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METHODIEK

HulpVERlEnEn TuSSEn TWEE 
WERElDEn

De voorbije jaren verschenen in verschillende nummers van 
ons tijdschrift een artikel van de hand van een deelnemer-
hulpverlener met een andere origine. We dachten dat de tijd 
rijp was om deze en een paar andere mensen samen te zetten 
rond het thema ‘Hulpverlenen tussen twee werelden’. Op 6 juni 
2013 vond onze interactieve thema-avond hierover plaats. De 
neerslag van de uitwisseling tussen het panel en het publiek 
vormt de basis van dit artikel.

Gastsprekers: 

- Teli Serkaye, maatschappelijk werkster, intercultureel 
 begeleidster, OCMW Gent;  

- Jamila Lafkioui, docent VSPW, JGZ; 

- Yüksel Deveci, deelnemer EDAS

- Hakim, Hulpverlener, De Touter, Antwerpen 
 (verontschuldigd)

In februari 1964 sloot België, bilaterale akkoorden met 
Marokko en Turkije om arbeidsmigratie uit deze landen 
mogelijk te maken. Inmiddels zijn we vijftig jaar verder en  
blijken deze akkoorden een kantelmoment geweest te zijn in 
de recente geschiedenis van onze samenleving. Concreet bete-
kent dit dat meer dan één derde van de jongeren in grote steden, 
roots heeft in het buitenland. Alles wijst erop dat dit aandeel in 

Begeleidingsteam? In eerste plaats verbazing, schrik en 
gefronste wenkbrauwen. Onze welzijnsmantra's, stereotiepe 
opvattingen én handelwijzen worden op een spontane en 
onverbloemde manier in vraag gesteld. Handelingsplannen, 
modules, modellen en tutti quanti maken hier plaats voor 'real 
life'. Het woord is vlees geworden en klinkt het niet dan botst 
het. Maar als we niet te beroerd zijn om onszelf in vraag te 
stellen, dan moeten we toegeven dat soms heel erg klinkt.

Geen markt van welzijn en gelul
Wat kunnen hulpverleners, therapeuten en beleidsmakers hieruit 
leren? Vooral dit: nederigheid. Op beleidsvlak is het maar zeer 
de vraag of alle newspeak, alle ronkende verklaringen dat 'we de 
cliënt centraal moeten stellen' –  terwijl we dat al decennia lang 
doen en dit juist de laatste jaren door allerlei managerialistische 
overheidsingrepen bemoeilijkt wordt- iets met de leefwereld van 
die cliënt zelf te maken heeft.
Als hulpverlener-therapeut heb je ook geen reden om hoog 
van de toren te blazen. Vaak zijn die 'kansarme' mensen 
stukken sterker dan jijzelf en als je de tijd neemt om echt naar 
hen te luisteren, merk je dat er nog iets van kunt leren ook. 
Hoe kan nu de hulpverlener vanuit zijn opstelling de kloof 
helpen dichten ? Concreet: wees geen louter theoreticus, maar 
werk ook uit je hart. Spreek dialect. Weet iets over voetbal en 
gruw niet van 'Familie' en 'Thuis'. Ga niet met je ogen rollen 
als ze weer eens over 'Doctor Phil' beginnen. Lach niet met 
Elvis imitators. Besef vooral dat je toch maar boft met de kansen 
die het leven jou toevallig wél geboden heeft. Carl Gustav Jung 
geeft volgend advies aan therapeuten in opleiding: 'leer het beste 
wat je leren kunt en vergeet het dan weer wanneer de cliënt voor 
je zit.' In alle geval, om de titel van het controversiële werk van 
Hans Achterhuis te parafraseren: stap niet mee in een markt van 
welzijn en gelul.

Marie-Rose Vancoppenolle 
Stagiaire ervaringsdeskundige

Patrick Gyselen 

Hulpverlener Ambulant Begeleidingsteam 
CAW Middenkust

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in "Partners in welzijn" 
Tijdschrift CAW&JZ Middenkust.
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de toekomst enkel zal toenemen. Diversiteit, zeg maar ‘super-
diversiteit’, is stilaan een essentieel kenmerk geworden van 
onze huidige samenleving. De gevolgen van migratie blijven 
immers niet beperkt tot migranten en/of kinderen van migranten.
Het vraagt inspanningen van iedereen om ondanks alle 
verschillen en deze superdiversiteit op een respectvolle manier 
samen te leven.
Deze complexiteit en superdiversiteit speelt zich ook af in de 
hulpverleningscontext. Niet alleen worden migranten ‘oud’ en 
afhankelijk van zorg van buitenaf, er zijn ook heel wat Turkse 
of Marokkaanse hulpverleners. Het doel van deze thema avond 

Het vraagt inspanningen van iedereen 
om ondanks alle verschillen en deze 
superdiversiteit op een respectvolle 
manier samen te leven.
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was net meer antwoorden te krijgen op de volgende vraag: Hoe 
ervaren Turkse of Marokkaanse hulpverleners het om als hulp-
verlener ‘te leven en te werken’ tussen twee werelden ?

Volgende thema’s zijn cruciaal bij dit vraagstuk: Welke positie 
neem je in als Turkse of Marokkaanse hulpverlener of welke 
legitimatie krijg je als Turkse of Marokkaanse hulpverlener? 
Met welke knelpunten word je als Turkse of Marokkaanse 
hulpverlener en als mens geconfronteerd? Wat is de waarde van 
kennis over een bepaalde cultuur of context van een Turkse of 
Marokkaanse cliënt? Wat doet deze dualiteit met jou als Turkse 
of Marokkaanse hulpverlener en als mens?

De kerngedachte bij de eerste vragen draaide rond het ‘krijgen 
van gelijke en voldoende kansen’. Dit vormt de basis 
voor het ‘zich goed’ voelen en zich kunnen ontplooien in de 
maatschappij. Welke kansen krijgen ‘onze’ jongeren in het 
onderwijs?  Degelijk onderwijs en vorming bepalen mee de 
verdere loopbaan van het kind. Met of zonder diploma op 
zak  bepaalt de slaagkansen van de adolescent op de arbeids-
markt. De cijfers liegen er niet  om: slechts twee procent van de 
‘allochtone’ jongeren, stroomt door naar het Hoger Onderwijs…

Een kritische kijk op het ‘kansenverhaal’ leert ons het volgende: 
“Ons onderwijs zwakt de sociale ongelijkheid (het ongelijke 
niveau waarop het potentieel aan competenties in kinderen is 
ontwikkeld) waarmee kinderen de school binnenstappen niet af 
maar bevestigt en versterkt die ongelijkheid. Wij zijn volgens 
Unicef het land met de grootste kloof tussen de sterkste en 
de zwakste presteerders op school en die prestatiekloof blijkt 
verband te houden met sociale afkomst. Voor migranten-
jongeren vormt de socio-economische achterstelling in het 
basisonderwijs een probleem; in het secundair en hoger 
onderwijs krijg je het etnisch-culturele achterstellingseffect.” 
(De Zutter e.a., 2013, blz. 5)

maar ook de media o.a. televisie, de belangrijkste informatie-
bron voor heel wat mensen, doet dit. Etniciteit of niet, blijft 
de vraag: “Heeft ieder kind dan geen RECHT op degelijk en 
‘onbevooroordeeld’ onderwijs ?”

“Je kunt de wereld alleen maar begrijpen als je die van 
verschillende kanten beziet.” (uit: brochure van de Vlaamse 
overheid n.a.v. 50 jaar migratie). Milan Kundera geeft met deze 
uitspraak, een mooie insteek bij de volgende vraag: ‘Is kennis 
over een cultuur noodzakelijk als hulpverlener of volstaat het 
om vanuit een breed perspectief naar de hulpverlening te kijken?

Uiteraard is kennis over de Marokkaanse of  Turkse cultuur een 
meerwaarde. Anderzijds kan het ook een valkuil zijn. Het gevaar 
voor stereotypering of veralgemening schuilt vaak snel om de 
hoek. Als hulpverlener vertrek je van communicatie als basis 
voor een goede relatie.
In eerste instantie sta je open voor het verhaal van je cliënt.
Jouw cliënt beluisteren en op een gepaste manier reageren, is 
belangrijk los van welke culturele context dan ook. Dit vraagt 
dat je als hulpverlener een gezonde dosis ‘nieuwsgierigheid’ en 
interesse toont door de gepaste vragen te stellen.  Achtergrond-
kennis opdoen over de context van de cliënt, zijn opvoedings-
achtergrond, zijn waarden en normen zijn dus een meerwaarde 
voor de hulpverlening maar op zich geen MUST. Vertrouwen 
en veiligheid vormen een betere basis voor een goede hulp-
verlening. Cliënten met een migratieachtergrond hebben een 
specifiek	levensverhaal	en	aldus	ook	een	specifieke	hulpvraag.		

Uit onderzoek blijkt dat ‘on’gelijke kansen verwijzen naar  
materiële, fysische, sociale en culturele factoren die de 
onderwijsprestaties van leerlingen in positieve of negatieve 
zin kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn exogeen t.a.v. het 
onderwijssysteem, maar het onderwijsbeleid kan al dan 
niet compenserend optreden. Sociale ongelijkheid heeft een 
invloed op de verdere onderwijscarrière. Soms is er 
duidelijke sprake van ongelijke behandeling of bewuste of 
onbewuste discriminaties in het onderwijs. Niet alleen het 
onderwijs versterkt het ‘stereotype’ denken over deze jongeren 

Wij zijn volgens Unicef het land met de 
grootste kloof tussen de sterkste en de 
zwakste presteerders op school en die 
prestatiekloof blijkt verband te houden 
met sociale afkomst.
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Kan de Turkse of Marokkaanse hulpverlener een meerwaarde 
betekenen binnen de hulpverleningscontext van een Turkse of 
Marokkaanse cliënt?
Uiteraard is dit een voordeel dat je als hulpverlener kunt 
benutten.  Je zet als het ware je ‘persoonlijke’ ervaringen in 
als ‘extra’ competentie in de hulpverlening.  Ook hier schuilt 
het gevaar voor dualiteit. Het ondersteunen van de hulpvraag 
van een Turkse of Marokkaanse cliënt betekent vaak het 
‘belang’ van je cliënt afwegen t.o.v. het ‘belang’ van de 
organisatie (regels, afspraken, …). Dit is een voortdurende 
evenwichtsoefening!
Het is belangrijk om als hulpverlener ‘authentiek’ te blijven en 
je eigen grenzen hierin te respecteren!

Word je als Turkse of Marokkaanse hulpverlener, meer 
geconfronteerd	met	‘interne’	conflicten	of		loyaliteitsconflicten?	
Als kind groei je niet alleen tussen twee werelden maar zit je 
letterlijk “in twee werelden”, de Turkse of Marokkaanse thuis-
cultuur en de buitenhuis cultuur. Bij de thuiscultuur horen er 
andere tradities, waarden en normen en gedragsregels dan bij de 
buitenhuiscultuur. Vanuit deze tegenstrijdigheid in waarden en 
normen en verwachtingen ontstaat vaak  een soort ‘kameleon-
gedrag’ dat jongeren vaak vertonen: ze switchen vaak onbewust 
van de ene wereld naar de andere wereld. Kan je dan als per-
soon nog ‘jezelf’ zijn? Al te vaak, veroorzaakt deze dualiteit een 
loyaliteits-	en	identiteitsconflict:	Wie	ben	ik?	Een	Europese	Turk	
of  Marokkaan, Turkse Belg of Marokkaanse Belg, Belgische 
Turk of Belgische Marokkaan of gewoon nieuwe Belg?

Hoe	 geraak	 je	 uit	 dit	 loyaliteitsconflict?	 Als	 kind	 beleef	 je	
de twee werelden anders dan als volwassene. Je ervaart een 
‘dubbele identiteit’ en dit bemoeilijkt je emotionele groei. 
Anderzijds schuilt er ook een kracht in deze dualiteit, nl. de 
kracht van ‘twee werelden’ waarbinnen je als persoon een 
grote	mate	van	flexibiliteit	en	aanpassingsvermogen	toont.	Vaak	
betekent aanpassen letterlijk ‘overleven’ of conformeren aan 
de gevestigde waarden en normen wil je als kind er niet 
onderdoor gaan. De samenleving ‘als meerderheidscultuur’ 
is onverbiddelijk. Als volwassene leer je in eerste instantie de 
dagelijkse realiteit van ‘Belgische Turk of Marokkaan’ te 
zijn te aanvaarden.  Anderzijds kan dit ook ‘emotionele en 
persoonlijke’	strijd	of	frustratie	betekenen.	Deze	interne	conflicten	
kunnen leiden tot zelfdestructie of persoonlijke groei. Vanuit een 
positieve kijk naar jezelf en omgeving zie je het leven in twee 
werelden als een ‘verrijking’. 
Hoe dan ook gebeurt dit niet automatisch en vraagt dit naast 
energie	ook	een	grote	dosis	zelfreflectie.	Belangrijke	copings-
trategieën die dit proces vergemakkelijken, kunnen zijn: een 
gezonde dosis levenskracht om de zaken te aanvaarden en 
een plaats te geven, sociaal netwerk, vorming en onderwijs, 
perspectieven vooropstellen…
Hoe ziet de toekomst voor Turkse of Marokkaanse jongeren 
er uit? Jongeren worden vandaag met andere uitdagingen 

geconfronteerd dan de eerste en tweede generatie migranten.  
Het sociale categoriseringsproces speelt hier een rol: ze zijn 
hier geboren en ze voelen zich Belg.  Zij beleven cultuur en het 
land  van herkomst van hun grootouders of ouders op een andere 
manier. Toch blijven ze opgescheept met het ‘tweederangs-
burger’-gevoel wanneer het over ‘kansen krijgen’ gaat. 
Vooroordelen en racisme steken hier vaak meer de kop op.

Tenslotte kan je stellen dat ‘kennis van een cultuur’ het gevaar 
voor ‘stereotypering en veralgemening’ in de hand werkt. Al te 
vaak spreekt men van de Belgische cultuur en de ‘migranten-
cultuur’. Deze dualiteit werkt ‘problematisering’ nog meer in 
de hand. In het migratieverhaal gaat men ervan uit dat culturen 
weinig verandering kennen, terwijl cultuur net heel dynamisch 
is en onderhevig is aan invloeden van zowel binnenuit als 
buitenaf. Een aantal jaren geleden vertelden familie en 
vrienden mij in de Rif over de indruk die ze kregen van 
Marokkanen die in Europa woonden en in Marokko op vakantie 
kwamen. Ze zagen hen in grote auto’s rijden die ze zelf nooit 
konden betalen en hadden het gevoel dat die migranten zich in 
eigen land superieur gedroegen. Ik vertelde hen hoe ze 
in België vaak niet respectvol behandeld werden en last 
hadden van vooroordelen en van de neiging hen niet 
als individuen te zien. Dit voorbeeld illustreert niet 
alleen dat Marokkanen in Marokko het ‘droombeeld’ van 
Europa koesteren en de realiteit niet altijd onder ogen 
willen zien. Wie in eigen land blijft terwijl anderen wegtrekken, 
beziet de wereld maar al te vaak vanuit een onjuiste beeld-
vorming. Anderzijds zegt dit ook iets over de Marokkaanse 
Belgen die in Marokko duidelijk de behoefte hebben om te 
tonen’ wie ze geworden’ zijn.  Vanuit  ‘ONTWORTELING’  is 
de nood aan ‘identiteit en statussymbolen’ des te belangrijker 
geworden.

Anderzijds schuilt er ook een kracht in deze 
dualiteit, nl. de kracht van ‘twee werelden’ 
waarbinnen je als persoon een grote mate 
van flexibiliteit en aanpassingsvermogen 
toont.
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HOOG SEnSITIEVE pERSOnEn 
En pSyCHOTHERApIE. 
Handboek voor 
psychotherapeuten 
en patiënten

Aron, E. N.
2010
Amsterdam/Antwerpen: 
De Arbeiderspers.

uITGElEZEn

‘Hoog Sensitiviteit’ is een 
begrip dat velen al eens 
hebben horen vallen, anderen 
nog nooit. Sommigen kennen 
het van meer nabij via hun 
vriendenkring. Anderen zitten er middenin omdat ze zelf 
hoog sensitief zijn. Maar echt gemeengoed is het in onze 
Vlaamse contreien nog niet. Een reden te meer om er een 
boekbespreking aan te weiden.

De grote pionier hierin is Elaine N. Aron, een Amerikaanse 
psychologe, psychotherapeute en universitair docente. Zij deed 
hierover samen met anderen veel onderzoekswerk (zie blz. 334-
377). In 1996 verscheen haar standaardwerk dat in 2002 in het 
Nederlands vertaald werd: ‘Hoog Sensitieve Personen. Hoe blijf 
je overeind als de wereld je overweldigt.’ Het begrip is daarmee 
in ons Nederlandstalig gebied slechts 12 jaar oud. Ondertussen 
is men al de 25ste druk voorbij, wat er op wijst dat het een 
antwoord biedt op dat waar veel mensen mee worstelen, 
nl. ik ben zo super gevoelig en prikkelbaar: ben ik wel normaal ?
Dit	boek	schreef	ze	in	2010	specifiek	voor	psychotherapeuten.	
Ze stelde vast dat veel hoog sensitieve personen met zichzelf 
in de knoei raken en hulp zoeken maar niet de passende hulp 
krijgen omdat ze niet als dusdanig herkend en erkend worden. 
Er leeft onder de psychotherapeuten een grote onwetendheid 
over en onbekendheid met het fenomeen. 
Het is echter algemeen genoeg geschreven dat men het woord 
‘psychotherapie’ evengoed door ’hulpverlening’ zou kunnen 
vervangen. Haar onderzoek laat zien dat ong. 20 % van de 
bevolking hoog sensitief zou zijn. Dit betekent dat in principe 
ong. één op vijf personen van de mensen die in de hulp-
verlening terecht komen hoog sensitief is. In werkelijkheid 
zijn dit er meer, omdat mensen ook in de hulpverlening terecht 
komen net omdat hun hoog sensitiviteit niet als dusdanig door 
henzelf als door anderen herkend wordt.  

In een eerste hoofdstuk beschrijft Aron meer in het algemeen 
over wie het wel en niet gaat, en daarnaast de relevantie van het 
fenomeen. Dit is nuttig om in het hulpverlenings- en diagnose-

Welk beeld hebben we dan van elkaar ? Ons beeld van de 
etnische diversiteit in de samenleving holt achter de werkelijk-
heid aan. We kijken vaak vanuit een verouderde bril naar een 
veranderende werkelijkheid en denken in verouderde, deels 
stereotype denkpatronen. Dit vertaalt zich vaak in het wij-zij 
denken. Het probleem ligt niet alleen in het politiek gebruik 
of misbruik van wij-zij constructies. Ze zijn steeds minder 
geschikt om de snel veranderende werkelijkheid te vatten. De snel 
veranderende werkelijkheid dwingt ons om op andere en nieuwe 
manieren te kijken naar de complexiteit van de samenleving en 
oog te hebben voor de nieuwe realiteiten waarin mensen samen-
leven en/of naast elkaar leven.  

Dirk Geldof spreekt van ‘een kosmopolitische kijk op een super-
diversiteit’ waar we afstappen van het exclusief ‘of/of’ denken 
om naar een inclusief ‘en/en’ denken te groeien (Geldof, 2013). 
Wie de superdiversiteit vanuit een ‘en/en’ logica probeert te 
begrijpen, krijgt meer oog voor de realiteit namelijk meer-
voudigheid of gelaagde identiteit.  
Meervoudigheid is vandaag de realiteit. Bijvoorbeeld: een 
Marokkaanse jongere in Brussel, spreekt vloeiend Nederlands 
of Frans,  is supporter van Anderlecht, heeft familie in Marokko 
maar ook een Brussels lief, … Oog hebben voor ambivalentie 
en meervoudigheid is een belangrijk kenmerk van de kosmo-
politische kijk.  Een kosmopolitische kijk is een manier van 
kijken en analyseren van de diversiteit om een scherper zicht 
te krijgen op de reële superdiversiteit in onze samenleving. Als 
hulpverlener is het dan ook belangrijk om vanuit deze ‘super-
diversiteitsbril’ in dialoog te gaan met je cliënt en zoek je samen 
naar de gepaste hulpverlening, los van welke cultuur dan ook …
Tenslotte werk je met MENSEN en niet met CULTUREN.  

Jamila LAFKIOUI

Zij is docente binnen Jeugd en Gehandicapten Zorg 
van cvo VSPW Gent en medewerkster binnen Balans 

voor de module ‘mentor op de werkvloer’.
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