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Inleiding

De aanleiding tot het onderzoek:
Stichting Prisma, een zorginstellng voor mensen met een beperking, en MEE Waalwijk, een
verwjzende instantie voor mensen met een beperking en onderdeel van MEE Brabant Noord,
zijn beide actief in Waalwijk.
De grootste groep Nederlanders met een andere achtergrond in Waalwijk is de groep die
oorspronkelijk afkomstig is uit Turkije.
Waalwijk heeft in 2006 in totaal 30.388 inwoners, waaan 3.174 niet-westers is. Het aantal
mensen afkomstig uit Turkije is 1.563, daaa volgen mensen afkomstig uit Suriname, dat zijn
er 350. Er wonen slechts 168 mensen afkomstig uit Marokko en 156 afkomstig van de
Nederlandse Antilen"
Stichting Prisma en MEE Waalwijk wilen de mensen afkomstig uit Turkije graag bereiken en
vragen zich af hoe ze dit aa moeten paken. Dit is de reden dat dit beleidsrapport geschreven
wordt.
Het probleem is dat er weinig contacten zijn met de Turkse Nederlanders met een beperking.
De vooronderstellng bij dit probleem is dat er binnen de Turkse gemeenschap in Waalwijk
mensen met een beperking zijn met een hulpvraag. Stichting Prisma en MEE Waalwijk
krijgen echter weinig hulpvragen van mensen met een Turks Nederlandse achtergrond en
vragen zich af waa dit door komt.

De doelstellng van het onderzoek:
De doelstellng van dit onderzoek is het beantwoorden van de vragen die ik me stel bij het
probleem dat er is zoals beschreven bij de aanleiding.
Welke hulpvragen heeft een persoon met een beperking of zijn of haa familie met een Turkse
achtergrond?
Hoe kunen deze hulpvragen door MEE Waalwijk of Stichting Prisma beantwoord worden?
Wat zijn de aadachtspunten waaee MEE Waalwijk en Stichting Prisma rekening dienen te
houden? Hierbij denk ik bijvoorbeeld aa de religieuze en de culturele achtergrond van
Turkse Nederlanders.

Daaaast wil ik onderzoeken wat de visie op zorg is van MEE Waalwijk, Stichting Prisma en
Turkse Nederlanders. Door dit te onderzoeken en te analyseren, wil ik bekijken of de visie op
hulpverlening aasluit op de visie van Turkse Nederlanders met betrekking tot omgang met
een beperking.
De gehanteerde methode voor dit beleidsrapport is het onderzoeken van de hulpvragen van
Turkse Nederlanders door middel van literatuur en het voeren van gesprekken. Dit betekent
dat er geen representatief onderzoek is gedaan. Er is een snelle inventarisatie gemaak van de
aadachtspunten, waait aabevelingen volgen. Dit wordt ook wel een "quick and dirty"
scan genoemd. De opbrengst hiervan is te lezen in hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.

De structuurbeschrijving:

Dit beleidsrapport star met een aantal inzichten over de religieuze en culturele achtergrond
van Turkse Nederlanders zoals dit beschreven wordt in de literatuur.
In het tweede hoofdstuk bespreek ik de verschilende visies die ik heb gevonden bij MEE
Waalwijk, Stichting Prisma en Turkse Nederlanders. Dit doe ik omdat hier de
vooronderstellngen bij terug te vinden zijn van hoe de drie genoemde parijen menen dat hulp
verleend moet worden.
Vervolgens bespreek ik in mijn onderzoek de vragen die gesteld zijn bij de doelstelling.
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Voor het beantwoorden van de vragen heb ik contact gelegd met verschilende personen.
Mensen die werkzaa zijn met mensen met een beperking en een Turkse achtergrond, die
zowel binnen als buiten stichting Prisma en MEE Waalwijk werken en mensen met een
Turkse achtergrond en hun ervaringen met mensen met een beperking.
Het vierde hoofdstuk betreft de conclusie met de daait volgende beleidsadviezen.
Het beleidsrapport wordt afgesloten met een nawoord.

Verantwoording van de termen:
In dit beleidsrapport wil ik de term 'allochtoon' vermijden, omdat er met dit woord een
stigma van problemen en achterstand geplak wordt op migranten in Nederland.
Daaraast vind ik dat de termen 'allochtoon' en 'autochtoon' een afstand oproepen, die een
scheiding veroorzaa.
Naar mijn idee moet er juist meer aa samenwerking gewerkt worden dan aa afstand en
verschilen.
Om deze reden wil ik het in dit rapport hebben over Nederlanders met een bepaalde afkomst,
bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders of Surinaamse Nederlanders.
In dit beleidsrapport heb ik het over mensen met een beperking en mensen met een
verstandelijke beperking. Ik kies voor beide termen omdat de opdrachtgevers ondersteuning
bieden aa ieder met een beperking. Hoewel dit in het verleden voornamelijk mensen met een
verstandelijke beperking betrof, verandert dit in de huidige tijd naa ondersteuning voor
iedereen met de één of andere beperking die hier vraag naar heeft.
Af en toe wordt het onderscheid wel gemaak, omdat Turkse Nederlanders het verschil tussen
lichamelijke of verstandelijk beperking wel van belang vinden.
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Hoofdstuk 1 Islamitische en culturele factoren

1.1 De voorgeschiedenis van de zorg voor mensen met een beperking in Nederland:
Zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking heeft in Nederland verschilende
fases gehad. In het verleden beschouwde men iemand met een verstandelijke beperking als
psychiatrisch ziek. Men maae geen onderscheid tussen deze beide groepen.
Beide groepen werden afgeschermd van de buitenwereld op een instellngsterrein.
Rond 1900 werd het onderscheid tussen mensen met een verstandelijke beperking en mensen
met een psychiatrische ziekte wel gemaa en deze groepen werden ieder in een eigen
instellng ondergebracht. Men ging vanuit een medisch model te werk en probeerde de
zwakinnige, zoals men de persoon met een verstandelijke beperking toentertijd noemde, te
genezen.
Na 1950 veranderde het medisch model in een agogisch model en kregen de pedagogen het
voor het zeggen in plaats van de arsen. In het agogische model sprak men over geestelijk of
verstandelijk gehandicapten. De verstandelijk gehandicapte kon gedrag aa- en afgeleerd
krijgen en conditioneren werd de trend.
In de jaren '90 van de vorige eeuw kwam er, geïnspireerd door het Scandinavische voorbeeld,
nieuw overheidsbeleid. Normalisatie en integratie waren de nieuwe woorden in de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking. Dit betekent dat mensen met een beperking zo
normaal als mogelijk leven en volledig integreren in de maatschappij.
Langzaam maa zeker lopen de instellngsterreinen leeg en er werden in die tijd meer en meer
projecten opgestar in woonwijken.
De eigen autonomie van iemand met een verstandelijke beperking staat nu centraal; wat wil
iemand, wat vraagt iemand aa ondersteuning hierbij en op welke manier moet deze
ondersteuning geboden worden?
Zorgaanbieders spreken over zorg op maat, persoonsgebonden budget, ondersteuning waar
nodig. In het verleden werd het gehandicapte kind uit huis geplaatst en kwam op een
instellng wonen met weinig contact met het thuisfront, omdat dit niet goed was voor het kind.
Nu is het beleid zo normaal als mogelijk fuctioneren, liefst in de thuissituatie of in ieder
geval met goede contacten met familie en netwerk.
Ouders formuleren de hulpvraag van hun kind en zorgaabieders leveren deze hulp.
Dit kan thuiszorg, dagopvang, logeeropvang of 24-uurs opvang inhouden. "U vraagt wij
leveren", is het motto. Of dit de realiteit weerspiegeld is een andere vraag.
In één eeuw tijd is er veel veranderd in de visie ten aaien van mensen met een
verstandelijke beperking.

1.2 De komst van Turkse migranten:
Rond 1960 was er een tekort aan arbeidskrachten in Nederland en wierf de Nederlandse
overheid in onder andere Turkije gàstarbeiders. De manen kwamen in Nederland werken en
maaken het verdiende geld over aan hun familie in Turkije. De gastarbeiders en de
Nederlandse overheid gingen er in eerste instantie vanuit dat zij na een aatal jaren werken en
geld verdienen weer terug zouden keren naar hun land van herkomst. Na verloop vanjaren
bleek echter dat er genoeg werk was en er meer geld te verdienen was.
Om deze reden kwamen vanaf 1980 ook de vrouwen van deze manen uit Turkije over en
vond er gezinshereniging plaats. Dit zorgde ervoor dat Nederland een multicultureel land zou
gaan worden. Veel Turken zijn moslim. Voor de gezinshereniging beleefden zij hun religie
vooral in hun eigen privé leven, dat wil zeggen thuis en in de eigen, gesloten groep van
Turken ter plaatse. Na de gezinshereniging nam het aatal moslims toe en men wilde uiting
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geven aan hun religie. De Islam moet doorgegeven kunen worden aa de volgende generatie.
Dit is een plicht van iedere moslim.
De Islam raak vanaf 1980 geïnstitutionaliseerd in Nederland. Moskeeën werden gebouwd,
zelforganisatie van nationale godsdienstige stromingen vond plaats.
Vrouwen met hoofddoeken vormen geen uitzondering meer. De Islam in Nederland is een feit
geworden.
De Nederlanders van Turkse afkomst nemen naast hun religie ook hun eigen culturele
achtergrond mee. De culturele achtergrond wordt, net als de religieuze achtergrond, op allerlei
manieren onderhouden.

1.3 De culturele en religieuze achtergrond van Turkse Nederlanders:
Mensen die vanuit Turkije naa Nederland zijn gekomen zijn hier in eerste instantie naa toe
gegaa om geld te verdienen als arbeidskrachten. Nederland heeft Turkse arbeidskrachten
geworven onder laagopgeleiden. Deze mensen hadden over het algemeen alleen de lagere
school in Turkije afgerond en zijn daaa gaan werken. De eerste generatie Turken in
Nederland heeft dus weinig kennis van het medische aspect van het lichaam.
Dat een verstandelijke beperking veroorzaak wordt door een hersenbeschadiging en dat dit
blijvend is, is kennis die niet voorondersteld mag worden door Nederlandse hulpverleners.
Naast de factoren van ontbrekende kennis over het lichamelijk fuctioneren en de taalbarière

speelt de culturele en religieuze achtergrond ook een grote rol bij miscommunicatie tussen de
hulpverlener en zorgvragers met een Turkse achtergrond.
Ik wil eerst ingaa op de culturele en religieuze achtergrond bij de visie op het lichaa aa de
hand van een aatal voorbeelden en theorieën.
Vervolgens wil ik het hebben over interculturele communicatie en daara over eer en
schande, een cultueel bepaalde factor die een belangrijke rol heeft.

Gerard Haverkamp, een huisars die voornamelijk patiënten met een niet-Nederlandse
achtergrond in zijn prakijk heeft!, schrijft over de attitude van moslims in Nederland:
"We moesten dikwijls een onderzoek opnieuw laten doen en ook behandelingen opnieuw
uitleggen en weer opstarten, omdat men het niet goed had begrepen. Veel dingen die voor
Nederlanders vanzelfprekend zijn, zijn dat voor allochtonen niet.
Een ander kenmerk was, dat men medisch gezien vaak erg bezorgd was en weinig geleerd had
hoe men zelf met gezondheidsproblemen kan omgaan. Ik heb het gevoel dat dit een cultureel
kenmerk is van de mensen in deze landen. Men is steeds afhankelijk van beslissingen van
anderen. Als er iets niet goed gaat, is een ander daarvoor verantwoordelijk...
Men zal zelden zeggen: " het is zo gelopen". Ik heb hier in deze vijftien jaar haast nooit
gehoord dat Allah het misschien zo gewild had. Misschien is dat het gevolg van het wonen in
een land waarin men alleen om financiële redenen is gaan wonen. "

CorHoffer schrijft dat er in islamitische landen onderscheid wordt gemaa tussen de Islam
en het volksgeloof. Hij gebruikt de definitie van Shadid en van Koningsveld voor het begrip
volksgeloof. Het is te omschrijven als een leer over de aard en werking van bovennatuurlijke
krachten en rituelen met behulp waarvan deze voor gezondheid en welzijn kunnen worden
beheerst en aangewend 2.
Hoffer schrijft verder dat de zogenaade 'offciële' Islam bepaalde grenzen stelt aa de
genezende activiteiten van moslims.

i D. Pranger, red.: Islam en gezondheidszorg, Baar 1997,26-49.
2 C. Roffer: Islamitische genezers en hun patiënten. Gezondheidszorg, religie en zingeving, Amsterdam 1994 en

D. Pranger, red.: Islam en gezondheidszorg, Baar 1997,50-71.
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.Genezers mogen de koran reciteren, en amuletten vervaardigen met behulp van koranteksten
en men mag geen geld vragen. In de praktijk worden deze grenzen overschreden.
Deze islamitische genezers zijn ook in Nederland werkzaam. In de visie van deze genezers
kan aa iedere fysieke, psychische of sociale klacht een bovennatuurlijke oorzaak ten
grondslag liggen. Daaraast erkennen zij het bestaa van natuurlijke oorzaken van ziekten.
Daarom vragen zij eerst aa de patiënt of deze bij een reguliere ars is geweest.
Als deze ars geen duidelijk aawijsbare oorzaak heeft gevonden dan gaan zij ervan uit dat er
sprake is van een bovennatuurlijke oorzaa.
M. El Abdouni en F. Heule hebben hier een arikel over geschreven in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde. Zij zeggen het volgende; "In de perceptie van de
moslim patiënt kunnen bovennatuurlijke oorzaken van ziekte (magie, boze oog, djinn ofjnun)
een belangrijke rol spelen. Djinn zijn bovennatuurlijke wezens. Deze geesten kunnen zich in
verschilende vormen aan de mens vertonen en onheil brengen. Zo kan 'bezetting' leiden tot
allerlei symptomen en ziektebeelden als depressie, verlamming ofblindheid...Bezwering,
uitdrijving en het gebruik van amuletten zijn bekende behandelingspraktijken. " 3

Abdulwahid van Bommel beschrijft de islamitische visie op omgang met mensen met een
beperking vanuit de koran en traditieliteratuur en gaat hiermee terug naar de bronnen van de
Islam.
Hij haalt een aantal koranverzen aa waar verwezen wordt naar zieken en gehandicapten.
"Er rust geen blaam op de blinden, de lammen en de zieken, liefdadigheid te ontvangen van
de gezonden... "(24:61)
Van Bommel zegt dat er naa aanleiding van dit vers enkele jaren na het overlijden van de
profeet, de eerste stappen ondernomen zijn om op een meer gestructureerde manier maat-
schappelijke hulp te verlenen aan behoeftigen, zieken en gehandicapten.
De zieken en gehandicapten hoeven niet te voldoen aa alle vijf zuilen van de Islam4: de

sjahada (de geloofbelijdenis uitspreken), de salaat (het gebed), de zakaat (geld voor de armen
geven), de sawm (het vasten in de maad Ramadan) en de hadj (de bedevaarstocht naar
Mekka).
In de Koran staat hierover bijvoorbeeld met betrekking tot de salaat: "Hij (Allah) weet dat u
het niet kunt volhouden en daarom heeft Hij Zich in barmhartigheid tot u gewend. Leest
daarom zoveel van de Qur 'an als u makkelijk valt. Hij weet dat er sommigen van u ziek
kunnen zijn en anderen op reis... (73:20)
"Allah wenst u niet in moeilijkheden te brengen, maar Hij wenst u te reinigen" (5:6)
Met betrekking tot de sawm: "... maar wie van u ziek is of op reis, vaste een aantal andere
dagen (...) er is een alternatiefvoor hen die niet kunnen vasten"(2:184-185)
En met betrekkng tot het geven van de zakaat: "Er rust geen blaam op de zwakken en de
zieken en op degenen die niets vinden om weg te geven, indien zij oprecht zijnjegens God en
Zijn boodschapper... "(9.91) 5 6

3 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskude 2002 september, 77-79.
4 H. Beck : Islam in hoofdlijnen, Zoetermeer, 2002.
5 A. van Bommel: Islam en ethiek in de gezondheidszorg, Den Haag 1994,24-25.
6 Het is mij niet bekend welke versie van de Koran A. van Bommel gebruik, wellcht heeft hij de verzen zelf

vertaald uit de originele Arabische tekst. Zelf gebruik ik de weergave van de betekenis van de Arabische tekst in
het Nederlands door F. Leemhuis. De korantekst van A. van Bommel verschilt enigszins van de tekst van F.
Leemhuis, maar in grote lijnen geeft het hetzelfde weer.
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1.4 De culturele aspecten bij de communicatie:
De religie en de cultuur zijn twee zaken die moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Hoe een
moslim denk over gezondheid en het lichaam wordt door zowel de religie als de culturele
achtergrond bepaald. Er zijn verschilende definities van het woord cultuur. W.A Shadid7
beschrijft de verschilende definities, zoals de definitie van Tennekes die zegt dat cultuur een
samenhangend geheel van symbolen en betekenissen is dat de mens oriënteert op de
werkelijkheid waarin hij leeft. Hagendoorn beschrijft cultuur als gedrag, waaden en normen
en opvattingen die mensen binnen een gegeven samenleving hebben verworven door
leerprocessen en die hen een oriëntatie op de werkelijkheid verschaffen.
Kort gezegd gaat het om kennis van taal, gewoonten, prakijken, rituelen, opvattingen,
waaden en normen.
De culturele achtergrond heeft invloed op de communicatie tussen onder andere hulpverlener
en hulpvrager. In deze paragraaf wordt kort ingaa op interculturele communicatie. Ook dit
begrip kent verschilende definities.
Shadid zegt dat het een proces van uitwisseling is tussen twee personen die zichzelf in een
specifieke context in cultuele termen als onderling verschilend definiëren.
Edwin Hoffman8 beschrijft interculturele gespreksvoering als communicatie waain expliciet
aandacht is voor de culturele factoren die van invloed zijn op de communicatie.

In zijn boek beschrijft Hoffman de drie pijlers van Procee voor het slaa van een brug tussen
mensen met verschilende culturele achtergronden.
Deze pijlers benoemt Hoffman omdat hij het belangrijk vindt dat er gekeken wordt naar de
raavlaken tussen hulpverlener en hulpvrager.
Als eerste pijler wordt genoemd dat er gelijksoortige problemen voorkomen in het menselijk
leven. Iedereen heeft dezelfde basisbehoeften als voeding, huisvesting, zorg, opvoeding en
relaties. Deze basisbehoeften zijn van invloed op de gezondheid en het lichaasbeeld en de
Nederlandse gezondheidszorg heeft hier een rol in.
Ten tweede is er de aaame van rationeel en zinvol handelen, ieder mens gebruikt taal,
communiceert en streeft bepaalde doeleinden na.
Het is een valkuil om gedrag te verklaren uit de cultuur. Het gedrag van iemand moet
verklaard worden op rationele en gegronde redenen die iemand heeft om zo te handelen in een
bepaalde situatie.
Ten derde heeft de mens de mogelijkheid om iets van een andere cultuur te begrijpen zonder
er zelf deel van uit te maken.
Op grond van deze drie uitgangspunten is communicatie tussen mensen met verschilende
culturele achtergronden mogelijk.
Deze pijlers zijn belangrijk om te benoemen, omdat deze overeenkomsten snel vergeten lijken
te worden.

W.A. Shadid9 besteedt in zijn boek een hoofdstuk aa interculturele hulpverlening.
Hij bespreekt de theorie van Eppink, het model van de communicatiecodes, dat vooral
bedoeld is voor hulpverlening aan Marokkanen en Turken in Nederland.
Verder bespreekt Shadid de theorie van Pinto over de drie-stappenmethode (DSM) waarbij
culturen in fijnmazig (groepsnormen) en grofmazig (individualistisch) worden ingedeeld.
In deze twee theorieën wordt volgens Shadid te veel geculturaliseerd. Dit wil zeggen dat er te
veel wordt gekeken naar de cultuur zoals die is in het land van herkomst en er wordt geen
rekening gehouden met de ontwikkeling van de cultuur van mensen die naar Nederland zijn

7 W.A. Shadid: Grondslagen van interculturele communicatie, Alphen aan de Rijn 2003,23.
8 E. Hoffan, Interculturele gespreksvoering, Houten / Diegem 2002, 78-79.
9 W. A. Shadid, Grondslagen van interculturale communicatie, Alphen aan de Rijn 2003.
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verhuisd. Er wordt met andere woorden te kort gedaa aan het dynamische proces van
cultuur.
Vervolgens bespreekt hij de theorie van Hoffman waar Shadid zich beter in kan vinden omdat
het geen scherp onderscheid maakt tussen de verschilende culturen.
De theorie van Hoffman is gebaseerd op een systeemtheoretische benadering.
Deze benadering is niet bedoeld voor het overdragen van culturele kennis om interculturele
contactsituaties te verbeteren, maar om misverstanden met betrekking tot de bedoelingen en
verwachtingen van de communicatieparner te kunnen opsporen. Kennis van de andere
cultuur kan, volgens Hoffman, namelijk in plaats van tot begrip, leiden tot onterechte
vooronderstellngen.
Nadeel van deze theorie, zegt Shadid, is dat het model van Hoffman geen inhoud heeft
doordat het geen inzicht geeft in specifieke culturele factoren.

Shadid zegt in zijn conclusie dat er te veel nadru wordt gelegd op het cultuurerschil bij de
hulpverlening. Om deze reden vindt Shadid de theorie van Hoffman beter dan de andere
theorieën. Er is volgens Shadid ook sprake van verschilende persoonlijkheden, persoonlijke
voorkeuren en sekse. Deze zaken lijken te worden vergeten waneer het gaat om.
hulpverlening aa mensen met een andere culturele achtergrond. Hij stelt dat niet al het
"andere" aa de cultuur toegeschreven moet worden.

Hij vindt dat er kennis bij de hulpverlener moet zijn over de volgende zaken;
· De algemene lijnen van de cultuur van de specifieke allochtone groep,
· De culturele aspecten die voor de specifieke hulpvrager relevant zijn, denk hierbij aa

het gebruik van amuletten, geloof in het Boze Oog en dergelijke,
. De sociale economische en culturele heterogeniteit binnen de allochtone groep, denk

hierbij aa de verschilende wetscholen binnen de Islam of het verschil tussen
soenneten en sjiieten,

· De algemene sociale economische, politieke, juridische positie van de groepen in de
Nederlandse samenleving.

De vraag die ik mijzelf stel na het lezen van deze theorieën, is of de hulpverlener de nadru
moet leggen op de overeenkomsten. Of is het juist van belang eerst aandacht te besteden aan
de cultuurerschilen.

Ik sluit me aan bij de theorie van Shadid, waarbij de volgende argumenten voor mij
doorslaggevend zijn;

. Een cultuur is dynamisch, door alleen naar de cultuur te kijken van het land van

herkomst doe je Turkse Nederlanders tekort.
· Cultuurerschilen moeten anders geïnterpreteerd worden, namelijk aan mensen recht

doen, in plaats van mensen in een culturele groep plaatsen met de bijbehorende
culturele gewoonten.

· Men moet oog hebben voor de eigen normen en waaden en die van een ander. Als
dit niet gebeurd is het moeiljk om begrip te hebben voor elkaa.

· Bij het onderzoeken van de cultuele verschillen moet men alert zijn en blijven op het
ontstaa van (onterechte) vooronderstellngen, die een negatieve invloed kunen
hebben op het contact.

Dus; de hulpverlener en hulpvrager zouden zich bewust moeten zijn van de verschilen en
men zal een weg moeten vinden met deze verschilen. Verwachtingen over en weer moeten
uitgesproken worden. Daaraast is het van belang dat hulpverlener en hulpvrager zich bewust
worden van de overeenkomsten, die door de verschilen lijken te worden vergeten.
Wat dit in de prakijk betekent komt in hoofdstuk 3 aa bod. Dit wordt niet verder theoretisch
uitgewerkt.
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1.5 Eer en schande in de Turkse cultuur:
Shadid en van Koningsveld besteden aandacht aan dit onderwerp en zeggen het volgende;
"Verwerving en bescherming van eer is een algemeen aspect van alle samenlevingen.
Het islamitische cultuurgebied kent een eigen waardensysteem van eer en schande. De meeste
grondbegrippen dateren uit de voor-islamitsche tijd. Bij de komst van de Islam is de inhoud
van de begrippen aangepast. De Islam verbood bij aantasting van de eer het recht in eigen
hand te nemen.
Het gedrag dat past binnen de normen van de samenleving kan eer verschaffen, terwijl elke
afwijking daarvan schaamte of schande met zich mee brengt. Sterker dan in de
"westerse "samenlevingen is de verwerving van eer en schande, binnen een traditioneel
cultuurpatroon, verbonden met de relatie tussen het individu en zijn groep.
Eer kan niet alleen verworven worden, maar ook worden verloren en moet dus tegen verlies
worden beschermd. Deze vorm van eer heeft doorgaans betrekking op de positie van de
vrouwelijke groepsleden. De normen waar een vrouw aan moet voldoen variëren van de wijze
van kleding tot en met haar relaties. ,,10
Ook de Turkse gemeenschap maa onderscheid tussen de eer van de man en de eer van de
vrouw 11. De manelijke eer, seref, is te verdienen door prestige binnen de manengroep,
hierbij gaat het om moed, het aatal zonen, de economische status en het is gebonden aan de
eer van de vrouw.
De eer van de vrouw, namus, is niet te verdienen, alleen te verliezen en is moeiljk terug te
winnen. De vrouw mag geen ongeoorloofde contacten hebben met manen, vrouwen moeten
zich kuis gedragen en de namus heeft invloed op alle famileleden.
Waneer een vrouw haa namus verliest komt er in het uiterste geval eerwaa voor.
Eerwaa vindt pas plaats als alle andere oplossingen niet het eerverlies kunen herstellen.
Om deze reden komt eerwaak niet vaa voor. Ik benoem het hier om aan te geven dat
eerwaa met de namus van de vrouw samenhangt en er zijn gevallen bekend in Nederland
waain eerwaa is toegepastl2.
De Turkse gemeenschap is een hechte gemeenschap, de relaties zijn sterk verweven. Men is
famile, vrienden, buren, klanten enzovoort en hierdoor is men afhanelijk van elkaar.
Binnen de gemeenschap wordt veel over elkaar gepraat en men is zich hiervan bewust.
Hierbij vindt men het belangrijk wat een ander over iemand denk. Schaatebesef komt voort
uit het zorgen maken om wat een ander van hen denk en dit heeft invloed op wat men zelf
vindt.
Nederlandse hulpverleners praten veel over emoties en gevoelens, een subjectief gegeven. Het
gaat over het eergevoel dat aagetast wordt ofhet schaategevoel dat opgewekt wordt.
Voor Turkse mensen gaat het eerder over objectieve gegevens als de positie die afanelijk is

van eer en schande, die los staat van het gevoel.
Het is lastig hier de vinger op te leggen, omdat het zo dicht bij elkaa ligt en het is soms
moeilijk voor te stellen dat emoties niet de eerste rol spelen, terwijl dat voor de Nederlandse
hulpverlener wel het geval zal zijn. Dit zijn verschilen die zo diep geworteld zitten in
culturen dat het lastig is om ze te ontdekken.
In de dominante Nederlandse cultuur speelt het begrip "eer" geen grote rol. Iedereen heeft zijn
eigen verantwoordelijkheid. Als iemand iets doet waa schande over gesproken wordt door
anderen, dan is alleen die persoon zelf er de dupe van en niet zijn of haa famile.

10 W. A. Shadid en P.S. van Koningsveld: Moslims in Nederland, Minderheden en religie in een multiculturele

samenleving, Alphen aan de Rijn 1997, 130-132.
11 C. van Eck: Door bloed gezuiverd, Eerwraak bij Turken in Nederland, Amsterdam 2001,24-38.
12 Voor meer informatie over het onderwerp eerwaak verwijs ik naar het boek van C. van Eck.
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Zo leveren zorginstellngen ook hun diensten aa, zoals in hoofdstuk 2 wordt omschreven.
Het gaat hen namelijk om de eigen regie van de persoon met de beperking. Het halen van
identiteit uit de groep waar iemand toe behoort en de daabij behorende verantwoordelijkheid
die men heeft voor de naam ofwel de eer van de groep. Dat is iets dat men over het algemeen
in Nederland niet meer voelt naa mijn idee.
Dit is echter wel een belangrijk punt voor de Turkse gemeenschap in Nederland.
Naar mijn mening is dit een belangrijke culturele factor die een rol speelt bij het vragen om
hulp en aagaan van een relatie met een zorginstellng of hulpverlener, omdat het invloed
heeft op het wel of niet zoeken naar hulp.
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Hoofdstuk 2: Verschilende visies

MEE Brabant Noord en Stichting Prisma hebben hun visie op het bieden van hulp op internet
gepubliceerd. Deze visie heb ik hieronder weergegeven en is terug te vinden op
ww.meebrabantnoord.nl en ww.prismanet.nl. Van deze beide visies wil ik een analyse
maken.
Vervolgens wil ik de visie weergeven op omgang met een beperking door Turkse
Nederlanders, zoals ik dit in literatuur en in gesprekken heb gevonden. Welke conclusie kan
er uit deze verschillende visies getrokken worden, is de vraag die ik mij in de laatste paragraaf
stel.

2.1 De visie van MEE en Stichting Prisma:

De visie van MEE Brabant Noord
Burgers met een beperking of chronische aandoening hebben een onvervreemdbaar recht op
volwaardige deelname aan de samenleving. Over die volwaardige deelname voeren zijzelf
zoveel mogelijk de regie. Famile, belangenbehartigers en organisaties zijn daarin onmisbare
partners. MEE Brabant Noord bevordert, vanuit de context van de burger, het volwaardig
burgerschap van mensen met een beperking of chronische aandoening. Dat gebeurt in
samenwerking metfamile, belangenbehartigers en organisaties in de samenleving. Dat krijgt
gestalte in de vorm van informatieverstrekking, bemiddeling, advisering en persoonlijke
ondersteuning op alle levensterreinen en in alle levensfasen. MEE Brabant Noord maakt voor
iedereen met een beperking het leven grijpbaar, zodat hun levenskwaliteit in eigen regie
blijvend verbeterd wordt. Dit wordt bereikt door het aanbod herkenbaar te maken op een
eigentijdse manier.

De visie van Prisma
In de visie van Prisma staat de kwaliteit van het leven en volwaardig burgerschap centraal.
Wij vinden dat mensen met een handicap recht hebben op een zichtbare, volwaardige plaats

in de samenleving.
Prisma ondersteunt mensen met een handicap, hun familie en hun netwerk. De ondersteuning
van Prisma is erop gericht om mensen met een handicap op een zinvolle wijze te laten
deelnemen aan de samenleving. Dit vraagt om een actieve, ondersteunende benadering van
de samenleving. Prisma werkt daarom in de realisatie van volwaardig burgerschap nauw
samen met maatschappelijke partijen.
Volwaardig burgerschap betekent ook dat er veel meer ruimte moet komen voor het individu.
Het is belangrijk om in de omgang met mensen met een handicap te zoeken naar
mogelijkheden om betrokkenen zoveel mogelijk zeggenschap te laten hebben en houden over
hun leven.

2.2 De analyse van beide visies:
Allereerst een analyse van de visie van MEE Brabant Noord. Hierin staat dat burgers met een
beperking of chronische aadoening recht hebben op volwaadige deelname aa de
samenleving. Ik vraag me hierbij af wat er verstaa wordt onder volwaardige deelname. Wat
is volwaadig? MEE Brabant Noord maa voor iedereen met een beperking het leven
grijpbaar. Waneer is het leven grijpbaar vraag ik mij hierbij af. Wat wil MEE Brabant Noord
nu eigenlijk zeggen?
Ze zijn een verwijzende instantie en geven mensen met een hulpvraag aan waar ze naar toe
kunen met deze hulpvraag. Zou het in de visie dan niet meer moeten gaa om betrokkenheid
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bij de hulp vrager die zoekende is naar de juiste hulp en ondersteuning? Een brugfuctie
tussen hulpvrager en hulpverlener?
Anelies van Heijst geeft een aantal kernvoorwaarden aa voor een zorgvisie waait, volgens
haa, gewerkt zou moeten wordenl3. Zij heeft het over het belang van de (eigen)waarde van de
hulpvrager en de betrokkenheid van de hulpverlener. Zij vindt dat niet het verbeterdoei moet
domineren. Deze kernwaarden deel ik met haa, omdat dit de basis zou moeten zijn waait
gewerkt wordt.
MEE Brabant Noord wil het volwaardig burgerschap van mensen met een beperking of
chronische aadoening bevorderen. Ik vraag me af of de hulpvrager hierop zit te wachten, is
dit niet eerder een ondergeschikt doel?
MEE Brabant Noord geeft prioriteit aa de volwaardige deelname aan de samenleving en het
volwaadig burgerschap. Hiermee wordt de directe hulp en ondersteuning aan de hulpvrager
mij niet duidelijk. Waneer de hulp en ondersteunng centraal zou staa in de visie van MEE
Brabant Noord zou de betrokkenheid van de hulpverlener, waar hulpvragers naar op zoek zijn,
meer tot zijn recht komen.
In de omschrijving van de visie van Stichting Prisma worden ook de termen volwaardig
burgerschap en een volwaadige plaats in de samenleving gebruikt. In deze visie wordt
hierover uitgewijd door te stellen dat de ondersteuning van Stichting Prisma erop gericht is
om mensen met een handicap op een zinvolle wijze te laten deelnemen aan de samenleving.
Verder wordt er gesteld dat het belangrijk is te zoeken naar mogelijkheden om betrokkenen
zoveel mogelijk zeggenschap te laten hebben en houden over hun leven.
Deze manier van verwoorden maa de visie inzichtelijker dan de visie van MEE Brabant
Noord. Er worden namelijk werkwoorden als ondersteuning geven en zoeken naar
mogelijkheden gebruikt. Ondersteuning geven aa de mens met een handicap en zoeken naar
mogelijkheden met of voor de mens met een handicap duidt op betrokkenheid.

2.3 De visie van Turkse Nederlanders:
Het is moeiljk om te spreken van de visie van Turkse Nederlanders, maar naar aanleiding van
de literatuur en de gesprekken die ik heb gevoerd, heb ik wel een vermoeden dat er een aantal
groepsopvattingen is. Die opvattingen wil ik hier beschrijven. .
Eén van deze opvattingen is dat men vanuit cultureel en religieus oogpunt zorgt voor de
ander. A. Azhaf, manager intercultualisatie van MEE Zuid Holland Noord, verwoordde dit
op een studiemiddag over 'culturele en religieuze achtergronden van de Islam in relatie tot het
hebben van een kind of familelid met een verstandelijke handicap', als VOlgt14:

"Ouders voelen zich vaak onder druk geplaatst door enerzijds de eigen gemeenschap en
anderzijds de Nederlandse samenleving. Vooral vaders knappen vaak af op de
geboorteafwijkingen van bijvoorbeeld een verstandelijke handicap. Het schaamtegevoel ten
opzichte van famile, de buren en de omgeving toont hij liever niet. Hij heeft het gevoel dat hij
niet zijn best gedaan heeft en dat hij daqrom door Allah wordt gestraft. Het komt erop neer
dat de vader zichzelf de verstandelijke handicap van zijn kind verwijt...Sommige moslims
zoeken liever geen hulp bij Nederlandse hulpverleners. De reden hiervoor is dat ze bang zijn
dat hun kinderen hun islamitische identiteit, normen en waarden kwijt zullen raken...
Wanneer een gezin geconfronteerd wordt met een gehandicapt kind zijn er verschilende
reacties mogelijk. In het ene geval zegt men; het is nu eenmaal zo, er is niets aan te doen, in
het andere geval kunnen zij het zien als "door Allah gewild". Dan kan men het als een straf
of beproeving zien. Deze beide vormen van acceptatie hoeven er echter niet toe te leiden dat
de ouders geen belangstellng voor een mogelijke ontwikkeling van hun kind hebben.

13 A. van Heijst, Menslievende zorg, een ethische kijk op professionaliteit, Kampen 2005
14 Rozas, Interculturalisatie, studiemiddag 7 maar 2006.
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De islamitische godsdienst gaat ervan uit dat elk mens gelijk is, ieder mens heeft recht op een
menswaardig bestaan en dient door anderen geaccepteerd te worden. Elk leven is door God
gegeven. Binnen de islamitische gemeenschap is het gezin de hoeksteen van de samenleving.
De familie draagt de zorg voor hun naasten en gezinsleden blijven zolang mogelijk bij elkaar
wonen. Traditioneel vindt daarom de opvang van mensen met een verstandelijke handicap bij
de famile zelfplaats ... Instemmen met een uithuisplaatsing betekent dat de ouderplicht niet

wordt nageleefd, of dat men faalt, dus gehandicapte familieleden worden thuis gehouden.
Tevens heerst het idee dat je anderen niet lastig valt of opzadelt met jouw problemen. "

De mensen die ik gesproken heb, gaven aa dat als ouders zich schamen voor hun kind met
een beperking, de beperking wordt ontkend en als iets negatiefs gezien. Er wordt in veel
gevallen ook niet over gesproken.
Aan de andere kant heb ik ook gehoord dat men gewoon accepteert dat iemand 'anders' is en
hier wordt rekening mee gehouden.
In veel gevallen is men erg zorgzaa voor het beperkte kind. De pastoraal buurwerkster viel
het aan de andere kant op dat men de persoon met een beperking aan zijn lot overliet.
Dit beschrijft Hilde Zevenbergen1S eveneens in haa boek. Zij zegt dat er geen algemeen beeld
geschetst kan worden van de acceptatie en omgang van Turkse ouders met hun verstandelijk
beperkte kind. Het kind heeft een plek in het gezin, het hoort erbij, maa wordt soms
weggehouden. Soms is er schaamte bij de ouders of andere familieleden, maar vaa is dit niet
het geval. Schaamte wordt geuit door het niet praten over het kind, of het kind niet mee naa
buiten nemen, maa dit kan ook gebeuren door sterke cultuumormen en dan heeft het niks met
schaate te maken. Soms wordt het kind verwend en soms juist verwaaloosd.
Bij alle ouders zag ze de eigen verantwoordelijkheid voor het zorgen voor het kind, een
uithuisplaatsing ligt heel gevoelig.
Kennelijk is er een discrepantie tussen aa de ene kant vanuit cultureel opzicht zorgen voor
elkaa en anderzijds de persoon met de beperking aa zijn lot overlaten. Dit is een opvallend
punt dat in mijn onderzoek naar voren is gekomen. Waa komt deze discrepantie vandaan?
Heeft het te maken met de ernst van de handicap of met eer en de positie binnen de
gemeenschap? Dit is een interessant gegeven om nader te bekijken en moet nog verder
onderzocht worden.

In een onderzoek naa Marokkaanse en Turkse ouders met een thuiswonend verstandelijk
gehandicapt kind 16 wordt aandacht besteed aan het beeld van de handicap.
75 % van de gezinnen die in het genoemde onderzoek aabod komen zeggen steun te ervaren
vanuit hun geloof.
De Islam betekent letterlijk 'onderwerping aa de wil van Allah'. Men accepteert het door

Allah gegeven kind.
Daaa gaat men in het onderzoek na in hoeverre de medische aspecten bij de ouders bekend
zijn; 85% van de ouders geeft aan op de hoogte te zijn van de medische oorzaak van de
handicap. Eén ouderpaar ontkent de handicap van hun kind. Bijna de helf van de ouders
meent dat volledige genezing van hun kind niet mogelijk is.

15 H. Zevenbergen, Veel culturen, één zorg, Baar 1996.
16 L. Eldering, P. Adriani, M. Hamel, P. Vedder, Verstandelijk gehandicapte kinderen in Marokkaanse en Turkse

gezinnen, Assen 1999.
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2.4 De conclusie over de verschilende visies:
MEE Brabant Noord geeft in de visie aan dat de burger met een beperking de regie in eigen
handen heeft in samenwerking met famile, belangenbeharigers en organisaties.
Stichting Prisma vindt de kwaliteit van leven en het volwaardig burgerschap van belang en zet
hierop ondersteuning in zodat iedereen op een zinvolle wijze deel kan nemen aa de

. samenleving.
Dit past in het beeld van de ontwikkeling van de zorg in Nederland zoals deze in het eerste
hoofdstuk is weergegeven. Maa sluit dit ook aan op de visie van Nederlanders met een
Turkse achtergrond?

In de Nederlandse "Westerse" cultuur is de autonomie van het individu van groot belang. In
de zorg krijgt dit vertaling door individueel te kijken naa wat iemand met een beperking
nodig heeft en wilt. Binnen de Turkse gemeenschap wordt meer groepsgericht gedacht op
verschilende vlaken. De zorg voor de persoon met de beperking is belangrijk, maa ook de
positie van het gezin binnen de gemeenschap is van belang. Met deze positie hangen weer
andere zaken samen, zoals de positie van de man en vrouw. Deze zaken zijn van belang voor
het wel of niet zoeken naar hulp.
Er wordt, bijvoorbeeld, aangegeven dat Turkse Nederlanders bang zijn de islamitische en de
culturele identiteit en normen en waarden kwijt te raken.
MEE Brabant Noord geeft aa dat de burger met de beperking de regie heeft, waadoor er
geen angst hoeft te zijn voor het verliezen van de eigen identiteit en normen en waaden.
De visie van Stichting Prisma heeft het over kwaliteit van leven en volwaadig burgerschap
waabij naar mijn idee de eigen achtergrond niet in de weg staat. Maa dat impliceert wel dat
er niet alleen rekening gehouden moet worden met de persoon met de beperking, maa ook
met het netwerk, namelijk de Turkse gemeenschap, rondom deze persoon. Dit netwerk heeft
namelijk grote invloed op de Turkse hulpvrager, bewust of onbewust.
Er wordt verder aangegeven dat de famile de zorg op zich neemt voor het familelid met
beperkingen. De famile wil anderen niet met deze zorg opzadelen.
Zorgaanbieders zullen de verschilende vormen van hulp en ondersteuning overzichtelijk en
duidelijk moeten presenteren, zodat men weet dat ondersteunng in de thuissituatie en
dagopvang tot de mogelijkheden behoort.
De zichtbaaheid van de beperking en de zelfredzaaeid van de persoon met de beperking

spelen een rol bij de acceptatie van de beperking en het daaee verband houdende zoeken
naa hulp. Hier komt de discrepantie tussen zorgen voor de ander enerzijds en aa hun lot

overlaten anderzijds naa voren.
De argumenten van deze hypothese wil ik aa de hand van de volgende voorbeelden
weergeven:
Waneer iemand in een rolstoel zit, is het duidelijk dat er sprake is van een beperking en dat
deze persoon hulp nodig heeft bij het uitvoeren van bepaalde taken. Waneer iemand een
lichte verstandelijke beperking heeft of bijvoorbeeld licht autistisch is, dan is deze beperking
niet duidelijk zichtbaa en is de persoon redelijk zelfredzaa. De punten waa deze persoon
ondersteuning bij nodig heeft worden niet gezien en onderkend. Acceptatie van de beperking
kan niet plaats vinden als de beperking niet wordt onderkend. Om in deze situatie tot diagnose
en ondersteuning te komen is moeizaa. Deze groep mensen wordt geacht mee te draaien
binnen de Turkse gemeenschap.
Dit is in zoverre geen probleem, waneer niemand last heeft van de beperkingen. Ik kan me
echter voorstellen dat iemand met een licht verstandelijke handicap en een vorm van autisme
agressief reageert waneer zijn ofhaa structuur doorbroken wordt. Waneer de beperking
van deze persoon niet onderkend wordt en hij of zij reageert agressief naar famileleden, is er
mijn inziens reden genoeg om hulp in te schakelen.
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Om deze reden is het van belang dat er goede contacten zijn met de verschilende instanties
die in aaaking komen met Turkse Nederlanders. Snelle erkenning en diagnose zijn van
belang voor een goede ontwikkeling van de persoon met de beperking.
Om met elkaar in contact te komen is het van belang dat iedereen zich begrepen en gehoord
voelt binnen een organisatie. Dit bereikt een organisatie door op allerlei verschilende
niveau's mensen met verschilende achtergronden in te zetten. Het gaat dus niet alleen om
cliënten met een andere afkomst maa ook om medewerkers en niet alleen om mensen met
een Turkse achtergrond, maa met allerlei verschilende achtergronden.

2.5 Interculturalisatie:

Om de hulpvragen van Turkse Nederlanders te kunnen beantwoorden zal er binnen MEE
Waalwijk en stichting Prisma een interculturalisatieproces17 in gang gezet moeten worden.
Dit is een proces waarbij de instellng zich ten doel stelt te veranderen in
een multiculturele instellng waarin:

als vanzelfprekend rekening wordt gehouden met ethisch-culturele diversiteit in de
uitvoerende hulpverlening, in de wijze van leiding geven en in alle facetten van het
instellngsbeleid zoals cliëntenbeleid en personeelsbeleid.

culturele diversiteit wordt gezien als een meerwaarde.
een stabiele heterogene cultuur heerst met multiculturele waarden en normen.
een multi-ethisch personeelsbestand is met allochtone medewerkers op alle niveau 's.

Kortom een organisatie waar multi-culturaliteit tot in de haarvaten is doordrongen, gericht
op optimaal resultaat van de organisatie.

Het Expertisecentru Informele Zorg (EIZ) heeft een informatieboekje uitgegeven18 waain

men als belangrijkste uitgangspunten in een interculturalisatieproces de erkennng van
culturele verschilen tussen groepen en van de eigen identiteit (zowel van de organisatie als
van de individuele hulpverlener) noemt. Er is bereidheid tot aapassing nodig.
Drie noodzakelijke stappen die tijd en energie vergen:

1) contact leggen met zelforganisaties en allochtone familes
2) investeren in vaardigheden van de hulpverleners en de bijbehorende

randvoorwaarden
3) waar nodig ontwikkeling van een cultureel passend aanbod

Hoe MEE Waalwijk en Stichting Prisma dit proces van intercultualisatie in de prakijk in
gang moeten gaan zetten is te lezen bij de beleidsadviezen in hoofdstuk 4.

17 H. BeHaar, Matrix Interculturalisatie, Voor begeleiding van het interculturalisatieproces in de sectoren Zorg

en Welzijn, Utrecht 200I.
18 Y. de Jong, W. van Lier, M. Moreé, Zorg inkleuren, ondersteuning van zorg in allochtone 

familes,
Utrecht 2004.
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Hoofdstuk 3 Hulpvragen van Turkse Nederlanders

3.1 Het onderzoek:
Wat zijn de hulpvragen van Turkse Nederlanders? Er zijn vele scripties en beleidnota's
geschreven in opdracht van bijvoorbeeld de overheid of ter afronding van een opleiding. Maar
waa baseren de schrijvers van deze scripties en beleidsnota's zich op?
Vaa halen zij hun kennis uit andere literatuur. Hierdoor kunen vooronderstellngen blijven
bestaa die niet kloppen.
Om niet in deze valkuil terecht te komen ben ik zelf op onderzoek uitgegaan door te gaan
praten met zowel eerste als tweede generatie Turkse Nederlanders.
Tijdens mijn gesprekken stelde ik een aantal vragen om zicht te krijgen op mogelijke
hulpvragen, wat speelt er en wat is niet van belang?
Daaraast ben ik in gesprek gegaan met hulpverleners van mensen met een beperking en een

Turkse achtergrond. Ook hen heb ik vragen gesteld over de hulpvragen van mensen met een
Turkse achtergrond en waa deze verschilen met de liulpvragen van Nederlanders.
Deze gesprekken geven geen algemeen beeld, maar individuele visies en ervaringen weer.
Het betreft hier geen representatief onderzoek, maar er is eerder sprake van een "quick and
dirty scan". Deze onderzoekmethode geeft een snelle inventarisatie van de aadachtspunten,
waait aanbevelingen volgen. Het doel van deze onderzoeksmethode is dat ik informatie over
aaopingspunten voor de hulpverlening wil vinden. Dit hoofdstuk sluit ik afmet de
opbrengst van de "quick scan".
De visies en ervaringen van de mensen die ik heb gesproken zijn zinvol, omdat het
aaopingspunten kunen zijn voor de visie en ervaring van andere mensen met een Turkse
achtergrond. Maa ik stel niet vast dat iedere persoon met een Turkse achtergrond hetzelfde
denk en vindt zoals de mensen in de gesprekken hebben aangegeven.
De meningen van de mensen die ik gesproken heb worden beschreven; het betreft hier niet
mijn mening. Het is geen letterlijke weergave van wat er gezegd is.

3.2 De vragen aan Turkse Nederlanders:
Benje bekend met de hulpverlening in Nederland?
Hoe zie jij het hebben van een beperking?
Hoe ziet je omgeving dat en welke invloed heeft dat op jou?
Welke rol speelt jouw omgeving?

Heb je contact met anderen met een beperking?
Denk je dat contact een meerwaarde heeft en hoe zou dit contact gelegd kunen
worden?
Hoe komt het dat er weinig contact is tussen de Turkse zorgvragers en de
hulpverlening?
Wat moet er gedaa worden om het contact te bevorderen?

Deze vragen waren een richtlijn tijdens mijn gesprekken, maa zijn niet allen letterlijk gesteld
zoals ze zijn beschreven.

De gesprekken heb ik gevoerd met een lerares op een basisschool en haa moeder, die naar
Nederland is gekomen voor haa man die hier gastarbeider was. Er is hier sprake van eerste en
tweede generatie Turkse Nederlanders.
Verder heb ik gesproken met een Turkse vrouw die een verstandelijk beperkte en autistische
zoon heeft en verschilende ervaringen heeft opgedaan met de Nederlandse hulpverlening. Zij
zelf heeft een visuele beperking, ze sprak uitstekend Nederlands en wist haa weg te vinden in
het Nederlandse hulpverleningsland.
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Een Turkse medewerkster van MEE Waalwijk, die geen hulpverlener is, heeft haar visie op
het hebben van een beperking en een Turkse achtergrond gegeven.
Twee studenten Christendom en Islam, met een Turkse achtergrond, hebben ook mijn vragen
beantwoord. Op de moeder van de lerares na, sprak iedereen redelijk tot zeer goed
Nederlands.

Alle mensen gaven aa dat taal een probleem is. Het taalprobleem zorgt voor miscommuni-
catie tussen hulpverlener en hulpvrager.
Het zorgt er ook voor dat hulpverlener en hulpvrager elkaar niet kunen vinden. Men komt
niet in contact met elkaar.
Als het contact wel tot stand is gekomen, door bijvoorbeeld verwijzing van de huisars of de
school, is het van belang dat er goede uitleg plaats vindt van wat de bedoeling is van de
hulpverlener.
In de gesprekken die ik gevoerd heb, werd aangegeven dat de tijdsbesteding een heel
belangrijk punt is. Mensen wilen het gevoel krijgen dat er aandacht is voor hun vragen en dat
de hulpverlener oprecht bezig is. Men wilt serieus genomen worden en niet, zoals één van
mijn informanten, geholpen worden door een stagiaire.
Door aadacht en oprechtheid bouwt de hulpverlener een vertrouwensrelatie op, waarop de
hulpverlening gebaseerd is.
Aandacht geven is volgens één van de Turkse Nederlanders nog belangrijker in de huidige
tijd, omdat men het gevoel heeft dat men wordt afgewezen door de Nederlandse samenleving
en de politiek.
Verder werd er aageven dat intensievere hulp nodig is, om een weg te vinden in alle
facilteiten en mogelijkheden die er zijn in de zorg in Nederland. Huisbezoeken worden op
prijs gesteld. Hiermee investeert de hulpverlener ook in de vertrouwensband tussen
hulpverlener en hulpvrager.

Belangrijk is ook dat de omgeving van het gezin met een kind of familelid met een beperking
vaa niet begrijpt wat er aa de hand is.
Eén vrouw, van de eerste generatie Turken die naar Nederland kwam, geeft aa dat er over
een handicap niet gepraat wordt. Er wordt geaccepteerd dat iemand anders is en daa gaat men
dan ook anders mee om. Dit is een interessant punt om verder uit te diepen. Er is kennelijk
wel plaats voor een persoon met een beperking, maa voor de Nederlandse hulpverlening is
het raadselachtig wat de positie is en hoe er tegen de nadelen van de beperking aangekeken
wordt. De vrouw gaf ook aa dat ouders soms hun kind niet goed opvoeden en dat het kind
daaom een achterstand heeft. Haar dochter, die lerares is op een basisschool, geeft aa dat het
betreffende kind duidelijk een ontwikkelingsachterstand heeft. Er is dus kennelijk een verschil
in begrip hebben van wat er aa de hand is.
De moeder van een verstandelijke beperkte en autistische jongen gaf aan dat haa ouders niet
goed snappen wat er aa de hand was. Ze zien de jongen als anders, maa noemen dit niet
gehandicapt en overzien hierdoor niet de gevolgen voor de benadering en voor de toekomst.
Zij hebben wellicht de verwachting dat hij door middel van de juiste begeleiding weer beter
wordt.
Er werd aagegeven dat ouders heel verzorgend zijn voor hun kind met een beperking.
De ouders nemen alles over, waardoor het kind niet zelf leert.
De vrouwen in het gezin zijn verantwoordelijk voor de zorg voor de kinderen en de vaders
zijn de woordvoerders voor de wereld buitenshuis19.
Moeders hebben het in sommige gevallen zwaar met de zorg voor hun kinderen, vooral als
één van de kinderen een beperking heeft. Hier zou verder onderzoek naar gedaan moeten

19 L. Eldering, P. Adriani, M. Hamel, P. Vedder, Verstandelijk gehandicapte kinderen in Marokkaanse en

Turkse gezinnen, Assen 1999, 51.
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worden, omdat de rolverdeling tussen vader en moeder van belang is voor de hulpverlening.
Vader is degene die de contacten buitenshuis legt, maa moeder is degene die weet welke zorg
haar kind nodig heeft.
Uit de gesprekken bleek verder dat de beperking van het kind wordt toegeschreven aan het
lot, men heeft het kind van Allah gekregen. Dat wil niet zeggen dat men niet probeert de
beperking te genezen. Men gaat in eerste instantie naa de dokter of het ziekenhuis. Als hier
niets uit komt gaat men op zoek naa andere alternatieven. De schuld van de beperking wordt
soms toegeschreven aa het boze oog door anderen, of er wordt gesteld dat de beperking de
schuld is van boze geesten, djinn.
De lerares, van Turkse afkomst, op de basisschool geeft aan dat ouders de leerproblemen van
hun kind ontkennen, omdat ze niet wilen dat het kind naa het speciaalonderwij s gaat.
Schaate speelt hierbij een roL. Ze wilen ook geen informatie over de leerproblemen en de
mogelijkheden op het speciaal onderwijs..

3.4 De vragen aan hulpverleners:
- Welke contacten heb je met Turkse hulpvragers?
- Hoe zijn deze contacten tot stand gekomen?
- Hoe verloopt het contact?
- Wat is er anders in het contact in vergelijking met de contacten met Nederlandse hulp-

vragers?
- Waar zie je aadachtspunten of knelpunten?
- Hoe denk je dat deze opgelost kunen worden?
- Wat denkje dat de visie is van mensen met een Turkse achtergrond op een beperking /

handicap?
- Hoe gaan mensen met een Turkse achtergrond in de prakijk om met de beperking /

handicap? Waa zie je dat aa?
- Op welke manier kunen ermeer contacten gelegd worden met de Turkse hulpvragers?
- Welke aadachtspunten zie je nog meer met betrekking tot mensen met een Turkse

achtergrond?
- Heb je nog tips en adviezen?

Binnen Stichting Prisma heb ik drie medewerkers gesproken die werken met kinderen,
jongeren en ouders met een Turkse achtergrond.
Daaaast heb ik gesproken met een pastoraal buurtwerkster in Utrecht en de fuctionaris
interculturalisatie van MEE Zuid Holland Zuid.

Deze laatste gespreksparner gaf aa dat haa ervaring is dat de handicap ontkend wordt en dat
goede voorlichting van groot belang is. Informatie in de eigen taal is essentieel, zowel
gesproken als geschreven. Zij waarschuwde dat een tolk niet altijd de juiste vertaling geeft,
omdat een tolk niet thuis hoeft te zijn in de begrippen die in de zorg gebruikt worden. De tolk
weet bijvoorbeeld niet goed hoe een verstandelijke handicap vertaald moet worden.
Iemand met dezelfde achtergrond die contacten legt geeft vertrouwen en maa het benaderen
van de organsatie laagdrempelig.

De pastoraal buurerkster in Utrecht gaf aan dat zij persoonlijk contact heeft bij de mensen
thuis. Deze contacten zijn tot stand gekomen doordat zij een dochter van een Turks gezin
meehielp met het maken van haa huiswerk. De Turkse gemeenschap in Utrecht was erg
gesloten, maar door dit positieve contact gingen meer deuren voor haa open.
Het vertrouwen moet gewonnen worden. Verder moet er rekening gehouden worden met de
traditionele omgangsvormen.
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Zij is geschrokken van de hardheid die voorkomt in de gezinnen waa zij komt. Met hardheid
bedoelt zij dat de nadru ligt op het lot en er wordt niets gedaa om de situatie te veranderen.
Mensen (met een beperking) worden overgelaten aan hun lot.
Het valt haar op hoe slecht hulpverleners samenwerken. Ook stellen zij de verkeerde vragen,
waadoor het contact gelijk verbroken wordt.
Zij gaf het voorbeeld van een hulpverlener die gelijk na binnenkomst tegen de vader zei dat
hij een probleem had met zijn kind. De vader werd hierdoor erg boos en zei dat hij helemaal
geen probleem had met zijn kind en zette de hulpverlener de deur uit. Het betreffende kind
had een leerachterstand wat bepaalde consequenties had, maa de vader zag de leerachterstand
niet als een probleem.
Als de hulpverlener een andere woordkeuze had gebruikt was er waarschijnlijk geen boze
reactie van de vader gekomen en kon er ondersteuning opgestar worden voor de
consequenties van de leerachterstand. Nu was het vertrouwen van vader in de hulpverlening
meteen verdwenen. Vertrouwen opbouwen en tijd investeren is van groot belang.
Zij merkte op dat het taalprobleem in de weg staat, maa een tolk is niet altijd een oplossing
door dat er sprake kan zijn van schaate. Haa ervaring was dat gezinnen haa eerder dingen
toevertrouwden omdat zij buiten de Turkse gemeenschap staat.
Een hulpverlener met dezelfde achtergrond is van belang om informatie te verschaffen en niet
zo zeer als vertrouwenspersoon.

Eén van de medewerksters van Stichting Prisma geeft aan dat het moeiljk is om afspraken te
maken door de taalbarière. Het vrouwelijke personeel was in het begin van de hulprelatie een
probleem voor de zoon en de vader. De zoon, die opvang krijgt, had moeite om te luisteren en
de regels van het vrouwelijke personeel op te volgen. Door vertrouwen op te bouwen is dit
verbeterd. Zij merkt op dat de visie op het hebben van een beperking negatief is. De
beperking wordt niet erkend, maa ontkend, men wil geen hulp en schaamt zich voor het
'anders' zijn.
Een andere medewerkster geeft aa dat persoonlijk contact belangrijk is en miscommunicatie
kan voorkomen. Telefonisch contact verloopt moeizaa en het is moeiljk te achterhalen wat
de ouder heeft begrepen van wat er is verteld. In een persoonlijk gesprek kan de hulpverlener
dit beter peilen.
Zij geeft aa dat ze makelijke taal gebruikt naar de ouders toe. Dat betekent dat zij de

makelijke benamingen gebruikt voor woorden als ontlasting en urine en dergelijke.
Het kind met de beperking is volledig geaccepteerd. Men noemt het een bijzonder kind,
gegeven door Allah. De ouders is duidelijk verteld wat ze kunen verwachten in de
ontwikkeling van hun kind en dit helpt bij de acceptatie van de beperking.

3.5 De opbrengst van de quick scan:
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk stelde ik mijzelf het doel te zoeken naa
aaopingspunten voor de hulpverlening. De bevindingen naar aaneiding van dit doel wil ik
hier beschrijven. Er is een aatal verschilen te vinden in de gesprekken met Turkse
Nederlanders en de hulpverleners van Turkse Nederlanders. Deze verschilen zijn belangrijk
om te onderkennen, omdat ze begrip voor bepaalde gedragingen en opvattingen kunen geven
aa de hulpverlener.
Lot:
Er is een spanngsboog tussen enerzijds het lot of de wil van Allah als reden dat een kind een
beperking heeft, maar anderzijds is er de hoop op genezing. De meeste oorspronkelijke
Nederlanders weten dat de beperking blijvend is en richten zich op ontwikkeling in plaats van
op genezing. Deze Nederlanders hebben een westerse, medische verklaring. Bij Turkse
Nederlanders kan dit dus anders zijn.
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Eer en schande:
Er wordt aangegeven dat ouders niet wilen dat het kind naa speciaalonderwij s gaat.
Schaate zou hierbij een rol spelen. Dit is te verklaren als men zich bedenkt dat eer en
schande samenhangen met de positie. Een kind met een beperking kan ten koste gaan van de
positie binnen de Turkse gemeenschap.
Ditzelfde speelt ook een rol bij het inschakelen van een tolk bij een gesprek tussen
hulpverlener en hulpvrager, wellcht vertelt de hulpvrager niet alles omdat deze bang is dat
het binnen de Turkse gemeenschap bekend zal worden.
Er zijn verschilen zichtbaa bij de visie op het hebben van een beperking. De één wil geen
hulp en schaat zich voor het 'anders' zijn, terwijl de ander het kind met de beperking
volledig accepteert en het een bijzonder kind noemt, gegeven door Allah.
Dit verschil heeft, volgens mij, te maken met de mate van de beperking. Daar waar de
beperking ontkend wordt en als negatief beschouwd wordt, gaat het om een lichte tot matige
verstandelijke beperking, die uiterlijk niet voor de buitenwereld zichtbaa is.
In dit geval wordt de positie bedreigd als er gezegd wordt dat het kind niet goed is of
problemen veroorzaa, bijvoorbeeld als gevolg vaneen slechte opvoeding.
Waneer het kind met de beperking in die mate beperkt is dat het voor de buitenwereld
duidelijk zichtbaar is, bijvoorbeeld doordat het kind in een rolstoel zit of niet kan praten, is de
beperking makelijker te accepteren en zijn de gevolgen van de beperking te verklaren.
In dit geval kan er niet gezegd worden dat het aan de opvoeding of iets dergelijks ligt.
Cultuur:
Een ander verschil met de Nederlandse hulpvraag is dat er binnen de Turkse gemeenschap
rekening gehouden moet worden met de traditionele omgangsvormen. Denk hierbij aa
omgangsvormen tussen manen en vrouwen, gastvrijheid en de rituele reinheid in huis.
Het kan bijvoorbeeld een probleem zijn waneer een manelijke hulpverlener in gesprek wil
gaan met de moeder, of vrouwelijk personeel die een Turkse jongen op jongvolwassen leeftijd
vertellen aan welke regels hij zich moet houden. Gemengd zwemmen en sporten kan een
probleem zijn. Het geven van een hand tussen man en vrouw die niet getrouwd zijn kan
geweigerd worden.
Met betrekking tot gastvrijheid kan men denken aan de waadering voor het langs komen van
de hulpverlener in de thuissituatie. In de thuissituatie wordt het op prijs gesteld als de
hulpverlener mee eet en drink.
Rituele reinheid is e.en ander belangrijk aspect, wat in de Nederlandse samenleving geen rol
speelt, maar binnen de Turkse islamitische samenleving weL. Het huis moet namelijk rein zijn
om er te kunen bidden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het uit doen van de schoenen bij
binnenkomst.
Taal:
Naast deze culturele verschillen is er nog een belangrijk verschil die een grote rol speelt bij de
hulpverlening en dat is de mogelijke taalbarière.
Turkse Nederlanders die de Nederlandse taal niet goed spreken en/oflezen hebben problemen
om met de hulpverlening in contact te komen en vervolgens kuen zich problemen voordoen
in het contact zelf.
Voor dit prakische probleem zijn meerdere oplossingen, zoals het inschakelen van een tolk of
een intermediair die werkzaam is in de hulpverlening en de taal spreekt. Hoewel hier
opgemerkt moet worden dat dit andere culturele problemen kan geven, zoals angst voor het
verliezen vanje positie binnen de Turkse gemeenschap.
Informatiefolders kuen in verschilende talen uitgebracht worden en dossiers kunen
vertaald worden.
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Naast alle culturele verschilen die in dit hoofdstuk benoemd worden, is er ook sprake van
overeenkomst tussen hulpvragen vanTurkse Nederlanders en Nederlanders.
Deze overeenkomsten zijn te herkennen als de drie pijlers van Procee uit paragraaf 1.4 er bij
gepak worden.

Basisbehoeften:
De basisbehoeften tellen voor alle mensen. Voeding, huisvesting, zorg, opvoeding en relaties
zijn voor elk mens van belang en redenen om hulp in te schakelen waneer er sprake is van
een beperking.
Zinvol handelen:
De aaame dat ieder mens rationeel en zinvol handelt en doeleinden nastreeft, zorgt ook
voor het in schakelen van hulp.
Cultuur begrijpen:
De derde pijler, dat ieder mens in staat is iets van een andere cultuur te begrijpen zonder er
zelf deel van uit te maken, is een punt dat er voor zorgt dat Turkse Nederlandse hulpvragers
terecht kunen bij Nederlandse hulpverleners.
Begrip en kennis van elkanders cultuur zijn noodzakelijk voor het aagaan van een

(hulpverleners )relatie.
Tijd en aandacht:
Een overeenkomst die ik heb gevonden in de gesprekken is het belang van tijd en aandacht,
dit wil iedere hulpvrager, waadoor vertouwen opgebouwd kan worden.
Oorzaak beperking:
Een andere overeenkomst die ik zie, is de uitspraak dat het gedrag van het kind of de persoon
met de beperking, veroorzaa wordt door de opvoeding die het krijgt. Deze opvatting is niet
typisch voor Turkse Nederlanders die de beperking niet willen erkennen. Dit hoor je ook over
Nederlandse kinderen die geen duidelijk zichtbare beperking hebben, maar bijvoorbeeld voor
een lichte vorm van autisme of een leerstoornis of ADHD, probleemgedrag veroorzaken,
waabij buitenstaaders de neiging hebben om de schuld bij de opvoeding van de ouders neer

te leggen. Er is dus herkenning en overeenkomst op het punt dat de omgeving de beperking en
de gevolgen hiervan niet erkent, waneer het een lichte, niet zichtbare beperking betreft.

Om meer zicht te krijgen op de overeenkomsten en verschilen tussen Nederlanders en
Nederlanders met een Turkse achtergrond zal er op een aantal punten verder onderzoek
gedaa moeten worden.

Belangrijk om vast te stellen is dat cultuur een dynamisch proces is, wat betekent dat normen,
waaden, opvattingen, gedachten en visies voortdurend aa verandering onderhevig zijn.
Hierdoor kunen grote verschilen in opvatting veranderen en naa elkaar toe groeien. Het is
hiervoor belangrijk dat verschillende culturen met elkaa in contact komen en van elkaar
kunen leren.
Verschilen tussen culturen moeten onderkend worden, want dit is van belang om begrip voor
elkaar te hebben. Hierbij moet men wel alert zijn op vooronderstellngen die er zijn en deze
moeten naa de oppervlake komen en besproken worden. Zo kunen onterechte vooronder-
stellngen snel teniet gedaa worden.
Mijn conclusie is dat iedere afzonderlijke persoon in de eigen context begrepen moet worden.

Punten om verder onderzoek naa te doen zijn de discrepantie die er is tussen acceptatie van
de beperking of juist de volledige ontkenning en de omgang met de persoon met de
beperking, ofheel verzorgend of aa het lot overgelaten.
Klopt de vooronderstellng dat dit te maken heeft met de ernst en zichtbaarheid van de
beperking?
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Een ander punt dat onderzoek vereist is de culturele factor 'eer en schande'. Dit punt komt
meerdere keren terug bij de ervaringen van Turkse Nederlanders en mensen met een
beperking.
Nederlandse hulpverleners praten over emoties zoals schaate, maar dit punt heeft voor met
de positie binnen de Turkse gemeenschap in Nederland te maken.
Dit punt verdient onderzoek, want het kan zoeken naa hulp in de weg staa en hoe moet
hiermee omgegaa worden vanuit de hulpverleners?
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Hoofdstuk 4 Conclusie en beleidsadvies

De aanleiding voor het schrijven van dit beleidsrapport is dat Stichting Prisma en MEE
Waalwijk weinig contacten hebben met Turkse Nederlanders met een beperking.
De doelstellng van dit onderzoek is het beantwoorden van een aantal vragen die uit de
aaleiding naar voren komen. Vragen als welke hulpvragen heeft een persoon met een
beperking of zijn of haar famile met een Turkse achtergrond en hoe kunen deze vragen door
MEE Waalwijk of Stichting Prisma beantwoord worden? En wat zijn hierbij de
aandachtspunten waaee MEE Waalwijk en Stichting Prisma rekening dienen te houden?
Naa aaleiding van de theorie uit hoofdstuk I, de visie van MEE, Prisma en de Turkse
Nederlanders uit hoofdstuk 2 en de praktijkervaringen uit hoofdstuk 3 zijn de volgende
indicaties gevonden;

· Er moet rekening gehouden worden met de medische voorkennis

. De mogelijke taalbarrière kan leiden tot miscommunicatie

· Men kan een bovennatuurlijke oorzaa zien voor een beperking
· Mensen met een beperking hoeven niet te voldoen aa alle vijf zuilen van de

Islam
· Naast de culturele verschilen zijn er overeenkomsten tussen mensen met

verschilende culturele achtergronden
· Cultuur is een dynamisch proces, opvattingen en dergelijke veranderen

· Vooronderstellngen moeten (h)erkend worden

· Tijd en aadacht zijn van belang voor het opbouwen van vertrouwen

. Uitleg over de beperking en de gevolgen hiervan is belangrijk

· Oorzaa van de beperking wordt vaa benoemd als het lot of de wil van Allah
· Eer en schande spelen een rol bij aagaa van hulp en erkennng van de

beperking
· Traditionele omgangsvormen tussen man en vrouw verdienen aadacht

· Men heeft angst voor verliezen van islamitische identiteit, normen en waarden
· Men wil thuis voor het familelid met de beperking zorgen en ziet het als de

eigen verantwoordelijkheid
Sommige indicaties vragen om verder onderzoek, namelijk de rol van eer en schande, het
accepteren of ontkennen van de beperking en de omgang met de persoon met de beperking;
verzorgend of aan zijn / haa lot overgelaten worden.
Bij de andere indicaties is verder onderzoek niet nodig, omdat dit gegevens zijn die belangrijk
zijn om te weten en mee te nemen als hulpverlener, maa ze roepen geen grote vragen op.

Bij ieder hulpvrager moet er aadacht zijn voor de normen en waaden die voor de hulpvrager
van belang zijn. Ook Nederlanders onderling verschilen soms sterk van elkaa in afkomst

(Noorden of Zuiden van Nederland), opleidingniveau, gezinsomstandigheden enzovoort.
Medewerkers moeten oog hebben voor deze verschilen.
Voor Turkse Nederlanders geldt dat de medewerker in ieder geval oog moet hebben voor
verschilen op man- / vrouwpositie, eer- en schandegevoel en de mate van de verstandelijke
beperking met betrekking tot de beleving van de beperking.

Om de hulpvragen van Turkse Nederlanders te kunnen beantwoorden zal er binnen MEE
Waalwijk en Stichting Prisma een interculturalisatieproces2o in gang gezet moeten worden,
zoals beschreven in hoofdstu 2, paragraaf2.5. Dit interculturalisatieproces is niet alleen van
toepassing op Turkse Nederlanders maa op iedereen met een andere achtergrond. De

zo H. BeHaar, Matrix Interculturalisatie, Voor begeleiding van het interculturalisatieproces in de sectoren Zorg

. en Welzijn, Utrecht 2001.
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beschreven acties kunnen dus ook voor andere hulpvragers met een niet-Nederlandse
achtergrond ingezet worden.

Binnen MEE Waalwijk en Stichting Prisma zijn mensen werkzaa met een Turkse
achtergrond. Hun ervaringen kunen in kaart gebracht worden en er kan gevraagd worden of
zij zich in wilen zetten om mensen met dezelfde achtergrond te informeren over de
werkzaaeden van de organisatie.
Hetzelfde geldt voor de cliënten binnen MEE Waalwijk en Stichting Prisma met een Turkse
achtergrond. Wat zijn hun ervaringen en zijn zij bereid om mensen met dezelfde achtergrond
te informeren?
Daaaast zijn er medewerkers binnen MEE Waalwijk en Stichting Prisma die werken met
mensen met een beperking en een Turkse achtergrond, ook deze ervaringen kunen in kaa
gebracht worden en ingezet worden voor voorlichting, bijvoorbeeld aan andere medewerkers
binnen de organisatie die gaan werken met Turkse Nederlanders.
Er kunen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden met behulp van de
bovenstaande ervaringsdeskundigen.
Verder moet er contact gelegd worden met allochtonenorganisaties, moskeeën,
vrouwenorgansaties, welzijnswerk, buurhuizen, hobbyclubs enzovoort om bekendheid te

geven aan MEE Waalwijk en Stichting Prisma.
Daaaast moet er contact gelegd worden met andere zorginstellngen die ervaring hebben
met interculturalisatie en contacten met Turkse Nederlanders. De ervaringen van deze
zorginstellngen kunen in kaa gebracht worden en bruikbare ervaringen kunen binnen

MEE Waalwijk en Stichting Prisma toegepast worden.
MEE Waalwijk en Stichting Prisma hebben een coördinator nodig die zich inzet voor de
interculturalisatie en contacten met de verschilende mensen en organsaties.
Deze coördinator, ook wel manager of fuctionaris intercultualisatie genoemd bij andere
organisaties, kan naast het in gang zetten en het volgen van het intercultualisatieproces,
ook medewerkers en familieleden van cliënten coachen tot ervaringsdeskudigen voor
voorlichting aan anderen.
Om te interculturaliseren zal er op het gebied van medewerkers ook aadacht moeten zijn
voor het werven van medewerkers met een Turkse achtergrond. Door voorlichting te geven
door middel van medewerkers en familieleden van cliënten met een Turkse achtergrond, is het
makelijker om medewerkers met een Turkse achtergrond te werven. Het geeft vertrouwen en
men hoort de ervaringen van een ander met dezelfde achtergrond.
Naast de mensen met een beperking van Turkse afkomst zal er oog moeten zijn vÇ)or alle
verschilende achtergronden die er zijn in Nederland.
Er zal aandacht moeten zijn binnen MEE Waalwijk en Stichting Prisma voor het managen van
diversiteit, hiervoor bestaan scholingen en literatuur.
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Beleidsadviezen

Wie Wat Welk termijn
Prisma en MEE Aanstellen van een Per I januari 2007

coördinator interculturalisatie
Coördinator Contact leggen met Binnen I jaar na aanstellng
interculturalisatie verschilende organisaties van de coördinator

interculturalisatie
Coördinator Contact leggen met Binnen 1 jaa na aastelling

interculturalisatie medewerkers binnen Prisma van de coördinator
en MEE met een Turkse interculturalisatie
achtergrond en coachen tot
informanten

Coördinator Contact leggen met cliënten Binnen 1 j aa na aastellng
interculturalisatie en famile binnen Prisma en van de coördinator

MEE met een Turkse interculturalisatie
achtergrond en coachen tot.
informanten

Coördinator Contact leggen met Binnen I jaa na aastellng
interculturalisatie medewerkers binnen Prisma van de coördinator

en MEE die werken met interculturalisatie
cliënten met een Turkse
achtergrond en coachen tot
informanten

Coördinator Medewerkers met een Turkse Binnen I jaar na aanstellng
interculturalisatie en achtergrond werven van de coördinator
personeelszaken Prisma en intercultualisatie
MEE
Medewerkers van Prisma en Anderen informeren op Binnen 1 jaa na aastellng

MEE met een Turkse voorlichtingsbij eenkomsten van de coördinator
achtergrond interculturalisatie
Medewerkers van Prisma en Anderen informeren op Binnen 1 jaar na aastellng

MEE die werken met voorlichtingsbij eenkomsten van de coördinator
cliënten met een Turkse interculturalisatie
achtergrond
Cliënten en famile van Anderen informeren op Binnen I jaar na aastellng
Prisma en MEE met een voorlichtingsbij eenkomsten van de coördinator
Turkse achtergrond interculturalisatie
Coördinator Scholing op het gebied van Binnen I jaar na aastellng
interculturalisatie en interculturalisatie van de coördinator
medewerkers van Prisma en interculturalisatie
MEE
Coördinator Onderzoek naar vragen in dit Binnen I jaa na aastellng
interculturalisatie beleidsrapport van de coördinator

interculturalisatie
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Nawoord:

Het schrijven van dit beleidsrapport is voor mij een grote uitdaging en puzzeltocht geweest.
Na verschilende gesprekken met Kees Robben van Welzijnswerk Mozaïek in Waalwijk, Ilse
van Mierlo van MEE Waalwijk en Fran van de Wiel van stichting Prisma, heeft de
probleem- en vraagstellng langzaa aa vorm gekregen.

Vervolgens volgden maanden van literatuur verzamelen en lezen. Marrie Stoffer van
's Heerenloo Midden Nederland heeft me op weg geholpen door mij literatuur op te sturen.
Tegelijkertijd ging ik op zoek naa gesprekpartners die mij meer over het onderwerp konden
vertellen vanuit hun eigen ervaring.
Voor hun openharigheid en medewerking wil ik bedanen Semra Akas, mevrouw Akas,
Muzaffer Adal, Melike Ozkan, Havva Palabiyik-Kucukcelebi en Ozlëm Gullu.
De prakijkervaring van hulpverleners als Monique de Bree, Oafa Sofaini, Patty Waas,
Else-miek Rooswinkel en Serina Robèrt, waren ook onmisbaa.
De formulering van wat deze mensen mij verteld hebben is mijn verantwoordelijkheid.
Het is geen letterlijke weergave van wat ze mij verteld hebben, maar mijn interpretatie.

Veel mensen in mijn omgeving waren enthousiast over het onderwerp en hebben mij
meegeholpen bij het formuleren en opzetten van dit rapport.
Daaoor wil ik in het bijzonder mijn eerste referent begeleider Frans Vosman van de
Tilburgse Universiteit bedanen, maar zeker ook Els van den Bogert, Jacqueline Heeren en
Linda Tielen.
Mijn leidinggevende, Ron Driessen, wil ik bedanen voor de uren binnen mijn contract die ik
gekregen heb om aa dit beleidsrapport te werken.

Mijn hoop is dat stichting Prisma en MEE Waalwijk in prakische zin met dit beleidsrapport
aan de gang kunen gaan en dat de beide organisaties een proces van interculturalisatie in
zullen gaa.
Het was voor mij persoonlijk een leerzame ervaring, over een onderwerp waa ik tal van
mogelijkheden voor verder onderzoek en prakische uitwerking in zie.

Mariska Bohlken

Tilburg, 2006
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