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Inleiding 

In de afgelopen drie jaar is onder de vlag van “FC Twente, scoren in de wijk” het project 

‘Turkse Tukkers aan Zet’ uitgevoerd, gericht op de sociale culturele integra e van Turkse 

gezinnen uit de regio Twente in de Nederlandse samenleving. In het kader van dit project is 

– op basis van een ini a ef vanuit de Turkse gemeenschap –  een methodiek ontwikkeld 

waarbij 51 Turkse gezinnen (in totaal 130 personen) ondersteuning hebben gekregen die 

was gericht  op de verbetering van de sociaal-culturele integra e van de deelnemers.  FC 

Twente, scoren in de wijk, is een ona ankelijke s ch ng - gelieerd aan FC Twente - die zich 

inzet voor bewoners in de regio Twente die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.   

Sinds de start van het project in 2018 hebben de deelnemers onder begeleiding van de 

projectleiding en twaalf Turkse vrijwilligers (opgeleid door het ROC van Twente) 

deelgenomen aan een integraal programma. Dat programma was gericht op het versterken 

van de maatschappelijke integra e van de deelnemers. Het programma omva e een breed 

scala aan ac iteiten, op terreinen zoals sport en spel, gezondheid, cultuur, onderwijs en 

burgerschap, opvoeden en ouderschap, taal, jdsbesteding, (vrijwilligers)werk, veiligheid, 

nanciën en administra . Het betrof zowel groepsac iteiten als kleinschalige individuele  

ac iteiten onder begeleiding van de projectleiders en opgeleide vrijwilligers (kopgroep). 

Voor de speci eke invulling van het programma waren de wensen en behoe en van de 

deelnemende gezinnen rich nggevend. Op basis hiervan zijn per gezin aan het begin van het 

project ook afspraken gemaakt over de jdens het project te realiseren doelstellingen.  

In dit rapport tre  u een evalua e aan van het project. Het doel van het onderzoek is om na 

te gaan of de ontwikkelde methodiek daadwerkelijk een bijdrage levert aan de realisa e van 

de met het project nagestreefde doelen. Daarnaast kan de evalua e ook bijdragen aan de 

doorontwikkeling van deze aanpak binnen een eventueel vervolgtraject door de s ch ng FC 

Twente, scoren in de wijk of bij het ontwikkelen van vergelijkbare projecten elders. Deze 
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evalua e is uitgevoerd door prof. dr. Bas Denters (emeritus hoogleraar Bestuurskunde; 

Universiteit Twente).1  In de evalua e zijn de in het projectplan en de subsidiebeschikking 

voor het project Turkse Tukkers aan Zet op een aantal resultaatgebieden doelstellingen 

geformuleerd. In de evalua e is daarom zowel aan het begin (nulme ng) en het einde van 

het project (eindme ng) een me ng verricht om te bezien of er sprake is van de met het 

project beoogde posi eve veranderingen onder de deelnemers.  

In totaal waren er vijf resultaatgebieden:  

a. Er moet sprake zijn van een duidelijk verbetering van de beheersing van de Nederlandse 

taal (taalbeheersing) 

b. De deelnemers moeten het belang onderkennen van de beheersing van het Nederlands 

voor de eigen toekomstkansen en die van hun kinderen. Verder werd ook gemikt op het  

meer dan voordien ac ef gebruik van de Nederlandse taal in het dagelijkse leven: in het 

eigen gezin (met eventuele partner en kinderen) en in privécontacten met autochtone 

Nederlander (ac ef taalgebruik: belang en feitelijk gebruik Nederland). 

c.   Kinderen en overige leden van het gezin moeten meer  kennis en inzicht krijgen in de 

spelregels en het func oneren van instellingen in de Nederlandse samenleving (kennis en 

inzicht Nederland) en hebben posi ever beeld van Nederland (begrip). 

d.   Deelnemers moeten een posi evere houding ontwikkelen tegenover een ac eve rol van 

vrouwen in de samenleving (emancipa e). 

e. De deelnemers moeten door deelname aan het project ook meer uitzicht krijgen op het 

met succes deelnemen aan de Nederlandse samenleving.  In dit kader is bij de evalua e 

gekeken naar stappen die de deelnemers hebben gezet op weg naar een meer intensieve en 

minder problema sche deelname aan de Nederlandse samenleving en hun vertrouwen in 

hun mogelijkheden om alleen of samen met anderen het hoofd te bieden aan toekoms

problemen (draagkracht). 

 
1 Naast uitvoerend onderzoeker is Bas Denters ook bestuurslid van de S ch ng FC Twente, scoren in de wijk. Bij 
de aanvang van het onderzoek zijn alle betrokkenen geïnformeerd over deze nevenfunc e van de onderzoeker.   
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Bij de me ng van de diverse aspecten is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de   Survey 

integra e minderheden (SIM) van het Sociaal-Cultureel Planbureau (zie: 

h ps://www.scp.nl/Onderzoek/Bronnen/Beknopte_onderzoeksbeschrijvingen/Survey_integ

ra e_minderheden_SIM). Deze vragenlijst is voor het laatst afgenomen in 2015 en het 

onderzoek omvat ook een steekproef van ruim 1800 Turkse inwoners. Deze SIM-vragenlijst 

bevat geen vragen over kennis en inzicht in de Nederlandse samenleving. Ook ontbreken 

vragen over de persoonlijke competen es om succesvol deel te nemen aan de Nederlandse 

samenleving. Vragen over deze onderwerpen zijn door de onderzoeker aan de vragenlijst 

voor dit onderzoek toegevoegd.  

 

In deze rapportage wordt in de eerste plaats verslag gedaan van de resultaten van een 

vergelijking van projectdeelnemers die zowel bij het begin van hun deelname aan het project 

en aan het einde van het project de vragenlijst hebben ingevuld.  Het gaat hier om in totaal 

41 personen, van wie 34 deelnemers en 7 vrijwilligers. In deze rapportage beperken we ons 

tot de ontwikkelingen bij de deelnemers (niet zijnde vrijwilligers).  

 

Op basis van een vergelijking van de eindme ng en de nulme ng kan worden bepaald in 

hoeverre op de vijf resultaatgebieden sprake was van doelbereiking: is op deze terreinen 

sprake van het optreden van de met het project beoogde verbeteringen in de vaardigheden, 

de kennis, de houdingen en het gedrag van de deelnemers? Voor de evalua e van het 

project is de bepaling van de doelbereiking belangrijk. De mate waarin projectdoelen zijn 

behaald, gee  een indica e voor de e ec iteit van een project, maar voor e c viteit 

volstaat doelma gheid niet. Van e ec iteit is enkel sprake voor zover de eventuele 

doelbereiking ook het resultaat is van deelname aan het project (en niet van andere 

factoren). Een (ge ngeerd) voorbeeld kan het verschil tussen doelbereiking en e ec iteit 

duidelijk maken. Als blijkt dat ten opzichte van de nulme ng in de eindme ng meer 

deelnemers betaald werk hebben gevonden dan is in dit opzicht sprake van doelbereiking. 

Maar dat in de projectperiode meer mensen betaald werk hebben gevonden, hoe  niet het 

gevolg te zijn van de deelname aan het project. De doelbereiking in dit opzicht kan even 

goed het resultaat zijn van een aantrekkende economie, waardoor ook onder niet-

deelnemers aan het project de werkloosheid is gedaald. Willen we kunnen spreken van 

e ec iteit dan moet aannemelijk kunnen worden gemaakt dat de vastgestelde 
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doelbereiking ook het e ect is van de deelname aan het project. De beste manier (men 

spreekt ook wel van de ‘gouden standaard’) om de e ec iteit van een project vast te 

stellen is om niet alleen een nulme ng en een eindme ng te verrichten onder de 

projectdeelnemers, maar om een vergelijkbare nulme ng ook uit te voeren in een 

zogenaamde controlegroep. Zo’n controlegroep bestaat uit een aantal niet-

projectdeelnemers,  die in zoveel mogelijk opzichten vergelijkbaar is met de 

projectdeelnemers. Als blijkt dat onder de projectdeelnemers wel sprake is van 

doelbereiking en in de controlegroep niet, dan is dat een belangrijke aanwijzing voor de 

e ec iteit van het project. Helaas is het lang niet al jd mogelijk om volgens deze ‘gouden 

standaard’ de e ec iteit van een project te bepalen. Dat was ook bij dit project het geval 

en dat vormt een belangrijke beperking van deze evalua e. In plaats daarvan trachten we 

aan het einde van dit verslag op twee andere manieren de e ec iteit van het project 

aannemelijk te maken.     

 

In de eerste plaats is niet alleen bekeken of op de vijf genoemde resultaatgebieden  

veranderingen zijn opgetreden. Daarnaast zijn bij de door ons verrichte tweede me ng ook  

extra-vragen opgenomen die betrekking hebben op de evalua e achteraf van het project 

door de deelnemers. Daarbij gaat onder meer om de vraag of op belangrijke 

resultaatgebieden naar het oordeel van de deelnemer deelname aan het project hee

bijgedragen aan een verbetering van de eigen situa e op het betre ende leefgebied.  

In de tweede plaats is per deelnemer ook bepaald of deze min of meer intensief hee  

deelgenomen aan het project. Voor zover de doelbereiking bij deelnemers het gevolg is van 

hun deelname aan het project (en er dus sprake is van e ec iteit), mag worden verwacht 

dat naarmate men meer intensief hee  deelgenomen aan het project de doelbereiking ook 

groter is. Deze vergelijking van de doelbereiking binnen de groep van projectdeelnemers 

komt dus in de plaats van een vergelijking van de klassieke methode voor de bepaling van de 

e ec iteit (op basis van een vergelijking met controlegroep van niet-deelnemers).2      

 

 
2 Deze vergelijking tussen groepen deelnemers voeren we uit voor a. de doelbereiking op basis van een 
vergelijking van de nulme ng en b. het e ec viteitsoordeel van de deelnemers (zoals bepaald in de 
eindme ng).  
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De tweede vragenlijst waarin ook de vragen zijn opgenomen waarin deelnemers wordt 

gevraagd naar hun oordeel over de e ec iteit van het project is niet alleen ingevuld door 

de mensen die de eerste vragenlijst al hadden beantwoord, maar ook door mensen die dit 

om allerlei redenen (verhinderd bij de eerste me ng, of pas later ingestroomd in het project) 

niet hebben gedaan. Daarom is het aantal deelnemers waarvan we beschikken over 

informa e over hun evalua e van het project groter; het gaat hierbij om circa 60 personen 

(waarvan 7 vrijwilligers, die we in de rapportage ook buiten beschouwing laten). 

Voor alle respondenten beschikken we daarnaast over een aantal persoonlijk 

achtergrondgegevens (zoals lee jd, geslacht, geboorteland en opleidingsniveau). In deze 

rapportage bespreken we eerst de belangrijkste resultaten voor wat betre  de doelbereiking 

op deze resultaatgebieden. Daarna trekken we een aantal conclusies over de mogelijke 

e ec iteit van het project.    
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Verbetering taalbeheersing 

In zowel de nulme ng als bij de eindme ng is de deelnemers in de eerste plaats gevraagd 

een viertal vragen gesteld over hun beheersing van de Nederlandse taal. 

1. Hee  u als u een gesprek in het Nederlands vaak, soms of nooit moeite met de 

Nederlandse taal? 

2. Hee  u bij het lezen van kranten, brieven of folders vaak, soms of nooit moeite met 

de Nederlandse taal? 

3. Hee  u vaak, soms of nooit moeite met het schrijven in de Nederlandse taal? 

4. Hoe goed vindt u dat u alles bij elkaar (verstaan, lezen, spreken en schrijven) de 

Nederlandse taal beheerst (cijfer van 1 tot 10)?    

 

 

 

De vier vragen verwijzen naar één onderliggende dimensie (taalbeheersing) en vormen een 

zeer betrouwbare schaal (Cronbach’s alpha = 0,93).3 Als we kijken naar de 

taalbeheersingsscores  dan is het om te beginnen van belang dat bij de deelnemers bij de 

nulme ng de deelnemers niet bijzonder posi ef waren over hun beheersing van de 

 
3 Omdat de antwoordmogelijkheden van de vragen uiteenliepen, is de schaal berekend op basis van 
gestandaardiseerde scores.  
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Figuur 1: Gemiddelde taalbeheersingscore (N=36)
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Nederlandse taal. Zo beoordelen de deelnemers hun Nederlandse taalvaardigheid alles bij 

elkaar met een score van 3,83 (op een schaal tussen 1 en 10).  Bekijken we de 

taalbeheersingsscore gebaseerd op de antwoorden op de vier vragen, en vergelijken we de 

resultaten van de eindme ng en de nulme ng, dan zien we (in guur 1) dat de deelnemers 

aangeven dat hun beheersing van de Nederlandse taal gedurende de projectperiode is 

toegenomen. Deze toename is sta s sch signi cant (p= 0,000; eenzijdige toets). Bij deze 

toename is sprake van middelgrote doelbereiking  (Cohen’s D = 0,69).4  Als we de meer 

gedetailleerde resultaten per vraag bekijken dan valt verder op dat vooral het oordeel van 

deelnemers over hun spreek- en leesvaardigheid is verbeterd (Cohen’s D=0,39 en 0,45). Bij 

de schrijfvaardigheid is er daarentegen geen sprake van een sta s sch signi cant e ect.   

Bekijken we alle deelnemers (Figuur 2, N=56; dus inclusief degenen die niet hebben 

deelgenomen aan de nulme ng) dan zien we dat iets meer dan twee derde (67,2%) van hen 

aangee  dat dank zij deelname aan het project hun beheersing van de Nederlandse taal 

minimaal “iets beter” is geworden.  

  

Deze resultaten beves n de conclusie dat onder de deelnemers een aanmerkelijke 

verbetering is opgetreden in hun vertrouwen in de eigen beheersing van de Nederlandse 

 
4 Aansluitend bij een veel gebruikte vuistregel interpreteren we bij een D van 0,20 – 0,49 de doelbereiking als 
bescheiden en bij een D van 0,5 – 0,69 van noemen we de doelbereiking middelgroot; bij een D van  0,70 is de 
doelbereiking groot (h ps://www.nji.nl/E ectgroo e ).  
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Figuur 2: Betere beheersing NL taal (n-=56)

Betere beheersing NL taal (n-=59)
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taal. Bovendien schrij  men deze verbetering toe aan de deelname aan het project.  Dit is 

een eerste indica e voor de mogelijke e ec iteit van het programma op dit 

resultaatgebied. In de slotparagraaf gaan we nog nader in op deze mogelijke e ec viteit van 

het programma.   

Nederlandse taal: belang en feitelijk gebruik  

Een tweede resultaatgebied betre  het onderkennen door de deelnemers van het belang 

van de beheersing het Nederlands voor de eigen toekomstkansen en het ac ef gebruik van 

de Nederlandse taal door de deelnemers.  Het gaat hierbij zowel om het gebruik van het 

Nederlands in de huiselijke kring als om privécontacten met autochtone Nederlanders.  

Een eerste onderwerp waaraan we aandacht schenken betre  het onderkennen van het 

belang van de beheersing van de Nederlandse taal. Hierover zijn twee vragen gesteld: een 

over het belang de deelnemer zelf en eenzelfde vraag maar dan betre ende het belang van 

het Nederlands voor de eventuele kinderen van de deelnemers.  

 

In beide opzichten zijn vrijwel alle deelnemers er reeds bij het begin van het project van 

overtuigd dat de beheersing van de Nederlandse taal “heel belangrijk is”. Gezien deze 

uitgangsscores is de ruimte voor een verdere verbetering beperkt. Toch zien we dat beide 

scores bij de tweede me ng nog iets verder zijn toegenomen (Figuur 3). Bij het belang dat 

men zelf het  Nederlands beheerst is dit verschil niet signi cant. Bij het belang van de 

Nederlandse taal voor de kinderen is er een bescheiden posi ve verandering (Cohen’s 

D=0,26; p=0,08; eenzijdige toets).  

3,80
3,43

3,83 4,00

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00
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Figuur 3: Belang  Nederlandse taal 
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Een tweede onderwerp is het ac ef gebruik van de Nederlandse taal in het dagelijkse leven 

van het gezin. Bij de nulme ng en de eindme ng is de deelnemers  gevraagd of zij met hun 

eventuele partner nooit, soms of vaak Nederlands spraken. Een vergelijkbare vraag is ook 

gesteld, maar dan over het spreken van Nederlands  met eventuele kinderen. Verder zijn ook 

vragen gesteld over de contacten in het kader van bezoek van of bij Nederlandse vrienden 

en bekenden, en contacten met Nederlanders  in de vrije jd. Ook in de context van die 

contacten – zo kan worden aangenomen -- zal de voertaal doorgaans Nederlands zijn.  

Bij geen van deze vier vragen zien we een posi eve verandering ten opzichte van het begin 

van het project. Er wordt als we de nulme ng en de eindme ng vergelijken in de contacten 

in de huiselijke kring met een eventuele partner of kinderen niet meer dan aan het begin van 

het project Nederlands gesproken.5  

Dat geldt ook voor de contacten buitenshuis, die de gelegenheid bieden tot ac ef gebruik 

van de Nederlandse taal.6 Bij deze contacten buitenshuis moeten we overigens wel rekening 

houden met de mogelijke e ecten van de coronapandemie en de daarmee verband 

houdende lockdown die voor iedereen contacten buitenshuis hee  beperkt.  

Nederland: kennis en houding      

Het derde resultaatgebied betre  de kennis en houdingen van de deelnemers met 

betrekking tot de Nederlandse samenleving. Voor wat betre  de kennis van de Nederlandse 

samenleving is de deelnemers bij de nul- en de eindme ng een ental kennisvragen gesteld. 

Het betrof hier vragen over geogra e (1), poli ek, recht en openbaar bestuur (5),  

geschiedenis (2), cultuur en recrea e (2).  

  

 
5 Het beeld is hier positiever als we alle deelnemers (ook degenen die niet meededen aan de nulme ng) 
achteraf vragen of ze het idee hebben dat ze meer Nederlands met hun kinderen zijn gaan spreken. Dan gee  
weliswaar de grootste groep (44%) aan dat dit niet het geval is, maar 38% zegt dat dit “iets meer” gebeurt en 
17% zelfs dat dit (veel) meer het geval is.    
6 Ook hier is het beeld posi ever als we de deelnemers achteraf vragen of ze het idee hebben dat ze door 
deelname aan TTAZ meer contacten hebben gekregen met Nederlandse mensen. Dan gee  50% aan dat er 
dank zij het project “iets meer” contacten en 12,5% dat er “(veel) meer” contacten met Nederlanders zijn.   
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Een vergelijking van de gemiddelde scores bij de nulme ng en de eindme ng gee  aan dat 

de kennis – zoals gemeten met deze en items – jdens het project is toegenomen van 6,14 

naar 7,51. Dit is een sta s sch signi cant verschil dat wijst op een middelgrote doelbereiking 

(p=0,000 eenzijdig; Cohen’s D=0,59). Dit beeld wordt beves d als we aan alle deelnemers 

(ook zij die niet deelnamen aan de nulme ng) vragen naar hun inscha ng van een 

eventuele vergro ng van hun kennis van de Nederlandse samenleving. We zien dan dat 41% 

van de deelnemers (N=59) zegt dat door deelname aan het project hun kennis iets is 

toegenomen en nog eens 24% gee  aan dat deze kennis (sterk) is toegenomen.  

Verder is alle deelnemers bij de tweede me ng ook gevraagd of de deelname aan het 

project naar hun idee bij hen hee  bijgedragen aan een beter begrip van de Nederlandse 

samenleving. In guur 5 staan de resultaten en daaruit blijkt dat dit naar het oordeel van 

veel deelnemers inderdaad het geval is geweest. Bij 47% is een “iets beter” begrip ontstaan 

en bij nog eens bijna een kwart van de deel nemers zelf een “(veel) beter” begrip.  

De deelnemers aan het project schrijven, de hier geconstateerde verbeteringen  

(doelbereiking) dus toe aan het project. In de slotparagraaf gaan we nader in op de 

mogelijke e ec iteit van het project in deze twee opzichten.   
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Figuur 4: Kennis over Nederland (N=35) 
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.  

Vervolgens is gekeken naar een aantal houdingen. Hee  een betere kennis van de 

samenleving en meer begrip ook geleid tot meer posi eve houdingen. Als we kijken naar 

onze resultaten, dan blijkt dat niet zonder meer het geval te zijn.  

Zo blijkt dat als we de nulme ng en de eindme ng vergelijken de deelnemers zich  

onverminderd (vooral) als Turk zien. Als we kijken naar de mate waarin de deelnemer zich 

Nederlander voelen dan zien we zelfs dat het aandeel van de deelnemers dat zich ten 

minste in zekere mate als Nederlander beschouwt ten opzichte van het begin van het project 

duidelijk is afgenomen (Cohen’s D = 0,52; p= 0,012; tweezijdig).   

Verder hebben we ook gekeken naar de tevredenheid van de deelnemers over de 

Nederlandse samenleving en hun vertrouwen in het Nederlands openbaar bestuur (de 

regering; het gemeentebestuur en de poli e). Voor wat betre  de tevredenheid met de 

Nederlandse samenleving zien we dat men overwegend tamelijk tevreden is, maar dat deze 

tevredenheid bij de eindme ng (7,18) gemiddeld net iets lager is dan bij de nulme ng (7,31). 

Dit verschil is echter niet sta s sch signi cant.   

Voor wat betre het vertrouwen in de Nederlandse overheid zien we dat het vertrouwen in 

de Nederlandse overheid laag is; de score ligt op beide meetmomenten net boven de 4,00 

op een enpunt-schaal. Tijdens de projectperiode is het vertrouwen in de overheid min of 

meer  constant (bij de nulme ng: 4,01 en bij de eindme ng: 4,28; deze s jging is niet 

sta s sch signi cant).  Uit ander onderzoek blijkt dat deze ontwikkeling min of meer 

vergelijkbaar is met de ontwikkeling van het vertrouwen in het na onaal en het lokaal 
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Figuur 5: Beter begrip van NL samenleving (n-=57)
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bestuur jdens de coronacrisis in 2020 onder de Nederlandse bevolking in het algemeen 

(Proszowska, Jansen en Denters 2021). 

Opva ngen over rol van mannen en vrouwen    

Een van de beoogde resultaten van het project was ook het bijdragen aan een verandering 

van de houdingen van de deelnemers ten aanzien van de rol van vrouwen in de samenleving. 

Hierover zijn in de twee me ngen drie stellingen opgenomen.  

- Voor jongens is het belangrijker dan voor meisjes om hun eigen geld te verdienen 

- De man kan het beste de verantwoordelijkheid voor het geld hebben  

- Een vrouw moet stoppen met werken als ze een kind krijgt. 

Op basis van een combina e van de antwoorden op de drie stellingen (die variëren tussen 

“helemaal eens” …. “helemaal oneens”) is bepaald of de deelnemer minder of meer posi ef 

staat tegenover een meer ac eve rol van de vrouw in de samenleving.7 

 

Als we de resultaten bekijken dan zien we dat bij de nulme ng de deelnemers al tamelijk 

posi ef staan tegenover maatschappelijke par cipa e van vrouwen (gemiddelde score bijna 

3= “oneens” met de stellingen; zie guur ). Bij de tweede me ng aan het einde van het 

project is die score nog net iets hoger (3,03), maar dit verschil is zeer klein (Cohen’s d= 0,11) 

en niet sta s sch signi cant (p=0,27, eenzijdige toets). Het project hee onder de 

 
7 De twee schalen die aldus zijn geconstrueerd hebben een bevredigende betrouwbaarheid (Cronbach alpha’s 
0,74 en 0,70).  
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Figuur 6: Posi ef tegenover ac ve rol vrouwen; 
gemiddelde score (N=32)
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deelnemers – zo kunnen we concluderen – niet substan eel  bijgedragen aan een verdere 

verandering van deze houding.   

Perspec ef op volwaardige maatschappelijke par cipa e 
Ten slo e beoogt het project de deelnemers ook meer uitzicht te geven op het met succes 

deelnemen aan de Nederlandse samenleving.  In dit kader is bij de evalua e gekeken naar 

stappen die de deelnemers hebben gezet op weg naar een meer intensieve en minder 

problema sche deelname aan de Nederlandse samenleving en hun vertrouwen in hun 

mogelijkheden om alleen of samen met anderen het hoofd te bieden aan toekoms ge 

problemen. 

Daarbij is om te beginnen gekeken naar de vraag of deelnemers door het project meer zijn 

gaan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat kan door het verrichten van betaald of 

vrijwilligerswerk. Helaas beschikken we hier niet over gegevens die een vergelijking van de 

nul- en de eindme ng mogelijk maken. Wel blijkt uit de vragenlijst van de eindme ng dat 10 

deelnemers (24%; N=41) aangeven dat ze door het project betaald of vrijwilligerswerk 

hebben gevonden dan wel zijn ges muleerd om dergelijk werk te gaan zoeken.  

Een andere manier om maatschappelijk ac ef te zijn is via het deelnemen aan het 

verenigingsleven. Voor wat betre  de verenigingspar cipa e is zowel in de nulme ng als in 

de eindme ng gevraagd of de deelnemers aan het project lid waren van één of meer 

maatschappelijk verenigingen (waarbij religieuze verbanden niet zijn meegenomen). Een 

belangrijke constatering op basis van ons onderzoek is dat deze vorm van pa cipa e onder 

de deelnemers tamelijk beperkt is. Bij de eerste me ng waren 6 van de 37 deelnemers lid 

van één of meer verenigingen; bij de tweede me ng was dit aantal verdubbeld (12). Het 

betre ende verschil is weliswaar klein (Cohen’s D= 0,25) maar wel sta s sch signi cant 

(p=0,07, eenzijdige toets).8 

Het project Turkse Tukkers beoogde eveneens de deelnemers perspec ef te bieden in het 

geval ze worden geconfronteerd met serieuze sociale problemen. In de nul- en de 

eindme ng is daarom ook nagegaan of in de projectperiode de deelnemers op zeven 

 
8 Het beeld is hier nog wat posi ever als we alle deelnemers (ook degenen die niet meededen aan de 
nulme ng) achteraf vragen of ze door het project lid zijn geworden van een sport- of gezelligheidsvereniging. 
Op die vraag geven negen deelnemers (21%; N=43).  
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terreinen (werk, veiligheid, opvoeding, nanciën, sociale contacten, opleiding en psychisch) 

min of meer erns  problemen hebben ervaren. Op basis van onze analyses kunnen we 

concluderen dat gemiddeld genomen de deelnemende gezinnen maar in beperkte mate te 

maken hebben gehad met erns , meervoudige persoonlijke problemen. Bij de nulme ng 

was de gemiddelde probleemscore 1,85 (een niveau wat ligt tussen ‘geen probleem’ en ‘wel 

probleem, maar niet erns ). Bij de eindme ng was deze score iets gedaald (naar een score 

van 1,75). Het betre ende verschil is echter miniem en niet sta s sch signi cant. Het is 

belangrijk om bij de interpreta e van deze uitkomst in ogenschouw te nemen dat het 

project is uitgevoerd jdens de coronacrisis. Gedurende de crisisperiode zien we in de 

deelnemende gezinnen géén toename van door de gezinnen ervaren sociale problemen. 

Vanwege het ontbreken van een controlegroep kunnen we geen harde conclusie trekken 

over een mogelijk e ect van de projectdeelname op deze uitkomst. 

Hoe dan ook blijkt dat als we kijken naar de uitkomsten van de eindme ng de deelnemers 

overwegend posi ef zijn over de impact van de deelname aan het project op de 

tevredenheid over het leven dat men leidt. Van de deelnemers (N=54) gee 48% aan dat 

met door deelname aan het project “iets meer tevreden” is dan voorheen. Bij 41% is men 

zelfs “(veel) meer” tevreden over het eigen leven. 

 

     

Misschien nog wel belangrijker dan het ervaren van problemen en tevredenheid met het 

eigen leven, is het vermogen om – op eigen kracht of samen met familie, vrienden en 

bekenden – aan persoonlijke problemen het hoofd te bieden. Ter aanduiding van dit 
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Figuur 7: Meer tevreden over eigen leven (n=54)

Meer tevreden over eigen leven (n=54)
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vermogen gebruiken we de term ‘draagkracht’. Bij draagkracht onderscheiden we twee 

componenten: a. de persoonlijke competen es van de deelnemer en b. de sociale omgeving 

van de deelnemer. 

Bij de persoonlijke competen es, gaat het onder meer om het kennen van de eigen sterke 

en zwakke punten, dorz ngsvermogen, asse iteit en de wil en het vermogen om zelf 

problemen aan te pakken.9 

De twee me ngen laten zien dat de deelnemers aan het einde van de projectperiode (score: 

4,10) zich meer dan aan het begin van het project (3,81) in staat achten om op basis van 

deze persoonlijke eigenschappen eigen problemen succesvol aan te pakken. De 

doelbereiking in dit opzicht is bescheiden (Cohen’s D= 0,38), maar wel sta s sch signi cant 

(p=0,024; eenzijdige toets).    

 

Naast de persoonlijke competen es draagt ook een sociale omgeving die bij tegenspoed 

ondersteuning kan bieden bij aan iemands vermogen om problemen het hoofd te bieden. In 

de vragenlijsten is de deelnemers ook gevraagd naar de aanwezigheid van een dergelijke 

sociale omgeving. Het gaat hier onder meer om het idee dat men samen met vrienden en 

 
9 In het totaal ging het hierbij om acht items. Op basis hiervan zijn twee schalen geconstrueerd, een schaal op 
basis van de nulme ng en een tweede op basis van de eindme ng. De betrouwbaarheden van de beide schalen 
waren hoog (Cronbach alpha’s respec evelijk 0,92  en 0,80).  
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Figuur 8: Ontwikkeling persoonlijke competen s  
(N=29)
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bekenden de eigen problemen aankan, dat men weet waar men moet zijn voor hulp, en 

weet bij welke organisa es men moet zijn voor hulp.10 

Net als bij de persoonlijke competen es zien we in guur 9 dat aan het einde van het project 

de deelnemers in bescheiden mate posi ever (3,81) zijn over de beschikbaarheid van een 

hulpvaardige omgeving dan aan het begin van het project bij de nulme ng (3,57). De 

geconstateerde verbetering is bescheiden (Cohen’s D = 0,25), maar wel sta s sch signi cant 

(p=0,095;  eenzijdige toets).   

 

 

Als met al stellen we vast dat zich in de projectperiode een posi eve ontwikkeling hee

voorgedaan in het vermogen van de deelnemers om (eventueel samen met anderen) eigen 

problemen aan te pakken. Deze posi eve conclusie over de ontwikkeling van de draagkracht 

van de deelnemers wordt beves d door de uitkomsten van de eindme ng.    

 
10 In het totaal ging het hierbij om vier items. Op basis hiervan zijn twee schalen geconstrueerd, een schaal op 
basis van de nulme ng en een tweede op basis van de eindme ng. De betrouwbaarheden van de beide schalen 
waren hoog (Cronbach alpha’s respec evelijk 0,81  en 0,73).  
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Figuur 9: Hulpvaardige sociale omgeving  (N=29)
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 Van de deelnemers (N=55) gee  bij de eindme ng  45% aan dat met door deelname aan het 

project “iets beter” dan voorheen in staat is om zelf te zorgen voor de eigen toekomst. Een 

bijna even grote groep (42%) is zelfs nog posi ever en gee  aan dat men zelfs “(veel) beter” 

in staat is om te zorgen voor de eigen toekomst.  

Naast een aantal op basis van een vergelijking van de nulme ng en de eindme ng 

vastgestelde verbeteringen in de draagkracht van deelnemers (doelbereiking) hebben we 

ook gezien dat deelnemers zelf ervan zijn overtuigd dat deelname aan het project hee

bijgedragen aan deze doelbereiking (ofwel dat er sprake is van enige e ec iteit).  

In de slotparagraaf van dit verslag n we de belangrijkste conclusies met betrekking tot 

de doelbereiking van het project op de vijf resultaatgebieden. Daarnaast gaan we ook in op 

de mogelijke e ec iteit van het project. Daarbij gaan we niet alleen in op de beelden van 

de e ec iteit in de ogen van de deelnemers zelf (zoals die regelma  ook al aan de orde 

kwamen), maar bespreken we ook nog de resultaten van aanvullende analyses.  
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Figuur 10: Beter in staat te zorgen voor eigen toekomst 
(n=55)

Beter in staat zelf te zorgen voor eigen toekomst (n=55)
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Conclusie: Doelbereiking en e ec viteit van het programma 
In dit rapport is voor vijf resultaatgebieden nagegaan in welke mate de met het project TTAZ 

beoogde doeleinden zijn gerealiseerd.  Deze resultaatgebieden waren 

� Verbetering beheersing Nederlandse taal 

� Meer ac ef gebruik van Nederlandse taal 

� Kennis van en begrip voor de Nederlandse samenleving 

� Posi evere houding tegenover een ac eve maatschappelijke rol van vrouwen 

� Versterking van vermogen eigen toekomst vorm te geven (draagkrachtversterking) 

In onderstaande overzichtstabel n we de belangrijkste resultaten van het project op 

deze vijf resultaatgebieden samen. Daarbij richten we ons primair op de uitkomsten van een 

vergelijking van de resultaten van de eindme ng met de uitkomsten van de nulme ng. Op 

basis van die vergelijking kunnen we nagaan of per terrein de beoogde veranderingen 

daadwerkelijk zijn opgetreden. Of, met andere woorden: in hoeverre was op de betre ende 

resultaatgebieden sprake van doelbereiking?   

In de tabel is daarnaast ook weergegeven of de eventuele doelbereiking op de vijf 

resultaatgebieden naar het oordeel van de deelnemers ook kan worden toegeschreven aan 

de deelname aan het project en er dus in hun ogen ook sprake was van e c viteit.11    

Op basis van deze tabel kunnen we constateren dat het programma – als we uitgaan van de 

vergelijking van de eindme ng en de nulme ng – er op vier van de vijf resultaatgebieden 

sprake is van een zekere mate van doelbereiking. Alleen op het vierde presta egebied 

(op ngen over de rol van de vrouw) was dit niet het geval.12 Op de andere 

presta egebieden zijn in de eindme ng in vergelijking tot de nulme ng posi eve 

veranderingen in de doelbereiking opgetreden.  

Dat geldt in de eerste plaats voor de Nederlandse taalbeheersing. Op dat terrein is 

vastgesteld dat het vertrouwen van de deelnemers in hun Nederlandse taalbeheersing, en 

met name de spreek- en leesvaardigheid in de projectperiode aanmerkelijk is toegenomen.  

 
11 Het onderscheid tussen doelbereiking en e ec viteit is toegelicht in de inleiding van dit verslag. 
12 Hierbij moet wel worden aangetekend dat de houding ten aanzien van een ac eve rol van vrouwen in de 
samenleving onder de deelnemers bij aanvang van het project al tamelijk posi ef was.   
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De doelbereiking op dit vlak gaat evenwel niet hand in hand met een stelselma

verandering op het tweede presta egebied. in rela e tot het ac ef gebruik van het 

Nederlands.   

Tabel 1: Overzicht doelbereiking en oordeel over e ec iteit project op de vijf 
resultaatgebieden (voor sommige presta egebieden of elementen daarvan is geen 
informa e beschikbaar).  

 Doelbereiking  
(T1 ten opzichte T0) 

Oordeel deelnemers:   
door deelname TTAZ 

P r e s t a t i e g e b i e d    1 
� Taalbeheersing  Middelgroot  67% iets beter 

21% (veel) beter 
P r e s t a t i e g e b i e d    2 
� Belang Nederlands : zelf Geen  

(belang was reeds hoog) 
 

� Belang Nederlands: kinderen Klein   
(was reeds hoog)  

 

� Gebruik Nederlandse taal Geen e ect 38% iets meer 
17% (veel) meer 

� Contacten Nederlanders Geen e ect 50% iets meer 
12% (veel) meer 

P r e s t a t i e g e b i e d    3 
� Kennis Nederland Middelgroot  41% iets beter 

24% veel beter 
� Begrip Nederland   47% iets meer 

24% (veel) meer 
� Zich Nederlander voelen Geen (zelfs afname)  
� Tevredenheid over Nederland Geen    
� Vertrouwen overheid Nederland Geen   

P r e s t a t i e g e b i e d    4 
� Houding t.o.v. rol vrouw in 

samenleving 
Geen   
(was reeds posi ef) 

 

P r e s t a t i e g e b i e d    5 
� Betaald en vrijwilligerswerk  24% vond of is op zoek naar 
� Verenigingspar cipa e Klein  21%  

lid geworden 
� Ervaart sociale problemen  Geen  

(was rela ef laag) 
 

48% iets tevredener 
41% (veel) tevredener  
over eigen leven   

� Draagkracht: eigen competen e 
 

Klein  45% iets tevredener 
42% (veel) tevredener  
over zelf kunnen zorgen 
voor eigen toekomst 

� Draagkracht: hulpvaardige 
omgeving 

Klein  
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Weliswaar zien we hier dat de deelnemers nog wat sterker dan dit het geval was bij de 

aanvang van het project overtuigd waren van het belang van een goede beheersing van het 

Nederlands door de (eventuele) eigen kinderen. Maar bij deze kleine houdingsverandering 

blij  het als het gaat om de doelbereiking op dit tweede presta egebied. Er is geen sprake 

van duidelijke gedragsveranderingen. Zo zien we niet dat de deelnemers meer dan voorheen 

ook binnenshuis (met eventuele partner en kinderen) of buitenshuis (via contacten met 

Nederlanders) daadwerkelijk meer / vaker Nederlands zijn gaan spreken.13 Het ontbreken 

van zichtbare resultaten op dit punt in het gedrag van de deelnemers kan verband houden 

met verschillende factoren. In de eerste plaats is in een onderzoek onder de Turkse 

vrijwilligers14 vastgesteld dat in de coachingsgesprekken van de vrijwilligers met de door hen 

begeleide gezinnen – anders dan aanvankelijk in de projectopzet was voorzien overwegend 

Turks is gesproken. Hiervoor bestonden goede redenen (bijvoorbeeld het opbouwen van een 

vertrouwensrela e en het vergemakkelijken van de communica e met de gezinnen). 

Ni in betekende dit wel dat één van de middelen die was voorzien om in het project het 

ac ef gebruik van het Nederlands te s muleren niet is benut.                

Ten aanzien van het derde presta egebied zien we  dat de kennis van en het begrip voor de 

Nederlandse samenleving aanmerkelijk lijkt te zijn toegenomen. Uit een vergelijking van de 

nulme ng en de eindme ng blijkt er voor wat betre  de kennis van de Nederlandse 

samenleving een aanzienlijk verbetering is opgetreden. Deze verbetering lijkt zich – volgens 

de deelnemers (zie kolom 2, tabel 1) – ook te hebben vertaald naar meer begrip voor de 

Nederlandse samenleving. De tabel laat echter ook zien dat deze posi eve veranderingen 

nog niet automa sch betekenen dat men zich dan ook meer Nederlander voelt, of posi ever 

staat tegenover Nederland en de Nederlandse overheid.  

Op het vijfde presta egebied (volwaardige maatschappelijke pa cipa e) zien in vergelijking 

tot de nulme ng aan het einde van het project we op een aantal terreinen – elk voor zich 

 
13 In de eindme ng gee  een meerderheid van de respondenten aan dat er sprake is van meer frequent 
gebruik van het Nederlands en van meer frequente contacten met autochtone Nederlanders (zie kolom 2 in 
tabel 1). Voor een deel kan dit verband houden met de deelname aan de eindme ng van een aantal mensen 
die de nulme ng niet hebben ingevuld. Hoe dan ook is er geen zichtbaar e ect van deelname aan het project 
op het verschil tussen de eindme ng en nulme ng.    
14 Zie: Karlijn Bakker, Turkse Tukkers, Een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de manieren 
van aanpakken van de vrijwilligers van het project ‘Turkse Tukkers aan zet’,  master-scrip e Universiteit 
Twente, 2021.   
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betrekkelijk bescheiden – verbeteringen. Deze veranderingen kunnen we vaststellen op het 

terrein van de maatschappelijke pa cipa e - in (vrijwilligers)werk en verenigingsverband; 

bij de versterking van de eigen competen es om vorm te geven aan de toekomst en in de 

ontwikkeling van een persoonlijk netwerk waarop men bij problemen kan terugvallen.  

Het project Turkse Tukkers aan Zet is een ambi euze poging om integraal, dat wil zeggen op 

een breed scala van presta egebieden, een aanpak te ontwikkelen gericht op de 

maatschappelijke integra e van de deelnemers. De resultaten in tabel 1 laten zien dat op 

vier van de vijf presta egebieden inderdaad een aantal van de beoogde doelen is bereikt. 

Deze tabel gee  echter maar een beperkt inzicht in de veranderingen bij de deelnemers. 

Door per deelgebied veranderingen te bekijken krijgen we geen zicht op hoe smal of breed 

de veranderingen er in de projectperiode per deelnemer zijn opgetreden: betre en deze 

veranderingen slechts een presta eveld of is er op twee of meer terreinen sprake van 

posi eve veranderingen. Om die vraag te beantwoorden is op basis van de vergelijking van 

de eindme ng en de nulme ng voor negen aspecten (Beheersing Nederlands, Ac ef gebruik 

Nederlands, Kennis van Nederlandse samenleving, Vertrouwen in Nederlandse overheid, 

Houding rol vrouw, Lidmaatschap verenigingen; Persoonlijke competen e, Hulpvaardig 

netwerk; Sociale problema ek) die we eerder hebben besproken, nagegaan of er sprake was 

van een bescheiden of een aanzienlijke verbetering in de persoonlijke leefsitua e.  
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In guur 11 zijn de resultaten van deze analyse samengevat. Daarin zien we dat 95% van de 

deelnemers in op één of meer van de negen aspecten een bescheiden posi eve verandering 

ervaart; Bij 89%  van de deelnemers zien we een aanzienlijke verbetering op tenminste één 

aspect. Bij het merendeel van de deelnemers is dus sprake is van posi eve veranderingen op 

meerdere leefgebieden. Zo is bij meer dan 80 procent van de deelnemers op ten minste drie 

aspecten een bescheiden verbetering is vastgesteld; en bij ruim 40% zelfs een aanzienlijke 

verbetering op drie of meer aspecten. Gemiddeld genomen is het aantal aspecten waarvoor 

we een ”bescheiden” verbetering hebben vastgesteld 3,95. Voor de “aanzienlijke 

verbeteringen”  is het gemiddelde 2,43.15  

Op basis hiervan kunnen we concluderen dat er bij dit project niet alleen op een aantal 

terreinen sprake is van doelbereiking, maar ook dat deze doelbereiking in veel gevallen 

meervoudig was. Eerder (onder meer in de inleiding) is echter ook aangegeven dat er bij 

doelbereiking niet zonder meer sprake is van e ec iteit. Of met andere woorden, er staat 

 
15 Op een vergelijkbare manier is ook nagegaan op hoeveel aspecten naar het oordeel van deelnemers (N=59)- 
achteraf bezien – deelname aan het project een posi ef verschil hee  gemaakt. Hier lagen de gemiddelde 
scores op 5,08 gebieden waar men een bescheiden verbetering meldde en 2,08 gebieden waarop men een 
aanzienlijke verbetering had ervaren. Bij deze vragen was er sprake van in totaal en aspecten op de vijf 
genoemde presta egebieden.  
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niet vast dat als er doelen zijn bereikt, deze resultaten ook het gevolg zijn van de deelname 

aan het project.  

 

Daarom is in dit onderzoek gezocht naar aanvullende informa e die enig zicht kan geven op 

de e c viteit van het programma. In de eerste plaats is daartoe de deelnemers aan het 

project gevraagd naar de vraag of het project op verschillende onderdelen daadwerkelijk 

hee  bijgedragen aan verbeteringen in hun situa e. In de tweede kolom van tabel 1 is 

hierover nadere informa e opgenomen. Hieruit blijkt op dat op hoofdlijnen de deelnemers 

aan het project van mening zijn dat het programma ertoe hee  bijgedragen dat 

projectdoelen op drie presta gebieden (Nederlandse taalbeheersing, Kennis en begrip van 

de Nederlandse samenleving en volwaardige maatschappelijke pa cipa e) waarvoor we op 

basis van de vergelijking van de eindme ng en de nulme ng verbeteringen hebben 

vastgesteld, ook van mening zijn dat het project hee  bijgedragen aan deze verbeteringen.        

 

Daarnaast is in het onderzoek in de tweede plaats ook nog nagegaan of de mate waarin de 

projectdoelen zijn bereikt – zoals mag worden verwacht als het programma e ec ef is – ook 

hoger is als mensen meer ac ef hebben deelgenomen aan het project. Daarvoor is in de 

vragenlijst van de eindme ng gevraagd aan welke projectac iteiten mensen hebben 

deelgenomen. Daarna is gekeken of naarmate iemand aan meer ac iteiten hebben 

deelgenomen ook sprake was van meer doelbereiking. Dat is gedaan door op drie manieren 

te kijken naar de overall doelbereiking . In de eerste plaats door op basis van de eindme ng 

en de nulme ng per onderdeel te bepalen of en in welke mate sprake was van doelbereiking 

en om vervolgens te bepalen hoe groot op negen aspecten gemiddeld genomen de 

doelbereiking was. Daarnaast is ook gekeken op hoeveel terreinen er bij een deelnemer ten 

opzichte van de nulme ng een bescheiden verbetering was opgetreden. En ten slo e is op 

een vergelijkbare manier ook gekeken op hoeveel terreinen er bij die deelnemer sprake was 

van een aanzienlijke verbetering op een presta egebied.  
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Tabel 2: Samenhang tussen ac eve deelname aan het project en de algehele doelbereiking 

op de vijf leefgebieden.  

 Actieve deelname 

Gemiddelde doelbereiking  Pearson Correlatie ,334* 

Significantie (1-zijdig) ,027 

N 34 

Aantal aspecten  
bescheiden verbetering 

Pearson Correlatie ,281* 

Significantie (1-zijdig) ,046 

N 37 

Aantal aspecten  
aanzienlijke verbetering 

Pearson Correlatie ,309* 

Significantie (1-zijdig) ,032 

N 37 

 
Uit deze analyse blijkt dat -- zoals men zou verwachten als de doelbereiking die we eerder 

vaststelden ook inderdaad optreedt ten gevolge van de deelname aan het project -- er 

inderdaad een posi eve samenhang is tussen de mate waarin men ac ef hee  deelgenomen 

aan het project en de doelbereiking.16  Deze samenhangen zijn telkens sta s sch signi cant 

en tamelijk sterk. 

 

De conclusie die we op basis hiervan kunnen trekken is dat er in het project Turkse Tukkers 

aan Zet niet alleen op vier van de vijf prestatiegebieden sprake was van doelbereiking (zie 

tabel 1), maar ook dat aannemelijk is dat deze doelbereiking is gerealiseerd als gevolg van de 

deelname aan het project (tabel 2). We kunnen daarom spreken van een e ec ef project.17 

 
 

 
 

 

 
16 Een posi eve samenhang betekent dat naarmate iemand meer ac ef deelnam aan het project deze persoon 
ook een hogere gemiddelde doelbereiking hee , en er voor deze persoon op meer terreinen een bescheiden of 
aanzienlijke verbetering in de leefsitua e is vastgesteld.  
17 Een analyse die vergelijkbaar is met de analyses gepresenteerd in tabel 2 is ook uitgevoerd als kijkend naar 
de oordelen achteraf van de deelnemers over hun deelname aan het project. Ook daar vinden we in essen e 
dezelfde resultaten: een intensievere deelname aan het project hangt posi ef samen met een hogere mate van 
doelbereiking.  




