
( 1

Leyla Cakir
‘Ik houd van hard werken. Niet alleen in mijn werk, 
want ik wil ook iets betekenen voor de gemeenschap’

Leyla Cakir was tot eind 2007 intercultureel opbouwwerker. Het eerste wat opvalt 

is haar open gezicht en de schaterende lach. Al snel ben je aangestoken door haar 

vitaliteit en passie. Leyla is bekend geworden met een opbouwwerkmethodiek 

die werkt vanuit Wederzijdse Erkenning en Acceptatie (WEA). ‘Daarmee is de 

interculturele participatie op gang gebracht in de wijk. Heel veel mensen die elkaar 

nog niet kenden hebben elkaar geholpen.’ 

Leyla Cakir deed de HAVO, studeerde bank- en 

verzekeringswezen aan de MEAO en daarna Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening. Zij werkte voor een 

bank, maar dat vond ze toch te zakelijk en niet sociaal 

genoeg. Daarna werkte Leyla bijna twee jaar in een 

justitiële jeugdinrichting. Sinds drie jaar werkt ze bij 

PUNT welzijn in Weert.  

Leyla Cakir (27) zit al zes jaar in het bestuur van 

een moskeevereniging en is nu de eerste vrouwelijke 

voorzitter in Nederland. Op de vraag hoe zij dat 

doet als vrouwelijke voorzitter tussen al die mannen 

heeft zij een simpel antwoord: ‘Door gewoon mezelf te blijven en mijn werk zo goed 

mogelijk te vervullen.’ 

‘Eigenlijk was ik al opbouwwerker voordat ik bij PUNT welzijn begon. Als bestuurslid 

van de moskeevereniging moest ik al contacten leggen met de buren en de buurt, 

met welzijnsinstellingen, politie en de gemeente. Nadat ik ontslag had genomen in de 

jeugdinrichting kon ik betaald aan de slag met mijn hobby. Mijn werk is heel leuk en 

uitdagend.’  

Van jongs af aan doet ze vrijwilligerswerk. ‘Het begon al op school als 

klassenvertegenwoordigster. Daarna werd ik actief voor welzijnswerk in Sittard-Geleen 

zoals in het clubwerk, meidenwerk, buurtteams en wijkplatforms. Zo ben ik er langzaam 

ingegroeid. In het vrijwilligerswerk leer je jezelf presenteren en profileren.’ Ook nu is ze 

op veel maatschappelijke terreinen actief, leidt debatten en houdt lezingen.’ 
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Wie is Leyla Cakir?

Leyla is 27 jaar, heeft Turkse ouders, is als vierde en laatste kind van het gezin geboren 

in het Limburgse Born. ‘Mijn ouders hebben geen opleiding gehad en zijn zelfs 

niet naar de basisschool geweest. Dat was nog niet verplicht in Turkije. Mijn vader 

heeft zichzelf leren lezen en schrijven. Ik heb veel respect voor mijn ouders die het 

voor hun kinderen toch wel heel goed hebben gedaan. Twee van de vier kinderen 

hebben een HBO-opleiding en de twee anderen hebben MBO.’ Haar vader werkte als 

productiemedewerker en haar moeder ging later ook werken. 

‘Ik heb veel aan streetdance gedaan en deed regelmatig mee aan playbackshows. Daar 

leerde ik op een podium te staan en me niet te schamen. Daar sta je in je eentje als 

vierjarige voor een publiek van vier- of vijfhonderd man.‘

‘Op de basisschool was ik de enige Turkse. Wij waren het enige Turkse gezin in Geleen. 

Op de MEAO waren we geloof ik met z’n tweetjes. Op de SPH was ik het eerste Turkse 

meisje dat ging afstuderen. Wat dat betreft heb ik wel geleerd als enige, zeg maar als het 

vreemde eendje in de bijt, te functioneren. Achteraf denk ik dat dit heel veel voordelen 

had. Ik kon veel beter mijn plaats innemen in de Nederlandse samenleving. Ik had 

alleen Nederlandse, Marokkaanse, Indonesische en ook nog Spaanse vrienden. Mijn 

Turks is dan ook niet geweldig. Mijn moedertaal is gewoon Nederlands.’  

‘Op de SPH ben ik echt begonnen mijn mening te vormen. Daar werd je flink in 

getraind. Ook zelfreflectie, het kijken naar mijn eigen handelen, heb ik daar echt 

geleerd. Discussiëren was ook geweldig voor mij. Sociologie en filosofie waren mijn 

favoriete vakken.’ 

‘Ik ben een idealist, maar ik heb geen grote illusies want ik kan de wereld niet veranderen. 

Maar ik kan wél een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Daarin ben ik ook 

reëel. Ik kan alleen maar een steentje bijdragen. Ik zie het als mijn missie om me in 

te zetten voor de maatschappij. En dat ik daar 32 uur voor betaald mag krijgen als 

opbouwwerker dat is eigenlijk een voorrecht.’ 



Inspiratiebronnen

‘Religie is erg belangrijk voor mij. Het zorgt ervoor dat ik me rustig en vredig van binnen 

voel en doorzettingsvermogen houd. Het stimuleert mij ook om het goede te doen 

en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat komt duidelijk weer 

terug in mijn (vrijwilligers-)werk, waarin ik toch probeer mensen dichter bij elkaar 

te brengen.’ 

‘Ook mijn ouders en mijn oudste broer, met wie ik heel veel uitwissel, zijn inspiratiebronnen. 

Daarnaast zijn er boeken van verschillende schrijvers waar ik mijn inspiratie uithaal. 

Zo zijn de boeken van de Braziliaan Paolo Coelho heel inspirerend. Paolo schrijft 

spirituele boeken en dat trekt mij aan. Hij beschrijft vooral hoe je tekens in je leven 

kunt herkennen en hoe je je doel kunt bereiken. Ik probeer dat op mijn manier aan 

andere ook duidelijk te maken. In “De Alchemist” schrijft hij bijvoorbeeld dat als je in 

leven een doel voor ogen hebt, het universum er alles aan zal doen om dat te bereiken 

wat je wil bereiken. Zodat je je levensmissie kunt verwezenlijken.’ 

‘Op dit moment lijkt het in Nederland onmogelijk om samen te leven met allochtonen 

en heerst er wederzijdse uitsluiting. We zijn vergeten wat ons gezamenlijke doel is en 

dat we het zelf in handen hebben om dat te realiseren. “Niet dat wat je wil komt uit, 

maar dat wat je gelooft”. Als we nu eens positief starten met wederzijds vertrouwen in 

elkaar, dan komen we met het creëren van een opbouwende samenleving al een heel 

eind.’ 

Favoriete case

‘We zijn vier jaar geleden begonnen met de WEA-methodiek, wat staat voor 

Wederzijdse Erkenning en Acceptatie. Deze methodiek is gericht op het bevorderen 

van de interculturele wijkparticipatie en is gebaseerd op de participatieladder van 

de Engelse onderzoeker David Thomas. Hij onderscheidt elf treden als ‘vluchtige 

contacten’, ‘betrokkenheid bij informele netwerken’, ‘deelname aan wijkactiviteiten’ en 

‘werken met beleidsmakers’.’ 

‘De eerste stap op de ladder is de wederzijdse waardering en erkenning. Dit is de basis, 

het fundament waarop de andere treden rusten. Dit klinkt logisch, maar toch vergeten 

we vaak dat er eerst een goed fundament nodig is. Vaak verwachten we in één keer te 

veel. Door deze hoge verwachtingen ontstaan er veel teleurstellingen.’ 

‘Als je wilt dat burgers van allochtone en autochtone komaf samen participeren op 

wijk- of bestuurlijk niveau dan moet je je realiseren dat dit niveau voor de meeste 

bewoners te hoog gegrepen is. De basis ontbreekt simpelweg vaak en die bestaat uit  

wederzijdse erkenning en acceptatie.’ 

‘Als pilot hebben we als opbouwwerkers van PUNT welzijn, gemeenteambtenaren 

en de woningcorporatie onze krachten gebundeld. Met de WEA-aanpak is de 

interculturele participatie op gang gebracht in de Weertse wijk Keent. Dit gebeurde 

door middel van kleinschalige bewonersinitiatieven zoals het gezamenlijk opknappen 

van de voortuintjes, voorgevels en het straatbeeld. Veel mensen die elkaar niet kenden, 

hielpen elkaar. Zelfs mensen die elkaar nog niet eens gedag zeiden.’ 

‘Pas als je wederzijdse erkenning en acceptatie hebt gerealiseerd, kun je aan langdurige 

contacten en binding werken. Dat wordt vaak vergeten. Als je iemand niet werkelijk 
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ziet en hoort, niet met de ander meevoelt of mededogen hebt, dan lukt het niet. Als je 

niet bereid bent je eigen referentiekader opzij te zetten en die ander te zien, dan komt er 

geen binding.’ ‘Omdat we het project beginnen met het vaststellen van een gezamenlijk 

doel – bijvoorbeeld het straatbeeld opknappen - is er ook een basis gelegd voor een 

gezamenlijke binding. Je wilt als bewoner dat waar je energie in hebt gestoken, ook 

behouden. Dankzij het verdwijnen van de anonimiteit spreken de bewoners elkaar nu 

ook sneller aan.’ 

Professionaliteit en innovatie

‘Professioneel vind ik als je zelfkritisch bent, aan zelfreflectie doet en als je helder en 

logisch kunt nadenken. Welzijnswerk is een professie en dat betekent dat je naar jezelf 

moet durven kijken. Als je dat van anderen verwacht, moet je ook eerst naar jezelf 

kijken en je afvragen of jij het wel in huis hebt.’ 

‘Je moet oog hebben voor samenwerking en verbindingen kunnen zien tussen alle 

groepen en welzijnswerkers. Belangrijk is verder dat je niet op een eigen eiland blijft. 

Niet binnen je eigen instelling en ook niet als instellingen onder elkaar.’ 

‘Ik houd van eclectisch werken en gebruik graag onderdelen van bestaande methodieken 

die goed passen bij de dingen die op dat moment spelen. Zo gebruik ik de inzichten 

van Van Asperen als het gaat om hoe ik de ander zie en hoe ik mijzelf zie. Ik zie mijzelf 

bijvoorbeeld niet in eerste instantie als moslim maar als mens. Daarom kan ik die ook 

ander ook als mens zien.’ 

‘Het welzijnswerk moet zich wel vernieuwen, maar het mag niet te zakelijk worden. Kijk 

vooral of het aanbod nog aansluit bij de vraag en kijk of er nieuwe vragen zijn waar 

je op moet inspelen. “Het ergert de mens dat de waarheid zo simpel is”, zegt Goethe. 

Misschien zijn de oplossingen die we hebben wel heel simpel. Als die oplossingen al 

twintig tot dertig jaar goed werken is het verstandig ze vooral te blijven gebruiken. 

Je moet natuurlijk wel open staan voor nieuwe inzichten en niet vastroesten in oude 

aanpakken.’ 

‘Ik zou nieuwe dimensies willen toevoegen aan dingen die we al doen. Een goed 

voorbeeld daarvan is het gebruik van buurthuizen. Die moeten zich niet alleen richten 

op opvang en mensen bezig houden, maar ze ook begeleiden zodat ze zich goed kunnen 

redden in de samenleving. Het welzijnswerk moet ook op nieuwe plekken actief zijn 

zoals op scholen.’ 

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

‘Ik vind het niet moeilijk om met groepen te werken. Het is afwisselend en een 

uitdaging, omdat je met groepsdynamiek te maken hebt en van tevoren nooit honderd 

procent kunt weten hoe mensen zullen reageren. Ik heb gewerkt met diverse groepen 

in verschillende leeftijdscategorieën.’ 

‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik anders werd behandeld door mijn achtergrond. 

Dit heeft deels te maken met mijn uiterlijk. Wat natuurlijk invloed heeft is het feit dat 

ik een vrouw ben, maar dat zie ik als een kwaliteit om gebruik van te maken. De kennis 

en vaardigheden om met groepen te werken, heb ik al doende gekregen. Dat noemen 

ze geloof ik ervaringsleren.’ 



‘Het ligt er natuurlijk aan om wat voor spanningen het gaat. Ik heb daar niet een hele 

batterij met methodieken voor. Vaak gebruik ik humor of ik ga zelf overdreven doen 

zodat ze gaan denken: wat doet die Leyla nou? Ik kijk ook erg naar het pedagogische 

aspect. Bijvoorbeeld als jongeren moeite hebben met autoriteit of om zichzelf te 

beheersen. Dan ga ik juist prikkelen en spanning opbouwen.’ 

‘Ik heb in de jeugdinrichting met heel veel spanningen te maken gehad. Van het 

gooien met stoelen en tafels tot het dreigen met van alles en nog wat. Ik heb me altijd 

voorgenomen: als ik de spanningen mee naar huis neem, dan neem ik ontslag. Dat heb 

ik toen ook echt gedaan.’ 

‘Hier bij PUNT welzijn heb ik weinig tot geen spanningen. Zolang ik mijn idealen en 

enthousiasme behoud, kan ik hier verder. Anders houdt het op en ben ik hier ook weg. 

Ik moet niet in elkaar gaan zakken, het moet uitdagend blijven.’ 

Hoogte- en dieptepunten

‘Het werken in de jeugdinrichting was aan de ene kant een hoogtepunt. Ik vond het 

echt een geschenk dat ik daar na mijn opleiding mocht werken. Er werden niet zoveel 

dames aangenomen en ik was de enige met een Turkse achtergrond. Ik werd door 

heel veel mensen bestookt met vragen over de Turkse cultuur en de Islam. Hoe zit het 

toch met de ramadan? Mogen ze eten en drinken en hoe zit het met roken? Dat soort 

dingen.’ 

‘De jeugdinrichting was ook een dieptepunt. Ik werd steeds kritischer. Van de twee 

jaar die ik daar werkte, heb ik maar één jongen met een gerust hart teruggestuurd naar 

de samenleving. Ik kreeg steeds meer vragen. Waar leidt dit toe? Is het wel effectief? 

Voor wie zijn we hier? Ik was het niet eens met de gebruikte methodiek, niet met het 

middenkader en ook niet met de directie. Toch was zelfs het ontslag ook een positieve 

ervaring. Ik heb echt met een ‘big smile’ ontslag genomen. Werkelijk waar, dan valt er 

zo’n last van je schouders af.’ 

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘Bij PUNT welzijn is een hele leuke en goede werksfeer en dat vind ik heel belangrijk. 

Het is een goede instelling die zelf ook heel divers en multicultureel is en bestaat 

uit veel verschillende groepen zoals Antillianen, Turken, Marokkanen, Molukkers, 

Nederlanders en Belgen. Dat is heel belangrijk, want instellingen die zich inzetten 

voor de multiculturele samenleving maar zelf zo wit zijn als wat, moeten eerst eens 

naar zichzelf kijken. PUNT welzijn staat erg open voor vernieuwing en ik heb prettige 

collega’s. We denken hier steeds na over de vraag: wat is welzijnswerk en wat heeft het 

te bieden?’ 

‘Als je geen idealen hebt en niet enthousiast bent, dan denk ik dat je snel opgebrand 

raakt. Ik ben 27 en werk hier nog maar drie jaar, dus dan ben je nog wel fris. Ik ben 

pas van 36 uur 32 gaan werken. Er moet wel een balans zijn en ik moet denken aan een 

beetje ontspanning. Maar ja wat is voor mij weer ontspanning? Behalve met vrienden 

op stap gaan, ga ik graag naar allerlei conferenties, lezingen en debatten. En dat is dan 

mijn vrije tijd. Daar heb ik dan mijn uren voor ingeleverd.’ 

‘Werk en moskeevoorzitterschap lopen soms een beetje door elkaar. Het gaat eigenlijk 

toch steeds om wederzijdse erkenning en acceptatie. Je stimuleert contacten met elkaar, 
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en door de openheid en de communicatie met anderen. Wat ik als moskeevoorzitter 

doe is goed voor mijn werk en mijn werk heeft weer positieve invloed op mijn 

voorzitterschap. Het heeft dus veel raakvlakken en dat zie ik echt als een verrijking. ’ 

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

‘Het welzijnswerk moet af van de 

bescheidenheid en veel zelfverzekerder worden. 

We moeten het werk veel meer profileren dan 

we nu doen en niet blijven hangen in de oude 

geitenwollensokkentijd. Laat zien wat je doet en 

praat erover. Eigenlijk moeten welzijnwerkers al 

tijdens hun opleiding leren hoe je met ‘public 

relations’ omgaat. Als de mensen die kennis niet 

hebben moet de welzijnsinstelling dat erkennen en er een paar cursussen tegen aan 

gooien.’

‘Dat is ook het paradoxale. Welzijnswerk is er eigenlijk voor het welzijn van mensen 

en om te werken aan meer sociale binding. Maar als het slecht gaat met de economie 

en de samenleving wordt juist op het welzijnswerk als eerste bezuinigd. Ik zou zeggen: 

doe het andersom en investeer daar juist in.’ 

‘Welzijnswerk wordt veelal ingezet in wijken waar of heel veel allochtonen wonen of 

waar heel veel criminaliteit is. Dat zijn vaak aandachtswijken of hoe je ze ook wilt 

noemen. Maar in een villawijk of een dorp is vaak geen welzijnswerk. Terwijl het wel 

eens zo kan zijn dat de sociale cohesie daar ook niet zo geweldig is, er ook isolement 

bestaat en ook rechts-extremisme voorkomt. Daar moet je dus ook welzijnswerk 

inzetten. Sociale cohesie en sociale binding zijn voor de hele stad en voor elke gemeente 

van belang en niet alleen maar in achterstandswijken.’ 

Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘We moeten onszelf niet onderschatten. We hebben in onze projecten echt een verschil 

gemaakt. Zo is de communicatie tussen bewoners verbeterd en is de sociale activering 

geslaagd. Ik weet zeker dat de sociale binding veel minder zou zijn als het welzijnswerk 

er niet was.’ 

‘Ik verzet me er tegen dat we mensen in isolement laten zitten, zelfs al hebben ze dat 

min of meer zelf gekozen. We moet ons niet verbazen over radicalisering, want dat 

is het product van de samenleving als geheel. Dat afschuiven op hun ouders of op 

hun opvoeding is niet terecht, zij hebben daar maar een beperkte rol in. Maar het lef 

ontbreekt om dat te erkennen.’  

‘Ik erger me er aan dat radicale ideeën niet als probleem worden gezien, zolang de 

radicalen maar niet overgaan tot geweld. Geweld is natuurlijk alleen de laatste stap 

die de radicalen zetten. Het is ook erg zorgelijk dat mensen heimelijk begrip kunnen 

opbrengen voor mensen die gewelddadig zijn of zo denken. Dat is echt geen gering 

aantal meer.’  
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‘Velen van hen gaan geïsoleerd leven. Dat zijn mensen die geen contact meer willen 

met de samenleving en ook geen behoefte hebben aan contact met mensen die anders 

denken. Als instellingen kunnen we een verschil maken als we minder op eilandjes 

blijven zitten en samen de problematiek gaan aanpakken. Zelf hoop ik toch echt dat 

ik ook een verschil maak, bijvoorbeeld in het tegengaan van radicalisering en door 

mensen uit hun isolement te halen.’  

‘In elk geval kan ik zelf proberen het verschil te maken door mijn talenten in te zetten, 

kennis te vergaren en deze te delen met collega’s. En, last but not least, blijven geloven 

dat we met z’n allen een verschil kunnen maken. Hoe klein of groot onze inzet ook 

is.’ 

Favoriete vakliteratuur

•	 	Evelien	van	Asperen,	‘Van	intercultureel	werken	naar	interculturele	ruimte’,	

•	 	Piet	 Reckman,	 ‘Hermandad,	 dat	 zijn	 wij	 zelf.	 Werkboek	 veiligheid	 door	

leefbaarheid’ 

Favoriete links voor vakinformatie

•	 www.interculturelecommunicatie.nl

•	 www.emancipatie.nl

Levensmotto

‘Je moet wel in het goede geloven, wil 

je het ook kunnen doen’


