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Voorwoord 
Tegen welke taboes lopen jongerenwerkers aan? Hoe heftig 
is seksuele intimidatie in de Rotterdamse clubs? En is er in 
een hyperdiverse stad als Rotterdam sprake van racisme in 
de zorg? Voor de serie ‘Rotterdamse kwesties: de kwetsbare 
kant van de stad’ dook IDEM in de gevoelige onderwerpen 
die tekenend (lijken te) zijn voor Rotterdam.  

 
In 2019 en 2020 gingen de netwerkers, onderzoekers en 
redacteur van IDEM op zoek naar deze gevoelige onder
werpen. Welke onderwerpen, die raakten aan de thema’s 
inclusie, discriminatie, man/vrouwemancipatie en 
LHBTIQ+emancipatie, werden het meest gevoeld in de  
Rotterdamse samenleving? De Gebiedsbeelden, waarvoor  
in 2016 en 2017 onderzoek is verricht naar deze thema’s 
in de veertien stadsgebieden van Rotterdam, vormden de 
leidraad voor de keuze. Tijdens gesprekken met netwerk
partners bleek bij welke van de eerder in kaart gebrachte 
onderwerpen de meeste urgentie werd gevoeld.  

 
Hoewel bepaalde onderwerpen meer in het ene stadsgebied 
leefden dan in het andere, bleken de kwesties vooral stads
breed aan de orde te zijn. Of het nu gaat om de vertrou
wensband tussen jongerenwerkers en jongeren, de invloed 

van verenigingen, of vaderbetrokkenheid: de artikelen lever
den inzichten op die interessant kunnen zijn voor professio
nals in heel Rotterdam.  

 
Daarom besloten we deze artikelen te bundelen, om de op
gedane kennis en de beschreven ervaringen te delen met de 
rest de stad. De reflecties van de vele professionals, actieve 
vrijwilligers, deskundigen en ervaringsdeskundigen die we 
hebben gesproken, vormen een belangrijke informatiebron 
voor andere Rotterdammers. Vanzelfsprekendheden worden 
onder de loep genomen, er worden ideeën aangedragen om 
op een andere manier naar bepaalde kwesties te kijken en er 
zijn creatieve manieren gevonden om inclusiever te werken.   
We hopen dat deze bundel professionals inspireert om de 
thema’s inclusie, discriminatie, man/vrouwemancipatie en 
LHBTIQ+emancipatie meer ruimte te geven in het dagelijks 
werk. Laten we ook de kwetsbare kanten van de stad 
omarmen. Laten we ervoor zorgen dat iedere Rotterdammer 
de ruimte vindt en krijgt om zichzelf te zijn. Want wie vragen 
durft te stellen over vanzelfsprekendheden, ziet vanzelf  
hoeveel er nog te winnen is.  

 
IDEM Rotterdam, December 2020  
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Taboes als trend: 
hoe praten welzijnswerkers 
over het onbespreekbare? 

Larissa Chantre en Inte van der Tuin

Het kabinet lanceerde in april 2019 een campagne om het taboe op angststoornissen te doorbreken. 
In mei volgde een campagne over het taboe op schulden. Ook in Rotterdam zijn er talloze initiatieven 
om taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken: van theatervoorstellingen tot praatsessies. Taboes 
doorbreken lijkt een trend. Maar wat betekent deze trend voor professionals in het maatschappelijk 
veld? Hoe gaan zij om met onderwerpen die lastig bespreekbaar zijn? 

In onder andere Delfshaven worden taboes als belemmering 
in het welzijnswerk gezien. Dat blijkt uit het Gebiedsbeeld 
Delfshaven, waarin IDEM Rotterdam in 2018 signalen en 
aanknopingspunten over de thema’s integratie, discrimi
natie, vrouw/manemancipatie en LHBTIQ+emancipatie 
bundelde. Welzijnswerkers ervaren dat zij niet alle bewoners 
bereiken en wijten dit aan de vele ‘taboes’ die er bestaan. 
Vooral onderwerpen als seksualiteit en schulden bevinden 

zich volgens hen in de taboesfeer, waardoor sommige Rot
terdammers moeilijker de hulp krijgen die ze nodig hebben. 
Om meer inzicht te krijgen in het onderwerp gingen we het 
gesprek aan met welzijnswerkers in Delfshaven, een stadsge
bied dat rijk is aan verschillende culturen, tradities, normen 
en waarden. Welzijnswerkers hebben de (gemeentelijke) 
opdracht om bewoners te ondersteunen op alle levensdo
meinen. Om inzicht te krijgen in iemands situatie en proble
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men, is openheid noodzakelijk. Tegelijkertijd heeft iedere 
welzijnswerker een persoonlijke stijl, waardoor de omgang 
met gevoelige onderwerpen per professional verschilt. Tij
dens een focusgroep en enkele individuele gesprekken is 
daarom nader onderzocht op welke manier welzijnswerkers 
in hun werk met taboes te maken krijgen. Wat verstaan zij 
zelf onder taboes en wat is volgens hen de functie ervan? Is 
er een verband tussen taboes en de diversiteit aan culturen 
in bijvoorbeeld Delfshaven? En hoe gaan deze welzijnswer
kers zelf om met onderwerpen die lastig bespreekbaar zijn?  

De geschiedenis van het taboe 
Het woord taboe is in de Van Dale gedefinieerd als “iets dat 
niet gedaan of gezegd mag worden”. De oorsprong van het 
begrip ligt echter in Polynesië, namelijk bij het woord tabu, 
wat ‘van merkteken voorzien’, ‘voorbehouden’ of ‘verboden’ 
betekent. Eenmaal opgenomen in de Engelse taal werd 
taboe gedefinieerd, volgens Dirk Vlasblom in het NRC, als 
“een verzamelnaam voor alle sociale en religieuze verbods
bepalingen die gelden voor woorden, voorwerpen, hande
lingen of mensen die een groep, cultuur of samenleving als 
ongewenst beschouwt.” Vlasblom beschrijft de eeuwenlange 
wetenschappelijke discussie over het begrip taboe en con
cludeert: “op één punt bestaat consensus: ze [taboes] rusten 
op zaken en handelingen die de sociale orde bedreigen; het 

zijn instrumenten van sociale controle.” Verschillende onder
zoeken en artikelen vatten taboes dan ook samen als ‘onge
schreven regels’. Overtreding van de ongeschreven regels is 
niet zonder consequenties, benoemt filosoof Marli Huijer in 
2009 in Trouw: het kan leiden tot “verlegenheid, schaamte en 
sociale uitsluiting”. 

Vlasblom beargumenteert in NRC dat taboes “sinds de jaren 
zestig in het Westen een slechte naam hebben. (…) Taboes 
helpen de orde bewaren en (…) de gevestigde orde moest 
(…) op de helling. Taboes waren achterlijk en moesten wor
den doorbroken.” Huijer benoemt in Trouw dat taboes vol
gens haar altijd kritisch bediscussieerd kunnen worden: “Het 
zijn uitdrukkingen van morele waarden die tijdgebonden zijn 
en morele waarden en de taboes die ermee samenhangen 
kunnen ter discussie gesteld worden.” Dit lijkt in Nederland 
nog steeds de tendens: het bediscussiëren van taboes. Vanaf 
de jaren zestig is geprobeerd om allerlei traditionele taboes 
uit de taboesfeer te halen, met name op het gebied van 
seksualiteit. Denk bijvoorbeeld aan homoseksualiteit of seks 
voor het huwelijk. Progressieve waarden zijn in het Neder
landse beleid en in de wet en regelgeving dominant. 

Verschil van mens tot mens
Door het veelvuldige gebruik van het begrip taboe en de ver

andering door de jaren heen van wat wel of geen taboe zou 
zijn, lijkt de betekenis minder eenduidig te zijn geworden. 
Welzijnswerkers noemen uiteenlopende voorbeelden van 
taboes die zij in hun werk tegenkomen: seksualiteit, seksuele 
diversiteit, geld, niet kunnen lezen en schrijven, hulp vragen 
in het algemeen, ziektes en vreemdgaan. Hilda, die veel met 
jongeren en ouders werkt, vertelt: “Ik werk aan een flyer over 
seksuele voorlichting. Daarbij moet ik goed nadenken over 
de woorden die ik gebruik. De opdrachtgever wil dat alles 
heel voorzichtig wordt benaderd om geen ouders kwijt te ra
ken.” Welzijnswerker Tica geeft een ander voorbeeld: “Ik heb 
veel te maken met mensen die de taal niet goed spreken of 
helemaal niet kunnen lezen of schrijven. Sommige mensen 
zijn al lang analfabeet en praten daar niet over. Dit vermij
den ze door bijvoorbeeld te zeggen ‘oh ik heb mijn bril niet 
bij me’ of ‘ik heb het ingevulde formulier thuisgelaten’.”

Als de definitie van taboe ter sprake komt, vindt Lilia dat 
het begrip wel heel breed geïnterpreteerd wordt: “Voor mij 
is een taboe iets wat onbesproken blijft. Iets wat echt niet 
wordt gedeeld. Een taboe blijft misschien onzichtbaar, bij
voorbeeld de dood. Voor mij is de dood een taboe, omdat 
mensen er niet over praten. Als je er toch over begint, voelen 
mensen zich meteen ongemakkelijk.” Een ander voorbeeld 
uit het gesprek  wat volgens Charlotte het beste voorbeeld 

van een taboe is  betreft een vader en zoon die allebei 
weten dat de zoon homoseksueel is; zij durven er wel met 
anderen over te praten, maar niet met elkaar. Henk bena
drukt dat taboes ook heel persoonlijk kunnen zijn: ze kunnen 
bijvoorbeeld samenhangen met “je kijk op de dood en wat 
de dood voor je betekent”. Lilia is het ermee eens dat taboes 
van mens tot mens verschillen: “Een taboe kan eenzijdig zijn. 
Een vrouw die naar eigen zeggen niet met haar man over 
seks kan praten, heeft dat misschien wel nooit geprobeerd. 
Vaak worden taboes door jezelf in stand gehouden.” 

Na gezamenlijk te concluderen dat welzijnswerkers enigszins 
verschillende interpretaties van het begrip taboe hebben, 
komt de functie ervan binnen de samenleving ter sprake. 
De meeste welzijnswerkers leggen de nadruk op de nade
len van taboes. Henk, echter, ziet dit anders: “In Nederland 
wonen we in een vrij open samenleving, waarin veel dingen 
bespreekbaar zijn. Maar soms is het volgens mij goed dat er 
taboes zijn. Ik denk dan aan het beschermen van de mens, 
zodat mensen niet denken dat alles maar kan naar elkaar 
toe. Er zijn grenzen. Dan kan een taboe juist goed zijn.” 
Binnen de focusgroep is hij in dit opzicht de uitzondering. 
Henk heeft naar eigen zeggen vanuit zijn geloofsovertuiging 
bepaalde taboes op het gebied van drugs, alcohol en seksu
aliteit, omdat hij denkt dat die zaken “niet goed voor je zijn, 
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dat je er beter niet te veel over kan weten en er beter ver 
van kan blijven.” 

Zijn taboes cultureel bepaald?
Weinig welzijnswerkers pleiten (openlijk) voor het nut van 
traditionele waarden en taboes, al zien ze deze regelmatig bij 
cliënten. De welzijnswerkers lijken er zelf afstand van te ne
men door deze waarden en taboes te verbinden aan ‘andere 
culturen’. “Bij taboes komt bij mij gelijk het woord cultuur in 
me op”, zegt Sofie. “Of het nou te maken heeft met seksuali
teit of bepaalde genderrollen, bijvoorbeeld wanneer mannen 
en vrouwen niet dezelfde dingen mogen. Daar heb ik de af
gelopen week twee keer mee te maken gehad.” Ook anderen 
spreken over taboes als “een cultuurdingetje”. Volgens so
cioloog Paul Kapteyn zijn juist dit soort uitspraken typerend 
voor het begrip taboe. Taboes wijzen op vanzelfsprekende 
vermijdingen, maar hebben overwegend betrekking op an
deren: “‘Zij’ zijn het die taboes bezitten en ‘wij’ zijn het die dit 
doorzien.” Diegenen die het woord taboe gebruiken vinden 
volgens Kapteyn dan ook vaak dat taboes onnuttig, onrede
lijk en overbodig zijn.

Welzijnswerker Hilda herkent de valkuil van vooroordelen 
over taboes van anderen: “Een mevrouw was erop tegen dat 
haar kind nog kusjes gaf aan haar opa. Toen dacht ik wel: ik 

ga eens vragen waarom. Ik kreeg een antwoord wat ik niet 
had verwacht. In haar geval vond ze namelijk dat opa een 
minder goede mondhygiëne heeft; het was een hygiënische 
keus dus. Het was maar goed dat ik niet mijn eigen invulling 
had opgelegd; ik had toch een beetje een vooroordeel. Het 
zette me aan het denken over vooroordelen en taboes. Het 
oordelen over andermans taboes, dat is wel een valkuil.”

Verschillen binnen ‘culturen’
Niet alle welzijnswerkers zijn zo reflectief als Hilda. Zij lijken 
zich niet altijd voldoende bewust van het feit dat een ‘cul
tuur’ geen statische eenheid is. Medisch antropoloog Cor 
Hoffer legt in een interview met Zorg+Welzijn uit 2018 uit dat 
het een misvatting is om te denken dat “cultuur eenopeen 
overeenkomt met een bevolkingsgroep of een individu uit 
een bevolkingsgroep”. De cliënt in kwestie is namelijk een 
individu. Naast cultuur spelen andere aspecten een rol bij 
attitudes en beleving, zoals leeftijd en gender. Uit een paar 
voorbeelden van welzijnswerkers blijkt dat er binnen ‘cultu
ren’ belangrijke verschillen zijn tussen generaties. Zo vertelt 
Sofie dat in het voorbeeld van de homoseksuele jongen die 
hierover niet met zijn vader kan praten, dat opvattingen 
van de grootmoeder mogelijk een rol spelen. Voor haar is 
homoseksualiteit een groot taboe en vermoedelijk ziet va
der op tegen haar reactie. Hilda voegt toe dat er ook grote 

verschillen zijn tussen gezinnen: “Ik stap steeds meer af van 
mijn eigen invulling van culturen. Er hangt zoveel af van ge
zinsculturen. Als ik kijk naar de Bollenstreek waar ik ben op
gegroeid, dan merk ik dat ik mazzel heb gehad dat ik in een 
vrij open gezinscultuur ben opgegroeid. Veel leeftijdgenoten 
hebben veel meer taboes meegekregen: over bepaalde din
gen wordt gewoon niet gesproken. Ik kom in mijn werk veel 
ouders tegen die aangeven dat bij hen heel veel besproken 
kan worden, terwijl ze onderdeel uitmaken van een cultuur 
waarover vooroordelen bestaan dat zij veel taboes hebben. 
Dus het verschilt eerder van gezin tot gezin, dan van cultuur 
tot cultuur.”
 
Cultuursensitief werken
In een recent artikel op de website Sociale Vraagstukken be
argumenteert arabist en turkoloog Rob Ermers dat hulpver
leners per individu of per gezin moeten onderzoeken welke 
eventuele ‘taboes’ of problemen er spelen. Dit betekent dat 
bij elke cliënt de vraag gesteld moet worden waarom iemand 
onderwerpen als schulden of seksualiteit niet kan of wil be
spreken. Ermers benadrukt dat ‘cultuur’ een zeer vaag begrip 
is en dat het contraproductief is als hulpverleners ‘aanna
men, stereotypen en tendensen’ projecteren op individuele 
burgers. In de praktijk komt een effectieve aanpak neer op 
cultuursensitief werken. Volgens kenniscentrum Rutgers 

“Een taboe kan eenzijdig 
zijn. Een vrouw die naar 
eigen zeggen niet met 
haar man over seks 
kan praten, heeft dat 
misschien wel nooit 
geprobeerd. Vaak worden 
taboes door jezelf in 
stand gehouden.”
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betekent cultuursensitief werken dat professionals zich be
wust zijn van hun eigen culturele opvattingen, normen en 
waarden. Tegelijkertijd moeten professionals enige kennis 
hebben van andere culturen en levensbeschouwingen dan 
die waarmee zij zelf zijn opgegroeid. Daardoor kunnen pro
fessionals rekening houden met en ruimte creëren voor de 
culturele visie en beleving van een cliënt. 

Hilda vertelt hoe zij dit in haar werk in de praktijk brengt: 
“Ik let altijd op dat ik vragen stel over de antwoorden die 
bewoners geven. Doorvragen waar een antwoord vandaan 
komt vind ik belangrijk. We hebben namelijk allemaal voor
oordelen, maar je kan er niet zomaar van uitgaan dat het 
komt door cultuur.” Ook Henk licht zijn houding toe: “In mijn 
werk je moet niet ‘OM-en’, niet oordelen en niet minachten. 
Iedereen heeft een eigen levensbeschouwing of geloofsover
tuiging. Dat moet je respecteren van elkaar. Ik vind dat je 
daarover met elkaar in gesprek kan gaan.” Door zich open te 
stellen, nieuwsgierig te zijn en vooral door te vragen, kunnen 
professionals voorkomen dat ze eigen denkbeelden projec
teren en de verklaringen voor een taboe invullen. Tijdens de 
gesprekken met welzijnswerkers blijkt dat cultuursensitief 
werken nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. “Ik denk 
dat welzijnswerkers nog te veel zitten op de verschillen die 
volgens hen cultureel bepaald zijn”, zegt Hilda. “Maar er zijn 

ook zoveel overeenkomsten tussen mensen, bijvoorbeeld 
liefde voor je kind en ouderschap. Als we meer naar de 
overeenkomsten zouden kijken, zouden we merken dat veel 
onderwerpen cultuuroverstijgend zijn.”

Handelingsverlegenheid
In de praktijk kan het voor welzijnswerkers best ingewik
keld zijn om op een effectieve manier met cliënten met 
andere waarden en opvattingen dan zijzelf te spreken over 
gevoelige onderwerpen. Zeker tijdens bijeenkomsten in 
groepsverband wordt de deur soms direct dichtgedaan. “Als 
het onderwerp seksualiteit boven komt drijven, wordt door 
sommige bewoners direct de ‘taboe, religie of cultuurkaart’ 
getrokken”, zegt Hilda. “Op deze manier proberen ze het 
bespreken van seksualiteit af te houden.” Het is telkens weer 
een uitdaging om ervoor te zorgen dat gevoelige onderwer
pen toch op tafel komen. Welzijnswerkers zijn het erover 
eens dat dit uiteindelijk wel is waar hun werk om draait: voor 
cliënten ruimte creëren om over (taboe)onderwerpen te 
praten die ze elders niet kunnen bespreken. Dit vraagt om 
een sensitieve aanpak en de investering in een vertrouwens
band. Een te directe aanpak kan namelijk averechts werken, 
zo licht Henk toe. “Je moet altijd uitkijken dat je elkaar niet 
afstoot en geen geslotenheid creëert. Het is zaak dat je een 
open gesprek houdt en als je merkt dat iemand moeite heeft 

met een bepaald onderwerp, dan ben je daar wel voorzichti
ger mee. Dat wil niet zeggen dat je het niet aan de orde moet 
stellen, maar er moet eerst een vertrouwensband ontstaan.” 
Sofie is het met hem eens. Soms betekent dit dat je taboes 
respecteert: “Als iets voor mij helemaal geen taboe is, maar 
voor een ander wel, dan laat ik het eerst even op een laag 
pitje staan zodat diegene niet uit zijn comfortzone hoeft te 
stappen. Als het vertrouwen er dan is en iemand zich kwets
baar durft op te stellen, gaat het makkelijker om over be
paalde onderwerpen te praten dan wanneer je iemand gaat 
pushen.”

Hilda ervaart dat onzekerheid bij professionals, met name 
over de manier waarop het onderwerp seksualiteit be
spreekbaar gemaakt kan worden, kan leiden tot hande
lingsverlegenheid: “Ik merk, zeker wanneer het gaat over 
LHBTIQ+, dat er veel handelingsverlegenheid is, maar dat 
professionals dit niet benoemen. Zeker jongerenwerkers 
weten soms niet hoe ze moeten omgaan met bijvoorbeeld 
homoseksualiteit of met catcalling. Ik vind het moeilijk als 
niet gesproken wordt over handelingsverlegenheid.” Ook 
Charlotte erkent dat er onderling weinig wordt gepraat over 
het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen, terwijl 
reflectie op eigen gevoelens van onzekerheid en ongemak 
tijdens het werk een cruciale eerste stap is om taboes te 

kunnen bespreken met cliënten. Dit creëert namelijk de 
noodzakelijke ruimte om effectief aan de slag te gaan met 
(veronderstelde) taboes en problemen van anderen. “Dat is 
interessant, want in ons werk zijn we heel veel met taboes 
bezig. Toch praten we onderling weinig over hoe lastig het 
is om over gevoelige onderwerpen te praten. Er lijkt wel een 
taboe op het praten over taboes.”
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#metoo in de Rotterdamse nachthoreca: 
wat kunnen we eraan doen? 

Arwen Hoogenbosch en Iris Rosendaal

Bij het nachtleven hoort dansen, drinken en scharrelen. Maar helaas kunnen er ook vervelende 
situaties ontstaan. In je billen geknepen worden, uitgemaakt worden voor hoer en avances van 
collega’s en leidinggevenden: vrouwen maken het regelmatig mee op de werkvloer van nachthoreca. 
Waarom gebeurt dit en wat kunnen we eraan doen? IDEM-onderzoeker Arwen Hoogenbosch en 
socioloog Iris Rosendaal zochten het uit en gingen in gesprek met verschillende mensen die werkzaam 
zijn in de nachthoreca van een van de meest bezochte uitgaansgebieden in Nederland: het centrum 
van Rotterdam.

“Toen ik laatst twee dronken mannen weggestuurde, keek 
een van die mannen van mijn gezicht naar beneden en 
schreeuwde wankelend uit: ‘nice titties!’ Het kan ook fysiek; 
dan zit er iemand net iets te lang aan je of gaat met zijn hand 
langs je billen.” Het voorbeeld laat zien hoe je je als vrouw 
staande moet kunnen houden wanneer je in een bar, club of 
café in het centrum van Rotterdam werkt. 

Het voorbeeld staat niet op zichzelf. Uit de Nationale 
 Enquête Arbeidsomstandigheden (TNO, 2018) blijkt dat 
de horecabranche van alle branches het op een na hoogst 
scoort op seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen mede
werkers door klanten, collega’s en leidinggevenden. Zo er
vaart volgens FNV Horeca 49% van de horecawerknemers 
seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, dat 
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zich vooral uitte in vorm van seksueel getinte grapjes, seksis
tische opmerkingen en seksueel getinte opmerkingen over 
het lichaam of uiterlijk, maar ook in ongewenste aanrakin
gen, en zelfs verkrachtingen. “Die cijfers verbazen me niets”, 
zegt exbedrijfsleider Annemoon. “Ieder meisje dat uitgaat 
of werkt in de horeca heeft het weleens meegemaakt of zien 
gebeuren.” 

De aard van het werk maakt het risico op grensoverschrij
dend gedrag groter: een dienst leveren in een omgeving  
met alcohol, nachtwerk en weinig persoonlijke ruimte.  
Ook op de dansvloer gaat het ontmoeten niet altijd vlekke
loos en ervaren veel vrouwen seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, zo concludeerde onderzoeksinstituut Risbo over  
de Rotterdamse uitgaansscene in 2018. Om meer inzicht te 
krijgen in dit onderwerp hebben we individuele gesprekken 
met professionals gevoerd en nader onderzocht hoe het 
gesteld is met de sociale veiligheid van vrouwen op de  
werkvloer van de Rotterdamse nachthoreca. Waar komen  
de hoge cijfers van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
vandaan en wat kunnen we eraan doen? 

De ‘sexy serveerster’ als middel
Op de vraag of ze weleens seksueel grensoverschrijdend 
gedrag heeft meegemaakt antwoordt Annemoon steevast: 

vrouw of serveerster nog steeds vaak impliciet gezien wordt 
als iemand die er volledig voor de klant moet zijn, ook wan
neer een klant vraagt om een seksuele of emotionele gunst. 

Maar hoe zit het dan met nachtclubs? De nachtclubs zoals 
we ze nu kennen  donkere ruimtes, een dj, harde muziek, 
spotlights en laserlampen  zijn een relatief nieuw cultureel 
fenomeen. Het ontstaan van deze clubs loopt parallel met de 
seksuele revolutie van de jaren zestig. Het werden ruimtes 
waar gemarginaliseerde groepen zoals LHBTIQ+personen 
zich veilig konden uiten. Nachtclubs waren in die zin een 
soort vrijhaven waar bepaalde culturen zich tegen de ver
drukkende statusquo en mainstream konden verzetten. Dit 
licht geromantiseerde beeld van nachtclubs is echter aan het 
uitsterven en nachtclubs zijn steeds meer plekken geworden 
die de heteronormatieve wereld op straat weerspiegelen. 

Bij veel clubs herken je de eeuwenoude geschiedenis van 
horeca gelijk, meent serveerster en exbarvrouw Juliette: 
“Een vriendin van mij werkt bij zo’n club met viptafels, waar 
ze vaak groepen mannen met veel geld bedient. Een keer zei 
een van die mannen tegen haar: ‘Wanneer jij lekkere meiden 
naar onze tafel brengt, krijg je fooi.’ Door de schaars geklede 
danseressen, zijn dat soort clubs echt gemaakt voor mannen 
om naar vrouwen te kijken. Dan kwam ze met meiden en 

“Ja, helaas wel. Ik moet zeggen dat als er een leuk groepje 
mannen is waar ik een beetje mee klik, dat ik een beetje flirty 
doe en dan krijg ik meer fooi. Het zou kunnen dat dat een 
soort groen licht geeft in hun brein, dat ze het persoonlijk 
opvatten, terwijl ik dat met de volgende groep mannen ook 
doe.” Annemoon kijkt even bedenkelijk weg. “Toch denk ik 
dat seksueel grensoverschrijdend gedrag los staat van mijn 
geflirt. Vaak komt het namelijk totaal uit het niets. Soms zit 
iemand net iets te lang aan je of gaat met zijn hand langs 
je billen. Het gebeurt! Maar dan zeg ik: hé luister, daar is de 
deur en als je blijft bel ik de politie. Dat kan namelijk.”

Werknemers als Annemoon zetten hun seksualiteit wel eens 
in om meer fooi te krijgen. In die zin is fooi een motief om 
een seksuele houding aan te nemen tegenover klanten. Hoe
wel dit misschien niet de voornaamste reden is dat horeca 
zoveel grensoverschrijdend gedrag kent, is het kenmerkend 
voor de context van de horeca. Volgens historici is het ont
staan van horeca namelijk verweven met de geschiedenis 
van sekswerk. Archiefdocumenten uit 1700 v. Chr. laten zien 
dat de eerste Engelse tavernes en drinkhuizen tegelijkertijd 
bordelen waren, waar het gebruikelijk was dat de serveer
ster de gasten mee naar boven nam aan het einde van de 
avond. Dit beeld leeft nog steeds, alleen dan subtieler, be
argumenteert socioloog Jane Poulston. Zij stelt dat een bar

Het ontstaan van nachtclubs 
loopt parallel met de seksuele 
revolutie van de jaren zestig. 
Het werden ruimtes waar 
gemarginaliseerde groepen 
zoals LHBTIQ+-personen
zich veilig konden uiten.

dan gooide hij geld op de grond dat zij dan moest oprapen. 
Soms gaat ze met duizend euro per avond aan fooi weg, 
maar daar hoort dan wel bij dat je strakke kleding moet dra
gen, mensen je aanraken en moet blijven lachen.” 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: een 
grijs gebied
Soms is seksueel grensoverschrijdend gedrag lastig te vat
ten, omdat het in een grijs gebied ligt. Het is onduidelijk 
wanneer bepaald gedrag legaal of illegaal is. Daarbij zijn, 
volgens medeeigenaar van club BIRD Nina, ervaringen sub
jectief: “Het ene moment vinden vrouwen een toenadering 
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van een man prettig, omdat ze hem aantrekkelijk vinden. 
Het andere moment ervaren ze eenzelfde soort toenadering 
door een voor hen onaantrekkelijke of foute man als onpret
tig. Soms heb ik er moeite mee dat het laatste als seksueel 
grensoverschrijdend gedrag wordt geclassificeerd.”

Olivier, eigenaar van Sfeerhoreca, benoemt “iemands eer 
aantasten” als de kern van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Dit komt in de buurt van de wettelijke definitie van 
seksuele intimidatie als “enige vorm van verbaal, nonverbaal 
of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of 
gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aan
getast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt ge
creëerd.” 

Er is een belangrijk verschil tussen respectvol flirten en 
seksuele intimidatie. Bij het eerste luister je naar de signa
len van de ander; alleen met instemming ga je over tot de 
volgende stap. Bij intimidatie worden zonder toestemming 
grenzen overschreden, terwijl deze duidelijk zouden moeten 
zijn: stilte is geen instemming en nee is nee. 

Het probleem is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag 
pas strafbaar wordt wanneer (dreiging van) fysiek geweld on

onderling; iedereen ging met elkaar, affaires, seks… Er waren 
ook twee veel oudere mannelijke leidinggevenden die ons, 
destijds zeventienjarige meiden, hun ‘bar-babes’ noemden en 
zowel ons als de vrouwelijke bezoekers nonstop versierden. 
Aan de ene kant vond ik dat op dat moment wel interessant, 
maar aan de andere kant wist ik totaal niet wat ik ermee aan 
moest, dus ging ik er maar in mee want ik wou mijn baan 
niet kwijt.”

Bovendien is de werkcultuur over het algemeen precair: 
werknemers maken lange en onregelmatige uren, verdienen 
lage lonen en hebben onzekere contracten en inkomsten. Uit 
eerder onderzoek van Iris Rosendaal blijkt dat dit een van de 
redenen is waarom veel horecamedewerkers geen verdere 
carrière zien in horeca en daarom prioriteit geven aan ple
zier en vrienden maken. Juliette beaamt dit: “Kijk, er is nie
mand in de horeca die echt zegt dat dit het beste werk ooit 
is. Maar wat erbij komt kijken is wel heel leuk: genieten van 
je werk, lekker eten en drinken, de gezelligheid. Daardoor 
zijn de relaties die je met elkaar aangaat vaak minder profes
sioneel, dat is wel echt kenmerkend voor de horeca.”

Vanwege de opvatting van horeca als nietserieus, leuk en in
formeel werk, wuiven vrouwelijke werknemers gemakkelijker 
seksuele overtredingen weg dan wanneer ze in meer forme

derdeel is van het incident. Hierdoor zijn er veel (nietfysieke) 
vormen van seksuele intimidatie, die strafrechtelijk (bijna) 
niet te vervolgen zijn. 

Gelukkig komt hier verandering in. Minister van Justitie F. 
Grapperhaus kondigde in mei 2019 aan bezig te zijn met een 
nieuwe wetgeving inzake strafbaarstellingen van seks tegen 
de wil en seksuele intimidatie. In het nieuwe wetsvoorstel 
worden naast fysieke ook verbale en nonverbale vormen 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar gesteld. 
Deze wetgeving heldert de regels, normen en waarden om
trent seksueel grensoverschrijdend gedrag op, waardoor 
veel gedragingen niet langer in een grijs gebied vallen. 

Extreme werkomgeving: drank en drugs
Typerend voor (nacht)horecawerk is de voortdurende aan
wezigheid van alcohol en drugs, de naborrels en de intense 
vriendschappen en liefdesrelaties tussen collega’s. Daarbij 
beginnen veel werknemers al als tiener of in het begin van 
hun studententijd met een horecabaan. Jonge werknemers 
zijn kwetsbaarder. Ze kennen mogelijk hun persoonlijke 
grenzen minder goed en weten minder over gezond en veilig 
werken. In die context kan gemakkelijk misbruik gemaakt 
worden van deze medewerkers. Horecamedewerkster Ju
liette vertelt over haar vorige baan: “Er gebeurde van alles 

le organisaties opereren. Inderdaad, volgens socioloog Rosa
lind Gill doen vrouwen het beter in grotere, gestructureerde, 
stabielere organisaties in vergelijking met kleine, onzekere 
en informele organisaties. Dit suggereert dat het serieus ne
men van een beroep  door bijvoorbeeld hogere salarissen, 
reguliere uren en zekere contracten in te stellen  kan wijzen 
op een oplossing voor de problemen in horecawerk omdat 
het een cultuur creëert waarin vrouwelijke werknemers ge
lijk worden gewaardeerd.

Grenzen vervagen
Niet alleen wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak 
in een grijs gebied geplaatst, maar ook staan uitgaansgele
genheden bekend om plaatsen waar persoonlijke grenzen 
vervagen. “Horeca is de huiskamer van de samenleving”, 
vertelt Marco, bestuurslid van branchevereniging Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN). “Het is een plek waar mensen van
uit alle hoeken samenkomen, drinken en loltrappen.” 

Nachtclubs zijn al helemaal bijzondere plekken: je danst 
dicht op elkaar gedrukt in een donkere ruimte, waardoor 
ieders persoonlijke ruimte kleiner wordt dan je gewend 
bent. Bovendien is het nachtleven een goede plek om een 
spannende date te hebben of een nieuwe lover op te duiken. 
Gepaard met alcohol en drugs ontstaat daar een perfecte 
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juist buiten de deur proberen te houden. En als onderdeel 
van de publieke ruimte heeft de club een geslacht: manne
lijk. Dat is de standaard. Uiteraard zijn niet alleen vrouwen 
slachtoffer: ook mannen worden tijdens het uitgaan lastigge
vallen. Maar over het algemeen staat dit niet in relatie tot de 
hinder die vrouwen in publieke ruimtes ondervinden.”

De hinder die vrouwen ervaren wordt versterkt door de 
diepgewortelde seksuele werkcultuur van de nachthoreca. 
Een werkcultuur waarin persoonlijke grenzen snel vervagen 
door de focus op een leuke tijd en de bevrediging van pri
maire behoeftes zoals eten, drinken en sociaal contact. Een 
werkcultuur waarin klanten vaak (seksuele) verwachtingen 
hebben van het personeel, door het populaire beeld van de 
‘sexy barman of vrouw’. Een werkcultuur waarin seksuele 
toenaderingen genormaliseerd zijn: wat ergens anders min
der wordt getolereerd, wordt in de horeca eerder geaccep
teerd. 

Terwijl vrouwelijke werknemers aan de ene kant deze sek
sistische werkcultuur omarmen, bijvoorbeeld door deel te 
nemen aan seksuele politiek door te flirten in ruil voor meer 
geld (fooi), verzetten ze zich er ook tegen, bijvoorbeeld door 
het heft in eigen hand te nemen, zelf te bepalen wat ze 
dragen en de politie te bellen wanneer klanten te ver gaan. 

loslaten. Ik ben hier geenszins op tegen. Sterker nog, ik vind 
dat het nachtleven heel belangrijk is voor onze samenleving 
om deze reden. Het enige nadeel is echter dat ‘loslaten’ in 
combinatie met drank en drugs ervoor zorgt dat mensen die 
grensoverschrijdend gedrag praktiseren minder accountable 
worden geacht, terwijl ze dat natuurlijk wel zijn!” 

Een breder maatschappelijk probleem
“Uit ervaring merk ik dat de mensen die in de nachtclub ge
makkelijk over andermans seksuele grenzen gaan, dit ook 
sneller in het dagelijks leven doen. Binnen onze heteronor
matieve maatschappij heerst het idee dat agressief gedrag 
romantisch is: ‘meisjes plagen, kusjes vragen’, ‘Boys will be 
boys’, bekende excuusjes die vaak gebruikt worden voor 
ongewenste aanrakingen in de club. Het vertaalt naar het 
idee dat het normaal is om over de grenzen van vrouwen te 
gaan en ze te ‘laten zien wat ze willen omdat ze dat zelf niet 
weten’. Die sociale dynamiek speelt zich af in het dagelijks 
leven, maar in het nachtleven zie je een soort intensivering 
daarvan”, vertelt Seawell tijdens ons gesprek. In die zin die
nen nachtclubs als een soort vergrootglas voor het seksisme 
dat zich in het dagelijks leven afspeelt. 

In een blog op DJ Broadcast legt Seawell dit verder uit. “Clubs 
zijn een verlengstuk van de ‘normale’ maatschappij die clubs 

Wellicht mede veroorzaakt door de #MeToobeweging, lijkt 
dit verzet steeds groter te worden en is er een groeiend be
wustzijn van horecapersoneel ten aanzien van hun rol bij het 
voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Bewustzijn, actie en visie
Sinds een jaartje hangen er in Rotterdamse uitgaansgele
genheden campagneposters om bewustzijn te creëren van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een daarvan is ‘Ask 
for Angela’: een actie van BNNVARA waarbij ‘Angela’ als co
dewoord dient om hulp te vragen aan het barpersoneel. 
Stichting Rutgers heeft een gelijksoortige campagne, ‘Ben 
je oké?’, waarmee het de bedoeling is dat seksueel grens
overschrijdend gedrag eerder opgespeurd wordt door deze 
vraag te stellen. De campagne ‘Stop op tijd. Wij schenken 
niet door’ is indirect gericht op het voorkomen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Nina legt uit: “Dronken mensen 
zijn vervelend. Bovendien gaan ze gemakkelijker grenzen 
over. Vandaar dat we op tijd moeten stoppen met het geven 
van alcohol.” Dit zijn allemaal relatief nieuwe acties waarvan 
de resultaten nog onbekend zijn. Wat kunnen we nog meer 
doen om een nog veiligere nachtclubcultuur te creëren? 
Volgens Ricardo Eshuis van Stichting Vakbekwaamheid 
 Horeca (SVH) moet er niet alleen meer onderzoek komen 
naar de oorzaken van de hoge cijfers van het seksueel  

Nachtclubs dienen als 
een soort vergrootglas 
voor het seksisme dat 
zich in het dagelijks 
leven afspeelt.

mix van factoren die grensoverschrijdend gedrag stimuleren, 
meent Annemoon. “Ik denk dat het zoveel gebeurt omdat 
mensen alcohol of drugs gebruiken in een sfeer die sowieso 
best flirty is: je gaat uit vanwege een verlangen naar gezellig
heid met vrienden, maar ook naar seks. Of dat nu met een 
gast of een werknemer is, dat maakt dan niks meer uit.”

Volgens Sophie Seawell, Safer Clubbing trainer en dj, ver
vagen de dagelijkse normen, waarden en grenzen in de 
nachtcultuur. “We leven in een maatschappij waar de meeste 
mensen van negen tot vijf werken. Uitgaan is dan ook een 
plek waar mensen kunnen losbreken van dit stramien, lekker 
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grensoverschrijdend gedrag, maar moeten er ook meer trai
ningen gevolgd worden binnen de sector. “Het is vaak zo dat 
er binnen een horecabedrijf te weinig mensen werken met 
een diploma. De totale opleidingsgraad is te laag. Op basis 
van dit soort cijfers moeten bedrijven hun verantwoordelijk
heid nemen en meer trainingen organiseren voor hun perso
neel. Er zijn genoeg trainingsbureaus en het hoeft helemaal 
niet duur te zijn.”

Volgens Annemoon is het erg belangrijk om het personeel 
goed in te lichten over de mogelijkheden van bescherming 
in het bedrijf. “Wanneer ik iemand aanneem, benoem ik sek
sueel grensoverschrijdend gedrag en vertel ik dat diegene 
meteen naar mij kan komen als het fout gaat. Het is gewoon 
een feit: elk meisje dat uitgaat of in de horeca werkt, maakt 
wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag mee, of het 
nu bij jou is of als je ernaast staat. Daarom is het belangrijk 
om bewustzijn hierover te creëren door het personeel goed 
te instrueren.” 

Olivier, eigenaar Sfeerhoreca, houdt zich ook vooral bezig 
met het creëren van bewustzijn. Bij de wekelijkse vergade
ring worden dan ook dit soort onderwerpen besproken. Ju
liette is het daarmee eens en vindt dat er in Nederland meer 
campagnes zoals ‘Ask for Angela’ mogen zijn. “Het is namelijk 

“Huisregels zijn maar huisregels, it needs to be put in  
practice! Toen ik laatst bij de Gender Bending Queer Party  
bij de Perfomance Bar was, werd ik bij de deur begroet door 
de organisatie en werden heel duidelijk de regels uitgelegd: 
oké, dit is het soort feestje dat we vanavond hebben, dit zijn 
onze regels, als er iets is kom dan naar ons toe. Zo goed!”, 
vertelt Seawell enthousiast. Voor haar ligt de oplossing dan 
ook in het uitdragen van een visie als nachtclub. “Spreek de 
intentie uit dat je het voor al je bezoekers comfortabel en 
veilig wil maken en je bent al een heel eind.”

Ricardo: “Het mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant 
is het belangrijk dat horecapersoneel leert hoe ze grens
overschrijdend gedrag kunnen signaleren en afweren, om 
zo een veilige werksfeer te creëren. Aan de andere kant is er 
een groter maatschappelijk bewustzijn nodig waardoor er 
minder agressors zijn. Binnen de horeca kunnen we vooral 
werken aan het eerste, een veilige sfeer op de werkvloer, 
waardoor we ook bijdragen aan een groter maatschappelijk 
bewustzijn.” 

voor veel mensen onduidelijk welke paden van beschermin
gen er zijn met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend 
gedrag.”

Volgens Seawell is het belangrijk om als nachtclub het voor
touw te nemen en duidelijk te communiceren wat wel en 
niet kan. “Daarbij is het zeker belangrijk dat het team onder
ling zich veilig voelt bij elkaar. Wanneer je als club goed voor 
je personeel zorgt en uitdraagt dat seksueel grensoverschrij
dend gedrag niet oké is, dan zal het ook minder gebeuren bij 
het publiek.”

Namens Stichting Sexmatters helpt Seawell in de ontwikke
ling van workshops in Safer Clubbing: een training die zich 
richt op een veilige sfeer creëren voor zowel het personeel 
als de bezoekers zonder geweld, discriminatie en seksisme. 
“Er ligt vaak nadruk op de regels dat er geen wapens of 
drugs in de club mogen, of dat je aan te dronken personen 
geen drank meer mag verkopen. Er ligt een minder grote 
nadruk op seksueel grensoverschrijdend gedrag, waardoor 
bezoekers een gevoel krijgen dat het ‘erbij hoort’. Clubs kun
nen een grote rol spelen in het duidelijk communiceren van 
normen en waarden: dit is niet normaal, je hebt recht op een 
nacht zonder grensoverschrijdend gedrag en wij zijn er voor 
jouw veiligheid.” 
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N***r, n***r, n***r, n***r, n***r! Zodra Yuna de kamer van 
meneer De Vries binnenloopt, begint het geschreeuw. Snel 
loopt ze naar het keukentje om koffie te zetten en ontbijt 
klaar te maken voor de oude man. Vanuit de kleine woonka
mer, waar meneer De Vries in zijn leunstoel voor de televisie 

zit, hoort ze het gevloek doorgaan. Yuna wacht in de hoek 
van de keuken tot de koffie is uitgeprutteld. Zachtjes zingt ze 
een liedje, om het gescheld niet te hoeven horen. Ze maakt 
twee bruine boterhammen met kaas, schenkt koffie in een 
mok en zet alles op een dienblad. Na een diepe zucht loopt 

Racisme in de ouderenzorg: 
het verhaal van Yuna 

Wilke Martens

In 2019 werd landelijk veertig keer melding gemaakt van racisme in de zorg bij antidiscriminatie-
bureaus. In Rotterdam zijn slechts vijf incidenten geregistreerd. Racisme in de zorg lijkt nog sterker 
ondergerapporteerd dan racisme in andere sectoren. Bij veel zorginstellingen lijkt een zwijgcultuur 
te bestaan als het om misstanden gaat: het management wil de instelling niet in kwaad daglicht 
zetten en medewerkers zijn bang om hun baan te verliezen. De 33-jarige Yuna wil deze zwijgcultuur 
doorbreken. Haar leven is kapotgemaakt door dag in dag uit te moeten kampen met discriminerende 
ouderen en hun racistische familieleden, ondanks de goede zorg die zij probeerde te leveren. Haar 
leidinggevende adviseerde haar alles te negeren. Door haar verhaal te delen, hoopt Yuna andere 
zorgverleners die met racisme te maken krijgen aan te moedigen ook op te staan. IDEM-redacteur 
Wilke Martens tekende daarom haar verhaal op. Een waarschuwing voordat je verder leest: dit 
verhaal bevat expliciete beschrijvingen van het racisme waar Yuna mee te maken heeft gehad. 
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ze met het eten de woonkamer in. Zo rustig mogelijk zet ze 
het op het bijzettafeltje naast meneer De Vries’ stoel. Hij kijkt 
haar aan met vurige ogen. ‘N***r, n***r!’, begint het geroep 
opnieuw, nu recht in haar gezicht. Snel loopt Yuna naar bui
ten. Zodra ze de deur achter zich sluit, hoort ze dat het stil 
wordt in de woonkamer. 

Van de tien autochtone bewoners op de Nederlandse woon
groep in het kleinschalige zorgcentrum in RotterdamZuid, 
uiten zich er twee ronduit racistisch. Iedere dag weer. De 
33jarige zorgmedewerker Yuna laat het over zich heen 
komen. Iedere dag weer. Ze weet dat deze mensen er niet 
zoveel aan kunnen doen. Niet alleen zijn deze ouderen op
gegroeid in een Nederland waar amper mensen van kleur 
woonden, ook zorgt hun dementie ervoor dat gedragsnor
men vervagen. Ze weten niet meer zo goed wat aanvaard
baar is en wat niet. Deze ouderen zijn ziek en als zij racisti
sche dingen zeggen, kunnen ze daar niet echt iets aan doen. 
Dat heeft ze geleerd tijdens haar opleiding tot verzorgende, 
vier jaar geleden.

Alles voor de kinderen
Hoe erg de dagelijkse discriminatie haar ook raakt, Yuna 
probeert zo goed mogelijk haar werk te doen. Eigenlijk vindt 
ze het werk heel erg leuk. Ze is er nog goed in ook, al was 

komst groter te gaan wonen. Samen met haar man, twee 
kinderen, en een derde kindje. 

Hoe het begon
Zambia, zeven jaar eerder. Yuna werkt hard aan haar car
rière als zangeres. Ze heeft al talloze optredens gedaan en 
ze is zelfs al twee keer door Nederland op tournee geweest 
met een muzikaal theatergezelschap. Maar haar ambitie is 
groter. Ze wil niet langer alleen maar opdraven in het buiten
land als mensen een zoveelste vertolking van ‘Pata Pata’ wil
len horen. Ze wil haar eigen keuzes maken. Ze wil haar eigen 
nummers maken. Haar eigen stem laten horen. 

Daarom is ze hier. Op een internationale muziekworkshop, 
waar zangers en muzikanten samenkomen. Hier ontmoet ze 
Johan. De Nederlandse muzikant valt als een blok voor haar. 
Ze worden verliefd en Yuna komt op een tijdelijk visum naar 
Nederland. Niet veel later raakt ze zwanger van hem. Voor 
Johan is er geen twijfel: hij houdt van haar, hij wil met haar 
een gezin stichten en vraagt haar ten huwelijk. Yuna zegt ja. 
Als Yunas toeristenvisum afloopt, keert ze terug naar Zam
bia. Terwijl Johan alles regelt voor het huwelijk, begint Yuna 
aan lessen Nederlands. Ze keert terug op een tijdelijk visum 
om in Nederland te kunnen bevallen. Hun zoontje wordt 
geboren, ze trouwen en ze keren nog één keer terug naar 

werken in de ouderenzorg nooit haar meisjesdroom. De an
dere acht bewoners van de Nederlandse woongroep lopen 
met haar weg. Bij hen is het altijd gezellig als ze aan het werk 
is. Ze drinken samen koffie en kletsen honderduit, zingen 
liedjes, spelen soms een spelletje. Er wordt zelfs wel eens 
gedanst. Toen mevrouw Janssen onverhoopt naar het zie
kenhuis moest, liet Yuna haar kinderen bij de buren achter 
om aan haar ziekbed te zitten. Mevrouw Janssen voelde als 
familie voor haar, als een oma. Vreselijk miste ze familieban
den. Haar eigen familie woont in Zambia. En de familie van 
haar man? Nee, die moest niks van haar hebben. Sinds zij en 
haar man getrouwd zijn, horen ze bijna nooit meer wat van 
de familie. Alleen haar schoonouders nemen wel eens con
tact op, maar vooral voor de kinderen. Hun kleinkinderen, ja, 
daar waren haar schoonouders dol op. Maar op haar? Nee, 
haar zouden ze het liefst in een vliegtuig terug naar Afrika 
zetten. Als ze de kinderen  en hun paspoorten natuurlijk  
maar hier liet. 

Vaak denkt Yuna aan haar kinderen. Dat helpt haar om de 
werkdag door te komen. Het helpt om de beledigingen van 
de dementerende bewoners te incasseren. Voor hen kan ze 
dit doorstaan. Ze moet wel. Ze heeft haar salaris nodig om 
hen te voeden en te kleden, om hun schoolgeld te betalen. 
En hopelijk, als ze goed genoeg spaart, om in de nabije toe
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mevrouw Wildschut is de woonkamer nog niet binnen, of hij 
brult al naar Yuna. Achter hem aan komen zijn vrouw, zus, 
schoonzoon en twee grote honden binnen. Het is acht uur 
’s ochtends. Zodra de deuren van het zorgcentrum open
gaan, staat de familie voor de deur. Hoewel bezoek alleen 
is toegestaan in de kantine, beneden bij de receptie, lopen 
ze steevast door naar boven. Geen medewerker die er iets 
van zegt. Yuna is bezig ontbijt klaar te maken voor mevrouw 
Wildschut. Als ze het bord voor mevrouw neerzet, pakt haar 
zoon het af en gooit het eten in de prullenbak. Hij pakt een 
schaaltje, spuit het vol met slagroom uit een spuitbus en 
geeft dat aan zijn moeder. “Maak eten dat zij wil eten”, blaft 
hij Yuna toe. 

Ze ontbeert de energie om de familie weg te sturen. Yuna 
heeft al zo vaak geprobeerd deze mensen te wijzen op hun 
asociale gedrag, ze kan het niet langer opbrengen. Meerdere 
keren per week bezorgen ze haar kopzorgen, net als de fa
milie van meneer De Vries. Niet alleen overtreden ze de huis
regels van het zorgcentrum, ook schelden ze haar steeds uit 
met racistische benamingen. Zwarte piet, het nwoord, slaaf: 
ze krijgt het allemaal over zich heen. In het begin probeerde 
ze voor zichzelf op te komen. Vriendelijk, zoals ze tijdens 
haar studie had geleerd. “Meneer, zou u me alstublieft bij 
mijn eigen voornaam kunnen aanspreken?”, vroeg ze rustig 

Zambia om ook daar hun bruiloft te vieren. Wanneer Yuna 
slaagt voor haar inburgeringsexamen, komt ze opnieuw naar 
Rotterdam. Voorgoed, dit keer. 

Yuna heeft er zin in. Ze geniet van haar man en zoon en 
probeert ondertussen ook in Nederland haar zangcarrière 
van de grond te krijgen. Tegelijkertijd realiseert ze zich dat 
zingen geen stabiel inkomen oplevert, terwijl ze graag finan
ciële zekerheid wil om haar kinderen een goede toekomst 
te kunnen bieden. Daarom begint ze aan de opleiding tot 
verzorgende niveau 1. Het studeren gaat goed, dus leert ze 
nog twee jaar door voor verzorgende niveau 2. Yuna loopt 
stage op verschillende plekken, maar geen was er zo leuk als 
verzorgingshuis De Appel. Yuna werkt op een multiculturele 
groep, waar iedereen zich thuis voelt. Met veel plezier gaat 
ze iedere dag aan het werk in het grote verzorgingshuis. Als 
ze na afronding van haar studie te horen krijgt dat ze bij De 
Appel kan blijven werken, kan ze haar geluk niet op. Het gaat 
om een andere locatie, maar die is dichterbij haar huis. Ge
weldig, zo kan ze na werk sneller bij haar kinderen zijn. En de 
woongroepen zijn nog kleinschalig ook, kan dat niet alleen 
maar beter zijn dan dat massale verzorgingshuis?

Tot slaaf gemaakt
“Hey zwartje, ga eens koffie voor ons zetten!” De zoon van 

als er weer eens ‘zwarte piet’ naar haar geroepen werd. “Dat 
doe ik toch”, kreeg ze dan terug. 

Meerdere keren probeerde ze de familie te doordringen van 
de pijn die hun opmerkingen en gedrag veroorzaakten. Niet 
alleen bij haar, maar ook bij haar islamitische collega’s van 
andere afdelingen. Ook zij kregen het zwaar te verduren als 
de familie door het pand liep. Niets hielp. Niemand hielp. 
Aanvankelijk probeerde Yuna de verwensingen te negeren, 
zoals haar teamleider haar altijd adviseerde. Ze weet het nog 
goed, al op haar eerste werkdag kreeg ze het advies. Priya, 
de teamleider, gaf een rondleiding door het complex, waar 
op zes woongroepen mensen van vijf verschillende culturele 
afkomsten leven. Elke cultuur heeft een aparte woongroep: 
een Marokkaanse, een Turkse, een Hindoestaanse, een 
Afro-Caribische en twee Nederlandse groepen. Op iedere 
afdeling werkt personeel met dezelfde culturele achtergrond 
als de bewoners. Althans, dat is de bedoeling. Yuna, hoewel 
van Zambiaanse komaf, werd op de Nederlandse groep aan 
het werk gezet. “Dit is Yuna, jullie nieuwe vaste verzorgende”, 
kondigde de teamleider opgewekt aan. De autochtone be
woners heetten haar welkom. Behalve mevrouw Wildschut, 
zij haalde haar neus op: “Wat komt zij doen op een  
Nederlandse groep?” De teamleider negeerde de opmerking. 
Yuna zocht er niet veel achter. De teamleider had de  
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discriminerende opmerking vast niet gehoord. Zoiets zou ze 
anders nooit over haar kant laten gaan, ze was immers zelf 
van Hindoestaanse afkomst…

Maar de teamleider had de opmerking wel degelijk gehoord. 
Na de rondleiding nam ze Yuna apart: “Kijk, dit is nou Ne
derland. Als zwarte ben je gewoon niet gelijk. Ze kijken op 
je neer en zien je als hun zorgslaafje. Als je er wat van zegt, 
dan ben je agressief en gaan ze klagen bij de directie. Je kan 
het dus maar beter negeren allemaal. Probeer het van je af 
te laten glijden.” Yuna had geknikt, voordat de boodschap 
goed tot haar was doorgedrongen. Tijdens haar stage had ze 
zoveel positieve ervaringen opgedaan, dat ze alleen maar zin 
had om aan het werk te gaan. En de teamleider is zelf van 
kleur. Zij zegt nergens iets van, dus zo erg kan het toch nooit 
zijn? En de moslimmeisjes, die lopen toch ook allemaal met 
een lach op hun gezicht? 

Stond erbij en keek ernaar
“Je moet iets doen, dit gedrag kan je echt niet langer accep
teren.” De agent kijkt Yuna bezorgd aan. “Je organisatie doet 
niks. Je teamleider, je collega’s: iedereen staat maar stil en 
kijkt ernaar. Je moet echt iets doen nu.” Yuna staat nog te 
trillen op haar benen. De situatie liep deze zondag zo erg uit 
de hand, dat de familieleden van mevrouw Wildschut zelfs 

normaal vinden? Al drie keer had Yuna met een ontslagbrief 
voor Priya’s neus gestaan, maar steeds vroeg de teamleider 
haar alsjeblieft te blijven. Er was al een groot personeelste
kort. En de andere acht bewoners dan, die kon ze toch niet 
zomaar in de steek laten? 
Yuna blijft, maar besluit wel de aangifte door te zetten. Als 
haar teamleider haar niet kan helpen, dan maar het rechts
systeem. Dus vertrekt Yuna met haar man naar het politie
bureau in Rotterdam om aangifte te doen van discriminatie, 
tegen mevrouw Wildschut en haar familie, tegen meneer De 
Vries en zijn familie, tegen Priya en tegen de organisatie. Ze 
zullen er werk van maken, belooft de agent. 
 
Vertrouwenspersoon
“Wat er met jou gebeurt is schandalig.” Eindelijk lijkt iemand 
Yuna te begrijpen. Het is een opluchting om met de vertrou
wenspersoon in gesprek te gaan. Na talloze keren te zijn 
afgewimpeld door haar teamleider Priya, lijkt het er eindelijk 
op dat Yuna hulp krijgt. Niet alleen kan ze terecht bij de ver
trouwenspersoon, ook heeft het management haar, om haar 
te beschermen, overgeplaatst naar de andere Nederlandse 
groep. Het voelt een beetje dubbel: zouden niet de discri
minerende families overgeplaatst moeten worden in plaats 
van zij? En waarom wordt pas actie ondernomen als er een 
aangifte ligt? 

met de politie op de vuist waren gegaan. Enkele van hen 
zaten weer op de woongroep, waar ze niet mochten zitten. 
De teamleider van een andere groep, een Caribische vrouw, 
sprak hen hierop aan. De familie weigerde te gaan. Ze schol
den de vrouw uit en gedroegen zich intimiderend. Er waren 
maar weinig collega’s aanwezig om te helpen, dus schakelde 
Yuna de politie in toen het fysiek dreigde te worden. De 
wijkagent was inmiddels kind aan huis bij het zorgcentrum, 
het was de zoveelste melding over de familie. Maar vanwege 
onenigheid onder medewerkers (‘Kon je de familie van een 
bewoner überhaupt wegsturen?’), deed de politie niks. 

De volgende dag maakt Yuna een afspraak bij het politiebu
reau om aangifte te doen van discriminatie. Ze is op. Al zo 
vaak heeft ze de familieleden verzocht om een klein beetje 
rekening met haar te houden. Ze had als een hond in de 
hoek van de woonkamer zitten wachten tot de familie weg 
was. Zoveel racistische, denigrerende opmerkingen had ze 
geslikt. Het gescheld had ze steeds weer proberen te ne
geren. Allerlei vormen van intimidatie had ze te verduren 
gekregen. Keer op keer had ze bij Priya aan de bel getrokken 
over de onhoudbare situatie. Iedere keer had zij geantwoord 
dat ze het moest negeren, dat ze ermee moest leren om
gaan, dit is Nederland, accepteer het maar gewoon. Maar 
ze kon niet meer. Hoe kan je dit accepteren? Hoe kan je dit 
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had gemaakt. Terwijl Yuna ervan uitging dat ze alles in alle 
eerlijkheid kon vertellen, bleek Priya de volgende dag al op 
de hoogte te zijn van de opname. Ook dat Yuna aangifte 
had gedaan, was de teamleider ter ore gekomen. Priya legt 
uit dat de coach Waardigheid & Trots haar heeft ingelicht. 
Ze sommeert Yuna de beelden te verwijderen en eist dat de 
aangifte ingetrokken wordt. Met mediation kunnen ze het 
onderling wel oplossen. Yuna is verbijsterd. Tegen haar was 
toch verteld dat ze een gesprek met een vertrouwensper
soon zou krijgen? Hoe kan alles nu op tafel liggen? En eigen
lijk wil ze de aangifte helemaal niet intrekken; discriminatie 
is toch verboden in Nederland? Dan heeft ze toch een sterke 
zaak? Maar ook denkt ze aan haar kinderen. Ze wil haar baan 
niet verliezen, dus geeft Yuna toe. Ze voelt zich als een slaaf, 
zo mak als de slaven die ze in films heeft gezien. Zonder 
morren geeft ze haar telefoon aan haar teamleider. Priya 
belt de politie en trekt de aangifte in. 

De lange mannen
“Ze zijn je aan het achtervolgen, de lange mannen. Pas goed 
op jezelf.” Priya lijkt niet de enige die op de hoogte is geraakt 
van de filmopnamen en de aangifte. De familieleden van 
mevrouw Wildschut achtervolgen Yuna als ze na een dienst 
naar huis gaat. De moslimmeisjes hebben het gezien. “Waar
schuw je man”, vertellen ze Yuna. “Zeg hem dat hij je komt 

Toch gaat Yuna vol hernieuwde energie weer naar De Appel. 
Ze kijkt uit naar het tweede gesprek met de vertrouwensper
soon. Maar zodra ze op werk aankomt, krijgt Yuna een brief 
in handen gedrukt. Het is een officiële waarschuwing van het 
management: als ze nog een keer de fout ingaat, wordt ze 
op staande voet ontslagen. Yuna begrijpt er niets van. Wat 
heeft ze verkeerd gedaan? 

De twijfel slaat weer toe. Al maanden liep Yuna met het ge
voel rond er alleen voor te staan. Niemand zou haar helpen. 
Yuna werd neerslachtig. Haar leven viel haar steeds zwaar
der. Vaak kwam ze huilend thuis van werk. Ze dacht zelfs dat 
de dood een oplossing zou kunnen zijn. Ze kon maar beter 
verdwijnen, dan was alles tenminste voorbij. Maar ze kon 
niet verdwijnen zonder dat haar kinderen, als ze wat ouder 
waren, zouden begrijpen waarom ze hen had achtergelaten. 
Haar kinderen moesten weten wat ze had doorstaan. Zij 
moesten weten in welke wereld Yuna niet langer kon leven, 
de wereld van dagelijkse racistische haat, gescheld en getrei
ter. Daarom zette ze op een dag haar telefoon op het aan
recht. Met de camera aan. 

De waarschuwing moet iets met de vertrouwenspersoon 
te maken hebben, concludeert Yuna. Dat kan niet anders. 
In het eerste gesprek had ze verteld dat ze videoopnamen 

ophalen. Als je na een avonddienst alleen naar huis gaat, 
dan zullen de lange mannen je in elkaar slaan. Je zou niet 
de eerste zijn.” Dus komt Johan haar iedere avond ophalen. 
Samen met de kinderen, die nog te jong zijn om alleen thuis 
te blijven. 

De overplaatsing naar de andere afdeling was een oplos
sing van niks. Niet alleen voelde het voor Yuna alsof het 
probleem bij haar werd gelegd, maar daarbovenop werd 
de intimidatie door de familieleden alleen maar erger. Als 
ze bij vader of moeder op bezoek waren geweest, liepen ze 
zo naar Yuna toe via de balkons die de twee afdelingen met 
elkaar verbinden. “Hey zwartje, wat denk je te bereiken met 
die aangifte? Je gaat alles verliezen, meisje. Tegen de tijd dat 
we met jou klaar zijn, gaan we naar de andere buitenlanders 
die ons land overnemen. Jullie gaan je ons herinneren voor 
de rest van je leven.” 

Ze staken hun tong naar haar uit. Ze spuugden voor haar 
op de grond. Ze riepen haar na dat ze lelijk en vies was. Ze 
bedreigden haar. Yuna voelde zich klein. Ze kwamen steeds 
met velen tegelijk op bezoek. Haar collega’s durfden er ook 
niets tegen te doen. De teamleider deed nog steeds niets 
aan de onhoudbare situatie. Het enige waar Priya mee bezig 
leek te zijn, was haar eigen baan veiligstellen. Nadat Yuna 
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naar de politie was gestapt maakte Priya verslagjes van ge
sprekken die ze met Yuna gehad zou hebben. Meestal was 
Yuna het niet met de verslagen eens, ze gaven een te roos
kleurig beeld. Zo zou Priya al van alles gedaan hebben om 
de situatie te verbeteren. Eens of niet, Yuna moest de versla
gen wel ondertekenen, anders mocht ze niet aan het werk 
die dag. Dan zou ze minder salaris krijgen en de volgende 
maand te krap zitten.

Gebroken
Yuna heeft er genoeg van. Ze moet weg bij De Appel, anders 
wordt het haar dood. Na drie maanden op de nieuwe afde
ling neemt ze alsnog ontslag. Deze keer echt. Op advies van 
de politie neemt ze contact op met antidiscriminatiebureau 
RADAR om haar te helpen. Na verschillende gesprekken 
tussen de klachtbehandelaar, Yuna en de organisatie komt 
er een interne zitting bij de Klachtencommissie Ongewenst 
Gedrag van De Appel, anderhalf jaar nadat ze voor het eerst 
een melding van discriminatie maakte bij Priya. De commis
sie verklaart Yuna’s klachten gegrond, maar de teamleider 
bleek er al niet meer te werken. De organisatie heeft fouten 
gemaakt, ze beloven beterschap. Ook de aangifte wordt her
opend, maar al snel wordt deze door de officier van justitie 
‘op de plank gelegd’ omdat meneer De Vries en mevrouw 
Wildschut inmiddels overleden zijn. Tegen de familieleden of 

Uit privacyoverwegingen zijn alle namen gefingeerd.

de zorginstelling kan het openbaar ministerie nu niets meer 
beginnen, zo luidt de uitleg. 

En Yuna? Voor haar veranderde dit niets. Zij zit nog steeds 
thuis, zonder baan. Nog steeds gebroken. Yuna voelt zich 
geen mens meer. In een paniekaanval had ze zelfs haar 
lange haar afgeknipt. Als ze haar dreads maar zou afknip
pen, dan zou ze alle problemen wegknippen. Haar man had 
haar gevonden. Urenlang had ze op de vloer gelegen, met 
haar dreads in een waaier om haar heen. Depressief en ge
traumatiseerd. Niemand vroeg of ze haar baan terug wilde. 
Niemand sprak over financiële compensatie voor de geleden 
schade. Niemand vroeg hoe het nu met haar ging. 

Lang zal het duren voordat Yuna opnieuw vertrouwen krijgt 
in de Nederlandse samenleving. Diep in haar hart weet ze 
dat niet iedereen ‘zo’ is, maar herstel heeft tijd nodig. Wat 
haar het meeste heeft geraakt is dat zoveel mensen bleven 
toekijken. Hoe iedereen bewegingloos bleef kijken terwijl 
zij vernederd werd. Ze begrijpt het wel, ergens. Iedereen is 
bang om zelf slachtoffer te worden. Of hun baan te verlie
zen. Maar zelf zou ze nooit kunnen zwijgen als ze getuige is 
van onrecht. Haar moeder heeft haar geleerd om voor zich
zelf op te komen. En dat zal ze altijd blijven doen, waar ter 
wereld ze ook is. 

Meer lezen over racisme?
• Waarom is het ongepast om het n-woord te gebruiken? 

Schrijver Ta-Nehisi Coates legt het in dit artikel uit: 

 joop.bnnvara.nl/kijk-nou/witte-mensen-n-woord

• Meer lezen over alledaags racisme? Lees dit artikel over de 

herwaardering van het werk van Philomena Essed:

 www.groene.nl/artikel/het-alledaagse-was-een-blinde-vlek

• Neerslachtigheid is een bekend gevolg van 

arbeidsdiscriminatie. Zie ook het artikel Arbeids(markt)

discriminatie en Psychosociale arbeidsbelasting: 

magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/

jaarstukken/2019/01/arbeidsmarktdiscriminatie-en-

psychosociale-arbeidsbelasting

Heb je na het lezen van dit verhaal hulp 
nodig?
Yuna heeft haar verhaal bewust gedeeld. Ze hoopt an
deren die zich gediscrimineerd voelen de moed te ge
ven om zich ook uit te spreken. Want als iedereen maar 
blijft toekijken, uit angst, of onbegrip, of welke reden 
dan ook, dan verandert er niets. Dan blijven mensen 
als de familie Wildschut en familie De Vries vrij baan 
houden. Dan blijven racistische opmerkingen ‘normaal’. 
En een wereld waarin racisme normaal gevonden 
wordt, die wereld wil ze niet. Niet voor zichzelf, niet 
voor anderen en zeker niet voor alle kinderen. 
Heb je na het lezen van dit verhaal behoefte om met 
iemand te praten? Wil je een melding maken van racis
me of ondersteuning krijgen bij een aangifte of officiële 
klacht? Neem dan contact op met antidiscriminatie
bureau RADAR. www.radar.nl 
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“Niemand vraagt ooit hoe het is op Zuid” - 
de ervaringen van jongeren 
in ‘verhippende’ wijken op Zuid 

Inte van der Tuin

‘Stijlvolle lofts gevestigd op Katendrecht, het meest roemruchte schiereiland van Nederland’ of 
‘een uniek schakelpunt tussen twee werelden, de Kop van Zuid en Afrikaanderwijk’. Het contrast 
tussen Rotterdam-Zuid en de rest van de Maasstad wordt in brochures voor nieuwbouwprojecten 
op Zuid afgeschilderd als uniek en historisch cultureel erfgoed. Onder invloed van deze ‘verhipping’ 
verandert onder andere Feijenoord in rap tempo: sociale woningbouw moet wijken voor dure, luxe 
nieuwbouwprojecten die nieuwe mensen naar het gebied moeten trekken. Maar hoe voelt dit voor 
Rotterdammers die in een ‘achterstandswijk’ als Feijenoord zijn opgegroeid? IDEM-onderzoeker Inte 
van der Tuin ging in gesprek met professionals en jongeren van Zuid. 

Op de hoek van de Pretorialaan en de Bloemfonteinstraat 
trekken de felgele luifels en vrolijk gekleurde terrasstoel
tjes je naar espressobar Pretoria. Het retro interieur valt 
niet langer uit de toon in deze wijk. Het winkelaanbod van 
Feijenoord verandert de laatste jaren: naast Turkse slagers 
verrijzen er hippe koffiezaakjes, vegan winkels en creatieve 
ondernemers. Een paar straten verderop staan de panden 

er minder florissant bij: in de Tweebosbuurt staat een groot 
aantal woningen te wachten op de sloopkogel. Een deel van 
de bewoners voert nog steeds een (juridische) strijd tegen 
woningcorporatie Vestia. In onder andere Feijenoord is dui
delijk sprake van gentrificatie. Kort gezegd komt dat neer op 
opwaardering van wijken door de komst van kapitaalkrachti
ge inwoners, met als gevolg een stijging van de huur en hui
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ken en branden waren toen zij jonger was. Zij denkt dat het 
gemeentebeleid een aandeel heeft gehad in deze veran
dering. Door de sloop van woningen zijn mensen die met 
elkaar zijn opgegroeid, onder andere in de Tweebosbuurt, 
uit elkaar gehaald. “Dat is wel vervelend”, zegt ze, “maar er 
is minder chaos. Als je elkaar kent en je bent er opgegroeid 
dan doe je dingen.” Met die ‘dingen’ doelt ze op criminele 
activiteiten. Het mag rustiger zijn geworden in Feijenoord, 
menen ook de professionals, maar de ‘straatcultuur’ is nog 
steeds vrij dominant aanwezig. Joany Muskiet, die zich met 
haar Stichting Helderheid al jaren als ‘moeder van de wijk’ 
inzet voor jongeren in Feijenoord, vertelt dat de thuissituatie 
van jongeren van invloed is op de aantrekkingskracht die 
de straatcultuur op hen heeft: “Voor het afmaken van een 
opleiding heb je stimulans en bemoediging nodig. Iemand 
die steeds zegt: je redt het wel. Als een kind dat niet heeft en 
hij zit op straat met gasten met wie hij kan chillen, dan kies 
je daar toch voor. Ze weten dat je altijd geld kunt verdienen 
met drugs.” 

Jongeren bevestigen de invloed die ouders hebben op de 
mate waarin jongeren in aanraking komen met straatcultuur. 
Ze vertellen dat niet alle kinderen en jongeren van hun ou
ders de ruimte krijgen om zich met straatcultuur in te laten. 
Zo vertelt Roebia, een 20jarige hbostudente, dat zij nooit 

professionals en jongeren die ik heb gesproken contact met 
een brede groep jongeren, die wel een afspiegeling vormen 
van Feijenoord. Hierdoor kreeg ik toch een interessant kijkje 
in de levens van jongeren in Feijenoord. “Niemand vraagt me 
ooit hoe het is op Zuid”, zegt een van hen. “Mensen hebben 
altijd allerlei aannames.” 

Opgroeien in Feijenoord
De jeugdervaringen van jongeren staan in sterk contrast met 
de promotieteksten over Katendrecht als ‘hippe plek en ge
wilde woonwijk’ en Afrikaanderwijk als ‘intieme buurt’. Cri
minaliteit, vandalisme en overlast komen al snel ter sprake. 
Gabriel, een welbespraakte mbostudent van 18 jaar, vertelt 
over de wijk waar hij opgroeide: “Er was altijd veel geluid: je 
hoorde auto’s hard rijden, mensen maakten ruzie, er wer
den dingen kapotgemaakt. Achteraf gezien was het overlast, 
maar iedereen was eraan gewend en het voelde als iets nor
maals. Ik besef dat het niet normaal is, maar ik weet: op Zuid 
is het wel normaal. Zo zie ik het. Over het algemeen is die 
chaos niet goed, maar ik ben er zo in opgegroeid dat het me 
niet meer zoveel boeit.” 

Jongeren hebben het idee dat het bijvoorbeeld in de Afri
kaanderwijk rustiger is geworden dan vroeger. De 17jarige 
mbostudente Nour zegt dat er vaker schietpartijen, inbra

buiten mocht spelen, omdat haar moeder RotterdamZuid 
‘gevaarlijk’ vond. Zij denkt dat zij een uitzondering was en dat 
veel kinderen juist heel vrij werden gelaten, ook als het ging 
om hun schoolprestaties. Volgens Gabriel krijgt een deel van 
de jongeren niet van huis uit mee dat ze allerlei mogelijkhe
den hebben en daardoor het idee krijgen dat school niets 
voor hen is: “Ze denken: de straat is stoer, ik ga niet naar 
school, school is niet voor mij weggelegd. Zeker als ze de 
citotoets hebben gemaakt en zien dat ze geen havomateri
aal of hoger zijn. Dat zien ze als iets negatiefs. Als ze havo of 
vwo hebben dan heb ik wel gezien dat ze soms anders naar 
de wereld gaan kijken, dat ze meer van hun potentie gaan 
gebruiken. Omdat ze denken: oh, ik ben slim. Maar ik zie ook 
mensen die havo deden of vwo en nu mbo niveau 2. Ze zijn 
bezig met dealen of hebben thuis problemen en denken dat 
ze het niet ver gaan brengen.”  

Sociale verbondenheid
Opgroeien in Feijenoord heeft volgens jongeren ook posi
tieve kanten. Veel van hen groeien op in de nabijheid van 
familie en vrienden. Zij zijn over het algemeen positief over 
hun wijk, zo ook de jongeren die meewerkten aan dit arti
kel. Het recente kwantitatieve onderzoek Maasstad aan de 
monitor door de Erasmus Universiteit onderstreept dat be
woners met lage inkomens in een buurt als Afrikaanderwijk 

zenprijzen. In Rotterdam is deze ontwikkeling nadrukkelijk 
gemeentebeleid. Naast de aanpassing van het woning
aanbod stimuleert de gemeente met subsidieregelingen de 
vestiging van ondernemers uit andere delen van de stad in 
RotterdamZuid, zoals de eigenaresse van de vegan bakkerij 
op de Hillelaan. Op de vraag of ze jongeren uit de buurt in 
dienst heeft, is haar antwoord dat het “helaas niet is gelukt 
om die te vinden.”

Hoe ervaren jongeren die in Feijenoord zijn geboren en 
getogen deze veranderingen? Hebben zij (veelal jongeren 
met migratieachtergrond) het idee dat het stigma van Rot
terdamZuid als het ‘slechte’ deel van de stad aan kracht 
verliest? Gaan er met de bevolkingsverandering ook andere 
dingen verloren? En wat krijgen zij zelf mee van deze zoge
naamde ‘upgrade’ van hun wijk? Om inzicht te krijgen in de 
ervaringen van jongeren tussen de 16 en 30 jaar, legde ik 
contact met verschillende professionals die met de doel
groep werken. Ik kreeg de kanttekening dat er veel tijd en 
inlevingsvermogen nodig is om de ervaringen van jongeren 
werkelijk te begrijpen. Een terechte opmerking, want voor dit 
artikel zou ik niet lang genoeg de tijd hebben om onderzoek 
te doen. Mede hierdoor is het alleen gelukt om jongeren te 
spreken die een opleiding volgen. Via de professionals kwam 
ik namelijk als eerste met hen in contact. Toch hebben de 
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sprekken met jongeren en professionals uit Feijenoord ter 
sprake komt. Jongeren vertellen dat die manier van praten 
zo vertrouwd is dat ze soms niet eens beseffen dat ze straat
taal gebruiken en geen Standaardnederlands. Pas als ze 
merken dat ze niet door iedereen worden begrepen, hebben 
ze dit door. Zo’n gedeelde taal schept een band, die volgens 
Muskiet voor een groot deel van de jongeren ook op een ge
deelde ervaring is gebaseerd: “Sinds ik mij voor jongeren van 
de straat ben gaan inzetten heb ik ontdekt dat zij hun eigen 
cultuur hebben ontwikkeld; de straatcultuur. Als ze elkaar 
ontmoeten zeggen ze ook altijd: hee niffo, broer, hoe gaat 
het, geven ze elkaar een box, een brasa. Ik wilde weten wat 
de band was die hen bij elkaar bracht en door de jaren heen 
heb ik dat ontdekt: het was afwijzing, door ouders, door de 
maatschappij. Want je hebt allerlei jongeren van elke cultuur, 
ze hebben die band met elkaar. Dat vind ik bijzonder.”    

Trots op hun wijk
Jongeren delen ook hun trots op de wijk en het gebied waar 
ze wonen. Jongeren houden van hun omgeving, benadrukt 
Muskiet: “Mijn overleden zoon had het altijd over Zuidzijde, 
5314 – de zone van de metro. Zo trots zijn ze.” Muskiet is 
de moeder van rapper Helderheid, die in 1995 samen met 
een aantal andere rappers uit Zuid de Tuigcommissie op

gelijkbare (‘achterstands’)wijken als die in Feijenoord, komt 
naar voren dat sociale contacten voor hen van groot belang 
zijn. Uit twee onderzoeken van antropoloog Martijn Koster 
en van socioloog Patricia Wijntuin onder jongeren in Utrecht
se ‘achterstandswijken’ blijkt bijvoorbeeld dat jongeren hun 
wijk vaak als ‘gezellig’ karakteriseren. ‘Gezellig’ omdat zij 
er vrienden hebben wonen, goed contact hebben met de 
buren, mensen elkaar op straat begroeten en er gezamen
lijke activiteiten in de wijk worden gedaan. Een onderzoek 
van sociaal geograaf Kirsten Visser, dat is uitgevoerd in de 
Feijenoordse wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis, 
Feijenoord en Vreewijk, laat zien dat ook hier de meeste jon
geren hun wijk positief waarderen, grotendeels vanwege de 
betrokkenheid van bewoners. 

Hechte contacten en vriendschappen ontstaan vooral tussen 
jongeren met dezelfde levensstijl en vaak dezelfde etnische 
of religieuze achtergrond, toont een recent onderzoek van 
Kennisplatform Integratie & Samenleving naar identiteitsbe
leving en gevoelens van binding van jongeren met een mi
gratieachtergrond. Logischerwijs ontstaat er gemakkelijker 
een hechte band als jongeren gedeelde normen en waarden 
hebben en elkaar begrijpen. Een verbindende factor binnen 
wijken in Feijenoord die etnische en religieuze verschillen 
overstijgt, is de gedeelde straattaal en cultuur, die in ge

richtte. De Tuigcommissie introduceerde het gebruik van 
5314 in rapteksten, geïnspireerd door graffiti-artiesten die 
het spoten, staat in de publicatie Roffa 5314. Sindsdien is de 
metrozone van RotterdamZuid populair bij jongeren die 
aan anderen duidelijk willen maken wat hun ‘terrein’ is. Ook 
het bovengenoemde onderzoek in Feijenoord laat zien dat 
jongeren over het algemeen trots zijn op hun wijk en zich 
(sterk) identificeren met deze plaats en de gemeenschap. 
Hun wijk is meestal één van hun favoriete plekken in Rot
terdam. Opnieuw komt in het onderzoek hun identificatie 
met de zone van het openbaar vervoer, 5314, naar voren als 
uitdrukking van hun trots. Het getal 5314 komt regelmatig 
terug in graffiti-tags, op muren in toiletten, op schooltassen 
en in statussen op sociale media. Deels is de trots van jonge
ren volgens onderzoeker Visser een reactie op de negatieve 
beeldvorming over Feijenoord en RotterdamZuid in het 
geheel. Zij zijn zich bewust van het beeld van ‘probleemwijk’ 
en ‘achterstandsbuurt’ dat veel buitenstaanders hebben. Dit 
doet echter weinig af aan hun eigen identificatie met hun 
wijk. Mogelijk versterkt de beeldvorming deze identificatie 
volgens de onderzoeker juist.          

Verdwijnt de leefwereld van jongeren?
Op dit moment is de gentrificatie in het gebied Feijenoord 
nog grotendeels geconcentreerd in de wijken langs de Maas. 

regelmatig veel lokaal ‘sociaal kapitaal’ bezitten en dus veel 
contacten hebben in hun wijk. Deze sociale verbondenheid 
zorgt ervoor dat hun wijk waardevol voor hen is. Twee jonge 
ondernemers die zijn opgegroeid in Afrikaanderwijk en op 
Katendrecht hebben goede herinneringen aan de onderlinge 
betrokkenheid. “Opgroeien in de Afrikaanderwijk was leuk”, 
vertelt een van hen. “Er was een gezonde sociale controle. 
De deur kon je open laten staan. Andere kant was dat er 
naalden lagen op een braakliggend terrein waar wij als kin
deren speelden. Maar ik had geen last van het stigma van 
achterstandswijk. Het is jouw wijk en je voelt je er thuis.”

In kwalitatief onderzoek naar de betekenis van de buurt voor 
jongeren met een migratieachtergrond die opgroeien in ver

“Er was een gezonde sociale 
controle. De deur kon je 
open laten staan. Andere 
kant was dat er naalden 
lagen op een braakliggend 
terrein waar wij als kinderen 
speelden.” 
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ervaring op een middelbare school in RotterdamNoord. “En 
dan begin je je te schamen dat je in Zuid woont. Een weekje 
werden er ook grappen gemaakt van: je woont in Zuid, je 
bent arm hè. Zulke dingen.”  
  
Roebia ging in Barendrecht naar een ‘witte school’. Daar 
werd ze gepest. Medeleerlingen schreeuwden onder andere 
‘RotterdamZuid’ naar haar. Zelfs mbodocenten reageerden 
met opmerkingen als “getto hoor”, toen Nour vertelde dat zij 
in Zuid woont. De mbostudenten vertellen verder dat mede
studenten die in andere delen van de stad wonen vaak niet 
in Zuid willen “chillen”. Ze zijn nooit naar RotterdamZuid ge
weest en willen er ook niet heen. Nour is bang dat het voor 
haar moeilijker zal zijn om na haar opleiding een baan te 
vinden. “Soms denk ik wel dat het moeilijk gaat worden om 
werk te zoeken omdat ik in Zuid woon”, vertelt ze. “Ik denk 
dat iemand die in Kralingen woont eerder wordt aangeno
men dan ik. Dat weet ik niet zeker, maar ik heb dat gevoel.”     

Jongeren hebben het idee dat de negatieve associaties die 
mensen hebben bij Zuid, zoals criminaliteit en drugsgebruik, 
invloed hebben op het beeld dat anderen van hen hebben. 
Een recent onderzoek van stadsgeograaf Fenne Pinkster 
naar de stigmatisering van de Amsterdamse Bijlmer be
vestigt dat bewoners inderdaad last kunnen hebben van 

afgenomen van jongeren. Nour, die grotendeels bij haar 
tante in Afrikaanderwijk is opgegroeid, beschrijft hoe zij de 
herstructurering van de wijk ervaart: “Mijn oom woonde in 
de Tweebosbuurt, die wordt gesloopt, en hij is nu verhuisd 
naar Ridderkerk. Hij is daar wel tevreden. De verbouwing van 
Afrikaanderwijk moet nog beginnen, maar het is al wel ver
anderd doordat er veel mensen zijn verhuisd. Er moeten wel 
dingen worden veranderd, maar ik vind het niet leuk. Het is 
toch je jeugd.”  
 
Stigma van Rotterdam-Zuid
Hoe positief de wijken van Feijenoord in het promotiemate
riaal voor nieuwbouwprojecten ook worden gepresenteerd, 
aan de negatieve invloed die het stigma van Zuid heeft op 
de levens van jongeren die er zijn opgegroeid lijkt weinig 
veranderd. Sterker nog, zij lijken nadeel te ondervinden van 
het stigma, terwijl het van witte bewoners met een goed 
inkomen en nieuwbouwwoning vanzelf afglijdt. Door reacties 
van anderen en berichtgeving in de media, beseffen de jon
geren goed dat zij zijn opgegroeid in een impopulair deel van 
de stad. Mbostudenten vertellen dat zij met de negatieve 
beeldvorming over Zuid werden geconfronteerd toen zij in 
een ander deel van de stad naar school gingen. “Iedereen 
kwam bijna uit Noord en leerlingen keken mij gelijk aan toen 
ze hoorden dat ik uit Zuid kwam”, vertelt Gabriel over zijn 

negatieve beeldvorming over hun wijk en dat herstructure
ring hier (op korte termijn) weinig aan verandert. Ook laat 
het zien dat er verschillen zijn in de mate waarin bewoners 
door een ruimtelijk stigma worden geraakt. Juist bewoners 
met een kwetsbaardere positie hebben meer last van zo’n 
stigma, dat bestaat uit verschillende dimensies: een raciale, 
sociale en een materiële. Zo is het stereotiepe beeld van een 
bewoner van de Bijlmer iemand met een donkere huidskleur 
met een inkomen uit een uitkering die woont in een sociale 
huurwoning. Hoe meer overeenkomsten iemand met dit 
stereotype heeft, hoe meer die persoon last heeft van het 
stigma en in allerlei situaties moet bewijzen anders te zijn. 

De transformatie van Katendrecht is het opvallendst. De 
jonge ondernemer die er is opgegroeid en veel met jongeren 
werkt, vindt dat het schiereiland wordt ‘gehypet’ en zegt dat 
jongeren die er wonen “niets hebben” aan de veranderingen. 
Volgens hem pakken de veranderingen juist negatief voor 
hen uit: “Jongeren zien hun leefwereld kleiner worden. De 
plekken waar ze vroeger speelden verdwijnen. Er wordt heel 
veel gebouwd. Nieuwe bewoners lopen met een boog om 
jongeren heen. Daarvan zijn zij zich bewust: ‘We weten wel 
hoe ze naar ons kijken.’”

Ook in andere delen van Feijenoord verdwijnen parkjes om 
plaats te maken voor dure huizen en appartementen. De 
nieuwe bewoners die deze woningen kunnen betalen heb
ben over het algemeen een totaal andere belevingswereld 
dan de jongeren die in Feijenoord zijn geboren en getogen. 
“En van beide kanten geldt: onbekend maakt onbemind”, 
zegt een professional. Uit eerder onderzoek van Martijn Kos
ter blijkt dat jongeren, die zelf vooral in sociale woningbouw 
wonen, de delen van de wijk met koopwoningen niet be
schouwen als ‘hun wijk’. Sociale contacten zijn heel belangrijk 
voor hun beleving van de wijk. Op basis van die contacten 
identificeren zij zich wel of niet met delen ervan. Door sloop 
van sociale huurwoningen en de bouw van woningen in 
een hoger segment worden in zekere zin delen van de wijk 

“Ik denk dat iemand die 
in Kralingen woont eerder 
wordt aangenomen dan 
ik. Dat weet ik niet zeker, 
maar ik heb dat gevoel.”
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Zuid, zonder Zuid, is tegen Zuid.’ Muskiet is ervan overtuigd 
dat deze aanpak niet werkt. “Er komen hier allerlei organisa
ties die ons komen vertellen hoe we het moeten doen, want 
zij hebben gestudeerd”, zegt ze. “Maar ze kennen die jongens 
niet en die jongeren van hier die vertrouwen dat niet, want 
die weten: jij bent nieuw hier, je komt hier werken en ver
dient je geld en om vijf uur ben je weer weg. En natuurlijk 
zien ze dat het altijd witte mensen zijn die ze hiernaartoe 
sturen. Op zich moet dat niets uitmaken, maar als zij dat ie
dere keer zien, dan denken ze wel: hé, waar zijn die mensen 
met mijn kleurtje die mij komen vragen hoe het is in die wijk. 
Dat maakt uit, zeker weten.”

Uit privacyoverwegingen zijn de namen van de jongeren  
gefingeerd.

 
 

Aandacht voor jongeren
Jongeren mogen warme herinneringen hebben aan Rotter
damZuid, het negatieve imago is deels nog steeds geba
seerd op de realiteit. Veel jongeren die er opgroeien bevin
den zich in een kwetsbare positie en verbetering van hun 
situatie is wenselijk. De huidige herstructurering van wijken 
in Feijenoord lijkt voor hen echter weinig op te leveren. Twee 
professionals zijn van mening dat beleidsmakers vooral zijn 
gericht op het verbeteren van de statistieken over wijken, 
zoals cijfers over inkomen, woningvoorraad en veiligheid, 
waarin “welvarende mensen de problemen van mensen die 
het minder hebben overschaduwen”. Gabriel ziet herstructu
rering  in lijn met een deel van de wetenschappers die zich 
bezighouden met gentrificatie - niet als oplossing maar als 
verplaatsing van de situatie: “Ik vind dat je iets moet doen 
voor de arme mensen die in goedkope huizen wonen, in 
plaats van ze weg te sturen naar de rand van de stad of an
dere gemeenten.” 

Verschillende professionals en jongeren vertellen dat er on
der bewoners van Feijenoord een gedeeld gevoel bestaat, 
namelijk dat de huidige materiële investeringen niet voor 
hen worden gedaan. Het valt hen op dat (welzijns)organisa
ties die zich voor bewoners inzetten vaak van buitenaf ko
men. Niet voor niets bestaat de uitspraak: ‘Wat je doet voor 
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Enkele tafels staan her en der in de ruimte, met eenvoudige 
schoolstoeltjes eromheen. In de hoek is een minikeukentje 
geïnstalleerd, waar het koffiezetapparaat langzaam filterkof
fie uitsputtert. Langs de ramen staat een lange tafel, met een 
rij computers waar hipsters hun neus voor zouden ophalen. 
Midden in de ruimte staat een bank met grijze kussens. En 
een paar gele, om het geheel nog iets van kleur te geven. De 

woorden ‘huiskamer’ en ‘gezellig’ zijn niet de eerste typerin
gen die in me opkomen als ik binnenstap. Maar de geur van 
verse koffie en het warme onthaal van de vriendelijke vrijwil
ligers zorgen voor een fijn gevoel. 

De Huiskamer, zoals de ruimte genoemd wordt, van Stich
ting House of Hope bevindt zich op de eerste etage van Huis 

Aan vrijwilligers geen gebrek: 
het geheim van House of Hope

Larissa Chantre

Zorginstellingen en welzijnspartijen kunnen niet zonder vrijwilligers. Toch is het voor veel organisaties 
lastig om hen te vinden. Ook in Rotterdam zijn er tal van organisaties waar vrijwilligers niet bepaald 
de deur platlopen. Ondanks dat bijna de helft van de Rotterdammers een vorm van vrijwilligerswerk 
doet, ervaren verschillende partijen een vrijwilligerstekort. Behalve House of Hope, een sociaal 
initiatief in Beverwaard. IDEM-onderzoeker Larissa Chantre gaat op zoek naar het ‘geheim’ van deze 
organisatie: hoe komt het dat zij zelfs ‘nee’ moeten verkopen aan nieuwe vrijwilligers?
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uitgangspunt, probeert House of Hope een familiesfeer te 
creëren tijdens de activiteiten. “In deze setting mogen men
sen zichzelf zijn, kunnen ze even op adem komen en mogen 
ze ervaren dat ze van waarde zijn”, beschrijft de organisatie 
in haar jaarplan. 

Bij de verschillende activiteiten die House of Hope faciliteert 
zijn veel vrijwilligers en wijkbewoners betrokken. Een groot 
deel van hen vervult meerdere taken, soms zelfs op dezelfde 
dag. Hoewel dit geen eis is, vinden veel vrijwilligers het juist 
prettig dat zij aan verschillende activiteiten kunnen bijdra
gen. De mogelijkheid om te variëren in taken is voor hen van 
groot belang. Volgens de Vereniging Nederlandse Organi
saties Vrijwilligerswerk (NOV) en het kenniscentrum Vrijwil
ligers aan Zet zorgt variatie in taken voor binding met een 
organisatie. De vrijwilligers van House of Hope herkennen 
dat. “Door bij verschillende activiteiten actief te zijn kan ik 
werken aan mijn Nederlandse taal. Ik ontmoet veel mensen 
waardoor ik leer over anderen en mezelf. Ook leer ik hoe ik 
anderen kan helpen”, legt Fatima uit.

Echter, niet alle vrijwilligers nemen verschillende taken op 
zich en dit is ook zeker niet verplicht. Het heeft vooral te ma
ken met het ‘vertrouwen in eigen kunnen’ en hoe vrijwilligers 
bij House of Hope zijn binnengekomen. Zo zijn sommigen 

standige organisatie, al is er nog wel een samenwerking
sverband met ICF Rotterdam. Daarnaast is de christelijke 
grondslag terug te vinden in het dagelijks werk, bijvoorbeeld 
door de sfeer waarin mensen liefdevol en met respect  
worden benaderd.

De organisatie gebruikt niet voor niets de metafoor van een 
‘Levenshuis’. Zo omschrijft House of Hope zichzelf in haar 
jaarverslag als “een bouwbedrijf dat aandacht heeft voor 
de levenshuizen van mensen. Deze hebben soms scheu
ren, brokken en achterstallig onderhoud. Een huis helpen 
renoveren kost tijd en vraagt doorzettingsvermogen. Ook 
moet je naar het totaalplaatje kijken: gezondheid, basisbe
hoeften, persoonlijk welzijn, relaties en een zinvol leven. 
Want de vloer oplappen terwijl het dak nog lekt, heeft weinig 
zin.” 

Om deze hulp te realiseren probeert de organisatie in te  
spelen op de behoeften van bewoners uit de wijk. Op basis 
van deze behoeften en met de focus op het ‘totaalplaatje’, 
worden verschillende activiteiten opgezet. Voorbeelden 
hiervan zijn het inloopspreekuur waar bewoners een beroep 
kunnen doen op maatschappelijk werk en activiteiten voor 
vrouwen, mannen en kinderen om ontmoeting en uitwisse
ling van ervaringen te bevorderen. Met ‘naastenliefde’ als 

van de Wijk ‘De Focus’, middenin de wijk Beverwaard. Naast 
de Huiskamer heeft de stichting enkele lokalen tot haar  
beschikking om lessen te geven. Het kantoor, dat gedeeld 
wordt met het Leger des Heils, wordt vooral door de drie 
betaalde medewerkers bezet. De 144 andere ‘hulpverleners’ 
van House of Hope werken stuk voor stuk op vrijwillige  
basis. Zo zijn er vrijwilligers die taalles geven, ondersteuning 
bieden bij de vrouwen en mannengroepen, taken vervullen 
als gastvrouw of heer of deel uitmaken van de klussen
dienst. 

Kerkelijke oorsprong
Hoewel religie geen expliciete rol meer speelt, is House of 
Hope ontstaan uit de op Zuid gevestigde kerken. Dat de kerk 
maatschappelijk actief is in de wijk, was echter lange tijd niet 
vanzelfsprekend. ‘Er staan zes kerken, maar geen van hen is 
van relevantie voor de wijk’, waren de harde woorden in een 
rapport van de deelgemeente Charlois in 2001. De kerkelijke 
gemeenschap op Zuid gaf de deelgemeente geen ongelijk. 
Ook zij vonden dat de kerken te weinig investeerden in de 
samenleving of de sociale problematiek in de wijk. Om die 
reden heeft een aantal mensen uit de International Christian 
Fellowship Rotterdam (ICF) gezamenlijk een project opgezet 
met als doel om ‘meer leven in de wijk’ te creëren. Hieruit  
is House of Hope ontstaan. Nu is House of Hope een zelf

Met ‘naastenliefde’ als 
uitgangspunt, probeert 
House of Hope een 
familiesfeer te creëren 
tijdens de activiteiten.
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House of Hope wordt door het merendeel van de hulpvra
gers gevonden via mondtotmondreclame. Doorverwijzing 
vanuit andere instanties gebeurt minder vaak. Afhankelijk 
van de hulpvraag, bekijkt de organisatie of vrijwilligerswerk 
betekenisvol kan zijn voor de hulpvrager. Veel cliënten 
starten vrijwel direct met vrijwilligerswerk. De vrijwilligers
functies die zij beoefenen, brengen niet al te veel verant
woordelijkheden met zich mee. Daarnaast gaat het vaak om 
een klein aantal uur per week. “Een hersteltraject noemen 
wij het”, legt vrijwilligerscoördinator en teamleider Yvonne 
uit. “Door te werken aan problemen en tegelijkertijd vrijwilli
gerswerk te verrichten kunnen zij zich beter ontwikkelen. Dit 
draagt bij aan een sneller proces als het gaat om verbetering 
van iemands positie in de samenleving.” Door van ‘hulpvra
gers’ ‘hulpgevers’ te maken worden volgens House of Hope 
kleine stapjes gemaakt om hen (weer) te laten deelnemen 
aan de maatschappij. 

De vrijwilligers staan vierkant achter deze manier van wer
ken. “Ik ben zo goed geholpen toen ik problemen had”, ver
telt Fatima. “De mensen die hier werken, werken vanuit hun 
hart. Je wordt net zo lang geholpen totdat iets daadwerkelijk 
is opgelost, ook wanneer je eenmaal bent gestart als vrijwilli
ger. Ik wil gewoon graag iets terug doen voor anderen en de 
hulp die je hebt ontvangen weer doorgeven.”

er nog niet klaar voor om verschillende functies op zich te 
nemen. Er wordt dan voor gekozen om te beginnen met één 
specifieke taak, waarna vrijwilligers met de tijd – afhankelijk 
van interesses en opgedane vaardigheden – kunnen opklim
men. House of Hope probeert vrijwilligers hierin in te onder
steunen en hen te motiveren door scholing en trainingen 
aan te bieden.

Van hulpvrager naar hulpgever
“Toen ik binnen kwam bij House of Hope sprak ik slecht  
Nederlands, had ik weinig sociale vaardigheden en was mijn 
leven niet op orde”, vertelt Mohamed, terwijl we een kopje 
koffie drinken in een van de spreekkamers. “Ik deed niks en 
was erg geïsoleerd en eenzaam. Bij House of Hope kreeg ik 
hulp bij mijn problemen. Ze vroegen mij om ook te werken 
als gastheer, zodat ik kon oefenen met de taal. Toen ik be
ter Nederlands sprak en had gewerkt aan mijn problemen, 
ben ik gaan helpen bij de formulierendienst. Zes jaar later 
ben ik de spil in het klussenteam. Ik heb hier echt kunnen 
groeien, ben bijna elke dag aan het werk en voel me minder 
geïsoleerd.” Er verschijnt een trotse glimlach op zijn gezicht. 
Het verhaal van Mohamed staat niet op zichzelf. De meeste 
vrijwilligers komen bij House of Hope terecht vanwege een 
hulpvraag. Deze kan variëren van hulp nodig hebben bij een 
brief lezen, tot ernstige problematiek. 

Meer dan alleen vrijwilligerswerk, meer dan 
alleen een vrijwilliger
Naast dankbaarheid, heerst een sterk gevoel van loyaliteit 
bij de vrijwilligers. Enerzijds voelen zij zich loyaal naar  
hulpvragers uit de buurt, omdat zij op de hulp van  
vrijwilligers ‘wachten’. “Zodra ik bericht krijg van een klus, 
ben ik daar”, legt Mohamed uit. “De mensen die vragen 
naar klussenhulp hebben niemand of kunnen het niet  
meer zelf. Je kan ze dan niet laten wachten. Het voelt  
goed dat ik ze kan helpen.” 
Deze loyaliteit kan voortkomen uit de betekenisvolle 
relaties die vrijwilligers kunnen opbouwen met andere 
hulpvragers. Volgens Lucas Meijs, hoogleraar Strategische 
Filantropie & Vrijwilligerswerk, delen vrijwilligers vaak ken
merken met de mensen die zij helpen, is er een grotere 
persoonlijke betrokkenheid en is het contact informeler. 
Dit is ook het geval bij de vrijwilligers van House of Hope: zij 
delen het kenmerk ‘hulpvrager’, kampen wellicht met ver
gelijkbare problematiek en kiezen er uiteindelijk zelf voor 
om vrijwilliger te worden waardoor zij persoonlijk meer 
betrokken zijn. Anderzijds voelen de vrijwilligers ook een 
loyaliteit naar House of Hope. Deze loyaliteit heeft vooral 
te maken met het idee dat ze iets terug moeten doen voor 
de organisatie, als dank voor de hulp en begeleiding die zij 
hebben ontvangen. 

“Door te werken aan 
problemen en tegelijkertijd 
vrijwilligerswerk te 
verrichten kunnen zij zich 
beter ontwikkelen. Dit
draagt bij aan een sneller 
proces als het gaat om 
verbetering van iemands 
positie in de samenleving.”
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wordt namelijk niet heel streng afgerekend. “Uiteraard zijn 
er afspraken”, licht Yvonne toe. “De vrijwilligers kunnen niet 
komen en gaan as they please, want wij werken namelijk 
ook voor anderen in de wijk. Zij rekenen op ons. Tegelijker
tijd moeten vrijwilligers fouten kunnen maken en hiervan 
kunnen leren. In plaats van straffen uitdelen, gaan wij veel 
liever het gesprek aan over waarom zij afwezig waren.” Met 
het oog op uitstroom naar de betaalde arbeidsmarkt, vindt 
House of Hope het belangrijk om in te zetten op vaardighe
den zoals verantwoordelijkheid. “Als je werkt voor een baas 
kun je namelijk ook niet zomaar wegblijven”, vult Yvonne 
aan. “Maar we houden rekening met het feit dat sommige 
vrijwilligers ook de nodige problemen hebben en dus niet al
tijd in staat zijn om de gevolgen van wegblijven te overzien.”
 
Geen beleid, maar cultuur
Het uiten van waardering is belangrijk bij House of Hope. 
“Onze vrijwilligers zijn meer dan alleen vrijwilligers en dat 
is dan ook iets wat we graag aan hen willen laten zien. Op
rechte aandacht geven aan onze vrijwilligers: daar staan wij 
voor”, bepleit Yvonne. Deze ‘oprechte aandacht’ uit zich in de 
vorm van activiteiten uitsluitend voor vrijwilligers, zoals het 
verkennen van een andere stad of een barbecue. Maar ook 
een kaartje en een bloemetje als iemand ziek is of een klei
nigheidje met een verjaardag dragen bij aan de ‘familieband’. 

dat 51% van alle vrijwilligers druk en overbelasting ervaart. 
Het gaat dan met name om vrijwilligers in de sector zorg en 
welzijn, dus bij gelijksoortige organisaties als House of Hope. 
Deze druk komt enerzijds door de bezuinigingen die gepaard 
gingen met de decentralisatie zorg, werk en jeugdhulp in 
2015, wat onder andere heeft geleid tot complexere hulpvra
gen van cliënten. Anderzijds kunnen werkzaamheden, zoals 
éénopéénbegeleiding en crisissituaties, confronterend zijn 
voor vrijwilligers. Dit kan ervoor zorgen dat ‘vrijwilligers wel
eens over hun eigen grenzen heen gaan en hun draagkracht 
oprekken’, menen de onderzoekers.
Als het leeuwendeel van de vrijwilligers van House of Hope 
zelf de nodige problemen heeft, is hun (emotionele) draag
kracht dan wel voldoende om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan? Het sterke gevoel van dankbaarheid en loyaliteit, in 
combinatie met onvoldoende draagkracht, zou ertoe kun
nen leiden dat ook zij over hun eigen grenzen gaan. Immers, 
tegen een familielid zeg je niet zomaar ‘nee’ en zet je sneller 
dat ene stapje extra. 

House of Hope lijkt hier vanuit organisatorisch oogpunt 
rekening mee te houden, ook al zet de organisatie expliciet 
in op deze familiale setting. De beroemde uitspraak ‘vrijwil
ligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend’, neemt House 
of Hope niet te letterlijk. Met vrijwilligers die afwezig zijn, 

De vrijwilligers geven echter ook andere redenen om vrijwil
ligerswerk te doen. Het komt steeds neer op contact. “Het 
gaf mij de mogelijkheid om mensen te leren kennen en deze 
contacten te onderhouden”, zegt Astrid. “Ik heb een familie 
erbij gekregen.” Met het woord ‘familie’ doelen de vrijwilli
gers op een warme, liefdevolle groep die begrip heeft voor 
de situatie waar sommigen inzitten en waar iedereen elkaar 
als gelijke behandelt. Deze groep bestaat niet alleen uit col
legavrijwilligers, maar ook de betaalde krachten worden 
genoemd als onderdeel van deze groep. Dit is een positief 
gegeven, daar onderzoek heeft uitgewezen dat het hebben 
van een sociaal netwerk zorgt voor ondersteuning en een 
vangnet, vermindering van stress en andere mentale klach
ten. Daarbij vergroot het de kans om tegenslagen te kunnen 
verwerken. Het lijkt alsof het gevoel dat de organisatie bij de 
vrijwilligers oproept een belangrijke rol speelt in waarom zij 
verbonden zijn aan House of Hope. En verbonden blijven, 
zelfs als de wens om door te stromen naar betaald werk in 
vervulling gaat. 

Ligt het gevaar van overvraging op de loer?
Wel rijst de vraag of het beschreven gevoel van dankbaar
heid, loyaliteit, familiariteit en het ‘hulpvragerhulpgeverprin
cipe’ niet leidt tot overvraging van de vrijwilliger. Uit onder
zoek van de Universiteit voor Humanistiek en de NOV blijkt 

“Vrijwilligers moeten 
fouten kunnen maken 
en hiervan kunnen leren. 
In plaats van straffen 
uitdelen, gaan wij veel 
liever het gesprek aan.”
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hen niet alleen ‘hulpvrager’ te laten zijn, maar vooral ook 
ervoor te zorgen dat zij ‘hulpgever’ kunnen worden. De vrien
delijke gezichten, de verse koffie en de deur die voor ieder
een openstaat: het lijkt de binding met de wijk, de personen 
die terecht komen bij House of Hope en de organisatie zelf 
te versterken. Misschien is dit ook wel waarom mensen hier 
de deur platlopen, hoe ongezellig en sfeerloos de Huiskamer 
voor een buitenstaander ook mag lijken.

Uit privacyoverwegingen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.

mat, dan voel je dat mensen met je meeleven. Er wordt aan 
je gedacht en het team heeft begrip voor de situatie. Mooi. 
Echt een warm gevoel.” Ook de vrijwilligers die wat extra’s 
krijgen in de vorm van een vergoeding, vertellen dat het 
vooral gaat om ‘dat schouderklopje’. Een zakcentje is mooi 
meegenomen, zeker als je moet leven van een uitkering. 
Maar het is niet wat de vrijwilligers motiveert. Het gaat voor
al over anderen willen helpen en daar een klein gebaar voor 
terug krijgen. “Of het nou een kaartje, een bloemetje of een 
kleinigheidje is… Het is vooral de liefde die je ervoor terug 
krijgt van de organisatie en buurtbewoners. Dat zorgt ervoor 
dat ik dit wil doen.”

Dankbaarheid, loyaliteit, het zijn van een familie: het zijn 
mooie woorden en gevoelens die de vrijwilligers voor House 
of Hope hebben. In de cultuur van de organisatie hebben 
warmte en persoonlijke benadering een belangrijke plaats. 
Zo’n warm bad kan voormalige cliënten en toekomstige vrij
willigers de ruimte geven om te zijn wie ze zijn met alle ‘brok
ken’ en ‘scheuren’ die het leven heeft veroorzaakt. Het geeft 
hen de mogelijkheid fouten te maken en ervan te leren. Om 
langzaam weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
Meer dan andere organisaties wellicht doen, zet House of 
Hope in op warmte en persoonlijke aandacht om hulpbehoe
vende wijkbewoners te vinden, te helpen en te binden. Door 

“Vrijwilligers ervaren niet alleen dat ze gezien worden als ze 
actief zijn, maar ook gemist worden als ze er niet zijn.”

Vrijwilligers die een groot aantal uren per week betrokken 
zijn en/of extra verantwoordelijkheden hebben in hun werk 
bij House of Hope, krijgen naast de reguliere vormen van 
waardering een vrijwilligersvergoeding. De teamleider legt 
uit dat deze niet bedoeld is om vrijwilligers te werven of 
te behouden. Om die reden wordt de hoogte van de ver
goeding ook niet kenbaar gemaakt in vacatures of tijdens 
gesprekken over vrijwilligerswerk. “We doen dit juist om een 
beetje extra waardering te tonen”, legt Yvonne uit. “Ook ge
loven wij dat een vergoeding kan helpen om vrijwilligers te 
stimuleren in hun verantwoordelijkheden, doorontwikkeling 
te bevorderen en het gat tussen vrijwilligerswerk en betaald 
werk te verkleinen.”

Het uiten van waardering en het bieden van een passende 
beloning is persoonlijk en dus maatwerk. Volgens het Cen
trum voor Dienstverlening (CVD) is het dan ook van belang 
om in te spelen op de persoonlijke wensen van vrijwilligers. 
Hoe kijken de vrijwilligers van House of Hope aan tegen 
de vorm van waardering? Ik vraag het aan Leila, een van 
de gastvrouwen in de Huiskamer. “Je hoort echt ergens bij 
hier”, vertelt ze. “Als ik ziek ben en er ligt een kaartje op de 
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‘Rollatorcity’ wordt Ommoord in de volksmond ook wel ge
noemd. Ommoord, een buurt in het gebied Prins Alexander, 
is een van de sterkst vergrijsde buurten van Rotterdam: 
nagenoeg één op de drie inwoners is 65 jaar of ouder. Een 
van de plekken waar deze vergrijzing duidelijk zichtbaar is, 

is de Albert Heijn op de Hesseplaats. Naast de vele rollators 
die tussen de extra brede rijen worden voortgeduwd, komen 
bhv’ers regelmatig in actie vanwege een valpartij of iemand 
die zich niet lekker voelt. Maar dat is niet het enige waar het 
personeel mee te maken krijgt. Zo nu en dan zijn er mensen 

De teloorgang van het tafelkleedje: 
op weg naar een inclusieve 
en toekomstbestendige 
dementievriendelijkheid

Arwen Hoogenbosch

Langzaamaankassa’s, vrijwilligers in de winkel en speciale trainingen voor het personeel: Albert 
Heijn Hesseplaats is een van de eerste supermarkten in Rotterdam waar dementievriendelijkheid 
onderdeel is van de bedrijfscultuur. Hoe zorg je ervoor dat ouderen zich veilig en vertrouwd voelen 
in je winkel? Hoe ga je om met mensen die vergeten te betalen? Nog voordat de campagne Samen 
Dementievriendelijk het licht zag, begonnen ze ‘maar gewoon’. Wat kunnen we leren van deze 
supermarkt die het voortouw nam in dementievriendelijke service? IDEM-onderzoeker Arwen 
Hoogenbosch zocht het uit en ging in gesprek met professionals en ervaringsdeskundigen in een van 
de meest vergrijsde gebieden van Rotterdam: Prins Alexander.
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die verward overkomen of ontremd gedrag vertonen en bij 
wie vermoedelijk dementie een rol speelt. Mensen die bakjes 
voorgesneden ananas oppeuzelen, de bloemen uit boeket
ten trekken of op zoek zijn naar familieleden die in de winkel 
zouden werken. Taferelen als de pincode niet meer weten of 
vergeten om boodschappen af te rekenen, laten zien dat de 
supermarkt bij uitstek een plek is waar dementie zichtbaar 
wordt. Genoeg redenen voor de toenmalige Albert Heijnma
nager om Emile van der Steen, destijds werkzaam bij wel
zijnsorganisatie DOCK, bestuurslid bij Stichting Alzheimer 
Rotterdam en ervaringsdeskundige, zo’n drie jaar geleden 
in te schakelen om een training aan het personeel te geven. 
Samen met een trainingsacteur speelden Albert Heijnmede
werkers diverse situaties na, waarbij ze leerden omgaan met 
mensen met dementie. De kern van de training is goed kij
ken en creatief omgaan met de situatie. Een voorbeeld: geef 
een servetje aan mensen die in de winkel hun boodschap
pen opeten en zeg tegen hen dat er nog wat kruimels in hun 
mondhoek zitten. Op deze manier krijgen mensen de bood
schap dat ze klaar zijn met eten, zonder dat het een strijd 
wordt. Ook niet onbelangrijk: geef een seintje aan de kassa 
zodat de opgegeten etenswaren nog worden afgerekend. 

Er volgden andere aanpassingen in de winkel. Zo kwamen er 
‘kassa’s zonder haast’ en werden twee vrijwilligers benoemd 

baar, zoals in de buitenruimte waar mensen met dementie 
verdwalen, wat de stijging in het aantal E33meldingen over 
personen met ‘verward gedrag’ deels verklaart. Of binnen 
zorg en welzijnsorganisaties waar personeel of andere cli
enten te maken krijgen met seksistische opmerkingen door 
een verminderde impulsregulatie, wat een symptoom kan 
zijn van dementie. Ook voor woningbouwcorporaties heeft 
dementie consequenties, bijvoorbeeld wanneer mensen het 
gas vergeten uit te draaien en explosiegevaar ontstaat. 

De grootste impact heeft dementie echter op de persoon 
zelf en haar of zijn directe naasten, want dementie krijg je 
samen. Het zijn vaak partners of kinderen die belast worden 
met de zorg voor hun naaste. Zeker nu mensen steeds lan
ger thuis wonen en verzorgingshuizen geen voor de hand 
liggende oplossing meer zijn. Niet voor niets werd in 2016 de 
nationale campagne Samen Dementievriendelijk in het le
ven geroepen. De gedachte bij deze campagne is dat we als 
samenleving moeten leren leven met mensen met dementie 
om de kwaliteit van leven voor hen te vergroten, met behoud 
van zelfbeschikking en autonomie. Dementiedeskundige 
Anneke van de Plaats spreekt ook wel over ‘omgevingszorg’. 
Dat betekent dat we rekening houden met de aantasting van 
het brein bij de inrichting van onze (leef)omgeving. Dat kan 
heel praktisch zijn, bijvoorbeeld door op de stoep looproutes 

die geld inzamelen voor het goede doel en soms ouderen 
met hun boodschappen naar huis brengen. De Albert Heijn 
op de Hesseplaats is sindsdien een voorbeeld van een winkel 
die een oogje in het zeil houdt voor kwetsbare ouderen en 
hen net wat extra’s biedt. Ayse Özdemir, huidig assistentma
nager van Albert Heijn Hesseplaats, spreekt ook wel van een 
bedrijfscultuur waarin dit een gewoonte is onder het per
soneel. Niet alleen worden klanten die moeite hebben met 
de boodschappen soms naar huis gebracht, maar ook deelt 
Özdemir geregeld haar zorgen over klanten met hulpverle
nende organisaties in Prins Alexander. Zo was er een vaste 
klant die er steeds onverzorgder ging uitzien en op een ge
geven moment op blote voeten door de winkel liep. Özdemir 
zocht daarop contact met de vrijwilligers om te vragen of zij 
konden achterhalen wie deze persoon was en of zij iemand 
konden inschakelen. Een andere belangrijke component van 
de bedrijfscultuur is volgens Özdemir dat je meegaat met de 
klant, zonder diagnose te stellen of stempel op iemand te 
drukken. Het maakt niet uit of iemand wel of niet dementie 
heeft, want om klantvriendelijk te zijn doet dat er niet toe. 

Dementie en omgevingszorg
De supermarkt is slechts één terrein van ons dagelijks leven 
waar de vergrijzing en hieraan gerelateerde toename van 
dementie opvalt. Ook op andere terreinen is dementie zicht

te tekenen naar belangrijke plaatsen in een buurt, zoals de 
supermarkt of een zorgcentrum. Omgevingszorg kan ook om 
abstractere aanpassingen gaan, zoals in communicatie of in 
onze houding naar mensen met dementie. Wat betekent dat 
voor professionals in het sociaalmaatschappelijke domein 
en welke uitdagingen gaan hiermee gepaard? 

De pincode niet meer 
weten of vergeten om af te 
rekenen: de supermarkt is 
bij uitstek een plek waar 
dementie zichtbaar wordt.
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Aanpassen van communicatie 
Het servetje aanbieden is een mooi voorbeeld van beïnvloe
ding met behoud van iemands autonomie en waardigheid. 
Zonder iemand terecht te wijzen en een strijd aan te gaan, 
communiceer je de norm. Bovendien zet je met deze sub
tiele boodschap niemand voor schut. Maar wat doe je als 
een persoon geen duidelijke grens overschrijdt, maar je wel 
vermoedt dat iets niet klopt? Bijvoorbeeld wanneer een ou

hand nemen, bijvoorbeeld door te zeggen ‘Het is zo’n mooie 
zonnige dag, kom we gaan douchen en dan doen we een 
leuk jurkje aan.’ Dementievriendelijkheid gaat dus ook over 
reflectie op beelden die je hebt over ouderen en mensen 
met dementie en op welke manier die beelden doorwerken 
in jouw manier van communiceren met die persoon. Als pro
fessional moet je op zoek naar de balans in communicatie, 
rekening houdend met de zelfbeschikking van de persoon, 
zonder te betuttelen. 

Beeldvormingsprobleem
Mensen denken bij dementie vaak aan iemand die wezen
loos voor zich uit zit te staren en niet meer in staat is om 
mee te praten of besluiten te nemen. Dementie heeft dan 
ook een sterk beeldvormingsprobleem dat zich richt op de 
laatste fase van het ziekteproces, zo stelt Marcel Olde Rik
kert, hoofd geriatrie in het Radboudumc en coördinator van 
het Alzheimercentrum, in een uitzending van Nieuwsuur. 
Hierdoor heerst er veel angst om de ziekte te krijgen, is het 
lastig voor mensen om toe te geven dat hun geheugen (of 
dat van hun naaste) achteruit gaat en heerst het idee dat het 
zielige, oude mensen zijn die niet zelfstandig kunnen wonen 
en hun leven niet meer positief beoordelen. Hierdoor wordt 
het onderwerp vaak vermeden, wat sociale isolatie tot gevolg 
kan hebben. “Als iemand de diagnose dementie krijgt, weten 

dere klant voor de derde dag op rij twintig zakken drop wil 
afrekenen? Dementievriendelijkheid brengt dan ook altijd 
een ethische afweging met zich mee, want wat is juist han
delen en wiens waarden staan daarbij centraal? Die van de 
persoon die zin heeft in drop of van degene die in de positie 
is om in te grijpen?

Mensen met dementie ervaren het verlies van zelfbeschik
king en autonomie vaak als ergste component van hun ziek
te. Daarom is het belangrijk om deze ethische afweging altijd 
in het achterhoofd te houden. Aanpassen van onze commu
nicatie is een essentieel onderdeel van dementievriendelijk
heid, waardoor mensen hun autonomie kunnen behouden 
en betrokken blijven in gesprekken en besluiten die hen aan
gaan. Dat klinkt simpel, maar vraagt een hoop. Naast goed 
naar de persoon met dementie kijken en creatieve oplos
singen zoals de servet bedenken, vraagt het professionals, 
mantelzorgers en andere betrokkenen om hun waarden te 
herdefiniëren. En dat kan wringen. Veel mensen is geleerd 
om met respect met ouderen te praten, bijvoorbeeld door 
vragen te stellen uit beleefdheid. Zo hoort Van der Steen 
regelmatig verzorgend personeel uit beleefdheid aan een 
persoon met dementie vragen: ‘Wilt u douchen?’ Echter, met 
een dergelijke vraag zet je mensen aan het werk op “een ge
bied waar ze heel zwak in zijn”. Beter kun je iemand aan de 

mensen in de omgeving onmiddellijk niet meer hoe ze daar
mee moeten omgaan. Dan ontstaat iets wat besmettelijk is 
en blijft iedereen weg”, vult Van der Steen aan. 

Om sociaal isolement te voorkomen zijn er in Prins Alexan
der diverse activiteiten voor mensen met geheugenklachten. 
Ook bij deze activiteiten is te merken dat er een stigma zit op 
dementie. Professionals in het gebied moeten bijvoorbeeld 
erg hun best doen om mensen naar voorzieningen te trek
ken. Zo merkt Mia Bronder van het Odensehuis in het Huis 
van de Wijk Lage Land geregeld op dat mensen binnenlopen 
om informatie te vragen. Het is zogenaamd voor iemand 
anders, maar Bronder vermoedt dat het om die persoon 
zelf gaat. Ook Saskia van der Zijden van Het Geheugenpaleis 
merkt dit op. Ze was positief verrast toen onlangs een man 
langskwam en zich voorstelde met ‘Ik ben Piet en ik heb de 
ziekte van Alzheimer’. Dementie wordt soms zelfs gezien als 
doodvonnis, wat de kwaliteit van leven voor degene zelf en 
zijn directe omgeving niet ten goede komt. Het is dan ook 
van belang je ervan bewust te zijn dat met dementie goed 
te leven valt. Onderzoek onderbouwt dat. Zo blijkt dat zo’n 
70 tot 80 procent van de mensen met dementie een goed 
gevoel heeft over zijn of haar eigen leven en zo’n 75 procent 
van de mensen met dementie thuis woont. Het is voor pro
fessionals belangrijk om hun eigen beeld bij te stellen en 

Dementievriendelijkheid 
brengt altijd een ethische 
afweging met zich mee, 
want wat is juist handelen
en wiens waarden staan 
daarbij centraal?
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vervolgens bij te dragen aan verandering van het stereotiepe 
beeld over dementie. 

Dementie is ook een diversiteitsvraagstuk
Albert Heijn Hesseplaats laat zien dat een supermarkt een 
signalerende functie kan hebben voor een buurt en een soci
ale functie voor veel ouderen. Het is een verkapte buurtsoos, 
waar mensen onder het genot van een gratis kopje koffie 
kunnen buurten met elkaar. Echter, een supermarkt is niet 
voor alle ouderen een vanzelfsprekende plek om samen 
te komen. Zo wonen er in Rotterdam steeds meer oudere 

minder snel aan de bel bij een arts. Ten slotte lopen migran
tenouderen meer risico op sociale isolatie en leven zij vaker 
van een laag inkomen, waardoor zij niet altijd de middelen 
hebben om gebruik te maken van voorzieningen. Dementie
vriendelijkheid is dus ook een diversiteitsvraagstuk: hoe zor
gen we ervoor dat we de kwaliteit van leven voor iedereen 
vergroten? Misschien vraagt omgevingszorg om diverse aan
passingen, afhankelijk van iemands culturele achtergrond en 
de uitdagingen waar iemand gedurende zijn of haar leven 
tegenaan is gelopen of nog steeds tegenaan loopt. Maar 
ook vraagt het van de professional om op diverse locaties te 
signaleren. De supermarkt kan voor sommige groepen oude
ren een logische plek zijn om dementie te signaleren, maar 
voor migrantenouderen die slecht Nederlands spreken is 
dat mogelijk niet het geval. Misschien bestaat zelfs het risico 
dat bepaald gedrag, zoals vergeten af te rekenen, aan hun 
migratieachtergrond wordt gekoppeld, in plaats van aan hun 
dementie. 

Niet alleen een migratieachtergrond kan de uitdaging voor 
professionals die werken met mensen met dementie vergro
ten, maar ook is het belangrijk om rekening te houden met 
mensen die afwijken van de heteroseksuele cisgendernorm 
(‘cis’ staat voor de genderidentiteit die overeenkomt met 
het biologische geslacht van geboorte). Bij ouderen die zich 

mensen met een migratieachtergrond, die mogelijk andere 
behoeftes hebben. Ruthmila Cicilia, werkzaam voor Stich
ting Alzheimer Rotterdam, werkt met Caribische ouderen in 
Prins Alexander. Zij geeft aan dat migrantenouderen graag 
samenkomen op een plek waar ze dezelfde taal kunnen 
spreken en activiteiten ondernemen die met eten uit hun 
thuisland te maken hebben. Eten is voor alle mensen met 
dementie belangrijk. Enerzijds omdat zij een vergroot risico 
lopen op ondervoeding, anderzijds omdat eten herinnerin
gen kan ophalen, wat een gevoel van veiligheid kan creëren. 
Maar boerenkool met worst is niet voor iedereen een jeugd
herinnering. Het is lastiger om eten met herinneringen te 
serveren aan migrantenouderen dan aan mensen die hun 
hele leven in Nederland hebben gewoond. Zo missen veel 
Caribische ouderen volgens Cicilia de markt in de buurt waar 
zij tropische groente en fruit kunnen kopen. 

Migrantenouderen met dementie zijn ook op andere ma
nieren extra kwetsbaar. Zo kunnen zij als gevolg van de
mentie de Nederlandse taal vergeten, wat het contact met 
hulpverleners, kinderen en kleinkinderen kan bemoeilijken. 
Volgens Cicilia kampen migrantenouderen bovendien met 
een informatieachterstand rondom dementie doordat zij de 
Nederlandse taal slecht beheersen en er minder bekendheid 
bij hen is over geheugenproblematiek. Daardoor trekken zij 

identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans, 
intersekse of queer (hierna LHBTIQ+personen) is namelijk 
vaker sprake van een late diagnose van dementie. Dit komt 
doordat oudere LHBTIQ+personen vaker alleenstaand zijn 
en geen kinderen hebben, waardoor zij directe naasten mis
sen die vergeetachtigheid en andere gedragsveranderingen 
kunnen signaleren. Daarnaast hebben oudere LHBTIQ+per
sonen vaker slechte ervaringen met artsen en andere hulp
verleners vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidenti
teit. Voor hen heeft een bezoek aan een arts of hulpverlener 
daardoor een extra hoge drempel. Dit komt ook doordat zij 
opnieuw ‘de kast uit moeten komen’ wanneer hen gevraagd 
wordt naar partners. Een voorbeeld van een slechte ervaring 
van een LHBTIQ+personen met hulpverleners is wanneer 
zij ‘homofiel’ worden genoemd, zoals beschreven door IDEM 
in het Gebiedsbeeld Prins Alexander. De term ‘homofiel’ 
was vroeger gebruikelijk, maar tegenwoordig kan dit woord 
als kwetsend worden ervaren. Een ander voorbeeld betreft 
een partner van een homoseksuele patiënt die niet mee de 
spreekkamer in mag bij een huisarts. Bovendien is bekend 
dat oudere LHBTIQ+personen bij generieke activiteiten vaak 
‘terug de kast in gaan’, omdat zij bang zijn voor discriminatie 
door heteroseksuele ouderen of zorgpersoneel. Doordat 
zij dit soort activiteiten uit de weg gaan, lopen zij een groter 
risico op sociaal isolement.

Het is lastiger om eten 
met herinneringen te
serveren aan migranten-
ouderen dan aan 
mensen die hun hele 
leven in Nederland 
hebben gewoond.
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Dementievriendelijkheid houdt ook in dat we ons beeld 
bijstellen van de leeftijd van personen met dementie. Het 
zijn namelijk niet altijd mensen van boven de 65 jaar; er zijn 
steeds vaker jong dementerenden. Jong dementerenden zijn 
in een andere tijdsgeest opgegroeid en hebben daardoor an
dere behoeften. Hetzelfde geldt voor ouderen over pakweg 
tien à twintig jaar. Zij passen mogelijk voor activiteiten als 
bingo en sjoelen. Het blijft daarom belangrijk om continu je 
activiteiten bij te stellen en te laten aansluiten bij de groepen 
met wie je werkt. Bronder betrapt zichzelf er regelmatig op 
dat als je het hebt over mensen met dementie ze denkt aan 
“gehaakte tafelkleedjes met een suikerpotje erop”. Van dat 
idee moeten we weg. De toekomstige ouderen vragen ande
re bezigheden en activiteiten. 

Inclusieve dementievriendelijkheid
Albert Heijn Hesseplaats laat zien dat een supermarkt een 
belangrijke signalerende functie kan hebben voor mensen 
met dementie en dat het sociale isolatie kan tegengaan 
door een welkome plek te zijn voor ouderen voor een gratis 
kopje koffie en een praatje. Daarnaast laat deze supermarkt 
zien hoe je tijdig kunt inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
bij je doelgroep door hen continu onder de loep te nemen 
en opnieuw te leren kennen. Dit zijn belangrijke lessen voor 
het Rotterdamse maatschappelijke middenveld als het gaat 

om dementievriendelijkheid. Door continu te onderzoeken 
wie de mensen zijn die leven met dementie en welke aan
passingen van onze leefomgeving nodig zijn, kunnen we de 
kwaliteit van leven voor alle mensen met dementie vergro
ten. Jong en oud dementerend, met en zonder migratieach
tergrond, hetero en homoseksueel, cisgender of anders. In 
hoeverre het koffiebankje interessant blijft voor toekomstige 
ouderen is maar de vraag, maar de Albert Heijns van de 
toekomst hebben hier straks vast een creatief antwoord op. 
Commercieel denken is zo gek nog niet.
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Tijdens de gesprekken die IDEM Rotterdam in de verschillen
de gebieden met professionals voert komt het onderwerp 
‘verwarde personen’ regelmatig naar voren. Maar vaak 
kunnen professionals geen concrete voorbeelden delen. 

Het lijkt erop dat ‘verwarde personen’, mede onder invloed 
van de media, een containerbegrip is geworden, waaraan 
uiteenlopend invulling wordt gegeven. Eind 2017 bestem
pelde de Rotterdamse politiechef ‘verwarde personen’ nog 

Tussen crimineel en kwetsbaar: 
hoe gaat de politie om met meldingen 
over ‘personen met verward gedrag’?

Inte van der Tuin

‘Aantal incidenten personen met verward gedrag blijft stijgen’, kopte politie.nl in februari dit jaar. Net 
als de jaren ervoor, registreerde de politie in 2018 meer ‘overlastincidenten’ waarbij ‘personen met 
verward gedrag’ betrokken waren. In de politie-eenheid Rotterdam steeg dit aantal het sterkst van 
Nederland: er waren bijna 10.000 geregistreerde incidenten, waarvan ongeveer de helft plaatsvond in 
de gemeente Rotterdam. Om meer inzicht te krijgen in de problematiek ging IDEM-onderzoeker Inte 
van der Tuin naar een aantal wijken in Rotterdam-Zuid, waar de politie regelmatig te maken krijgt 
met ‘personen met verward gedrag’. Zij sprak politiemensen over hun ervaringen, onder andere in 
het gebied Charlois. Tijdens huisbezoeken ontdekte ze een onbekende kant van de politie en werd ze 
geconfronteerd met haar eigen vooroordelen.  
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als bedreiging voor de samenleving. Landelijk werd alarm 
geslagen en de categorie werd zelfs opgenomen in het Drei
gingsbeeld Terrorisme Nederland. Een jaar later is de toon 
totaal anders. In een recent artikel over de toename van het 
aantal incidenten in 2018 schrijft de politie dat de meldingen 
“vaak niet gaan over gedrag dat overlast gevend, crimineel of 
gevaarlijk is. Het gaat om kwetsbare mensen, die de grip op 
hun leven dreigen te verliezen en die gewoon goede, passen
de hulp nodig hebben.” Deze omslag en de onduidelijkheid 
over wat we onder ‘verwarde personen’ verstaan roepen 
vragen bij mij op. Ik wil weten hoe het onderwerp in Rotter
dam speelt. Over welke mensen en situaties gaan de politie
meldingen en hoe gaat de politie ermee om? En doen we de 
mensen in kwestie niet tekort door ze als ‘verward’ te be
stempelen? De politie gebruikt deze term om weg te blijven 
bij het stellen van een diagnose op basis van onvoldoende 
kennis, schrijft lector Bauke Koekkoek in zijn boek Verward 
in Nederland. Maar van meerdere kanten klinkt kritiek op de 
term, die breed is overgenomen. Onder andere de Neder
landse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en onderzoeker 
Frank van Hoof van het Trimbosinstituut beargumenteren 
dat we zouden moeten stoppen met het gebruik van het 
stigmatiserende ‘verward persoon’. Het begrip reduceert 
mensen tot hun gedrag en is een subjectief oordeel over 
iemands handelen dat voor de omgeving niet begrijpelijk is. 

Het Trimbosinstituut noemt in de publicatie ‘Verwarde 
personen’ of ‘mensen met een acute zorgnood’? vergelijk bare 
risicofactoren. De stress die armoede, werkloosheid en 
schulden met zich meebrengen, kan ertoe leiden dat men
sen (psychisch) in de knel komen. Juist Charlois is een gebied 
waar veel mensen met een laag opleidingsniveau en een 
laag inkomen wonen. Er is relatief veel armoede en werk
loosheid. De woningvoorraad in het gebied bestaat voor een 
groot deel uit corporatiewoningen en (goedkope) particuliere 
huurwoningen. “Mensen zitten dicht op elkaar en krijgen 
daardoor veel van elkaar mee”, zegt een wijkagent.

Politie-GGZ programma
Om de meldingen over verward gedrag op een effectieve 
manier te kunnen afhandelen is in de gemeente Rotterdam 
in 2011 het PolitieGGZ programma gestart. Dit programma 
is een samenwerking tussen de politie en Parnassia Groep, 
aanbieder van geestelijke gezondheidszorg. Wekelijks scree
nen een vaste ggz en politiemedewerker de registraties 
van de verschillende basisteams. Ze kijken naar de E33mel
dingen, de E14meldingen (‘poging tot zelfdoding’) en naar 
de registraties die zij vinden bij het zoeken op relevante 
trefwoorden in het registratiesysteem. Ook worden er soms 
casussen door collega’s aangedragen. Per registratie wordt 
bekeken of er vermoedelijk een (ggz)hulpvraag is en of ie

Inmiddels wordt vooral geschreven over het meer genuan
ceerde ‘personen met verward gedrag’. ‘Onbegrepen gedrag’ 
is een ander alternatief dat wordt geopperd.  

Problematiek in Rotterdam-Zuid
Om meer inzicht te krijgen in de problematiek van personen 
met verward gedrag in Rotterdam en in de wijze waarop de 
politie hiermee omgaat, spreek ik diverse politiemensen die 
voornamelijk werkzaam zijn in RotterdamZuid. Zij ervaren 
de toename van de problematiek in hun dagelijks werk. De 
politie is vaak de eerste instantie die mensen bellen om mel
ding te doen. In 2018 registreerde het basisteam Charlois 
bijvoorbeeld 576 zogenaamde E33meldingen, zoals inci
denten met de omschrijving ‘overlast verward/overspannen 
persoon’ worden aangeduid. “Verwarde personen zijn een 
actueel stuk van het werk van de politie geworden”, zegt 
een operationeel brigadier die ruim veertig jaar bij de politie 
werkt. “We komen er steeds meer mee in aanraking.”  

In een onderzoek van Bureau Beke naar de stijging van het 
aantal politieregistraties over ‘verwarde personen’ in de re
gio Rotterdam worden verschillende mogelijke verklaringen 
voor de toename gegeven. Eén daarvan is de toename van 
de “potentiële groep kwetsbare personen (…) door schulden
problematiek, arbeidsongeschiktheid en taalachterstand.” 

mand al hulp krijgt van een andere instantie. Als dit laatste 
niet het geval is, dan gaan de ggz en politiemedewerker 
samen op huisbezoek. Het betreft altijd minder dringende 
casussen, want in acute situaties handelt de politie direct. 

Niet alle agenten blijken geschikt voor dit soort werkzaamhe
den. De politiemensen die betrokken zijn bij het programma 
vertellen dat je “er het type voor moet zijn”. “Je moet gedul
dig zijn en mensen willen helpen”, zegt een senior medewer
ker doelgroepen die een aantal aandachtsgebieden heeft, 
waaronder personen met verward gedrag. Vooral contact 
met mensen met psychiatrische stoornissen vraagt een zorg
vuldige benadering. Meerdere politiemensen vertellen dat 
het belangrijk is dat je rustig bent en mensen serieus neemt. 
Een wijkagent zegt: “Mensen die gek zijn, zijn niet dom. In de 
verhalen die mensen vertellen zit een deel waarheid, niet al
les is onzin.” Een andere wijkagent vertelt iets vergelijkbaars: 
“Soms is het nodig om even mee te gaan in een verhaal 
om contact te kunnen maken.” Het PolitieGGZ programma 
draagt bij aan meer kennis en bewustzijn binnen de politie, 
maar niet iedereen staat hiervoor open: “Een hoop collega’s 
zijn doeners, die pakken beet. En niet iedereen heeft em
pathie voor de doelgroep”. De medewerker doelgroepen 
vertelt dat de aanpak van politiemensen die “voor de actie 
gaan” soms botst met haar werkwijze: “Ik probeer altijd te 
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onthouden: het is een patiënt en geen boef. Ik had laatst een 
conflict met een collega. Hij pakte een meisje van zeventien 
met een psychose hard aan. Ze zei hele lelijke, beledigende 
dingen, maar dat kwam door het ziektebeeld. Aan zo’n meis
je moet je niet komen.”     

Mensen met psychiatrische stoornissen
Welke groepen komen veel voor in de E33meldingen, wil ik 
van de politiemensen weten. Zij beginnen allemaal als eerste 
over mensen met psychiatrische stoornissen. Politiemensen 
krijgen te maken met mensen met psychiatrische problema

altijd last zult houden, dat er altijd meldingen zullen komen 
over deze mensen”, vertelt de medewerker doelgroepen. 
Ook de ggz-medewerker zegt dat regelmatig “het hoogst 
haalbare is om de situatie beheersbaar te maken, want 
het probleem oplossen is onmogelijk.” In dit soort gevallen 
houdt een wijkagent vaak contact door zo nu en dan een 
praatje te maken. Als er dan incidenten zijn is het gemakke
lijker om iemand op ongewenst gedrag aan te spreken.      

Mensen met een lichtverstandelijke beperking 
en dementerenden
Als ik doorvraag over de groepen mensen die politiemensen 
vooral tegenkomen in de meldingen, noemen zij ook men
sen met een licht verstandelijke beperking die verslaafd ra
ken. De medewerker doelgroepen licht toe: “Die komen vaak 
met verkeerde mensen in aanraking, gaan middelen gebrui
ken en daardoor verward gedrag vertonen. Vaak kunnen ze 
niet goed voor zichzelf zorgen en hebben ze geen vangnet. 
Na een opname is er geen omgeving die voor ze kan zorgen 
en vervallen ze gemakkelijk in de oude leefgewoonten.” Som
mige verslaafden bedelen op straat en kunnen daarbij dwin
gend en agressief zijn, wat leidt tot meldingen bij de politie. 
“Of je krijgt juist geen contact met ze”, zegt een wijkagent, 
“omdat ze zoveel hebben gebruikt dat ze in een andere sfeer 
zijn.” 

tiek die zelfstandig wonen en ambulante begeleiding heb
ben, maar ook met mensen die beschermd of begeleid wo
nen in een instelling. De groep is eigenlijk geen groep, want 
de mensen over wie het gaat zijn zeer verschillend. Zo vertelt 
de ggzmedewerker dat ze in het werk mensen met een psy
chose treffen die regelmatig ook een verslaving hebben en 
“ontregeld zijn in alles”. Zij noemt het voorbeeld van een ach
terdochtige man die doodsbang is om vermoord te worden 
en ’s nachts regelmatig gillend door zijn huis rent. Ook ver
telt ze over mensen met waanstoornissen: “Die komen over 
het algemeen niet bij de huisarts of de crisisdienst, omdat zij 
redelijk normaal kunnen functioneren als de wanen alleen 
thuis spelen. Zo was er een vrouw die ervan overtuigd was 
dat er ’s nachts werd binnengedrongen in haar woning en 
in haar lichaam. Jarenlang wist niemand hiervan totdat een 
man aan de andere kant van het land vreemde, bedreigende 
mails van haar kreeg en dit bij de politie meldde. De vrouw 
bleek er zeker van te zijn dat de man de dader was.” Soms 
bellen mensen met een psychische stoornis zelf de politie, 
zoals een man die zelf telkens meldingen doet bij de politie 
en mensen op straat vreemde verhalen en theorieën vertelt.     

De meeste mensen met psychiatrische stoornissen doen nie
mand kwaad. Ze kunnen wel structureel aandacht van de po
litie vragen. “Je moet accepteren dat je van sommige mensen 

Een andere groep die door politiemensen wordt genoemd 
zijn mensen met dementie, die steeds langer thuis wonen. 
Hoewel politiemensen veel met dementerenden te maken 
krijgen en meldingen over deze groep registeren als ‘overlast 
verward persoon’, benoemt één van hen dat de twee lastig 
met elkaar zijn te rijmen: “Dementerenden heb je ook veel. 
Maar dat zijn lieve oude mensjes, dat is een andere catego
rie. Daarom denk ik er ook niet aan. Ze passen eigenlijk niet 
onder verward gedrag.” Meldingen gaan vaak over tachtig
plussers met dementie die de weg kwijt zijn en ronddwalen. 
Soms lopen deze mensen ’s nachts in hun ondergoed over 
straat. In de meeste gevallen wordt na een melding de huis
arts ingeschakeld. 

Huisbezoeken
Om te ervaren welke mensen en situaties de politie en 
ggzmedewerker binnen het PolitieGGZ programma tegen
komen, loop ik een dag mee. De operationeel brigadier en 
ggzmedewerker vertellen dat ze altijd onaangekondigd op 
huisbezoek gaan: “Dan kunnen mensen zich niet voorberei
den en treffen we de situatie aan zoals deze is.” Ze introdu
ceren zichzelf als “politie en hulpverlening” en vertellen dat 
ze langskomen naar aanleiding van een melding, omdat ze 
zich “zorgen maken” en “graag willen horen hoe het gaat”. 
“We zeggen altijd hulpverlening en nooit ggz”, vertelt de 

“Mensen die gek zijn, 
zijn niet dom. In de
verhalen die mensen 
vertellen zit een deel 
waarheid, niet alles
is onzin.”
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ggzmedewerker. “Anders denken mensen meteen: ik ben 
niet gek! We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn en 
vooral vragen te stellen. We benaderen mensen open, want 
een melding komt niet altijd overeen met de daadwerkelijke 
situatie. Het komt weleens voor dat iemand ten onrechte als 
verward is bestempeld.” Ze noemen het voorbeeld van een 
man die in het Nederlands moeilijk uit zijn woorden kwam 
en daardoor onsamenhangend overkwam, maar die in wer
kelijkheid opgelicht bleek te worden. 
 
Vandaag zijn er drie meldingen die aanleiding geven voor 
een huisbezoek. Bij het eerste adres tref ik een situatie die ik 
helemaal niet had verwacht. Een verzorgde vrouw laat ons 
binnen in haar beautysalon waar het naar bloemen ruikt. Zij 
had ons verwacht, want bij het vorige huisbezoek was ze be
zig met een klant en is er een nieuwe afspraak gemaakt. De 
vrouw zegt dat ze blij is dat we er zijn en begint meteen te 
vertellen. Ze heeft een jaar geleden een autoongeluk gehad 
en dat heeft een grote impact op haar leven. Ze heeft licha
melijke klachten en kan minder werken. Dit geeft financiële 
stress, want ze heeft haar eigen zaak. Ze vertelt dat ze door 
de therapie die ze sinds het ongeluk volgt haar eigen gren
zen beter aangeeft en hierdoor regelmatig in conflict komt 
met haar familie. Haar behoeften botsen met de verwachtin
gen van haar familie. Na een van de conflicten hebben fami

verbazen als de naam van deze vrouw opnieuw in de meldin
gen opduikt.          

Het laatste huisbezoek levert niets op. We bellen aan bij een 
gezin waarover vermoedens bestaan van “eergerelateerd ge
weld”, maar de deur wordt niet opengedaan. Met name over 
een dochter maken politie en hulpverlening zich zorgen. De 
dochter zou een aantal keer naar een vriendin “gevlucht” 
zijn. Bij dit gezin zijn verschillende hulpverleners betrokken 
geweest, maar die krijgen op dit moment moeilijk contact. 
Daarom een huisbezoek. De operationeel brigadier kleppert 
met de brievenbus en kijkt er nog even door naar binnen. 
Onverrichter zake stappen we weer in de politieauto.   

Mensen weten hulp zelf niet te vinden
Op het bureau vertellen de ggz-medewerker en de operati
oneel brigadier me dat “95 procent” van de mensen positief 
reageert op een huisbezoek. Volgens de operationeel briga
dier zijn mensen soms positief verrast dat de politie dit soort 
dingen doet en vinden ze het meestal “fijn om hun verhaal 
kwijt te kunnen”. De ggzmedewerker zegt dat de meeste 
mensen wel hulp willen, maar dit niet durven te vragen of 
het niet weten te vinden. De politiemensen die ik spreek 
bevestigen dit. Door mensen hulp aan te bieden, kunnen 
ze een verschil maken en daardoor veel “voldoening” halen 

lieleden een melding gedaan bij de politie. Na een uitgebreid 
gesprek wordt de vrouw doorverwezen naar het wijkteam, 
dat haar in eerste instantie zal helpen om weer grip te krij
gen op haar veranderde financiële situatie.

Voor het volgende huisbezoek stoppen we voor een por
tiekwoning in een smalle straat. De melding gaat over een 
vrouw die bij haar buurman probeerde binnen te dringen 
om etenswaren uit zijn koelkast te halen. Als we aanbellen 
bij het portiek wordt niet gereageerd, maar we kunnen wel 
naar binnen. We beklimmen vier trappen en bellen aan bij 
de voordeur. De jonge vrouw over wie melding is gedaan 
doet nu open. Zij reageert fel dat ze niet blij is met dit bezoek 
en weigert ons binnen te laten. Ze zegt dat ze geen hulp 
nodig heeft en het onprettig vindt dat drie mensen onaan
gekondigd in haar trappenhuis staan, waarvan één zelfs 
bewapend is. De ggzmedewerker doet haar best om toch 
een gesprek op gang te brengen en langzaam ontspant de 
vrouw enigszins. Ze vertelt dat ze niet opnieuw een uitkering 
gaat aanvragen omdat dit veel te lang duurt en op zoek is 
naar werk. Ze is nog steeds erg boos op de buurman, die de 
melding heeft gedaan: “Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mijn 
uitkering kwijt ben.” Omdat de vrouw blijft volhouden dat ze 
geen hulp nodig heeft, vertrekken we na een kort gesprek. 
Het zou de ggzmedewerker en operationeel brigadier niet 

uit het werk. De medewerker doelgroepen bij de politie 
vertelt over een casus die haar is bijgebleven: “Een oudere 
man leefde als een soort kluizenaar. Hij had jarenlang zijn 
huis niet schoongemaakt en toen we binnenkwamen was 
dat direct zichtbaar. Hij had een lange baard en overal hing 
spinrag tot aan de vloer. De man bleek hoogopgeleid en 
welbespraakt. Hij had vroeger alles, maar raakte door een 
overlijden in de knoop. Iedere dag ging hij de deur uit om 
boodschappen te doen, maar geen van de buren wist dat 
hij zo leefde. Nadat het cleanteam zijn woning grondig had 
schoongemaakt, zei hij: ‘je hebt mijn leven veranderd’.”  

E33-meldingen bij de politie 
gaan over uiteenlopende 
mensen en situaties, waarin 
sprake is van gedrag dat 
melders of politiemensen 
niet begrijpen.
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Stereotype
De verhalen en vooral de huisbezoeken confronteren mij 
met een hardnekkig stereotype van personen met verward 
gedrag. Hoewel ik me heb ingelezen en weet dat de mensen 
en situaties in de politiemeldingen zeer divers zijn, komt bij 
mij direct het beeld op van een wat oudere man met een 
onverzorgd uiterlijk. Iemand die zich op straat opvallend 
gedraagt, door in zichzelf te praten of ergens tegenaan te 
schoppen en contact vermijdt. Het beeldmateriaal bij publi
caties over mensen met ‘verward gedrag’ bevestigt dit ste
reotype regelmatig. Zo bevat de recente publicatie Overlast 
voorkomen in de wijk van Platform 31 voornamelijk foto’s van 
oudere, onverzorgd uitziende mannen. 

Maar het stereotype is slechts een klein deel van het verhaal. 
E33meldingen bij de politie gaan over uiteenlopende men
sen en situaties, waarin sprake is van gedrag dat melders of 
politiemensen niet begrijpen. Mensen met psychiatrische 
stoornissen krijgen in de media en in de verhalen van poli
tiemensen de meeste aandacht, maar slechts een deel van 
de meldingen gaat over deze groep. Mogelijk speelt het een 
rol dat verhalen over mensen met een stoornis het meest tot 
de verbeelding spreken, door de ongrijpbaarheid van wat er 
zich in hun hoofd afspeelt. Dit kan fascineren én voor angst 
zorgen. Mensen met dementie komen ook veel in de mel

dingen voor en roepen totaal andere associaties op. Mensen 
met een licht verstandelijke beperking zitten daar ergens 
tussenin. De twee vrouwen die ik tijdens de huisbezoeken 
trof staan ver af van het stereotype. 

Zonder oordeel
Het verbaast me dat zoveel mensen positief reageren op een 
huisbezoek. Ik had meer weerstand verwacht. Wat zou ik zelf 
doen als er onaangekondigd een politie en ggzmedewerker 
voor mijn deur staan? De openheid van de mensen heeft 
waarschijnlijk ook te maken met de manier waarop ze be
naderd worden. De medewerkers van politie en ggz zijn em
pathisch en nemen mensen serieus. Binnen het PolitieGGZ 
programma is het mogelijk om de tijd voor mensen te ne
men en rustig het gesprek aan te gaan. De politie registreert 
E33meldingen en bestempelt mensen hiermee als ‘verward 
persoon’, maar doet binnen het programma vervolgens weer 
een stapje terug. De politiemensen die ik heb gesproken lij
ken eigenlijk uit te gaan van onbegrepen gedrag. Zij creëren 
ruimte om het oordeel ‘verward gedrag’ te heroverwegen en 
mensen te zien die mogelijk een hulpvraag hebben. 
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Om acceptatie en veiligheid van lesbiennes, homo’s, biseksu
elen, transgender personen, intersekse personen en queer 
personen (LHBTIQ+) in het onderwijs te vergroten, zijn scho
len sinds eind 2012 verplicht om aandacht te besteden aan 
seksuele diversiteit. De manier waarop scholen dit invullen 

 van trainingen tot regenboogtrappen  staat vrij. Toch heeft 
deze verplichting nog niet geleid tot een veilige schoolom
geving voor (alle) LHBTIQ+leerlingen, zo blijkt uit onderzoek 
van Columbia University in samenwerking met COC Neder
land uit 2018. Bijna de helft van de LHBTleerlingen die aan 

Respect op de regenboogtrap: 
hoe gaan middelbare scholen om 
met seksuele diversiteit? 

Bauke Fiere

Paars, blauw, groen, geel, oranje, rood: iedere traptrede heeft een kleur van de regenboog. Op 
de bovenste trede volgt een mooie tekst, als symbool van diversiteit. Een middelbare school in 
Hillegersberg-Schiebroek krijgt zo’n trap. De school wil daarmee laten zien dat alle leerlingen welkom 
zijn, welke seksuele gerichtheid ze ook hebben. Toch is er geen directe aanleiding om de trap te 
bouwen: incidenten zijn er niet geweest en het onderwerp seksualiteit wordt volgens docenten 
openlijk besproken. Als er ogenschijnlijk niks aan de hand is, waarom is de regenboogtrap dan toch 
belangrijk? IDEM-onderzoeker Bauke Fiere ging in gesprek met docenten en managers op middelbare 
scholen in Hillegersberg-Schiebroek, het stadsgebied met relatief gezien de grootste groep kinderen 
tussen 12 en 17 jaar. 
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dit laatste onderzoek meededen, werd in het jaar ervoor 
op school uitgescholden wegens hun seksuele oriëntatie 
en ruim een kwart om hun genderexpressie. Een kleinere 
groep kreeg te maken met licht of zwaar geweld. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat LHBTIQ+leerlingen zich vaker 
eenzaam voelen en vaker afwezig zijn dan de gemiddelde 
leerling in Nederland. 

“Je hoeft niet te praten over iets wat niet 
speelt”
Het grootste deel van de leerlingen op de middelbare 
scholen in HillegersbergSchiebroek heeft geen moeite 
met seksuele diversiteit, zo menen de geïnterviewde on
derwijsprofessionals. Verschillende leerlingen zijn openlijk 
LHBTIQ+ en er zijn weinig incidenten bekend. Echter, tussen 
de professionals (en de scholen waar zij werken) bestaan 
verschillen in aanpak en insteek van dit onderwerp in de 
les. Onderwijsmanager Peter vertelt dat het thema bij hem 
op school alleen voorbijkomt in het lesprogramma bij biolo
gie. Pas als er signalen vanuit het zorgteam komen dat het 
nodig is, wordt het onderwerp in de mentorles aangekaart. 
Volgens hem zijn deze signalen echter uitzonderlijk. Op deze 
school is er dan ook geen speciaal programma over seksuele 
diversiteit. Peter vindt het niet nodig om hier extra aandacht 
aan te besteden, omdat er volgens hem niet gediscrimineerd 

wordt op school. “Het onderwerp speelt hier niet. Je hoeft 
niet te praten over iets wat niet speelt.”

Deze reactie is bepaald niet uniek. Freek Bucx, onderzoeker 
bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, krijgt geregeld te ho
ren dat seksuele diversiteit geen issue is. “Er zijn scholen die 
ontkennen dat er een probleem is, omdat zich nooit inciden
ten voordoen. Maar er zijn natuurlijk wel LHBTIQ+leerlingen 
en dat zij nooit problemen hebben, is moeilijk voorstelbaar.” 
Voor een onderwijsprofessional is het lastig om te weten of 
er leerlingen zijn met een negatieve houding en intolerantie 
jegens LHBTIQ+jongeren. Het gegeven dat leerlingen open
lijk uit de kast zijn gekomen, betekent niet automatisch dat 
alle LHBTIQ+leerlingen de schoolomgeving als veilig genoeg 
ervaren om hun seksuele oriëntatie of genderexpressie te 
delen. Bovendien is het voor docenten niet altijd zichtbaar 
wanneer leerlingen gepest worden.

Ook wanneer iedereen op school het ermee eens is dat sek
suele diversiteit geaccepteerd moet zijn, betekent dit niet dat 
je er niet over hoeft te praten. Een leerling die participeerde 
in het onderzoek ‘Niet langer een keuze’ van de Onderwijs
alliantie voor Seksuele Diversiteit, legt uit waarom het toch 
belangrijk is om seksuele diversiteit te bespreken. “Waar 
ik op school zat, was iedereen het er wel mee eens dat het 

geaccepteerd moest zijn. Daarom hoefde er verder niet over 
gepraat te worden. Dat is geen goede houding, omdat het 
voor veel mensen, LHBTIQ+ of niet, tóch een moeilijk issue 
is.” 

In tegenstelling tot Peter zijn de andere onderwijsprofessio
nals van mening dat extra aandacht voor seksuele diversiteit 
nodig is, ongeacht of er op hun school incidenten zijn. Die 
incidenten zijn er in de samenleving namelijk nog wel. Ook 
op scholen. Zo werd de viering van Coming Out Day op een 
school in Almere dit jaar verstoord door posters van de 
muren te trekken en er werden zelfs homofobe dreigemen
ten geuit op sociale media. Docent Monique, die al ruim 
dertig jaar in het onderwijs in Hillegersberg werkt, vindt het 
belangrijk om expliciet aandacht te besteden aan seksuele 
diversiteit. “Zolang het nog niet heel gewoon is, moet je je er 
bewust van blijven dat je er moeite voor moet blijven doen. 
Je moet niet denken dat we het wel gewoon kunnen laten, 
dat het dan vanzelf wel goed blijft gaan.”

Moderne homofobie
Volgens Laurens Buijs, sociaal wetenschapper aan de UvA, 
is homofobie in Nederland veel subtieler aanwezig en beter 
verstopt dan jaren geleden. Het grootste deel van de Ne
derlandse samenleving, waaronder ook jongeren, kan naar 

Als er leerlingen 
openlijk uit de kast zijn 
gekomen, wil dat niet 
automatisch zeggen dat 
alle LHBTIQ+-leerlingen 
de schoolomgeving als 
veilig genoeg
ervaren.
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is afgestemd dat zowel manvrouwliefde als mannenliefde 
als vrouwenliefde dan aan de orde komen. Daarnaast zijn er 
momenten waarop er specifieke aandacht is voor seksuele 
diversiteit. In de tweede klas komen trainers van het COC die 
zelf LHBTIQ+ zijn langs om voorlichting te geven en sinds een 
aantal jaar wordt Paarse Vrijdag gevierd: door het dragen 
van de kleur paars tonen leerlingen en docenten op deze 
vrijdag hun solidariteit met LHBTIQ+personen.

Gender & Sexuality Alliance
Toch kan het volgens docent Martijn, een collega van Moni
que, nog beter. Hij gaat in het nieuwe schooljaar proberen 
een Gender & Sexuality Alliance (GSA) op te zetten. Een GSA 
is een groep leerlingen  en soms ook docenten  die zich 
inzet voor de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. 
Ook komt er op de school waar zij werken een regenboog
trap om zichtbaar te maken dat de school toegankelijk is 
voor iedereen. “Iedereen is welkom bij ons op school en 
diversiteit zien we als iets heel moois. Ik vind het een zeer 
belangrijk signaal naar onze leerlingen: hier mag en kun je 
jezelf zijn. Iedereen loopt elke dag over die trap, dus staat 
letterlijk in verbinding met dit gedachtegoed.” 

Ronald werkt net als Monique al jaren in het onderwijs en 
is momenteel onderwijsmanager. Hij sluit zich aan bij het 

zijn mening heel goed beredeneren waarom LHBTIQ+per
sonen geaccepteerd moeten worden. In de praktijk ervaart 
een deel van hen toch vaak enig ongemak wanneer ze met 
homoseksualiteit en genderdiversiteit in aanraking komen. 
Ze vinden het bijvoorbeeld vies, eng of afkeurenswaardig. 
Buijs noemt dit moderne homofobie. Omdat vormen van 
moderne homofobie goed verstopt zijn en half onbewust 
plaatsvinden, zijn ze ook lastig aan te pakken. De weten
schapper vindt de middelbare school de uitgelezen plek om 
iets te doen tegen moderne homofobie, omdat de middelba
re school een essentiële rol speelt in de ontwikkeling van de 
seksuele en genderidentiteit van jongeren. 

Een aantal professionals erkent het belang van een brede 
benadering van het thema, bijvoorbeeld door het aan bod 
te laten komen in lessen over liefde, diversiteit en pesten. 
Wanneer seksuele diversiteit alleen als apart thema wordt 
behandeld, of slechts in de biologieles bij seksuele voorlich
ting ter sprake komt, bestaat er volgens hen een kans dat dit 
eerder stigmatiserend werkt. Monique vindt het belangrijk 
om te laten zien dat (seksuele) diversiteit normaal is. “Het 
wordt bij ons op school eigenlijk gebracht als een vanzelf
sprekendheid dat mensen gewoon heel verschillend zijn, ook 
op seksueel gebied.” Wanneer zij het thema liefde op school 
behandelen, steken ze dit breed en inclusief in. Onderling 

belang van het bespreken van seksuele diversiteit als iets 
normaals. “Wat we het liefste doen is benadrukken dat het 
normaal is in het leven en de wereld, in plaats van er een 
project van te maken. Je hebt al deze verscheidenheden, net 
als etniciteiten, religies en dus ook seksuele voorkeuren en 
dat bespreken we gewoon met leerlingen, zonder dat het 
gehighlight wordt.” Hij is geen voorstander van het uitnodi
gen van LHBTIQ+personen die hun verhaal in de klas komen 
vertellen, omdat dit naar zijn mening eerder stigmatiseert dan 
wanneer je het normaal bespreekt. 

Martijn, daarentegen, is erg te spreken over de voorlichting 
die zij samen met het COC aan de leerlingen in de tweede 
klas geven. Ook Buijs pleit ervoor om jongeren in aanraking te 
laten komen met ervaringsverhalen van minderheden op het 
gebied van gender en seksualiteit. Het is dan belangrijk dat de 
ervaringsdeskundigen jongeren zijn met wie zij zich kunnen 
identificeren en in wie zij zich herkennen. “Want iedereen 
weet uiteindelijk wat het is om anders te zijn, ergens niet bij te 
horen, met een geheim rond te lopen, of jezelf niet te kunnen 
zijn. Op die manier leren ze niet alleen dat LHBTIQ+-personen 
maar gewoon mensen zijn, maar voelen ze het ook.” 

Homoschelden
In Nederland wordt ‘homo’ vaak als scheldwoord gebruikt en 

“Iedereen weet 
uiteindelijk wat het 
is om anders te zijn, 
ergens niet bij te horen, 
met een geheim rond 
te lopen, of jezelf niet 
te kunnen zijn.”
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telijk of fysiek een kras oploopt”. Plagen is volgens hem “een 
heel goed maatschappelijk middel tot ontlading en prikken”. 
Hij berispt leerlingen alleen wanneer ‘homo’ discriminerend 
bedoeld wordt. Wel zegt hij het lastig te vinden waar precies 
de grens ligt van wat moet kunnen. Ook omdat het gebruik 
van homo als ‘krachtterm’ wel stigmatiserend is. En wanneer 
wordt plagen pesten? Hoe kun je als docent zien wat de im
pact van het ‘ongericht’ roepen met ‘homo’ is op individuele 
leerlingen die zelf (al dan niet openlijk) LHBTIQ+ zijn of 
LHBTIQ+personen in hun naaste omgeving hebben?

Op de school waar Monique werkt wordt homoschelden in 
geen geval getolereerd. “Er zijn natuurlijk ook groepen, met 
name jongens, die gewend zijn om te roepen ‘hé homo!’ Wie 
het ook roept, we maken er altijd een punt van. Dan zeggen 
ze natuurlijk: ‘ja, dat bedoelen we helemaal niet.’ Dan kan 
je toch ook iets anders zeggen? Als je dat toch niet bedoelt? 
Ook dat grijp je weer aan om het erover te hebben.” 
 
Negatieve reacties
Naast de verstopte of onbedoelde vormen van moderne 
homofobie, zijn er ook leerlingen die openlijk een negatieve 
houding aannemen tegenover seksuele diversiteit en gen
derdiversiteit. Dit kan LHBTIQ+leerlingen het gevoel geven 
dat ze niet zichzelf kunnen zijn op school en dat ze hier niet 

er worden veel grappen over LHBTIQ+personen gemaakt. 
Dit soort opmerkingen hebben meestal betrekking op alles 
wat als nietmannelijk of normoverschrijdend wordt gezien 
en zijn niet altijd specifiek gericht op LHBTIQ+-personen. 
Veel LHBTIQ+personen ervaren deze woorden toch als 
kwetsend. En de impact ervan is aanzienlijk, ongeacht wat 
met het ‘grapje’ bedoeld wordt. Programmamaker Nicolaas 
Veul maakt dit zichtbaar in zijn documentaire Pisnicht: the 
Movie. Zelf heeft Veul jarenlang in de kast gezeten omdat 
hij opgroeide met het beeld dat een homo inferieur is. Elke 
keer wanneer er met ‘homo’ werd gescholden, al dan niet 
tegen hem gericht, deed dit iets met zijn zelfbeeld en werd 
het voor hem moeilijker om naar vrienden en familie open te 
zijn over homoseksualiteit. Inmiddels doen homograppen en 
scheldwoorden hem een stuk minder. Maar wanneer je jong 
bent is dat een stuk lastiger, geeft hij aan. “Woorden hebben 
betekenis. Betekenis heeft impact.”

Je kunt je afvragen of school wel een veilige omgeving voor 
LHBTIQ+leerlingen is wanneer er geregeld met ‘homo’ wordt 
gescholden of hier grapjes over worden gemaakt. Volgens 
de geïnterviewde professionals komt homoschelden ook op 
hun scholen voor. Dit wordt niet door iedereen als (even) 
problematisch ervaren. Ronald geeft aan dat “het bij het 
opgroeien en volwassen worden hoort dat je af en toe gees

veilig zijn. Het onderzoek Anders in de klas van het SCP legt 
uit waar negatieve houdingen over seksuele diversiteit onder 
jongeren vandaan kunnen komen. Zo is de puberteit voor 
veel jongeren een periode van onzekerheid en veel veran
dering. Samen met een verhoogde gevoeligheid van wat 
andere jongeren van hen vinden, kan dit verklaren waarom 
leerlingen in de puberteit sterker vasthouden aan sekse
stereotiepe beelden en strikte gendernormen. Jongeren  
denken in deze levensfase ook vaker zwartwit.  

De houdingen en opvattingen van jongeren over seksuele 
diversiteit krijgen ze vaak van huis uit mee. Maar ook omge
vingen als school, de buurt en de kerk hebben zo’n sociali
serende invloed. Uit ander onderzoek van het SCP uit 2014 
blijkt dat religieuze jongeren, met name moslims, negatiever 
reageren op homoseksualiteit dan nietreligieuze jongeren. 
Zij hebben meer moeite met twee zoenende mannen (en in 
mindere mate met twee zoenende vrouwen) en vinden het 
vaker vervelend om les te krijgen van een homoseksuele of 
lesbische docent. Hoe reageren professionals op negatieve 
reacties van leerlingen?

Ronald krijgt weleens van leerlingen te horen dat ze moeite 
hebben met seksuele diversiteit, omdat het van hun geloof 
niet mag. “Zo’n kind is niet te overtuigen van iets anders. 

“Er zijn natuurlijk ook 
groepen, met name jongens, 
die gewend zijn om te 
roepen ‘he homo!’ Wie het 
ook roept, we maken er 
altijd een punt van.”



84 85

Maar ik heb nog nooit meegemaakt, of ze nu christelijk zijn 
of islamitisch, dat ze het dan willen verbieden.” Hij vindt het 
geen enkel probleem dat niet alle leerlingen seksuele diver
siteit omarmen. Een doel voor hem is dat leerlingen elkaar 
de ruimte geven en seksuele diversiteit tolereren. Tolerantie 
is volgens hem zelfs de kern van diversiteit. Maar hij is van 
mening dat je mensen niet kunt opleggen dat ze van alles 
moeten accepteren. “Bij acceptatie zit je op een puur inter
ne menselijke waarde. Die kun je niet opleggen. Tolerantie 
is misschien zwakker, omdat het een vorm van gedogen is. 
Maar dat maakt juist die diverse wereld mogelijk.”

Martijn heeft in zijn les nog nooit negatieve reacties op het 
onderwerp meegemaakt. Hij geeft aan dat leerlingen opval
lend positief reageren wanneer seksuele diversiteit in de les 
behandeld wordt. Monique vertelt dat er ieder jaar op Paar
se Vrijdag wel een aantal negatieve reacties van leerlingen 
zijn. Die dan dingen roepen als ‘kankerhomo’. Zij heeft het 
idee dat deze jongeren zelf meestal geen ervaring hebben 
met homoseksualiteit in de nabije omgeving, maar dat het 
gewoon vooroordelen zijn, “ingegeven door hoe er thuis over 
wordt gedacht of in de media over wordt gesproken”. Ze 
vertelt dat je misschien ook blij moet zijn dat ze zich hardop 
uiten, “want dat geeft je de kans om erover te praten, terwijl 
ze het anders misschien toch denken of ergens anders roe

“Vooral met elkaar in gesprek gaan en vooral niet met een 
negatieve grondhouding beginnen, maar uit nieuwsgierig
heid en met interesse. Kijk ook naar de dingen die je wel met 
elkaar gemeen hebt, niet alleen naar de verschillen. Iedereen 
is verschillend, hoe dan ook.”  

Uit privacyoverwegingen zijn de namen van de onderwijsprofes-
sionals in dit artikel gefingeerd.

pen waar wij het niet horen.” Door het gesprek hierover aan 
te gaan, hoopt ze leerlingen meer respect voor elkaars ach
tergrond bij te brengen. 

Respectvolle omgang
Uit de gesprekken met professionals ontstaat het beeld dat 
de meesten van hen seksuele diversiteit op school de nodige 
aandacht geven en ook het belang hiervan inzien. Zij vinden 
het belangrijk dat leerlingen zichzelf kunnen zijn op school 
en proberen voor iedereen een veilige omgeving te creëren. 
Toch blijft het lastig om te weten wanneer je het (helemaal) 
goed doet. Een inclusieve benadering, waarin seksuele di
versiteit aan de orde komt in thema’s als liefde en diversiteit, 
lijkt een prima manier om te benadrukken dat dit iets nor
maals is. Maar is er daarin wel voldoende ruimte voor speci
fieke vraagstukken waar LHBTIQ+-leerlingen mee te maken 
(kunnen) krijgen? Wanneer doe je als docent genoeg en hoe 
weet je of school daadwerkelijk een veilige plek is voor alle 
leerlingen? Deze vragen zijn niet zo makkelijk te beantwoor
den.  

Wat volgens de meeste professionals in ieder geval belang
rijk is voor een respectvolle omgang met seksuele diversiteit, 
is leerlingen meegeven dat je iedereen zijn stukje ruimte 
moet geven. Veel praten is daarbij essentieel. Monique: 
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Schotse Hooglanders staan gulzig te grazen, terwijl op de 
achtergrond de zware industrie van de Rotterdamse haven 
onafgebroken doorbuldert. Rozenburg is omringd door 
water. Het kleine dorpje op het gelijknamige eiland is van 
oorsprong een agrarische gemeenschap, maar na de Twee
de Wereldoorlog veranderde het in een dorp vol havenar

beiders. Inmiddels is het een plek waar natuur en industrie 
naast elkaar bestaan: op de landtong is volop ruimte voor 
groen en recreatie, terwijl in de verte de haven continu in 
bedrijf is. De meeste bewoners van Rozenburg werken in de 
haven, of bij een van de bedrijven op bedrijventerrein Pothof, 
maar zijn niet ‘op het dorp’ geboren. Toch wonen de meeste 

Zelfstandige gemeente of deelgebied: 
verenigingsleven blijft in DNA van 
Rozenburg 

Wilke Martens en Sophie van der Spek

Van oudsher heeft Rozenburg een rijk verenigingsleven: er is een biljartclub en een tennisclub, een 
carnavalsvereniging en een breiclub, een scouting en een ouderenbond. Wie een nieuwe vereniging 
wilde oprichten werd enthousiast onthaald en als een vereniging even financieel in de knel zat, kreeg 
ze bijval vanuit de gemeente. Echter, sinds Rozenburg in 2010 bestuurlijk is opgegaan in het veel 
grotere Rotterdam, loopt het allemaal anders. Regels zijn veranderd en worden strikter nageleefd; 
provisorische oplossingen zijn niet meer genoeg. Toch is Rozenburg erin geslaagd om haar rijke 
verenigingsleven te behouden. IDEM-redacteur Wilke Martens en Sophie van der Spek van RADAR 
zochten uit hoe dat is gelukt. “Geen ouderenbond meer? Dan beginnen we er toch zelf een!”
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bewoners er al jaren en willen ze er ook niet weg. Want met 
nog geen dertienduizend inwoners blijft Rozenburg een dorp, 
of het bestuurlijk nu bij Rotterdam hoort of niet.

Rijk verenigingsleven
Rozenburg heeft van oudsher een rijk verenigingsleven. Hoe
veel verenigingen er precies zijn is onduidelijk, maar volgens 
de laatste  overigens nog niet afgeronde  inventarisatie van 
welzijnsorganisatie DIA zijn het er ten minste vijftig. Van de 
carnavalsvereniging tot de breiclub: ze krijgen allemaal een 
plekje. Volgens Marjon McElligot, huidig gebiedscommissie
lid en voormalig raadslid van Rozenburg, zit dat in het DNA 
van het dorp. “We hebben hier verenigingen die al meer dan 
honderd jaar oud zijn”, vertelt ze tijdens een gesprek in de 
bibliotheek van Rozenburg, die tevens dienstdoet als Huis 
van de Wijk. In de ene zithoek drinken ouderen een kopje 
koffie en maken ze een praatje, terwijl een jonge moeder bij 
de kasten prentenboeken uitzoekt om haar kroost mee te 
vermaken. Het had niet veel gescheeld of de bibliotheek was 
er niet meer geweest, vertelde McElligott aan het begin van 
het gesprek. Het stond als een van de eerste voorzieningen 
op de lijst om te verdwijnen na de samenvoeging met Rotter
dam. Maar McElligott en haar collega’s hadden alles op alles 
gezet om de bibliotheek te behouden. Met succes.

“De bibliotheek, het voormalige gemeentehuis, maar voor
al de verenigingen: ze vormen de binding van ons dorp”, 
vervolgt McElligott. “Als je over Rozenburg praat, kun je niet 
zeggen dat het een monumentaal dorp is, of een trekpleis
ter vanwege de omringende natuur of iets dergelijks. Maar 
iedereen die hier woont zal wel zeggen dat de sociale sector 
heel erg sterk is.” 

Muziektheater De Ontmoeting, dat is gevestigd in de oude 
kerk, is hiervoor illustratief, meent McElligott. “Er zitten mu
ziekverenigingen, koren, een naaicafé, theater: daar gebeurt 
van alles”, zegt ze. “En het draait volledig op vrijwilligers. Ro
zenburg is een dorp met veel vrijwilligers en veel vrijwilligers
organisaties: dat is de kern van deze plek. We hebben dat als 
zelfstandige gemeente altijd gekoesterd, door presentjes of 
soms financieel bij te springen, al vonden sommigen dat we 
de verenigingen te veel verwenden.” 

Die rijke traditie van verenigingen is waardevol, omdat het 
burgerparticipatie  het politieke ideaal sinds grofweg 2013 
 alleen maar aanwakkert, zo blijkt ook uit de theorie van 
socioloog Erik Snel, waarin onder anderen de Amerikaanse 
socioloog Sampson wordt aangehaald. “Sampsons centrale 
stelling is dat bewoners meer participeren in lokale initiatie
ven en activiteiten wanneer er een traditie en een infrastruc

tuur van private initiatieven in de buurt aanwezig zijn, zoals 
blijkt uit de aanwezigheid van lokale kranten, buurtorganisa
ties, buurtpreventieprojecten, hulpverlenings en welzijnsin
stellingen, enzovoort. Door zo’n organisatorische infrastruc
tuur en een traditie van burgeractivisme lukt het beter om 
burgers te mobiliseren om actief te worden dan in buurten 
zonder zo’n traditie en netwerk van organisaties.” Maar wat 
gebeurt er als deze rijke Rozenburgse traditie van burgerac
tivisme voor grote uitdagingen komt te staan als gevolg van 
bestuurlijke veranderingen? 

Van zelfstandige gemeente naar stadsgebied
De organisatorische infrastructuur en de traditie van burger
activisme in stand houden was voor Rozenburg als zelfstan
dige gemeente nooit een probleem, aldus McElligott. De prij
zen om een locatie te huren waren laag, subsidie aanvragen 
voor evenementen was eenvoudig en er werd snel een oogje 
toegeknepen als bijvoorbeeld met de hele straat werd gebar
becued in de openbare ruimte. Maar dat alles veranderde in 
2010, toen Rozenburg van zelfstandige gemeente bestuurlijk 
overging in stadsgebied van Rotterdam. Voor deze overgang 
werd al twee jaar lang nagedacht over de toekomst van Ro
zenburg. Uit een onderzoek van de provincie ZuidHolland 
bleek namelijk dat de openbare orde en veiligheid niet op 
orde waren. In een vervolgonderzoek naar bestuurskracht 

bleek Rozenburg ook op dat vlak niet te voldoen. Het advies 
van de gedeputeerde staten luidde om de zelfstandigheid 
op te geven. Maar waar kon Rozenburg bij aansluiten? Het 
tegenovergelegen Maassluis kon het minst op draagvlak 
rekenen van bewoners en Rotterdam werd vooral geassoci
eerd met criminaliteit, mensen met migratieachtergrond en 
weinig groen. 

Toch stemde een onwaarschijnlijk nipte meerderheid van de 
Rozenburgse raadsleden (acht tegen zeven) op 10 juli 2008 
voor aansluiting bij de gemeente Rotterdam. Los van alle be
stuurlijke hervormingen die hiermee gepaard gingen, kwam 
ook het verenigingsleven niet onder veranderingen uit. On
der Rotterdams bewind, bleek marktdenken veel prominen
ter op de agenda te staan. Verenigingen moesten  net als 
gemeenten zelf  vercommercialiseren: in plaats van louter 
subsidie te ontvangen, moet  bijvoorbeeld  een zwembad 
vooral zelf inkomsten genereren. 

Als gevolg van deze vercommercialisering van publieke 
voorzieningen, konden besturen niet meer even via de 
onskentonsgemeenschap zaken regelen. Er moest een 
professionaliseringsslag gemaakt worden. McElligott: “Aan 
de ene kant was het heel goed dat besturen zich echt moes
ten gaan verdiepen in hun vereniging en noodgedwongen 



90 91

verder professionaliseerden, maar aan de andere kant gin
gen sommige bureaucratische regeltjes soms te ver. Als een 
vereniging bijvoorbeeld een halve gymzaal wilde huren, dan 
kostte dat  ik zeg maar wat  vijf euro per uur. En als je een 
half uur eerder kwam om je spulletjes vast klaar te zetten, 
dan was dat geen probleem  zolang je niemand in de weg 
zat, natuurlijk.”

Echter, sinds de aansluiting bij Rotterdam, moeten gemeen
telijke locaties kostendekkende huren rekenen. “Als je dat 
half uur vooraf niet gereserveerd en niet betaald hebt, krijg 
je de sleutel niet om je spullen klaar te zetten”, legt McElligott 
uit. “Niet alleen voelt dat voor de verenigingen heel onper
soonlijk en heel ‘ondorps’, maar voor sommige werden de 
nieuwe regels ook financieel een probleem. Voor hen was de 

der geld? “Gelukkig konden we dit probleem vrij snel met de 
gemeente Rotterdam bespreken”, zegt McElligott. “Want als 
je hier strikt de tarieven uit Rotterdam zou hanteren, zouden 
het zwembad en de sporthal leegstaan.” Rotterdam bleek op 
voor Rozenburg cruciale punten bereidwillig om water bij de 
wijn te doen. “Allereerst wil niemand dat die gebouwen leeg 
komen te staan”, zegt McElligott. “Maar vooral wilden wij  en 
gelukkig ook gemeente Rotterdam  dat we zulke voorzienin
gen gewoon voor ons eigen gebied konden behouden.”

Behoud van voorzieningen specifiek voor Rozenburg, lijkt 
vooral van belang vanwege het gebrek aan binding met Rot
terdam. Rozenburgers voelen niet alleen weinig binding met 
de stad vanwege de geografische afstand en slechte ontslui
ting met het openbaar vervoer, maar ook is er een culturele 
afstand. “De gerichtheid op en identificatie met Rotterdam is 
beperkt en men voelt zich achtergesteld door het gemeente
bestuur”, zo staat te lezen in het rapport van Regioplan. Snel 
et al. (2018) bevestigen dat mensen die meer ingebed zijn in 
de buurt, door contacten en verbondenheid, eerder geneigd 
zijn deel te nemen aan buurtactiviteiten. 
McElligott herkende tijdens de overgangsfase duidelijk de 
problemen die de fysieke en mentale afstand tot het stad
huis opleverde voor verenigingen. “Het gaf in eerste instantie 
best wel wat moeite”, zegt ze. “Het is de meeste besturen 

enige manier om die hogere kosten te betalen, het tarief voor 
de leden verhogen. Maar dan loop je het risico dat je leden 
kwijtraakt, want Rozenburgers kunnen relatief gemakkelijk in 
VoornePutten gaan sporten, waar de tarieven lager zijn.”

Het lijkt een duidelijk voorbeeld van de ‘BV Nederland’, waar
bij meer oog is voor de korte termijn (‘verenigingen moeten 
zoveel mogelijk zichzelf zien te bedruipen’), dan voor de con
sequenties voor de burger op lange termijn (nabije (sport)
voorzieningen verdwijnen). Politicologe, oudpolitica en 
oudburgemeester Johanneke Liemburg licht dit mechanisme 
toe in haar essay Het failliet van de BV Nederland: “Het markt
denken is gericht op het kortetermijnbelang van sommige 
individuen (aandeelhouders) en niet op de duurzame ontwik
keling van de samenleving als geheel. De BV is financieel-eco
nomisch en niet sociaalcultureel van aard. Door de eenzijdige 
nadruk op effectiviteit en efficiency worden burgers gecon
fronteerd met meer regels, meer formulieren, meer controle, 
meer kosten, zonder dat hun problemen worden opgelost.”

Binding met omliggende gemeenten
De noodzaak om Rotterdamconforme tarieven te hanteren, 
bleek voor verenigingen al snel een groot probleem. Hoe kun 
je leden behouden als ze een paar kilometer verderop  maar 
in een andere gemeente  hetzelfde kunnen doen voor min

gelukt om door te gaan. Maar, laten we eerlijk zijn, er waren 
ook bestuursleden die niet konden omgaan met ‘administra
tieve rompslomp en bureaucratisch gedoe’. In die gevallen 
zijn er wel nieuwe bestuursleden gekomen die het stokje 
hebben overgenomen. We zitten nu weer in rustig vaarwa
ter, maar het was een tijdje niet niks.” 

Tussen wal en schip: de scouting
De scouting van Rozenburg was een van die organisaties 
waar het bestuurlijk even tegen zat. Met man en macht is ge
probeerd geld bij elkaar te sprokkelen om het hoofd boven 
water te houden. “De afgelopen periode hebben we hard 
moeten werken voor het voortbestaan van de vereniging”, 
legt Bart van Harten, de huidige voorzitter van de scouting, 
uit. “Er zijn de afgelopen jaren wat wisselingen in het bestuur 
geweest, omdat sommigen voorheen wat steekjes hebben 
laten vallen. Denk dan aan subsidies die niet op tijd zijn aan
gevraagd, waardoor we nu achter de feiten aanlopen. We 
doen nog steeds hard ons best om ons hoofd boven water 
te houden, nog altijd verkeren we in zwaar weer door oude 
schulden.” 

Het feit dat de scouting letterlijk in twee gemeentes  
gevestigd is, maakt het er niet gemakkelijker op. De scouting 
van de Albert Schweitzer Groep heeft namelijk een  

“Als je hier strikt de 
tarieven uit Rotterdam 
zou hanteren, zouden
het zwembad en de 
sporthal leegstaan.”
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zeeverkennerslocatie, die gevestigd is in Brielle, en een land
tak met de locatie op Rozenburg. “Op zich is het geen pro
bleem dat we twee locaties hebben”, zegt Van Harten. “Maar 
je moet wel wat meer moeite doen om de locaties draaiende 
te houden. Als we subsidie aanvragen bij landelijke partijen, 
dan vragen we die aan voor de vereniging  ongeacht de 
locatie. Maar voor specifieke aanvragen, moeten we de ene 
keer aankloppen bij gemeente Rotterdam en de andere keer 
bij gemeente Brielle.” 

De bijzondere constructie lijkt voor de leden echter niets 
uit te maken: de instroom blijft op peil. “Rozenburg is geen 
grote gemeenschap, dus je hebt al vaak vriendjes of klasge
nootjes van leden die ook willen meedoen”, zegt Van Harten. 
“Genoeg vrijwilligers vinden om leiding te geven, is een an

zieningen verdwijnen namelijk niet alleen om demografische 
of economische redenen, maar vooral door een dreigend 
tekort aan maatschappelijke huisvesting. “Sommige vereni
gingen of bewonersinitiatieven zijn genoodzaakt de hand
doek in de ring te gooien”, zegt McElligott, “simpelweg omdat 
er geen plek is.” Zo verkeerde de biljartclub in zwaar weer. 
“Het pand waar de biljartclub is gevestigd, dienstencentrum 
Het Anker, wordt gesloten”, vertelt McElligot. “De biljartclub 
moet dus uit het gebouw, dat zorgverlener Careyn heeft af
gestoten om kosten te besparen. De vereniging ging hard op 
zoek naar iets anders, maar het is niet zo eenvoudig om drie 
of meer van die flinke biljarttafels zomaar ergens anders te 
plaatsen. Er moet echt een permanente oplossing gevonden 
worden.” 

McElligot wijst daarbij op het sociale aspect van de biljart
club, dat met het pand verloren zou gaan. “De club telt 
ongeveer tachtig leden, vooral mannen, en doen mee aan 
regionale wedstrijden. Ze maken dagelijks gebruik van de 
ruimte, waar ook een barretje in zat. Zie maar een nieuwe 
maatschappelijke locatie te vinden waar de biljarttafels in 
passen en waar een barvergunning op gegeven kan worden. 
Ze hadden tijdelijk in de oude sporthal terecht gekund, maar 
die staat op de slooplijst. Bovendien kan hier de bar niet in 
en is het niet geschikt om bezoekers te ontvangen als er een 

der verhaal. Je kan niet zomaar vijftig kinderen bij drie vol
wassenen zetten, dus we moeten de instroom wel reguleren. 
Ouders springen vaak bij als er activiteiten zijn of klusjes, 
maar bestuursleden of actieve leiding vinden: dat is lastig in 
een klein dorp als Rozenburg. En wat dit betreft is Rotterdam 
toch echt te ver weg, daar hebben ze bovendien hun eigen 
scoutingverenigingen.” 

Vaste vrijwilligers vinden mag dan lastig zijn, aan betrok
kenheid van de Rozenburgers zelf ligt het niet. Tijdens de 
coronacrisis hebben bewoners de scouting uit de financiële 
nood geholpen: dankzij een wafelactie van een van de leden 
kan de vereniging weer heel even rondkomen. Maar ook 
voor corona was al de betrokkenheid groot. “We zijn heel blij 
dat lokale ondernemers vaak met ons meedenken”, zegt Van 
Harten. “Als we een activiteit organiseren, sponsort bijvoor
beeld de lokale supermarkt wat eten en drinken. Soms is het 
wat schipperen tussen wal en kade, maar gelukkig zijn er 
veel mensen die met ons meedenken  ook van de gebieds
commissie.” 

Gebrek aan vastgoed
Hoe hard de gebiedscommissie ook haar best doet om met 
de verenigingen en organisaties mee te denken, soms lopen 
ook gebiedscommissieleden tegen beperkingen aan. Voor

wedstrijd wordt gespeeld. Daarom zijn ze nog altijd op zoek 
naar een geschikte locatie.” 

De biljartclub is niet de enige die lijdt onder het gebrek aan 
ruimte, al kunnen andere verenigingen zich wat flexibeler 
opstellen. “Zo kon handbalvereniging Indus op een gegeven 
moment alleen nog maar buiten trainen, omdat ze de kan
tine niet konden betalen”, legt McElligott uit. “Dat was een 
aderlating, maar ze gingen gewoon door. Uiteindelijk zijn ze 
gaan samenwerken met de Smooksnuivers, de lokale carna
valsvereniging. Door de kantine te delen  en dus ook de kos
ten daarvoor  konden ze allebei hun activiteiten voortzetten. 
Er moest alleen een bijzondere constructie op papier verzon
nen worden, want officieel mogen een sportvereniging en 
een carnavalsvereniging niet samenwerken. Carnaval heeft 
immers weinig met sport te maken. Door bemiddeling van 
de gebiedscommissie lukte het dan toch om het contractueel 
voor elkaar te krijgen, maar dat soort procedures duren ge
woon ontzettend lang.”  

Succesverhaal: ouderenbond neemt heft in 
eigen hand
Ondanks nieuwe regels, gebrek aan vastgoed en afstand tot 
het stadhuis, lijkt Rozenburg erin geslaagd haar bewoners 
tevreden te houden over de voorzieningen. Hoewel het  

“Door de kantine te 
delen - en dus ook de 
kosten daarvoor - konden 
twee verenigingen hun 
activiteiten voortzetten.”
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voorzieningenniveau objectief gezien nagenoeg gelijk is ge
bleven (met een score van 66 in 2014 ten opzichte van 65 
in 2020), zijn Rozenburgers in de loop van de jaren een stuk 
tevredener geworden over het voorzieningenniveau. Waar in 
2014 slechts 34 procent van de huishoudens tevreden was 
over het aanbod aan voorzieningen tezamen, is dit in 2020 
gestegen naar 54 procent. Alleen een bank, postkantoor en 
betere ovaansluiting wordt door de meerderheid van de 
Rozenburgers gemist (Cijfers: gemeente Rotterdam; OBI, 
Wijkprofiel 2014-2016-2018-2020).

Ondanks de opgelegde ‘marktwerking’ van zowel lokaal be
stuur als organisaties en gebrek aan maatschappelijk vast
goed, lijkt de traditie van burgeractivisme en het ‘DNA van 
Rozenburg’ waar het verenigingsleven in gekerfd staat de 
overhand te houden. Natuurlijk geeft een enkele vereniging 
het op, maar de meeste lijken er linksom of rechtsom in te 
slagen om op de been te blijven. Soms doen ze dat door de 
samenwerking op te zoeken, soms door gewoon zelf de or
ganisatie over te nemen als bewoners, zoals de Ouderenver
eniging Rozenburg met groot succes deed. 
De lokale afdeling van de Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen (ANBO) viel in 2016 weg door herindeling en afge
treden bestuurders. In plaats van een wekelijkse activiteit 
van de lokale afdeling, bleef er met geld van de landelijke 

en ben gegaan. Daar werd ik meteen aangesproken: ‘Oh Fan, 
jou moet ik hebben.’ Later was ik toch blij dat ik gegaan was, 
want ze wilden ons betrekken bij een pilot voor de buitenge
bieden.” 

Hoe goed het ook gaat met de ledenaantallen, de activiteiten 
en de adviesfunctie aan de gemeente, ook de Ouderenver
eniging kampt met het gemis van een eigen locatie. “We 

ANBO slechts ruimte voor een of twee activiteiten per jaar. 
Veel te weinig, vonden Harry van den Ende en Fanny Zuur. 
Ze peilden de interesse voor een nieuwe ouderenvereniging 
en op 14 januari 2016 werd de oprichtingsakte onderte
kend bij de notaris. Inmiddels heeft de vereniging meer dan 
tweehonderd leden, organiseren ze wekelijks activiteiten 
en bieden ze hulp bij administratie of rijbewijskeuring. “We 
doen ontzettend veel”, vertelt Zuur. “Eens per maand organi
seren we een bingo, op donderdagochtend organiseren we 
line-dance, we hebben filmavonden en spelletjesmiddagen 
voor jong en oud  die we samen met welzijnsorganisatie DIA 
hebben opgezet. Daarnaast organiseren we allerlei andere 
activiteiten, zoals een gezondheidsmarkt of de Dag van de 
Ouderen, ieder jaar op 1 oktober.”

Daarnaast ondersteunen de vrijwilligers van de Ouderenver
eniging Rozenburg ook op andere manieren. Zo dienen ze 
als vraagbaak voor ouderen of spelen ze klachten door naar 
de gemeente  bijvoorbeeld over ontoegankelijke stukken in 
de openbare ruimte. Bovenal geven Van den Ende en Zuur 
de gebiedscommissie gevraagd en ongevraagd advies en 
vormen ze een schakel tussen burgers en gemeente. “Op 
een dag kwam ik terug van een bedevaart en moest ik ’s 
avonds naar de gebiedscommissie”, vertelt Zuur. “Ik had er 
eigenlijk geen zin in, maar ik heb me toch bij elkaar geraapt 

zaten eerst in een pand van Careyn, de zorgorganisatie”, legt 
Zuur uit, “maar zij hebben dat afgestoten omdat het te duur 
werd. Van meerdere verenigingen horen we dat er behoefte 
is aan een eigen stek. Maar het gaat ook om de centen, dus 
misschien moeten we samen met een andere vereniging iets 
huren. Er staat hier een school met zes lokalen leeg, daar 
kunnen we een gezamenlijk verenigingshuis in maken. Zo’n 
lokaal, dat zie ik best wel zitten.” 
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Hoogvliet is, net als veel andere delen van Rotterdam, een 
gebied met een diverse bevolkingssamenstelling en grote 
verschillen tussen wijken. Op zoek naar vaders in Hoogvliet 
om te interviewen over hun vaderrol en hun kijk op de uit
breiding van het geboorteverlof, krijg ik regelmatig enigszins 

verbaasde reacties. Verschillende professionals vertellen dat 
zij in het gebied vooral veel alleenstaande moeders treffen. 
Vaders zijn in die gezinnen buiten beeld of spelen een rol op 
de achtergrond, vertellen zij. Het lijkt erop dat dit beeld van 
professionals enigszins is gekleurd door hun ervaringen met 

Van kostwinner tot huisvader: 
vaderbetrokkenheid in Rotterdam

Inte van der Tuin

Het partnerverlof ofwel vaderschapsverlof in Nederland is in 2020 uitgebreid.* Uit tal van 
onderzoeken blijken de positieve effecten van een grote betrokkenheid van vaders direct na de 
geboorte (en daarna). Het is onder andere gunstig voor de ontwikkeling van jongens en meisjes en hun 
relaties op latere leeftijd, het welzijn en geluk van vaders zelf en de relatie tussen ouders. Hoe kijken 
Rotterdamse vaders aan tegen de uitbreiding van de geboorteverlofregeling? Zouden zij er gebruik 
van maken? En hoe zien zij hun rol als vader eigenlijk? IDEM-onderzoeker Inte van der Tuin sprak 
vaders en professionals in Hoogvliet over vaderbetrokkenheid en de beperkingen van de Nederlandse 
verlofregelingen.

*Dit verlof geldt voor partners en dus niet alleen voor vaders. Ook LHBTIQ+-partners kunnen er gebruik van maken. Dit artikel 
richt zich echter alleen op vaders, omdat er in de rolverdeling binnen heterogezinnen gendergerelateerde issues spelen.   
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gezinnen waarbinnen problematiek speelt als opvoedvraag
stukken, leer of gedragsproblemen bij (één van de) kinde
ren, armoede en schulden of een combinatie hiervan. De 
situatie van eenoudergezinnen is over het algemeen kwets
baarder dan die van gezinnen met twee ouders (CBS, Kwali-
teit van leven in Nederland, 2017). Uit cijfers blijkt dat het aan
tal eenoudergezinnen in Hoogvliet vergelijkbaar is met het 
Rotterdamse gemiddelde van 11% (Wijkprofiel Rotterdam 
Hoogvliet). Medewerkers van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) hebben contact met alle Hoogvlietse ouders met 
kinderen van 0 tot 18 jaar. Zij zien in Hoogvliet juist meer 
vaders op het spreekuur dan in sommige andere gebieden 
van Rotterdam. Maar ook bij het CJG zijn moeders oververte
genwoordigd. Dit is echter in heel Rotterdam het geval, want 
de opvoeding is volgens professionals nog steeds vooral een 
“vrouwending”. 

Invulling vaderschap
Het feit dat vaders regelmatig onzichtbaar zijn voor profes
sionals vertelt iets over de rolverdeling binnen een gezin, 
maar het betekent niet dat vaders niet betrokken zijn bij de 
opvoeding van hun kinderen. In het contact met het CJG en 
scholen is er binnen gezinnen vaak sprake van een traditio
nele rolverdeling, vertelt een professional: “Hier in Hoogvliet 
is het: moeder regelt de ‘binnenlandse zaken’ – waarvan de 

opvoeding onderdeel is  en vader de ‘buitenlandse zaken’. 
Bij grotere problemen, bijvoorbeeld als een kind van school 
af moet of om een andere reden van school moet wisselen, 
dan komt ‘buitenlandse zaken’ er ook bij. Er zijn natuurlijk 
altijd uitzonderingen, maar dit is wat ik over het algemeen 
zie.” Hoogvliet is hierin niet opvallend. In heel Nederland is 
het zogenaamde ‘mannelijk kostwinnersmodel’ dominant, 
blijkt uit een recent onderzoek van Rutgers met de titel 
 Vaderschap in Nederland: van willen naar doen (2019). De ver
antwoordelijkheid voor het gezinsinkomen ligt voornamelijk 
bij de vader en die voor de zorg voor kinderen bij de moe
der. De moeder wordt beschouwd als de primaire opvoeder 
en de rol van de vader is secundair. De onderzoekers conclu
deren dat maatschappelijke normen over de taken van man
nen en vrouwen diepgeworteld zijn in onze samenleving en 
de keuzes bepalen die binnen gezinnen worden gemaakt.
Met de nieuwe verlofregeling voor partners hoopt de over
heid verandering te brengen in die diepgewortelde gender
normen. Vaders krijgen sinds 1 januari 2019 na de geboorte 
van hun kind eenmaal het aantal uren dat zij per week wer
ken aan geboorteverlof (voorheen waren dit twee dagen). 
Deze uren worden volledig doorbetaald door de werkgever. 
In aanvulling op deze vrije dagen kunnen vaders per 1 juli 
2020 maximaal vijf werkweken aanvullend geboorteverlof 
opnemen. Het UWV betaalt vaders die dit aanvullende verlof 

opnemen binnen zes maanden na de geboorte maximaal 
70% van hun loon door.    

Ondertussen blijkt uit de gesprekken met ouders en profes
sionals dat er grote verschillen bestaan tussen de invulling 
die vaders in de praktijk aan hun ouderrol geven. Zo zijn er 
vaders die kostwinner zijn en lange dagen werken om voor 
het gezinsinkomen te zorgen. Een moeder vertelt dat haar 
man zeven dagen per week werkt en iedere dag om vijf uur 
de deur uit gaat en ’s avonds rond zes uur thuiskomt: “Ik leef 
bijna zonder man, heb vooral een man op papier. Iedere dag 
eten we als gezin een half uurtje samen en dan gaat ieder
een naar bed. De volgende dag is hetzelfde. Alleen in de zo
mervakantie is mijn man vrij.” Mehmet, vader van vier kinde
ren, werkt in de horeca en heeft juist wisselende werktijden. 
Hij begint regelmatig later op de dag met werken en kan de 
kinderen naar school brengen en zo nu en dan deelnemen 
aan activiteiten op school. Over de taakverdeling binnen 
het gezin zegt hij: “We hebben geen vaste dingen daarin. 
Iedereen doet wat ie tegenkomt.” Vader Amin heeft een voor 
Nederland opvallende beslissing genomen: hij is gestopt met 
werken toen hij kinderen kreeg. Zijn vrouw is fulltime blijven 
werken en hij werd “huisman”, vertelt hij. “Het kwam zo: Mijn 
dochter was heel klein en ik moest haar ’s morgens bij mijn 
schoonouders afleveren. Ik haalde haar uit haar bed, want 

ze lag te slapen, moest haar omkleden in die kou enzo. En ik 
ging met een schuldgevoel naar mijn werk en zat aan haar te 
denken. Toen dacht ik: nee, dat gaan we niet doen. Toen was 
de beslissing snel genomen.” De meeste vaders lijken prag
matische keuzes te maken en geen uitgesproken mening te 
hebben over de invloed van normen over mannentaken en 
het Nederlandse beleid. Een aantal beschouwt de rolverde
ling binnen het gezin vooral als privézaak en wil er niet (te)
veel over delen. 

Gezinsfinanciën
In alle gevallen spelen de gezinsfinanciën een belangrijke rol, 
alleen weinig mannen leggen hierop de nadruk. Amin, die 
jarenlang huisvader is geweest, zegt hier bijvoorbeeld over: 
“Het leven is keuzes maken en je moet prioriteiten stellen. 
In het begin vond ik het wel spannend of we het gingen 
redden met één salaris, want alles was op twee salarissen 
gebaseerd. Maar als ik aan geld en kinderen denk... je krijgt 
met kinderen iets wat onbetaalbaar is. Je maakt keuzes in 
het leven en dat betekent soms puzzelen met je geld.” Hij 
lijkt echter een uitzondering. Ook vaders die zich wel kritisch 
uitspreken over de Nederlandse standaard van een ongelijke 
verdeling van de zorgtaken – vaak zijn dit professionals – ge
ven aan dat het in hun situatie geen optie was om (ook) min
der te gaan werken. Vaak koos hun partner hier wel voor en 
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was er voor hen geen ruimte (meer) om bijvoorbeeld ouder
schapsverlof op te nemen – als ze al wisten dat beide ouders 
hier recht op hebben. In de praktijk lijken bijna alle mannen 
het vanzelfsprekend te vinden dat hun partner minder gaat 
werken als er kinderen komen en zijzelf niet. Een professi
onal die zich kritisch uitspreekt over de dominantie van het 
mannelijk kostwinnersmodel zegt: “Ik denk dat je als vader 
gelijkwaardig bent aan de moeder. Het is toch raar dat het 
van tevoren zo vastligt: je wordt geboren als een man of een 
vrouw en je wordt daarom in een bepaalde richting geduwd. 
Maar ik merk dat vaders er zelf ook weinig aan doen.”  

hiervan heeft voor zowel mannen als vrouwen. Een gevolg 
is dat mannen een sterke verantwoordelijkheid en druk 
voor het gezinsinkomen blijven voelen, waardoor zij minder 
ruimte ervaren om te kiezen voor minder werkuren en meer 
zorg voor hun kinderen. Negatieve gevolgen voor vrouwen 
zijn onder andere een slechtere arbeidsmarktpositie, zwan
gerschapsdiscriminatie en ongelijke beloning (onderzoek 
Rutgers). In een interview in de publicatie Vaderschap 2.0 
(EQuality, 2011) nuanceert Keizer de kritiek op het kostwin
nersmodel: “Het lijkt haast wel alsof mannen die kostwinner 
zijn, niet betrokken zijn. Met die eendimensionale focus op 
een betrokken vader doe je ook onrecht aan een heleboel 
mannen die zeggen: ‘Maar ik zie mijn rol als vader als kost
winner, dat doe ik goed en daarmee draag ik bij aan het 
gezin.’ Maar die invulling van het vaderschap wordt nu vaak 
over het hoofd gezien. Ik denk dat het belangrijk is om te 
beseffen dat, zeker in Nederland, het kostwinnerschap vaak 
nog heel centraal staat in het leven van mannen.” 

Regeling sluit lage inkomensgroepen en 
 zelfstandigen uit
De nuancering van Keizer is van belang als het gaat om de 
beoordeling van keuzes van vaders en hun gezinnen. De 
regering heeft met de nieuwe geboorteverlofregelingen ech
ter voor ogen om de emancipatie van mannen en vrouwen 

De vanzelfsprekendheid dat de vrouw wel minder gaat 
werken als er kinderen komen en dat de man dit niet doet, 
hangt samen met de diepgewortelde traditionele rolverde
ling, legt hoogleraar familiesociologie Renske Keizer uit. In 
Nederland verdienen mannen over het algemeen nog steeds 
meer dan vrouwen, waardoor het financieel het verstandigst 
is dat de vrouw minder gaat werken. En er zijn geen financi
ele prikkels die het voor vaders aantrekkelijk maken om (ge
boorte)verlof op te nemen, legt Keizer uit: “Als zo’n prikkel er 
wel is, zie je dat mannen er meer toe geneigd zijn. De Scan
dinavische landen hebben bijvoorbeeld naast betaald verlof 
voor de moeder een betaalde take it or leave itverlofregeling 
waar alleen vaders aanspraak op kunnen maken. Dat soort 
dingen draagt bij aan een cultuuromslag.” Bovendien bete
kent het kostwinnerschap dat werken iets is wat mannen 
doen ten behoeve van het gezin in plaats van ten koste van 
het gezin. Er bestaat voor hen dus geen conflict tussen wer
ken en het hebben van een gezin. Vrouwen die werken er
varen vaak wel een conflict, omdat van hen wordt verwacht 
dat hun prioriteit ligt bij de zorg voor kinderen (onderzoek 
Rutgers en artikel Het Parool 2016). 

De afgelopen jaren lijkt er steeds meer kritiek te zijn op het 
mannelijk kostwinnerschap. Daarbij ligt de nadruk op de 
negatieve maatschappelijke gevolgen die de dominantie 

te bevorderen. Het is zeer de vraag in hoeverre met name de 
regeling voor aanvullend geboorteverlof hieraan bijdraagt. 
Indirect sluit deze regeling namelijk veel vaders uit. Allereerst 
is gebruikmaken van de regeling in de praktijk waarschijnlijk 
onmogelijk voor gezinnen met een laag inkomen. Zeker als 
de vader kostwinner is, is de kans groot dat deze gezinnen 
het zich niet kunnen permitteren om een deel van het salaris 
in te leveren voor een aantal weken geboorteverlof. Keizer 
noemt het in een artikel in NRC (2019) dan ook een ‘gemiste 
kans’ dat loon niet volledig wordt doorbetaald, want dan zal 
het verlof volgens haar veel meer effect hebben: “Mannen 
zijn sneller geneigd verlof op te nemen naarmate de vergoe
ding hoger is. Waarom vergoed je dan niet 100 procent tot 
een bepaald maximaal inkomen? Dan is het veel aantrek
kelijker voor gezinnen met een laag inkomen en houd je de 
kosten beperkt.” Een aantal professionals benoemt daarbij 
ook dat een deel van de gezinnen in Rotterdam in armoe
de leeft en dat deze ouders andere dingen aan hun hoofd 
hebben dan keuzes maken over (geboorte)verlof. Een pro
fessional vertelt dat een deel van de mensen in de ‘overleef
modus’ zit: “Mensen hebben andere dingen aan hun hoofd: 
financiën, rondkomen, sociaal netwerk. Alle ouders hebben 
wel dezelfde intentie en willen natuurlijk het beste voor hun 
kind. Maar hun basis is anders en zij komen niet aan bepaal
de vragen toe.”    

Er zijn geen financiële 
prikkels die het voor 
vaders aantrekkelijk 
maken om (geboorte-)
verlof op te nemen.
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Vaders die als zelfstandig ondernemer of zelfstandige zon
der personeel (zzp’er) werken, worden expliciet uitgesloten 
van de regeling. Het aanvullend geboorteverlof is een regeling 
voor werknemers in loondienst, omdat volgens de regering 
zelfstandigen zelf hun werktijden en verlof kunnen bepalen en 
het bij zelfstandig ondernemerschap hoort om tijdens verlof 
voor vervangend inkomen te zorgen (website Rijksoverheid). 
In een column over de regeling vraagt zelfstandig ondernemer 
Willem Bisseling aandacht voor de situatie van het groeiend 
aantal zelfstandig werkende vaders in Nederland. Anders dan 
hun vrouwelijke partners kunnen zij zich zelfs niet verzekeren 
voor partnerverlof (column De Volkskrant 2019). Bisseling is 
van mening dat de invloed van de geboorte op mannen door 
de regering wordt onderschat, terwijl ook zij moeten wennen 
aan de nieuwe situatie met een baby en onder andere weinig 
nachtrust en de zorg voor vrouw en kind net zo goed impact 
hebben op hun fysieke gesteldheid.  

Moederschapsideologie
Hoewel een aantrekkelijke financiële regeling voor alle va
ders zeker een belangrijke stap in de goede richting zou 
zijn, betekent zo’n regeling niet direct dat vaders daarvan op 
grote schaal gebruik zullen maken. De heersende ‘moeder
schapsideologie’, die samenhangt met het mannelijk kost
winnersmodel, gaat ervan uit dat moeders vanzelfsprekend 

Ook een groot aantal Nederlandse mannen en vrouwen 
heeft de moederschapsideologie geïnternaliseerd. Zelfs 
Amin, die als huisvader het grootste deel van de zorg voor 
zijn kinderen voor zijn rekening nam, plaatst de moeder op 
een voetstuk: “Ik kan alles geven voor mijn dochter en mijn 
zoon, voor ze zorgen, maar het gevoel van de vrouw is an
ders. De band zoals die bestaat tussen moeder en kind zal 
een vader nooit krijgen. Dat hebben wij met onze moeders 
en dat zal eeuwig zo zijn. Een vader is een aanwinst, zeker 
als hij veel doet. Maar de moeder is zo heilig. Niemand kan 
dichtbij komen, ook de vader niet. Dat gevoel, het zachte in 
de vrouw, de zorgzaamheid die jullie hebben, dat hebben wij 
niet. Dat is gewoon zo.” Sommige vaders en professionals 
vertellen over moeders met een dominante houding die 
ervan overtuigd zijn dat zij het beste weten wat goed is voor 
de kinderen. Met name moeders die zelf zonder vader zijn 
opgegroeid kunnen volgens hen de neiging hebben om hun 
partner buitenspel te zetten. Vader Lorenzo, die als coou
der een deel van de week voor zijn kinderen zorgt, vertelt: 
“Mijn exvrouw moest tijdens de relatie erg wennen aan mijn 
aanwezigheid als vader. Zij was van: ik doe het zelf, ik kan 
het zelf. Dat was ook haar voorbeeld, want haar moeder 
deed het alleen. Binnen de relatie heb ik moeten knokken 
voor ieder stukje zeggenschap, wat ik tot vervelens toe heb 
geprobeerd. Zij had een heel ander beeld van wat de balans 

een zorgende rol hebben als er kinderen komen (onderzoek 
Rutgers). Hierdoor geven werkgevers vrouwen over het al
gemeen ruimte om verlof op te nemen of minder te gaan 
werken als zij kinderen krijgen en mannen aanzienlijk min
der. Regelmatig zetten werkgevers vaders die minder willen 
gaan werken voor het blok door te stellen dat zo’n beslissing 
betekent dat ze geen carrière meer kunnen maken binnen 
het bedrijf, vertellen vaders. Uit recent onderzoek van socio
loog Leonie van Breeschoten naar het beleid van bedrijven 
in verschillende sectoren om ouders te ondersteunen bij de 
combinatie van carrière en zorg voor kinderen blijkt dat de 
houding van werkgevers van grote invloed is op de beslissin
gen van werknemers. Volgens Van Breeschoten bestaat er 
bij veel werkgevers nog ‘het ideaal van de werknemer zonder 
andere verplichtingen’: “Deze werknemer kan altijd beschik
baar zijn op zijn werk, omdat hij zich geen zorgen hoeft te 
maken over het huishouden en de kinderen.” Hoewel dit 
ideaal meestal niet meer overeenkomt met de realiteit, 
wordt wel van mannelijke werknemers verwacht dat zij zo
veel mogelijk voldoen aan deze verwachtingen. De leidingge
vende blijkt voor vaders een belangrijke voorbeeldfunctie te 
hebben: als hij of zij zelf gebruikmaakt van gezinsregelingen 
en tijd maakt om thuis te zijn bij de kinderen, zijn mannen 
eerder geneigd om dit ook te doen (artikelen De Volkskrant 
en website WOMEN Inc.). 

zou moeten zijn binnen het gezin. Zij wilde bepalen en is nog 
steeds van mening dat ze in de opvoeding alles weet.” Zeker 
vaders die onzeker zijn over hun kwaliteiten als ouder kan 
dit stimuleren of zelfs dwingen om zich terug te trekken in 
de traditionele rol van kostwinner.  

Uitdaging voor (zorg)professionals
Net als moeders kunnen ook zorgprofessionals die een 
bijdrage leveren aan de zorg of ontwikkeling van kinderen 
een stimulerende of juist remmende invloed hebben op de 
betrokkenheid van vaders. Medewerkers van het CJG, kinder
dagverblijf of bijvoorbeeld huisartsen hebben nogal eens de 

De heersende ‘moederschaps-
ideologie’, gaat ervan uit dat 
moeders vanzelfsprekend een 
zorgende rol hebben als er 
kinderen komen.
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neiging om zich in het contact met ouders eenzijdig tot moe
ders te richten. Dit wordt versterkt door het feit dat er (zeer) 
weinig mannen in bijvoorbeeld de zorg en de kinderopvang 
werken (onderzoeken Sardes 2018 en Rutgers). Professio
nals bevestigen dit beeld. Een medewerker van het CJG ver
telt dat hij ziet dat de aanwezigheid van vaders “bijzonder” 
gemaakt wordt: “Wat ik hier opmerk is dat de professionals 
heel erg blij zijn met vaders. Hier wordt het ook heel erg ge
zegd: ‘daar is weer een vader, oh wat leuk!’ Daarmee trek je 
het uit het gelijkwaardige. Terwijl het eigenlijk normaal moet 
zijn dat vaders betrokken zijn. Professionals maken grapjes: 
‘jij bent je vrouw drie keer per nacht kwijt.’ En vragen niet: 
hoe slaap jij eigenlijk? En hoe gaat het met jouw geduld? Hoe 
vaak draag jij de baby? Het mag wel meer over de inhoud 
gaan in plaats van: leuk dat je er überhaupt bent.” 

Omdat deze houding geen uitzondering is, beargumenteert 
onderzoeks en adviesbureau in de educatieve sector Sar
des in de Handreiking vaderbetrokkenheid (2018) dat het van 
belang is dat voorzieningen regelmatig aandacht hebben 
voor de eigen ‘vadervriendelijkheid’ en daarbij stil staan bij 
normen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en rolpatronen 
en de invloed die deze hebben op hun eigen handelen. Ook 
psycholoog Louis Tavecchio benadrukt dat het belangrijk is 
dat professionals vaders positief benaderen en hun (inhou

delijke) betrokkenheid stimuleren. Zo kunnen zij bijdragen 
aan de geleidelijke verschuiving die in Nederland gaande is. 
De vaders uit dit artikel ervaren een verschuiving, maar op 
een zeer beperkte schaal. Amin zou graag zien dat het beeld 
van de vader die “oppast” op zijn kinderen voorgoed verle
den tijd is: “Soms zeggen mannen ‘oppassen’. Dat irriteert 
me, die woorden. Wat ben je aan het doen? Ik pas op mijn 
kinderen. Hahaha, dat vind ik raar. Je bent gewoon met je 
kinderen. Je bent zeker geen oppas voor ze.”    

Uit privacyoverwegingen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.
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‘Elke jongere telt.’ Met het programma Rotterdamse Risico
jongeren 20162020 hoopt de gemeente Rotterdam jonge
ren met een minder gunstige startpositie te ondersteunen. 
Een van de partijen die hier een belangrijke rol in spelen, is 
het jongerenwerk. De jongerenwerkers begeleiden jongeren 
in hun  soms hobbelige  reis naar volwassenheid. “Het le
ven is een kaartspel”, zegt Isis, een van de jongerenwerkers. 

“Voor sommigen zijn de kaarten niet gunstig gedeeld, maar 
dit betekent niet dat je niet kan winnen. Het betekent alleen 
dat je wat extra hulp en ondersteuning nodig hebt.” Jonge
renwerkers zien het als hun taak om jongeren te ondersteu
nen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Waar nodig 
helpen ze met het overwinnen van de hobbels op hun reis. 
Ze vormen een brug tussen de verschillende leefwerelden 

Jongerenwerk in Rotterdam-Noord: 
“Ook met slechte kaarten kun je winnen” 

Larissa Chantre

Vertrouwensband. Met deze term wordt volop geschermd in het sociale werkveld. Professionals 
nemen het woord geregeld in de mond. Artikelen worden erover volgeschreven. Volgens 
jongerenwerkers is de vertrouwensband essentieel voor goede begeleiding en hulpverlening. Toch is 
er ook kritiek. Verschillende onderzoekers vinden dat van een echte vertrouwensband geen sprake 
kan zijn. Bovendien zou het te veel afleiden van resultaten. Hoe kijken jongerenwerkers zelf aan 
tegen de vertrouwensband? En wat vinden zij van de theoretische kritiek? IDEM-onderzoeker Larissa 
Chantre legde deze vragen voor aan jongerenwerkers in Rotterdam-Noord.  
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van jongeren; leggen verbindingen tussen jongeren en de 
samenleving. Naast het gezin en school, zijn zij een ‘me
de-opvoeder in de buurt’. Op deze manier proberen jonge
renwerkers ervoor te zorgen dat met name jongeren in een 
kwetsbare positie de aansluiting met de rest van de maat
schappij niet verliezen. Jongeren zonder startkwalificatie, 
werk of dagbesteding hebben immers vaker een vertroebeld 
toekomstperspectief. Jongerenwerkers proberen, door mid
del van talentontwikkeling en toeleiding naar school of werk, 
te voorkomen dat jongeren afglijden naar criminaliteit. 

Van groet naar vertrouwensband 
Op straat, op school of in het buurthuis: als er jongeren zijn, 
zijn er jongerenwerkers. Door het logo van de organisatie op 
hun kleding, regelmatig te verschijnen op plekken waar jon
geren zijn en zo nu en dan een kort praatje te maken, zorgen 
jongerenwerkers ervoor dat zij herkenbaar zijn. “Hé, hoe 
gaat het? Ik zal mezelf even voorstellen”, zijn vaak de eerste 
zinnen waarmee professionals op jongeren afstappen. Het 
is een laagdrempelige manier om een gesprek te beginnen, 
maar tegelijkertijd cruciaal. “Jongeren zijn vaak wantrouwig 
naar ons als jongerenwerker”, legt Lisa uit. “Ze hebben slech
te ervaringen met voorgaande instanties of gewoon geen zin 
in ‘bemoeienis’. Zo’n eerste gesprek bepaalt dan de voort
gang van de relatieopbouw.” 

jongeren soms hele praktische vragen hebben, bijvoorbeeld 
over het vinden van een baan of het regelen van een woning. 
“Dit misverstand wil ik gelijk de wereld uit helpen”, vertelt 
David. “Ik kan namelijk niet in deze behoeften voorzien, maar 
ik kan wel samen naar mogelijkheden kijken en bijvoorbeeld 
helpen bij de voorbereiding op een sollicitatie.” Het eerste 
gesprek lijkt dus vooral te gaan over verwachtingsmanage
ment. Het zorgt ervoor dat er kaders worden geformuleerd 
over wat de mogelijkheden zijn die jongerenwerkers hebben 
in de uitvoering van hun functie. Op basis hiervan kunnen er 
afspraken worden gemaakt met de desbetreffende jongere 
over het verloop van de begeleiding. “Het maken van afspra
ken helpt bij de opbouw van een vertrouwensband”, stelt 
Tim. “Zowel de jongeren als ik kunnen elkaar hierop aanspre
ken, het zorgt voor duidelijkheid en het maakt wederzijds 
respect mogelijk.” 
Volgens Veerle van Assche en Greetje Hermans, onderzoe
kers binnen de vakgroep Cultuur & Welzijn van de Univer
siteit van Antwerpen, is wederzijds respect een belangrijke 
basis voor een vertrouwensband met jongeren. Hierdoor 
zien jongeren de professionals namelijk als een steunfiguur 
die begrip toont voor hun situatie. Een vertrouwensband 
groeit naarmate de begeleiding van jongeren vordert. “Je 
moet dit vertrouwen soms winnen en dat is niet binnen een 
paar seconden gebeurd. Soms moet je meerdere gesprek

Het eerste contact is vaak buiten op straat, telefonisch of 
kort als iemand komt binnenwandelen in het buurthuis. 
Hierna volgt eventueel een traject. “Jongeren komen vaak 
op vrijwillige basis terecht bij het jongerenwerk. Hierdoor 
hebben wij niet altijd een stok achter de deur om jongeren 
mee te krijgen in een traject. Het is dus belangrijk dat een 
jongere een ‘goede’ eerste indruk heeft om op de radar van 
het jongerenwerk te blijven. Dit verloopt niet altijd even 
soepel”, vertelt David. Volgens David bevinden jongeren zich 
vaak in de ‘ik zie wel, komt wel goed’fase. Er worden nogal 
wat schouders opgehaald. Hoewel dit bij de leeftijd van jon
geren hoort, geeft hij aan dat dit ervoor kan zorgen dat je als 
jongerenwerker moeilijker tot een jongere kan doordringen. 
“Op zulke momenten is het vooral de kunst om eerlijk, dui
delijk en toegankelijk te zijn. Hoe was je weekend, hoe gaat 
het op school en wat zijn je hobby’s? Het hoeft niet gelijk te 
gaan over waar een jongere allemaal tegenaan loopt. Dat 
is te geforceerd. Gewoon praten over wie zij of hij is, wie ik 
ben en waar ik voor sta”, vervolgt David. De jongerenwer
kers hebben het idee dat deze laagdrempeligheid als prettig 
wordt ervaren. In hun beleving leidt dit ertoe dat jongeren 
sneller openstaan voor vervolggesprekken.
Een kennismaking op deze manier insteken biedt ruimte 
om uit te leggen voor welke vragen jongeren bij jongeren
werkers terecht kunnen. David en Isis leggen allebei uit dat 

ken voeren, een luisterend oor bieden en jongeren het ge
voel geven dat ze veilig hun verhaal op tafel kunnen leggen”, 
legt David uit. Alle jongerenwerkers stellen dat met name de 
veiligheid die jongeren ervaren om zichzelf te uiten cruciaal 
is voor een succesvolle uitvoering van hun werk. Is daarmee 
de vertrouwensband van essentieel belang? 

Schijnvertoning
In verschillende theorieën worden vraagtekens gezet bij de 
vertrouwensband en het belang ervan. Zo is deze volgens 
Jan Schellekens, leidinggevende van De Spits, bureau voor 
jeugd en jongerenwerk en ontwikkelaar van het brede 
jeugd en jongerenwerkmodel, “een grote vergissing” in het 
jongerenwerk. “De relatie tussen een jongerenwerker en 
een jongere is niet berust op onderling vertrouwen, maar 
op een werkopdracht waarvoor jongerenwerkers een ver
goeding krijgen. Vertrouwen is dus eerder een professioneel 
handigheidje”, aldus Schellekens. Uit zijn theorie kan worden 
opgemaakt dat een vertrouwensrelatie eerder een schijnver
toning is, waarbij “twee acteurs een relatie proberen aan te 
gaan”. Volgens Schellekens ‘verleiden’ jongerenwerkers jon
geren tot een relatie. Hij stelt dat zij dit vooral doen uit eigen 
belang, omdat het hen een leuke en interessante opdracht 
lijkt waarvan ze geloven dat ze het tot een goed einde kun
nen brengen.
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De theorie staat haaks op de ervaring van jongerenwerkers. 
De argumentatie van Schellekens doet dan ook veel wenk
brauwen fronsen. “Ja, dit is mijn werk en het is mijn taak 
om jongeren te helpen”, legt Isis uit. “Maar dit doe ik niet uit 
eigenbelang. Dat leg ik ook uit aan de jongeren met wie ik 
werk. Ik hoef ze niet te helpen, betaald krijg ik toch wel. Maar 
mijn betrokkenheid bij het welzijn van jongeren maakt dat ik 
een band met ze wil opbouwen, omdat ik er heilig van over
tuigd ben dat ik ze alleen op die manier kan brengen waar 
zij willen komen.” Ook David stelt dat een vertrouwensband 
belangrijk is: “Het zorgt ervoor dat jongeren zich veilig voelen 
en hun verhaal durven delen. Soms slaat de klok bijna twaalf 
uur en dan moet je gaan rennen. Aan ons als jongerenwer
kers de taak om rust te bewaren en gelijk actie te onder
nemen, maar dan moet je wel het hele verhaal kennen. Als 
bijvoorbeeld een leerplichtige jongere een straf boven het 

vakblad voor professionals en het sociale domein. Hij stelt 
dat een vertrouwensband een overgewaardeerd begrip is. 
“Het is een tijdrovende, nietrelevante relatie waarin jonge
renwerkers eigenlijk het gedrag van een jongere ‘kopen’”, 
zo stelt hij in zijn pleidooi. Volgens Miero is de nadruk op 
de vertrouwensband te groot. Hierdoor ontstaat ‘paniek’ 
als jongerenwerkers vertrekken uit een gebied. Toch komt 
dat regelmatig voor, vooral door het systeem van aanbe
stedingen. “Een vertrouwensband opbouwen doe je niet zo 
eentweedrie”, legt Lisa uit, “en als dan de kans bestaat dat 
je weg moet vanwege een aanbesteding… Jongeren geven 
zichzelf aan iemand over, maar hebben niet meer met jou 
als jongerenwerker te maken als je moet vertrekken. Een 
jongere moet dan helemaal opnieuw beginnen.” 
Miero vindt dan ook dat jongerenwerkers zich minder druk 
moeten maken over die vertrouwensband en meer moeten 
inzetten op resultaten. Echter, om die resultaten te behalen 
is de vertrouwensband noodzakelijk, menen de jongeren
werkers, ook als je ieder moment uit het gebied weg kan 
zijn. “Zeker met de aanbestedingen komt het voor dat je als 
jongerenwerker uit een gebied moet vertrekken”, zegt David. 
“Maar ik geloof niet dat dit een vertrouwensband in de weg 
hoeft te staan. Ik kan inzetten op die vertrouwensband en 
er tegelijkertijd voor zorgen dat een ander mijn werk kan 
overnemen. Dit doe ik door goed te registreren en goede 

hoofd hangt, omdat zij of hij teveel verzuimt, is het belang
rijk om erachter te komen wat de reden is voor het verzuim. 
Anders lossen we niks op”, vervolgt hij. Het idee dat je zon
der vertrouwensband jongeren niet de juiste ondersteuning 
kan bieden, lijkt een gedeelde mening onder de jongeren
werkers. “Als jongeren niet het achterste van hun tong willen 
laten zien, kan je niet inzetten op verandering”, vertelt Isis. 
De jongerenwerkers bemerken een verschil in begeleiding 
van jongeren waarmee een vertrouwensband is opgebouwd 
en jongeren die wantrouwig zijn. Volgens hen vatten jon
geren die wantrouwig zijn feedback snel op als kritiek. “Als 
jongeren je vertrouwen en dus geloven dat jij het beste met 
hen voorhebt, dan nemen ze meer van je aan”, zegt Isis. “Ze 
laten zich dan ook beter helpen of begeleiden.” David maakt 
een kanttekening: “Het blijven individuen. Zodra zij uit mijn 
zicht zijn, weet ik niet of ze de nieuw geleerde vaardigheden 
inzetten. Maar daar hoop je natuurlijk wel op.” 

Is de vertrouwensband overgewaardeerd?
Als je niet met zekerheid kan zeggen dat jongeren de vaar
digheden in de toekomst blijven gebruiken, wat is dan het 
nut? Deze vraag is een tweede punt van kritiek in de theorie 
over jongerenwerk. William Miero, adviseur Jeugd, Jonge
renwerk, Veiligheid en Leefbaarheid, geeft vrij uitgesproken 
antwoord op deze vraag in een interview met SOZIO, een 

gesprekken te voeren met een jongere op het moment dat 
dit aan de orde is. Zo kan ik bijvoorbeeld een kennismaking 
organiseren met de vervanger, zodat een goede, warme 
overdracht plaatsvindt.” In zijn beleving zorgt juist die ver
trouwensband ervoor dat jongeren inzien dat een collega 
net zo goed is en wordt blijvend ingezet op resultaat.

Een vertrouwensband om achter te schuilen
“Open en eerlijk gesprekken voeren over alles wat er speelt 
in het leven van jongeren, dat is waar de vertrouwensband 
over gaat”, meent David. Isis beaamt dit en voegt eraan toe 
dat zij het belangrijk vindt om jongeren te laten zien dat zij 
naast hen staat. Een derde punt van kritiek in de theorie, 
echter, is dat de vertrouwensband belemmerend werkt als 
het gaat om het bespreekbaar maken van onderwerpen als 
seksualiteit. Om die reden zouden ‘jongerenwerkers zich 
eerder verschuilen achter het idee van de vertrouwensband’, 
aldus Miero. 

De jongerenwerkers spreken zich faliekant uit tegen deze 
stelling. “Het kan nooit zo zijn dat je vanwege een vertrou
wensband iets als seksuele diversiteit niet kan bespreken. 
Dan heb je gewoon geen vertrouwensband”, vertelt Isis. In 
dezelfde adem legt zij uit dat dit verwijt geen nieuws is. “Ik 
hoor het vaker, maar ik ben het er niet mee eens. Bepaalde 

“Als jongeren niet het 
achterste van hun 
tong willen laten zien, 
kan je niet inzetten op 
verandering.”
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zaken niet bespreekbaar kunnen maken heeft naar mijn 
mening niets te maken met de vertrouwensband, maar met 
de verwevenheid met een wijk en de eigen denkbeelden en 
ideeën.” Volgens Isis bestaat bijvoorbeeld Rotterdam Noord 
uit een hechte gemeenschap met veel buurtbewoners en 
professionals die dezelfde culturele of religieuze achter
grond hebben. Sommige jongerenwerkers komen uit de wijk, 
zijn er opgegroeid en maken deel uit van deze hechte ge
meenschap in hun privéleven. In haar optiek kan deze ster
ke verwevenheid met een wijk en het erop nahouden van 
dezelfde denkbeelden belemmerend werken in het gesprek 
met jongeren. 

Kamiel Knoops, Judith Metz en Jolanda Sonneveld, onder
zoekers bij het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van 
Amsterdam dat wil bijdragen aan de professionalisering van 
grootstedelijk jongerenwerk, erkennen de nadelige kanten 
van sterke verwevenheid en het gebruik van eigen ervarin
gen in de gesprekken met jongeren. Volgens het onderzoek 
bestaat er een risico dat professionals die intensief met jon
geren samenwerken en een vertrouwensband hebben opge
bouwd, onderdeel kunnen worden van de leefwereld van die 
jongeren. Dit kan komen doordat “jongerenwerkers samen 
met jongeren strijden om een ingang te vinden in de domi
nante samenleving”, waardoor zij het perspectief van jonge

ge belemmeringen. Volgens hen zijn er zeker jongerenwer
kers die het begrip gebruiken om achter te ‘schuilen’. Toch 
zien zij het zelf als een essentiële voorwaarde voor hun werk. 
De jongerenwerkers benadrukken met name de praktische 
kanten en voordelen van de vertrouwensband. Het biedt 
namelijk de mogelijkheid om het hele verhaal van jongeren 
te horen te krijgen, wat noodzakelijk is voor effectieve bege
leiding en hulp bieden binnen de beperkte tijd die beschik

ren overnemen. Het gevaar van het gedeelde perspectief is, 
volgens Youth Spot, dat jongeren er geen baat bij hebben 
dat jongerenwerkers zich met hen identificeren. “Zij hebben 
namelijk behoefte aan rolmodellen en iemand die hen dui
delijk kan maken wanneer grenzen worden overschreden.” 
De geïnterviewde jongerenwerkers spreken jongeren altijd 
aan op gedrag dat niet door de beugel kan. Ook geven zij 
ongevraagd advies als zij dat nodig achten. De ervaring leert 
echter dat jongeren meer aannemen op het moment dat er 
een vertrouwensband is opgebouwd. “Een jongere kan wel 
binnenkomen met het verhaal dat zij of hij werk wil vinden, 
maar als je vervolgens onderuit gezakt op een stoel zit met 
een ongeïnteresseerde houding, dan geloof ik daar weinig 
van. Laat staan een werkgever”, legt David uit. “Op zulke 
momenten spiegel ik het gedrag. Ik neem dezelfde houding 
aan en vraag of ze mij zouden aannemen als ik zo bij een 
sollicitatiegesprek kom. Omdat ik een band met ze heb op
gebouwd, voelen zij zich minder veroordeeld en stellen zij 
zich open om inzicht te krijgen in de eventuele effecten van 
hun gedrag.” 

De juiste kaart opgooien
De kritiek op de vertrouwensband die in de theorie wordt 
geuit, wordt gedeeltelijk door de jongerenwerkers erkend. 
Het lijkt een ongrijpbaar begrip dat kan zorgen voor de nodi

baar is. “Je wilt jongeren op een goede en prettige manier 
het ‘eindstation’ van volwassenheid laten bereiken. En met 
die vertrouwensband durven ze de hulp aan te nemen om 
de juiste kaart op te gooien. Zoals ik zei: het leven is een 
kaartspel, maar zelfs met slechte kaarten kan je winnen”, 
aldus Isis.

Uit privacyoverwegingen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.
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Wie voor het eerst door Pernis wandelt, zou niet vermoeden 
dat sommige van de straten met regelmaat bezaaid waren 
met ‘kabouterpost’ en lege drankflessen. Integendeel, de 
dorpskern van Pernis doet pittoresk aan, met haar acht
tiendeeeuwse boerderijen, groene gordel, woningen die 
verschanst liggen achter dijken en de kinderkopjes die de 
stegen een historische uitstraling geven. Maar de dorpskern 
mag nog zo idyllisch zijn, het is de haven van Rotterdam die 

de hoofdrol speelt in Pernis. Een groot deel van de bijna vijf
duizend inwoners van Pernis is werkzaam in de haven. En na 
een lange dag hard werken als sjorder, cargadoor of kraan
machinist, dan heb je wel een biertje verdiend. Of twee. 

Veelvuldig gebruik van alcohol is in Pernis genormaliseerd, 
zo blijkt uit het Gebiedsbeeld Pernis dat IDEM Rotterdam 
in 2018 publiceerde. Voor deze gebiedsverkenning werden 

Geen 18, geen druppel? Alcoholgebruik 
onder jongeren in Pernis als sociale norm

Wilke Martens

Een biertje na de training, een mixdrankje voor het schoolfeest of een roseetje met vrienden: een 
drankje als je minderjarig bent, lijkt in Pernis niet zo’n probleem. Hoewel in 2014 de leeftijdsgrens voor 
het nuttigen van alle alcoholische dranken werd verhoogd van 16 naar 18 jaar, lijken veel inwoners 
van Pernis hier niet zo strikt mee om te gaan. ‘Een drankje hoort erbij’, is een veelgehoord argument 
van ouders. Maar hoe verander je die - voor de volksgezondheid en veiligheid ongewenste - sociale 
norm, als ouders het probleem niet zo zien? IDEM-redacteur Wilke Martens toog naar Pernis om te 
bekijken hoe het gesteld is met alcoholgebruik onder jongeren.
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professionals en actieve bewoners geïnterviewd over de 
thema’s integratie, discriminatie, man/vrouwemancipatie en 
LHBTIQ+emancipatie. Hoewel het niet direct iets met deze 
thema’s te maken heeft, is het opvallend dat alcohol en 
drugsgebruik veelvuldig als aandachtspunt werden aange
merkt tijdens de interviews en focusgroepen. Met name het 
feit dat jongeren er vroeg bij zijn als het genotsmiddelen 
betreft, baart de professionals zorgen. Ook in andere docu
menten over Pernis, waaronder het Gebiedsplan 20152018 
en de Wijkagenda 20192022, komt problematisch alcohol 
en drugsgebruik bij jongeren herhaaldelijk als onderwerp 
terug. Reden genoeg om voor dit artikel wat dieper in dit 
onderwerp te duiken.

Achter de voordeur: ingesloten norm
Niet op straat of aan de bar, maar achter de voordeur wordt 
in Pernis de norm bepaald met betrekking tot alcoholcon
sumptie, zo staat te lezen in het Gebiedsbeeld: “Achter de 
voordeur is het volgens gesprekspartners vaak de norm 
dat in de avonden na het werk, en op zaterdagmiddag, ont
spanning gepaard gaat met alcohol. Dit is het voorbeeld dat 
jongeren en kinderen meekrijgen vanuit huis, en dat op de 
voetbalclub of bij een andere vereniging verder gestimuleerd 
wordt.” Bovendien beginnen Pernissers vaak op jonge leef
tijd met drinken.

voorbeeld voorlichting niet werkt: “Zolang hij of zij denkt dat 
het normaal is om iedere avond na het werk vijf biertjes te 
drinken, zal hij of zij niet snel een wijkbijeenkomst rondom 
alcohol en drugsgebruik bezoeken.” 

Gebiedsplan: inzetten op de jeugd
In het Gebiedsplan 20152018 wordt eenzelfde beeld ge
schetst. In Pernis wordt meer gedronken dan gemiddeld in 
Rotterdam. Overmatig drank- en drugsgebruik onder jonge
ren hangt samen met overlast en vandalisme. Om dit tegen 
te gaan, moet meer ingezet worden op de jeugd, aldus het 
Gebiedsplan. Pernisse jongeren voelen zich naar verhouding 
eenzamer dan gemiddeld in Rotterdam, en gebruiken meer 
alcohol en drugs dan gemiddeld. Hun perspectief moet wor
den vergroot, zo luidt de conclusie. Maar heeft dat wel zin als 
drinken de norm blijft? 

Victor Nagtegaal, wijkmanager van Pernis, erkent dat boven
gemiddeld alcoholgebruik onder jongeren een probleem is 
in het stadsgebied. Al tientallen jaren zelfs. “Er zijn allerlei 
maatregelen genomen om problemen in het algemeen terug 
te dringen”, zegt Nagtegaal, “maar er zijn beperkte maatrege
len genomen om specifiek dit punt aan te pakken.” 
Het alcoholgebruik onder jongeren staat in het wijkactie
plan op de agenda, maar blijft al ruim een decennium een 

Voor Tamara Hardenbol, secretaris van de voetbalvereniging 
en trainer, is dat een herkenbaar beeld. “Hier heerst een 
bepaalde cultuur, waar een drankje ‘erbij hoort’”, vertelt ze 
tijdens een bezoek om te praten over dit thema. “Vooral als 
het mooi weer is, dan neem je lekker een biertje. Het is ge
zellig, je neemt er nog een. Als je als ouder zelf drinkt en dat 
ook normaal vindt, kan het een lastige discussie worden met 
je puberzoon of dochter als die niet mag drinken.”
In plaats van het gesprek met de zoon of dochter aan te 
gaan over de gevaren van alcohol op jonge leeftijd, stellen 
ouders vaak voor om samen met hun kind een (eerste) 
drankje te doen. Dat merkt jongerenwerker Sadik op. “We lo
pen in Pernis aan tegen normaliseren van alcohol en drugs
gebruik”, legt hij uit. “Natuurlijk niet door iedereen, maar ik 
zie het meer gebeuren dan in andere gebieden waar ik werk. 
Voorheen werd het nog wel als taboe gezien, maar nu is het 
normaal. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor de 
ouders. We zien vaak dat jongeren voor het eerst met alco
hol of tabak in aanraking komen via de ouders. Ze mogen 
wel een biertje proberen, onder begeleiding. Dan is het niet 
raar dat iedereen het normaal vindt als een minderjarige 
drinkt.” 

Drinken is de norm, bevestigt ook het onderzoek ‘Doe nor
maal’. Een van de respondenten vindt het niet gek dat bij

“We zien vaak dat 
jongeren voor het eerst 
met alcohol of tabak in 
aanraking komen via de 
ouders. Dan is het niet 
raar dat iedereen het 
normaal vindt als een 
minderjarige drinkt.”
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van alcohol vormt een belangrijke inkomstenbron voor bij
voorbeeld de voetbalvereniging”, legt Nagtegaal uit. “Ze heb
ben wel eens een alcoholvrij weekend georganiseerd, maar 
dan lopen ze aanzienlijke inkomsten mis. Als alcohol zo’n 
belangrijk deel uitmaakt van het verdienmodel van een ver
eniging, en dus van hun bestaansrecht, kun je als gemeente 
moeilijk de verkoop gaan verbieden. Dat zou alleen aanvaard 
worden als er financiële compensatie tegenover staat.” 
Nagtegaal hoopt dat met de inzet op gezonder leven, ook 
het alcoholgebruik afneemt. “In Pernis zijn we druk bezig 
met de inzet op een gezondere leefstijl, vanuit medisch 
oogpunt. De focus ligt nu vooral op tegengaan van overge
wicht, maar vanuit die insteek kun je uiteindelijk een bredere 
gedragsverandering tewerkstellen. Het kost alleen heel veel 
tijd. Toch heb ik goede hoop en vermoed ik dat je over tien 
jaar wel verschil ziet.” 

Alcoholgebruik onder jongeren: een dorps pro-
bleem?
Hoewel de minimumleeftijd om alcohol te mogen nuttigen 
op 18 jaar ligt, hebben veel jongeren al eerder hun eerste 
drankje op. Zo heeft 32,2 procent van de 14 en 15jarige 
vmboleerlingen in Rotterdam wel eens alcohol genuttigd 
in het schooljaar 20172018, zo blijkt uit onderzoek van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. In Pernis ligt dit percentage 

 pijnpunt. Volgens Nagtegaal heeft dat te maken met de com
plexiteit van het probleem. “Het is zo ontzettend taai en er 
hangen zoveel verschillende dingen mee samen, waardoor 
we er nog niet uit zijn wat de beste oplossing is. In het verle
den zijn allerlei maatregelen genomen, maar een ingesleten 
norm veranderen is iets van de lange adem.”

De vergelijking met roken ligt voor de hand: vijftien jaar ge
leden vond iedereen het normaal dat er veel gerookt werd. 
Inmiddels is de algemene tendens dat gezond leven belang
rijk is. Toch is eenzelfde aanpak als de antirookcampagnes 
niet een kantenklare oplossing. Nagtegaal: “Er zit nog een 
groot verschil in de sociale acceptatie van alcohol en sigaret
ten. Kijk bijvoorbeeld alleen al hoe we de horeca promoten, 
zodra de coronamaatregelen versoepeld zijn. Ik hoop dat 
iedereen een glaasje fris drinkt op het terras, maar dat is 
niet realistisch. De manier waarop we met alcohol omgaan 
is anders dan de manier waarop we met sigaretten omgaan. 
Vroeger was het vrij normaal dat je op je twaalfde je eerste 
biertje kreeg. Dat patroon is zo sterk ingesleten, dat het veel 
tijd kost voordat mensen zich aan een nieuwe norm willen 
houden.”  

Naast de ingesleten norm, spelen financiële belangen een 
grote rol bij de houding ten aanzien van alcohol. “De verkoop 

echter veel hoger: 47,5 procent. Alleen in de stadsgebieden 
Hoogvliet en Rozenburg ligt dit percentage eveneens boven 
de 45 procent. 

Een veelgehoord argument is dat er in de kleine kernen te 
weinig te doen is voor jongeren, waardoor ze uit verveling 
gaan experimenteren met drank en drugs. In de Wijkagenda 
20192022 wordt al aangemerkt dat de mogelijkheden voor 
vrijetijdsbesteding voor jongeren in Pernis verbeterd moe
ten worden. Toch gelooft Nagtegaal niet dat jongeren meer 
drinken of drugs gebruiken, alleen maar omdat er minder 
te doen is in Pernis. “Je hebt ook te maken met landelijke 
trends, zoals lachgas”, zegt hij. “Dat heeft niets te maken 
met de faciliteiten in het stadsgebied. Wat wel een belangrijk 
punt is, is dat je van die faciliteiten er maar één hebt. Als 
bijvoorbeeld de turnvereniging wegvalt, dan kun je niet meer 
turnen in Pernis. Daarom doen we ons best om wat er is te 
behouden.” 

Een andere mogelijke verklaring voor de verschillen tussen 
de kleine kernen en andere stadsgebieden, ligt volgens 
Nagtegaal in de bevolkingssamenstelling. “In de kleine ker
nen is de bevolking overwegend autochtoon, terwijl in de 
rest van Rotterdam 20 tot 30 procent van de bewoners een 
islamitische achtergrond heeft. En over het algemeen wordt 

“Als alcohol zo’n 
belangrijk deel uitmaakt 
van het verdienmodel 
van een vereniging,  
kun je als gemeente 
moeilijk de verkoop  
gaan verbieden.” 
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door moslims minder gedronken”, legt hij uit. Dit verschil 
wordt bevestigd door kinderarts Nico van der Lely van  
de alcoholpoli in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft,  
zo blijkt uit een artikel in NRC uit 2015 over het verschil in  
alcoholgebruik tussen dorpen en steden. “Hun [jongeren 
met islamitische achtergrond, WM.] ouders zijn strenger  
en hanteren de mentaliteit uit het Nederland van de jaren 
vijftig. De tweede generatie moslims schuift echter wel  
langzaam op in de richting van het drinken van meer  
alcohol.” 

Van der Lely wijst bovendien op de verantwoordelijkheid van 
ouders als het gaat om een norm stellen: “De regio’s liggen 
op dat vlak iets achter ten opzichte van de steden omdat er 
een andere cultuur heerst. Een gemaakte cultuur die in grote 
mate wordt bepaald door ouders die alleen naar de voetbal 
of hockeyclub komen voor de ‘derde helft’ en hun kinderen 
zo het slechte voorbeeld geven. Tevens een cultuur onder 
invloed van reclames waarin alcoholgebruik als ‘stoer’ wordt 
neergezet.” 

Hoewel specifiek op jongeren gerichte alcoholreclames ver
boden zijn, lijken drankmerken een sluiproute gevonden te 
hebben. Via Instagram maken steeds meer influencers - al 
dan niet betaald  verkapt reclame voor alcohol. Communica

De jongerenwerkers van Miero geven daarom al voorlich
tingen over alcohol op de basisschool. “Hoe eerder, hoe 
beter”, zegt Sadik. “We zijn genoodzaakt om preventief al 
in te zetten op basisscholen, dus hopelijk kunnen we daar 
later effect van zien.” De jongeren van de toekomst krijgen 
misschien een ander voorbeeld, maar voor de jongeren van 
nu is er nog veel werk aan de winkel. “We proberen jongeren 
individueel te benaderen”, legt Sadik uit. “Als we bijvoorbeeld 
op een van onze talentenavonden zien dat iemand kampt 
met overmatig gebruik, dan gaan we met die jongere in ge
sprek. We laten voorbeelden zien van waar het fout kan gaan 
en we laten zien wat de gevolgen van overmatig alcohol en 
drugsgebruik op de lange termijn zijn. Meestal wil de jongere 
in kwestie proberen om het eerst zelf op te lossen. Die ruim
te bieden we wel; we willen de ontwikkeling niet frustreren. 
Maar als we blijven zien dat de persoon overmatig gebruikt, 
dan proberen we diegene toch naar een hulpinstantie te 
begeleiden.”   

Maar het is vechten tegen de bierkaai, als ouders alles maar 
prima vinden. “Er zijn ouders die het allemaal wel best vin
den zolang ze geen klachten krijgen over hun kind”, weet 
Sadik. “‘Mijn zoon of dochter zit op school of werkt, verdient 
eigen geld, is goed bezig, als ze dan met vrienden een jointje 
roken, dan zij het zo.’ Er zijn natuurlijk ouders die er anders 

tiewetenschapper Hanneke Hendriks deed onderzoek naar 
de manier waarop alcohol werd gepresenteerd in posts van 
populaire influencers, zo schrijft Het Parool. “De voornaam
ste conclusies: invloedrijke personen praten veel en positief 
over alcohol en tonen ook veel alcoholmerken zonder goed 
duidelijk te maken dat het om reclame gaat. Op die manier 
kunnen drankmerken het verbod op alcoholreclame gericht 
op jongeren omzeilen.”

Jongerenwerk: vechten tegen de bierkaai?
Als jongeren alleen maar positieve beelden voorgeschoteld 
krijgen via hun ouders en hun idolen, hoe doordring je hen 
dan van de gevaren van alcohol? Niet zo gemakkelijk, weet 
Sadik. Hij en zijn collega’s van jongerenwerkorganisatie 
Miero hebben er een flinke kluif aan om jonge Pernissers 
bewust te maken van de gevaren van alcohol en drugs. Niet 
alleen het feit dat drinken door jongeren genormaliseerd 
is maakt het moeilijk om hen van een ander perspectief te 
voorzien, maar ook het feit dat jongerenwerkers maar be
perkt de tijd hebben. “We hebben in Pernis een opdracht 
van iets meer dan een halve fte en daar is alcoholpreventie 
weer een klein stukje van”, legt Sadik uit. “We hebben al niet 
veel tijd en we kunnen jongeren in de probleemleeftijd niet 
gemakkelijk bereiken, omdat er geen middelbare school is in 
Pernis.” 

“Als ze van jou een 
biertje mogen, maar van 
de buren een hele krat, 
dan moet het wel fout 
gaan.”
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over denken, maar dit is het gevoel bij veel ouders in Pernis. 
Wij zien dat jongeren steeds vroeger beginnen, steeds meer 
soorten drank en drugs gebruiken. Dat kan een giftige cock
tail worden.”

Sadik hoopt dat ouders betere afspraken maken. Niet alleen 
met hun kinderen, maar ook onderling. “Als je kind met de 
kinderen van de buren omgaat, maak dan afspraken met 
elkaar. Als ze van jou één biertje mogen, maar van de buren 
een hele krat, dan moet het wel fout gaan.”  

Voetbalvereniging is op de goede weg, maar 
moet scherp blijven
Ouders met meningsverschillen over alcohol en jongeren. 
Dat is ook bij de voetbalvereniging het grootste probleem, 
heeft Tamara Hardenbol gemerkt sinds jongeren 18 jaar 
moeten zijn, ook voor een biertje of een wijntje. “De vrijwil
ligers hebben er geen moeite mee om niet te schenken aan 
minderjarigen, maar er is wel een soort angst voor ‘reacties 
van…’. Ze legt verder uit: “Op het moment dat een ouder een 
biertje bij ons aan de bar haalt en deze aan een kind geeft, 
dan zouden wij de discussie moeten aangaan. Sommige bar
vrijwilligers hebben daar geen moeite mee, maar anderen 
vinden het lastig om ouders hierop aan te spreken.” 
Ouders realiseren zich te weinig welke gezondheidsrisico’s 

Sportsupport druk bezig om het tij te keren. “Er is een 
sportcode ontwikkeld, waarin aandacht wordt besteed aan 
alcoholpreventie bij jongeren”, legt Hardenbol uit. “We kijken 
samen welk beleid we erop kunnen maken en welke proto
collen erbij horen. De afgelopen twee jaar zijn we al intensief 
met dit onderwerp bezig. We maken de Nixcampagne toon
baar in de club, we hangen posters op, leggen informatie
kaarten op tafel. We trainen de barvrijwilligers met foto’s van 
jongeren, waarbij ze moeten raden hoe oud ze zijn.” 
Kortom, VV Pernis doet volop haar best. Maar soms slipt er 
wel eens wat tussen de mazen van de goede intenties door. 
“Op de vereniging staat een soort bushokje, waar gerookt 
mag worden. Daar zag ik laatst nog een oud A4’tje hangen, 
waarop staat dat alcohol onder de 16 jaar verboden is. We 
zijn er druk mee bezig, maar toch hangt zoiets er nog. Dan 
denk ik: ‘Kom op, nog even aanscherpen die handel.’”

alcoholgebruik op jonge leeftijd met zich meebrengt, meent 
de trainer. “Het wordt steeds duidelijker hoe schadelijk al
cohol is op jonge leeftijd, maar je blijft ouders hebben die 
denken dat het wel meevalt. Het is soms ook moeilijk om te 
controleren of om precies te weten wat een kind drinkt. Stel 
dat het eerste elftal  waarvan het grootste deel ouder is dan 
achttien, maar waar ook een paar jongens van zeventien 
spelen  weer eens een keer wint, dan wordt er een krat bier 
naar de kleedkamer gebracht. Tja, hoe controleer je dan dat 
die paar jongens van zeventien niet dat biertje pakken? Het 
is niet zo dat ze kwaadwillend tegen de regels in willen gaan, 
maar de ouders en de club willen met die krat wel de winst 
vieren.” 

Ook in de kantine komt het wel eens voor dat een ouder een 
drankje voor haar of zijn kind haalt. “Sommige ouders zeg
gen dan: ‘Ik sta er toch bij, het is mijn eigen verantwoordelijk
heid.’ Maar officieel hebben wij als club de verantwoordelijk
heid, wij moeten ervoor zorgen dat minderjarigen überhaupt 
geen alcohol krijgen. Als er dan een keer een controle komt, 
dan krijgen we een fikse boete of moeten we misschien wel 
sluiten.”  

Hoe moeilijk het soms ook is om het gesprek hierover aan 
te gaan, voetbalvereniging Pernis is samen met Rotterdam 
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Het beeld van een gesloten samenleving, zoals Maarten ’t 
Hart beschreef in zijn autobiografische roman Magdalena, 
bestaat niet alleen over Maassluis. Vele dorpen en buurten 
hebben eenzelfde predicaat. Soms bestaan zulke beelden 
ook over andere gemeenschappen, zoals een moslimge
meenschap of groepen mensen met een migratieachter
grond. In een onskentonscultuur zou het wijzijdenken 
overheersen. Taboes, angst en intolerantie tegenover ‘het 

vreemde’ zouden welig tieren. Deze beelden bestaan ook 
binnen Rotterdam, zo bleek uit de IDEMGebiedsbeelden uit 
2016. Vooral Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland werden 
aangemerkt als ‘gesloten gemeenschap’.

Op basis van gesprekken met in het gebied werkende  
professionals, wordt Hoek van Holland in het Gebiedsbeeld 
uit 2016 omschreven “als een dorpse samenleving die  

Hoek van Holland: 
dorps maar niet gesloten

Rob Witte

“Misschien dat een enkel sultannetje of emirtje vanuit het treinraam een blik heeft geworpen op de 
haven en de Groote Kerk en heeft gedacht: wat een bliksems mooi stadje, maar de meeste potentaten 
zullen er geen moment bij hebben stilgestaan dat ze door Maassluis reden – zo’n wonderlijke, in 
zichzelf besloten gemeenschap. Zoveel eigenaardige, scheefgegroeide malloten bij elkaar, knorrig, 
gemelijk, gesloten naar vreemden toe, maar onderling vol grappen, gekkigheden en geintjes. En 
als zo’n sultannetje per ongeluk zou zijn uitgestapt, zouden ze hem vierkant in zijn gezicht hebben 
uitgelachen. Want de Maassluizer heeft lak aan gezag, zoals mijn vader altijd zei. Als er hier een 
nieuwe dominee kwam, begon die al na een halfjaar te bidden of ze hem ergens anders wilden 
beroepen.”
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gekenmerkt wordt door een grote sociale samenhang, een 
actief verenigingsleven en een hoge mate van sociale con
trole.” “Dat betekent aan de ene kant dat bewoners elkaar 
kennen en elkaar ondersteunen. Aan de andere kant leidt 
het tot uitsluiting van nieuwkomers, zoals bewoners met 
een migratieachtergrond of mensen die vanuit Rotterdam of 
omliggende gemeenten in Hoek van Holland zijn komen wo
nen.” De veronderstelde geslotenheid heeft niet alleen gevol
gen voor de wijze waarop nieuwkomers worden ontvangen. 
Het zou ook negatieve gevolgen hebben voor Hoekenaren 
zelf. Een fenomeen als eenzaamheid wordt bijvoorbeeld 
door die professionals (mede) verklaard vanuit de relatieve 
geslotenheid van de gemeenschap “door ‘groepjesvorming’ 
in het dorp, gesloten sociale structuren, met name bij oude
ren, en resulterende uitsluiting.”

Hoe beleven mensen uit zo’n verondersteld gesloten ge
meenschap dit soort beelden zelf? Hebben zij het idee dat 
ze een ‘gesloten gemeenschap’ vormen en hoe kijken zij 
naar de ‘buitenwereld’? Hebben ze last van dat beeld van 
geslotenheid? Om hier meer zicht in te krijgen is in mei van 
dit jaar met een achttal actieve burgers uit Hoek van Holland 
gesproken. Hun eerste reactie op dit predicaat van geslo
tenheid is vooral de vraag waar dat beeld vandaan komt, 
al herkennen ze zich wel in het beeld dat nieuwkomers of 

strijd van het Nederlands elftal gaan vormen ze onderdeel 
van de ‘Oranje-gemeenschap’. 

Mensen kunnen een groep waartoe ze menen te behoren 
zelf als gemeenschap zien, maar ‘buitenstaanders’ kunnen 
hen ook als zodanig definiëren. In de verbeelding van ge
meenschappen (Anderson, 1983) speelt altijd de vraag wie 
er wel en wie er niet toe behoort. Deze verbeelde gemeen
schappen worden vaak (impliciet) gepresenteerd alsof zij op 
zichzelf een homogene eenheid vormen. Die homogeniteit is 
veelal beeldvorming, want zodra binnen zo’n ‘eenheid’ langs 
andere scheidslijnen wordt gekeken blijkt vaak een grote 
diversiteit te bestaan. 

Tijdens het gesprek in Hoek van Holland kwamen hiervan 
twee mooie voorbeelden naar voren over de muziekvereni
ging en de rugbyclub. Kijken we alleen naar woonplaats dan 
is er een onderscheid tussen leden die in Hoek van Holland 
wonen en leden uit omliggende gemeenten. Maar bij de 
muziekvereniging en bij de rugbyclub speelt de scheidslijn 
naar woonplaats niet zozeer een rol. Juist de passie voor 
muziek of rugby zorgt voor verbinding. Zo wordt het beeld 
van geslotenheid en intolerantie tegenover ‘het vreemde’ 
dat bestaat over Hoekenaren tenietgedaan. “Als mensen uit 
Westland of Delft mee komen spelen, zijn ze verrast over de 

bezoekers zich moeten aanpassen aan Hoekse normen en 
waarden. “Wat ik herken is dat mensen in Hoek verwachten 
dat mensen die daar wonen of recreëren zich aanpassen aan 
de normale waarden en normen.” Echter, zij geven direct aan 
zich niet te herkennen in een begrip als ‘geslotenheid’. Zo 
wijst een bewoner erop dat “mensen die in bepaalde wijken 
wonen, die uit Rotterdam zijn gekomen, ander gedrag heb
ben. Ze vallen dan soms ook minder makkelijk in het pulletje 
van Hoek. Maar de vraag is of dat komt doordat er andere 
normen en waarden gelden. Ik denk dat er in Hoek geen rare 
normen en waarden gelden. En dat iedereen hier welkom is.”

Wat is een gemeenschap
Een term als ‘gesloten gemeenschap’ roept ten eerste de 
vraag op wat een gemeenschap eigenlijk is. Feitelijk heb
ben we het hier over een groep mensen, op een of andere 
manier met elkaar verbonden. Dat kan zijn door de plek 
waar ze wonen of waar ze vandaan komen, door taal, door 
geschiedenis, gebruiken of tradities; eigenlijk door vele, uit
eenlopende zaken. Soms wordt religie of herkomst  al gaat 
dat generaties terug - als definieerbare scheidslijn tussen 
gemeenschappen beschouwd. Afhankelijk van dominante 
scheidslijnen kun je tot meerdere gemeenschappen beho
ren. Ajax en Feyenoordsupporters worden gezien als twee 
gescheiden ‘gemeenschappen’. Maar als ze naar een wed

openheid en hoe ze ontvangen worden. En dat men geac
cepteerd wordt zoals men is.” Een ander vult aan: “Ik denk 
dat tegenstellingen bij jullie weinig uitmaken, omdat mu
ziek de bindende factor is. Dan heb je een andere insteek.” 
Eenzelfde ervaring heeft men binnen de rugbyvereniging. 
“Rugby heeft sowieso zijn eigen cultuur. De rugbycultuur is al 
open.” 

Gemeenschapsvorming
Om te achterhalen in welke mate Hoek van Holland een 
‘gesloten gemeenschap’ is, is het van belang te bekijken wat 
mensen beweegt om een gemeenschap te vormen. Aarts 
et al. (2005) wijzen op drie drijfveren voor gemeenschaps
vorming. Het is ten eerste een zoektocht van individuen 
om ‘ergens bij te horen’, die ook altijd gepaard gaat met het 
scheppen van afstand ten opzichte van anderen. Ten tweede 
wil de mens de eigen individuele identiteit verankeren in een 
bredere, omvattender, stabielere identiteit om zo onzeker
heid te verkleinen en betekenis te geven aan het leven. Ten 
derde kan de bundeling van belangen en sociaal kapitaal 
bijdragen tot gemeenschapsvorming. 

In deze processen van gemeenschapsvorming kan de wil of 
gevoelde noodzaak om zich duidelijk(er) te onderscheiden 
van de omgeving eraan bijdragen dat de ‘gemeenschap’  
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geslotener wordt. In extremis, zie je dit wel eens als een wijk 
of een gemeenschap volgens hen voor de zoveelste maal 
negatief in het nieuws komt door een incident. De rijen lijken 
zich dan te sluiten en bijvoorbeeld journalisten worden weg
gejaagd.

In deze processen van gemeenschapsvorming speelt ‘iden
titeit’ een belangrijke rol voor onderlinge verbondenheid. 
Aarts et al. onderscheiden hierbij een legitimerende identi
teit, veelal van dominante maatschappelijke krachten (bij
voorbeeld vanuit instituties); een weerstandsidentiteit, met 
name onder groepen die zich achtergesteld of uitgesloten 
voelen door overheersers; en projectidentiteit, vooral gecre
eerd door visionaire bewegingen die maatschappijverande
ring nastreven. 

bespiegelingen over gemeenschappen van mensen met  
een specifieke religieuze of migratieachtergrond. De  
diversiteit binnen deze groepen, ook wat betreft hun  
migratieachtergrond of hun eventuele relatie met religie, 
wordt vervolgens niet meer gezien en in de beeldvorming 
worden zij als een homogene, gesloten gemeenschap gepre
senteerd. In dit geval wordt de problematisering versterkt 
omdat die veronderstelde geslotenheid als een van de 
barrières wordt gezien voor hun integratie in en daarmee 
voor hun kansen en mogelijkheden binnen de mainstream 
samenleving. 

Zo wijst Ellian (2018) erop dat de ‘open samenleving’ staat 
voor democratie en wordt deze neergezet tegenover de 
gesloten, tribale en zelfs tirannieke gemeenschap, waarin 
mogelijk fundamentele vrijheden van godsdienst, meningsui
ting en democratie worden aangetast. Bervoets en Bruinsma 
(2017) wijzen erop dat in een relatief gesloten gemeenschap 
(in hechte dorpen of stadsbuurten) “en daarmee samenhan
gend teveel aan informele sociale controle een voedings
bodem kan zijn voor misdaad en ongepast gedrag. (…) De 
wijze waarop de informele sociale controle en wederzijdse 
afhankelijkheid werken in dat soort groepen, maakt immers 
dat mensen elkaar lang niet altijd aanspreken op afwijkend 
gedrag en er liever over zwijgen”.

Aarts et al. geven aan dat gemeenschappen die gevormd 
zijn vanuit een dominante weerstandsidentiteit sterk(er) ge
sloten kunnen raken in relatie tot hun omgeving. Zij wijzen 
er daarbij nadrukkelijk op dat de vraag niet zozeer is of een 
gemeenschap open of gesloten is, want een harde grens 
is niet te geven. Een mate van geslotenheid  in de richting 
en beeldvorming van zichzelf en anderen – is volgens hen 
sowieso dynamisch. Het hangt sterk af van de dominante 
en/of gepercipieerde scheidslijnen tussen gemeenschappen 
 denk aan de rugby en muziekvereniging. Wel is het zo dat 
ruimtelijke afstand tussen de gemeenschap en de omgeving 
een stimulerende of beperkende invloed kan hebben op 
gemeenschapsvorming en dienovereenkomstig op eventu
ele geslotenheid. Dit zou het beeld van de geslotenheid van 
Hoek van Holland kunnen verklaren.

Slechte naam
Het predicaat gesloten gemeenschappen heeft een negatie
ve bijklank. Impliciet worden allerlei kwaliteiten, oordelen en 
gedragingen opgehangen aan de verondersteld homogene 
gemeenschap. Vaak gaat het dan (impliciet) om kwaliteiten 
en oordelen die als negatief of problematisch worden be
schouwd, zoals taboes, intolerantie tegenover ‘anderen’ en 
de onbereikbaarheid voor zorg, welzijn en hulpinstanties. 
Zo’n problematisering geldt onder andere ook in allerlei  

Hoe zit het in Hoek van Holland?
Uit de gesprekken met professionals in 2016 voor het Ge
biedsbeeld komt een geproblematiseerd beeld naar voren 
met verwijzing naar de veronderstelde geslotenheid van de 
Hoekse gemeenschap. Zo wordt gesproken over Hoek van 
Holland met een hoge mate van sociale controle, intole
rantie tegenover of zelfs uitsluiten van nieuwkomers, maar 
bijvoorbeeld ook dat mensen moeilijk bereikbaar zijn voor 
instanties, zoals hulpverlening. De eerste reactie van de ac
tieve burgers in Hoek in mei 2019  “Waar komt dat gesloten 
beeld vandaan? Wie zegt dat?”  laat zien dat het predicaat 
‘gesloten gemeenschap’ ook voor hen een negatieve conno
tatie heeft. De verrassing van muziekverenigingsleden uit 
het Westland en Delft over de wijze van openheid van en 
ontvangst door Hoekse leden laat ook zien dat zij eerst meer 
geslotenheid verwacht hadden.

De gesprekspartners zijn het over een ding nadrukkelijk 
eens: de veronderstelde geslotenheid van de Hoekse ge
meenschap is niet aan de orde. Zij spreken veeleer over 
Hoek van Holland als een dorpsgemeenschap. Dit is een veel 
meer waardevrij predicaat en verwijst vooral naar feiten, zo
als de bevolkingsomvang (10.000 inwoners) en de geografi
sche ligging van Hoek van Holland. Natuurlijk kent Hoek van 
Holland zowel een ruimtelijk, als geografisch als cultureel 

De veronderstelde gesloten-
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verschil met (de rest van) het 30 kilometer verderop gelegen 
Rotterdam (nog afgezien van het feit dat er tussen Hoek van 
Holland en stad Rotterdam drie andere gemeenten liggen). 
Aan deze verschillen worden echter niet bij voorbaat (waar
de)oordelen verbonden door Hoekers zelf. 
 
Afstand tot Rotterdam: cultureel en identiteit
Het gesprek met de actieve burgers richt zich sterk op de 
relatie met Rotterdam, waarbij de afstand tussen beide 
nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld: in kilometers, qua 
bevolkingsomvang, maar  misschien nog wel belangrijker 
 gevoelsmatig en functioneel. Vooral de relatie met het 
stadhuis wordt vaak aangehaald in het gesprek: de cultuur is 
anders. “Ik heb weleens horen vertellen dat een ambtenaar 
in Rotterdam niet eens weet dat Hoek bij Rotterdam hoort”, 
aldus een van de actieve burgers. De uitspraak wordt door 
andere gesprekspartners onderstreept. “In de stad is de 
zelfredzaamheid vaak minder dan in een dorpsomgeving. In 
Hoek heb ik het gevoel dat er een stuk zelfredzaamheid is: 
je kent mekaar en je helpt mekaar. Een servicegerichte hou
ding van de overheid is in de stad heel logisch, want mensen 
verwachten dat de overheid alles voor ze doet. Terwijl hier 
de verwachting ten aanzien van de overheid is: ‘Ik weet wat 
ik kom doen, dus val me niet lastig.’” Een ander stelt dat hij 
meer denkt in kracht. “De positieve kant van het feit dat je 

voorzieningen zijn niet aanwezig. Dat is echt iets dat aan
dacht moet hebben.”

De verhalen van enkele gesprekspartners laten zien hoe 
moeilijk het in hun beleving is om in de stad iets voor elkaar 
te krijgen voor Hoek van Holland. “Als je bijvoorbeeld naar 
de hulpverlening kijkt, dan heeft de centrale overheid gezegd 
dat we dat op gemeentelijk niveau gaan regelen. Maar nou 
regelen ze het in Rotterdam. Dat is 30 kilometer weg. Een 
soort deelgemeente weet veel beter wat in het dorp speelt 
dan Rotterdam. Dat is ze niet kwalijk te nemen, want ze wo
nen 30 kilometer verderop. Maar het is wel jammer dat die 
beslissingsbevoegdheid, die op bepaalde gebieden de deel
gemeente vroeger had, nu weg is.”

Bovendien sluit de regelgeving van bestuurders in Rotter
dam of Den Haag lang niet altijd aan op een dorpse ge
meenschap. Zo is privacywetgeving een sta in de weg voor 
de signaleringsfunctie die vroeger onderdeel was van het 
verenigingsleven. De gesprekspartners zijn erg geschrokken 
van signalen dat jonge kinderen als mantelzorger functione
ren. In het verleden werd over signalen van zulke problemen 
onder jongere leden met instellingen gecommuniceerd. “De 
nieuwe privacywetgeving blokkeert nu allemaal communica
tie en verbindingslijnen die je vroeger wel had. In een dorps

dorps met elkaar omgaat, is dat je elkaar gaat vinden. Ook 
als er gedoe is, durf je elkaar nog aan te spreken. Ik zie dat 
meer als kracht dan als kwetsbaarheid.”

Rotterdamse aandacht voor Hoek van Holland wordt als 
gering ingeschat. Een van de gesprekspartners wijst erop 
dat in een grootstedelijke aanpak cijfers heel belangrijk zijn. 
Grote getallen maken voorzieningen en middelen mogelijk. 
Voor Hoek van Holland zijn de getallen relatief klein. “Terwijl 
je hier op een gegeven moment verder moet kijken dan het 
getal. Je moet kijken: Wat is gemeenschappelijk? Wat is het 
gemeenschappelijk belang dat je dient? Ook kun je in de stad 
Rotterdam voor een voorziening nog weleens iets verderop 
terecht. Maar voor Hoek betekent dit meteen 30 kilometer 
verderop.” 

Juist door die afstand tot voorzieningen bestaat onder de 
gesprekspartners de angst dat groepen binnen de Hoekse 
samenleving  al dan niet langzaam  uit de gemeenschap 
vertrekken. “Het risico is dat, als er voor de jeugd heel veel 
dingen niet aanwezig zijn, je ze vanaf twaalf jaar kwijt bent.” 
Een ander vult aan: “Mensen met een beperking vallen  
overal buiten. Die zie je niet in Hoek, want die vallen  
eigenlijk allemaal buiten de gewone sportverenigingen,  
buiten de reguliere patronen. Ze zijn er wel, maar de  

gemeenschap was je gewend dingen met elkaar te delen, 
ook vanuit verenigingen. Dat mag niet meer. Wij hebben 
zicht op sommige probleemkinderen, maar kunnen er niks 
meer mee.”

Wie waarneemt bepaalt?
De Engelse taal kent de uitdrukking “beauty is in the eye of 
the beholder”. Dit betekent dat schoonheid een subjectieve, 
persoonlijke beleving is en meer zegt over de waarnemer 
dan hetgeen als schoonheid wordt gezien. Dit geldt op indivi
dueel niveau, maar kan zeker ook op een collectiever niveau 
gelden  dat van een organisatie, een sector. Het kan zelfs 
een dominant maatschappelijk predicaat zijn. In relatie tot 
de ‘gesloten gemeenschap’ zou hetzelfde principe van  
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toepassing kunnen zijn. Zegt het gebruik van deze term  
met allerlei impliciete oordelen en kwalificaties - niet op zijn 
minst veel over de gebruiker(s) van dat predicaat? Zo kan 
Hoek van Holland het predicaat ‘gesloten’ krijgen van buiten
staanders, waaronder ook menig professional of ambtenaar. 
Andersom kan ‘het stadhuis’  als bestuurlijk, ambtelijk ap
paraat  op zichzelf door Hoekenaren als ‘gesloten gemeen
schap’ worden beschouwd.

Een van de gesprekspartners uit Hoek van Holland stelt dat 
burgemeester Aboutaleb weleens heeft gezegd te betwijfe
len of Hoekenaren zich voldoende op het stadhuis laten zien 
als ze een probleem hebben. “Dat hoort ook bij dat dorpse. 
Je lost je eigen dingen op, in je eigen gemeenschap. Dus ik 
vraag me af of ze op het stadhuis weleens hoofd of buikpijn 
hebben van die gemeenschap. In die zin denk ik dat de bal 
voor een deel in Hoek zelf ligt om op het stadhuis zicht en 
hoorbaar te zijn.”

Voor welzijn en hulpverlening geldt mogelijk eveneens dat 
het principe “in the eye of the beholder” geldt als het gaat 
om de geslotenheid van de Hoekse samenleving. Onderzoek 
naar ‘moeilijk bereikbare jongeren’ liet zien dat die jongeren 
best goed bereikbaar waren voor de onderzoekers (FORUM, 
2008). De vraag wordt dan opgeworpen wie moeilijk bereik

kwalificaties voorzien. Het gevaar van een selffulfilling 
prophecy ligt dan op de loer: juist door die (impliciete en 
expliciete) problematisering van de veronderstelde geslo
tenheid en door mensen uit (en belangen van) die ‘gemeen
schap’ als zodanig te benaderen, neemt het risico op daad
werkelijke geslotenheid van een gemeenschap toe.

Een alternatieve strategie is om de verschillen en de ruim
telijke en culturele afstand als werkelijkheid te accepteren. 
Belevingsgericht en cultuursensitief werken zou hierbij een 
geschikte aanpak zijn. Dit begint ermee door nadrukkelijk uit 
te zoeken op welke wijze contact, vertrouwen, bekendheid 
en bereikbaarheid worden gecreëerd binnen (delen van) de 
Hoekse gemeenschap. Het aanbod wordt vervolgens speci
fiek gericht en op de Hoekse maat toegesneden. De Hoekse 
‘gemeenschap’ kan dan mogelijkheden en faciliteiten worden 
gegeven om (meer) ‘zijn eigen boontjes te doppen’, zodat 
voorzieningen op maat beter mogelijk zijn. Ook als dit bete
kent dat deze voorzieningen dichterbij de directe woonom
geving van Hoek van Holland  in samenwerking met buur
gemeenten  geïnitieerd en gerealiseerd moeten worden in 
plaats van te verwachten dat Hoekenaren 30 kilometer ver
derop van voorzieningen gebruik (gaan) maken. Dit draagt 
tegelijk bij aan vermindering van een in Hoek van Holland 
aanwezige en mogelijk zelfs groeiende weerstandidentiteit.

baar waren? De jongere of de instantie? Mogelijk vereist wel
zijnswerk en hulpverlening in Hoek van Holland een andere 
aanpak, maar ook een andere uitstraling en bedrijfscultuur 
(lees: belevingsgericht en cultuursensitief werken). 

Benadering op maat
In het gesprek wordt de wijze waarop aangeboden hulp kan 
botsen met de verwachting genoemd. “Neem als voorbeeld 
de stadswinkel hier”, vertelt een van de gesprekspartners. 
“Was er zelf nog nooit geweest, maar hoorde alleen dat men
sen zeiden: ‘Nou, als dat laagdrempelig is?!’ Toen ging ik er
heen en bleek dat inderdaad waar te zijn. Je komt binnen en 
een man, in mijn beleving iemand van de bewaking, vraagt 
me wat ik kom doen. Dus ik zeg dat ik een nummertje kom 
trekken. Ik maak zelf wel uit waarvoor. Die man hoeft toch 
niet te weten waar ik voor kom? Dus als iemand anders dat 
meemaakt, denkt die meteen: ‘Daar ga ik niet naartoe’.” 

Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de dorpse Hoekse 
en stadse Rotterdamse omvang, inwoneraantallen, bevol
kingssamenstelling, culturen en gewoonten, die versterkt 
worden door de geografisch ligging en afstand. Door de 
dorpse samenleving van Hoek van Holland het predicaat 
‘gesloten’ te geven, worden die verschillen niet beslecht, 
maar eerder versterkt en van impliciete waardeoordelen en 
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