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Het gebeurde eens dat een fama een tregua danste en de
catala danste voor een winkel vol cronopio’s en esperanza’s.
De esperanza’s waren het meest geprikkeld want die zorgen
er altijd voordat de fama’s geen tregua dansen en geen
catala maar de espera, de dans die cronopio’s en esperanza’s
kennen.
De fama gaat met opzet voor de winkel staan en ditmaal
danste de fama tregua en danste catala om de esperanza’s
te pesten. Een van de esperanza’s liet zijn fluitvis op de
grond vallen - want de esperanza’s worden evenals de
Koning der Zee altijd begeleid door fluitvissen - en kwam
naar buiten om de fama de les te lezen, aldus tot hem
sprekend:
‘Fama, dans geen tregua of catala voor deze winkel.’
De fama bleef dansen en lachte hem uit.
De esperanza riep andere esperanza’s erbij en de cronopio’s
vormden een kring om te zien wat er zou gebeuren.
‘Fama’, zeiden de esperanza’s ‘dans geen tregua of catala
voor deze winkel.’
Maar de fama danste en spotlachte om de esperanza’s te
vernederen.
Toen wierpen de esperanza’s zich op de fama en brachten
hem letsel toe. Ze lieten hem liggen naast een schutting,
en de fama klaagde, gehuld in bloed en droefenis.
De cronopio’s, die groene en natte dingen, kwamen
steelsgewijs naar voren. Ze omringden de fama en
betuigden hem hun medelijden, aldus zeggend:
‘Cronopio cronopio cronopio.’
En de fama begreep, en zijn eenzaamheid was minder bitter.

Julio Cortázar| De mierenmoordenaar
Oorspronkelijk: historias de Cronopios y de Famas
vertaald door prof. J.A. van Praag 1966
Meulenhoff Nederland nv 1970
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Blijvend de aandacht vestigen op culturele verschillen en scherp blijven.
Het kan, maar het vraagt wel wat. Joan Wolthers, projectmedewerker
transculturele hulpverlening bij Bureau Jeugdzorg Drenthe aan het
woord in Het vuur moet blijven branden

De rechter in Nederland zegt: je moet er samen met je ex-man uitkomen,
terwijl je oma in Curaçao hem allang gezegd zou hebben: jij komt er niet
meer in! Hoe red je het als alleenstaande moeder met vijf kinderen in
Nederland? Kun je wennen aan de Nederlandse stijl van hulpverlenen?
Lees de ervaringen van een cliënte in Enkele reis Nederland

Transcultureel werken is een verrijking voor de hulpverlening. Althans
dat kan het zijn. Olivier Micheneau, teammanager bij het
Maatschappelijk Werk NoorderMaat en liefhebber van verhalen geeft
zijn enthousiaste visie in Intercultureel geïnspireerd

Robert Vonk, teamleider bij de Raad voor de Kinderbescherming en
Carlijn Molewater, projectmedewerker transculturele hulpverlening bij
Bureau Jeugdzorg Drenthe breken allebei een lans voor transcultureel
werken. De een legt het accent op de overeenkomsten, de ander op de
verschillen in Normaliseren of accentueren?

Kitlyn Tjin A Djie, transcultureel systeemtherapeut en Irene Zwaan,
medewerkster van ENOVA en co-auteur van het boek ‘Beschermjassen’
vertellen over wat voor hen de kern is van transcultureel hulpverlenen
in Durven denken in verschillen

Sinds december 2006 is De Evenaar van GGZ Drenthe omgevormd tot
Centrum voor Transculturele Psychiatrie. Migranten uit heel Noord-
Nederland kunnen door huisartsen en GGZ-hulpverleners verwezen
worden. Kees Laban, psychiater en Simon Groen, cultureel antropoloog
werken er en delen hun ervaringen met Breedbeeld in De zin van

transculturele hulpverlening bij trauma’s 

Eén ding hebben alle ouders gemeen. En dat is dat ze willen dat het
goed gaat met hun kind. Of ze nu autochtoon zijn of allochtoon, hierin
vinden ze elkaar. Soms gebeuren er kleine wonderen op de afdeling
gezinshulpverlening van GGZ Drenthe. Breedbeeld sprak met gezinstrai-
ners Arie van der Meer en Maaike Feddes en met behandelcoördinator
Rinske Alberts. Lees meer in Samenwerken als het moeilijk wordt

Een jongensdroom wordt waar. En het pakt ook nog leuk uit. In Meppel
brengt de politie de overlast van geweldsdelicten door Marokkaanse
jongeren in een jaar tijd terug met 80%. En er is uitzicht op blijvende
verbetering. Agenten Mustapha El Barbari en Hans van Zalen vertellen
er met gepaste trots over in Brede interculturele aanpak in Meppel
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Voorwoord 
Bureau Jeugdzorg Drenthe wil intercultureler

gaan werken - transcultureler - diverser.

Het zijn vele namen voor eenzelfde streven

en dat is: toegankelijk zijn voor alle mensen

die te maken hebben met ernstige opvoed- of

opgroeiproblemen en die de hulp van Bureau

Jeugdzorg goed zouden kunnen gebruiken.

De Provincie Drenthe ondersteunde dit initia-

tief door voor de duur van drie jaar het project

‘transculturele hulpverlening’ te financieren.

Hierin hebben Bureau Jeugdzorg, I2D en later

Enova samengewerkt om een basis te leggen

waarop de bouw van een geheel voor allen

even toegankelijk hulpverleningspaleis zou

moeten kunnen verrijzen - waarin dan natuur-

lijk alle instanties eenduidig en harmonisch

samenwerken.

Bureau Jeugdzorg Drenthe heeft in het project

‘transculturele hulpverlening’ ingezet op het

verbeteren van de contacten met migranten-

organisaties in de regio en tevens op wat zo

mooi heet ‘het opwekken van de interculturele

gevoeligheid’ bij de medewerkers. Dat is stuk-

ken minder soft dan het op het eerste gezicht

klinkt - het is eigenlijk buitengewoon down-

to-earth en praktisch.

Lees mee en geniet van de avonturen die in het

veld te beleven zijn en van het enthousiasme

waarmee vele experts op het gebied van inter-

culturele hulpverlening hun verhaal doen -

zowel mensen van de theorie als van de prak-

tijk, als van de echte praktijk die het dagelijks

leven heet.

Wie wil reageren kan dat doen op

www.nogwatbrederbeeld.blogspot.com

Joke Wiggerink & Cees Wierda
adjunct-directeur directeur
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Om met het begin te beginnen. De zogeheten
‘aansluiting’ tussen de instelling Bureau
Jeugdzorg en wat in projecttaal genoemd wordt
‘de vreemde ander’ - waarmee men in dit geval
doelt op de allochtone medemens in Drenthe -
zou beter kunnen. Dat is ook een van de doelen
van het project. Met Ahmed en Carlijn heeft Joan

voorlichtingen over Bureau Jeugdzorg Drenthe
gegeven aan migrantengroepen. Ze liep aan tegen
een dubbele taalhandicap. Joan:‘Soms spreken
mensen wat minder goed Nederlands, daar hou je
natuurlijk rekening mee. Dan heb je nog te maken
met het jargon van een instelling. Dan sta je daar
met je powerpointpresentatie.‘De missie en visie

van Bureau Jeugdzorg’. Nou, dan mag je eerst eens
uitleggen wat missie eigenlijk is. In Suriname
betekent ‘missie’ iets heel anders hoor. En het
woord bureau-jeugd-zorg alleen al. In feite moet
je bij elk woord uitleg geven. Wat die zorg dan is,
wat wij onder jeugd verstaan en waarom daar een
bureau voor moet zijn.’

Joan is sinds februari 2006 werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Drenthe. Op grond van haar ruime ervaring in intercultureel

werken is ze, naast twee andere collega-projectmedewerkers Carlijn Molewater en Ahmed El Hag, aangesteld om medewerkers

van Bureau Jeugdzorg te coachen in het ‘intercultureel werken’. Joan vertelde Breedbeeld wat voor haar enkele belangrijke

principes zijn.
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Joan Wolthers werkt als projectmedewerker inter-
culturele hulpverlening bij Bureau Jeugdzorg in
Emmen en Hoogeveen. Het is even wennen voor alle
partijen. Joan heeft in het begin het gevoel dat ze
zich moet bewijzen en dat de meeste werkers niet
meteen zitten te wachten op advies van zo’n ‘luxe
paardje’ als zij. ‘Hoezo, coach, kan ze niet gewoon
meewerken, het is druk zat!’. 

Op een gegeven moment gebeurt er iets. De vestigings-
manager rent door de gang, recht op Joan af. Er is
crisis. Er zit een Nigeriaanse vrouw op het politie-
bureau. Ze heeft haar dochter van zestien geslagen
met zeer harde hand en ze is daarvoor opgepakt.
Op het politiebureau is ze helemaal door het lint
gegaan en er is geen land met haar te bezeilen. Joan
vraagt zich even af vanwaar de eer dat ze nu opeens
mee-mag, maar ze bedenkt zich niet, ze pakt haar
tas en gaat mee. 

Aangekomen op het politiebureau gaat ze met de
jeugdbeschermer de kamer binnen waar de vrouw
vastgehouden wordt. Ze vraagt haar: ‘Waarom heb je
je dochter geslagen?’ De vrouw antwoordt trillend
van woede en over haar toeren: ‘Zij begon! Zij sloeg
mij eerst!’. Daarop bedenkt Joan dat dit wellicht het
moment is om van perspectief te wisselen. Ze zwijgt
even en zegt: ‘Klopt het dat jouw dochter niet res-
pectvol naar jou is geweest?’ De vrouw kijkt Joan
aan en knikt. Ze zegt: ‘Dat is zo’. Daarna wordt ze
rustiger en begint te vertellen wat er nu precies
gebeurd is, hoe ze hier naar Nederland is gekomen
en hoe moeilijk het is om als alleenstaande moeder
je dochter in het gareel te houden. 

Het gesprek dat volgt geeft de jeugdbeschermer die
de case van hieraf aan onder zijn hoede zal nemen
voldoende aanknopingspunten om straks verder te
kunnen met deze vrouw en haar dochter en om te
zorgen dat de vrouw in de toekomst andere opvoe-
dingsmethoden zal kunnen gaan hanteren dan

slaan. En tevens dat dit besproken kan worden op
een manier die aansluit bij haar belevingswereld. 

Het is niet helemaal duidelijk wat nu exact dat
contact tot stand bracht. Misschien het feit dat
Joan ook een vrouw is? Of het feit dat ze een
allochtone vrouw is -ookal is ze dan wel van een
ander ras? Misschien ook: het feit dat Joan op het
cruciale moment een begrijpende vraag stelde,
precies op dat moment waarop veel anderen de
neiging zouden hebben om te zeggen ‘maar jij
bent toch volwassen’, ‘het is nog een kind’ of ‘wij
slaan hier niet’…. 

Door begrip te tonen en naast de vrouw te staan en
door haar gedrag niet te veroordelen, kon de dia-
loog tot stand komen. Deze casus illustreert in het
kort de basisgedachte achter transcultureel hulp-
verlenen: ga zo ver mogelijk op zoek naar aanslui-
ting bij de beleving van de cliënt. En pas als je het
contact hebt, zet je daar andere oplossingen naast. 

Casus: GESLAGEN

Uit meerdere anekdotes die Breedbeeld uit het
veld vernam blijkt dat veel allochtonen (en mis-
schien autochtone mensen ook) aan andere dingen
denken als ze het woord ‘zorg’ horen. Bijvoorbeeld
dat hen dingen uit handen genomen worden, of
dat ze de zorg voor hun kind bij uithuisplaatsing
helemaal overgeven aan de instelling. Het feit dat
wij in Nederland bureaus hebben voor opvoeding
is sowieso typisch Nederlands - in weinig landen
loopt men voor opvoedhulp naar een kantoor.

Met veel improviseren en het toelichten van alle
begrippen verliepen de voorlichtingen dikwijls
toch heel goed.‘Er zijn bijeenkomsten bij waar de
tongen echt los komen. Als mensen eenmaal
begrijpen wat er mogelijk is aan hulpverlening
via Bureau Jeugdzorg, dan vertellen ze hun pro-
blemen. Dat is natuurlijk de winst als je contact
kunt leggen. Ik zeg altijd: Bureau Jeugdzorg is zelf
die vreemde ander! Wij moeten onszelf verklaren!
Ik denk dat daarin nog een hele weg te gaan is.
Ook de gebruikte formulieren, zoals het raam-
hulpverleningsplan, zouden in begrijpelijke taal
moeten worden vervat.’

Hoofdonderdeel van het project vormde het
geven van coaching en consult. Joan heeft de
casemanagers en jeugdbeschermers gecoacht
in het omgaan met cliënten uit andere culturen.
Haar aanpak was zeer praktisch. Vanuit haar

standplaats in Emmen en later ook Hoogeveen
keek ze afgelopen jaar mee bij elke nieuwe klant
met een niet Nederlandse achternaam en ook
ging ze op verzoek mee op huisbezoek bij cliënten.
Samen met casemanagers die problemen onder-
vonden in het vinden van aansluiting bij sommige
allochtone cliënten.

In dergelijke gevallen was Joan steeds degene die
vroeg ‘Is er genoeg bekend over de migratieach-
tergrond? Is er een genogram gemaakt?’ Wat haar
betreft is dat aspect heel belangrijk. ‘Ik heb
gemerkt dat hulpverleners nog veel te vaak ervan
uitgaan dat het leven van migranten in Nederland
begint. Daarmee snijdt je de ervaringen van men-
sen eigenlijk af en ook de eigen mogelijke hulp-
bronnen van mensen. Het is belangrijk om te
vragen naar de migratieachtergrond en de
familieachtergronden, ook al kan dat pijnlijk zijn.
Wat zou je nu doen als je in jouw land was en je
had dit probleem… dat zou een hele normale
vraag moeten zijn.’

Joan werkt in de praktijk graag met genogram-
men.‘Als je met mensen hun familiegeschiedenis
op papier zet, kunnen ze zelf de patronen zien en
je krijgt boven tafel waar de belangrijke mensen
zitten, wie de steunfiguren kunnen zijn. Ook als je
als werker een veiligheidsplan moet maken, dan
kun je daar heel goed gebruik van maken natuur-

lijk.’ Op de kritische vraag of daar nou in elke
situatie tijd voor is, antwoordt Joan:‘Het is in het
begin intensief, maar in het vervolg van het traject
scheelt het heel veel werk, vooral als er zich crisis-
sen voordoen.’

Joans taak als projectmedewerker loopt eind
december af. Ze heeft hoop maar ook een zekere
vrees over wat er gaat gebeuren na het vertrek
van de projectmedewerkers.‘Transcultureel
werken past in alle opzichten in de visie van
Bureau Jeugdzorg Drenthe. Het sluit aan bij het
oplossingsgericht werken en bij de methodiek van
Signs of Safety. Het zou geïntegreerd moeten wor-
den in een samenhangende methode van werken.’

Zelf heeft Joan al eens meegemaakt dat er een
prachtige transculturele opzet is gemaakt voor
een organisatie, maar dat de zaak verwatert zodra
er geen directe aandacht meer voor is. Ze voelt
dat deels als een persoonlijk gevecht.‘Als je van
allochtone afkomst bent, moet je opboksen tegen
vooroordelen, ookal ben je er soms spuugzat van.
Nederland vindt zichzelf graag tolerant, maar het
is niet waar, er zitten grote blinde vlekken. Bij
Surinaamse mensen denken Nederlanders toch
vaak onbewust: ‘Oh, die is zeker vooral goed in
relaxen....’ Joan schatert er zelf om.‘En jaaa! Daar
zijn calvinisten jaloers op!’ Om serieus te vervol-
gen:‘Ze vergeten dat mensen uit Suriname naar
Nederland gekomen zijn om een toekomst voor
zichzelf op te bouwen.’ Zelf moet Joan weer gaan
uitkijken naar ander werk.‘Ik hoop dat het mana-
gement en met name de gedragswetenschappers
bij Bureau Jeugdzorg het vuurtje brandende
zullen houden. Anders is alles voor niets geweest.’

‘In weinig landen loopt 
men voor opvoedhulp 
naar een kantoor....!’

‘Transcultureel werken 
past in alle opzichten 
in de visie van 
Bureau Jeugdzorg Drenthe...’

Het vuur moet blijven branden
[Joan Wolthers - Bureau Jeugdzorg Drenthe]

Joan Wolthers
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Maira is geboren in Curaçao. Ze is moeder van zes
kinderen. Net zoals haar eigen moeder. Maira
kwam in mei 1997 naar Nederland. Redenen: ruzie
met de vader van haar kinderen, niet genoeg geld.
Haar moeder woonde al in Nederland, evenals een
broer, een tante en nichtjes. En moeder nodigde
Maira uit om ook te komen. 

De komst naar Nederland liep eerst uit op een
grote teleurstelling. ‘Ik was eerst bij mijn moeder,
maar die vriend van mijn moeder, daar kon ik
niet mee opschieten. Die was niet goed bij zijn
hoofd eigenlijk.’ Het kwam erop neer dat Maira
meteen de dag na aankomst met haar (toen) drie
kinderen in een opvangcentrum terecht kwam.
De eerste weken werd ze verteerd door heimwee.
‘Mijn broer kwam wel langs, maar mijn moeder
kwam bijna nooit op bezoek, want dat wilde haar
vriend niet. Hij had losse handjes.’ 

In het begin had Maira eigenlijk maar één
gedachte: ‘Ik wou terug naar Curaçao. Maar in het
opvangcentrum ontmoette ik een andere moeder
uit Curaçao. Die zei tegen mij; ‘Zet door! Je bent
hier toch niet voor niks gekomen!’ Maira bleef.
Later liep de vriendschap tussen haar en de

vrouw die haar moed in had gesproken mis. ‘Zij
wou dat ik alleen met haar praatte. Ze kon er niet
tegen als ik met anderen omging.’

Maira herinnert zich ook wel de redenen waarom
ze aanvankelijk heel graag naar Nederland wilde.
‘Ik werkte in Curaçao als verkoopster in een kle-
dingwinkel. Daar werkte je van half negen tot
zeven uur of half acht ‘s avonds. Je had heel wei-
nig tijd voor je kinderen, ze zagen hun oma meer
dan hun moeder. Vaak lagen ze al in bed als ik
thuis kwam.’ Maira hoopte in Nederland meer
tijd te kunnen besteden aan haar kinderen. En
waarom niet. ‘Ik heb een Nederlands paspoort.’

Na ongeveer een half jaar kwam er perspectief:
Maira kreeg een flat aangeboden. Kort daarna

gaan haar moeder en de vriend waar Maira slecht
mee overweg kan uit elkaar. ‘Hij heeft het enige
kind dat van hem was meegenomen, daar heeft zij
nu geen contact meer mee. Veel mensen doen dat
als ze scheiden, kwaad praten over een ander. En
als een kind zes is dan kun je ze van alles in het
hoofd zetten.’ Maira is toch blij: ‘Ik kreeg eindelijk
mijn moeder terug.’ Het alleen wonen vindt ze
niet gezellig. Ze was ook blij toen een tante uit
Curaçao met twee kinderen voor een maand bij
haar introk. ‘Ik hou van heel veel mensen om me
heen. Anders is het zo saai, zo stil in huis.’ 

Maira heeft lange tijd geen contact gehad met de
vader van de oudste kinderen. Maar hij heeft in
Curaçao een tijdlang elke dag met Maira’s oma
gebeld om te vragen hoe het met de kinderen is.
En hij is ook naar Nederland gekomen. Maira twij-
felde. ‘Ik wilde hem toch nog een kans geven, hij
zei dat hij niet meer zou drinken, en dat hij ver-
anderd was…’ Maira wordt opnieuw zwanger, dit-
maal van een drieling. ‘Eén daarvan werd een
miskraam, maar de andere twee zijn blijven zit-
ten.’ Terwijl Maira zwanger is besluit haar man te
vertrekken. Vier maanden na de geboorte komt
hij weer terug.
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‘Dat speelt nu nog steeds. We zijn nu gescheiden,
het is een puinhoop. Hij komt zijn afspraken niet
na. We zijn al twee keer naar de rechtbank geweest.
Het is niet goed voor de kinderen.’ Vader ziet de
kinderen nu vaak op het omgangshuis. Maar de
uitwerking is niet goed. ‘De kinderen zijn de vol-
gende dag op school dan weer druk en overstuur.
Soms zit ik met de kinderen te wachten en dan
komt hij niet. Maar dat kan niet met kinderen.
Je kunt niet zeggen ‘morgen gaan we naar
Slagharen’ en dan niet gaan. En dan komt hij op
andere dagen aan mijn kop zeuren en controleren
of ik een ander heb. Hij is dan heel boos.’

Maira is niet tevreden met de manier waarop
deze zaken geregeld zijn in Nederland. ‘We zijn
al twee keer bij de rechtbank geweest. De rechter
zegt nog steeds dat wij het als ouders samen moe-
ten oplossen. Dat staat dan zo op papier. Maar ik
gá niet meer meewerken. Een keer in de drie
weken mogen ze hem zien, van twaalf tot zes. Dat
is te kort voor de kinderen, daarna zijn ze thuis
sacherijnig. Dan maar liever geen omgang.’

Bij navraag blijkt dat dit probleem in Curaçao
heel anders opgelost zou zijn. ‘Als ik geld zou heb-
ben en werk, dan zouden mijn oma en ooms nu
gewoon tegen mijn ex zeggen: jij komt hier niet
meer binnen. Hier is het anders. Hier sta ik er
alleen voor. Ik kan mijn verhaaltje wel doen bij de
hulpverleners. Maar gisteren stond mijn ex hier
voor de deur en hij wil binnenkomen. Ik heb hem
altijd binnen gelaten, uit angst.’

De avond voorafgaand aan het interview heeft
Maira voor het eerst haar ex buiten voor de deur
laten staan. Het viel haar erg zwaar. ‘Ik heb de
ketting doorbroken.’ Toevalligerwijze gaat halver-
wege het interview de telefoon. De medewerkster
van Hulp aan Huis belt. Maira vertelt hoe het
gisteren gegaan is, hoe haar ex zijn tong uitstak
naar haar, door de brievenbus. Dat de jongste
haar stond aan te kijken. ‘Mama waarom laat je
papa niet binnen?’ Maira geeft aan dit ze zich wel
schuldig voelt. Aan de andere kant van de lijn
klinken oprechte complimenten. ‘Ik vind dat je
het heel goed gedaan hebt.’ 

Maira legt op en zucht. Ze is een beetje verslagen.
‘Ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Als hij
een serieuze vader was geweest had ik het niet
gedaan. De leerkracht zij laatst tegen mij dat
volgens hem Timo een mannelijke figuur in zijn
leven mist. Ik ga ook wel mee naar voetballen,
maar dat is anders dan wanneer pappa meegaat.’ 

Navraag leert dat Maira eigenlijk helemaal niet
dol is op complimentjes. Niet alleen dat ze er ver-
legen van wordt. Ze houdt er gewoon niet van. ‘Je
doet het dan goed, maar je moet het alleen doen.
Ze zeggen tegen mij ook dat ik complimentjes
aan mijn kinderen moet geven. Bij de kleintjes
lukt dat wel, maar bij de groteren vind ik het gek.
Ik vind: sommige dingen moeten gewoon gedaan
worden. Het voelt heel raar daar complimentjes
voor te geven.’

Zelf is Maira overigens ook zonder haar vader
opgegroeid. Ze heeft hem opgespoord toen ze
twaalf was. Heel slim, door een begrafenis te

bezoeken van een persoon die dezelfde achter-
naam had als haar vader. En toen is ze daar gaan
rondvragen. Een vaderfiguur heeft ze overigens
nooit hoeven missen. Ze had tot haar twaalfde
jaar heel veel aan haar opa, die erg veel van haar
hield. ‘Ik kreeg van hem alles wat ik nodig had.
Toen hij stierf riep hij mijn naam, hij wou mij
zien en ik moest mee van mijn oma. Hij was net
als een vader voor mij.’ Bij oma woonden dan
ook nog twee ooms en weer twee andere ooms
kwamen elke dag wel even langs, in ieder geval
op zondag. ‘Ik heb nooit iets gemist. Van iedere
kant kreeg ik iets.’ 

Het contrast met haar situatie nu in Nederland is
groot. ‘Ik heb al een hele tijd hulp. Het is eigenlijk
nog nooit rustig geweest, ik kan tot nu toe niet zo
goed een nieuwe start maken. Als ik rust krijg
kan ik meer aan mijn kinderen bieden. Daarom
wil ik alles stopzetten.’ 

Maira is over de hulpverleners waar ze mee
te maken heeft gehad wisselend tevreden.
Momenteel gaat het heel goed. ‘Ik kan het goed
met ze vinden.’ In het verleden heeft ze ook slech-
te ervaringen gehad. ‘Ik heb wel eerder hulp gehad
van allerlei instanties. Sommigen, daar had ik niks
aan. Bijvoorbeeld een vrouw, die heeft nooit geke-
ken hoe ik ben. Je wilt je kinderen toch hetzelfde
geven als je zelf hebt gehad? Zij begreep dat niet.
Zij was vegetarisch. Als de kinderen ‘s middags om
een hamburger vroegen dan vond zij dat heel erg.’

*) Omwille van de privacy van de geïnterviewde is het
verhaal geanonimiseerd

Mai ra
Perez

re is  Neder land

Een 
enke le

‘In Curaçao werkte ik van half
negen tot zeven uur of half
acht ‘s avonds. Ze zagen hun
oma meer dan hun moeder.
Vaak lagen ze al in bed als ik
thuis kwam...’

‘Maar gisteren stond mijn ex
voor de deur...’
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Olivier Micheneau werkte tien jaar geleden bij de
stichting Nidos - de hulpverleningsinstantie die
onder andere aandacht besteedt aan de opvang
van jonge asielzoekers. 

‘Ik kwam toen zelf net uit Frankrijk en sprak nog
niet goed Nederlands. Op een gegeven moment
kwam ik bij hoogopgeleide Soedanese mannen op
bezoek. Zij waren erg verbouwereerd, vertelden ze

me. Ze hadden net een vrijwillige medewerkster
op bezoek gehad die hen heel lief en vol goede
bedoelingen geld en pannen was komen brengen.
Ze had met veel handgebaren en uitleg toegelicht
dat de tefalpan wel schoongemaakt moest worden,
maar dan vooral niet met een schuursponsje! 

De mannen waren te beleefd om te zeggen dat ze
in de stad waar zij vandaan kwamen al jaren tefal-

pannen gebruikten - de vrouw in kwestie ging er
kennelijk van uit dat je in Soedan alleen maar
kleine dorpjes hebt waar mensen in potten koken. 

Het was een grappig voorval, maar ook een beetje
gênant en kleinerend. Dit is een probleem waar
veel allochtonen mee te maken hebben. Zo in het
klein is het wel grappig, maar als het om levens-
vragen gaat, wordt het een ander verhaal.’ 

Olivier heeft binnen NoorderMaat
georganiseerd dat er trainingen
transcultureel werken verzorgd
werden voor zijn medewerkers. Deze
werden gegeven door Kitlyn Tjin A
Djie - die ook de medewerkers bij
Bureau Jeugdzorg Drenthe trainde.
Dat traject is eind januari 2007 afge-
rond en op dit moment is Olivier,
samen met andere instellingen,
bezig met het opzetten van een
intervisiegroep, om te zorgen dat
het intercultureel werken ook wordt
ingebed in het dagelijkse werken.

Zoals zijn naam al aangeeft is Olivier
zelf van oorsprong Frans - een echte
Parijzenaar. Het meest opvallende
kenmerk van de Nederlanders - afge-
zet tegen Fransen - vindt hij dat
Nederlanders erg normatief zijn en
krampachtig omgaan met regels en
omgangsvormen. Alleen tijdens de
vakantie is het anders, dan is het los-
ser, maar na die drie weken gaat
iedereen weer in het gareel en moet
het eten om zes uur klaar. Waaraan
hij charmant toevoegt: ‘Dat zeg ik
nu, maar ik ben zelf ook heel erg
Nederlander geworden hoor’.

De zaken lopen als een trein bij
NoorderMaat, aldus Olivier. Het is
druk sinds de invoering van de WMO
en de nieuwe Wet op de jeugdzorg.
Contacten met jeugdzorg lopen
goed. Op het vlak van het intercultu-
reel werken doet NoorderMaat het
ook goed, zeker waar het gaat om
het leggen van eerste contacten.
‘Mensen die ons nodig hebben voor
de praktische zaken weten ons snel
te vinden - mede doordat we zo
wijkgericht werken. Of het nu alloch-
tonen betreft of autochtonen, dat
maakt geen verschil. Maar waar het
gaat om de problematiek rondom
kinderen, dan ben ik daar niet zo
zeker van. Vaak horen we in dat
geval problemen erg laat, waardoor

we vaak genoodzaakt zijn om een
melding te doen bij het AMK. Dat is
een punt waaraan we kunnen wer-
ken, samen met Bureau Jeugdzorg.’

Voor Olivier is het begrip transcultu-
reel werken een breed begrip, dat in
wezen de kern van de hulpverlening
raakt.‘Het maakt niet uit of je een
gesprek hebt tussen een Drent en
een Amsterdammer of een
Parijzenaar en een Egyptenaar, de
kern van de zaak is dat je eerst jezelf
goed moet leren kennen en dat je
dan pas de ander kunt leren kennen.’
Deze theorie van Olivier (en anderen
met hem) is een typisch voorbeeld
van een devies dat simpel klinkt en
in de uitvoering moeilijk blijkt.

Hoe het niet moet is wel vrij eenvou-
dig aan te geven.‘Laten we het voor-
beeld nemen van de hulpverleenster
die zorg uitspreekt over het feit dat
die moeder uit Curaçao uit het artikel
hiervoor haar kinderen hamburgers
laat eten. Ik denk dat veel hulpverle-
ners als ze dit lezen zullen denken:
hé, dat is een typisch voorbeeld van
witte hulpverlening die wordt opge-
drongen.’

Wat Olivier zou doen? ‘Laat ik voor-
opstellen dat ik in principe geen
problemen zou maken waar die
mevrouw ze zelf niet ziet - ze heeft al
problemen genoeg van zichzelf.
Maar goed, voor het idee, stel dat er
redenen genoeg zijn om over dat
eten te beginnen? Dan zou ik eerst
vragen wat die mevrouw zelf graag
eet en wat de kinderen lekker vin-
den. En als ze alleen kip met vellen
en witte rijst eten, staat mij dat mis-
schien tegen. Maar daar zou ik
afstand van nemen. En dan zou ik
uitleggen waarom ik denk dat het

goed is om groente te eten. Ik zou
mijn visie op tafel leggen. Misschien
met een lijst met vitaminen. Ik leg
het als keuze voor, maar ik zou het
nooit opdringen.’ In belangrijke
mate gaat het goed bij hulpverlener-
schap in het algemeen en transcul-
tureel hulpverlenen in het bijzonder
- Olivier maakt geen onderscheid
tussen die twee- om het werkelijk
aansluiten bij de cliënt, het zoeken
naar dialoog en vooral om gelijk-
waardigheid.

‘Wij willen als hulpverleners graag
vertellen hoe het moet en we willen
ook zo graag de problemen van
mensen oplossen. Maar dat doen we
op onze manier. Daar moeten we
mee ophouden. Je bereikt veel meer
als je naast je cliënt gaat staan, in
plaats van erboven of in een dienst-
bare rol eronder. In dat voorbeeld
van die vrouw uit Curaçao blijkt dat
goed. Stel één open vraag over haar
vroegere leven en ze durft aan te
geven dat ze eigenlijk verdrietig is
en heimwee heeft. Op het moment
dat zij dat vertelt krijg je contact. De
rest wordt op dat moment bijzaak.
Heb maar even geduld. Je kunt heim-
wee voor haar niet oplossen, je hoeft
niet te zeggen.‘Ga dan maar terug’ of
‘ga iets leuks doen’. Wie ben jij om te
weten wat zij moet doen? Je kunt
ook gewoon stil zijn, geduld hebben.’

Gelijkwaardigheid is een van de
sleutelwoorden in transcultureel
hulpverlenen. Olivier schetst een
voorbeeld uit zijn eigen praktijk. ‘Wij
hadden een tijdje geleden als team
contact met een man uit Egypte. Hij
had fikse schuld en op een gegeven
moment werd zijn vader in Egypte
opgenomen in het ziekenhuis. Het

was ernstig en de man wilde er dol-
graag naar toe. We voelden ons
betrokken en onze eerste neiging
was, laten we dat probleem voor
hem oplossen. Maar een van de
medewerkers zei: niet doen, hij kan
dit zelf oplossen. Dus hebben we
even een stapje teruggezet. En dat
werkte: het lukte deze man wel
degelijk zelf. Hij heeft van de
Egyptische gemeenschap geld
gekregen om zijn vader te kunnen
bezoeken. Die vereniging blijkt een
potje te hebben voor dit soort doe-
len. De man in kwestie was heel trots
op zichzelf. Natuurlijk is dat veel
beter. Als wij hem hulp hadden aan-
geboden, dan was de gelijkwaardig-
heid weggeweest. Geld is in veel cul-
turen heel beladen.’

In het werken met migranten is het
meer dan waar ook van belang om
het hele familiesysteem te betrekken
bij de hulpverlening. Olivier: ‘Wij
doen dit nu ook wel vaak, maar jam-
mer genoeg alleen als de hulpverle-
ning al gestrand is. Terwijl ik er van
overtuigd ben dat je bij ernstige
familieproblemen meteen in het
begin moet zorgen dat het hele
systeem samenkomt. En daar kun-
nen een ex-man, een tante, een
vader, een opa of oma of mensen
van nog eerdere generaties in princi-
pe allemaal bijhoren. Ook als ze
afwezig zijn kun je mensen er naar
vragen:‘Jouw oma is voor jullie
belangrijk, wat zou zij op dit
moment doen of tegen jou zeggen?’
Ook doden blijven bij het familie-
systeem behoren. Je mag vragen:
‘wie zit er niet aan tafel die hier wel
hoort?’ Vanuit die steun van de fami-
lie en de familieverhalen en mythen
kunnen mensen hun eigen proble-
men uiteindelijk vaak veel beter en
mooier oplossen of een plaats geven
dan enige hulp van buiten ooit zou
kunnen bewerkstelligen.’

Casus:kookpot

I n t e r c u l t u r e e l

Olivier Micheneau werkt sinds twee jaar bij Maatschappelijk Werk NoorderMaat als teammanager voor de teams Assen en

Noordenveld. In totaal circa twintig mensen. Voordat hij bij het maatschappelijk werk begon, werkte hij twaalf jaar lang met

vluchtelingen, onder andere via de stichting Nidos. Transculturele hulpverlening is hem niet vreemd en hij ziet er heel veel

meerwaarde in.

[Olivier Micheneau – Maatschappelijk Werk NoorderMaat]

‘Kip met vellen
en witte rijst...’

‘Je bereikt veel meer
als je naast de cliënt
gaat staan...’

g e ï n s p i r e e r d  
Olivier Micheneau
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Dat neemt niet weg dat er ook bij de Raad voor
de Kinderbescherming wel wat te verbeteren valt.
‘Wij willen bereiken dat onze organisatie wat
medewerkersbestand betreft een afspiegeling
van de samenleving wordt. Maar in de praktijk
hebben we onvoldoende allochtonen in dienst.
Ik vind dat een lastig probleem. Tien jaar geleden
durfde je rustig in een advertentie te zetten ‘we
zoeken bij voorkeur een vrouw, liefst van allochtone
afkomst’ Maar dat is nu op wettelijke gronden niet
meer mogelijk.’

Roberts ervaring is dat het moeilijk is om hier in
het Noorden allochtone medewerkers te krijgen.
‘Ik heb meerdere opleidingen hierover aange-
schreven. Veel net afgestudeerde allochtonen
blijken te vertrekken naar het Westen des lands.
Bij een andere organisatie waar ik werkte, hadden
we bijvoorbeeld een tijdlang wel een Antilliaanse
receptiemedewerkster. Dat vond ik een goede
zaak - je voorkomt dat bezoekers bij binnenkomst
figuurlijk tegen een witte middelbare muur
oplopen. Maar zij voelde zich alleen en is
vertrokken.’

Robert heeft enkele jaren terug lange tijd gewerkt
voor de stichting Nidos. Hoewel hij vanwege die

achtergrond veel weet over de problematiek die
kan spelen en over allerlei culturele achtergron-
den, acht hij die kennis wel belangrijk, maar denkt
hij dat je ook intercultureel kunt werken zonder
die kennis.‘Ik zeg altijd: je hebt alle deskundigheid
bij je zitten, vraag het maar aan de cliënt. Laat
mensen zelf maar vertellen wat ze bezighoudt, dat
is altijd het beste.’

Contact leggen met allochtone cliënten heeft hij
nooit als moeilijk ervaren.‘Ik merk wel eens dat
mensen nogal krampachtig worden als ze met
allochtonen omgaan. Ik heb dat voorzichtige zelf
steeds meer losgelaten. Als ik bij moslims thuis
kwam vroeg ik in het begin wel netjes: ‘wilt u dat
ik mijn schoenen uitdoe?’ Later werd dat ‘Mag ik
mijn schoenen aanhouden?’ En uiteindelijk: ‘Ik
houd mijn schoenen aan hoor, als u geen bezwaar
heeft.’ Ik benoem het thema, maar ik wring me
niet in bochten.’

Over de pilot van Bureau Jeugdzorg Drenthe is
Robert wel enthousiast. ‘Ik vind het een heldere
structuur, dat met die drie aandachtsfunctionaris-
sen. Bij ons op de locatie zou dat overdone zijn,
omdat de organisatie daarvoor te klein is.’

Bij de Raad voor de Kinderbescherming is Robert
samen met andere werkgroepleden actief als het
gaat om het onderwerp interculturaliteit op de
agenda te zetten. Zo worden er lezingen en work-
shops georganiseerd en voor het komende jaar
staan lunchbijeenkomsten op de agenda.
‘Cultuurverschillen moet je respecteren en dat
vraagt blijvend aandacht. Zeker in deze tijd waarin
ernstige verharding plaatsvindt in de maatschap-
pij. Er wordt veel te gemakkelijk geroepen ‘laat
iedereen maar Nederlands doen’. Zo werkt het
natuurlijk niet.’

Een heel specifiek en concreet project waar de
Raad voor de Kinderbescherming nu aan werkt is
het intercultureel maken van de BARO (de vragen-
lijst voor het basis raadsonderzoek). ‘We nemen er
vragen in op over cultuur. Bijvoorbeeld: ‘Hoe zou
dit delict in het land waar je geboren bent behan-
deld zijn?’ of ‘Voel je dat je ouders meer buitenlan-
der zijn dan jij?’ We testen wat jongeren hiervan
vinden. We hebben al gemerkt dat ze het eerst
niet zo leuk vinden, omdat ze niet als ‘anders’
gezien willen worden, maar de interesse vinden ze
wel prettig. Ouders reageren meestal een beetje
verbaasd. We verwachten de evaluatie-uitkomsten
in oktober aanstaande.’

Robert Vonk is sinds vier jaar teamleider bij de Raad voor de Kinderbescherming voor Groningen en Drenthe. Hij vindt inter-

culturalisatie een heel belangrijk thema, al houdt hij er niet van om er ‘een apart item’ van te maken.‘Voor mij is intercultu-

reel werken een van de aspecten die je gewoon moet doen. Je moet het bijhouden, zoals je alles altijd moet bijhouden... .

Het gaat om respecteren en normaliseren.’

[Robert Vonk - Raad voor de Kinderbescherming]
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‘Een heerlijke combinatie, aldus Carlijn.‘Want ik
houd voeling met de praktijk en dus zal ik geen
dingen verzinnen die in de praktijk niet werken!’
Carlijn heeft diepgaand kennis gemaakt met de
‘beschermjassenmethodiek’ van Kiltyn Tjin A Djie,
transcultureel systeemtherapeute. Ze heeft net
een eenjarige Post-Hbo-opleiding gevolgd, die
verzorgd werd door Kitlyn Tjin A Djie in
Amsterdam. Daar heeft ze enorm veel geleerd.

‘Een van de uitgangspunten van Kitlyn is dat je
bekend moet zijn met je eigen bagage om een
ander te kunnen helpen. Nou dacht ik natuurlijk
dat ik dat al had. Maar bij de opleiding gingen we
allemaal onze familie eens langs. Hoe dat allemaal
in elkaar zit, hoe het doorwerkt. Ik kwam zóveel
tegen waarvan ik me opeens afvroeg:‘Waarom
heb ik dat? Waarom haak ik af als mensen lang
over hetzelfde praten? Wanneer vind ik iets
gezeur en is dat wel terecht?’’

Carlijn zat tijdens de opleiding in Amsterdam in
een groep met negen anderen cursisten, allemaal
van andere nationaliteiten.‘Toen we samen bezig
gingen met het beschrijven van onze achter-
grond, viel me op hoe totaal verschillend we alle-
maal waren. Dat was gek om te merken, een
beetje eng ook. Je moet opeens je referentiekader
loslaten. Op dat moment merkte ik dat je eigenlijk 

enorm geneigd bent om steeds overeenkomsten
tussen jou en de ander te zoeken. Maar in de prak-
tijk trek je eigenlijk om de haverklap foute conclu-
sies. In contact met mensen uit een andere cul-
tuur merk je dat het sterkste. Daar kan je echt niet
met een halve zin genoegen nemen.’

Carlijn denkt dat veel misverstanden tussen hulp-
verleners en allochtone cliënten voortkomen uit
een te snel uitgaan van overeenkomsten.‘Ik denk
dat veel hulpverleners wel herkennen dat je soms
bij een allochtoon gezin bent geweest; je hebt zit-
ten praten. De mensen zijn beleefd en ze zeggen,
ja dat zullen we doen, ja we hebben het begre-
pen. Maar als ‘t puntje bij paaltje komt dan doen
ze helemaal niks. Je komt terug en je hebt het
gevoel dat je een papegaai bent die hetzelfde ver-
haal nog eens af moet steken. Heel frustrerend!’
De kunst ligt er volgens Carlijn in om te zorgen
dat je een ja krijgt dat ook voor de cliënt ja bete-
kent. Dat kun je op meerdere manieren bereiken,
met inzet van diverse methodieken. (*

De afgelopen tijd hebben diverse werkers van
Bureau Jeugdzorg Drenthe ervaring opgedaan in
het transcultureel werken. De ervaringen zijn
positief, hoewel het niet zo eenvoudig is om de
successen vast te houden. Het blijft mensenwerk.
Steun vanuit de organisatie is heel belangrijk.
Carlijn heeft tijdens haar studie een overzicht
gemaakt van de manier waarop Bureau Jeugdzorg
zélf als een ‘soort van’ familie functioneert. ‘Dat
vond ik wel spannend! Er zijn heel wat blinde
vlekken aan het licht gekomen. Mijn bevinding is
dat de medewerkers van Bureau Jeugdzorg door
alle gebeurtenissen in de afgelopen twee jaar
eigenlijk heel veel zijn kwijtgeraakt. Hun werk is
heel anders geworden, hun werkplek is veranderd,
er zijn nieuwe managers gekomen. Ze moesten
meteen weer aan het werk, tijd voor een vorm van
rouwverwerking is er nooit geweest. Daar moet
vind ik meer aandacht voor komen, want je orga-
nisatie moet een veilige plek zijn van waaruit je
kunt werken.’

(*: Deze methodes worden onder meer beschreven in
het artikel ‘Durven denken in verschillen’ in deze
Breedbeeld en uitgebreider in het boek
‘Beschermjassen, transculturele hulp aan families’
dat binnenkort zal uitkomen bij uitgeverij Van
Gorcum in Assen. Verkrijgbaar in de boekhandel.

Carlijn Molewater is naast Joan Wolthers en Ahmed El Hag aangesteld als projectmedewerker interculturele hulpverlening.

Ze is 26 jaar, begon haar studie sociologie, liep stage bij vluchtelingwerk… en zo rolde het balletje. Carlijn werkt nu zestien

uur per week als jeugdbeschermer en daarnaast houdt ze zich op beleidsmatig niveau bezig met transculturalisatie, waarbij

ze ook optreedt als adviseur en coach voor werkers van buiten Bureau Jeugdzorg Drenthe, onder meer om ze te helpen bij

het maken van genogrammen.

[Carlijn Molewater - Bureau Jeugdzorg Drenthe]

‘Ik merk wel eens dat 
mensen nogal krampachtig
worden als ze met 
allochtonen omgaan...’

‘Je bent enorm geneigd om
overeenkomsten tussen jou en
de ander te zoeken. Maar in
de praktijk trek je om de
haverklap foute conclusies...’

Er wordt te snel geroepen 
‘laat iedereen maar
Nederlands doen...’

‘Het is moeilijk om hier 
in het Noorden allochtone
medewerkers te krijgen...’

Normal iseren of accentueren? Carlijn MolewaterRobert Vonk
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Kitlyn Tjin A Djie heeft in het kader van het project intercultureel werken geweldig inspirerende trainingen gegeven, zo

hoorde Breedbeeld van verschillende kanten. De eerste vraag die vervolgens opkwam: op grond waarvan dat enthousiasme?

Is het omdat ze zoveel ervaring heeft als therapeute? Is het omdat ze zelf van Surinaams/ Chinese afkomst is en zoveel weet

over wat het betekent om te migreren? Of is het vanwege haar warme persoonlijkheid en haar gevoel voor humor? 

We vroegen haar wat ze er zelf van denkt.

Kitlyn Tjin A Djie vertelt over een voorval vlak
voor de dood van haar vader. ‘Mijn vader is hier
in het ziekenhuis in Nederland overleden. Voor
zijn dood moest hij gedialyseerd worden en dat
kon in Suriname niet. Hier in Nederland hebben
we zoiets vreemds meegemaakt. Mijn vader werd -
tegen onze verwachtingen in- heel depressief en
hij raakte verward, op een manier die op dat
moment nog helemaal niet paste bij de rest van
zijn gezondheidstoestand. De dokters konden het
niet verklaren. Het werd steeds erger. 

We kwamen als famileleden natuurlijk bezorgd op
bezoek in het ziekenhuis en daar werden we door
een van de zusters heel streng toegesproken.
‘Vertel op. Wie van jullie geeft je vader opium!’ Wij
keken elkaar aan. Papa opium geven? Nee. Geen
haar op ons hoofd die daar aan dacht. Hoe kwa-

men ze erbij? Ze vroegen het nog een paar keer.
Ook al zeiden we nee, ze geloofden ons niet. Dat
was heel vreemd. Na verloop van tijd is mijn vader
in coma geraakt en in het ziekenhuis overleden.

Pas jaren later sprak ik eens met een psychiater.
Die vertelde mij dat Chinese mensen -zoals mijn
vader- veel minder enzymen hebben die een rol
spelen bij de vertering van bepaalde eiwitten en
toxische stoffen zoals alcohol en opiaten. Ook
bepaalde medicijnen verdragen ze veel minder
goed dan andere rassen. 

Pas jaren na dato heb ik de link kunnen leggen
naar wat er met mijn vader gebeurd moet zijn in
dat ziekenhuis hier. Hij is vergiftigd geraakt door
een voor hem veel te hoge dosering van de regu-
liere medicatie. Omdat in Nederland zo’n taboe

is om over verschillen te praten, komt dit soort
kennis niet of pas te laat boven. Destijds, in de tijd
van mijn vader, was deze kennis nog niet beschik-
baar. Tegenwoordig is de wetenschappelijke ken-
nis er wel, maar wordt deze nog steeds veel te
weinig gebruikt. 

En zo zijn er veel meer raciale verschillen tussen
mensen. Daarom vind ik het zo belangrijk dat je
ook naar verschillen durft te kijken. Krampachtig
verschillen wegpoetsen terwijl je nog niet weet
hoe ze eruit zien, dat is heel dom. Daar worden
onschuldige mensen het slachtoffer van. Juist
door elkaars verschillen te erkennen kunnen we
van elkaar leren en kunnen we elkaar ook helpen.
Daar ben ik van overtuigd. In Nederland moeten
we af van het idee dat ‘iedereen hetzelfde is’, of
erger nog: zou moeten zijn.’

‘Als ik trainingen geef, begin ik met vertellen over
mezelf. Ik vertel dat ik uit een rijke familie kom. Dat
geeft dan even verwarring, iedereen moet iets bij-
stellen - niet alle allochtonen komen uit de modder
gekropen! En dan vertel ik heel persoonlijk hoe
mijn familiegeschiedenis is, wat het migreren voor
mij betekend heeft, hoe dit alles bij elke levensfase
en elke belangrijke gebeurtenis weer doorwerkt.
Daarmee maak ik mezelf kwetsbaar. En vervolgens 

nodig ik de aanwezige hulpverleners uit om hun
verhaal over zichzelf te vertellen. En dat spreekt
erg aan.’

Het einddoel van het geheel is niet dat de training
een grote therapiesessie wordt waar mensen
alleen met zichzelf bezig zijn.‘De reden voor deze
aanpak is dat ik vind dat je allereerst aandacht
moet geven aan de persoon in de professional. Wie

Casus: opium
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ben jij, wat heeft jou gemaakt tot wie je nu bent,
wat zijn jouw ervaringen. Zelfkennis heb je echt
nodig om je te kunnen openstellen en om van
perspectief te kunnen wisselen als je met een
ander praat. Je moet weten wat voor jou belang-
rijk is om te kunnen zien wat voor de ander
belangrijk is. Ook als dat heel iets anders is.’

Kitlyn geeft een eenvoudig voorbeeld van een
‘hang-up’ waar ze zelf jaren last van heeft gehad.
‘Ik was al jarenlang best goed bezig als therapeut.
Ik kon allerlei problemen aanhoren en mensen
helpen in hun proces naar helen. Maar als ik
iemand ontmoette die depressief was en zich ook
depressief gedroeg dan liep ik er elke keer hele-
maal in vast. Dan dacht ik, o nee! Nu is het afge-
lopen, dit is het einde. Pas na verloop van tijd ben
ik erachter gekomen dat ik niet tegen somber
gedrag kan, ik ben heel onhandig in de omgang
ermee. Dat heeft te maken met mijn eigen ver-
leden. Zo heeft iedere hulpverlener zijn of haar
blinde vlekken.’

Irene Zwaan heeft samen met Kitlyn gewerkt aan
het verzamelen en ordenen van Kitlyns ideeën en
de voorbeeldverhalen die in de vele trainingen
werden verteld. Irene werkt bij Enova, Emancipatie
Adviesbureau Drenthe. Enova is verantwoordelijk
voor de deskundigheidsbevordering in het pro-
ject en heeft voor dat doel Kitlyn geïntroduceerd
bij Bureau Jeugdzorg Drenthe.

Het geheel zal gebundeld worden in een boek dat
de titel Beschermjassen zal gaan dragen. Het boek
zal op 5 november gepresenteerd worden bij de
afronding van het project transculturele hulpver-
lening. In het boek zullen Irene en Kitlyn aan de

hand van voorbeeldverhalen enkele belangrijke
basisbegrippen, die in Kitlyns verhalen steeds
terugkomen, nader toelichten. Het belooft een
verfrissend leesboek te worden, ter lering maar
vooral ter inspiratie.

Een werkwijze die bij Kitlyn favoriet is, is de werk-
wijze ‘genogrammen maken’. Het genogram is in
wezen een heel breed toepasbaar instrument. Het
houdt in dat je een schetsmatig stamboompje
maakt waarop alle belangrijke mensen uitgete-
kend staan die een rol van betekenis spelen in het
leven van een cliënt. Hou er rekening mee dat je
een groot papier neemt en laag begint, want
zeker bij allochtone gezinnen kunnen er heel veel
mensen boven en naast komen te staan.

Je kunt de mensen zelf vragen om het schema in
te vullen en verbindingslijnen te leggen. Op die
manier krijg je inzicht in diens wereld en je weet
ook wie mogelijke belangrijke steunfiguren kun-
nen zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die ver weg
zijn. Of die al overleden zijn.’ Kitlyn vertelt: ‘Op een
gegeven moment stuitten we op een casus van
Latijns-Amerikaanse kinderen die in een pleegge-
zin geplaatst waren. Het was een netwerkpleeg-
gezin, en dan zou je denken, dat is goed gekozen,
zeker voor een allochtoon gezin, familieverban-
den zijn daar zo ontzettend belangrijk et cetera.
Maar toch bleek het bij herhaling niet te werken.
Pas toen we op een gegeven moment een geno-
gram gingen maken, bleek dat de zus die de kin-
deren nu opvoedde voor de biologische moeder
helemaal geen belangrijke plaatst innam. Er was
wel een andere zus voor wie zij veel respect had.
Toen zijn de kinderen naar die zus overgebracht
en vanaf dat moment was het goed.’

Andere belangrijke begrippen zijn het van per-
spectief wisselen en het stellen van contextuele
vragen. Het laatste begrip is bijvoorbeeld heel
zinvol in situaties waarin je het gevoel hebt dat
je contact met een cliënt verliest, of het gevoel
dat de voorgestelde oplossing op een of andere
manier niet ‘aanhaakt’. Kitlyn: ‘Je kunt heel goed
aan mensen vragen: hoe zou dit probleem opge-
lost zijn in jouw eigen cultuur?’ Deze vraag wordt
in de praktijk veel te weinig gesteld aan mensen
die uit een andere cultuur komen.‘

Binnen Bureau Jeugdzorg Drenthe zijn medewer-
kers getraind en ze raken, gesteund door coa-
ching en consulting van eigen voor dit project
aangestelde collega’s, gewend en gehecht aan het
transcultureel werken. Het ijs is nog dun volgens
Kitlyn. Zij denkt dat de medewerkers meer onder-
steuning nodig hebben om de nieuwe werkwijze
vol te houden.‘Bureau Jeugdzorg Drenthe is een
jonge organisatie, er is veel gebeurd in de afge-
lopen tijd. Binnen teams moet een gevoel van vei-
ligheid groeien. Als je echt transcultureel wilt wer-
ken, zeker in de vaak niet geheel veilige situaties
waarin de casemanagers van Bureau Jeugdzorg
moeten opereren, heb je moed nodig als je gezin-
nen de kans wilt bieden om hun eigen oplossin-
gen te vinden. En een veilige haven. Als dat gerea-
liseerd wordt de komende jaren, dan zal blijken
hoeveel goud er zit in deze organisatie.’

Irene Zwaan en Kitlyn Tjin A Djie

Durven denken in
[Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan - ENOVA]

versch i l l en

‘Zelfkennis heb je echt nodig
om je te kunnen openstellen
en om van perspectief te
kunnen wisselen als je met
een ander praat...’

‘Je kunt heel goed aan
mensen vragen: hoe zou dit
probleem opgelost zijn in
jouw eigen cultuur...?’
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Een Afrikaanse vrouw is sinds een jaar in Nederland. Ze woont hier met
twee kinderen, een jongen van dertien en een meisje van zeven. Ze heeft hier
geen familie. Ze slaapt slecht, voelt zich eenzaam en is vooral ‘s nachts
angstig. Ze heeft weinig energie over om haar kinderen op te voeden. 

Ze krijgt hulp en ze vertelt op verzoek van de hulpverleenster het een en
ander over haar geschiedenis. Ze vertelt dat ze gevlucht is uit haar geboorte-
dorp en dat ze haar broer en haar vader heeft verloren. Ze blijkt nog twee
jongere kinderen gekregen te hebben, maar die wonen niet bij haar, maar
bij haar zus in Afrika. 

De hulpverleenster die dit hoort is geschokt. ‘Wat erg voor je. Dan zit je hier
al zo alleen en dan hebben ze ook nog twee kinderen van je afgepakt! Mis je
je kinderen niet heel erg?’ De vrouw raakt in verwarring. Waar zij vandaan
komt is het heel normaal dat je een paar kinderen aan je zus geeft als die
kinderloos is…. 

Ze weet niet goed hoe ze op de meelevende blikken van de hulpverleenster
moet reageren. Moet ze misschien toch nog verdrietiger zijn dan ze al is? 

De hulpverleenster ziet dat de vrouw gesloten reageert en denkt: ‘zou deze
vrouw haar verdriet zo ver weggestopt hebben? Misschien is ze er toch erger
aan toe dan ik dacht…’ 

Casus: de zielige vrouw

Sinds maart 1999 werkt Kees Laban als psychiater bij GGZ Drenthe en sinds september 2002 is hij verbonden aan De Evenaar

in Beilen. Simon Groen kwam daar in november 2004 werken. Hij is cultureel antropoloog. Binnen GGZ Drenthe maken ze zich

al jaren sterk voor transculturele hulpverlening. En met succes, zonder overbodige franje.

Simon Groen vertelt hoe hij gewerkt heeft aan
een onderzoek naar efficiëntie en implementatie
van ‘het culturele interview’. Dit is oorspronkelijk
een vragenlijst van vijftig vragen, allemaal bestemd
om iemands culturele context in een diagnose te
vangen. Simon heeft de vragenlijst teruggebracht
tot een lijst van 25 vragen die sneller af te nemen
is en die tactischer, minder formeel en minder
abstract is. De vier hoofdthema’s in de vragenlijst
zijn: culturele identiteit, eigen verklaringen voor
de ziekte, beïnvloedende culturele factoren in de
psychosociale omgeving, culturele interactie tus-
sen hulpverlener en patiënt.

Simon verzorgt binnen GGZ-Drenthe scholingen
in het afnemen van het culturele interview. Met
Kees hoopt hij dat de lijst goed gebruikt zal gaan
worden binnen de hele psychiatrie. Er is, naar het
schijnt, al belangstelling vanuit het hele land.
Want ook al kost het afnemen van een interview
op basis van 25 vragen natuurlijk ook nog aardig
wat tijd, het is de moeite waard om deze investe-
ring te doen.‘Je schept vertrouwen. En dat is de
basis voor hulpverlening’ licht Kees toe; prettig 
to- the-point.

Simon kent ook de methodiek van het genogram-
men maken, een van de middelen waarmee Bureau
Jeugdzorg in Emmen nu gaat werken bij gezinnen.
‘Ja die methode ken ik goed, die komt uit de antro-
pologie. Dat werkt heel mooi. Het is heel interessant
om een genogram te tekenen en vooral om vervol-
gens met mensen te bespreken wat al die lijnen
betekenen. Dat kan per persoon erg verschillen.
Zo is het in Afrika heel gewoon dat je je zus die
geen kinderen heeft een paar van de jouwe geeft.
Dat is niet beladen. Als je dat niet weet, dan kom je
er via zo’n genogram toch achter.’

Kees vult aan:‘Als een vrouw uit Afrika vervolgens
hier komt en het gesprek komt op deze afgestane
kinderen - die nu kind van een zus zijn - dan merkt
ze dat wij dat hier in Nederland niet zo snel doen.
Hierdoor kan haar beleving van deze gebeurtenis
inderdaad veranderen. Dan is het belangrijk om te
praten over andere gewoontes, die niet a priori
slechter of beter hoeven te zijn. Soms hebben
mensen zelf een andere verklaring voor hun
klachten, bijvoorbeeld dat het in de sterren staat,

of dat er geen zegen op hun huwelijk rust. Wij zul-
len ons verklaringsmodel daar rustig naast zetten.’

Simon geeft een ander voorbeeld uit de familie-
sfeer.‘In voormalig Joegoslavië is het normaal dat
je als kind voor je ouders zorgt. Ze hebben daar
enkele bejaardentehuizen, maar alleen voor men-
sen die geen kinderen hebben. Als mensen hier
naar Nederland gevlucht zijn en ze hebben hun
ouders achtergelaten, dan verbreken ze dus ook
deze automatische belofte. Dat geeft, naast dat
ze hun ouders missen, dus ook een groot schuld-
gevoel. Zo heb je ook mensen die een betalings-
verplichting naar het thuisfront hebben. Soms
hebben ze niets voor zichzelf en dringt de hulp-
verlening aan ‘stuur maar wat minder geld naar
huis’. Zich niet realiserend dat ze mensen hiermee
heel eenzaam maken. Want soms zijn ze eigenlijk
alleen nog maar hier in leven óm dat geld te kun-
nen sturen aan hun familie.’ Zo zijn er talrijke
onderwerpen die kunnen spelen.

Kees vertelt dat De Evenaar in december 2006
omgevormd is tot Centrum voor Transculturele
Psychiatrie. Migranten uit heel Noord-Nederland
kunnen door huisartsen en GGZ-hulpverleners
verwezen worden. Hij staat op om iets over de
werkwijze van De Evenaar te vertellen.‘Even
reclame maken voor het SSKK-model. Hij tekent
een tabel met vier vakken op het bord. Stress,
Steun, Kracht, Kwetsbaarheid. Dit zijn de vier com-
ponenten die zowel bij de diagnose als bij de
behandeling van onze patiënten een rol spelen.’

Om met de stress te beginnen. Die manifesteert
zich meestal als één bult. Terwijl de stress in feite
bepaald wordt door een reeks van losse factoren
die allemaal stresserend zijn, maar waarbij de ene
factor beïnvloedbaar is en de andere niet. Daar
kun je aan gaan werken.

Steun is erg belangrijk. We brengen in kaart welke
mensen voor iemand belangrijk zijn en op welke
wijze zij een steun zijn of kunnen worden. Soms
zie je dat migranten wel steun vragen, maar op

een manier die anderen overrompelt. Ze komen
dan hier en vertellen dat ze de hulpverlener echt
ál hun problemen verteld hebben, maar dat de
hulp toen niet kwam. Ik leg dan uit dat ze hier-
meer kans op hulp krijgen als ze erbij vertellen
wat ze zelf al hebben geprobeerd en wat ze
precies aan de ander vragen.

Wat de kwetsbaarheid betreft: dat is een aspect
waar je altijd rekening mee moet houden, dat is
deels genetisch bepaald, het heeft met de jeugd-
ervaringen te maken, met de vraag of mensen al
dan niet chronische klachten hebben. Ellende kun
je niet uitbannen. Waar je mensen wel mee kunt
helpen is om de beleving van slechte ervaringen
te veranderen. Mensen die uit een oorlogssituatie
komen en die vreselijk vernederd zijn helpt het
soms als je toch nog eens duidelijk maakt dat de
agressie die zij gevoeld hebben gericht was op
een heel volk en niet op hen persoonlijk. Dat geeft
een ander perspectief, het gevoel van vernedering
kan milder worden, mensen kunnen hun vechtlust
terugkrijgen.

Dan heb je nog de factor kracht. Bij kracht gaat het
om de vraag: waar halen mensen het vandaan om
door te gaan. Dat kan godsdienst zijn, dat kan
karakter zijn, humor en relativeringsvermogen….
Het gaat erom dat je mensen helpt hun eigen bron
weer te vinden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak
onder de indruk ben van mensen. Ze vertellen
vaak dingen waar ik zelf de koude rillingen van
krijg. En vervolgens blijkt dat ze toch een enorme
veerkracht aan de dag leggen en dat het ze lukt
om weer te functioneren als vader en als echtge-
noot. Daar heb ik regelmatig groot respect voor.’

Hoe erg moet je er eigenlijk aan toe zijn om

naar De Evenaar te kunnen? Is het psychia-

trisch genoeg als iemand de hele dag op de

bank zit en niets doet? 

‘In principe, ja. Bij het stellen van een indicatie kij-
ken we altijd naar de mate van problematiek en
disfunctioneren, agressie, agitatie, een verstoord
dag- nachtritme, dat zijn allemaal indicaties voor
poliklinische behandeling of dagbehandeling.
Ook als ouders de opvoeding van kinderen niet
aankunnen dan kan dat een reden zijn voor ver-
wijzing naar GGZ Drenthe.
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De zin van transculturele hulpverlening bij trauma’s
[Kees Laban en Simon Groen - GGZ Drenthe]

‘Migranten uit heel Noord-
Nederland kunnen verwezen
worden...’

Simon Groen en Kees Laban 
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‘Bij gezinsbehandeling wordt hele-
maal niet op verschillen gelet, de
focus is primair gericht op datgene
wat alle ouders bindt. Of een gezin
nu uit Slovenië, Italië of Afrika komt,
dat maakt niet uit – de kinderen
moeten opgevoed worden. En alle
ouders willen graag dat het goed
gaat met hun kinderen. Hoe ze
opvoeden verschilt misschien, maar
elke ouder streeft ernaar dat zijn of
haar kind er goed uitziet, goed
gevoed wordt, dat het goed kan
leren, dat het een beroep leert, dat
het zich goed kan redden met ande-
ren, dat het kan spelen, dat het
vreugde kan beleven. Dat zijn uni-
versele dingen.’

Deze universele wil om een goede
ouder te zijn - daar wordt op verder
gebouwd. Indicatiecriterium voor
verwijzen naar de gezinsbehande-
ling is in wezen: als de andere hulp-
verlening stagneert, als het niet
beklijft. Rinske noemt als voorbeeld:
‘’Als je merkt dat ondanks alle hulp
kinderen hele nachten thuis rond-
lopen en hun nagels stukbijten tot

bloedens toe of als ze hun ouders
slaan om toch maar contact te krij-
gen, dan is dat een indicatie om te
verwijzen.’

Op de dagbehandeling worden vijf
groepen van zes gezinnen per jaar
behandeld. Bij elk traject van zeven
weken is ook wel een asielzoekers-
gezin aanwezig. Het is een bewuste
keuze geweest om deze gezinnen
niet te isoleren.‘Wij horen juist van
deze gezinnen dat ze het zo prettig
vinden om te merken dat zij niet de
enigen zijn in Nederland die proble-
men hebben. Juist dat collectieve,
het delen van ervaringen met ande-
re gezinnen geeft een ontzettende
meerwaarde. De sfeer is bij ons niet
instellingsachtig - het contact tussen
ouders heeft iets spontaans. De een
zegt tegen de ander, goh, bij mij
heeft dat en dat gewerkt, probeer
dat ook eens!’

De werkwijze op gezinskliniek De
Bron en op de gezinsdagbehande-
ling De Oude Pastorie is oplossings-
gericht, de methodiek is binnen de
jeugdzorg in Drenthe genoegzaam
bekend. De aanpak heeft veel suc-
ces. Volgens eigen onderzoek blijkt
dat via de dagbehandeling in 90%
van de gevallen de stagnatie in het
gezin kan worden opgeheven. Er zijn
gezinnen die vanuit Enschede naar
Beilen komen voor deze vorm van

hulp. Inmiddels wordt ook druk
gewerkt aan uitbreiding van het
aanbod, onder meer via de opzet
van een polikliniek gezinsbehande-
ling in Meppel.(*

‘Wij kunnen gezinnen helpen om een
noodzakelijke verandering in te zet-
ten. Met enorme extra inzet krijg je
dat voor elkaar. De gezinnen die een-
maal over de brug komen zijn zeer
gemotiveerd, ze staan ook op een
grensgebied – het is nu of nooit. We
duwen als het ware samen met hen
de auto de berg op. Maar dan, als ze
thuis verder moeten, dan volgt wat ik
dan maar noem een lang stuk vlakke
weg. Het komt dan aan op het vast-
houden en doorzetten. Misschien is
die periode nog wel moeilijker voor
gezinnen. En dan komt het er op aan
dat we met Bureau Jeugdzorg zorgen
voor een goed aansluitend vervolg.’

Vandaar dat Rinske altijd een drin-
gend beroep doet op de casemana-
gers van Bureau Jeugdzorg dat zij bij
de behandeling betrokken blijven.
‘Ik vraag geloof ik veel van de case-
managers en gezinsvoogden’ zegt
ze.‘Ik vraag of ze aanwezig willen
zijn bij de intake, bij de doelenbe-
spreking, bij de tussenevaluatie en
bij de eindevaluatie.’

De reden die Rinske hiervoor aan-
draagt is dat er niet volstaan kan

worden met papieren overdracht.
‘De aanmelder moet de rode draad
vasthouden, ook en vooral voor het
gezin. En dan moet je je betrokken-
heid echt laten zien. Erbij zijn, mee-
maken wat er gebeurt. Zodat je ook
terug kunt grijpen op de goede din-
gen op het moment dat het slechter
gaat.’

Terzijde wil Rinske nog wel graag
even opmerken dat de gezinsvoog-
den en casemanagers bij Bureau
Jeugdzorg Drenthe hun werk heel
goed doen.‘Ik zie regelmatig voor-
beelden waarin blijkt dat de casema-
nagers goed kijken naar het hele
gezin en wat de wensen en krachten
van het gezin zijn, ook in moeilijke
omstandigheden. Dat getuigt van
een brede blik - daar neem ik mijn
pet voor af.’

Er wordt ook vanuit de dagbehande-
ling wel nazorg verleend.‘We organi-
seren voor de gezinnen die dat willen
nazorgdagen. Elke twee maanden is
er een dergelijke dag. Hierbij valt op
dat die dagen met name heel goed
bezocht worden door de allochtone
gezinnen. Die hebben soms heim-
wee naar de warme sfeer die ze hier
geproefd hebben.’

* per 1 september geopend als
onderdeel van het CGG Meppel 

Sommige mensen maken veel afwegingen in hun hoofd terwijl ze met je spreken. En datgene wat ze uiteindelijk zeggen is

buitengewoon helder en precies. Zo’n persoon is Rinske Alberts - althans voor zover je dat kunt zeggen op basis van één

gesprek. Rinske is behandelcoördinator van de gezinsdagbehandeling en ze is verantwoordelijk voor gezinskliniek De Bron

en voor de dagbehandeling in De Oude Pastorie. Zij vertelde Breedbeeld hoe er binnen de gezinsbehandeling wordt omge-

gaan met cultuurverschillen.

De Oude Pastorie staat aan de rand van het GGZ-
terrein in Beilen. Het is een mooi statig gebouw.
Hierin is de afdeling gezinsdagbehandeling
gevestigd. Hoewel de dagbehandeling binnen de
psychiatrie gesitueerd is, ligt het accent bij de
behandeling juist niet op de psychiatrische pro-
blemen, het accent ligt erop de ouders te helpen
om hun taak als ouders weer zo goed mogelijk te
kunnen vervullen - ondanks de vaak zware pro-
blemen die er óók zijn. 

Virginie is een Afrikaanse vrouw. Zij is op haar
zeventiende jaar vanwege oorlog gevlucht uit
haar geboorteland. Tijdens haar vlucht is ze ver-
kracht. Hieruit is een zwangerschap voortgeko-
men. In Nederland bevalt ze van een dochter. Aan
haar de taak om zich te ontplooien tot een goede
moeder voor haar kind. Maar haar onrust en ver-
driet zitten haar teveel in de weg. Virginie wordt
verwezen voor hulp op de afdeling gezinsdagbe-
handeling in De Oude Pastorie. Het zal een inten-
sieve tijd worden. Zeven weken lang wordt
Virginie verwacht met haar jonge dochtertje, van
half 10 tot 3 uur wordt er gewerkt. Virginie zal
het behandelprogramma volgen met nog vijf
andere gezinnen. 

Er is een gezin uit Armenië met een zoon en twee
dochters en er zijn vier autochtone Nederlandse
gezinnen, waarvan één Fries gezin. Er zijn twee
vaste begeleiders (gezinstrainers): Arie van der Meer
en Maaike Feddes. Voor Virginie en haar dochtertje
en voor het Armeense gezin is een tolk aanwezig.
Voor de kinderen is er ook een huiswerkklas.

In het begin is het wennen. Voor de start van het
programma heeft een van de Nederlandse vaders
zich heftig verzet in de trant van ‘als er buiten-
landers bij komen, dan sta ik niet voor mezelf in.
Tijdens de intake wordt met de vader besproken
dat als hij niet met zwarte mensen in de groep
kan zijn, hij niet met zijn gezin kan deelnemen
aan de gezinsdagbehandeling. De vader kiest voor
deelname en laat daarmee zien dat de soep niet
zo heet gegeten wordt als die soms wordt opge-
diend. En het gaat goed. Aan het eind van de
zeven weken is het contact tussen alle ouders
goed, tot verbazing van de vader in kwestie zelf.

Elke ochtend doen de gezinnen ‘gezinsdingen’.
Niet iedere ouder houdt dat de hele ochtend vol.
Een moeder gaat, na een uurtje met haar kinde-
ren te hebben doorgebracht, even liggen slapen

op een aparte kamer. Ze leert dan wel om eerst
iemand te vragen om op haar kinderen te letten.
De Armeense vader kan er helemaal niet tegen
dat hij zoveel in de opvoeding moet doen. Hij gaat
zitten tekenen, eerst op de zolder van het gebouw
en later aan de zijtafel. Als hij uitgetekend is,
blijkt hij opener te worden naar zijn gezin en gaat
hij af en toe iets leuks doen met zijn zoon. Wat er
per dag voorvalt wordt elke keer besproken in de
groep. De gezinstrainers leiden het gesprek, maar
zijn terughoudend in het geven van adviezen. De
gezinnen blijken nog het meeste van elkaar te
leren. Ze merken dat andere ouders veel met
dezelfde problemen kampen. Virginie komt tot
rust. Ze voelt zich opgenomen in de groep en ze
voelt zich gesteund. 

In de vijfde week van de behandeling zitten de
gezinstrainers met twee van de gezinnen in de
centrale woonkamer. Het is even rustig. Dan
horen ze vanuit een van de kantoortjes aan de
andere kant van de gang zacht maar helder
gezang komen. Een mooi Afrikaans liedje. Daar
zit Virginie met haar kind in haar armen en ze
zingt een liedje dat haar moeder vroeger voor
haar gezongen heeft. Iedereen is er stil van.

[R inske  A lber ts ]

Samenwerken a ls
he t  moe i l i jk  wordt
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Casus: klein wondertje

‘Juist dat collectieve,
het delen van erva-
ringen met andere
gezinnen geeft veel
meerwaarde...’
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De kleine Mustapha is een jongen van negen.
Hij is een slimme en nette jongen. Thuis wordt hij
Marokkaans opgevoed, buitenshuis is hij
Nederlands. Het zijn twee werelden, maar
hij is eraan gewend. Mustapha droomt er al
sinds zijn vijfde jaar van om politieagent te
worden. Hij staat op school bekend als ‘de
Marokkaanse jongen die geen meisjes slaat.’ 
En dat is ook zo: dat is een principe van hem,

meisjes slaan dat hoort niet. Een van de meisjes
uit zijn klas wil hem uittesten. Ze komt op het
schoolplein op hem af, geflankeerd door twee
vriendinnen. Ze gaat voor hem staan met de
handen in de zij en zegt, terwijl de anderen het
horen: jij slaat geen meisjes hè? 

‘Dat klopt’ zegt Mustapha, naar waarheid. Daarop
slaat het meisje in kwestie hem brutaalweg in het
gezicht. Dit kan Mustapha toch niet over zijn

kant laten gaan en hij geeft een mep terug. Net
op dat moment komt de meester het schoolplein
op. Hij heeft Mustapha een klap zien uitdelen,
loopt op hem af en zegt. ‘Dat jullie thuis vrouwen
slaan is tot daar aan toe, maar hier in Nederland
slaan wij geen vrouwen!’ 

Mustapha’s vertrouwen in de autoriteiten begint
te wankelen. Als hij 11 is wil hij geen agent meer
worden. Agenten pesten is ook best leuk… 
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staan. Daarin houden we rekening met de
Marokkaanse cultuur. Mustapha vult aan:‘Als de
politie met de ouders gaat praten is dat voor een
Marokkaanse vader echt heel erg, de schaamte is
te groot. Dat is eigenlijk de laatste stok waar je
mee kunt slaan. Als je dat doet, dan schaad je het
vertrouwen van de jongere.’ Het gaat niet om een
voorkeursbehandeling, benadrukt Hans.‘Als het
om strafrechtzaken gaat, dan is het een ander ver-
haal, maar in andere gevallen is deze aanpak
gewoon wel zo slim.’

De aanpak van de politie Meppel heeft goed
gewerkt. Volgens een intern onderzoek dat door
de politie zelf is uitgevoerd, is het aantal gewelds-
delicten in een jaar tijd met 80% afgenomen. Dit
alles door te werken via het principe ‘als je er niet
mee wilt vechten, moet je ermee eten.’ Natuurlijk
is het nu zaak om het succes vast te houden.‘Het
is vallen en opstaan’ aldus Mustapha. Maar de
groei zit er nog steeds in. Inmiddels zijn er ook
acht Marokkaanse jongeren die geen opleiding
hadden, geholpen bij het vinden van werk.

Het project wordt verbreed. Hans: ‘We richten ons
nu op alle allochtone jongeren en in toenemende
mate ook op meisjes en moeders. Want onder-
schat de invloed van Marokkaanse moeders niet
hoor. Ik lees alle dagrapporten door en als ik een
naam tegenkom die er niet autochtoon uitziet,

dan houd ik een vinger aan de pols.’ Ook preven-
tie krijgt veel aandacht. Mustapha geeft vaak
voorlichting op scholen.‘Soms vragen mensen
wel eens waarom die Marokkaanse jongeren het
verdienen om anders behandeld te worden dan
de rest. Ze vinden dan dat die jongeren zich net
zo horen te gedragen als de rest, Maar dat kan
niet, want ze zijn anders. En de vraag is: wat is je
streven?’

Binnen de politieorganisatie heeft Hans gezorgd
dat er voorlichting is gegeven over de Islam.‘Dat
was voor veel collega’s een eyeopener, heel veel
wisten ze niet. Er werd niet gediscussieerd, maar
er werden open vragen gesteld.’ Hans is er zicht-
baar blij om:‘Kijk… zo moet het zijn, je moet
begrip opbrengen voor elkaar!’

Verder werkt de politie via het Jongeren Opvang
Team veel samen met de Stichting Welzijn en
Bureau Jeugdzorg. Hans en Mustapha beseffen
dat ze het in Meppel getroffen hebben.‘We heb-
ben het geluk gehad dat alle instanties hier
samenwerken. En natuurlijk ook dat we er hier
nog vroeg bij zijn. Als je in Den Haag of Rotterdam
kijkt, dan zie je problematiek die al verhard is. Als
die jongens eenmaal beloond worden voor hun
gedrag en in een dikke BMW rijden, dan krijg je
geen voet meer aan de grond.’

Mustapha ergert zich aan de domheid.‘Ik denk
vaak, mensen missen het doel. Iedereen heeft het
over die moeilijke jongens. Maar ze moeten zich
concentreren op de negenjarigen. Wij hebben hier
van alle scholen in beeld welke kindertjes we een
beetje in de gaten moeten houden. Die gaan we
coachen. Dat werkt gewoon goed.’

Mustapha benadrukt dat je geen allochtone jon-
geren kunt helpen door zogenaamd geleerd te
praten over wat allemaal wel of niet nodig is voor
de aanpak.‘Ik heb zoveel professoren gehoord die
zichzelf in de knup praten over dit onderwerp. Als
je echt iets wilt doen heb je mensen nodig die
contact kunnen leggen, die streng zijn, maar niet
streng blijven en die niet steeds op fouten terug-
komen. Iemand die die jongens kent, die weet hoe
de vork in de steel zit, die dezelfde ervaringen
heeft en die weet hoe het voelt om als allochtone
jongere in Nederland te leven. Ik zeg altijd: kijk
niet naar de diploma’s, maar kijk naar wat iemand
echt kan.’

We zitten in het politiebureau van Meppel. Twee heren in uniform zitten tegenover mij. Geen jeugdagenten, dat niet. Rechts

zit de ervaren wijkagent en links een jonge nogal atletisch gebouwde man, sinds april vorig jaar beëdigd als agent. De eerste

heet Hans en de ander heet Mustapha. Niets bijzonders tot hiertoe. Wel bijzonder is de voorgeschiedenis. Hans van Zalen

begint het verhaal.

In 2001 hadden we hier in Meppel op het kerk-
plein een grote vechtpartij tussen blank en
gekleurd, laat ik het zo maar stellen. Marokkaanse
jongeren speelden daarbij een rol, het ging om
een groep van een stuk of veertig jongeren. We
kenden die jongens op dat moment totaal niet. Ja,
we hadden er vaak genoeg achter aan gejaagd en
gehold, maar er was geen contact. De Stichting
Welzijn hier in Meppel had wel heel veel dossier-
informatie over Marokkaanse jongeren, maar wij
als politie hadden die informatie niet en we
deden er niks mee.

Soms is een incident een goede aanleiding om
eens nauwgezet te kijken naar wat er aan de hand
is. Zo was dat ook in Meppel. ‘Na die vechtpartij
heb ik gesproken met de woordvoerder namens
de jeugd, en dat was Mustapha.’ De eerste
gesprekken waren ‘knoeterhard’, aldus Hans. Van
beide kanten bleek dat er geen vertrouwen was.
En dat leidde op straat nogal eens tot een soort
kat en muisspel. Mustapha vat het kort samen:‘Als
je zin had om eens lekker te rennen, dan zorgde je

dat je aangehouden werd door de politie. Achter
een Marokkaan wilden ze altijd wel aanhollen.’

Hans van Zalen en Mustapha bleken het -nadat
het ergste oude zeer verdwenen was- eigenlijk
best eens over sommige zaken en kwamen op
een lumineus idee. Hans: ‘We wilden proberen om
deze groep van veertig Marokkaanse jongeren
van de straat te halen. We zijn toen gestart met
een kickboksproject. Mustapha is Europees kam-
pioen kickboksen geweest, wist je dat? Hij heeft
de jongens getraind.’ Hans zelf kreeg een aparte
GSM om bereikbaar te zijn voor de Marokkaanse
jeugd. Hij is een belangrijke spil en zet zich ook
buiten werktijd heel veel in voor de goede zaak.
Ook zijn eigen zoon zit als een van de inmiddels
meerdere ‘kaaskopjes’ op de kickboksvereniging.

De politie organiseerde een trainingsdag in het
trainingscentrum voor de politie in Zuidlaren.
Schieten, sporten, vechten.‘Menig collega heeft
met open mond staan kijken naar die jongens
hoor, ze hebben heel wat in hun mars.’ Al deze

activiteiten hadden ten doel om het contact tus-
sen politie en Marokkaanse jongeren te verbete-
ren. Ook is er contact gelegd met de ouders, via
de Marokkaanse vereniging.

Die vereniging is ook een belangrijke rol gaan
spelen in situaties waarin jongeren over de
schreef gaan. Hans legt uit: ‘Als een Marokkaanse
jongere aan het ontsporen is, dan stap ik naar het
bestuur van de Marokkaanse vereniging en er is
eventueel contact met de Imam. Vanuit de vereni-
ging wordt dan contact gezocht met de ouders
van de jongere. Dat gaat discreet. We proberen
het gezicht van ouders intact te houden. We gaan
in principe niet met de politiewagen voor de deur

Casus: jongensdroom
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‘We proberen het gezicht 
van ouders intact te houden,
we gaan in principe niet 
met de politiewagen voor 
de deur staan...’

‘Als je echt iets wilt doen
heb je mensen nodig die
contact kunnen leggen, die
streng zijn, maar niet streng
blijven...’

Mustapha El Barbari en Hans van Zalen


