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Aanvulling m.b.t. ANBI-status Kleurrijk Fryslân. 

1) Statutaire doelstelling van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân: 

 

Kleurrijk Fryslân tracht haar doel bereiken door (bron: oprichtingsakte Platform 

Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân): 

 Versterken van krachten die een positieve invloed hebben op de opbouw 

van de multiculturele samenleving.  

 Bestrijding van racistische en discriminerende tendensen en handelingen.  

 Afwijzing van elke vorm van gewelddadige actie.  

 Versterken van wederzijds respect en van onderlinge solidariteit tussen de 

verschillende levensbeschouwelijke groeperingen in Fryslân.  

 Bevordering van de samenwerking van de participanten en anderen bij het 

aanpakken van maatschappelijke problemen.  

 Het onderstrepen van het belang van spiritualiteit in de opbouw van de 

multiculturele samenleving.  

 

2a) Het actuele beleid van kleurrijk Fryslân: 

 

2.a.1.  Uitgangspunten voor beleid. 

Bij het voorbereiden en uitvoeren van haar beleid hanteert Kleurrijk Fryslân de 

volgende uitgangspunten. Kleurrijk Fryslân heeft er vanaf het begin van haar 

ontstaan voor gekozen om samen met zoveel mogelijk personen en organisaties 

vanuit diverse groeperingen een positieve bijdrage te leveren aan de opbouw van 

de multiculturele samenleving van Fryslân, vanuit de invalshoek van 

levensbeschouwing, om zodoende de sociale cohesie beter mogelijk te maken. 

Wanneer we proberen dit nader uiteen te zetten kunnen we dit als volgt 

omschrijven: 

 

i. Samen met: de multiculturele samenleving is geen zaak van enkel 

allochtonen, zoals vaak wordt gedacht. Het is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van iedere burger en iedere organisatie, ook in Fryslân. 

Kleurrijk Fryslân wil niet werken niet voor, over en zonder, maar juist met de 

mensen die (te?) lang en (te?) vaak zijn afgeschilderd als een groep, die 

geen medeverantwoordelijkheid zou willen of kunnen dragen voor de 

inrichting van de multiculturele samenleving. We zijn wat dat betreft hopelijk 

het “slachtoffer denken” voorbij, en zijn migranten en nieuwkomers als dragers 

van verandering, en niet alleen als migrant of nieuwkomer. Het is essentieel, 

dat mensen elkaar leren kennen en begrijpen, dat zij elkaars gewoonten en 

rituelen leren waarderen, en elkaar aanspreken als verantwoordelijke partners 

bij de inrichting van de samenleving waarin wij leven. 

ii. Personen en organisaties: de multiculturele samenleving is mensenwerk. 

Uiteindelijk zijn individuen de dragers van de processen van 

multiculturalisering. Veel mensen maken deel uit van grotere organisaties. Via 

individuele inzet kunnen ook grotere organisaties bij de multiculturele 

samenleving worden betrokken, en ontstaat een sneeuwbaleffect. 

iii. Vanuit diverse groeperingen: de bevolkingssamenstelling van Fryslân laat een 

grote variëteit zien van culturen, nationaliteiten levensbeschouwingen en 

religies. Kleurrijk Fryslân betekent dus niet: alles op een hoop gooien, niet (nog) 

meer van hetzelfde. Kleurrijk betekent: diversiteit beschouwen als krachtbron. 

Leven vanuit de diversiteit. Erkenning van diversiteit is een voorwaarde voor 
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het voortbestaan van een multi-etnische en multireligieuze samenleving. 

Velen van de in Fryslân aanwezige groeperingen maken deel uit van Kleurrijk 

Fryslân. Dit is een resultaat van het opbouwwerk van de afgelopen jaren, en 

tevens een beleidskeuze. Deze keuze voor brede erkenning, voor 

betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid is in de statuten van 

Kleurrijk Fryslân vastgelegd in de samenstelling van het platform, het 

algemeen bestuur van de organisatie. Daarnaast worden principieel altijd 

mensen uit verschillende groeperingen betrokken bij de uitvoering van de 

activiteiten. 

iv. Positieve bijdrage: we hebben bewust de naam Kleurrijk aan Fryslân 

gekoppeld. We willen daarmee onderstrepen, dat wij positieve krachten van 

mensen en organisaties aanspreken en bundelen. Voor de inrichting van de 

samenleving aan het begin van de 21e eeuw moet een beroep worden 

gedaan op alle aanwezige positieve krachten. Er gebeuren gelukkig veel 

waardevolle dingen, die brede steun verdienen. De meeste mensen, en zeker 

ook de meeste inwoners van Fryslân, zijn in principe bereid en in staat tot het 

goede, tot ontmoeting, gesprek, dialoog, samenwerking etc., om de 

multiculturele samenleving een kans te geven. Deze positieve grondhouding 

wordt duidelijk wanneer wij met onze activiteiten ontmoetingen tussen 

verschillende culturen mogelijk maken, en er contact van mens tot mens 

ontstaat. De multiculturele samenleving ís geen probleem, maar heeft wel 

enkele problemen, die te duiden zijn in het proces van vernieuwing van de 

samenleving. De problemen moeten benoemd worden, maar hoeven niet 

eenzijdig te worden belicht en uitvergroot. Kleurrijk Fryslân wil ook positieve 

signalen uit de multiculturele samenleving laten doordringen tot brede lagen 

van de bevolking. 

v. Opbouw: de multiculturele samenleving is niet alleen de actualiteit, het is ook 

de toekomst. Het proces van multiculturalisering van de samenleving is een 

blijvend proces, en zal blijvend aandacht vragen van scholen, instellingen, 

bedrijven, overheid, etc. etc. 

vi. Multiculturele samenleving: in het voorafgaande staat uitgebreid beschreven 

hoe het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân de multiculturele 

samenleving beschouwt, en wat haar positie daarin is. 

vii. Fryslân: er wordt wel eens gedacht dat de multiculturele samenleving een 

ontwikkeling is, die zich alleen in grote steden afspeelt. Dit is pertinent niet het 

geval. Mensen uit allerlei culturele en levensbeschouwelijke richtingen wonen 

overal. In Fryslân zijn bijvoorbeeld veel kleinere plaatsen als gevolg van de 

opvang van asielzoekers in AZC’s midden in de multiculturele samenleving 

beland. Daarnaast is het een maatschappelijke ontwikkeling, die iedereen 

raakt en zeer vele burgers bezig houdt, zo mag blijken uit de oneindige stroom 

aan berichten en meningen hieromtrent. Kleurrijk Fryslân richt zich dus niet 

alleen op de grotere plaatsen. Kleurrijk Fryslân werkt in heel Fryslân, van 

Ameland tot Appelscha. Overal waar men kennis willen maken met andere 

culturen en levensbeschouwingen, of op een ander manier met ons willen 

meewerken aan de multiculturele samenleving, proberen wij met hen samen 

een brug te bouwen naar de kleurrijke toekomst van Fryslân. 

viii. Levensbeschouwing: iedere mens is uniek en heeft een unieke kijk op het 

leven. Vanuit zijn of haar opvoeding en socialisatie ontwikkelt het individu 

waarden, legt daarbij normen aan, maakt keuzen en komt tot handelen. Via 

de invalshoek “levensbeschouwing” worden mensen gestimuleerd tot 

nadenken en tot gesprek over hun eigen levensvisie, levensvragen, 
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levensverhaal, levensdoel, en leefwijze. Levensbeschouwing gaat letterlijk 

over de vraag: hoe bekijk de mens het leven? En, in het verlengde daarvan: 

hoe ziet men het leven in de context van het leven met anderen en in de 

bredere context van de samenleving. Levensbeschouwing is voor iedere 

inwoner van Fryslân van belang. Met name ook voor migranten en 

nieuwkomers. Ons is de afgelopen jaren opgevallen dat juist onder deze 

groepen een grote behoefte bestaat om zich te uiten over 

levensbeschouwing. Men voelt zich op dat punt veelal genegeerd, niet 

serieus genomen, in een hoek gedrukt, bevooroordeeld en veroordeeld. Er is 

decennia lang nauwelijks belangstelling getoond voor een genuanceerde 

benadering van levensbeschouwing in de context van de multiculturele 

samenleving. Onze ervaring is, dat de levensbeschouwelijke invalshoek een 

uitstekende (en soms zelfs de enige) entree biedt voor de bevordering van 

maatschappelijke participatie van betrokkenen. Gesprekken over zingeving, 

over de geestelijke pijn van de eigen geschiedenis met de multiculturele 

samenleving, zijn van levensbelang. Daarnaast zijn ook de gesprekken over 

de zorgen omtrent, en de hoop voor de toekomst van de multiculturele 

samenleving van levensbelang. Soms is ook hier levensbeschouwing de enige 

ingang om tot gesprek te komen. Vervolgens zijn vele individuen, met name 

ook ‘nieuwe Nederlanders’, via de invalshoek levensbeschouwing te vinden, 

omdat zij georganiseerd zijn in levensbeschouwelijke verbanden. Ons is 

gebleken dat juist deze organisaties zeer gemotiveerd zijn om mee te werken 

aan de multiculturele samenleving; bovendien brengen zij het gesprek over 

de multiculturele samenleving verder naar de plaatsen waar mensen 

samenkomen. Wij noemen dit vindplaatsen. Een derde motief om te kiezen 

voor de invalshoek levensbeschouwing betreft het feit, dat de mens op dit 

punt gedesoriënteerd is, en de samenleving geen duidelijke richtingwijzers 

meer heeft. Men spreekt in dit verband ook wel van de eendimensionale 

mens. Kleurrijk Fryslân doet per definitie niet aan ‘zieltjes winnen’; zij wil geen 

aanhang winnen voor bestaande of nieuwe levensbeschouwingen. Kleurrijk 

Fryslân vindt het wel van belang dat er meer bezieling inzet in de samenleving 

te vinden is. Daarmee wordt bedoeld dat wij het belangrijk vinden dat 

mensen warm lopen voor het proces van multiculturalisering en voor al het 

(inter-)menselijke verkeer dat daarbij hoort. Wij maken ons sterk voor 

ontmoeting, dialoog, voor het bouwen van bruggen tussen mensen en 

groepen. We vinden het van belang dat mensen en groepen iets losmaken 

bij elkaar. Dat mensen met enthousiasme samen werken aan de 

multiculturele toekomst van onze samenleving. Wij grijpen culturele en 

levensbeschouwelijke diversiteit aan om, bij het nadenken over vragen van 

de samenleving, bijzondere aandacht te besteden aan de rol van diverse 

levensbeschouwingen, en om woordvoerders van diverse levensbe-

schouwelijke achtergronden daarbij te betrekken. 

ix. Sociale cohesie: de verbrokkelde samenleving heeft behoefte aan 

samenhang, aan mensen die bruggen willen bouwen tussen verschillende 

groepen. Of zoals burgemeester Cohen van Amsterdam het formuleerde: 

laten we proberen de boel een beetje bij elkaar te houden. 

 

2.a.2. Productontwikkeling in de komende jaren. 

Wij zien de multiculturele samenleving als een voortgaand proces, waarvoor alle 

sectoren van de samenleving zich zullen moeten blijven inzetten, en dat door de 

overheid gesteund zal dienen te blijven worden. De situatie in Friesland is nog redelijk 
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harmonieus. Van (organisaties van) allochtonen horen wij geregeld geluiden, dat dit 

mede te danken is aan de inzet en de gevolgde methoden van Kleurrijk Fryslân. Het 

is van groot belang in dit proces te blijven investeren, en als het kan, extra middelen 

beschikbaar te stellen. Als er problemen ontstaan, zoals wij dat en in het buitenland 

hebben zien gebeuren, kost het generaties om de verschillen tussen 

bevolkingsgroepen op een vreedzame manier tegemoet te treden. Gesprekken 

komen dan soms uiterst moeizaam en met veel bemiddeling tot stand. Die situatie 

kennen wij gelukkig niet in Friesland. Maar we moeten alert blijven, en we moeten 

hard blijven werken aan de opbouw van een vreedzame kleurrijke samenleving. En 

een samenleving die haar identiteit kwijt is, en onvoldoende gestimuleerd en 

begeleid wordt bij haar multiculturalisering, loopt het risico dat ongenoegens 

groeien, dat er onnodig tegenstellingen ontstaan, die tot escalatie kunnen leiden, 

en dat extreme en fundamentalistische stromingen hiervan gebruik gaan maken. 

Binnen het brede veld van de multiculturele samenleving verwachten wij de 

komende jaren nieuwe of ingrijpende ontwikkelingen met betrekking tot: 

 

2.a.3. Meer erkenning van eigenheid binnen de diversiteit. 

In het algemeen verwachten wij een verdere toename van de behoefte aan 

levensbeschouwelijke en culturele erkenning van diverse minderheidsgroepen, 

tegelijk met toenemende behoefte aan sociale en maatschappelijke participatie. 

Men wil in toenemende mate deel uitmaken van de samenleving, loskomen van het 

slachtoffer- of zorgetiket. Men is het ‘rekening houden met’ verschillen gepasseerd, 

en zal op diverse terreinen vragen om actief multicultureel beleid. 

 

2.a.4. Verharding 

Een tweede algemene trend betreft de afname van het draagvlak voor tolerantie. 

In de eindjaren negentig heeft deze trend zich ingezet in de richting van AZC’s en 

asielzoekers. In de eerste jaren van de 21e eeuw heeft deze ontwikkeling zich 

voortgezet. Standpunten met betrekking tot vreemdelingen, asielzoekers en mensen 

met een donkere huidkleur lijken zich verder te verharden. Men is minder geneigd 

ongenuanceerde opmerkingen voor zich te houden. Het Pim Fortuyn-effect (hij zegt 

wat wij denken) heeft vele burgers en de samenleving als geheel beïnvloed. Ook in 

Fryslân zijn effecten hiervan zichtbaar, getuige de affaires rond Kollum en Dokkum. 

 

2.a.5. Enkele onderwerpen die extra aandacht behoeven zijn: 

Ouderenzorg. Ook in Fryslân zal het aantal ouder wordende migranten de komende 

jaren verder toenemen. Dit zal consequenties kennen voor de zorgverlening aan 

ouderen. 

Huisvesting. De huisvesting van bepaalde groepen nieuwkomers vraagt om 

passende huisvesting. Huisvesting volgens Nederlandse maatstaven is niet overal 

toereikend. Er zal meer aandacht nodig zijn voor multiculturele huisvesting. 

Beleving eigen levensbeschouwing en cultuur. De groepen nieuwe Nederlanders 

zullen ook ten behoeve van de beleving van hun eigen levensbeschouwing of 

cultuur trachten ruimte te vragen, bijvoorbeeld bij bijvoorbeeld overheid, onderwijs, 

instellingen en bedrijven. 

Jongerenwerk. Er zal meer aandacht gegeven moeten worden aan multicultureel 

jongerenbeleid. 

 

2.a.6. Wat kan Kleurrijk Fryslân hiervoor betekenen? 

Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân ziet voor de periode 2005-2008 

mogelijkheden op de volgende onderdelen: 
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Bij de aanpak van de geschetste ontwikkelingen denkt Kleurrijk Fryslân met haar 

netwerken op een aantal punten een bijdrage te kunnen leveren. Wij noemen 

bijvoorbeeld: 

1) burgers, bevolkingsgroepen en organisaties met diverse achtergronden blijven 

stimuleren om vanuit en met behoud van de eigen identiteit open te staan voor 

anderen, voor andere bevolkingsgroepen, en voor de samenleving als geheel. 

2) uitbreiding en verbetering van onderlinge betrekkingen, contacten en 

samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen, en tot het verder 

uitdiepen en borgen van bestaande contacten, op basis van wederzijds respect en 

gedeelde verantwoordelijkheid. 

3) bevorderen van maatschappelijke participatie vanuit de groeperingen van 

migranten etc. 

4)Zo breed mogelijk in de Friese samenleving personen, groepen en organisaties 

betrekken bij het hierboven geschetste proces van multiculturalisering. 

 

2.b. De werkzaamheden van de instelling: 

 

2.b.1.  Kleurrijk Facetbeleid.  

Kleurrijk Fryslân wil, voor zover de beschikbare middelen en menskracht dit toelaat, in 

alle sectoren van de samenleving blijven bijdragen aan multiculturalisering van de 

samenleving. 

Kleurrijk Fryslân wil de diverse maatschappelijke sectoren aanspreken op en 

ondersteunen bij multicultureel (Kleurrijk) facetbeleid. We denken daarbij in eerste 

instantie aan de sectoren overheid, onderwijs, 

zorg en welzijn, dienstverlening. Concreet gaat hem bijvoorbeeld om aandacht 

voor feest- en gedenkdagen, en andere momenten, die van waarde zijn voor het 

beleven van de eigen identiteit. 

Om aandacht voor beleving van de eigen religie en cultuur binnen de organisatie. 

Om het bemiddelen en adviseren bij het vinden van ruimtes voor beleving van de 

eigen identiteit van nieuwe bevolkingsgroepen. Kleurrijk Fryslân wil blijven fungeren 

als advies-, aanspreek- en informatiecentrum voor haar leden, de daaraan 

verbonden groeperingen, voor overheid en samenleving.  

 

2.b.2 Dialoog. 

De diverse levensbeschouwelijke en culturele organisaties blijven aanspreken op hun 

verantwoordelijkheid om onderling contact te houden, en het onderling contact 

tussen bevolkingsgroepen aan de basis te helpen bevorderen. 

 

2.b.3. Overleg en samenwerking. 

De diverse levensbeschouwelijke en culturele en minderhedenorganisaties blijven 

uitnodigen voor overleg en samenwerking ten behoeve van de inrichting van de 

multiculturele samenleving. Er zijn de afgelopen jaren goede resultaten behaald bij 

de verbreding van de organisatie van Kleurrijk Fryslân. Dit proces zal verder worden 

voortgezet, en vraagt blijvend aandacht en inzet van medewerkers en 

bestuursleden. 

 

2.b.4. Bevordering maatschappelijk participatie. 

De participatie van migranten, allochtonen, nieuwkomers actief wordt blijvend 

bevorderd, onder meer door hun actieve betrokkenheid een aansturende rol bij 

beleid en uitvoering van Kleurrijk Fryslân. 
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2.b.5. Blijven werken vanaf de basis. 

Kleurrijk Fryslân trekt overal naar toe, de provincie om met betrokkenen in dorpen, 

buurten en wijken samen te werken aan de multiculturele samenleving. Activiteiten 

komen tot stand naar aanleiding van vragen uit de samenleving, van de basis. 

 

2.b.6. Netwerken. 

Kleurrijk Fryslân is een netwerkorganisatie. De deelnemers aan het platform 

representeren een netwerk, waarbij vele individuen en werkgroepen zijn 

aangesloten. Deze netwerken zijn de vindplaatsen voor de inrichting van de 

multiculturele samenleving. Hier komen mensen bijeen, kunnen elkaar activeren en 

tot steun zijn bij realiseren van hun bijdragen aan de multiculturele samenleving. 

 

2.b.7. Werkplannen. 

Jaarlijks stelt het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân haar werkplan op, 

mede ten behoeve van de overheid, die het werk financiert. 

Vaste onderdelen in deze werkplannen zijn: 

- netwerkonderhoud en netwerkontwikkeling 

- voorlichting en bewustwording 

- advies 

- begeleiding 

- informatie en documentatie 

 

2.b.8. Aansluiten bij belevingswereld van de Friese bevolking. 

Voorkomen moet worden, dat de multiculturele samenleving een theoretisch 

specialistendebat wordt over het al dan niet slagen van inburgering en integratie 

etc. Kleurrijk Fryslân kiest voor een brede activerende benadering, en probeert 

zoveel mogelijk burgers te betrekken bij het proces van multiculturalisering. Kleurrijk 

Fryslân gebruikt daarvoor diverse instrumenten: 

- Jaarlijks terugkerende maatschappelijke en levensbeschouwelijke 

momenten van viering en herdenking, bv internationale dagen van de 

Verenigde Naties en landelijke of provinciale herdenkingsdagen, 

levensbeschouwelijke feest- en herdenkingsdagen. In dat kader is 

gedurende vele jaren de landelijke “Koloriet Kalender” verspreid en 

sinds enkele jaren doet Kleurrijk Fryslân mee met de multiculturele 

kalender. 

- cursussen, workshops, lezingen, ontmoetingen, dialoog-groepen 

(Leerhuis) 

- het 5-mei Religiepad en de mappen met het KF-pad 

- organiseren van en deelname aan publiek debat 

- publicaties en aandacht via de media 

- conferenties en ontmoetingsbijeenkomsten 

- excursies 

- exposities 

- stellingname waar mensen of groepen worden gediscrimineerd of 

onrecht wordt aangedaan. 

 

2.b.9. Brugfunctie, katalysator, spreekbuis 

Kleurrijk Fryslân heeft een brugfunctie, en is tevens katalysator bij het betrekken van 

vele personen, groepen en organisaties met uiteenlopende achtergronden. Kleurrijk 

Fryslân heeft aangetoond dat een positieve benadering van de multiculturele 

samenleving uitvoerbaar is, en vrucht afwerpt. Daarom blijft Kleurrijk Fryslân zich 
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inzetten voor dialoog en ontmoeting van deze groepen over de vragen die er toe 

doen voor de betrokkenen. Vragen over verleden en toekomst, over hoop en 

teleurstelling, over levenszin, levensbeschouwing, levensverwachting, zingeving, en 

over wat dat betekent voor het eigen leven, voor het leven samen met anderen en 

voor het welzijn van de samenleving. Naast de brugfunctie en de functie van 

katalysator is Kleurrijk Fryslân in veel gevallen ook een spreekbuis voor de 

aangesloten groeperingen, met name die groeperingen die zich in de minderheid 

bevinden. 

 

3. De wijze waarop de fondsen werden/worden geworven. 

De fondsen en subsidies werden en worden geworven op basis van jaarwerkplannen 

en projectplannen. Afhankelijk van de inhoud van het plan of project wordt 

beoordeeld welke subsidieregelingen of fondsen worden benaderd voor 

financiering. 

Eén van de bestuursleden heeft tot taak deze aanvragen inhoudelijk voor te 

bereiden. Deze persoon is door het bestuur gemachtigd tot het indienen van 

aanvragen en verzorgen van verantwoordingen.  

 

4. De wijze waarop de fondsen en vermogen werden/worden beheerd. 

Kleurrijk Fryslân heeft bij de ING onder nummer NL58INGB0003208706 een 

bankrekening voor de exploitatie van haar activiteiten. 

De penningmeester van het bestuur van Kleurrijk Fryslân beheert deze rekening en 

rapporteert op de bestuursvergadering over inkomsten, uitgaven en banksaldo. 

 

5. De wijze waarop de fondsen en vermogen werden/worden besteed. 

De fondsen en subsidies worden besteed aan de plannen en projecten waaraan ze 

zijn toegekend. Kleurrijk Fryslân streeft ernaar het boekjaar met een positief af te 

sluiten, maar beschikt niet over een groot vermogen. Wanneer dit mogelijk is worden 

financiële middelen op de spaarrekening gestort. Eventuele rentebaten komen ten 

goede aan de plannen en projecten van Kleurrijk Fryslân. 

 

 

 

 

 


