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Philippe Pietermaat
‘Zullen wij samen op weg gaan? Dan komen  
we verder!’

Philippe Pietermaat is schoolmaatschappelijk werker in de Rotterdamse wijk 

het Oude Noorden. Hij verleent hulp aan ouders en kinderen, en ondersteunt 

leerkrachten. Hulpverleners kunnen volgens hem verschil maken door creatief te 

werk te gaan en een band met mensen op te bouwen. Dit jaar zit Pietermaat 25 

jaar in het vak. ‘Het allerbelangrijkste is dat je mensen bij het eerste contact het 

vertrouwen geeft dat ze weer terug kunnen komen.’ 

Zijn werk omschrijft Philippe Pietermaat als 

‘hulpverlening aan ouders en kinderen en 

ondersteuning van de leerkrachten’. Als schakel 

tussen de school en de thuissituatie, gaat hij vaak 

op een onconventionele manier te werk: ‘Als je het 

je kunt veroorloven om adequaat te handelen, moet 

je dat doen. Ik hou niet van dat starre. Ga toch wat 

flexibeler te werk, dat komt iedereen ten goede.’ 

In zijn werk heeft hij veel te maken met kinderen uit 

multiprobleemgezinnen, waarvan een aanzienlijk 

deel van allochtone komaf is. Onlangs nam hij het 

initiatief voor een publicatie over een Marokkaans probleemgezin. ‘Die mensen die in 

dat boekje aan bod komen, passen niet in een reguliere manier van hulpverlening. Dan 

kan het niet anders dat je daar soms een keer op woensdagavond of zondagmiddag 

langs moet.’ 

‘Als ik afspraken moet maken met andere hulpverleners in de wijk, dan wil ik wel dat 

het op mijn manier gaat. Dan kan ik onvoorstelbaar vervelend zijn. Dan vinden ze dat 

ik me met hun zaken bemoei, en als ze vragen waarom ik dat doe, zeg ik: “Dat doe ik 

voor dat kind”. Collega-hulpverleners vinden dat soms lastig. Want ik kan dan heel 

bot zijn.’ 

Maar Pietermaat kan niet iedereen helpen. ‘Die jongen is voor mij afgeschreven. Dat 

wordt een tbs-kliniek of een gewapende overval. Die komt uit een crimineel nest, dat 

is over en uit. Hij is al twaalf jaar, dat draai je niet meer terug.’ 
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Wie is Philippe Pietermaat?

Philippe Pietermaat (1956) groeide in de jaren zestig op in de Rotterdamse wijk 

Hillegersberg. Na de mavo en de havo kwam hij in de jaren zeventig bij toeval in 

aanraking met de sociale sector. ‘Na de havo werd ik geopereerd aan een hernia. In het 

kader van de interim-regeling jeugdwerkloosheid moest ik daarna mijn handen uit de 

mouwen steken bij een non-profit organisatie. Ik ging aan de slag bij een bureau voor 

maatschappelijk advies en informatie. Daar deed ik receptiewerk. Ik was een jaar of 

twintig en ik was heel beschermd opgegroeid. Ineens maakte ik kennis met de grote 

boze stad.’ 

‘De directeur zei na verloop van tijd tegen me: “Jongen, jij moet hier niet blijven suffen, 

je moet naar de academie”. We zijn toen in Rotterdam gaan kijken, maar daar zag ik 

geitenwollensokken tot aan de knieën, daar had ik helemáál geen trek in. Dus zijn we 

naar Den Haag gegaan en daar hadden ze een heel concreet onderwijsaanbod: vier 

blokken van drie maanden. Ik koos daarom voor Den Haag.’ 

‘Na vier jaar sociale academie kreeg ik meteen een baan als maatschappelijk werker. 

In 1981 begon ik bij Clubhuis de Brug aan de Oranjeboomstraat in Feijenoord. Dat 

bestaat nu niet meer. In ‘86 of ‘87 ging ik terug naar mijn stageplek, het Hulp- en 

adviescentrum in het Oude Westen. Een eerstelijnsorganisatie met een multidisciplinair 

team met huisartsen, ouderenwerk, raadslieden, gespecialiseerde gezinshulp en 

wijkbejaardenverzorging.’ 

‘In 1991 ging ik aan de slag in het Oude Noorden omdat daar een voorbeeldproject 

van het schoolmaatschappelijk werk startte. Dat kwam voort uit mijn eerste liefde 

die ontstond bij Clubhuis de Brug, dat tegenover basisschool De Ducdalf stond. Veel 

ouders van die school kwamen bij ons binnen, dus dat contact met ouders en scholen 

kende ik al. Toen in ’91 zich die kans voordeed om te pionieren in Noord, heb ik die 

aangepakt.’ 

‘In juni 2000 kwam ik in dienst van de Stichting Verenigde Protestants Christelijke 

Scholen (VPCS). Sindsdien ben ik werkzaam voor het schoolbestuur van drie speciale 



basisscholen, in het Oude Noorden, Bospolder en Crooswijk. Wat een carrièrelijn, hè?! 

Sodemieters!’ 

Inspiratiebronnen

De Interactieacademie (begin jaren ’80).‘Tijdens mijn eerste baan heb ik twee jaar 

Interactieacademie gedaan in België. Eens in de veertien dagen op vrijdag naar school. 

Geweldig, voor iedereen en niet alleen voor hulpverleners. De opleiding is gericht op de 

systeem- en communicatietheorie van Watslawick. Je kijkt dus niet alleen naar het kind 

of het individu, maar ook naar alles eromheen. De rode draden van de systeemtheorie 

zijn inzet, betrokkenheid en beïnvloeding. De eerste zin van die opleiding was 

onvergetelijk: “We gaan terug naar het simpele denken, en o wee, dat zal niet makkelijk 

zijn”. Een uitspraak als: “Liever het bekende ongewenste, dan het gewenste onbekende” 

komt er ook vandaan. En het bestaat nog steeds in dezelfde vorm.’ 

Oud-collega’s en docenten. ‘Ik moet denken aan Jan Hekman, een huisarts in het 

gezondheidscentrum in het Oude Westen waar ik eind jaren tachtig werkte. Die zei: 

“We werken in het Oude Westen en over tien jaar is dit nog steeds het Oude Westen. 

Maar als professional heb je daar voor meer dan 100 procent voor te gaan”.‘ 

‘En iemand als Carla Wessels, mijn stagebegeleidster. Ik zou het heel leuk vinden als 

zij straks bij de uitreiking van mijn boekje kan zijn. Die mensen zijn voorbeelden voor 

me geweest. Ook omdat ze de guts hebben gehad om toen te benoemen wat goed en 

fout in me was. Als ik nu haar beoordeling van mijn scriptie teruglees, dan is dat is 

geweldig, dat is precies hoe ik als persoon in elkaar zit.’ Zijn eerste baas, in Clubhuis de 

Brug, is hij eveneens dankbaar: ‘Die heeft me de kans gegeven. Een sollicitatiegesprek 

van een half uurtje: “Ik kan niks maar ik wil alles proberen”. “Ga maar aan de slag, 

jongen”.’ 

Zijn gezin. ‘Ik weet dat je de wereld niet kunt veranderen. Maar ik kan mijn eigen 

kinderen laten opgroeien in een fijne omgeving, zonder zorgen. In de afgelopen jaren 

heb ik als vader geleerd dat je enorm rijk bent met datgene wat je hebt. Terwijl dat op de 

plek waar je werkt – zachtjes uitgedrukt – vele malen minder is. Ik zeg altijd: alles wat 

ik meemaak nadat ik de voordeur achter me dicht trek, is niet meer vanzelfsprekend. 

Dus als ik daar een stukje aan kan bijdragen, ben ik tevreden.’ 

Tegelijk benadrukt Pietermaat dat je nuchter moet zijn. Buiten is een Marokkaanse 

jongen van twaalf het schoolplein aan het vegen. ‘Die jongen is voor mij afgeschreven. 

Dat wordt een tbs-kliniek of een gewapende overval. Die komt uit een crimineel nest, 

dat is over en uit. Eén op één is het top, maar zodra hij het hek uitloopt, ben je hem 

kwijt. Hij is al twaalf jaar, dat draai je niet meer terug. Je verandert het Oude Noorden 

niet, de buurt waar die kinderen wonen en leven, die verander je niet. Maar je kan wel 

je stinkende best doen om het leven voor die mensen een stukje aangenamer te maken. 

Zo simpel is het.’ 

Favoriete case

‘Een van de dingen die ik echt heel leuk vond om te doen, maar ook heel intensief, was 

een sportproject in juni 1996. Als schoolmaatschappelijk werker in het Oude Noorden 

kwam ik in contact met kinderen die niet buiten kunnen spelen. Er is weinig groen, 

weinig speelruimte. Ik pak ’s avonds mijn fiets, ik ga terug naar huis en ik zit in het 
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groen. Mooi huis, leuke kinderen, noem maar op. Maar twee kilometer verderop is het 

een wereld van verschil: die kinderen in het Oude Noorden hebben dat allemaal niet.’ 

‘In de schoolse situatie zagen we dat ze sporten leuk vonden, daarom ben ik met 

een schooldirecteur en een vrijwilliger een project gestart waarin we 15 kinderen uit 

Noord kennis lieten maken met een voetbalvereniging. Samen met de dienst Sport 

en Recreatie hebben we een vereniging uitgezocht en vanuit dat project zijn die 

kinderen lid geworden van die vereniging. We hebben het gedaan met de Marokkaanse 

vereniging en de ouders erbij betrokken. Nu, tien jaar later, loopt het nog steeds. Het 

project is helemaal geïntegreerd.’ 

Professionaliteit en innovatie

Pietermaat brengt binnenkort een publicatie uit waarin hij de gezinshulpverlening 

anno 2006 in beeld brengt aan de hand van het verhaal van een Marokkaans gezin in 

het Oude Noorden. Hij bladert door het manuscript en leest een uitspraak voor van 

Loubna, een dochter uit het probleemgezin, die vertelt hoe ze denkt over Henk, de 

maatschappelijk werker: “Ik zie Henk wel zitten. Ik vertrouw hem. Het is zijn werk, 

maar hij is betrouwbaar. Hij komt afspraken na en hij is er als het nodig is.” Dat vind 

ik mooi, hoe die meid dat zegt. Henk, dat ben ik. Dat straal ik kennelijk uit, dat ik heel 

betrokken ben. Maar het is ook gewoon mijn werk, dus als ik de deur achter me dicht 

trek, zit ik weer lekker in mijn eigen huisje.’

‘Het allerbelangrijkste van mijn vak is dat je mensen bij het eerste contact het 

vertrouwen geeft dat ze weer terug kunnen komen. Ik zit vaak op de rand. Dat is soms 

even nodig om de verhoudingen neer te zetten. Soms moet je interveniëren. Omdat 

mensen vaak in een eerste impuls, vol boosheid op je af komen. De manier waarop je 

dan zegt: “Ik zie dat je boos bent”, dat maakt verschrikkelijk veel uit. C’est le ton qui 

fait la musique. Het heeft geen zin om met mensen een rustig gesprek te voeren als 

die boosheid er nog zit. Laat de boosheid er eerst maar uitkomen, laat ze het maar 

benoemen en ga dan pas verder. Zeker in een schoolsituatie zijn ouders soms helemaal 

over de rooien, want het is hún kind. Maar met iemand die boos is valt niet te praten. 

Daar moet je mee om kunnen gaan. En door de jaren heen ontwikkel je daar gevoel 

voor. Een soort fingerspitzengefühl.’ 

‘Ik ben niet iemand van dikke beleidsplannen. Vind ik ook lastig om te doen. Als ze mij 

vragen om een ouderplan op papier te zetten, dan heb ik wel in mijn hoofd hoe ik het 

wil doen, maar ik kan het beter uitvoeren dan noteren. Dus ik schrijf die notitie liever 

als de actie al gedaan is. Dat betekent niet dat ik niet weloverwogen te werk ga. Maar 

ik ben zonder meer een doener. Zo zit ik ook als persoon in elkaar. Ik heb daarom ook 

zo’n hekel aan afspraken op lange termijn. Niet een afspraak over twee weken, maar nu 

even twintig minuten praten, dan kijken we wat we er nú aan kunnen doen.’ 

Hij geeft een voorbeeld van een Antilliaanse moeder die voor de sociale dienst een 

verklaring van de school moest hebben dat haar zoon op een school voor speciaal 

onderwijs zit. ‘Met dat briefje krijgt die moeder waarschijnlijk de eerste drie maanden 

een uitkering. Dat mens belt op, ik bel de sociale dienst op, ik typ een brief, pleur het 

in een envelop en klaar. Dat is mijn stijl. Ik ga geen tijd steken in de registratie van dat 

soort dingen.’ 

‘Als Ik iets wil weten, pak ik meteen de telefoon om het uit te zoeken. Vertaal dat naar 

de context van de reguliere hulpverlening. Dan komt er een mevrouw bij de balie, die 



moet een afspraak maken. En dat kan helaas pas over veertien dagen “want we hebben 

het erg druk”. En dan vragen ze zich af waarom er zo weinig mensen op die afspraken 

komen. In het maatschappelijk werk wordt al zolang als ik werk gediscussieerd over 

de vraag wat beter is: een open of een gesloten spreekuur? Dan denk ik: als we daar in 

2006 nog niet uit zijn. Natuurlijk moeten dingen geordend verlopen, maar zorg dat je 

een manier vindt die efficiënt werkt. Ik hou niet van dat starre. Ga toch wat flexibeler 

te werk, dat komt iedereen ten goede.’ 

Hoogte- en dieptepunten

Hoogtepunten vind ik dat ik mijn kennis kan overdragen aan pabo-studenten of 

studenten aan de sociale academie. Ik heb de afgelopen jaren redelijk vaak gastcolleges 

gegeven. Ik had een jarenlange traditie bij de pabo in Zwolle en hier komen altijd 

studenten van Hogeschool InHolland. Dat vind ik heel leuk om te doen. En ik ben nu 

aan het kijken of ik iets voor de Hogeschool Rotterdam kan betekenen.’ 

‘In dit werk loop je tegen enorm veel problemen aan, zowel individuele als structurele. 

Je zou willen dat dingen anders gaan. Een van de dieptepunten in het welzijnswerk 

vind ik de permanente zorg om geld. In al die vijfentwintig jaar dat ik in deze sector 

rondloop, kan ik me bijna geen moment herinneren waarop niet werd gesproken over 

geld, over formaties, over continuïteit.’ 

‘Een veranderend Rotterdam, met deelgemeentes, dat heb ik ook nog meegemaakt. 

Elke vier jaar die politiek waar je afhankelijk van bent: hoe staan ze nu weer tegenover 

het welzijnswerk? Daar werd ik echt schijtziek van. Maar sinds ik hier op school werk, 

heb ik dat dus niet meer. Want dit is een school, en geen instelling. En dat is heel 

prettig.’ 

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik volledig de vrije hand. Discussies over privacy, 

over geld, dat is hier allemaal niet aan de orde. Dat is ook de reden dat ik weg ben 

gegaan, ik werd helemaal gek van dat geouwehoer over geld. In mijn vorige baan was ik 

in dienst van een instelling voor maatschappelijk werk, maar werkzaam voor scholen. 

Daar wilde ik vanaf. Nu ben ik in dienst van de school. Ik kan zelfstandig opereren. Dat 

past meer bij mijn stijl van werken. Als ik een dvd nodig heb, dan koop ik die gewoon 

en lever ik de bon in. Het is niet te vergelijken. Het gaat altijd in goed overleg met mijn 

leidinggevende. Maar ik zie gewoon dat het vertrouwen er is.’ 

Op dat moment loopt Marijke de Koog, zijn leidinggevende, op de gang. Philippe 

springt overeind, spreekt haar aan, legt uit waar het interview over gaat en vraagt of zij 

hem in een paar zinnen kan typeren. Ze vertelt: ‘Hij is bezield. Ik vind dat hij op een 

onconventionele manier werkt. Hij mag hier zijn eigen koers bepalen en dat doet hij 

ook. Hij heeft zijn eigen visie en mening en hij krijgt van het schoolbestuur de ruimte 

om zijn eigen werk uit te stippelen. Maar soms neemt hij uit enthousiasme dingen op 

zich, verliest hij een beetje uit het oog waar de grenzen van zijn werk liggen. In die zin 

is hij anders dan elke maatschappelijk werker die ik heb meegemaakt.’ 

Hoe blijf je fris? ‘Natuurlijk heb je privé-bezigheden. Iedereen heeft het over sport en 

bewegen. Nederland staat in de top vijf van de dikste landen. Ik zie ook veel dikke 

kinderen die te weinig sporten. Ik vind sport al heel mijn leven leuk. Jarenlang 
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gevoetbald in de vierde klasse. Toen kreeg ik die hernia. In de plaats van voetbal kwam 

zwemmen, ik loop twee keer in de week hard en ik tennis. Dat vind ik leuk. Maar als ik 

zelf geen reet doe, kan ik ook niet overbrengen dat kinderen meer moeten sporten.’ 

‘Verder heb ik een seizoenkaart van Feyenoord. En als ik het thuis niet naar mijn zin 

zou hebben, als je relatie niet goed is, is het erg moeizaam om dit werk te doen. Want je 

bent constant met mensen bezig. Natuurlijk moet je oppassen dat je niet over je eigen 

grenzen gaat. Maar ik werk nu 25 jaar en ik ben nog nooit overspannen geweest.’ 

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

‘Ik denk dat er nog een hoop te winnen valt, maar 

daarvoor zal je een stiel moeten ontwikkelen die 

anders is dan de laatste jaren gebruikelijk was. 

Je moet veel meer creativiteit zoeken. Op het 

moment dat je er met taal niet uitkomt, doe 

je het op een andere manier. Wij denken altijd 

in patronen van hulpverlening, maar dat hoeft 

helemaal niet. Als je met die probleemgroepen 

hier in het Oude Noorden iets wil bereiken, dan 

vraagt dat een methodiek die negen van de tien hulpverleners niet eigen is. Dan vind ik 

dat je eerlijk naar jezelf moet zijn en moet zeggen: dit kan ik niet behappen.’

‘Neem het pilotproject ‘vroegtijdige interventie in gezinnen’ (VIG), dat momenteel 

in het Oude Noorden loopt. Een regulier maatschappelijk werker kan nooit zo 

outreachend werken als een gezinscoach met een caseload van zes. Als nu blijkt dat 

met die methodiek van werken succes wordt geboekt, dan laat dat de ernst van de 

problematiek zien. Ik zeg niet dat je het hele maatschappelijk werk van tafel moet 

vegen, maar je moet goed naar de formatie kijken, zodat je de stijl van werken van die 

VIG-coaches kan implementeren.’ 

Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘Je moet toegang zien te krijgen tot die groepen. Je moet hun cultuur aanvoelen. Als 

ik op school iets wil organiseren met Marokkanen, dan doe ik drie dingen: ze krijgen 

een brief mee, ik bel ze op en ik ga langs. Want alleen een briefje meegeven, werkt niet. 

Dus vervolgens bel ik op: “Heeft uw zoon een brief gehad? Nee? Dan kom ik morgen 

langs”. Maar wat nog beter werkt – en dat doen wij nu op school – Marokkanen door 

Marokkanen laten bellen.’ 

‘En je moet een band met mensen opbouwen. Ik sprak laatst een Marokkaanse vader 

en die werd kwaad op me: “Ik heb Marokkaans bloed”. Ik zeg: “Nou, lekker belangrijk, 

ik heb Indonesisch bloed”. Dat kan, omdat ik een band met hem heb opgebouwd. Zijn 

zoon kwam in aanmerking voor dagbehandeling bij een orthopedisch centrum. Die 

aanmelding moet met formulieren, allemaal ambtelijk gezwets.’ 

‘En die vader vond het eigenlijk maar niks. Dan zeg ik: “Nou moet je niet denken dat 

ik hier Marokkaantje zit te pesten, want dan zit je hier aan het verkeerde adres. Ik zit 

hier om te zorgen dat jouw zoon geen teringmarokkaantje wordt. En als je me niet 
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vertrouwt, gaan we nu naar het theehuis en dan komt die kale kaaskop binnen en zal 

je het wel zien”. Zegt hij: “Ken je ze daar dan?”. Een paar dagen later spreek ik Achmed, 

een andere Marokkaanse vader. Die twee zijn elkaar tegen gekomen bij de moskee en 

Achmed heeft hem gezegd: “Je moet doen wat Philippe zegt, dat is het beste voor je 

kind.” En toen is het gelijk geregeld.’ 

Favoriete vakliteratuur

•	 De	boeken	over	systeem-	en	communicatietheorie	van	Paul	Watslawick.	

Levensmotto

Op zijn prikbord hangt de volgende 

uitspraak: ‘Niet omdat het moeilijk 

is durf je het niet aan, maar omdat 

je het niet aandurft is het moeilijk’.


