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Bijeenkomst	  Stedelijke	  Alliantie	  Cultuursensitieve	  zorg	  
voor	  Hagenaars	  met	  een	  beperking	  
11	  april	  2012	  
	  

	  
AL	  AMAL	  
Steenhouwersgaarde 1  
DEN HAAG, locatie Florence 
	  
	  
Tijd	   Programma	  
12.15	  –	  13.00	   Inloop	  	  en	  ontvangst	  met	  lunch	  
13.00	  –	  13.15	   Welkom	  en	  opening	  door	  Willem	  de	  Gooyer	  
13.15	  –	  13.55	   Presentatie	  interculturalisatieplannen	  SteinmetzIDe	  Compaan	  

14.00	  –	  14.45	   Plenaire	  bespreking	  van	  de	  plannen	  
14.45	  –	  14.55	   Korte	  film	  over	  de	  Haagse	  ontwikkelingen,	  toelichting	  
15.00	  –	  15.25	   Pauze	  en	  opname	  quotes	  voor	  de	  film	  

15.30	  –	  15.50	   Stichting	  Al	  Amal,	  nieuwe	  deelnemende	  organisatie	  aan	  SA	  stelt	  zich	  voor	  
15.50	  –	  16.00	   Afronding	  
16.10	  –	  16.30	   Hapje	  en	  drankje	  	  
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Opening

	  
Willem	  de	  Gooyer	  heet	  alle	  aanwezigen	  
welkom	  bij	  deze	  bijeenkomst	  van	  de	  Stedelijke	  
Alliantie	  met	  dank	  aan	  de	  gastheer	  Al	  Amal	  en	  
vooral	  de	  waardering	  voor	  de	  lekkere	  
Marokkaanse	  catering	  en	  het	  in	  stijl	  
verwelkomen	  van	  de	  deelnemers	  van	  vandaag	  
bij	  de	  7e	  Stedelijke	  Alliantie.	  	  

Voordat	  we	  beginnen	  met	  de	  presentatie	  
vraagt	  Mohamed	  Achahboun	  nog	  even	  de	  
aandacht	  voor	  de	  samenwerking	  tussen	  
Florence	  en	  Al	  Amal,	  deze	  samenwerking	  
duurt	  inmiddels	  vijf	  jaar	  en	  is	  van	  groot	  belang	  
op	  basis	  van	  wederkerigheid.	  De	  stagiaires	  
hebben	  alle	  hapjes	  gemaakt	  en	  dat	  verdient	  
een	  applaus.	  

	  

Op	  de	  agenda	  staat	  vandaag	  de	  presentatie	  
van	  	  het	  interculturalisatieplan	  van	  
Steinmetz/de	  Compaan.	  

Presentatie	  
interculturalisatieplannen	  
SteinmetzIDe	  Compaan	  
Aan	  de	  hand	  van	  een	  PowerPoint	  presentatie	  
licht	  Piet	  	  Valkenburg	  de	  plannen	  van	  
SteinmetzIde	  Compaan	  toe.	  Het	  plan	  is	  in	  
samenwerking	  met	  Bram	  van	  der	  Tas	  
gemaakt. 

	  

Piet	  wil	  graag	  laten	  zien	  welke	  weg	  is	  afgelegd	  
om	  te	  komen	  tot	  het	  huidige	  plan	  en	  daarvoor	  
zijn	  de	  volgende	  punten	  van	  belang:	  
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Vragen	  uit	  de	  organisatie,	  fusie	  met	  de	  Singels	  en	  Paus	  Johannes	  de	  23e	  en	  de	  
demografische	  ontwikkelingen	  in	  het	  gebied.	  Nu	  is	  één	  op	  de	  vier	  cliënten	  van	  
allochtone	  afkomst	  en	  dat	  gaat	  naar	  één	  op	  de	  drie.	  De	  continuïteit	  van	  de	  
organisatie	  staat	  op	  het	  spel.	  Daarnaast	  zijn	  de	  leerlingen	  van	  het	  ROC	  voor	  de	  helft	  
van	  niet	  Nederlandse	  herkomst. 

 
Diversiteit	  en	  intercultureel	  management	  heeft	  te	  maken	  met	  duurzaamheid,	  Voor	  
allochtoon	  wordt	  de	  definitie	  van	  het	  CBS	  gehanteerd. 
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Er	  zijn	  themabijeenkomsten	  en	  voorlichting	  georganiseerd	  volgens	  het	  model	  van	  
MEE	  en	  Vilans,	  Desiré	  Pardon	  van	  OOOM	  heeft	  cursussen	  gegeven.	  De	  winst	  die	  
daaruit	  gehaald	  is,	  is	  dat	  de	  bewustwording	  echt	  opgang	  gekomen	  is.	  Voor	  OOOM	  
was	  dit	  ook	  een	  goede	  leerervaring	  dat	  de	  ontmoeting	  steeds	  opnieuw	  inspanning	  
vraagt.	  
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Plenaire	  bespreking	  van	  de	  
plannen	  
De	  vraag	  aan	  de	  stagiaires	  is	  of	  de	  presentatie	  
maakt	  dat	  zij	  Steinmetz/de	  Compaan	  een	  goed	  
organisatie	  zouden	  vinden	  om	  te	  werken?	  Het	  
antwoord	  is	  dat	  het	  prettig	  voelt	  dat	  
allochtone	  medewerkers	  welkom	  zijn.	  

Mohamed	  Achahboun	  vindt	  het	  verhaal	  van	  
SteinmetzIde	  Compaan	  erg	  aanspreken,	  hij	  
pleit	  al	  veel	  langer	  om	  de	  samenwerking	  te	  
zoeken.	  Er	  is	  samenwerking	  met	  de	  stad	  
Nador	  in	  Marokko	  maar	  er	  zijn	  meer	  
provincies,	  dit	  is	  tot	  op	  heden	  nog	  niet	  gelukt.	  	  

Samira	  geeft	  aan	  dat	  het	  mooi	  is	  te	  horen	  dat	  
ondanks	  de	  crisis	  er	  nog	  steeds	  aandacht	  is	  
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voor	  de	  cliënt	  en	  de	  medewerkers	  zijde.	  De	  
ervaring	  leert	  dat	  er	  te	  vaak	  op	  één	  vlak	  
gefocust	  wordt.	  

Meneer	  Azaf	  vraagt	  zich	  af	  of	  er	  wel	  
voldoende	  aandacht	  is	  om	  medewerkers	  te	  
binden	  als	  zij	  eenmaal	  binnen	  zijn.	  Zijn	  er	  
instrumenten	  die	  overdraagbaar	  gemaakt	  
kunnen	  worden	  voor	  alle	  (128)etniciteiten	  –	  
achtergrond	  geven.	  Is	  er	  geoormerkt	  budget	  
voor	  de	  activiteiten?	  

	  

Piet	  geeft	  als	  antwoord	  dat	  er	  een	  begroting	  is	  
gemaakt	  ,	  dus	  er	  is	  geld	  voor.	  Na	  3	  tot	  5	  jaar	  
moet	  het	  “gewoon”	  beleid	  zijn	  dus	  niet	  meer	  
apart	  benoemd	  en	  gebudgetteerd.	  

Piet	  geeft	  een	  voorbeeld	  m.b.t.	  de	  HRM	  
instrumenten.	  Bij	  de	  reorganisatie	  is	  bewust	  
gekozen	  voor	  een	  Marokkaanse	  
leidinggevende	  die	  daarmee	  ook	  een	  
specifieke	  rol	  vervult	  op	  grond	  van	  haar	  
etniciteit.	  

	  

Janneke	  Bosveld	  VTV	  vraagt	  hoe	  er	  gedacht	  
wordt	  bij	  SteinmetzIde	  Compaan	  over	  het	  
creëren	  van	  specifieke	  etnische	  	  groepen?	  
Hiervoor	  is	  geen	  strikte	  richtlijn,	  soms	  kan	  het	  
zinnig	  zijn	  dit	  wel	  te	  doen	  maar	  het	  heeft	  niet	  
direct	  de	  voorkeur.	  Zo	  algemeen	  mogelijk	  en	  
alleen	  specifiek	  als	  het	  niet	  anders	  kan,	  dit	  
geldt	  voor	  de	  meeste	  organisaties.	  

Hoe	  krijg	  je	  de	  cultuursensitiviteit	  bij	  
medewerkers	  voor	  elkaar?	  Hiervoor	  zijn	  
cursussen/gespreksgroepen	  georganiseerd,	  nu	  
nog	  vrijwillig.	  De	  kern	  is	  de	  vraag	  hoe	  je	  zelf	  in	  
het	  leven	  staat	  pas	  als	  je	  dat	  weet	  kan	  je	  
openstaan	  voor	  anderen.	  

SteinmetzIdeCompaan	  krijgen	  complimenten	  
voor	  hun	  plan	  van	  aanpak	  en	  de	  resultaten	  tot	  
nog	  toe.	  Er	  wordt	  gewerkt	  aan	  het	  winnen	  van	  
vertrouwen	  en	  dat	  is	  de	  basis	  van	  alles.	  

	  

De	  vraag	  hoe	  het	  zit	  met	  de	  “kleur”	  van	  het	  
bestuur	  en	  Raad	  van	  Toezicht.	  Willem	  de	  
Gooyer	  beantwoort	  deze	  vraag.	  Er	  zijn	  wel	  
relatief	  veel	  vrouwen	  in	  de	  hoogste	  laag	  van	  
de	  organisatie	  maar	  nog	  te	  weinig	  kleur.	  Zowel	  
bij	  de	  cliëntenraad	  	  als	  de	  ondernemingsraad	  
hebben	  één	  lid	  van	  allochtone	  afkomst.	  

Dit	  zelfde	  beeld	  zie	  je	  bij	  de	  andere	  
organisaties	  MOOI	  heeft	  van	  de	  zes	  managers	  
twee	  allochtonen,	  bij	  de	  OR	  is	  1/3	  van	  
allochtone	  afkomst.	  Bij	  de	  uitvoerenden	  is	  de	  
verhouding	  40-‐60%	  
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Voorall	  heeft	  in	  de	  raad	  van	  toezicht	  1	  vrouw	  
en	  1	  Marokkaan	  met	  een	  lichamelijke	  
beperking.	  

In	  de	  toekomst	  zal	  dat	  wel	  veranderen	  maar	  
dit	  vereist	  wel	  een	  actieve	  opstelling,	  kijk	  goed	  
om	  je	  heen	  en	  gebruik	  het	  netwerk	  van	  de	  
Stedelijke	  Alliantie.	  

Korte	  film	  over	  de	  Haagse	  
ontwikkelingen,	  toelichting	  
Jan	  Booij	  geeft	  uitleg	  over	  een	  korte	  film	  (8-‐10	  
minuten)	  die	  gemaakt	  wordt	  van	  het	  gehele	  
proces	  van	  de	  Stedelijke	  Alliantie	  en	  de	  
aangesloten	  organisaties.	  	  Daarvoor	  is	  Arnoud	  
Engelkes	  aanwezig	  die	  de	  film	  gaat	  maken.	  In	  
de	  pauze	  zal	  hij	  verschillende	  mensen	  
aanspreken	  om	  wat	  korte	  vragen	  te	  stellen	  en	  
mogelijk	  een	  afspraak	  te	  maken	  voor	  later.	  
	  
Jan	  Booij	  geeft	  aan	  dat	  de	  volgende	  Alliantie	  
aandacht	  zal	  besteden	  aan	  opleidingen	  in	  de	  
volle	  breedte	  van	  ROC	  Mondriaan	  tot	  
InHolland.	  
	  
Vandaag	  is	  de	  Stichting	  Mantelzorg	  als	  nieuwe	  
organisatie	  aanwezig	  in	  de	  persoon	  van	  
Marian	  Heeres,	  mantelzorg	  doet	  al	  mee	  met	  
de	  Stedelijke	  Alliantie	  ouderenzorg	  maar	  heeft	  
ook	  in	  deze	  Alliantie	  een	  rol,	  van	  harte	  
welkom.	  
	  
	  
Nicole	  Menke	  vraagt	  nog	  even	  het	  woord.	  
Willem	  de	  Gooyer	  moet	  in	  de	  pauze	  de	  
bijeenkomst	  verlaten	  en	  dit	  was	  tevens	  zijn	  
laatste	  SA	  omdat	  hij	  in	  juni	  met	  pensioen	  gaat.	  
Wij	  betreuren	  het	  dat	  hij	  weg	  gaat	  en	  zouden	  
hem	  graag	  houden	  als	  adviseur	  maar	  zijn	  
agenda	  zit	  al	  vol.	  Als	  dank	  voor	  zijn	  bevlogen	  
voortrekkersrol	  een	  bos	  bloemen	  en	  een	  flesje	  	  

Pauze	  en	  opname	  quotes	  voor	  de	  film	  
	  

Stichting	  Al	  Amal,	  nieuwe	  
deelnemende	  organisatie	  aan	  SA	  
stelt	  zich	  voor	  
Mohamed	  Achahboun	  geeft	  inzicht	  in	  de	  het	  

doel	  van	  de	  Stichting	  die	  sinds	  25	  jaar	  actief	  is.	  
Het	  voornaamste	  doel	  is:	  

• Marokkaanse	  gehandicapten	  en	  
niet	  gehandicapten	  in	  Nederland	  
die	  tamelijk	  geïsoleerd	  zijn	  via	  
informatie	  en	  voorlichting	  bij	  
verschillende	  activiteiten	  te	  
betrekken.	  

• Marokkaanse	  gehandicapten,	  die	  
in	  Marokko	  in	  afgelegen	  dorpen	  
leven	  en	  niet	  beschikken	  over	  
goede	  voorzieningen	  zoals	  
rolstoelen	  te	  bereiken	  en	  zo	  
mogelijk	  te	  helpen. 

	  

	  

Deze	  doelstellen	  worden	  gehaald	  door	  
verschillende	  activiteiten	  zoals	  
voorlichting	  geven,	  bruggen	  slaan	  met	  
organisaties	  in	  Nederland	  m.b.t.	  zorg	  en	  
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welzijn.	  Tevens	  is	  uitwisseling	  tussen	  
verschillende	  culturen	  om	  	  het	  
wederzijdse	  begrip	  te	  vergroten.	  

Een	  belangrijk	  middel	  van	  de	  Stichting	  is	  
het	  verlenen	  van	  stage	  plaatsen	  voor	  de	  
verschillende	  opleidingen.	  In	  de	  praktijk	  
blijkt	  het	  voor	  met	  name	  allochtone	  
leerlingen	  moeilijk	  te	  zijn	  een	  stageplaats	  
te	  veroveren.	  	  	  

	  

De	  uitwisseling	  met	  	  Nador	  -‐	  Marokko	  is	  
een	  interessant	  leertraject	  voor	  alle	  
betrokkenen.	  

Een	  andere	  belangrijke	  activiteit	  is	  
aandacht	  te	  vragen	  voor	  de	  rol	  van	  
Marokko	  in	  de	  tweede	  Wereldoorlog,	  het	  
is	  maar	  weinig	  bekend	  dat	  Marokkaanse	  
soldaten	  meegevochten	  hebben	  bij	  de	  
bevrijding	  van	  Nederland.	  

Nog	  veel	  meer	  wordt	  er	  gedaan	  en	  de	  
website	  geeft	  daar	  alle	  informatie	  over	  
www.alamal.nl	  	  	  

Voor	  Al	  Amal	  is	  het	  teleurstellend	  dat	  na	  
25	  jaar	  actief	  te	  zijn	  er	  nog	  geen	  erkenning	  
is	  van	  de	  Gemeente	  en	  de	  aangevraagde	  
subsidie	  afgewezen	  wordt.	  Het	  is	  niet	  veel	  
wat	  de	  Stichting	  nodig	  heeft,	  Nicole	  
Menke	  geeft	  aan	  hier	  eens	  naar	  te	  
informeren.	  

N.a.v.	  het	  feit	  dat	  het	  voor	  Marokkaanse	  
leerlingen	  zo	  moeilijk	  is	  een	  goede	  stage	  

plaats	  te	  veroveren	  wordt	  een	  oproep	  
gedaan	  bij	  de	  aanwezige	  organisaties	  daar	  
meer	  medewerking	  aan	  te	  geven.	  Eigenlijk	  
werken	  alle	  organisaties	  met	  stagiaires	  
maar	  het	  hangt	  wel	  een	  beetje	  af	  van	  het	  
niveau	  van	  de	  opleiding	  en	  de	  
mogelijkheden	  van	  de	  organisatie.	  Op	  
niveau	  van	  HBO	  lukt	  het	  beter	  dan	  op	  
MBO	  niveau	  	  2	  en	  3.	  Voor	  VMBO	  ers	  is	  het	  
helemaal	  moeilijk,	  er	  moet	  wel	  voldoende	  
begeleiding	  aanwezig	  zijn.	  Stichting	  MOOI	  
heeft	  een	  daar	  een	  goede	  oplossing	  voor	  
gevonden	  door	  een	  hele	  afdeling	  te	  laten	  
runnen	  door	  stagiaires	  van	  alle	  niveaus	  
waarbij	  de	  begeleiding	  gedaan	  wordt	  door	  
de	  leerlingen	  van	  een	  niveau	  hoger.	  

	  

Toch	  wordt	  door	  de	  meeste	  organisaties	  
aangegeven	  dat	  stagiaires	  welkom	  zijn.	  

Hiermee	  wordt	  deze	  Stedelijke	  Alliantie	  
afgesloten	  met	  nogmaals	  dank	  voor	  de	  
zeer	  gastvrije	  ontvangst	  en	  graag	  tot	  
volgende	  keer	  op	  3	  juli	  a.s.	  	  
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Voor	  in	  de	  agenda’s!	  

Bijeenkomsten	  Stedelijke	  
Alliantie	  en	  Kerngroep	  
	   	   	  
Kerngroep	   -‐	   12.06.12	   	  
Alliantie	   -‐	   03.07.12	   	  
Kerngroep	   -‐	   10.07.12	  
Kerngroep	   -‐	   04.09.12	  
Alliantie	   -‐	   18.09.12	  
Kerngroep	   -‐	   02.10.12	  
Kerngroep	   -‐	   30.10.12	  
Alliantie	   -‐	   13.11.12	  
Kerngroep	   -‐	   27.11.12	  

	  

	  


