fundación CIREM (Centre for European   

Initiatives and Research in the Mediterranean) 
•  Sweden  –  Örebro University: The Centre for Urban and 

Regional Studies 

De gemeenten Rotterdam en Tilburg ondersteunen het onderzoek en 
participeren actief als ‘stakeholder’. De gemeente Amsterdam onder-
steunt het onderzoek.


