
( 1

Fatima Lamkharrat 
‘Diversiteit moet een kracht worden in plaats van een 
belemmering’

Fatima Lamkharrat is een jonge opbouwwerkster in Rotterdam Noord, die haar 

werk met veel enthousiasme doet, heldere ideeën heeft over het opbouwwerk en 

hierover veel en openhartig kan vertellen. Haar hart ligt in Rotterdam Noord en in 

het bijzonder bij de jongeren en vrouwen. Haar maatschappelijke betrokkenheid is 

al vroeg begonnen. ‘Je hebt een goede werkgever nodig, die je de ruimte geeft om iets 

met de signalen die je opvangt te doen.’ 

‘Als jonge meid van 18 begon ik met vrijwilligerswerk. 

Ik heb een meidenclub en een jongerenkrant 

opgericht. Tijdens mijn studie Culturele en 

Maatschappelijke Vorming heb ik gereageerd op 

een vacature bij SONOR (Stichting Onderneming 

Opbouwwerk Rotterdam) en ben daar sindsdien 

niet meer weg gegaan.’ 

’Ik merkte dat het als vrijwilliger soms gemakkelijker 

is om dingen voor elkaar te krijgen dan als 

professional. Als ik vroeger bij het buurthuis kwam 

met de boodschap dat ik een ruimte nodig had voor 

de meidenhuiskamer, dan was dat snel geregeld. Als professional heb ik met allerlei 

regels te maken. Dingen om het vak goed uit te oefenen heb ik in de praktijk geleerd. 

Zoals een visie ontwikkelen, doelen opstellen, wat wil je met de groep bereiken en 

waarom? Wat willen de meiden zelf? Welke dingen kunnen ze al? Welke vaardigheden 

missen ze?’ 

‘Mijn Marokkaanse afkomst zorgt voor creatieve combinaties. Ik kan zowel uit de 

Marokkaanse als Nederlandse normen en waarden putten en beide achtergronden 

met elkaar combineren. Een goede professional kan zich inleven in de doelgroep en 

in verschillende culturen. Je moet een hoge mate van flexibiliteit hebben, zowel in 

het afwijken van je eigen taken als in andere werktijden. Je moet een goede opleiding 

hebben gevolgd, waar je geleerd hebt hoe je omgaat met een bepaald klimaat en een 

pedagogische visie ontwikkelt. Een goede professional beschikt over een helikopterview, 

kan verbanden leggen en weet welke partijen hij kan benaderen. En kan duidelijk 

maken wat zijn rol is en wat zijn mogelijkheden zijn als opbouwwerker. Je moet de 

mensen geen worst voor houden, maar duidelijk zijn.’ 
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Functie:  

Opbouwwerker
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Wie is Fatima Lamkharrat?

Fatima is een gedreven, leergierige vrouw van 30 jaar. Haar naam kom je regelmatig 

tegen bij debatten over de islam, emancipatie en maatschappelijke initiatieven zoals 

een demonstratie tegen racisme of een vredestocht. De muur van haar werkkamer 

hangt vol met foto’s van zichzelf met kinderen en jongeren. Op haar bureau liggen 

allerlei boeken opgestapeld, zoals Op het scherpst van de snede van Anne van Veenen, 

over opbouwwerk in Rotterdam. 

Fatima is een enthousiast en vriendelijk persoon en hierdoor erg toegankelijk. Haar 

motto is dan ook: ‘Als je dingen met enthousiasme en gedrevenheid doet krijg je veel 

voor elkaar.’ 

Als eenjarig meisje verhuisde Fatima met haar ouders vanuit Marokko naar Rotterdam 

Noord, waar ze altijd is gebleven. Ze is de oudste van een gezin van zeven kinderen. Op 

haar achttiende begon ze met vrijwilligerswerk en richtte ze een meidenclub en een 

jongerenkrant op. Acht jaar geleden solliciteerde zij in het derde jaar van haar studie 

Culturele en Maatschappelijke Vorming bij SONOR. 

‘Het ging om een categoriale aanpak van een binnenterrein, waar verschillende 

nationaliteiten woonden. Ik was de contactpersoon voor de Marokkaanse vrouwen. 

Dat ik in de buurt woonde was handig voor het eerste contact. Vertrouwen is namelijk 

erg belangrijk. Daarna hield ik me voornamelijk met jongeren bezig. Ik was 24 en 

wilde iets doen voor de meiden. Voor meisjes van 12 jaar en ouder wordt namelijk 

niets georganiseerd. Voor jongens wel, die zorgen anders voor overlast.’ 

‘Ik begon met een groepje meiden te sporten in het buurthuis. Hetzelfde buurthuis 

waar de moeders ook koffiedrinken en hun bijeenkomsten hebben. Daardoor was 

het erg vertrouwd. Ik heb van het sporten geleerd dat competitie een leuke manier is 

om mensen bij elkaar te brengen. Zo hebben we wedstrijden Marokko tegen Turkije 

georganiseerd. Het sporten zijn we verder gaan uitbreiden, met sportleraren en 

verschillende lessen. Het doel van deze lessen was om de meiden kennis te laten maken 

met verschillende sporten en naar de reguliere sportverenigingen toe te leiden.’ 



Inspiratiebronnen
Vader. ‘Mijn vader zit ook in dit werk. Hij was altijd actief in de samenlevingsopbouw. 

En is erg betrokken bij mij geweest. Ik ben de oudste en kreeg veel aandacht. Hij heeft 

mij de ruimte gegeven om te studeren en me altijd gestimuleerd. Als jong meisje moest 

ik ook van hem naar de Arabische les op zaterdag. Ik wilde dat helemaal niet, maar elke 

zaterdag bracht hij mij en bleef tot na de les buiten op mij wachten. Nu ben ik heel blij 

dat ik Arabische les heb gehad.’  

Moeder. ‘Na de pubertijd nam mijn moeder de stimulerende rol van mijn vader 

over. Er is eigenlijk een omslag in de stimulans gekomen. Mijn vader vroeg 

zich dan soms af of dat allemaal wel nodig is en dan zei mijn moeder: “Doen! 

Afhankelijk zijn van je man is ook niet alles”. Thuis vormden mijn moeder, mijn 

zusjes en ik een blok van meiden om dingen voor elkaar te krijgen. Dat hielp.’  

‘Mijn moeder is ook een eerste-generatievrouw. Ze heeft zeven kinderen grootgebracht 

en daardoor had ze altijd weinig tijd voor haarzelf. Ik zie wat empowerment met 

haar doet. Ze stimuleert ons om dingen te ondernemen en ze komt ook steeds beter 

voor haar zelf op. Ze heeft tegenwoordig haar hele dag vaak al gepland: dan gaat ze 

bijvoorbeeld naar Nederlandse les, naar naailes of naar de koranles. Of ze maakt een 

uitstapje.’ 

Rotterdam Noord. ‘Het is mijn thuis, hier speelt mijn hele leven zich af. Ik woon er, 

ben er naar school gegaan en werk er nu ook. Ik heb affiniteit met de doelgroep. 

Vrouwen en jongeren zijn mijn twee kindjes. De buurt wordt altijd getypeerd als een 

achterstandswijk, maar ondanks de problemen is de wijk kleurrijk, dynamisch en 

bruisend. Het barst er van de allochtone ondernemers die op hun eigen manier een 

bedrijf runnen. Er zijn ook veel sociale problemen, zoals schooluitval, werkloosheid en 

mensen die altijd in de bijstand zitten. Maar armoede is niet alleen negatief. Bewoners 

steunen elkaar bijvoorbeeld via informele netwerken en wederzijdse opvang. Voor ons 

als welzijnswerk is er nog veel te doen.’ 

Favoriete case

‘Jongerenprojecten vergen de meeste energie, het meeste werk en stress, maar zijn 

toch het leukst. Meiden willen vooruit komen. Zij moeten met verschillende situaties 

omgaan, thuis, op school, bij mij en in de toekomst. Daar gaat ook de theaterproductie 

Madrasti el Hilwa (Mijn zoete school) over. In het theaterstuk spelen Marokkaanse 

meiden scènes over hoe zij de basisschool hebben ervaren. Een kind is de spil tussen 

ouders en school. Het is belangrijk dat die leefwerelden bij elkaar passen.’ 

‘Een clichébeeld is bijvoorbeeld dat de juffrouw zegt: “Kijk me aan als ik tegen je 

praat”, terwijl het voor de moeder respectloos is als haar dochter haar aankijkt. 

Het theaterproject bestaat uit drie delen. Eerst wordt het stuk bekeken met ouders, 

vervolgens met docenten en dan met groepjes ouders en docenten samen. Dit leidt tot 

allerlei discussies over verschillen in opvatting. De communicatie wordt zo geopend en 

zet scholen aan tot nadenken waar zij staan´ 

‘In een periode van een jaar ben ik heel intensief met die meiden bezig geweest. Ze zijn 

gewezen op hun verantwoordelijkheidsgevoel en hebben vaardigheden aangeleerd, 

zoals je houden aan de afspraken, op tijd komen, wegnemen van vrijblijvendheid als je 

aan zo´n project werkt. Daarnaast heb ik ze een cursus dagindeling gegeven. Hoe plan 

je een dag in als er thuis verwachtingen van je zijn, op school, je vrienden met je willen 

afspreken en je nog wilt sporten. Meestal zeggen die meiden tegen alles: “Ja, is goed”. 
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Dat moeten ze niet doen. Ze moeten leren zeggen: “Nu kan het niet, maar dan wel.” 

Daarnaast was er nog de thuissituatie. Hoe ga je om met het thuisfront? Theater heeft 

bij de meeste ouders nog een andere betekenis. Sommigen wilde niet dat hun dochter 

op het toneel te kijk ging staan. Terwijl in Marokko veel met theater wordt gewerkt.’ 

‘Ik bouw met meiden een vertrouwensrelatie op. Ik kom dichter bij die meiden in een 

project dan bij die vrouwen. Meiden zoeken soms een rolmodel, soms kan ik dat voor 

hen zijn of ik probeer hen iemand anders als rolmodel aan te reiken. Over gewone 

dingen als vragen over studie of school, kunnen ze bij hun ouders vaak niet terecht. Ik 

probeer hun blik te verruimen en ze te laten zien wat ze allemaal van hun leven kunnen 

maken. Bijvoorbeeld door politici of andere interessante mensen uit te nodigen.’ 

‘Een ander theaterstuk waar ik bij betrokken was, De Reünie, is gericht op jongens 

en hun dromen en visies voor de toekomst. Jongens hebben het zwaar in deze 

samenleving. Volgens de buitenwereld zijn ze maar lastig en geven ze overlast. Doordat 

ze het niet goed doen op school, hebben ze eigenlijk geen status. Ze hebben vaak geen 

werk, omdat er ook uitsluiting en discriminatie voorkomt. Maar ook omdat ze zelf in 

de slachterofferrol blijven zitten en dat als excuus gebruiken: “Ik ben toch maar een 

Marokkaan.” 

‘Binnen het gezin worden ze gezien als dé man, maar ze worden door hun zusjes 

ingehaald. Die hebben een baan, volgen hoger onderwijs, hebben een auto en geld. 

Terwijl zij eigenlijk voor die zusjes zouden moeten zorgen. Aan alle kanten wordt dat 

zelfbeeld afgekrabbeld. Wat doet zo’n jongen dan nog? Wat rest hem dan? Het is voor 

mij een uitdaging om daarmee om te gaan.’ 

‘Van hun ouders krijgen ze vaak dubbele boodschappen mee: “Ga de wereld in en maak 

er wat van”. En tegelijk: “Pas op, die mensen zijn anders dan wij”. Ik wil ze daarom 

helpen zich te uiten, bijvoorbeeld via zo’n theaterproductie. Daarnaast probeer ik ze 

te helpen door ze over hun identiteit te laten nadenken. Ze weten bijvoorbeeld weinig 

over Marokko of Turkije. Om een plek in een nieuwe maatschappij te vinden, moet je 

natuurlijk wel weten waar je vandaan komt.’ 

Professionaliteit en innovatie

‘Vaak komt naar voren dat bij welzijnswerkers professionaliteit ontbreekt. Jongeren als 

doelgroep zijn vaak een ondergeschoven kindje, terwijl juist daar de beste mensen op 

gezet moeten worden. Jongeren in Rotterdam hebben met grootstedelijke problemen 

te maken en dat vraagt om professionaliteit ‘ 

‘Een goede professional kan zich inleven in de doelgroep en in verschillende culturen. 

Je moet een hoge mate van flexibiliteit hebben, zowel in het afwijken van je eigen taken 

als in andere werktijden. Je moet een goede opleiding hebben gevolgd, waar je geleerd 

hebt hoe je omgaat met een bepaald klimaat en een pedagogische visie ontwikkelt.’ 

‘Een goede professional beschikt over een helikopterview, kan verbanden leggen en 

weet welke partijen hij kan benaderen. En kan duidelijk maken wat zijn rol is en 

wat zijn mogelijkheden zijn als opbouwwerker. Je moet de mensen geen worst voor 

houden, maar duidelijk zijn. Daarnaast heb je een goede werkgever nodig, die je de 

ruimte geeft om iets met de signalen die je opvangt in jouw omgeving te doen. Zonder 

dat het in het jaarplan staat.’ 



‘Een goede opleiding ontbrak toen ik aan de Hogeschool studeerde. In plaats van 

samenlevingsopbouw koos ik voor Recreatie en Toerisme als studierichting omdat 

daar het vakkenpakket interessanter was. Sociale professionals worden opgeleid in een 

situatie zoals die vroeger was en waarbij het gezin de hoeksteen van de samenleving 

was. Als je daar van uitgaat dan kom je er niet. Tegenwoordig zijn er andere vormen 

van gezinsleven dan de traditionele met  moeder en vader. Niet alle kinderen komen 

thuis in een warm gezin waar mams staat te wachten met een kop thee. Er is armoede, 

gezinnen zijn bezig met overleven, alleenstaande moeders hebben soms twee banen en 

zien de kinderen een uurtje per dag.’ 

‘Er moet geïnvesteerd worden in een goede opleiding. Ik doe op dit moment de 

masteropleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Rotterdam, waarbij je opgeleid 

wordt tot stadspedagoog, tot een opvoedkundige in grootstedelijke situaties. Dit is 

een noodzakelijke opleiding voor jongerenwerkers, omdat het niet alleen gaat over 

de praktijk, maar ook over theorie en beleid. Je leert hoe je een pedagogische visie 

ontwikkelt.’ 

‘Wanneer innovatie alleen nog gaat om concurrentie en marktwerking, dan vraag ik 

mij af of dit daadwerkelijk tot betere resultaten leidt. Concurrentie kan goed werken, 

omdat je beter je best moet doen. Maar het kan er ook toe leiden dat instanties van 

buitenaf in een buurt komen, waar ze niets vanaf weten, alleen maar omdat ze de 

goedkoopste offerte hadden. Niet dat dit altijd slecht is. Een frisse kijk kan ook positief 

zijn. Soms zijn welzijnswerkers namelijk teveel vastgeroest in hun omgeving om nog 

kritisch te kunnen kijken.´ 

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

‘Bij groepswerk is het belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken. Er moet een 

onderling vertrouwen zijn. Mensen leggen soms hun hart bloot. In een cultuur waar 

roddelen belangrijk is, moet je je bewust zijn dat dit een belemmering kan zijn.’ 

‘Over koffieochtenden wordt wel eens neerbuigend gedaan, maar het is voor veel  

vrouwen een middel om verder te komen. Ze realiseren zich dat ze niet de enige zijn, ze 

leren van elkaar en helpen elkaar verder. Praktische dingen worden ter plekke geregeld. 

Uitwisseling en ruil is heel belangrijk. Vooral in een buurt als Rotterdam Noord waar 

het volwassenwerk wordt wegbezuinigd en de mensen weinig te besteden hebben.’ 

‘Bij spanningen moet je zoeken naar een klik. Een klik om iets negatiefs om te buigen 

in iets positiefs. Iets wat mensen uitdaagt en hen aan het denken zet. Diversiteit moet 

een kracht worden in plaats van een belemmering. Een voorbeeld is de competitie bij 

sport.’  

‘Een andere spanning is die tussen mannen en vrouwen. Mannen klagen dat voor 

vrouwen van alles wordt georganiseerd en niet voor hen. Mannenemancipatie 

wordt het nieuwe thema. Er is altijd meer aandacht geweest voor vrouwen, door het 

emancipatieproces van de Nederlandse vrouwen. Nu is er echt een roep vanuit de 

mannen en dat is goed. In de groepen hoor ik ook vrouwen zeggen dat ze de dingen die 

ze leren graag thuis en in de praktijk willen toepassen, maar dat het niet lukt. De man 

begrijpt het niet en deelt die visie niet. “Met één hand kun je niet klappen”, zeggen de 

vrouwen. Het zou eigenlijk parallel moeten lopen. Je ziet dit ook bij de schoolavonden. 

Nu zitten daar al die vrouwen en durven de mannen er niet meer tussen te gaan zitten. 
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Voorheen was dat bij bijeenkomsten precies andersom. Er moet een balans komen of 

een aparte vaderavond.’ 

‘Er is ook een spanning tussen jongens en meisjes. Jongens zijn dominanter en krijgen 

in beleid meer aandacht. Meisjes hebben subtielere problemen en die hoor je vaak niet. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het pamflet Het stille verdriet van Hindoestaanse meisjes 

van de PvdA, over het hoge aantal zelfmoorden onder deze meisjes. Niemand heeft 

het over het verborgen leed in zulke gesloten gemeenschappen, bijvoorbeeld door 

uithuwelijking.’ 

Hoogte- en dieptepunten

‘Mijn hoogtepunten beleef ik als dingen lukken. Als je het voor elkaar krijgt. Dat je 

merkt dat je energie niet verspild is. Een voorbeeld is als ik jongeren kan helpen aan 

een opleiding of stage. Een hoogtepunt hoeft niet groot te zijn. Soms is het alleen maar 

een kwestie van je eigen netwerk aanspreken. Juist die kleine succesjes doen er ook 

toe.’ 

‘Een ander voorbeeld is een reis naar Casablanca met een groep meiden. Er moet dan 

zoveel worden geregeld en georganiseerd. Je hebt dan zoveel verantwoordelijkheid. 

Moeders die op het vliegveld je hand kussen en zeggen: “Mijn dochter is maagd, breng 

haar ook weer terug als maagd.” Als zo´n reis helemaal goed gaat, is dat fantastisch.’ 

‘Dieptepunten zijn als je jongeren uit het oog verliest of als ze een weg inslaan waarvan 

jij weet dat het niet de juiste is. Een ander dieptepunt is als je in je enthousiasme te hard 

rent en jezelf voorbij rent. Dat had ik een paar maanden geleden. Je moet een balans 

zien te vinden. Een balans tussen werk en thuis en je professionaliteit behouden.’ 

‘Hoogtepunten leveren zoveel energie op, maar dieptepunten kunnen dat ook. Daar 

moet je dan wel lering uit trekken. Evalueren, waar is het fout gegaan en wat had ik 

anders kunnen doen? Zodat je een volgende keer de dingen anders kan aanpakken. Er 

zijn immer zoveel factoren waarmee je rekening moet houden. Die kan je niet allemaal 

van tevoren weten.’ 

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘Ik heb altijd mijn ei en creativiteit kwijt gekund. Ruimte krijgen is heel belangrijk. 

Maar ook belangrijk is dat een werkgever zijn medewerkers in bescherming neemt. En 

dat je in teamverband werkt en met elkaar kan overleggen en back-up hebt. Dat je kunt 

overleggen met je werkgever, dat er intervisie is. Hoe ga je met bepaalde zaken om? Wat 

zegt de regelgeving daarover? Wat zegt mijn hart? En mijn hoofd? Dat zijn dilemma’s 

waar je over moet kunnen praten.’ 

‘Als welzijnswerker moet je een balans vinden tussen je visie als professional en het 

beleid. Welzijnsorganisaties willen overleven. Je moet de gemeente als partner houden, 

maar je mag ook soms best op je strepen staan wat betreft prioriteiten. Soms heb je 

andere partners nodig om dat voor elkaar te krijgen. Soms moet je je eigen weg gaan 

en de signalen die jij als opbouwwerker met je voelsprieten opvangt, overbrengen naar 

de gemeente. Als welzijnswerker hoor je immers heel veel.’ 
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‘De overheid moet een duidelijk standpunt innemen: Wie is het welzijnswerk? 

Hoe zien wij jullie? Als een verlengstuk van ons beleid of als een onafhankelijk 

samenlevingsopbouwinstituut? Die twee lopen nu nog te vaak door elkaar. Welzijnswerk 

moet dat ook voor zichzelf gaan bepalen en daar naar gaan handelen.’ 

En hoe blijf je fris? 

‘Doordat er nog zoveel te doen is, heb ik de energie om door te gaan. Zoveel mensen 

worstelen om vooruit te komen. We zijn nog niet klaar, eigenlijk nog niets eens 

begonnen. Het heeft ook met doorzettingsvermogen te maken. Stoppen zit er niet bij. 

Het besef dat hele kleine dingen zo belangrijk kunnen zijn en het verschil maken. Als 

dingen lukken, ondanks dat alles tegen zat, geeft dat energie.’ 

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

‘Ik zie welzijnswerk in 2006 als het manusje van 

alles. Spin in het web. Bruggen bouwen, visie 

hebben, flexibel zijn. We zouden meer bruggen 

moeten bouwen. Niet alleen tussen verschillende 

etnische groepen, maar ook tussen verschillende 

doelgroepen en leeftijden. Welzijnswerk is één 

van de belangrijkste dingen in de stad.’ 

‘De hele ontwikkeling van keuzevrijheid is voor 

veel mensen eigenlijk een nep-keuzevrijheid. Mensen mogen kiezen wat ze willen, waar 

ze behoefte aan hebben. Voor een vrouw die driehoog achter woont en maar een keer 

in de week buiten komt om boodschappen te doen, is het uitkiezen van bijvoorbeeld 

een nieuwe zorgverzekering, veel te veel gevraagd. Bij het welzijnswerk gaat het erom 

juist die mensen te helpen, die niet de vaardigheden hebben om de juiste keuzes te 

kunnen maken.’ 

‘Als stad moet je een visie hebben hoe je het in de toekomst gaat doen. In 2015 woont 

hier een jonge, gekleurde, laag opgeleide en arme bevolking. Hoe ga je daar mee om? 

Welzijnsorganisaties steken veel tijd en energie in het ontwikkelen van een wijkvisie, 

waarbij wordt gekeken hoe een buurt eruit ziet, wat de problemen zijn. Maar hoe 

ervaren bewoners het zelf, wat kunnen zij zelf betekenen in het oplossen van de 

problemen? Welke sterke kanten heeft een buurt en hoe kun je die vasthouden?’ 

‘Soms heeft een gemeente andere prioriteiten, andere thema’s, of moet er gescoord 

worden. Welzijnsorganisaties zouden meer hun poot stijf moeten houden en hun visie 

overeind houden, al heeft het soms financiële gevolgen en moeten er mensen ontslagen 

worden. Als welzijnsorganisatie moet je soms door een zure appel heen bijten. Bij de 

start van een project moet duidelijk zijn wat het welzijnswerk kan betekenen en welke 

rol het kan spelen.´ 

´Het welzijnswerk heeft een negatief imago. We moeten ons beter gaan profileren. 

Durven op te komen voor ons zelf. Dat doen we echt veel te weinig. Voor je visie 

instaan en duidelijke resultaten presenteren. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daar ligt 

de uitdaging voor het welzijnswerk.’ 
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Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘Mijn Marokkaanse afkomst zorgt voor creatieve combinaties. Ik kan zowel uit de 

Marokkaanse als Nederlandse normen en waarden putten en beide achtergronden met 

elkaar combineren. Het is belangrijk om je in te leven in situaties. Wat betekent het om 

migrant te zijn? Je moet begrijpen dat mensen die alles achter hebben gelaten, datgene 

wat ze nog hebben van hun cultuur en hun houvast biedt, graag willen beschermen.’ 

  

‘We leven in een seculaire samenleving, waar besloten is dat religie een 

privéaangelegenheid is. Maar soms kan geloof een stimulans zijn in de gezinnen waar 

ik kom. Religie kan gebruikt worden voor het bepalen van algemene basisbeginselen, 

kernbegrippen en het aanspreken van mensen op verantwoordelijkheid. Het gaat 

om de manier van presenteren om die mensen te bereiken. Eigenlijk zeg je precies 

hetzelfde maar dan aan de hand van de koran. Mensen luisteren graag naar wat de 

profeet heeft gezegd. Voordeel is namelijk dat mensen die uitspraken heel erg met 

zichzelf associëren. Geloof is naar mijn idee een belangrijk discussiepunt.’ 

Favoriete vakliteratuur
•	 	Ik	‘google’	vaak	op	term	of	thema.	

•	 	Onderzoeken	en	publicaties	van	de	WRR,	Verwey-Jonker	Instituut,	het	NIZW	en	

de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 

•	 	Literatuur	van	Jan	Willem	Duyvendak	

Favoriete vakliteratuur
•	 	www.hetkenniscentrum.nl

•	 www.rotterdam.nl

Levensmotto

‘Als je dingen met enthousiasme en 

gedrevenheid doet, krijg je veel voor 

elkaar.’  


