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In gesprek met ... Jan Dettmeyer

Culturele minderheden vormen een
geliefd thema voor allerlei beleidsnota's, onderzoeksrapporten en communicatietrainingen. Goede voornemens
lijken er in ruime mate te zijn o m t e
streven naar een multiculturele samenleving, waarin w e op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan.
Worden de mooie woorden iypraktijk
gebracht? We nemen een kijkje bij het
Maatschappelijk Centrum Bijlmermeer, dat sinds anderhalf jaar een revolutionair "zwart-witbeleid" voert
Het Maatschappelijkcentrum Bijlmermeer is
een regionale instelling in Amsterdam ZuidOost G o r algemeen maatschappelijk werk
en gezinsverzorging. Omdat men er na de
bouw van Amsterdam Zuid-Oost een nieuwe
start kon maken, is het een algemene instelling voor alle bewoners, 10s van een kerkelijke achtergrond. We hebben er een gesprek
met Jan Dettmeijer, die hoofd van de hulp-

Jan Dettmeijer: 'Je zou ervoor kunnen kiezen
de cultuurkloof door deskundigheidsbevordering te overbruggen. Je gaat dan witte
mensen zwart opleiden, dat wil zeggen dat je
je witte personeelsleden zb gaat bijscholen,
dat ze ook goed met zwarte mensen kunnen
werken. Voor deze aanpak hebben wij niet
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Centrum Bifhermeer heeft anderhalf
geleden besloten zwarte mensen als rneerkers tn hulste halen en opdeze manler
n cultuurverschuiving binnen de instelling
zijn van mening dat de sarnenstelling van
aersoneel een afsi~ieaelinavan onze
klanien behoort te zijn. baarom-hebben we
een quotermgsbeleid ingevoerd: we namen
alleen nog maar zwarte mensen aan, totdat
ze 30% van ons personeel uitmaakten. Witte
mensen maakten de afgelopen periode weinig kans aangenomen te worden. Dlt is een
essentieel onderdeel van ons 'zwart-wit-beleid'.'
Uit dit betoog valt op te maken, dat de termen
'zwart" en 'wit' en~gszinspolit~ekgeladen
zijn. 'Zwart" staat voor alle mensen met een
(enigszins) donkere kleur: van lichtgekleurde
med~terranemensen tot zwarte negers. 'Wit'
vervangt het begrip 'blank' om de suggestie
van lelieblanke onschuld en superioriteit re
ondergraven. Jan Dettmeijer is zelf 'wit' en
heeft met enthousiasme meegewerkt aan de
totstandkoming van het zwart-p.z.-beleid.

Werving en selectie
'Met het quoteringsbeleid zijn we nu al een
eind gevorderd', vertelt Jan. 'Van de 17
maatschappelijk werkers in onze instelling
zijn er 5 zwart. In de gezinsverzorging zijn er
4 zwarte leidinggevenden en 8 witte. De 300
uitvoerenden in de gezinsverzorging zijn voor
30% zwart. Het was nog een hele toer om zo
ver te komen, omdat door allerlei subtiele
mechanismen in de gangbare werving en selectie van personeel de zwarte sollicitant
meestal afvalt en de witte wordt aangenomen.
Het werd ons duidelijk dat de gebruikelijke
manier van personeelwerving niet goed
werkt. Zwarte mensen solliciteren vaak bij
voorbaat al niet. De Rotterdamse politie heeft
dit ook ervaren en heeft toen personeel geworven via etherpiraten en kraampjes op de
markt. Die weg zijn wij ook opgegaan. Je
moet gewoon een ander circuit in. We zijn
naar de opleidingen (voor maatschappelijk
werker, gezinsverzorgenden e.d.1 gegaan en
hebben daar verteld dat we voorlopig alleen
maar zwarte mensen wilden aannemen. We
zijn ook aan personeel gekomen via zwarte
mensen op de arbeidsbureaus. Er zouden
daar trouwens veel meer zwarte mensen
moeten werken, want die hebben de contacten met zwarte werkzoekenden. En we hebben Radio Stad ingeschakeld om zwart pessm

soneel hebben we bewust niet gekozen voor het uitgangspunt 'bij
gelijkwaardige kandidaten gaat onze voorkeur uit naar een zwarte', omdat de zwarte
sollicitant het dan meestal verliest. De solli-,
c i t a t i e c ~ m m i ~ bestaan
~ie~
meestal voornamelijk uit witte mensen en in het algemeen
communiceren wltte mensen net iets makkelijker met witte mensen. Na afloop zegt men
dan over een zwarte sollicitant: het gesprek
liep wat stug. Daarom hebben we heel duidelijk afgesproken: we nemen alleen zwarte
mensen aan, ook als ze i n bepaald opzicht
over mindere kwaliteiten beschikken dan
witte mensen. We hebben bijvoorbeeldzwarte mensen aangesteld, die hun opleiding nog
niet hadden voltooid.'

Vooropleiding gezinsverzorging
Voor zwarte mensen speelt vaak het probleem dat hun vooropleiding niet aan de
eisen voldoet om toegelaten te worden tot
allerlei vervolgopleidingen of banen. De arbeidsmarkt blijft hierdoor voor hen gesloten.
In het Maatschappelijk Centrum Bijlmermeer
is men een experiment begonnen om dit te
doorbreken.
Jan: 'In het kader van ons zwart-witbeleid
ziin we een exDerlment aestart om meer
zkarte vrouwen'in de gez&sverzorging aan
-,
te trekken. We hebben een groep zwarte
vrouwen geworven die door een
vooropleiding normaal niet op de
voor gezinshelpster of -verzorgster
kunnen worden. Dezevrouwen zijn
in de gezinsverzorging werkzaam
gen van ons een vooropleiding va
jaar, zodat ze straks over kunne
naar de gangbare opleiding voor
zorgende.
In deze vooropleiding besteden we aandacht
aan drie asDecten:
cornrnunkatie: de taal vormt vaak een probleem. Soms is gewoon niet duidelijk wat ,
met een bepaald woord wordt bedoeld.
'
huishoudkunde:de aebruikeliike huishoudelijke taken komen a& de ordk Deze zijn in
wezen in alle culturen gelijk, maar het verschil in de aanpakzit in de attributen die in de
verschillende samenleving
oudsher voorhanden, zijn.
In Suriname gebruikt men'
het wassen van kled
plank, hier de machin
zeeD in ~ l a a t svan D

-

sociale vaardigheden: we tralnen de vaardigheden die nodig zijn om in een huishouden als u~tvoerendete funct~oneren,waarblj
we ook aandacht besteden aan (~nter-)culturele zaken.
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In de gezinsverzorging doen zich eerder p
blemen voor. Er ziin soms clienten die geen
Zoals gezegd 1s het de bedoeling, dat de vrou- Surinaamse helpsier willen. Ons antwoord is
wen na de vooropleiding bmnen ons centrum dan dat wij een helpster aanbieden; de kleur
gaan deelnemen aan de opleiding voor ge- is daarbij van geen belang. Als de client de
zinsverzorgende. We hopen dan maar, dat ze aangeboden hulp blijft weigeren, stopt het
op die opleiding goed worden opgevangen en wat ons betreft. Wij bieden dan verder geen
voldoende aandacht krijgen voor hun speci- hulo aan. Ook komt het we1 eens voor. dat
fieke situatie. Natuurlijk 1s het ook voor de clienten een Surinaamse helpster beschuldiopleidingen van groot belang, dat er zowel gen van d~efstal.Dat kan een wltte helpster
meer zwarte cursisten als docenten binnen- ook overkomen, maar in het geval van een
zwarte helpster komt het allemaal veel harkomen.'
der aan. Dat kan een heel probleem worden.
Overigens ontstaan problemen niet alleen in
Praktijk
een zwart-witrelat~e.Er kunnen zich net zo
'We hebben nu zo'n 30% zwarte mensen In goed problemen voordoen, wanneer een Madienst en dat betekent in de praktijk, dat onze rokkaanse helpster in een Hindoestaans
clienten een grote kans hebben hulp te k r ~ j - hu~shoudenwerkt.
aen van een zwarte medewerker. We hebben
&s hele,gebied opgedeeld in buurten van f Het werkvan de gezinshelpsters is overigens
7000 inwoners. Onze medewerkers werken behoorlijk zwaar geworden door allerlei ontaflen b,uu&ericht, dat wil zeggen dat ze in wikkelingen, zoals de bezuinigingen. In onze
&6hbebaaldebbuurt werkzaarn ziin. Per buurt instelling komt daar nog als experiment bij,
dat de helpsters met elkaar in de zogenaamde
helpsterstearns hum eigen werk plannen1e2.
De helpsters hebben hierdoor een deel van
het werk van de leidinggevenden overgenomen en bebben nu meer verantwoordglijkheid ten oozichte van de clienten. Deze ver-
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