
Hoe kwam je op het idee van een helpdesk voor
nieuwkomers?

Renée: “Het was eind 2015, het jaar van de grote
asielinstroom vanuit onder meer Syrië.  Mĳn eerste
kind was net geboren. Ik werkte als
actieonderzoeker bĳ het Instituut voor Publieke
Waarden (IPW) en was betrokken als vrĳwilliger in
een noodopvang voor vluchtelingen in Amsterdam.
Ik wilde iets doen maar ik had geen tĳd om fysiek
ergens te zĳn. Ik hield me dus vooral achter de
schermen bezig. Ik maakte roosters voor de
vrĳwilligers, regelde allerlei zaken met de
gemeente, dat soort dingen. Iedereen aan wie ik
vertelde dat ik vrĳwilligerswerk vanuit huis deed
reageerde met “dat wil ik ook!”. 
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In november 2016 richtte
Renée Frissen samen met
Ahmad Kabakibi een
digitale Helpdesk op. Dat
markeert de start van
OpenEmbassy. Hoe is het
idee ontstaan? Waar staat
de organisatie vandaag? In
een openhartig gesprek
vertelt Renée over de
uitdagingen, de mĳlpalen,
de ontwikkelingen binnen en
buiten de organisatie, en de
doelstellingen voor de
komende jaren.



Tegelĳkertĳd ontdekte ik dat veel nieuwkomers
met onbeantwoorde vragen zaten. Ik bedacht
simpelweg om deze twee groepen aan elkaar te
koppelen. Zo is het helpdesk idee ontstaan: een
gebruiksvriendelĳk en veilig online platform waar
nieuwkomers vragen kunnen stellen die door
lokale mensen worden beantwoord. Ik leerde
Ahmad Kabakibi kennen, een Syrische software-
programmeur die het platform met mĳ wilde
bouwen. Hĳ ontwikkelde de software, ik
organiseerde een netwerk van mensen. Wĳ
hebben het platform met nieuwkomers getest en
kwamen er zo achter wat mensen nodig hadden,
in welke talen we het moesten doen. Zo ontstond
al snel een grote community. 

Waar gingen de vragen over?

Over alles: waar kun je taallessen volgen, over de
afvalstoffenheffing, hoe je kwĳtschelding kunt
aanvragen, over kinderopvang.  Mĳn inzicht was
toen: waar het om gaat is niet alleen antwoord
geven op de vragen maar ook de vragen zelf. Die
lieten namelĳk duidelĳk zien dat het systeem niet
werkte. De helpdesk is geen doel, maar een middel
om het systeem beter te maken. Tot op de dag
van vandaag is dit de kern van ons werk: we
luisteren naar wat mensen ons vertellen, daar
proberen we patronen in te ontdekken, vanuit de
community en praktĳk naar systeemverandering.

Ging je toen volledig voor de Helpdesk werken?

Bĳna. Met hulp en contacten van IPW vonden wĳ
een gemeente die bereid was om met ons te
werken. Daarnaast hebben wĳ subsidie bĳ het
SIDN fonds aangevraagd (en gekregen) én
wonnen we een startup competitie van MIT
University (Massachusetts Institute of Technology).
Ik vertelde aan IPW dat ik de Helpdesk verder
wilde uitbouwen en zĳ hebben mĳ volledig
gesteund. Ik mocht zelfs nog een dag per week
daar blĳven werken. Dat was fĳn. Niet alleen voor
financiële redenen maar ook vanwege de relaties
en het netwerk van IPW die wĳ goed konden
gebruiken. 

Hoe vonden nieuwkomers de weg naar de
Helpdesk?

Dat was precies onze eerste grote
uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat zoveel
mogelĳk mensen weten dat we bestaan?
Wĳ zĳn op verschillende manieren hiermee
bezig geweest: we sloten ons aan bĳ
Facebook en WhatsApp groepen, we zĳn
de wĳk ingegaan, we vroegen gemeenten
om ons te promoten, we namen contact op
met organisaties zoals Vluchtelingwerk
Nederland. We maakten veel gebruik van
de digitale kanalen van de community die
enorm aan het groeien was. 

Wanneer zĳn jullie overgestapt van vragen
beantwoorden naar vragen onderzoeken,
naar actieonderzoek?

In 2016 werkten we in opdracht voor
gemeente Eindhoven en begin 2017 voor
gemeente Tilburg. Toen begonnen we
actieonderzoek te doen met de belofte om
te leren over beleid om het systeem beter
te maken. De lessen uit deze projecten
hielpen ons om het jaar daarna voor negen
gemeenten aan de slag te gaan.
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Dit klinkt als een belangrĳk moment voor
OpenEmbassy.

Dat klopt. We hadden inmiddels twee jaar 
ervaring met de helpdesk, actieonderzoek, en
diverse adviestrajecten. We leerden en
ontwikkelden veel maar ik wilde weten hoe dit
allemaal samenhing. Hoe veranderen we het
systeem? Ik was klaar om alles wat we deden in
één project te stoppen: helpdesk, actieonderzoek,
advies en oplossingen op systeemniveau. Mĳn
streven was om dit in drie gemeenten te
realiseren. Wĳ kregen geld, een investering van
twee jaar, van het Oranjefonds en uiteindelĳk
hebben we opdrachten uitgevoerd in negen
gemeenten die bereid waren onze aannamen te
testen. Dat was een belangrĳke mĳlpaal: we
konden het team uitbreiden, veel gerichter
onderzoeken, leren vanuit de community en
impact maken op systeemniveau.

In juni 2019 werd Patrick van der Hĳden
codirecteur van OpenEmbassy. Waarom  besloot
je de leiding van OpenEmbassy met Patrick te
delen?

Ik ben niet iemand die graag alleen aan het hoofd
van een organisatie staat. Patrick en ik
ontmoetten elkaar elf jaar geleden via werk.  We
kwamen elkaar steeds tegen en werden hele
goede vrienden. Toen ik hem vertelde dat ik niet
meer alleen aan het roer van OpenEmbassy wilde
staan, hielp hĳ mĳ met een zoektocht naar een
goede tweede vrouw of man. Maar in dat proces
realiseerden we ons dat Patrick die persoon was.
Na tien jaar werken als zzp’r was hĳ klaar om zich
weer bĳ een organisatie aan te sluiten, hĳ had
behoefte aan een club. We hebben aanvullende
expertises en werken heel goed samen.  Ik zit
vooral aan de kant van het onderzoek, ik ben
meer naar buiten gericht, bezig met het grote
verhaal. Patrick heeft veel kennis en ervaring in
organisatieveranderingen, in processen. Hĳ is heel
goed met teams samenstellen en aansturen. 

Het jaar daarna begon de Coronacrisis.
Wat voor impact had het op
OpenEmbassy?

Net zoals iedereen moesten wĳ anders
gaan werken. Thuis, online, enz. Maar de
corona crisis heeft extra groot impact op
nieuwkomers. En daar maken wĳ ons zorgen
over. Aan de andere 
kant zĳn wĳ door Corona een project
gestart waar wĳ heel trots op zĳn. In maart
2020 toen de scholen dicht gingen, merkten
wĳ dat ouders vastliepen in het
thuisonderwĳs aan hun kinderen. Vanuit de
roep uit de community zĳn wĳ het landelĳke
project Thuisonderwĳsmaatjes (TOMaatjes)
gestart. Mensen die hier geboren of al
langer zĳn helpen kinderen uit
nieuwkomergezinnen met thuisonderwĳs.
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Omdat wĳ goed luisteren naar de maatjes,
de ouders en de kinderen, merkten wĳ
direct dat thuisonderwĳs niet het enige
probleem is. Wĳ deden onderzoek en zagen
de gezinnen niet als mensen met veel
vragen en hulpbehoeften, maar juist als
mensen met een hele scherpe blik op wat er
nodig is. Omdat we door hun ogen naar het
huidige schoolsysteem kĳken, leren we dat
los van het thuisonderwĳs het
schoolsysteem lang niet altĳd aansluit bĳ
kinderen uit gezinnen die nieuw in
Nederland zĳn. 



zodat we vanuit een gemeenschappelĳk
denkkader werken aan integratie in
Nederland.

Er is veel gebeurd in de afgelopen vĳf jaar.
Wat zĳn de plannen voor de komende vĳf
jaar?

2021 is deels een reflectiejaar, maar ook
echt een jaar van groei en ontwikkeling. We
stellen onszelf veel vragen. Wat zĳn we aan
het doen? Hoe kunnen we beter worden?
Het gevaar van werken in dit domein, is dat
wat je doet ‘goed’ voelt en dat je niet meer
ziet of je echt iets bĳdraagt. We hebben in
de afgelopen vĳf jaar veel bewĳs 
verzameld op ‘anekdotisch’ niveau. Als je
met mensen uit onze community spreekt, of
met onze opdrachtgevers dan hebben ze
individuele verhalen over hoe onze
samenwerking iets goeds bracht. Dat is
belangrĳk en zinvol. Maar we weten nog
niet welke stappen leiden tot welke
verandering. En wanneer we de plank
misslaan. In de komende jaren is het
belangrĳk dat we van anekdotisch naar
structureel bewĳs gaan. Dat betekent dat
sommige dingen misschien stop worden
gezet, als ze niet goed werken. De
community leert het ons.

Ze worden vaak gezien vanuit een gebrek: de taal
die nog in ontwikkeling is, of vakken die ze in het
thuisland niet volgden. Zo worden de kinderen al
snel zorgenkinderen, in plaats van kinderen die
iets in hun mars hebben. Met bĳvoorbeeld
onderadviseren tot gevolg. Daar willen we
verandering in brengen. Mét de ouders en
kinderen, en de maatjes. TOMaatjes beschouw ik
als een mĳlpaal voor OpenEmbassy. Leren door in
gesprek te zĳn en te luisteren, onze kennis en
inzichten met de organisaties delen waar we mee
werken om het systeem te veranderen.

In mei dit jaar organiseerde OpenEmbassy een
online symposium. Was dit ook een mĳlpaal?

Zeker! Het was de eerste keer dat we een
evenement op zo een grote schaal online
organiseerde. Spannend, super tof en heel
belovend. Het doel van het Symposium was om
samen met zoveel mogelĳk mensen en
organisaties uit het veld in gesprek te gaan over
hoe we tot een visie kunnen komen op integratie.
Dus niet alleen inburgering, maar een ambitieuzer
en meer volledig verhaal. Laten we een
gezamenlĳk narratief ontwikkelen. Het was ook
het moment om over het model te praten dat wĳ
gebruiken al sinds de oprichting van
OpenEmbassy: ‘Indicators of Integration
Framework’.  Het is een model van 14 indicatoren,
ontwikkeld in de Verenigd Koninkrĳk, op basis van
uitgebreide literatuurstudie, interviews met
honderden migranten en mensen met een
vluchtachtergrond, en in samenwerking met
allerlei partĳen uit het formele en informele veld.
Wĳ gebruiken het als bril om naar het
ondersteunen van nieuwkomers te kĳken, en in al
onze projecten verzamelen we data op basis van
dit model. Er zit er ook een krachtige Theory of
Change model in waarmee wĳ onze impact
kunnen meten. Zo laten we zien dat wat we doen
werkt. De Britse overheid gebruikt inmiddels dit
framework als hun leidende beleid voor integratie.
Leuk om te melden is dat een aantal gemeenten
en maatschappelĳke organisaties in Nederland
zĳn hetzelfde model gaan gebruiken door het
symposium of door samenwerking met ons. Die
groep hopen we de komende tĳd uit te breiden,
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Leren door in gesprek
te zĳn en te luisteren,
onze kennis en
inzichten met de
organisaties delen
waar we mee werken
om het systeem te
veranderen.



Betekent dit het einde van bepaalde
projecten of programma’s?

Het gaat meer om steeds beter worden in
wat we doen en nieuwe disciplines in huis
halen die wĳ nodig hebben om ons doel te
bereiken. Community building en
actieonderzoek was de basis. Maar daar is
sociaal ontwerp bĳgekomen. 

Omdat we geloven dat het ontwerpen van
oplossingen die wel werken ook bĳ ons vak
hoort. Zo kwam Social Designer Mohammed
Badran in maart dit jaar ons team
versterken.  We werken nauw samen met
Muzus en Afdeling Buitengewone Zaken,
gerenommeerde social design bureaus in
Nederland. En dr. Mieke Brouwer-van der
Bĳl die vanuit de TU Delft bezig is met
systeemverandering en social design is lid
van onze raad van advies. 

De helpdesk zoals we in 2016 hebben
gebouwd bestaat niet meer. We werken al
een tĳd intensief samen met de
WelcomeApp die de functie van de
helpdesk heeft overgenomen. Een
internationale app waar alle communities
enorm groeien. Dat is super gaaf! De
vragen en kennis van mensen uit de
communities staan nog steeds aan de basis
van elk project dat we doen. Die vragen en
kennis vertellen we middels actieonderzoek
in inzichten: data die ons leert hoe het met
integratie gaat. Die data wordt weer
gebruikt in sociaal ontwerp om oplossingen
te ontwikkelen. 

De komende jaren gaan we
ons richten op twee expliciete
missies: een rechtvaardig
systeem en een ontvankelĳke
samenleving voor alle
nieuwkomers. Dat betekent
dat we ons specifiek bezig
gaan houden met toegang en
sociale connecties. Toegang
tot bestaanszekerheid in de
vorm van onderwĳs, werk,
gezondheidszorg en
huisvesting. Die systemen
moeten toegankelĳker
worden voor alle
nieuwkomers. We ontwikkelen
vier programma’s rond deze
thema’s en stellen daarbĳ
expliciete doelen. En sociale
connecties gaan over
verbindingen met peers van
nieuwkomers, met mensen die
een brug kunnen slaan naar
andere leefwerelden, én met
lokale en nationale instanties.
Die connecties willen wĳ
vermeerderen en versterken.
Stevige ambities dus, maar
met alle goede hoop dat we
die door te experimenteren,
te leren, én intensief samen te
werken met publieke
organisaties, zullen bereiken. 
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Er komen mensen, dat is een feit en dat
gaat nooit veranderen. Laten we harde
afspraken maken zodat we goed voor deze
mensen kunnen zorgen. 

OpenEmbassy werkt in opdracht van
gemeenten. Maar jullie hebben ook veel
systeemkritiek. Hoe gaat dat samen?

Ik houd onvoorwaardelĳk van het systeem.
Ik geloof in de democratische rechtsstaat,
en in onze verzorgingsstaat. Ik hou van de
publieke zaak. Ik sta niet buiten het
systeem. Integendeel. Vanuit mĳn liefde
voor het systeem zie ik wat er beter kan.
OpenEmbassy werkt in opdracht van
gemeenten maar we zĳn heel kritisch. We
willen alles doen om het systeem te
verbeteren, we zien steeds waar het mis
gaat en we durven dat te zeggen. Vaak
zitten wĳ op de grens en krĳgen wĳ kritiek
van onze opdrachtgevers: ‘zeg eens iets
positief’. Je zou ons ‘consultants’ kunnen
noemen maar dan wel normatieve
consultants.

Is jouw rol veranderd?

In het begin deed ik ongeveer alles. In de
afgelopen vĳf jaar heb ik gedaan wat nodig
was. Nu is er een multidisciplinair team, een
groep slimme, leuke, betrokken mensen met
zeer diverse achtergronden, leeftĳden, en
culturen. Ik vind het belangrĳk dat Patrick
en ik een team bouwen met mensen die
dingen kunnen die wĳ juist niet kunnen. 

Zĳn we verder gekomen, beter geworden?

Ik vind helaas niet dat we per se verder zĳn.
Mĳn grootste frustratie is dat we niet goed
fundamenteel over integratie nadenken
omdat we niet bereid zĳn om fundamenteel
over migratie na te denken. Inburgering is een
verdoezeling, een schaamlap. Er ontbreekt in
Nederland een echte visie op integratie.
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 Vanuit de liefde voor
het systeem zie ik wat

er beter kan

Je vertelt over de ontwikkelingen binnen
OpenEmbassy. Is er ook veel veranderd om
jullie heen?

Toen we begonnen vroeg een hele grote
groep mensen asiel aan. Ik verbaasde me
hoe weinig kennis werd gebruikt uit het
verleden om aan deze groep goede
voorzieningen te bieden. We vangen toch al
lang mensen op? Gelukkig gebeurde er ook
mooie dingen. Nieuwe maatschappelĳke
organisaties zĳn ontstaan zoals NewBees,
Boost, Stichting Ykeallo in Amsterdam,
Buddy to Buddy in Zutphen of Integreren
Doe Je Samen in Geldermalsen). Destĳds
gingen de vragen echt over de eerste
basisbehoeften rond een nieuw leven
opbouwen in Nederland, over huisvesting
bĳvoorbeeld of zorg voor de kinderen. De
situatie vandaag is anders. De mensen die
toen kwamen zĳn nu 4, 5, 6 jaar in
Nederland en hebben andere vragen dan
destĳds, andere zorgen: over langdurige
perspectief, werk, onderwĳs. Op 1 januari
2022 treedt de nieuwe wet inburgering in.
Dat wordt een belangrĳk moment. De
gemeenten krĳgen de regie over
inburgering. De kaarten worden opnieuw
geschud. Het maatschappelĳk middenveld is
nu groter, anders en beter dan vĳf jaar
geleden. Maar hoe effectief zullen de
gemeenten het veld faciliteren? Hoeveel
van de organisaties die in 2015 zĳn
ontstaan zullen blĳven bestaan? We
moeten vooral ervoor zorgen dat de
vergaarde kennis goed wordt
gewaarborgd. 



Maar eerst stilstaan bĳ vĳf jaar
OpenEmbassy, toch? Hoe gaan jullie dit
vieren?

We willen een festival organiseren ergens in
het voorjaar. Zoals ik al zei, bĳna iedereen
bĳ OpenEmbassy heeft al dan niet toevallig
een kunstachtergrond. Nadenken over
integratie vraagt om verschillende
uitingsvormen. Met ‘design thinking’ ga je
verder dan met een rapport schrĳven. Je
maakt iets. Op een festival kunnen we
letterlĳk laten zien, horen, voelen, ruiken en
proeven wat onze visie is op integratie. Ik
weet nog niet wat het programma wordt
maar we gaan dit samendoen met allerlei
toffe inspirerende mensen uit het veld om
samen een alternatief beeld op integratie
te schetsen. 

Dat houdt ons bescheiden leiders.
Opvallend is dat ons team bestaat uit
mensen die overal vandaan komen, ook de
geboren Nederlanders komen niet uit
dezelfde regio of netwerken. Sommige
komen uit Syrië, anderen uit kleine dorpjes
in Groningen, weer anderen zĳn
Rotterdammers. Veel van onze collega’s zĳn
vaak verhuisd en hebben ingrĳpende
veranderingen meegemaakt. Hierdoor
hebben ze een groot inlevingsvermogen. 
En bĳna iedereen heeft een artistieke
achtergrond. 

Daar zoeken we niet eens bewust naar,
maar we merken dat we daardoor
alternatieve perspectieven in huis hebben
over hoe je iets kunt uitleggen of
verbeelden. Wĳ zĳn zorgzaam en goed in
doen wat nodig is. Niemand vindt zich “té”
goed voor iets. Wĳ merken dat iedereen
werkt bĳ OpenEmbassy ook uit een vorm
van activisme. Wĳ zĳn allemaal ontzettend
gemotiveerd om het systeem beter te
maken en kwaad dat het nog niet zo is. 
We hadden hier vandaag niet kunnen staan
zonder dit team. 
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Wat wil je de komende 5 jaar
bereiken? 

Ik wil meer onderbouwd impact
creëren, meer nieuwkomers

bereiken en in meer gemeenten
werken. Ik wil meer sociale

verbindingen en het systeem
moet meer toegankelĳk

worden. Onze missie moet aan
beide kanten groter worden:

een rechtvaardiger  systeem en
een ontvankelĳker samenleving.

Ook wil ik uitzoeken wat wĳ
internationaal kunnen
betekenen. We krĳgen

verzoeken uit het buitenland en
verkennen de mogelĳkheden.

renee@openembassy.nl       I       www.openembassy.nl  


