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irecteur Nora Azarkan van Stichting 
Welzijn Beverwijk en stichting Welzijn 
Velzen windt er geen doekjes om. Ze is 
een uitzondering, ze komt op bijeenkom-
sten maar weinig welzijnsdirecteuren 

met een migratie-achtergrond tegen. “Mensen met een 
migratie-achtergrond blijven toch in lagere schalen 
hangen. Het stoort me erg dat we er in dit land nog niet 
in geslaagd zijn dat mechanisme te doorbreken.” In 
haar kantoor in IJmuiden somt ze de problemen op van 
jongeren met een migratie-achtergrond: de hoge school-
uitval, de relatief hoge werkloosheid, de discriminatie op 
de arbeidsmarkt.  
Juist de welzijnssector, de gemeente, het hele sociaal 
domein, zou volgens Azarkan gebaat zijn bij een betere 
afspiegeling van de samenleving. “Maar de angst van 
‘wat halen we in huis?’ is, gevoed door alle verhalen in 
de media, groot. Er zijn bijvoorbeeld nog veel instel-
lingen die geen meisjes of vrouwen met een hoofddoek 
aannemen.”

RIJKDOM
Hoe wit is het sociaal domein? De vraag dringt zich op 
na de pijnlijke conclusies van de Nationale Politie eerder 
dit jaar. De politie stak de hand in eigen boezem: de 
organisatie dreigt het draagvlak in de samenleving te ver-
liezen. Korpschef Akerboom kondigde in maart concrete 
stappen aan om de diversiteit ook in de top te verbeteren; 
de politie gaat actief op zoek naar ‘talent met een andere 
achtergrond’. Die actie kreeg in april navolging van het 
Openbaar Ministerie dat ook het boetekleed aantrok: we 
zijn te wit. De zoektocht naar de gekleurde aanklager is 
begonnen.
Moet het sociaal domein ook in actie komen? In IJmui-
den vindt directeur Azarkan van wel. “Diversiteit is een 
rijkdom. Er mag best, zoals bij de politie, actief gezocht 
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SOCIAAL DOMEIN?
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de enige zwarte die op een bijeenkomst ronddartelt’, zegt de Haagse 
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DIRECTEUR AZARKAN:  
‘ Een gemeente die niet 
aansluit bij de samenleving 
is totaal overbodig’ 
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worden naar geschikte mensen. De overheid zou dit 
moeten stimuleren.” Het is even stil voordat ze conclu-
deert: “Een gemeente die niet aansluit bij de samenle-
ving is totaal overbodig.” 

DISCRIMINATIE
Voor Ercan Bocu lagen na het afstuderen de banen voor 
het oprapen. Hij hoorde bij de eerste lichting van de 
hbo-opleiding sociaaljuridische dienstverlening. Hij koos 
voor uitvoeringsinstelling SFB, een van de voorgangers 
van UWV. Nu, bijna twintig jaar later, is de 44-jarige 
Bocu manager bij het Werkbedrijf in Apeldoorn. Of zijn 
Turkse achtergrond destijds ter sprake kwam? “Nee, dat 
was toen helemaal geen issue.” En dat is het in al die 
jaren niet geweest. Misschien helpt het dat hij in het 
oosten van het land woont, toch minder verkleurd dan 
het westen. Maar ook in Apeldoorn wordt er gediscrimi-
neerd, haast hij zich te zeggen. Ook op de arbeidsmarkt. 
Hij hoort het terug van zijn adviseurs bij het Werkbe-
drijf die vaak met ondernemers om tafel zitten. “Er zijn 
ondernemers die aangeven al genoeg buitenlanders te 
hebben. Dat is dan reden voor een goed gesprek met 
die persoon. Waarom zegt zo’n ondernemer dat? En hoe 
gaan wij daar als overheidsinstantie mee om?” Hij kent 
ook de verhalen van jongeren die keer op keer worden 
afgewezen, die nog geen stageplek kunnen vinden. 
“Dan begrijp ik wel dat je op een gegeven moment een 
Nederlandse naam op je sollicitatiebrief zet.” Anoniem 
solliciteren misschien maar? “Dat is geen oplossing; ik 
hou niet van dat soort kunstgrepen.” Bocu gelooft dat 
mensen met kwaliteit en ambitie toch wel boven komen 
drijven, ongeacht gender of afkomst. 

DUNNE SPOELING
UWV, met in totaal 5.500 medewerkers, maakt volgens 
Bocu werk van het diversiteitsbeleid. De organisatie is lid 

van Diversiteit in bedrijf, een initiatief van de Stichting 
van de Arbeid. En er zijn binnen de organisatie netwer-
ken voor onder meer jongeren, ouderen en werknemers 
met verschillende culturele achtergronden. “Zij zetten 
deze thema’s op de kaart en dat is goed. We moeten ons 
realiseren dat de wereld verandert, dat grenzen vervagen, 
dat we allemaal wereldburgers zijn. De organisatie moet 
mee veranderen.” Bocu voelt zich als manager met een 
andere achtergrond niet alleen bij UWV. “Ik ben geen 
uitzondering. Maar hoe hoger op de ladder, hoe dunner 
de spoeling.”
Dat ziet ook Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. Hij 
praat vaak voor zaaltjes met weinig kleur. “Terwijl juist 
het sociaal domein een afspiegeling moet zijn van de 
samenleving. We zijn nu te homogeen.” Hij is voorstan-
der van een actievere aanpak, net als de politie. Actief 
werven. “Anoniem solliciteren kan ook een middel zijn, 
ik ben niet tegen Tipp-ex – wat werkt dat werkt – maar er 
moet vooral wat in de attitude veranderen.”

MANAGER WERKBEDRIJF BOCU:  
‘ Hoe hoger op de ladder, 
hoe dunner de spoeling’ 



4 
m

ei
 2

0
17

6 

In het spierwitte stadhuis van Den Haag heeft Rabin  
Baldewsingh een uitgesproken mening. De wethouder 
met Surinaamse achtergrond zet zich al jaren in voor 
meer kleur binnen de gemeente; in zijn ogen nood-
zakelijk in een stad waar 51 procent van de inwoners 
een migratie-achtergrond heeft. “Diversiteit is een feit, 
inclusiviteit is een keuze. Welke keuze maken wij in 
Nederland? Zoals ze in het Engels zo mooi zeggen: ‘Di-
versity is being invited to the party, inclusion is being asked to 
dance.’ Er wordt nog te weinig gedanst. Op de werkvloer 
en in de dienstverlening. Met als gevolg dat mensen zich 
weggezet voelen. 
“Kijk naar het beeld van de politie. ‘Die pet past ons alle-
maal’, riepen ze ooit, maar dat blijkt vandaag de dag dus 
niet zo te zijn. Draagvlak in de samenleving is belangrijk, 
is wat organisaties als deze nodig hebben. En dus zoeken 
ze nu ook bewuster in alle bevolkingsgroepen.”  
Zijn vinger gaat de lucht in. “Inclusiviteit moet de norm 
zijn op de arbeidsmarkt. Het sociaal domein moet zich 
echt schamen. Zeker in de hogere regionen. Ik ben vaak 
de enige zwarte die op van die bijeenkomsten ronddartelt.” 

VERRASSEND
Ook zijn ‘eigen’ Haagse stadhuis bleef te wit; zeker in de 
midden- en hogere functies zijn ‘biculturelen’ onderver-
tegenwoordigd. Om het tij te keren besloot Baldewsingh 
wat ‘onorthodoxe maatregelen’ te nemen. Hij begon in 
2016 een proef met anoniem solliciteren. De namen van 
de sollicitanten verdwenen onder een laagje Tipp-ex, hun 
foto’s werden achtergehouden. Met verrassende resul-

taten. Zo steeg het aantal sollicitanten met een andere 
achtergrond van 24,1 procent in 2015 naar 31,4 procent in 
2016. De kans om op gesprek te komen steeg voor men-
sen met een migratieachtergrond van 12,9 procent naar 
23,5 procent. “Uiteindelijk hebben we tijdens de proef 
meer mensen met een migrantenachtergrond aangeno-
men; 14 op 39 nieuwe medewerkers in 2016 tegenover 4 
op 35 in dezelfde periode in 2015.”
Voor de wethouder is het experiment geslaagd en in-
middels wordt in Den Haag niet alleen de achtergrond 
weggelaten, maar ook de leeftijd. “Anoniem solliciteren 
werkt. Is het een wondermiddel? Nee. Je moet het invoe-
ren en tegelijkertijd de mensen in je organisatie trainen.” 
Trainen tegen beeldvorming en tegen vooroordelen. 
Baldewsingh hoopt organisaties in het land te stimuleren 
zijn voorbeeld te volgen. 

STA OP
Is het erg dat dit soort maatregelen nodig zijn in Neder-
land anno 2017? Baldewsingh zucht. Als je niks doet, 
gebeurt er niets, luidt zijn motto. “Discrimineert Neder-
land? Het antwoord is gewoon ‘ja’. Dat moeten we eens 
met elkaar erkennen om het bespreekbaar te maken. 
Maar de oplossing zit niet in de politiek.”
Baldewsingh heeft zich mateloos geërgerd aan de ‘af-
schuwelijke populisten’ in de politiek. “Waar ging die ver-
kiezingscampagne over? Over de Nederlandse identiteit. 
Over de witte identiteit. Daarmee werden bijna 2 miljoen 
Nederlanders met een andere achtergrond weggezet. 
Dat is toch vreemd!” In zijn ogen heeft de politiek het 
land verdeeld en de afstand tussen bestuur en burgers 
en tussen burgers onderling vergroot. De bal ligt nu bij 
het sociaal domein, klinkt het scherp. “De politiek is haar 
gezag al compleet verloren.” Opnieuw priemt zijn vinger 
in de lucht. “Daar waar de politiek verdeelt, moet u op-
staan, sociaal domein, om de verbinding te leggen om de 
samenleving te redden.” *

WETHOUDER BALDEWSINGH:  
‘ Diversiteit is een feit, 
inclusiviteit is een keuze’ 


