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Songül Gürses
‘Immigranten en vluchtelingen moeten hier keihard 
knokken om iets op te bouwen’

Songül Gürses is wijkopbouwwerker in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Landelijk 

bekend werd ze met het duo-opbouwwerk. Daarbij ging zij samen met een andere 

opbouwwerker op huisbezoek om bewoners bij leefbaarheid en wijkactiviteiten 

te betrekken. Via de interculturele bewonerswerkgroep in Presikhaaf helpt ze nu 

mensen met allerlei achtergronden een goede positie op te bouwen. ‘Verschil maak 

je als opbouwwerker door goed te luisteren naar de behoeften van mensen’ 

‘Ik heb als jong meisje keihard moeten knokken. 

In Turkije had ik veel meer vrijheid, deed daar een 

beroepsopleiding. In Nederland mocht ik nergens 

naar toe, ik werd gepest op school en moest de taal 

uit een woordenboekje leren. Op De Sprankel moest 

ik heel hard werken en toch elke dag om vier uur ‘s 

middags weer thuis zijn. Van de zeventien studenten 

zijn er maar drie overgebleven. De anderen hielden 

het niet vol, werden uitgehuwelijkt of moesten van 

hun ouders gaan werken.’ 

‘Mijn eerste betaalde baan in de jeugdhulpverlening 

bij het JAC in Deventer was geweldig. Collega’s hielpen me en van mijn salaris kon 

ik mijn ouders geld geven en zelf autorijlessen nemen. Na een paar jaar kreeg ik de 

ruimte om door te studeren.’ 

‘Door een tip van mijn broer ging ik solliciteren bij het migrantenteam bij de Stichting 

Welzijn Arnhem en werd aangenomen. We bouwden daar een sterke positie op bij het 

adviseren van zelforganisaties, het betrekken van diverse nationaliteitsgroepen in het 

wijkbeheer en het opbouwen van een voorziening die door de allochtone ouderen 

zelf moest worden bestuurd. Wat hebben we ervoor moeten knokken om ervoor te 

zorgen dat Turkse vrouwen in het bestuur kwamen. Ik ben er nog steeds trots op dat 

het gelukt is.’ 

Als stedelijk opbouwwerker benaderde Songül begin jaren negentig samen met collega 

in de wijk, Gerard Scheuter, migranten om actief te worden voor de leefbaarheid en 

andere wijkactiviteiten. Uit dit project voor duo-opbouwwerk kwam onder meer een 

Turkse interculturele werkgroep voort, die samen met autochtone bewoners problemen 

in de wijk aanpakt. 

‘Ik probeer mensen de ruimte te geven, zodat iedereen zijn verhaal kwijt kan. Dat 

doe je door goed te luisteren, de tijd te nemen en je open te stellen. Als je je openstelt, 

ontstaat er vertrouwen en komen bewoners ook makkelijker naar je toe. Daarbij 

probeer ik bewoners ook bewust te maken van hun eigen belang en te kijken of ze ook 

een gezamenlijk belang hebben, zodat ze er samen mee aan de slag kunnen.’ 
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Wie is Songül Gürses?

Songül (38) kwam op vijftienjarige leeftijd naar Nederland, deed de opleidingen 

Residentiële Hulpverlening bij de Sprankel in Zwolle en Cultureel Maatschappelijke 

Vorming aan sociale academie De Horst. Ze werkte bij het JAC in Deventer, bij het 

migrantenteam in Arnhem en is sinds acht jaar opbouwwerker in Presikhaaf.  

‘Ik kwam als vijftienjarig meisje naar Nederland bij mijn vader wonen om samen met 

twee van mijn broers hier een toekomst op te bouwen. Turkije was in 1982 gevaarlijk 

vanwege het kolonelsregime. Ik had grote verwachtingen, maar belandde geïsoleerd op 

een bovenwoning in Zutphen en werd gediscrimineerd op de huishoudschool.’  

‘De enigen met wie ik contact mocht hebben waren twee Turkse buurmeisjes, die heel 

traditioneel leefden. Na school heb ik anderhalve maand in een naaiatelier gewerkt en 

heb in die periode geen daglicht en ook geen loon gezien. Hoe mensen daar behandeld 

werden!’   

‘Een mevrouw die heel aardig was en ons vaak hielp, motiveerde mij om weer te gaan 

leren. Ze kende De Sprankel in Zwolle. Hier konden mensen als ik terecht voor een 

beroepsopleiding groepswerk of sociale dienstverlening. Ze nam mijn vader met de 

auto mee naar de Sprankel. Dat was een shock voor hem. Jongens en meisjes zaten als 

hippies intiem op de banken. Zeki Arslan, een Turkse onderwijsconsulent, wist mijn 

vader te overtuigen. Ik moest me aan heel erg strakke regels houden, dan mocht ik de 

opleiding gaan doen.’  

‘Ik heb als jong meisje keihard moeten knokken. In Turkije had ik veel meer vrijheid, 

deed daar een beroepsopleiding. In Nederland mocht ik nergens naar toe, ik werd 

gepest op school en moest de taal uit een woordenboekje leren. Op De Sprankel moest 

ik heel hard werken en toch elke dag om vier uur ‘s middags weer thuis zijn. Van de 

zeventien studenten zijn er maar drie overgebleven. De anderen hielden het niet vol, 

werden uitgehuwelijkt of moesten van hun ouders gaan werken.’ 



Inspiratiebronnen

Eerste baan

‘Mijn eerste betaalde baan in de jeugdhulpverlening bij het JAC in Deventer was 

geweldig. Collega’s hielpen me en van mijn salaris kon ik mijn ouders geld geven en 

zelf autorijlessen nemen. Na een paar jaar kreeg ik de ruimte om door te studeren.’ 

Sociale academie De Horst

‘Vanuit Deventer ging ik naar de deeltijdopleiding aan De Horst. Hier ben ik mij 

bewust geworden van de positieve kanten van het allochtoon zijn. Ik emancipeerde 

als vrouw, als allochtoon, als mens. Alle culturen en nationaliteiten zaten bij elkaar. Ik 

weet nog goed dat we met alle studenten naar de vrijlating van Nelson Mandela keken 

en wat dat met ons deed. Na een reorganisatie in de jeugdzorg ging ik van het JAC naar 

de pleegzorg.’ 

Favoriete case

‘Ik begeleid de Interculturele Werkgroep Presikhaaf. Die bestaat uit vrouwen van 

allerlei afkomst: Nederlands, Turks, Marokkaans, Antilliaans, Surinaams, Egyptisch, 

Irakees en Somalisch. Dit loopt al behoorlijk lang en we hebben echt succes. Mensen 

begrijpen elkaar, zien dat mensen allemaal unieke individuen zijn en niet zomaar te 

stigmatiseren zijn als groep. Er is respect, saamhorigheid, waardering, acceptatie en 

veel onderlinge samenwerking.’ 

‘De positie van de Interculturele Werkgroep Presikhaaf is wel veranderd. De vrouwen 

zijn ook actief geworden in het wijkplatform en het wijkteam. Dit betekent dat nu zowel 

autochtonen als allochtonen, waaronder veel vrouwen, actief zijn in de wijkstructuur. 

Voor allochtone vrouwen is het een hele stap om ‘s avonds naar vergaderingen te gaan 

die voor tachtig procent uit mannen bestaan. Ze praten nu mee over de veranderingen 

in de wijk. Dat heeft flink bijgedragen aan de wederzijdse waardering en acceptatie 

tussen autochtonen en allochtonen in de wijk. Ik zie dat als een belangrijk resultaat 

van het opbouwwerk.’  

‘De bewonerswerkgroep heeft een heel belangrijke functie in de wijk. Ieder heeft weer 

een eigen deel van de wijk waar ze werken aan de multiculturele samenwerking. We 

merken dat de verhoudingen in de wijk de afgelopen jaren echt zijn verbeterd hierdoor. 

Zelf krijg ik ook veel waardering terug en dat is voor mij de motor. Anders hou je dit 

werk niet vol.’ 

‘De communicatie met zo’n diverse groep bewoners is extra moeilijk, door de taal- 

en cultuurverschillen. Daar heb je dan extra veel geduld voor nodig. Maar dan zie je 

toch dat het werkt. Mensen raken geïnteresseerd in elkaars culturen, krijgen onderling 

binding en hebben buiten de vergaderingen veel contact. Voor mezelf is het ook leuk en 

leerzaam: ik leer steeds nieuwe dingen over onbekende culturen, zoals de Somalische 

en Iraakse.’ 

Professionaliteit en innovatie

‘Ik kom er weinig aan toe om vakliteratuur te lezen. Het werk is zo intensief en 

thuis hebben we ook een druk leven met de kinderen. Ik probeer wel steeds nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen. Pas geleden hebben we een project gedaan in een deel van 

de wijk waarin de allochtonen helemaal niet participeren. Er is een wijkorganisatie 
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die uit oudere Nederlanders bestaat en er was nauwelijks uitwisseling met andere 

bewonersgroepen. We hebben met een projectsubsidie daar een project “Samen eten, 

samen koken” gedaan.’ 

  

‘Onder begeleiding van een professionele kok werden vier maaltijden uit verschillende 

landen klaargemaakt. We hadden een grote tent met grote fornuizen gehuurd. De 

bewoners maakten met elkaar de maaltijden klaar en uiteindelijk werd het een feestelijk 

diner met alle deelnemers en kinderen.’ 

  

‘Ik heb er heel veel van geleerd. Het project is gelukt, maar het was toch erg moeilijk 

voor de vrijwilligers. Ze waren van ‘s ochtends zeven tot ‘s avonds twaalf aan de slag, 

en dat was eigenlijk te zwaar. We gaan zeker weer multiculturele bijeenkomsten en 

feesten organiseren, maar we hebben er wel van geleerd dat je vrijwilligers niet al te 

zwaar moet belasten.’  

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

‘Ik ben gewoon heel goed in het activeren en ondersteunen van mensen. Dat heeft 

met mijn eigen achtergrond te maken. Ik benader mensen heel persoonlijk. Bij 

hulpverlening zie je snel resultaat, maar bij groepsprocessen heb je heel veel geduld 

nodig. Pas op langere termijn zie je de ontwikkelingen en merk je dat vrijwilligers en 

de bewoners tevreden zijn.’ ‘Ik probeer mensen de ruimte te geven, zodat iedereen zijn 

verhaal kwijt kan. Dat doe je door goed te luisteren, de tijd te nemen en je open te 

stellen. Als je je openstelt, ontstaat er vertrouwen en komen bewoners ook makkelijker 

naar je toe. Daarbij probeer ik bewoners ook bewust te maken van hun eigen belang 

en te kijken of ze ook een gezamenlijk belang hebben, zodat ze er samen mee aan de 

slag kunnen.’  

‘Met Gerard Scheuter heb ik twee praatgroepen opgezet. De ene bestaat alleen uit 

vrouwen en de ander is gemengd. Ook hierin zijn alle mogelijke nationaliteiten 

vertegenwoordigd. De opkomst is erg goed en de inhoud van de praatgroepen 

is behoorlijk intensief. De deelnemers praten over hun angsten, vooroordelen, 

onbekendheid met elkaar, normen en waarden en ontdekken dat er naast de vele 

verschillen er nog veel meer overeenkomsten zijn. We gebruiken hierbij het Wavespel 

en dat is een goede methodiek om mensen met elkaar in gesprek te krijgen over 

normen en waarden. De groepen worden door vrijwilligers geleid en ik coördineer de 

groepen en ondersteun en coach de vrijwilligers.’  

‘Pas nog vroeg een man aan mij hoe hij contact moest leggen met zijn Turkse buurman. 

Ze wonen al tien jaar naast elkaar en kennen elkaar niet. Ik heb die vraag opgepakt en 

een werkgroep in het leven geroepen met mensen die met dezelfde vraag zitten. En het 

werkt!’   

‘Een succes is ook het wijkfeest. We hebben net een geweldige week achter de rug. Elk 

jaar wordt het weer groter en zijn er meer vrijwilligers en straatgroepen actief. Rond 

zo’n wijkfeest werken mensen erg goed met elkaar samen en een betere manier om 

mensen op een positieve manier bij elkaar te brengen bestaat er niet.’ 



Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘Stichting Rijnstad heeft een moeilijke periode achter de rug, maar het gaat nu weer 

veel beter. We werken met zelfsturende teams en dat is heel goed. Alleen missen we wel 

de directe ondersteuning vanuit de instelling. Nu moeten we veel zelf uitzoeken.’ 

‘Aanleiding voor het nieuwe systeem met de zelfsturende teams zijn ook de 

bezuinigingen. We zijn als team nu voor alle taken verantwoordelijk, terwijl er door 

de bezuinigingen op de ID-banen grote gaten zijn gevallen. Een aantal taken van de 

beheerder en de administratie zijn weggevallen en die moeten we er als team zelf 

bijdoen. Dat betekent dat we meer tijd kwijt zijn aan administratie, vaker achter de pc 

zitten om verslagen te maken en minder tijd overhouden om op huisbezoek te gaan.’ 

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

‘Wat we doen is zo belangrijk voor de Arnhemse 

samenleving en we doen zulke goede activiteiten 

en projecten! Daar zouden we veel meer mee 

naar buiten moeten, zeker in deze tijd waarin de 

landelijke politiek de tegenstellingen verhardt en 

aanwakkert, de solidariteit en het sociale vangnet 

om zeep helpt. Wij laten met ons werk zien dat 

het samenleven in multiculturele wijken ook 

verrijkend is. We zijn bang voor de vergrijzing 

en houden tegelijkertijd jonge mensen uit andere landen buiten de grenzen, die graag 

hun toekomst in Nederland willen opbouwen.’

Hoe kun je verschil maken in een multiculturele setting?

‘Verschil maak je als opbouwwerker door goed te luisteren naar de behoeften van 

mensen, zo te sturen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar de ruimte geven. 

Een opbouwwerker informeert, activeert, stimuleert mensen en bevordert onderlinge 

samenwerking. Als een opbouwwerker die rol niet speelt, gebeurt er niets.’ 

‘Immigranten en vluchtelingen moeten keihard knokken om een goede positie op te 

bouwen. Niets komt je hier aanwaaien. Ik heb groot respect voor de mensen die hun 

bestaan hier weten op te bouwen en met mijn werk kan ik de mensen hier goed bij 

helpen. In de straat en in de wijk is het van essentieel belang dat verschillende culturen 

met elkaar in gesprek gaan. Vooroordelen en angsten wegnemen en zorgen dat mensen 

elkaar kennen en waarderen. Daar moeten we op blijven investeren.’ 

Favoriete vakliteratuur
‘Ik kom er weinig aan toe om vakliteratuur te lezen.’ 
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Levensmotto

‘Mensen zijn mijn levensmotto’ 


