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Esma Salama 
‘Wij vervullen de welzijnsfunctie die anderen niet 
willen ontwikkelen’

Esma Salama is adviseur mediation en diversiteit. Zij ontwikkelt vrouwenprojecten 

vanuit de stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) in de 

Amsterdamse binnenstad. In 2006 heeft SIPI de nationale alfabetiseringsprijs 

gewonnen. De prijs is uitgereikt door prinses Laurentien der Nederlanden op 8 

september, de dag die door UNESCO uitgeroepen is tot Internationale Dag van de 

Alfabetisering. 

Esma heeft een zeer veelzijdige loopbaan achter 

de rug. Ze was verpleegkundige, jongerenwerker, 

gemeenteambtenaar, P&O-adviseur en is nu 

zelfstandig welzijnsondernemer. ‘Het ontbreekt 

het welzijnswerk vaak aan dossierkennis, aan 

mensenkennis, weten wat mensen dwars zit.’ 

‘Mandela is een grote inspiratiebron voor mij. Zijn 

boeken heb ik gelezen. Hij vertegenwoordigt mensen 

die het durven op te nemen tegen maatschappelijke 

systemen die bestaan uit oorlog, racisme, onderdrukking, apartheid. De manier 

waarop hij opkomt voor de zwakkeren in de samenleving inspireert mij. Als je iets wil 

bereiken kan je het niet van de ene op de andere dag bereiken, maar dan heb je geduld, 

doorzettingsvermogen, vastberadenheid nodig. Die zoektocht inspireert mij bij mijn 

eigen zoektocht naar mijn emancipatie, mijn bijdrage aan de integratie. Het kost veel 

tijd, energie, pijn.’ 

‘In de jaren negentig was ik in Amsterdam medeoprichter van de trajectbegeleiding bij 

bureau Nieuwkomers. Ik ontwikkelde de maatschappijoriëntatie voor nieuwkomers 

en vluchtelingen. Hoe kun je nieuwkomers zo goed en snel mogelijk integreren in 

de Nederlandse samenleving met als doel sociaal en economische onafhankelijkheid? 

Die oriëntatie is heel belangrijk: waar kunnen de nieuwkomers een paspoort halen, 

Nederlandse lessen krijgen, waar zit de dokter, wat doet maatschappelijk werk 

enzovoorts. Ook ontwikkelden we informatie voor de begeleiders. Wat moeten 

zij weten om de nieuwkomers zo goed mogelijk te begeleiden in de Amsterdamse 

samenleving?’ 

‘Bij Argan, het Stedelijk Marokkaanse jongerencentrum, heb ik in de jaren negentig 

aerobics georganiseerd. Ik was daar jongerenwerker en als jonge Marokkaanse was 

ik zelf ook bezig met emanciperen. In Argan zaten vooral jongens. Ik wilde daar de 

meiden op de kaart zetten. Ik heb ervoor gezorgd dat er in de programmering twee 

dagen voor vrouwen werden ingeruimd. Samen met mijn mannelijke coördinator 

Amin el Mouaden moest ik al mijn overtuigingskracht gebruiken om een plek voor 

de meiden te creëren. ‘ 
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‘Dat is een probleem omdat jongens en meiden in de Marokkaanse cultuur niet samen 

mogen. Een gemengd programma had als gevolg dat de jongeren, vooral de meiden, 

niet meer zouden komen. Mijn doel was daarom niet mengen, maar ervoor te zorgen 

dat de meiden wel activiteiten buitenshuis gingen doen. Vanuit de wensen van de 

doelgroep, heb ik gezorgd dat ruimte werd gecreëerd voor de meiden.’ 

‘Wij hebben aerobics opgezet, wat voor Marokkaanse meiden not done was. Meiden 

met een hoofddoek werden in die tijd niet geaccepteerd bij gewone cursussen. Ik heb 

daarom een Marokkaanse lerares geworven. Die cursus werd een gigantisch succes 

en wordt nog steeds gegeven. Fatima Elatik, nu wethouder jeugd en emancipatie in 

Amsterdam Zeeburg, meldde zich toen aan. Fatima vond het geweldig dat zij bij Argan 

werd geaccepteerd zoals ze was. Zij deed fanatiek mee. Toen de lerares weg ging en nam 

Fatima haar plaats in en gaf zij les. Het was geweldig.’ 

Wie is Esma Salama?

In het oude winkelpand in de Amsterdamse Czaar Peterbuurt vind je haar niet 

meteen te midden van de kleurrijke vrouwen die er druk in de weer zijn. En daar 

is zij plots: bescheiden en imponerend tegelijkertijd. Esma Salama, een gracieuze 

verschijning, sierlijk gekleed. Ze draait zich om en beantwoordt aandachtig de vragen 

van bezoeksters, neemt een moment de tijd voor haar dochter die van school komt, 

voert een kort telefoongesprek, regelt nog een spreekuur. 

Vorig jaar kreeg haar stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) 

ondersteuning van het Oranje Fonds voor twee buurtprojecten voor vrouwen. Het 

ene is ‘Coach taalverwerving uit de etnische doelgroep’. Het project ondersteunt en 

begeleidt cursisten NT2 bij de verwerving en het gebruik van de Nederlandse taal. Deze 

functie heeft Esma ontwikkeld vanuit haar ervaring dat vele trajecten voor oudkomers 

niet tot participatie leiden. 



Het andere project is de ‘Czaar Bazaar’ die talentvolle initiatiefrijke en ambitieuze 

Marokkaanse en Turkse vrouwen de kans geeft zelf of in een groep een bedrijf te 

starten. Daar kunnen de moslima, op basis van hun eigen culturele interesses en 

kunde, laagdrempelig, kennis maken met de buurt. Zo wenden zij hun kennis van 

traditionele Marokkaanse nijverheid, handwerken, koken, kunstwerken, aan als opstap 

naar betaald werk of een eigen bedrijf. 

Esma Salama werd in 1966 geboren in Marokko en kwam op zesjarige leeftijd via 

gezinshereniging in Amersfoort terecht. In de jaren tachtig studeerde ze af in Baarn als 

één van de eerste Marokkaanse verpleegkundigen. Daarna vertrok zij naar Amsterdam 

waar zij de overstap maakte naar het welzijnswerk. Esma was in de late jaren negentig 

nauw betrokken bij de ontwikkeling van het maatschappijoriëntatiebeleid voor 

nieuwkomers en vluchtelingen van Amsterdam. 

In 1998 rondde Esma de HBO-opleiding Personeel en Arbeid af. Zij ging als eerste P&O 

-adviseur met een Marokkaanse achtergrond aan de slag bij de gemeente. Binnen het 

gemeentelijke apparaat leverde ze een bijdrage aan het Amsterdamse diversiteitbeleid. 

Tegelijkertijd was zij actief in het vrouwen- en allochtonenoverleg van de gemeente. 

In 2000 begon zij voor zichzelf als welzijnsondernemer. Esma werkt onder meer als 

mediator en ontwikkelt methodieken rondom interculturele conflicten. Sleutelwoord 

daarbij is begrip. ‘Begrip voor elkaars kernwaarden en overtuigingen krijg je door 

kennis en inzicht over de migrantencultuur in relatie tot de westerse cultuur. Educatie 

en sociale vaardigheden zijn erg belangrijk voor de multiculturele samenleving. Na 

de moord op Theo van Gogh nam ik het initiatief voor de buurtactie ‘Marokkaanse 

vrouwen nemen het heft in eigen handen!’, zegt zij zonder haar stem te verheffen. De 

uitspraak typeert Esma ten voeten uit. 

Inspiratiebronnen

De achtertuin van mijn vader. ‘Wij zijn, in de ogen van mijn ouders, modern opgevoed. 

Mijn ouders hadden zeven meiden en vonden het heel belangrijk dat wij allemaal een 

diploma gingen halen. Vooral mijn vader. Mijn vader was vakbondsleider in Marokko. 

Daarom vind ik het hele vakbondsgebeuren heel belangrijk, want ik herken het van 

mijn vader. Maar het werd niet gewaardeerd door de Marokkaanse overheid. Hij ging 

de barricades op en daarvan heb ik nog foto’s. Hij werd vaak opgepakt en moest dan 

de gevangenis in. Zijn broer dacht: “Hij bezorgt me te veel problemen, hij moet naar 

Nederland”. In 1965 kreeg hij een enkeltje Amersfoort en nog vóór mijn geboorte zat hij 

daar. In Nederland was hij gastarbeider en belangenbehartiger vanuit zijn achtertuin. 

In 1970 heeft hij een huis gekocht, een eengezinswoning. Via gezinshereniging is de 

rest van het gezin, in 1970 in Nederland terechtgekomen.’ 

‘In de tuin had mijn vader een schuurtje gebouwd waar allerlei jonge mannen die nog 

niet legaal waren terecht konden. Er waren toen vele illegale gastarbeiders in Nederland 

die in slechte arbeidsomstandigheden werkten. Mijn vader heeft het op zich genomen, 

een soort opvangpensionnetje gemaakt in zijn tuin. Hij was belangenbehartiger 

van de illegalen. Zo zette hij de werkgevers onderdruk om zich in te spannen voor 

een verblijfsvergunning en voor goede arbeidsomstandigheden. Mijn vader is een 

inspiratiebron voor mij in die zin dat ik met deze (illegale) gastarbeiders in onze 

achtertuin opgegroeid ben. Ik zie het nog voor me. Onze huis was een toevluchtsoord 

voor die mannen.’ 

‘Mijn moeder was in de keuken en wij liepen daar doorheen. Ik was toen zes jaar. Wij 

aten ook met al die jongens. Mijn ouders waren heel muzikaal. In het weekend gingen 
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wij met z’n allen Arabische muziek maken. Dit was een moment van ontspanning 

voor de jongens. Ik heb daar ook veel verdriet mee gemaakt. Illegale jongeren die 

een verblijfsvergunning hadden aangevraagd, waren zo bang dat zij van hun werk 

wegliepen naar ons huis omdat dat bekend stond als veilig. Je zit daar, er wordt 

aangebeld, er komt een heel angstige man binnen. Mijn vader wist dan altijd wel een 

plek te vinden. Bij ons bestond een soort Anne Frankhuis-gevoel. Als kind mochten 

wij daarover namelijk niks vertellen.’ 

Fatima Taïra Idrissi, lotgenoot en hartsvriendin. ‘Tijdens mijn werk in de verpleging ben 

ik gaan zoeken naar andere allochtonen. Ik kwam Fatima Taïra Idrissi tegen en wat ik 

meemaakte, maakte zij ook mee. Ik herkende mezelf in haar. Zij is nu projectleider 

Sociaal Beleid in Amsterdam-West. Mijn ontmoeting met haar was voor mij een 

eye opener. Ik was dus niet dom, er viel een zware last van mijn schouders. Zo zijn 

wij samen doorgegaan met onze weg in de gezondheidszorg te zoeken. Uiteindelijk 

waren we met vijf verpleegkundigen die al in hun opleiding tegen dezelfde problemen 

aanliepen. Dat contact was dus heel belangrijk. Fatima heeft mij geïntroduceerd bij 

allochtonen in Amsterdam en door mijn ervaringen met andere allochtonen te delen, 

kon ik een nieuwe stap zetten in mijn zoektocht.’ 

Madonna. ‘Prachtig, een vrouw die vanuit het niks de hele emancipatie van de vrouwen 

op de kaart heeft gezet. De schoonheid en seksualiteit die zij uitstraalt, de taboes die 

ze rond het traditionele vrouwelijke patroon doorbreekt. Het maakte grote indruk op 

mij. Ik liep zoals zij en was een echte fan.’ 

Mandela. ‘Hij is een grote inspiratiebron voor mij. Zijn boeken heb ik gelezen. Hij 

vertegenwoordigt mensen die het durven op te nemen tegen maatschappelijke 

systemen die bestaan uit oorlog, racisme, onderdrukking, apartheid. De manier 

waarop hij opkomt voor de zwakkeren in de samenleving inspireert mij. Als je iets wil 

bereiken kan je het niet van de ene op de andere dag bereiken, maar dan heb je geduld, 

doorzettingsvermogen, vastberadenheid nodig. Die zoektocht inspireert mij bij mijn 

eigen zoektocht naar mijn emancipatie, mijn bijdrage aan de integratie. Het kost veel 

tijd, energie, pijn.’ 

Favoriete case

‘Ik heb in de Czaar Peterbuurt bemiddeld als conflictcoach tussen een allochtone 

ondernemer, de gemeente, de straatmanager en het opbouwwerk. Het conflict ontstond 

vanuit een communicatiestoornis. De winkelfunctie van de ondernemer paste niet 

meer in het bestemmingsplan. Terwijl hij een heel goed contact met zijn omgeving 

had opgebouwd, ging hij zich nu terugtrekken. Zijn winkel vormde zijn contact met 

de samenleving. Hij begon te twijfelen aan de Nederlanders.’ 

‘Ik heb hem gecoacht en ook het lokale opbouwwerk dat in contact stond met de 

ondernemersvereniging. De ondernemers werden met behulp van de zogeheten 

buurtspiegelmethode bij de buurt betrokken. (De buurtspiegel wordt gevormd door 

een representatieve groep van ongeveer vijftien bewoners, die de sterke en zwakke 

punten in hun buurt aangeven en een buurtvisie ontwikkelen – MC.) Ik heb samen 

met het opbouwwerk gezorgd dat deze ondernemer weer betrokken werd bij de 

buurtspiegel. Bij de dialoogactiviteiten heeft hij een rol gespeeld. Als er activiteiten 

georganiseerd werden, werd de catering bij hem besteld. Zo is hij langzamerhand 

opnieuw betrokken geraakt bij de lokale samenleving.’ 



Professionaliteit en innovatie

‘Voor mij is dat de innovatieve en methodische ontwikkeling van binnenuit. Daarbij 

hoort ook diversiteit als managementstrategie om de kwaliteit te verbeteren en 

knelpunten in de organisatie op te lossen. Als het niet zo loopt, verlies ik mijn inspiratie 

en ben ik weg. Je moet samen werken, kennis delen en niet bij jou houden. Zorgen dat 

het aanslaat.’ 

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

“Ik ben mediator. Ik ontwikkel methodieken rondom interculturele conflicten. Waar 

het op neer komt is begrip kweken voor elkaars kernwaarden en basisovertuigingen. 

Begrip krijg je door basiskennis en inzicht in de migrantencultuur in relatie tot 

de westerse cultuur. Educatie en sociale vaardigheden zijn erg belangrijk voor de 

multiculturele samenleving. Er zijn heel weinig Marokkaanse en Turkse trainers. Ik zeg 

altijd dat je als trainer mensen nooit verder kan brengen dan dat je zelf bent. Educatie 

en interculturele competenties zijn erg belangrijk.’ 

‘Als je niet weet wat migratie, integratie of diversiteit is, moet je je afvragen hoe je dat 

op een ander niveau wilt realiseren. Etnische en culturele diversiteit is zo belangrijk. 

Het wordt nu gezien als luxe en subsidiegedoe. Eigenlijk moet diversiteit een integraal 

onderdeel zijn van de opleidingen. Want we leven in een multiculturele wereld. Dat 

mag niet ontbreken in welke opleiding dan ook.’ 

Hoogte- en dieptepunten

‘Voor mij is de Czaar Bazaar een hoogtepunt. Dit is een atelierwinkel waar we 

voor vrouwen van alle nationaliteiten cursussen geven en er is altijd inloop. De 

Czaar Bazaar is een combinatie van creativiteit, ondernemerschap, buurtwerk en 

vrouwenwerk. Vrouwen gingen participeren vanuit ondernemerschap. Waar zijn zij 

goed in? Huishouden, handwerken, koken, creativiteit. Zij zijn daar van kindsbeen 

af in getraind. Er bestaat al een informele economie, bijvoorbeeld om de kleding 

aan te passen aan Marokkaanse maten. De standaardmaten van V&D zijn niet aan 

Marokkaanse vrouwen aangepast. Het lichaam moet bedekt worden en er moeten 

westerse kleuren worden gebruikt. Die kleding vind je in de Marokkaanse en Turkse 

winkels.’ 

‘Al die bakkerijen en slagerijen doen het goed omdat de vrouwen achter de schermen 

aan het zwoegen zijn. In heel veel bedrijven staan de mannen op de voorgrond en niet 

de vrouwen. Zij worden ondergewaardeerd en daarom willen wij ze op de kaart zetten. 

Voor vrouwen met ondernemerskwaliteiten hebben wij een project ontwikkeld met 

als doel het starten van een eigen zaak. Uiteraard moet je daarvoor startkwalificaties 

hebben. Voor hen hebben we de Czaar Bazaar opgericht.’ 

‘Vrouwen kunnen in hier werkervaring komen opdoen. Tientallen vrouwen doen 

mee. Daar worden diensten en producten aangeboden zoals persoonlijke verzorging, 

ambacht, naaien, koekjes, of een kerstpakket voor de buurt. Ons doel is vrouwen 

deelgenoot te maken van hun buurt. Dan ga je participeren. Je hebt contact met je 

collega-ondernemers, je moet representatief voor de buurt zijn, je moet lid zijn van 

een vereniging, je moet belangstelling hebben voor je buurt.’ 
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‘Kijk naar de vrouwen. Zij doen aan vrijwilligerswerk, 

zorgen voor hun familie, ze vertalen op school, zorgen 

voor de kinderen. En toch worden ze niet als volwaardig 

gezien. Door omstandigheden, culturele achterstand en 

traditie hebben zij vaak geen diploma. Het uiterlijk speelt 

een rol, evenals huiselijk geweld, discriminatie en hun 

eigen wensen ten aanzien van de organisaties waarbij zij 

willen werken. Dit belemmert allemaal de toegang tot de 

arbeidsmarkt.’ 

‘Een dieptepunt was dat we voor meisjes geen goede plek 

in het jongerenwerk konden vinden. Het jongerenwerk 

bereikte heel weinig jongeren uit de buurt. Zij hebben 

onze hulp ingeroepen. Wij zeiden: “Laten we eerst met de meiden beginnen.” Er was 

het zogeheten ‘Cash-project’, daarbij ze gingen dansen en dan hop, het podium op. 

Dat lukte niet met de Marokkaanse meiden. Ze hadden het gevoel dat ze zich moesten 

aanpassen en dat wij dat forceerden. Daarom hebben we gezegd: “We doen het niet.” 

Als ze zich niet veilig voelen moet je het project aan de meisjes aanpassen en niet 

omgekeerd. Dat bleek niet mogelijk. Daarmee was het project van de baan.’ 

‘Wij wilden toen samen met het jongerenwerk een emotiecursus opzetten. De 

doelgroep was meisjes van 15 tot 23. Maar die namen allemaal hun broertjes en zusjes 

mee. Maar die konden niet meedoen aan zo’n cursus. Waarom deden die meiden dat? 

Omdat zij moeten oppassen. Wil je dat ze deze activiteiten volgen of wil je ze uit het 

huis halen? Die meisjes willen heel graag, alleen zij staan nog onder toezicht van hun 

ouders. Die zeggen op hun beurt: “In onze traditie moeten zij op de broertjes en zusjes 

oppassen.’” 

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘In 2000 heb ik een sabbatical genomen bij de gemeente Amsterdam. Mijn beide 

ouders overleden in die tijd. Eerst mijn moeder, even later mijn vader. Toen kwam ik 

in een periode terecht waarin ik wilde nadenken. Kort daarna volgden de aanslagen 

van 11 september en de opmars van Pim Fortuyn. Ik zat thuis en ik dacht na over wat 

ik met mijn leven wilde. Ik zat wel hoog in de gemeentelijke organisatie, maar dat was 

het niet. Ik wilde me bevrijden uit het korset van mijn werkgever. Ik wilde zelf iets 

ontwikkelen, wilde af van de bureaucratie en de top-down benadering. Ik was meer 

bezig met de organisatie, overleg, gedoe dan met mensen.’ 

‘Ik wilde op mijn eigen wijze bezig zijn met mensen en mijn talenten ontwikkelen 

op mijn manier. In deze periode hebben we de stichting Interculturele Participatie 

en Integratie binnen anderhalf jaar uit de grond gestampt. De eerste drie ton kwam 

binnen van het Oranje Fonds en daarna van andere fondsen. Het werd een eigen 

stichting voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen! Alles wat met de integratie 

verkeerd ging, wilden wij zelf beter doen! ‘Train de trainer’ is daarbij de sleutel. We 

trainen mensen uit de doelgroep tot trainer. Met mijn kwaliteiten, mijn beide culturen, 

mijn kennis van de samenleving, open ik de deuren voor jullie vrouwen, dacht ik.’ 

Wat betekent welzijnwerk in 2006? Wat zou de sector moeten doen 
aan profilering?

‘Het is zo belangrijk dat de sector vanuit de mensen denkt, de talenten benut, faciliteert, 

begeleidt en niet concurreert. En dat kleinschalig, op wijkniveau.’
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Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘Als ik kijk naar de allochtonen vind ik dat men in het welzijnswerk meer uitgaat van 

activiteiten, van ‘wij hebben een beleid’, van een top-downbenadering. Het is niet 

doelgroepgericht. Het beleid wordt intern, achter het bureau ontwikkeld. Daarna gaat 

men pas op zoek naar een doelgroep. Het ontbreekt jongerenwerkers en buurtcentra 

aan kwalificaties. Activiteiten zijn er volop, want jongerenwerkers en welzijnswerkers 

zijn gericht op activiteiten. Maar ik denk dat ze meer opbouwwerkcompetenties nodig 

hebben. Wat is je doelgroep? Wat heeft je doelgroep nodig? Hoe ga je om met moeilijke 

groepen? Die visie ontbreekt. Het ontbreekt het welzijnswerk vaak aan dossierkennis, 

aan mensenkennis, weten wat mensen dwars zit.’ 

‘Het verbaast me zo dat mensen werken vanuit ‘wij bedenken het achter ons bureau en 

men moet zich aanpassen’. Dat moet omgekeerd. Wat heeft de buurt nodig? Hoe kun 

je dat aanpakken? Hoe kun je dat doen met andere mensen? Hoe kun je met kerken, 

moskeeën, opbouwwerk, zelforganisaties, buurtbewoners, de krachten bundelen en 

een gezamenlijke visie ontwikkelen voor de buurt? Daar gaat het om! Hier in de buurt 

bijvoorbeeld worden wij gezien als concurrent van het welzijnswerk. Wij vervullen de 

welzijnsfunctie die anderen niet willen ontwikkelen, omdat het niet past binnen hun 

doelstellingen. Maar wij zijn een stichting die open staat voor anderen.’ 

Favoriete vakliteratuur

•	 	Ian	 McEwan:	 Zaterdag.	 Een	 verhaal	 van	 een	 gewone	 dag	 maar	 tegelijkertijd	

vindt elders in het centrum van Londen een grote demonstratie plaats tegen de 

aanstaande oorlog in Irak. 

•	 	Jane	 Fonda:	 Mijn	 leven.	 Haar	 veelzijdige	 persoonlijkheid	 en	 een	 openhartige	

autobiografie. 

•	 	“Een	 ongewoon	 gesprek	 met	 God”	 ,	 door	 Walsch,	 N.D.	 Het	 is	 filosofisch	 en	

verrassend. 

Favoriete websites voor vakinformatie

•	 	www.forum.nl

•	 www.sipi.nl

•	 www.interculturelecommunicatie.nl

•	 www.filosofie.nl

•	 www.emancipatie.nl

•	 www.nieuws.nl

Levensmotto

Neem het heft in eigen handen!


