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Hossaine Boulachioukh.
‘Het gaat om ruimte geven aan talent in de buurt’

Hossaine Boulachioukh. Even een paar misverstanden wegnemen tussen 

buurtbewoners, opgeschoten jongeren corrigeren, de stadsdeelvoorzitter even aan 

zijn jasje trekken. Dat typeert Hossaine Boulachioukh ten voeten uit: hij doet veel 

dingen er gewoon ‘even’ bij. 

Hossaine omschrijft zichzelf als bemiddelaar en vertrouwenspersoon. ‘Het welzijnswerk 

kan zijn profiel aanscherpen door zichzelf presenteren als bruggenbouwer. Onlangs 

werd de beruchte cartoon van de profeet 

Mohammed, voorzien van racistische teksten, huis-

aan-huis in De Baarsjes verspreid. Doordat ik er 

snel op kon reageren, deed het moskeebestuur geen 

aangifte. Wel organiseerde het twee bijeenkomsten 

voor zijn achterban en de buurtbewoners om over 

de betekenis van de cartoons te discussiëren.’ 

Hossaine Boulachioukh (1960) is opbouwwerker 

in De Baarsjes, een multiculturele volkswijk in 

Amsterdam Oud-West. “Leven tússen mensen”, als 

bruggenbouwer, bemiddelaar, vertrouwenspersoon 

is het adagium vanaf zijn eerste dag als werker. 

Datzelfde motto hanteert hij ook in zijn functie als voorzitter van het landelijke 

Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland (SMN). Boulachioukh is een zeer 

betrokken professional, die dagelijks nieuwe coalities smeedt én plooien recht strijkt 

in een veelkleurige grotestadsbuurt. 

‘Ik heb bewondering voor mensen die in de ander geen verschil zien. Mensen 

moeten elkaar op z’n minst weer gaan groeten, dat neemt drempelvrees weg. Dat 

buurtbewoners elkaar niet durven aan te spreken op hinderlijk gedrag, is één van de 

grootste problemen van Nederland.’ 

‘De aanslagen van 11 september 2001 hebben de spanningen tussen allochtone 

en autochtone buurtbewoners flink verhoogd. Dat kwam tot een uitbarsting toen 

Marokkaanse kwajongens gingen ‘voetballen’ met de kransen van de dodenherdenking 

in de buurt. De verontwaardiging was enorm en de gebeurtenissen werden breed 

uitgemeten in de media. Wat niet op de voorpagina kwam, was de actie die de buurt 

ondernam.’ 

Leeftijd: 1960

Functie:  

Vrijwilligersmakelaar.  

Tot 2007: Opbouwwerker

Plaats: Amsterdam
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Wie is Hossaine Boulachioukh?

Halverwege het interview spreidt Hossaine een grote stapel dossiers op tafel uit. Als 

een marktkoopman achter zijn kraam toont hij programma’s, activiteitenoverzichten, 

toekomstplannen van alle 35 buurtcomités, actiegroepen, moskeeverenigingen 

die in De Baarsjes actief zijn. Tróts is hij op zijn buurtbewoners: zoveel mensen die 

voor elkaar klaar staan, en waarbij zijn inbreng als intermediair en stimulator niet 

gemist kan worden. Het woordje “even” ligt voor in zijn mond. Het klinkt allemaal 

zo eenvoudig: “even” een paar misverstanden wegnemen tussen buurtbewoners, 

opgeschoten jongeren corrigeren, de stadsdeelvoorzitter aan zijn jasje trekken. 

Regelmatig glijdt zijn blik door de etalageruiten van het hoekpand over het drukke 

pleintje, hij loopt een keer naar buiten om te zien waar een groepje baldadige jongeren 

mee bezig is. ‘Een opbouwwerker bouwt de samenleving op. Zo simpel is het. Ik ben 

de ogen en oren van de buurt, ik heb een goed netwerk, en dat is een voorwaarde om 

mensen bij elkaar te brengen. Mijn telefoon staat nóóit uit.’ 

In de jaren tachtig studeerde hij in Marokko sociale geografie. Om te kunnen 

promoveren, kwam hij vervolgens naar Nederland. Die promotie kwam er nooit 

van, in plaats daarvan deed Hossaine aan de Hogeschool van Amsterdam de studie 

Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV). 

‘Ik ben nu vijftien jaar actief als opbouwwerker. Ik kwam naar Nederland om te 

promoveren, maar de taal en gebrek aan werkgelegenheid vormden een groot obstakel. 

Ik werkte bij de vakbeweging in Marokko en daardoor zat het belangen behartigen 

en het opkomen voor zwakkeren in mijn bloed. Het welzijnswerk in Nederland bood 

diezelfde mogelijkheden. De overstap was snel gemaakt, toen ik aan de slag kon als 

straathoekwerker in Amsterdam-Noord en tegelijkertijd de hogere beroepsopleiding 

Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) mocht volgen.’ 

‘In deze eerste baan hielp ik Marokkaanse jongeren werk of een opleiding te vinden. 

Ik leerde de kneepjes van het contacten leggen met de jongeren en hun ouders en 

van het bemiddelen met bedrijven voor vacatures. Die functie als intermediair 



en vertrouwenspersoon lag me goed. Na enige jaren werd ik coördinator van 

een huiswerkbegeleidingsproject voor allochtone kinderen, eveneens in Noord. 

Voorop stond het bestrijden van leerachterstanden door professionals uit allerlei 

beroepsgroepen te benaderen om de kinderen te helpen met moeilijke vakken. Ik ben 

trots op het project, waar ik op woensdagen nog steeds werkzaam ben.’ 

‘Als coördinator van een Amsterdams buurthuis werd ik vervolgens verantwoordelijk 

voor het hele programma. Mijn uitdaging was om deze gemeenschapsvoorziening tot 

een onderkomen voor de héle buurt te maken, want buurthuizen zijn van oudsher een 

blank fenomeen. Groepen bewoners van uiteenlopende herkomst heb ik benaderd met 

de vraag welke activiteiten zij in het buurthuis graag zouden willen zien. Voorwaarde 

was dat zij zich hiervoor actief zouden inzetten. Naast activiteiten als een kerstdiner 

ontstond zo ook ruimte voor het vieren van de ramadan en van het suikerfeest. 

Inmiddels bezoekt iedereen elkaar festiviteiten.’ 

‘Vanaf 2004 ben ik in dienst van welzijnsinstelling Dock, als opbouwwerker in De 

Baarsjes, een multiculturele volkswijk in Amsterdam Oud-West. Sinds januari 2006 

vervul ik die functie vanuit het ‘Buurtmuseum’, een voormalig winkelpand op de hoek 

van een knus pleintje. Hier kunnen buurtbewoners terecht met vragen en initiatieven, 

worden tijdelijke exposities voor en over de buurt georganiseerd, en is er gelegenheid 

nader met elkaar kennis te maken.’ 

Inspiratiebronnen

‘Mijn inspiratiebron is het humanisme, in de meest letterlijke zin: ik heb bewondering voor 

mensen, die in de ander geen verschil zien. Mijn uitgangspunt tegenover een ander 

mens is: ongeacht je achtergrond zie ik in jou een volwaardig mens. Mensen kennen 

geen grenzen, iedereen is een wereldburger. Maar de aanslagen van 11 september 2001 

en de moord op Theo van Gogh hebben de onderlinge tegenstellingen vergroot, ook 

in De Baarsjes.’ 

‘Veel mensen plakken elkaar tegenwoordig heel snel een etiket op en dat geeft wrijving. 

Daarmee is het werken aan begrip tussen buurtgenoten voor mij een dagelijkse 

routine geworden. Mensen moeten elkaar op z’n minst weer gaan groeten, dat neemt 

drempelvrees weg. Dat buurtbewoners elkaar niet durven aan te spreken op hinderlijk 

gedrag, is één van de grootste problemen van Nederland. Aan de grote tafel in zijn 

Buurtmuseum zijn inmiddels veel kennismakingen tot stand gekomen.’ 

Favoriete case

“De aanslagen van 11 september 2001 hebben de spanningen tussen allochtone en 

autochtone buurtbewoners flink verhoogd. Dat kwam tot een uitbarsting toen 

Marokkaanse kwajongens gingen ‘voetballen’ met de kransen van de dodenherdenking 

in de buurt. De verontwaardiging was enorm en de gebeurtenissen werden breed 

uitgemeten in de media.’ 

‘Wat niet op de voorpagina kwam, was de actie die de buurt ondernam. Nadat ik contact 

had gelegd met de jongens en hun ouders, sprak ik het ‘witte’ dodenherdenkingscomité 

aan op hun smalle basis in de buurt. Er was onder buurtbewoners grote behoefte te 

worden betrokken bij de herdenking en de discussie met elkaar aan te gaan over de 

betekenis van de oorlog voor de huidige samenleving. Mensen zeiden: “Wij gaan ons 

ook inzetten voor 4 mei!”’ 
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‘Wat volgde was een excursie van allochtone en autochtone buurtbewoners naar de 

erebegraafplaats in het Zeeuwse Capelle, waar Marokkaanse soldaten begraven liggen, 

die sneuvelden bij de bevrijding van Nederland. Onlangs stelde het 4 mei-comité 

voor het Buurtmuseum een kleine expositie over de oorlog samen, en bij de laatste 

dodenherdenking waren 300 buurtbewoners aanwezig. Inmiddels telt het comité ruim 

dertig buurtbewoners met verschillende culturele achtergronden.’ 

Professionaliteit en innovatie

 ‘Professionaliteit en innovatie zijn in het welzijnswerk termen die worden gebruikt 

om bezuinigingen te rechtvaardigen: “De oude aanpak heeft niet gewerkt, we gaan het 

anders doen.” Daar heb ik twijfels bij. Mijn idealen heb ik nog steeds, mensen bij elkaar 

brengen, projecten organiseren. Dát is professionaliteit! Het verschil met vijftien jaar 

geleden is dat we meer moeten ‘produceren’, met minder geld.’ 

‘Mijn werkplek, het Buurtmuseum, zou je innovatief kunnen noemen. De bedoeling 

van het voormalige winkelpand is duidelijk: door de grote ruiten zie je een flinke 

tafel, waar buurtbewoners kunnen aanschuiven voor een kop koffie. Met mij, maar 

liever nog met elkaar, kunnen zij daar kennismaken, nieuwe ideeën uitwerken, 

enzovoorts.. Tegelijkertijd houd ik een oogje op de voorbijlopende buurtbewoners. 

De museumfunctie blijkt vooral uit de tijdelijke exposities, die de buurtbewoners er 

inrichten.’ 

Hoe werk je met groepen? Hoe ga je om met spanningen?

 ‘Werken met groepen vind ik vooral een proces van geven en nemen, waarin ik mijn 

betrouwbaarheid aanbied, mijn netwerk ter beschikking stel en mensen bovenal serieus 

neem. Ik geef meer dan formeel nodig is, en daar krijg je vertrouwen voor terug én 

participatie. Bovendien kan ik iets concreets aanbieden, zoals een buurtvaderproject 

dat duidelijk iets oplevert voor de buurtbewoners. Dat maakt het makkelijker om een 

wedervraag te stellen en bewoners te vragen mee te doen. 

‘Het succes van een project, en daarmee van mijn inzet, wordt bepaald door 

samenwerking met anderen. Je moet niet in je eentje handelen, dat is riskant. 

Sleutelfiguren uit de buurt geven je input, brengen je op ideeën. Vooral in crisissituaties 

gaat het erom: wie benader je, op welk moment?’ 

‘Onlangs werd de beruchte cartoon van de profeet Mohammed, voorzien van racistische 

teksten, huis-aan-huis in De Baarsjes verspreid door een onbekende. Doordat ik er 

snel op kon reageren, deed het moskeebestuur geen aangifte. Wel organiseerde het 

twee bijeenkomsten voor zijn achterban en de buurtbewoners om over de betekenis 

van de cartoons te discussiëren. Zo hebben we een rel in de kiem gesmoord. We vragen 

de mensen een front te vormen tegen slechte zaken, ook de politiek geeft gehoor aan 

zulke initiatieven. Gelukkig hebben we hier in De Baarsjes een streepje voor, want de 

bewoners weten elkaar te vinden. Ook op moeilijke momenten praten mensen met 

elkaar.’ 

‘Spanningen voorkómen, preventief werken, kan door het gesprek op gang te houden. 

We doen dat al jaren met behulp van zogenaamde ‘portiekgesprekken’. Doel is bij de 

buurtbewoners de angst voor het onbekende, hun onbekende buren, weg te nemen. 

Het verloop in de buurt is groot, er heerst onrust over de voortgaande verkoop van 



sociale huurwoningen, de voortdurend veranderende samenstelling van de bevolking. 

Ik probeer in deze beweging, als opbouwwerker, een rustgevende contante te zijn.’ 

Hoogte- en dieptepunten

‘De moord op Theo van Gogh heeft een enorm negatief effect gehad op ons werk. Alles 

wat we hadden opgebouwd, is gesloopt door één gestoord iemand. Mensen trokken 

zich terug in hun eigen groep, wilden niet meer met elkaar praten. Tegelijkertijd heb ik 

juist toen heel veel mensen leren kennen die dat proces wilden keren. Nooit eerder heb 

ik in Amsterdam zóveel organisaties in actie zien komen.’ 

‘Zelf hielp ik na de aanslagen van 11 september de Dialooggroep oprichten, een 

interreligieus platform in De Baarsjes. De Dialooggroep nam in haar geheel afstand 

van de moord op Van Gogh. Een belangrijk signaal. Men heeft geleerd hoe en dát men 

elkaar moet aanspreken. Er is begrip voor elkaars standpunt, en ze maken zelfs grapjes 

met elkaar. De overeenkomsten tussen religies zijn groter dan de verschillen.’ 

‘Na de moord op Van Gogh is het aantal lidorganisaties van de Dialooggroep alleen 

maar groter geworden. Joden, moslims en christenen organiseren gezamenlijk 

activiteiten, zoals een Iftarmaaltijd, discussieavond of open dag van de kerk. Ook niet-

religieuzen geven aan te willen weten wat gelovigen beweegt. Dit project toont aan 

dat mensen samen kunnen leven zonder angst. Buurtbewoners hebben letterlijk een 

gezicht gekregen.’ 

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘Niet de instelling, maar het stadsdeel als opdrachtgever bepaalt hoeveel ruimte er is 

voor het welzijnswerk. Die ruimte is beperkt en wordt steeds kleiner. Het ergert me 

enorm dat er te weinig tijd en geld is om over de grenzen van het stadsdeel te kijken en 

kennis uit te wisselen. Op die manier zou de meerwaarde van het welzijnswerk flink 

vergroot kunnen worden. Gelukkig ben ik een optimistisch mens: over een jaar of twee 

ziet de politiek de noodzaak van het welzijnswerk wel. Het wachten is nu op een nieuw 

kabinet. Ik kan leven met moeilijke momenten. Je moet soms een stap terug zetten om 

er dan twee vooruit te kunnen doen.’ 

‘Als voorzitter van het landelijke Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland 

(SMN) heb ik meer mogelijkheden om zélf thema’s te agenderen en doelgroepen te 

kiezen. Zo heb ik een project opgezet om de interne dialoog in Marokkaanse gezinnen 

te stimuleren over radicalisering onder jongeren. In mijn beide functies gaat het om 

signaleren, samenwerken, dialoog stimuleren. Maar als bestuurslid bij het SMN ben ik 

meer eigen baas dan als opbouwwerker.’ 

‘Ooit wil ik misschien nog eens de overstap maken naar de politiek, rechtstreeks 

invloed uitoefenen. Mensen voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek, zij 

willen verandering, werk, activiteiten. De laatste tijd worden steeds meer allochtonen 

politiek actief. Zij willen het systeem van binnenuit beïnvloeden, de strijd aangaan, 

participeren.’ 
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Wat betekent welzijnswerk in 2006? 
Wat zou de sector moeten doen aan 
profilering?

‘Er moet afgerekend worden met het slechte 

imago uit het verleden, het is niet meer 

vrijblijvend koffie drinken. Het welzijnswerk 

moet een andere vorm krijgen: hoe bind je 

mensen, hoe benader je elkaar? We hebben 

elkaar meer dan ooit nodig. Het gaat er om 

ruimte te geven aan de talenten van de mensen 

in de buurt.’ 

‘De opbouwwerker als constante factor in een voortdurend veranderende grootstedelijke 

omgeving komt in het gedrang door langdurige bezuinigingen. Idealiter voert een 

opbouwwerker zijn taak goed uit, als problemen worden voorkómen. Je mist hem 

dus pas wanneer hij weg is. In buurten mét een opbouwwerker zijn bewoners veel 

actiever. Zij reageren bijvoorbeeld veel sneller op een oproep van het stadsdeel om mee 

te praten over een probleem.’ 

‘Er wordt niet gekeken naar die tachtig procent van de mensen die níet zijn 

georganiseerd. Op die groep moet het welzijnswerk zich richten. Dan gaat het om 

het ‘verkleuren’ van de sportvereniging, het aanspreken van ouders bij school, het 

betrekken van bewoners bij de politiek in hun stadsdeel. Het welzijnswerk moet een 

bijdrage leveren aan de héle samenleving. Er zijn nog zóveel eilandjes! Wij weten álles 

van de stad, van de wijk. Het welzijnswerk kan zijn profiel aanscherpen door zichzelf 

presenteren als bruggenbouwer.’ 

Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘Participeren betekent dat je bewust kiest voor de omgeving waarin je woont. Daarom 

heb ik mijn Marokkaanse paspoort nooit meer verlengd, en dat van mijn kinderen 

ook niet. Allochtonen moeten Nederland als hun vaderland gaan beschouwen. Nu 

participeren zij nog te weinig. De eerste generatie allochtonen is hier weliswaar fysiek 

aanwezig, maar geestelijk zijn zij in het land van herkomst. Mensen moeten niet 

denken dat zij geïsoleerd kunnen leven, maar knokken voor hun positie híer. Zorg 

dat je onderdeel wordt van de maatschappij. Dat is leuk, dat kan lukken! Die intentie 

moet door autochtonen dan wel worden gewaardeerd. Mijn kinderen en ik worden 

nog regelmatig aangesproken als buitenlander. Dat steekt.’ 

‘Een moderne opbouwwerker heeft in de multiculturele samenleving nadrukkelijk 

de taak actief bij te dragen aan het wegnemen van de angst voor het onbekende. 

Paradoxaal genoeg leven mensen in een dichtbevolkte buurt weliswaar dicht bíj elkaar, 

maar ook sterk langs elkaar héén. Een cultureel verschil kan dan makkelijk ontaarden 

in een conflict, met grote gevolgen voor de hele buurt. Ik wil daarom een brugfunctie 

vervullen, groepen met elkaar verbinden, want opbouwwerkers zijn de spieren van 

de buurt. Ik sta tússen mensen, breng hen bij elkaar en schenk hen mijn vertrouwen, 

moedig hen aan bij het opzetten van nieuwe initiatieven. Dat gaat verder dan louter 

het organiseren van recreatieve activiteiten, zoals in het ‘oude’ opbouwwerk.’ 



( 7

Favoriete vakliteratuur

‘Ik houd van uiteenlopende literatuur, bijvoorbeeld romans van Marokkanen in 

Nederland, boeken over geschiedenis en dergelijke.’ 

Favoriete websites voor vakinformatie
•	 www.dialooggroepdebaasjes.nl

•	 www.kantarabrug.nl

Levensmotto

‘Je kunt niet leven door alleen 

maar te eten.’ 


