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Loes van der Meer
‘Goede welzijnswerkers luisteren naar wat mensen 
echt bezighoudt, wat hun zorgen zijn’

Loes van der Meer is vrouwenwerkster. Ze studeerde in de jaren zestig sociaal-

cultureel werk aan De Horst, woonde drie jaar in Zuid-Afrika en deed, terug in 

Nederland, twintig jaar lang allerlei soorten vrijwilligerswerk. Landelijk bekend 

werd ze met het succesvolle Bezoekvrouwenproject voor allochtone vrouwen in 

Zwolle en Kampen. 

Sociale academie De Horst is voor mij nog steeds een 

belangrijke inspiratiebron. Je leerde er nadenken over 

het leven, nadenken over goed en kwaad, over wat je 

wil met het leven. Voor mij kreeg het geloof in die tijd 

een hele nieuwe inhoud. Het werd maatschappelijk, 

bezig zijn met mensen. Eind jaren zestig gebeurde er 

zoveel. Alles was in discussie. Provo, Kabouters, het 

was heel creatief. Geweldig eigenlijk.’ 

‘Sociaal-cultureel werk heeft de opdracht mensen 

met elkaar te verbinden. Het kan helpen de ‘trage 

vragen’, de levensvragen te beantwoorden, mensen 

elkaar te laten ontmoeten, de vooroordelen te laten 

wegsmelten. Het helpt mensen samen voor iets te gaan staan, creatief met burgerschap 

om te gaan.’ 

‘Goede welzijnswerkers zijn mensen die goed kunnen luisteren, goed contact kunnen 

krijgen, creatief zijn in het bedenken van interventies. Die in staat zijn mensen nieuwe 

inzichten te geven, die bijdragen aan bewustwording over hoe iemand zich verder kan 

ontwikkelen. Bij het Bezoekvrouwenproject leerde ik weer hoe belangrijk luisteren is. 

Wij wilden dat allochtone vrouwen zo snel mogelijk naar taalles zouden gaan, maar 

veel vrouwen wilden eerst leren hoe hun lijf in elkaar steekt en waar allerlei klachten 

vandaan komen.’ 

‘Ik heb me op een bepaalde manier wel als pionier gezien. Je moet echte bevlogenheid 

hebben om met allochtonen te kunnen werken. Je moet de rijkdom van die andere 

culturen inzien. Turken en Marokkanen komen uit een onderhandelingscultuur, zijn 

heel vasthoudend. Dat is soms vervelend, maar daar moet je doorheen kijken.’  
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Vrouwenwerkster

Plaats: Zwolle en Kampen



( 2

Wie is Loes van der Meer?

Op de foto van de prijsuitreiking moet je haar zoeken. Helemaal achteraan steekt nog 

een beetje grijs haar boven de groep uit. Dat is Loes van der Meer. Ze houdt zich 

het liefst op de achtergrond, maar ze is wel de initiatiefneemster van het succesvolle 

Bezoekvrouwenproject voor allochtone vrouwen in Zwolle en Kampen. Een 

bezoekvrouw haalt vrouwen uit hun isolement en begeleidt ze naar taalles, scholing, 

werk, opvoedingsadvies, hulpverlening of de gezondheidszorg.  

Net in het jaar dat Loes van der Meer 60 werd en afscheid wilde nemen, werd haar 

project bekroond met een Gouden Appeltje, de jaarlijkse prijs voor succesvolle 

welzijnsprojecten van het Oranje Fonds. De komende een of twee jaar mag ze met 

subsidie van dat fonds andere welzijnsinstellingen adviseren over de opzet van 

soortgelijke projecten. 

Loes studeerde in de jaren zestig sociaal-cultureel werk. Daarna woonde ze drie 

jaar in Zuid-Afrika en deed, terug in Nederland, twintig jaar lang allerlei soorten 

vrijwilligerswerk (voor bijvoorbeeld buitenlanders, vrouwen en vluchtelingen). In 

1983 werd ze migrantenwerkster in Kampen en in 1992 begon ze als vrouwenwerkster 

in Zwolle en Kampen. Loes komt bescheiden uit de hoek, maar weet precies wat ze kan. 

Ze is serieus, betrokken en heel goedlachs. ‘Het motto van waaruit ik leef en werk is dat 

iedereen recht heeft op een eerlijke plek onder de zon.’ 

Inspiratiebronnen

Sociale academie De Horst (1965-1969). ‘In de zin dat je leerde nadenken over het leven, 

nadenken over goed en kwaad, over wat je wil met het leven. Er werd hard gewerkt 

aan je levenshouding, je instelling. Inspirerende docenten als Strijd en Boerwinkel 

leerden ons wat inclusief denken is. Dat betekent bijvoorbeeld dat er verschillende 

scheppingsverhalen bestaan en dat er ook andere ‘hoge culturen’ bestaan naast de onze. 



Voor mij kreeg het geloof in die tijd een hele nieuwe inhoud. Het werd maatschappelijk, 

bezig zijn met mensen. Een eerlijke plek voor iedereen, De Horst liep daarin voorop.’  

De jaren zestig. ‘Eind jaren zestig gebeurde er zoveel. Provo, Kabouters, het was heel 

creatief, geweldig eigenlijk. We liften daarop mee, alles was in discussie. Heel idealistisch. 

Toen we in 1973 naar Nederland terugkwamen was dat allemaal weg, de maatschappij 

was veranderd, het ging steeds meer de kant op van de consumptiemaatschappij. 

Mensen gingen weer over tot de orde van de dag. Ook in de kerk pasten we niet zo goed 

meer. Voor ons was de kerk een plek om je op te laden en vervolgens in de samenleving 

aan het werk te gaan. Die houding vonden we niet veel bij anderen terug.’ 

Drie jaar in Zuid-Afrika (1970-1973). ‘Mijn man ging er drie jaar werken als kerkelijk 

opbouwwerker en twee van onze kinderen werden er geboren. De ervaringen met de 

apartheid houden me nog altijd bezig. We hebben ervan geleerd dat dit soort systemen 

mensonwaardig zijn. Als je ziet hoe Verdonk nu bezig is, lijkt het alsof het weer dezelfde 

kant opgaat. Mensen denken steeds meer ‘wij-zij’, autochtoon tegenover allochtoon. 

De geest lijkt uit de fles. Die drie jaar in Zuid-Afrika hebben ons gevormd en kritisch 

gemaakt over deze ontwikkelingen.’ 

Het boek ‘Voorbij het dikke-ik’, van Harry Kunneman (2005). ‘Kunneman, hoogleraar 

humanistiek, geeft woorden aan de dingen waarmee ik me bezighoud. Mensen eisen 

tegenwoordig allemaal maximale ruimte op voor zichzelf, willen allemaal hun zin 

krijgen, waarmee de solidariteit steeds meer verdwijnt. Er wordt niet meer nagedacht 

over zingeving. Met wat Kunneman ‘trage vragen’ noemt - zoals de vraag waarvoor 

je leeft - houdt het ‘dikke ik’ zich niet bezig. Het is de dominante houding bij rechts. 

Politici willen alleen nog scoren, niet argumenteren.’ 

Favoriete case

‘Bij het Bezoekvrouwenproject zag ik weer hoe belangrijk goed luisteren is. Luisteren 

naar wat mensen echt bezighoudt, wat hun zorgen zijn. Wij wilden dat die allochtone 

vrouwen zo snel mogelijk naar taalles zouden gaan, maar de bezoekvrouwen kwamen 

erachter dat veel vrouwen eerst wilden leren hoe hun lijf in elkaar steekt. Ze wilden 

weten waar allerlei klachten vandaan komen. Bijvoorbeeld waar die pijn in hun nek of 

rug vandaan komt. Die pijn kan soms betekenen dat je teveel op je schouders neemt. 

Als je dat door hebt, kun je beter voor jezelf opkomen. Zo kregen die vrouwen meer 

zelfvertrouwen. Voor hen was die groep echt nodig om te emanciperen. Als ze in 

hun eentje zouden emanciperen zouden ze veel te snel schepen achter zich moeten 

verbranden.’  

Professionaliteit en innovatie

‘Professionaliteit is voor mij het werk naar een doel toe. Het zijn de bewuste stappen 

die je zet naar een doel en je daarbij niet laten overheersen door emoties. Een balans 

vinden tussen afstand en betrokkenheid. Ik kon vaak ook moeilijk uitleggen wat ik 

precies deed. Ik ben er pas op het eind van mijn loopbaan achtergekomen dat het 

wel degelijk een vak is. Het is niet iets dat iedereen zo maar komt aanwaaien. Ook al 

beheers je het vak theoretisch betekent dat nog niet dat je een goede werker bent. Je 

hebt een combinatie nodig van betrokkenheid en vaardigheden. Wat ik goede werkers 

vind, zijn mensen die kunnen luisteren. Die goed contact kunnen krijgen, creatief zijn 
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in het bedenken van interventies. Die in staat zijn nieuwe inzichten te geven, bijdragen 

aan bewustwording over hoe iemand zich verder kan ontwikkelen.’ 

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

‘In groepswerk vind ik mezelf niet zo goed, ik vind dat het moeilijkste deel van het 

werk. Ik zorgde er bij moedergroepen en cursussen als ‘vrouwen oriënteren zich op 

de samenleving’ voor dat dingen georganiseerd werden, er goede docenten werden 

gevonden. Het organiseren, het uitdenken van dingen, vergaderingen voorzitten 

vind ik leuk, maar groepsprocessen coachen is niet mijn sterkste kant. Netwerken 

wel. Ik ben betrouwbaar en aardig. Ik vraag mensen hoe het gaat of ik nog ergens 

mee kan helpen. Dat vind ik leuk. Mensen met elkaar in contact brengen, met elkaar 

verbinden. Ik heb geleerd combinaties tussen mensen te leggen en dat kwam bij het 

Bezoekvrouwenproject goed van pas.’’Ik ben er niet voor al te snel partij te kiezen. Als 

je partij kiest ben je voor de ene partij niet meer bereikbaar. Het kwam wel eens voor 

dat ik me met een groep in een buurthuis naar binnen moest vechten. Je moet dan 

soms partij kiezen, maar je moet dat niet bij voorbaat al doen. Als je professioneel te 

werk gaat moet je van beide kanten horen hoe dingen zitten.’ 

Hoogte- en dieptepunten

‘Het Bezoekvrouwenproject lijkt nu mijn grootste succes. Maar de vrouwennetwerken 

die ik als vrouwenwerkster vanaf 1992 in Zwolle heb opgezet, waren ook belangrijk. Ik 

was de enige die met allochtone vrouwen werkte. Ik ondersteunde allerlei initiatieven, 

bijvoorbeeld het comité Vrouwen in de bijstand, een netwerk van allochtone vrouwen 

in Zwolle en een toeleidingsproject voor autochtone vrouwen op weg naar werk. In die 

tijd heb ik met de vrijwilligerscentrale ook projecten rond taalverwerving opgezet. Taal 

moet je in de praktijk leren. Vrijwilligerswerk bleek een goede manier om taalervaring 

op te doen.’ 

‘Dingen mislukken soms omdat mensen te makkelijk over cultuurverschillen 

heenstappen. De organisatie van Internationale Vrouwendag in Zwolle mislukte door 

die cultuurverschillen. Nederlandse en allochtone vrouwen bleken nog niet goed te 

kunnen samenwerken. De allochtone vrouwen hadden het gevoel dat ze niet echt 

gehoord werden. In plaats van een gezamenlijk feest is er nu weer een stedelijk feest in 

de Zwolse schouwburg en zijn er in de wijken weer aparte feesten met de allochtone 

vrouwen.’ 

‘In 1983 werd ik migrantenwerker bij de stichting Welzijn Kampen. Ik moest het 

vrouwenwerk opzetten voor allochtone vrouwen. Ik denk dat ik toen pas in de vingers 

kreeg wat het werk inhoudt. Ik ben er later op een vervelende manier uitgegaan. Een 

collega liet het steeds afweten, het voelde steeds meer als een geïsoleerde functie. In 

Kampen wonen nogal wat Turken uit Oost-Turkije, die zijn vaak nogal stug, zoals 

Orhan Pamuk in de roman Sneeuw ook beschrijft. Bovendien vond ik sfeer in Kampen 

zwaarmoedig. De zwaarte hangt daar in de straten.’  

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘Eind jaren zestig was het veel creatiever. Toen ik hier in 1992 bij welzijnstichting 

Travers kwam, zei mijn directeur meteen dat de gemeente geen zin meer had om het 



welzijnswerk als haar eigen betaalde oppositie te subsidiëren. De gemeente ‘betaalt 

en bepaalt’ nu wat er gebeurt. Dat haalt alle creativiteit eruit. Juist door tegenspraak 

ontstaan vaak nieuwe sociale initiatieven. Tegendraadsheid wordt niet altijd op prijs 

gesteld. Het Bezoekvrouwenproject is nu een succes, maar de aandacht voor allochtone 

vrouwen binnen de instelling was allesbehalve vanzelfsprekend. Ik heb vaak aandacht 

gevraagd voor allochtone vrouwen, maar meestal was de reactie binnen: ‘Heb je haar 

weer’. Ik was lang een roepende in de woestijn.’’Je moet extra werk in die groepen 

steken. Er wordt nadruk gelegd op het samengaan van autochtonen en allochtonen 

in het diversiteitsbeleid, maar dat werkt gewoon niet. Allochtonen moeten eerst meer 

zelfvertrouwen krijgen. Ik heb eens een interculture leeskring gehad waarin het aantal 

Nederlandse en het aantal allochtone vrouwen ongeveer gelijk was. De Nederlandse 

vrouwen overheersten door hun taalvaardigheid al snel.’  

‘Het werk is soms heel erg uitputtend en emotioneel zwaar. Ik vind het werk uitputtend 

omdat je voortdurend intercultureel moet communiceren. Dat betekent: er goed op 

letten of je boodschap wel overkomt en steeds proberen te begrijpen wat de ander 

bedoelt met zijn of haar boodschap. Ik kreeg met veel schrijnende problemen te 

maken en daarbij voelde ik me heel machteloos. Ik had weinig tot geen collega’s die 

met hetzelfde bezig waren en waar ik dingen mee kon delen. De laatste tijd werd ik 

moedeloos van de verhardende mentaliteit waarbij iedereen alles lijkt te mogen zeggen 

tegen allochtone vrouwen. Dat alles put uit en het kostte me steeds meer moeite 

nieuwe energie uit het werk te halen. Die energie zat hem in de ontwikkeling die ik 

vrouwen zag doormaken, de stapjes op weg naar emancipatie, maar ook uit de warmte 

die vrouwen uitstraalden als je op hun bijeenkomsten was, hun hartelijkheid en hun 

vertrouwen.’ 

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

‘Sociaal-cultureel werk heeft de opdracht mensen 

met elkaar te verbinden. Het kan helpen de 

‘trage vragen’, de levensvragen te beantwoorden, 

elkaar te ontmoeten, de vooroordelen te laten 

wegsmelten. Sociaal-cultureel werk helpt 

mensen samen voor iets te gaan staan, creatief 

met burgerschap om te gaan.

De taak van het welzijnswerk is ook om belangen 

te behartigen. Het is belangrijk dat gehandicapten op het Binnenhof hun stem laten 

horen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar is het opbouwwerk ook 

voor, maar het is de vraag of de gemeente dat nog wil betalen, want het gaat vaak tegen 

hun belangen in. Uit de tegenspraak en discussie ontstaat vaak ook creativiteit.’  

Het slechte imago van het welzijnswerk stoort mij. Als ik vertel dat ik welzijnswerker 

ben, krijg ik meteen te maken met een negatief beeld. Zo van: ‘Hoe veel jongerenwerkers 

werken er niet in de buurt en nog steeds is het zo’n rotzooi’. We werken keihard, doen 

hartstikke ons best en toch word je steeds weggezet als ‘dat welzijnswerk houdt ook 

niets in’. Wij zijn nog nooit door de Volkskrant benaderd voor een interview over het 

Bezoekvrouwenproject. Ik heb het ze gevraagd, maar ze vonden het niet interessant. Er 

moeten journalisten komen die er beter over schrijven.’  
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Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

Bevlogen werkers kunnen het verschil maken, mensen met een tik op een bepaald 

gebied. Ik heb me wel als pionier gezien. Je moet echte bevlogenheid hebben om met 

allochtonen te kunnen werken. De hete aardappel werd steeds doorgeschoven, maar 

nu moet iedereen ook met die groepen werken. Je moet het heel leuk vinden om 

met mensen met verschillende achtergrond om te gaan, de rijkdom van die andere 

culturen inzien. Je moet geduld hebben, alleen al om met ze te kunnen praten. Om 

vertrouwen te winnen, heb je tijd nodig. Turken en Marokkanen komen uit een 

onderhandelingscultuur, zijn heel vasthoudend. Dat is soms vervelend, maar daar 

moet je doorheen kijken.’

Favoriete vakliteratuur

•	 	Geert	 Hofstede,	 ‘Allemaal	 andersdenkenden.	 Omgaan	 met	 cultuurverschillen’,	

jaartal 

•	 	David	Pinto,	‘Interculturele	communicatie’,	1990	

•	 	Harry	Kunneman,	‘Voorbij	het	dikke-ik’,	2005

Levensmotto

‘Het motto van waaruit ik leef en 

werk is dat iedereen recht heeft op 

een eerlijke plek onder de zon.’


