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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Naar aanleiding van de aanwezigheid van allochtone groeperingen wordt wel gesproken van 'de 

multiculturele samenleving'. Vaak is het echter onduidelijk of men daarbij een ideale of een feitelijke 

situatie bedoelt. Wij maken in dit rapport gebruik van het begrip 'multiculturaliseringsproces1  waarmee we 

duiden op het feit dat de bestaande culturele en etnische verscheidenheid van de bevolking van 

Nederland ook binnen instituties en organisaties begint door te dringen. Daarmee is het dus een 

beschrijvende term, net als het verwante begrip 'multiculturaliteit' (vgl. Vermeulen, 1997: 129 e.v.; 

Vermeulen & Penninx, 1994). Daarnaast maken we gebruik van het begrip 'intercultureel management 

als het geheel van praktijken dat ingezet wordt om vaart, vorm en richting te geven aan 

multiculturaliseringsprocessen. De achtergrond daarvan wordt gevormd door het 'multiculturalisme', een 

normatief geladen begrip dat een streven naar de erkenning en respect voor culturele verschillen en een 

bestrijding van etnische achterstand en achterstelling inhouctt. 

3 
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De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert. Het Sociaal en Cultureel Planbureaui, 

voorspelt dat het aandeel van etnische minderheden in de populatie zal verdubbelen tot 15% in 2010 ,,., 1  

(Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994: 5), en in het Centraal Economisch Plan 1997 wordt rekeningol 

gehouden met een groei van het allochtone aandeel in de beroepsbevolking van 7% in 1995 naar 12 A 16 

% in 2020 (Centraal Plan Bureau, 1997: 95). Deze verandering heeft consequenties voor de toekomst 

van Nederlandse arbeidsorganisaties. Deze organisaties orienteren zich steeds 'rneer Op de,A ,  

veranderingen in de bevolkingssamenstelling en ontwikkelen, zij het op bescheiden schaal, beleid om de 

arbeidsinschakeling van allochtonen te optimaliseren en de eigen activiteiten af te stemmen op een 

cultureel divers clientenbestand. Dat geldt ook voor de justitiele inrichtingen in Nederland. De Dienst 

Justitiele Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van 

de aangeduide ontwikkelingen voor de werkzaamheden in en de organisatie van de justitiele inrichtingen 

en over de wijze waarop zij daaraan beleidsmatig vorm zou kunnen geven. In dit rapport wordt in 

opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie nagegaan welke ervaringen op dit gebied in 

vergelijkbare maatschappelijke sectoren in binnen- en buitenland zijn opgedaan en welke conclusies en 

lering daaruit voor DJI te trekken zijn. De begeleidingscommissie voor het onderzoek stond onder 

voorzitterschap van Prof. dr. M.J.A. Penninx (IMES, Universiteit van Amsterdam), en bestond voorts uit 

Dr. K.E. Swierstra en mevrouw Drs. J.W. Plaisier (beiden WODC), Drs. P.A. van Zurk en mevrouw Drs. 

J. Kuyvenhoven (beiden DJI), de heer T.A.V. Vroom (P.I. Zwolle), en de heer R.J. Vermeer (Forensisch 

Centrum Teylingereind). Het onderzoek is uitgevoerd door Folke Glastra, Martha Meerman en Sjiera de 

Vries van de Universiteit Leiden, met medewerking van Marike van Ussel. 



Multiculturalisering bIj Justitiele Inrichtingen 

Het ministerie van Justitie staat niet aan het begin van een multiculturaliseringstraject. In het verleden zijn 

er, onder meer in het kader van EMO-1 en EMO-2, beleidsdoelstellingen geformuleerd op het gebied van 

evenredige vertegenwoordiging van allochtonen onder het personeel. Justitie heeft het daarbij 

vergelijkenderwijs goed gedaan. Samen met het ministerie van Financier' was dit departement 

verantwoordelijk voor 70% van de totale instroom van allochtonen bij de rijksoverheid in de periode 1991- 

1995 (vgl. Dagevos & Beljaarts, 1996: 3). In 1998 behoorde 8,3% van het volgens de Wet Samen 

geregistreerde personeel van DJI tot de categorie allochtonen (Kubus WI). Het betreft hoofdzakelijk 

personeel dat in de diverse inrichtingen in den lande werkzaam is. Met name de herorientatie op 

wervings- en selectieprocedures heeft daaraan een belangrijke bijgedragen geleverd (vgl. Ministerie van 

Justitie 1998). Van het personeel is 29% van het vrouwelijk geslacht (Kubus DJ!). 

1 Hoewel het percentage allochtone medewerkers bij DJI dus relatief hoog is, zijn er twee redenen waarom 

het multicuituraliseringsproces binnen justitiele inrichtingen voortgezette aandacht verdient. In de eerste 
I 

pleats blijkt uit de cijfers die DJI in het kader van de wet SAMEN heeft verzameld dat het allochtone 
f 

personeel van de dienst met name in uitvoerende functies in de lagere salarisschalen (met name in de 

schalen 3 tot en met 7) aangesteld is (zie verder hoofdstuk 6). Dat betekent dat van doorstroming nog 

nauwelijks sprake is. In de tweede pleats verandert ook het gedetineerdenbestand van samenstelling, 

zelfs in een veel hoger tempo dan het personeelsbestand. In de 40 penitentiaire inrichtingen zijn de 

justitiabelen voor 50% van allochtone afkomst, in de acht Rijks jeugdinrichtingen gaat het om 70%, terwijI 

de vijf Rijks TBS-inrichtingen 30% allochtonen in de populatie tellen. Daardoor wordt de vraag actueel wat 

dat voor het personeel en voor het te voeren personeelsbeleid betekent. 

Probleemstelling en aanpak 

Zoals eerder aangegeven wilde DJI graag weten wat de effecten zijn van de multiculturele inrichting van 

het werk van DJI op de uitvoering van de kerntaken van instituties en op de organisatie. Zij wilde een 

inventarisatie laten uitvoeren van ervaringen, positief en negatief, in met justitiele inrichtingen 

vergelijkbare organisaties en in andere instituties in Nederland. Om deze vraag te beantwoorden is een 

literatuurstudie verricht naar ervaringen met (de aansturing van) multiculturaliseringsprocessen in 

arbeidsorganisaties in binnen- en buitenland. Het daarin besproken onderzoek heeft echter vaak 

betrekking op situaties die niet direct vergelijkbaar zijn met de situatie bij DJI. Veel studies hebben 

immers betrekking op andere sectoren van bedrijvigheid of zijn verricht in het buitenland. Dat brengt als 

risico met zich mee dat bij de vertaling van daar opgedane ervaringen naar de tamelijk unieke 

Nederlandse situatie bij justitiele inrichtingen nogal wat ruis kan optreden. Om dat risico enigszins te 

beperken, zijn daamaast gegevens verzameld over de samenstelling van het personeelsbestand en de 

gedetineerdenpopulatie, is het door Justitie ter zake gevoerde beleid geanalyseerd en werden drie 

casestudies uitgevoerd bij justitiele instellingen. Het doel daarvan was te komen tot een eerste inschatting 

van de betekenis van de lessen uit de literatuurstudie voor de situatie van Nederlandse strafinstellingen. 
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In dit rapport wordt verslag gedaan van deze literatuurstudie en wordt een relatie gelegd tussen de"- 

uitkomsten hiervan en de situatie bij DJI zoals die blijkt uit de casestudies en de documentenanalyse. 	(2) 

De hier gerapporteerde literatuurstudie heeft met name betrekking op ervaringen met 

culturalisering(sbeleid) in het gevangeniswezen, bij de politie en in de geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ). Daarbij is zowel buitenlandse als Nederlandse literatuur gebruikt. Argumenten voor de keuze van!,  

de aanvullende sectoren zijn dat er bij politie en in de GGZ meer ondernomen en onderzocht is op het 

betreffende terrein dan in andere sectoren. De GGZ en politie vertonen bovendien grote overeenkomster•i 

met justitiele inrichtingen in het dienstkarakter van de werkzaamheden en het (doorgaans) onvrijwillige 

karakter van de clientrelatie. Multiculturaliseringsprocessen in de GGZ zijn niet alleen geentameerd vanuit 
(z) 

het belang van personeelsvoorziening, maar met name ook vanuit de optiek van zorgvernieuwing. 

hier is er dus een overeenkomst met de situatie bij DJI. De werkzaamheden van de politie liggen tenslotte 

zeer dicht tegen die van justitiele inrichtingen aan, ook al zijn er belangrijke verschillen. Omdat 

commerciele instellingen op de bovengenoemde punten juist verschillen van justitiele instellingen en 

relaties tussen organisaties en klanten hier de vorm van ruil en contract op basis van gelijkwaardigheid 

krijgen, is besloten om de literatuurstudie niet uit te breiden naar deze sector (zie voor informatie over de 

multiculturalisering van commerciele instellingen o.a. Derveld, 1995; Hofstede, 1998; van Twuyver, 1995; 

van Twuyver, Noorderhaven & Derveld, 1997; van Vugt, 1995). 

Opzet van het rapport 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de literatuurstudie en worcft een relatie gelegd 

tussen de uitkomsten hiervan en de situatie bij DJI zoals die blijkt uit de casestudies en de 

documentenanalyse. Hoofdstuk 2 biedt een beknopt overzicht van concepten en benaderingen van 

intercultureel management die met meer of minder succes soms ook praktisch zijn beproefd door 

organisaties die actief een multicultureel personeelsbestand nastreven. In hoofdstuk 3 wordt zicht 

geboden op de ervaringen die zijn opgedaan met verschillende pogingen om door middel van beleid 

richting te geven aan multiculturaliseringsprocessen. Ook wordt ingegaan op de implementatie-modellen 

die daarbij kunnen worden ingezet. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk ook besproken wat het effect is van 

de toename van het aandeel allochtonen in het personeelsbestand van een organisatie op het' 

functioneren van de organisatie, en welke rol getalsverhoudingen daarbij spelen. In hoofdstuk 4 gaat het 

niet meer in de eerste plaats om kwesties van personeelsopbouw en aansturing, maar vooral om een 

adequate vormgeving en afstemming van (kern)taken bij een veranderend clientenbestand. De toename 

van het aandeel van allochtonen in de Nederlandse bevolking heeft immers niet alleen haar weerslag op 

het personeelsbestand van organisaties, maar ook op het percentage allochtonen dat in een justitiele 

inrichting terechtkomt. De gang van zaken in deze inrichtingen is echter meestal niet ingesteld op de 

aanwezigheid van mensen met een andere achtergrond. 

In hoofdstuk 2, 3 en 4 wordt dus vooral verslag gedaan van de literatuurstudie. In hoofdstuk 5 wordt 

gerapporteerd wat de stand van zaken is met betrekking tot het multiculturaliseringsbeleid van justitiele 

inrichtingen in Nederland en hoe de samenstelling van het personeelsbestand er daar uitziet. Dit 
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geschiedt op basis van een analyse van beleidsdocumenten ter zake, aangevuld met drie casestudies. 

Deze casestudies zijn uitgevoerd in drie verschillende typen inrichtingen: een huis van bewaring, een 

jeugdinrichting en een TBS-inrichting. Uiteraard kan het betreffende onderzoek geen aanspraak op 

representativiteit maken. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan 

aan de hand van de resultaten van de literatuurstudie en de specifieke situatie van DJI zoals die blijkt uit 

de casestudies en de documentenanalyse. 
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Hoofdstuk 2 

Benaderingen van intercultureel management 

(-).) 

Arbeidsorganisaties iullen zich in een tijdperk van toenemende internationale vervlechting en migrati, 

moeten instellen op sociale en culturele 'diversiteit'. Dat begrip wordt gebruikt om de verscheidenheid van " 
)1 

de populatie aan te duiden waarmee zij op arbeids- en afzetmarkten te maken hebben. Men doelt daarbijm 

op verschillen die samenhangen met kenmerken zoals huidskleur, etniciteit, sekse en seksuele orientate 

waaraan werknemers hun identiteit ontlenen. Werknemers willen niet dat die kwaliteiten zomaa) 
c -2) 

verdoezeld worden. Diversiteit, zo heet het, is een uitdaging die bedrijven en instellingerin 

concurrentievoordelen kan bieden, maar die diversiteit moet dan wel goed aangestuurd worden (Cox, 

1993). Bij dit aansturen komt 'intercultureel management' (voortaan: ICM) in het spel. 

ICM is er bovenal op gericht leidinggevenden en werknemers te leren omgaan met culturele verschillen in 

arbeidsorganisaties en in de organisatieomgeving. ICM stimuleert het ontstaan van 'inclusieve 

organisaties', werkverbanden waarin niemand bevoordeeld of achtergesteld wordt op grond van 

kenmerken als huidskleur of etniciteit, en waarin iedereen zich kan ontwikkelen en bijdragen aan de 

realisering van de organisatiedoelen (Thomas, 1991). De Nederlandse discussie over en praktijk van ICM 

heeft vooral betrekking op etnische groepen en op de betekenis van hun intrede in arbeidsorganisaties 

voor de sociale verhoudingen, werkprocessen en structuren in die organisaties (van Kooten et al., 1994; 

van Vugt, 1995). ICM kan betrekking hebben op de instroom, het alledaagse functioneren, de doorstroom 

en de uitstroom van minderheidsgroepen in arbeidsorganisaties. Het is daarbij niet alleen gericht op 

allochtonen, maar ook op autochtonen van hoog tot laag in de organisatie. 

ICM heeft vooralsnog geen structurele plaats binnen bedrijven en instellingen, ook al zijn er her en der 

wel 'doelgroepen-functionarissen' aangesteld en krijgen werving en selectie van allochtonen in sommige 

sectoren van bedrijvigheid (zoals overheidsinstellingen, politie, gezondheidszorg) extra aandacht. Veelal 

richt ICM zich op een dubbele opgave. Enerzijds richt ICM zich op het bevorderen van sociale 

rechtvaardigheid door het stimuleren van de erkenning en de waardering van culturele verschillen, en 

door een eerlijker verdeling van kansen op arbeid. Anderzijds is ICM ook gericht op het opvoeren van 

productiviteit en winstgevendheid van arbeidsorganisaties. Vooral deze laatste opgave laat nog een 

andere kant van ICM zien. Het beste uit personeel halen is niet alleen op te vatten als een kwestie van 

goed personeelsbeleid en kien management. Het gaat er ook om de diversiteit van sociaal en cultureel 

kapitaal in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, vervaardigingsprocessen, 

afzetwijzen en markten (van den Broeck, 1996; Thomas & Ely, 1996). 

In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van de voornaamste benaderingen van ICM en we laten zien 

hoe die in Nederland toegepast worden. 
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Gedachtegoed 

Het gedachtegoed van ICM wordt gekenmerkt door verschillende benaderingen die niet in alle opzichten 

met elkaar sporen. Onderscheiden worden de deficit-, de discriminatie- en de differentie-benadering (vgl. 

Glastra, 1996; Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur, 1991). TerwijI de deficitbenadering 

vooral op het allochtone arbeidsaanbod gericht is en beoogt achterstanden in kennis en vaardigheden te 

compenseren die arbeidsdeelname belemmeren, opereert men met behulp van de 

discriminatiebenadering vooral aan de vraagkant, waar achterstelling in arbeidsorganisaties bestreden 

wordt. De differentiebenadering, waarin cultuurverschillen een centrale plaats krijgen, kan zich zowel op 

vraag als aanbod richten, en op autochtonen en allochtonen. 

Deficitbenadering 

De deficitbenadering gaat ervan uit dat allochtonen een achterstand in algemene en beroepskwalificaties 

hebben die zij moeten inlopen om op de arbeidsmarkt en in arbeidsorganisaties te kunnen wedijveren 
1 

met autochtone kandidaten. Zij beoogt allochtonen een steuntje in de rug te geven op terreinen zoals 

taalbeheersing, sollicitatievaardigheden en werkervaring in Nederlandse arbeidsorganisaties. Kvfalificatie-

structuur en arbeids- en organisatie-routines van organisaties worden in de deficitbenadering als gegeven 

aanvaard. 

De deficitbenadering steunt op een 'human capital'-theorie (vgl. Dagevos, 1997), waarin de arbeidspositie 

die mensen bereiken een functie is van de mate waarin zij in opleiding en werkervaring investeren. ICM 

vanuit de deficitbenadering is gericht op (bij)scholing in het voortraject, maar ook op in-service training en 

loopbaanbegeleiding. Het gaat hierbij niet alleen om op sector, functie en beroep toegesneden scholings-

en toeleidingsprojecten (vgl. van den Berg et al., 1997; Van der Linden et al., 1996; Luyten & Jerkovic, 

1995), maar vaak ook om het aanbrengen van algemene lcwalificaties. Wat dat betreft geldt thans een 

brede consensus over de beheersing van de Nederlandse taal als een minimum-vereiste voor toegang 

tot de arbeidsmarkt. In de meeste programma's neemt de bestrijding van achterstanden op dit gebied 

dan ook een prominente plaats in (vgl. Beversluis & Derveld, 1995; de Vries 1992; de Vries et al., 1997a; 

de Vries, 1999). Bij de taalprogramma's wordt onderscheid gemaakt tussen gecertificeerde Cursussen 

'Nederlands als tweede taal' en de in toenemende mate populaire cursussen 'Nederlands op de 

werkvloer' die toegespitst zijn op de taalvaardigheidseisen van bedrijf en beroep (vgl. Verhallen, 1993 & 

1995). Voorts wordt aandacht besteed aan de 'inburgering' en doorstroming in de organisatie. Coaching, 

mentoring en andere supervisie- en begeleidings-systemen worden daarbij, in Nederland voorlopig 

mondjesmaat, beproefd (vgl. Lazeron, 1994; Ragins, 1995; de Vries, 1999). 

De deficit-benadering gaat ervan uit dat arbeidsorganisaties hun werknemers naar hun verdienste 

waarderen en belonen. Allochtonen onder hen moeten op grond van hun achterstand een steuntje in de 

rug krijgen, maar dan zijn de kansen weer gelijk verdeeld. Fen probleem is echter dat vereiste 

kwalificaties steeds minder duidelijk vastliggen. In de kennis- en diensteneconomie neemt het belang van 

moeilijk te definieren sociale en communicatieve vaardigheden ten opzichte van specifieke 

materiedeskundigheid van werknemers steeds verder toe en worden taakeisen steeds sneller 
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geherformuleerd (Kessels, 1996). Dat maakt dat beeldvorming over wat bepaalde functies 

werknemers vragen, en over wat verschillende categorieen sollicitanten te bieden hebben, een steed' 

belangrijker rol speelt. In de deficitbenadering wordt die beeldvorming, die zowel aan de vraag- als aan de 

aanbodskant speelt (van Beek, 19931 Dagevos & Veenman, 1992; Gowricharn, 1994) ten onrechte 

veronachtzaamd. Bovendien loopt deze benadering het risico de verantwoordelijkheid voor . 	, 
'employability' van allochtone werknemers vooral bij deze groep zelf te leggen. 

1,,r1 

Discriminatiebenadering 

De discriminatiebenadering heeft betrekking op achterstelling van allochtonen bij de verdeling van kansenD 

op arbeid en sociale stijging in de Nederlandse samenleving, en op de eigen verantwoordelijkheid van -

bedrijven en instellingen daarbij (vgl. Tennekes, 1995). Niet zozeer kwalificatietekorten, maar 

discriminatie wordt als de oorzaak van de slechte maatschappelijke positie van allochtonen gezien. De 

benadering kent een vooroordeel- en een systeemvariant. 

De Woroordeel-variant' van de discriminatiebenadering is gericht op het onderkennen en bestrijden van 

vooroordelen, met name onder autochtonen. Kennis over de ander, confrontatie met de eigen gevoelens 

en bewustwording zijn de wegen die men kiest in de strijd tegen etnische achterstelling (Oomkes, 1994). 

Hier moet men ervoor waken dat bestaande vooroordelen onder druk van trainingen en morele pressie 

niet ondergronds gehandhaafd worden. 

Het is in Nederland zeer moeilijk racistisch vooroordeel rechtstreeks ter sprake te brengen (vgl. Abell et 

al., 1997; Bouman & Hogema, 1995). Zo raden sommige trainers aan de vraag naar de discriminatoire 

aard van een bepaald gedrag van werknemers te vervangen door die naar het professionele gehalte 

daarvan (Koevoets & Brekelmans, 1994). Dan verspeelt men de medewerking van cursisten niet en 

voorkomt men dat hun leerproces blokkeert (Kaldenbach, 1994). Zo werden klachten over racisme en 

seksisme bij Hoogovens in de richting van intimidatie geherformuleerd. De aanleiding daartoe was dat bij 

nader onderzoek ook blanke mannen al jarenlang het slachtoffer van geintjes en pesterijen waren. Maar 

ook 'de maatschappelijke discussie rond positieve actie' was reden om 'vrouwen en allochtonen niet apart 

te zetten' (vgl. van den Broek, 1998). Dat neemt niet weg dat ook trainingsvormen die vooroordeel direct 

aan de kaak stellen in Nederland gehanteerd worden. Een voorbeeld daarvan is de uit Amerika 

overgenomen 'Brown eyes, blue eyes' methode, die blanken laat voelen wat het betekent gediscrimineerd 

te worden op grond van een kenmerk dat zij niet kunnen beInvloeden (vgl. Rossett & Bickham, 1994). 

Vooroordeelbestrijding heeft in Nederland niet alleen de vorm van cursussen en trainingen. Er wordt ook 

gewerkt aan meer institutionele verankering in de vorm van klachtenprocedures en anti-

discriminatiecodes die door werkgevers ondertekend worden en aan het personeel gecommuniceerd 

worden (vgl. Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid, 1996). 

De isysteem-variant' van de discriminatiebenadering kijkt naar systematische en in de structuur van de 

organisatie ingebedde vormen van ongelijkheid en achterstelling (Benschop, 1996). Een voorbeeld 

daarvan is dat in veel kleine bedrijven de werving van nieuw persone .el via de werknemers verloopt. 
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Aangezien die werknemers in meerderheid blank zijn en in eigen blanke kring werven, reproduceert deze 

routine de dominante kleur van de organisatie. Ongelijkheid die resulteert uit systematische achterstelling 

kan niet goed verholpen worden binnen de bestaande verhoudingen, maar is daar diepgaand mee 

verbonden. Zo bestaan er in arteidsorganisaties routines die ervoor moeten zorgen dat 

productiviteitsrisico's beperkt worden die (al dan niet terecht) worden verbonden met de inschakefing van 

bepaalde categorieen werknemers (van Beek, 1993; Dagevos, 1997). 

Achterstelling is in de optiek van de systeemvariant van de discriminatiebenadering met 

organisatiestructuren en -processen vergroeid. Van gedragscodes en beroepsprocedures valt daarom 

niet veel heil te verwachten. Intercultureel management, zo stelt men binnen deze benadering, is alleen 

zinvol in organisaties die gelijkwaardigheid van medewerkers serieus nemen. Allerlei vormen van 

voorkeursbeleid en positieve actie 'aan de poort' en in de organisatie zelf moeten hier tot een aanpak van 

de problemen leiden. 'Backlash', weerstand van zich in hun privileges bedreigd voelende groepen (Camp, 

1997), en een fixatie op aantallen zijn bekende risico's van deze benadering. 

Op grond van onderzoek naar het verband tussen vooroordeel (de bewustzijnstoestand) en disiriminatie 

(het handelen van mensen en de werking van organisatieroutines) kan geconcludeerd worden dat de 

bestrijding van vooroordelen geen noodzakelijke of voldoende voorwaarde is voor gedrags-verandering, 

laat staan voor de herinrichting van organisatiestructuren (Elich & Maso, 1984). Omgekeerd geldt ook dat 

gedragsverandering en herinrichting van de organisatie niet automatisch leiden tot minder vooroordelen. 

In dat verband heeft Cohen (1992) de 'relatieve autonomie-regel' geformuleerd die stelt dat structurele 

vormen van achterstelling en vooroordelen elk om een eigen aanpak vragen. Die stelling vindt 

ondersteuning in onderzoek naar de integratie van vrouwen en etnische minderheden in de executieve 

politiedienst (vgl. Haarr, 1997). 

Differentiebenadering 

De differentiebenadering voert de boventoon in verhandelingen over en de praktijk van ICM in Nederland 

(Abell et al., 1997). De term 'intercuftureel' wijst op het idee dat groepen en individuen behoren tot 

verschillende culturele systemen en dat die omstandigheid een hoofdrol speelt wanneer zij met elkaar 

interacteren. Culturele tradities en gewoonten die mensen samenbinden, kunnen buiten de eigen kring tot 

praktische handicaps worden. Cultuurverschil is in deze visie onherroepelijk een kostenpost. Daar-

tegenover staat de opvatting dat cuftuurverschil als zodanig al een aanwinst (bijvoorbeeld in termen van 

creativiteit) voor arbeidsorganisaties betekent. Anderen zien culturele verschillen als een tamelijk 

alledaags verschijnsel dat door middel van training en opleiding effectief gereguleerd kan worden 

(Oomkes, 1994). Soms wordt benadrukt dat autochtone professionals zich bewust dienen te worden van 

de eigen cultuur, zodat intercultureel management word opgevat als een tweezijdige onderneming (vgl. 

Deug, 1994; Smit & Kessels, 1993). 

In de differentiebenadering kan men dus een aantal dimensies onderscheiden: men kan cultuurverschil 

beschouwen als een moeilijk te overwinnen blokkade, als een oplosbaar probleem of als (potentiele) bron 

van vernieuwing; men kan de nadruk leggen op het leren over de cultuur van de ander of ook retlectie op 
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Er zijn tal van methodes ontwikkeld om te leren over elkaars cultuur. Zo heeft Hofstede de 'cultuur 

assimilator' ontwikkeld, een geprogrammeerde instructie waarmee mensen leren de uitdrukkingen van de 

ander te interpreteren vanuit de cultuur waartoe deze behoort. Bovendien worden zijn dimensies van 

cultuurverschil in tal van trainingen en workshops gebruikt (Abell et al., 1997). Trompenaars (1993) richt 

zich met een uitgebreide collectie van schalen waarop cultuurverschillen kunnen worden afgemeten 

eerder op de training van internationale managers. Pinto (1994) werkt met de Drie Stappen Methode, 

waarmee verschillen tussen grofmazige individualistische en fijnmazige collectivistische culturen 

overbrugd kunnen worden. In de eerste stap worden de eigen normen en waarden verkend, in de tweede 

stap die van de ander, in de laatste stap wordt wederzijds verhelderd hoe men met de geconstateerde 

verschillen in de situatie wil omgaan en waar daarbij de grenzen in acceptatie liggen. Eppink (1981 & 

1985) heeft een model uitgewerkt dat bedoeld is voor hulpverlening aan allochtonen. Daarin draait het 

niet alleen om verschillen tussen 'persoonsgerichte' en 'groepsgerichte' culturen, maar wordt ook 

aandacht besteed aan impliciete en expliciete codes die de betrokken partijen hanteren. Juist hier ligt 

volgens Eppink een bron van culturele misverstanden. 

In de hierboven besproken culturalistische methoden is cultuur-adequate interpretatie de gezamenlijke 

noemer. Daarnaast begint ook aandacht te ontstaan voor de lonfestie van interculturele taakontwikkeling 

(Thomas & Ely, 1996), in Nederland bijvoorbeeld op het gebied van zorg (bijv. Triesscheijn & Van der 

Wal, 1984; Besamusca-Janssen et al., 1997) en hulpverlening (vgl. Kortmann, 1996). Een op de culturele 

achtergronden en orientaties afgestemde behandeling van klanten speelt daarin een hoofdrol. In 

hoofdstuk 4 gaan we nader op dat onderwerp in. 

Risico van de culturalistische benadering is dat leren over cultuurverschillen al snel omslaat in het leren 

van stereotypes waardoor cultuurverschil tot een 'self-fulfilling prophecy' wordt gemaakt. Culturalisering, 

zo luidt de waarschuwing (Human, 1996; Weiner, 1997), kan uitlopen op een verscherping van de 

welbekende situatie waarin mensen elkaar wederzijds over etnische of raciale grenzen heen wel als 

individuen mogen, maar elkaar als collectiviteiten verguizen (vgl. Shipler, 1997; Verkuyten, 1997). 

Bovendien wordt in deze benadering niet erkend dat bij acculturatieprocessen vaak sprake is van 

culturele vermenging van elementen uit culturele tradities van het land van herkomst en het land van 
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de eigen cultuur als onmisbaar element voor een vruchtbare multiculturele samenwerking opvatten; en 

men kan zich alleen op autochtonen richten of ook allochtonen in het (gezamenlijk) leerproces betrekken. ,:Z) 

De differentiebenadering kent een culturaliserende en een individualiserende variant. 

Bij de tulturaliserendei visie van de differentiebenadering staat leren over collectieve cultuur-verschilleni-- 

voorop. Denken en doen van mensen worden eerst en vooral verklaard in termen van hun t :  

oorspronkelijke nationale of etnische cultuur. Hofstede (1995) spreekt in dat verband van imentale' m  

programmering', mensen worden opgevat als culturele erfgenamen. Wanneer erfgenamen uit 

verschillende culturen met elkaar moeten samenleven of samenwerken,' leidt dat vanuit dit perspectief tot 

misverstanden en fricties. Daarom dienen met name autochtonen maar ook allochtonen kennis van 

elkaars cultuur op te doen en interculturele communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. 



vestiging en van biculturaliteit, waarbij mensen !even in de eigen cultuurkring, maar zich tijdens het werk 

(moeten) aanpassen aan de regels van de meerderheid (vgl. Berry & Sam, 1997; Koot, 1994; Shipler, 

1997). Wanneer men cultuurverschillen isoleert en uitvergroot, wordt het zicht op de situatie waarin die 

verschillen zich voordoen en de consequenties ervan belemmerd. Dan worth uit het oog verloren dat 

intercufturele interacties altijd binnen structuren plaatsvinden, en dat die structuren er voor kunnen zorgen 

dat bestaande verschillen niet of nauwelijks relevant zijn (Tennekes, 1994). Zo stelden van den Berg et al. 

(1997) vast dat bij het bemiddelen van allochtone werklozen de culturele invoeling en vaardigheden van 

bemiddelaars nauwelijks een rol speelden. Succesvolle bemiddelaars bleken zich vooral te 

onderscheiden door de kwaliteit van hun werkgeversnetwerk en van hun scholingsnetwerk. Tenslotte 

word er ook op gewezen dat de cultuur van de ander niet slechts een grammatica is die geleerd moet 

worden, maar ook een katalysator van gevoelens en een integratiekader van belangen. Ook al weet 

iemand feilloos wat de ander bedoeft, dan nog kunnen politieke of religieuze afstanden en tegenstellingen 

verhinderen dat daardoor werlcbaarder verhoudingen ontstaan (Triandis, 1995). 

Bij de individualiserende differentiebenadering, de variant die met name in het gedachtegoed van 

'managing diversity' tot uitdrukking komt, gaat het om werken met individuele (cultuur)verschftlen. Met 

name managers dienen daartoe volgens Roosevelt Thomas Jr. (1991) een andere 'mindset' te 

ontwikkelen. Dat moet ertoe leiden dat inclusieve organisaties ontstaan waarin niemand op basis van 

groepskenmerken bevoor- of benadeeld worth. In zulke organisaties voegen culturen en structuren zich 

naar de culturele identiteiten en daarmee samenhangende behoeften en competenties van 

personeelsleden. 

Thomas stelt dat moderne, individualistische werknemers hun unieke culturele identiteiten niet !anger 

willen inruilen voor het keurslijf van een 'corporate identity' in de kleuren van de meerderheid. Om aan 

deze wens tegemoet te komen is niet zozeer cufturele kennis nodig, maar faciliterend management en 

'empowerment'. Het is de taak van managers om een pluriform personeelsbestand zodanig te sturen dat 

het minstens zo productief worth als de traditionele, homogene personeelsformatie pleegde te zijn. 

Thomas formuleert richtlijnen voor managers om dat te bereiken, uiteenlopend van een verheldéring van 

de eigen motieven en visies, via een Verificatie' van de bestaande cuftuur van hun organisaties, het 

veranderen van systemen van bevordering en begeleiding, en van stftlen van leiderschap, tot het 

verhinderen van de ontwikkeling van programma's die slechts aan ééri groep in de organisatie ten goede 

komen. 

In zijn argumentatie maakt de auteur managing diversity expliciet los van 'affirmative action', het in 

Amerika gevoerde evenredigheidsbeleid. Diversificatie en marktgerichtheid liggen zo in elkaars verlengde 

dat een beroep op morele argumenten voor de integratie van minderheden in arbeidsorganisaties volledig 

overbodig geacht worth. Het gaat er utteindelijk om individuele verschillen tussen medewerkers te 

respecteren en ervan te profiteren ten behoeve van de productiviteit en concurrentiekracht van de 

organisatie. 
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In Nederland zijn de denkbeelden van Thomas Jr. aangeslagen, bijvoorbeeld in de vorm van 

Iranscultureel management'. "Transcultureel management is • aantrekkelijk bij een grote variatie in 

culturen. Het is niet nodig de verschillende aspecten van die culturen te kennen. Culturele aspecten 

kunnen een rol spelen in hoe iemand is gevormd, maar de geschiedenis, de opleiding, iemands 

ervaringen zijn net zo belangrijk. Transcultureel management gaat ervan uit dat ieder mens een andere' —' 

sleutel heeft en het doel van een manager moet zijn om uit elke persoon te halen wat er in zit." (van den 
!,)"1 

Berg, 1996). Voor transcultureel management is een 'open mind' nodig en een opleiding die (autochtone) 

managers tot reflectie aanzet. Voor het beleid betekent managing diversity volgens van Kooten et al. 

(1994) dat het niet zozeer om aparte en incidentele allochtonenprojecten en trainingen te doen is, maar 

dat culturele diversificatie een normaal en integraal onderdeel van bedrijfsvoering en management moet 

worden. 

Het risico van een individualiserende benadering is dat tendensen van etnische groepvorming, die juist in 

conflicten over de verdeling van schaarse maatschappelijke goederen zoals arbeid ontstaan, genegeerd 

worden (vgl. Bader, 1995). In Nederland, waar de kansen op arbeid en werkloosheid vooralsnog scheef 

verdeeld zijn over allochtonen en autochtonen, is dat een blinde vlek van belang. Bovendien worden de 

maakbaarheid van organisatieculturen en de sturingscapaciteit van managers overschat door Thomas Jr. 

en diens volgelingen (Koot, 1998; Tennekes, 1995). 

Conclusies 

In het voorgaande hebben we drie benaderingen van ICM tezamen met hun varianten uiteengezet. De 

deficitbenadering concentreert zich op de compensatie van achterstanden in kennis en vaardigheden van 

allochtonen, de discriminatiebenadering is gericht op de bestrijding van achterstelling door beInvloeding 

van attitudes en gedrag van autochtone werkgevers en personeelsleden, en door de bevordering van 

evenredige representatie, terwijI de differentiebenadering attitude- en gedrags-verandering bij allochtonen 

en autochtonen beoogt in het kader van de overbrugging van cultuurverschillen. Tezamen 

vertegenwoordigen de uiteengezette benaderingen en varianten een keur van beleidsopties: werken aan 

vooropleiding en (bij)scholing, vooroordelen bestrijden, barrieres in 'de organisatie wegnemen en ijveren 

voor een representatief personeelsbestand, culturele vaardigheden en gevoeligheden ontwikkelen, en 

ruimte bieden en gebruik maken van individuele talenten. Beleidsmakers en leidinggevenden kunnen een 

gerichte keuze maken of elementen combineren. Tegelijkertijd blijft ICM een tamelijk defensieve reactie 

op problemen die multiculturalisering met zich meebrengt voor het normale functioneren van bedrijven en 

instellingen. Soelaas zoekt men vooral in kennis, attitudes en gedrag. Aan de vraag welke grenzen 

organisatiestructuren en omgevings-variabelen daarbij stellen komt men nog (te) weinig toe, laat staan 

aan de verkenning van mogelijkheden voor taakvernieuwing en organisatieontwikkeling. 

De behandelde benaderingen hanteren respectievelijk achterstand, achterstelling en cultuurverschil als 

verklaring voor problemen en fricties in interetnische verhoudingen in en om arbeidsorganisaties. 
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Daardoor lopen ze het risico van een al te smaIle diagnose, van te blijven kleven aan standaard-

oplossingen en voorbij te gaan aan de alledaagse organisatiewerkelijkheid. De laatste jaren zijn er op 

grond van inzichten uit de organisatiewetenschappen en de culturele antropologie pleidooien gehouden 

voor een tsituationele' (Koot, 1994; Koot & Boessenkool, 1994) of 'contextuele' (Glastra, 1998) benadering 

van ICM. Daarin wordt een veel dynamischer opvatting van cultuur (van medewerkers en van 

organisaties) gecombineerd met een open oog voor uiteenlopende belangen, machtsprocessen en 

identificaties in organisaties. Kant-en-klare recepten en stappenplannen worden van de hand gewezen, 

voor een relevante aanpak van problemen rond de multiculturalisering van organisaties schieten de 

verklaringskaders van achterstand, achterstelling en cultuurverschil op zichzelf genomen tekort. 

Tolerantie ten opzichte van allochtonen is doorgaans beter vol te houden in de top van organisaties dan in 

de 'front line', en daarbij maakt het uit of men zakelijke diensten verleent of straffen ten uitvoer legt. Door 

verschillen in het kernproces wegen cultuurverschillen in een ziekenhuis (bijvoorbeeld in de beleving van 

ziekte en gezondheid) doorgaans zwaarder dan in het automonteursvak. 	 i 

1 Organisaties - hoe ze in elkaar en in hun bredere netwerk steken, wat hun 'core business' en hun 

geschiedenis is, hoe ze leren en hun kennis verbreiden - doen ertoe. Een situationele analyse van 
I 

formele en informele (sub)culturen en structuren van organisaties is geboden, waarvoor het perspectief 

herhaaldelijk gewisseld moet worden zodat verschillende dimensies en niveaus van problemen in kaart 

gebracht kunnen warden. Achterstand, achterstelling en cultuurverschil behoren daar ook toe. Zo kan ook 

de aanpak van problemen gevarieerder en meer toegesneden worden, terwift tevens gebruik gemaakt 

kan worden van inteme dynamiek. 

De contextuele benadering staat nog in de kinderschoenen. Er is duidelijk enige verwantschap met de 

hiervoor besproken integrale aanpak van van Kooten et al. en met de systeemtheoretische benadering 

van intercufturele communicatie zoals Hoffman en Arts (1994) die in hun TOPOI-model hebben 

uitgewerkt. De relevantie van achterstand, achterstelling en cultuurverschil worth daarbij niet ontkend, 

maar van een context voorzien. Het gaat dus niet om een volkomen nieuwe stroming, eerder om 

accentverschuiving en verbreding van het gedachtegoed en methoden van aanpak. De hier 

gerapporteerde studie knoopt aan bij de contextuele benadering. 
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Hoof dstuk 3 

Multiculturaliseringsbeleid 

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat er verschillende benaderingen van intercultureel management bestaan.'::: 

De gekozen aanpak is onder andere afhankelijk van de oorzaken die men ziet voor de achterstand van 

allochtonen op de arbeidsmarkt. De wijze waarop ICM vorm krijgt in een organisatie wordt echter ook 

beInvloed door de redenen die een organisatie heeft om allochtoon personeel aan te stellen. Deze 

redenen worden hieronder besproken. Daarna wordt ingegaan op het effect dat een toename van het ,:, 

aantal allochtonen heeft op de organisatieprocessen en op de manier waarop multiculturaliseringsbeleid c. :, 

geImplementeerd kan worden. Tenslotte wordt ingegaan op het multiculturaliseringsproces in twee 

sectoren in Nederland: de gezondheidszorg en de politie. 

Waarom meer allochtoon personeel? 

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties aandacht besteden aan het aantrekken van allochtoon 

personeel en aan het behoud van deze groep personeelsleden. Deze redenen beInvloeden de manier 

waarop men in de organisatie met deze onderwerpen bezig is. Daarom bespreken we hieronder de vier 

belangrijkste redenen voor het aantrekken en behouden van allochtoon personeel. 

("1 

Gevolg geven aan wettelijke verplichtingen 

De wet Samen legt, zoals eerder de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen 

(WBEAA), iedere werkgever de verplichting op jaarlijks te rapporteren over de etnische samenstelling van 

het personeelsbestand van de organisatie. Als het percentage allochtonen in het personeelsbestand lager 

is dan het percentage allochtonen op de regionale arbeidsmarkt moet de organisatie tevens een 

taakstellend werkplan opstellen waarin ze aangeeft hoe zij het percentage allochtone medewerkers denkt 

te verhogen. Doel van deze wettelijke verplichtingen is organisaties bewust te maken van de 

samenstelling van hun personeelsbestand, en ze te stimuleren om stappen te nemen om het percentage 

allochtonen in de organisatie te vergroten. De instemming met of de gevoeligheid voor deze wettelijke 

verplichtingen kan voor organisaties een reden zijn om zich in te spannen om allochtoon personeel aan te 

trekken en te behouden. 

Hoewel er dus een wet is die voorschrijft dat werkgevers een registratie voeren van de etnische 

samenstelling van het personeelsbestand blijkt uit een evaluatieonderzoek naar de uitvoering van de 

WBEAA (Berkhout, Homburg & van Waveren, 1996) dat slechts 57% van de werkgevers deze registratie 

ook daadwerkelijk voert. Ook blijkt dat in 1995 slechts eenderde van de werkgevers het verplichte 

jaarverslag heeft ingeleverd en dat slechts 15% van de betrokken organisaties een taakstellend werkplan 

heeft ingediend. Slechts in 11% van de ondernemingen zijn sinds de invoering van de WBEAA 

veranderingen doorgevoerd in het personeelsbeleid. De wetgeving die bedoeld was om de positie van 

allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren blijkt in de praktijk door veel werkgevers vooral te worden 
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gezien ars een administratieve kwestie (TOPAZ, 1996). 

Bij de meeste werkgevers heeft de kennis over het geringe aantal allochtonen dat in de organisatie 

werkzaam is niet geleid tot het besef dat het eigen beleid een oorzaak zou kunnen zijn van de lege 

arbeidsdeelname. Zij wijzen vooral op de te lage kwalificaties van allochtone werkzoekenden (Berkhout et 

al., 1996). Als naar aanleiding van de wetgeving dan ook actie wordt ondernomen door werkgevers, 

betreft dit vaak werkgelegenheidsprojecten voor allochtonen met een lage opleiding. Met dit soon 

projecten wordt geprobeerd te voldoen aan de wettelijke streefcijfers. Andere vaak gemelde activiteiten in 

het kader van de wetgeving betreffen veranderingen in de manier van werven en selecteren van nieuw 

personeel. 

Een divers aanbod op de arbeidsmarIct 	 . 

Wet- en regelgeving zijn voor sommige organisaties een reden om meer allochtonen in dienst te nemen. 

Het aannemen van meer allochtonen is echter in veel gevallen geen bewuste keuze. Veel organisaties 

merken dat bij de werving en selectie van nieuwe personeelsleden een steeds groter deelI van de 

sollicitanten allochtoon is. Als zij te lijden hebben onder een verslechterd imago van net werk, de 
I 

arbeidsvoorwaarden of —omstandigheden die zij bieden, of moeten concurreren aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt, dan hebben zij vaak weinig keus: er moeten allochtonen aangenomen worden om de 

vacatures op te vullen. Er zijn domweg niet genoeg autochtone gegadigden. Deze situatie doet zich met 

name voor bij uitvoerende functies in bepaalde bedrijfstakken en bepaalde regio's (Martens, 1995). 

Hoewel werkgevers min of meer gedwongen zijn voor bepaalde functies ook allochtoon personeel aan te 

nemen betekent dit niet dat een groot aanbod van allochtoon personeel automatisch leidt tot een 

evenredige vertegenwoordiging van allochtonen in deze functies (zie bijv. Meerman, 1995). Omdat tijdens 

de werving en selectie van nieuw personeel vooroordelen en discriminatie een belangrijke rol spelen is de 

kans dat allochtone kandidaten worden aangenomen kleiner dan de kans van autochtone kandidaten met 

vergelijkbare kwalificaties (o.a. van Beek, 1993; Bovenkerk, Gras & Ramsoedh, 1995). 

De voorkeur van werkgevers voor autochtone kandidaten en de vaak lagere kwalificaties van allochtonen 

maken dat er in toenemende mate sprake is van een primaire en een secundaire arbeidsmarkt (Martens, 

1995; Forum, 1997). Het primaire segment, dat gekenmerkt wordt door hooggekwalificeerd werk i, goede 

betaling, goede vooruitzichten, vaste banen en een hoge sociale zekerheid, wordt bevolkt door hoog 

opgeleide autochtone mannen. Het secundaire segment bestaat voornamelijk uit autochtone vrouwen en 

allochtone vrouwen en mannen. Zij bezetten de lagere functies met weinig perspectieven, minder kans op 

vast werken een laag niveau van sociale zekerheid. 

Een divers klantenbestand 

Sommige organisaties worden niet zozeer geconfronteerd met een diverse arbeidsmarkt maar veeleer 

met een divers klantenbestand. Oat geldt uiteraard eerder voor organisaties waarin 'de klant koning is' en 

diensten en producten direct aan het publiek worden geleverd, en veel minder wanneer sprake is van 

'gedwongen nering' of wanneer klanten in de eerste pleats andere bedrijven of organisaties zijn. 

Hoogsteder (1996) stelt zelfs dat de diversificatie van net klantenbestand in de welzijnssector vaak de 
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belangrijkste reden is voor het aantrekken van allochtoon personeel. Monoculturele organisaties 

diensten verlenen aan allochtone clienten merken vaak dat het traditionele dienstenaanbod nieC )  

voldoende aansluit bij de wensen van deze nieuwe groep clienten. Zij passen hun dienstverlening aan, en 

voor het goed uitvoeren van deze nieuwe dienstverlening zijn allochtone medewerkers nodig, die dan oak 

met voorrang worden aangenomen. Om deze nieuwe medewerkers binnen de organisatie te houden 

stapt men vervolgens over op intercultureel management. Hoogsteder (1996) beschrijft deze stappen aan " 

de hand van onderzoek in het welzijnswerk, van der Linden (1993) beschrijft eenzelfde proces in de im  

gezondheidszorg, en oak in de jeugdhulpverlening warden allochtonen aangetrokken am beter aan de 

hulpvraag te kunnen voldoen Bellaart (1999). 

Allochtonen warden dus ingezet om het marktbeleid van de organisatie ten uitvoer te brengen met het 

doel daar voordelen uit te halen of de bestaande productiviteit te kunnen handhaven (o.a. Cox, 1993; Cox 

& Beale, 1997). In sommige organisaties heeft het aantrekken van allochtone medewerkers om een 

divers klantenbestand te bedienen geleid tot het ontstaan van speciale etnische functies (Dagevos & 

Veenman, 1993). Allochtonen bedienen hier de allochtone klanten, autochtonen de autochtone klanten. In 

sommige gevallen bedienen allochtone medewerkers alleen klanten met wie ze de specifieke etnische 

achtergrond delen. 

Morele overwegingen 

In sommige organisaties komt de aandacht voor het aantrekken van allochtoon personeel vooral voort uit 

morele overwegingen. Allochtonen hebben in deze visie recht op een evenredig aandeel in de welvaart 

van Nederland en dus oak op evenredige kansen op de arbeidsmarkt en in de betreffende organisatie. In 

organisaties die vanuit deze overweging aandacht besteden aan het aantrekken en behouden van 

allochtoon personeel is vaak sprake van een of meerdere "trekkers" of "mensen met een hart", die deze 

visie uitdragen. Als zij op invloedrijke posities zitten kunnen zij er voor zorgen dat allochtoon personeel 

wordt aangetrokken. Zij richten zich hierbij meestal niet alleen op lagere posities in de organisatie of op 

functies waarbij direct contact is met klanten. De trekkers zwengelen veelal ook een discussie aan over 

manieren van samenwerking en omgangsvormen in de organisatie. Zij hechten geen bijzondere status 

aan hun activiteiten, aandacht voor allochtonen is volgens hen een normaal onderdeel van het 

organisatiebeleid. Men spreekt in deze gevallen ook wel van ethisch of sociaal verantwoord ondememen 

(van der Vlist, 1997). 

De vier bovengenoemde redenen zijn de meest voorkomende redenen voor het voeren van een beleid 

am meer allochtonen aan te nemen. Ook andere redenen kunnen echter een rol spelen, en vaak is oak 

sprake van meerdere redenen tegelijk. De morele overwegingen lijken terrein te verliezen, terwijI het 

arbeidsmarkt-argument steeds sterker naar voren lijkt te komen. Sommige "trekkers" gebruiken het 

arbeidsmarkt-argument oak om meer medestanders te vinden voor een beleid dat zij zelf vooral 

ondersteunen op grand van morele overwegingen. 
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Getalsverhoudingen 

Hierboven is aangegeven dat organisaties om verschillende redenen kunnen streven naar een toename 

van het percentage allochtonen in hun personeelsbestand. Als besloten wordt om te werken aan een 

toename van het percentage allochtonen in het personeelsbestand zal ook besloten moeten worden naar 

welk percentage gestreefd wordt. Bij deze beslissing zullen de hierboven genoemde wettelijke 

verplichtingen een rol spelen, maar ook het effect dat men verwacht van een toename van het allochtone 

personeel, bijvoorbeeld op het functioneren van de organisatie of van een specifiek team. In deze 

paragraaf wordt besproken wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over deze relatie tussen het 

percentage allochtonen in een organisatie of team en het functioneren van deze organisatie of dit team. 

Eenlingen 

Als gesproken wordt over de relatie tussen het percentage mensen uit een minderheidsgroep en de 

positie van deze mensen in de organisatie wordt meestal verwezen naar het werk van Kanter (1977). 
1 

Kanter stelt dal vrouwen die werken in een groep die verder alleen uit mannen bestaat het vaak erg 
1 

moeilijk hebben. Zij benoemt drie problemen waar dergelijke solo-vrouwen mee te maken hebben: 

1 zichtbaarheid. De solo vaft op, iedereen ziet altijd wat ze doet. Dit legt een enorme druk op haar 

functioneren. 

2 contrast. De aanwezigheid van een vrouw in de groep maakt dat mannen de verschillen tussen 

mannen en vrouwen gaan benadrukken. Ze maken hiermee duidelijk dat de vrouw niet bij hen hoort. 

Zij komt zo in een geIsoleerde positie terecht. 

3 stereotypering. De mannen benadrukken de sekse-stereotype rol van de vrouw in hun midden, 

waardoor zij min of meer gedwongen worth zich in overeenstemming met deze rol te gedragen. 

Volgens Kanter treden deze problemen niet alleen op als de vrouw werkelijk een solo is, maar ook als 

vrouwen overduidelijk in de minderheid zijn in de groep. Dit geldt volgens haar bij groepen met minder 

dan 15% vrouwen, de zogenaamde 'skewed groups'. Als het percentage vrouwen toeneemt worth de 

positie van de vrouwen sterker, ze kunnen bijvoorbeeld allianties sluiten. Dit is het geval in de 'titled 

groups' waar het percentage vrouwen tussen de 15 en 35% ligt. In de 'balanced groups', die voor 35 tot 

65% uit vrouwen bestaan, is de macht ongeveer gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. Dit is dan 

ook de meest wenselijke situatie volgens Kanter. 

Kanter gaat er van uit dat de door haar beschreven effecten vooral veroorzaakt worden door de 

getalsverhoudingen. Ze stelt dan ook dat hetzelfde patroon zal optreden als sprake is van mannen in een 

minderheidsposttie, of van allochtonen die werken in organisaties of groepen die gedomineerd worden 

door autochtonen. Later onderzoek heeft echter aangetoond dat de werkelijkheid ingewikkelder is. Zo 

lieten onder andere Ott (1985) en Yoder en Sinnett (1985) zien dat mannen die als eenling werken in een 

groep vrouwen heel anders benaderd worden dan vrouwelijke solo's. Zij concluderen dat naast 

getalsverhoudingen ook de maatschappelijke status van de groep een rol speelt. De status van mannen 

is hoger dan die van vrouwen, waardoor de komst van mannen in vrouwenberoep of in een 

vrouwengroep leidt tot een hogere status voor dat beroep of die groep. Daarop worcft positiever 

gereageerd dan op de komst van vrouwen, omdat deze leidt tot statusverlies. 
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Als we de redenatie van Ott (1985) en Yoder en Sinnett (1985) volgen dan zou de positie van allochtonen'" 

vergelijkbaar zijn met die van vrouwen, of zelfs nog minder gunstig zijn. Allochtonen hebben immers 

een lage maatschappelijke status, zelfs lager dan die van autochtone vrouwen. Onderzoek van Jackson,, 

Thoits en Taylor (1995) wijst inderdaad uit dat in groepen met een klein percentage allochtonen, een 

situatie vergelijkbaar met de solo-positie, sprake is van 'token stress': de allochtone medewerkers hebbent—'' 

het gevoel dat ze hun eigen (zwarte) identiteit verliezen, dat ze gelsoleerd zijn van de overige 

groepsleden, en dat ze zich meer moeten bewijzen. In een onderzoek bij de Nederlandse politie vindt 

Vries (1992) echter geen verschil tussen allochtonen in een solo-positie en allochtonen die werken in een 

groep met meer allochtonen. Zij wijst er op dat dit resultaat mogelijk verklaard kan worden uit het feit datc„)  

in het laatste geval de allochtone groepsleden meestal afkomstig waren van verschillende allochtone' 

groepen. Kelsley (1998) laat tenslotte zien dat het effect van een solo-positie niet alleen afhangt van de 

maatschappelijke status van de betrokken groepen maar ook van gedragspatronen van de groepsleden. 

Want hoewel Chinezen in de Canadese samenleving een zelfde maatschappelijke status hebben als 

Caucasians (witte Canadezen) maakt de passieve opstelling van de Chinezen dat ze steeds 

overschaduwd worden door de Caucasians. Dit gebeurt zelfs in een groep waarin slechts een Caucasian 

aanwezig is. 

De zojuist besproken onderzoeken bevestigen de vooronderstelling dat de positie van een solo vaak 

speciaal is, maar geven ook aan dat het effect afhankelijk is van de specifieke kenmerken van de 

betrokken groepen. Voor de situatie bij DJI, waar allochtonen werken met verschillende etnische en 

culturele achtergronden, betekent dit dat geen eenduidige uitspraken gedaan kunnen worden over het 

effect van een solo-positie. 

Percentages 

In het voorgaande hebben we gekeken naar de effecten van een solo-positie. Kanter spreekt echter ook 

over het effect van percentages. Onderzoek naar het effect van het percentage mannen en vrouwen in 

een groep laat meestal duidelijke effecten zien. Als gekeken wordt naar percentages allochtonen en 

autochtonen is het beeld echter minder duidelijk. Soms wordt geen effect gevonden (Camp, Saylor & 

Wright, 1997; Kirchmeyer, 1995; Sackett, DuBois & Noe, 1991; de Vries, Gaullard & van Vierssen, 1997), 

in andere gevallen wordt de positie van de allochtonen minder gunstig naarmate het percentage 

allochtonen toeneemt. Zo vindt Hoffman (1985) dat bij het stijgen van het percentage zwarte 

leidinggevenden er meer formele communicatie (zoals vergaderingen) komt, waarschijnlijk ter 

compensatie van de at name van de informele communicatie. Kraiger en Ford (1985) laten zien dat als 

het percentage zwarte medewerkers toeneemt wine leidinggevenden meer geneigd zijn om witte 

medewerkers positiever te beoordelen dan zwarte medewerkers. In onderzoek van de Vries (1992) in de 

gezondheidszorg bleek dat in groepen met een hoger percentage allochtonen de allochtone 

medewerkers minder positief beoordeeld werden door hun leidinggevende en door hun autochtone 

collega's. Davis, Cheng en Strube (1996) tenslotte concluderen dat in 4-persoons groepen sprake is van 

een soort U-vormig verband, waarbij men in groepen met een evenredig percentage zwarte en witte 

groepsleden het minst tevreden is over de besluitvorming en de steer in de groep. Dit effect is sterker in 
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mannengroepen dan in vrouwengroepen. 

Bovenstaande resultaten wijzen er allemaal op dat de positie van allochtonen minder positief worth 

naarmate het percentage allochtonen toeneemt. Pas als allochtonen meer dan evenredig 

vertegenwoordigd zijn treedt weer een verbetering op (Davis, Cheng & Strube, 1996). Deze resultaten zijn 

tegengesteld aan wat Kanter voorspelt. Ze zijn wel in overeenstemming met de concurrentie-hypothese 

van Blalock (1957 & 1967), die stelt dat naarmate het percentage groepsleden van een subgroep 

toeneemt ook de concurrentie tussen de groepen toeneemt. De grootste groep voett zich bedreigd en zal 

proberen de kleinste groep klein te houden. Tsui, Egan en O'Reilly (1992) vinden inderdaad dat 

autochtonen sterker reageren op veranderingen in de groepssamenstelling dan allochtonen. Illustratief is 

ook het resultaat van Camp en Steiger (1995), die vonden dat een stijging van het percentage allochtone 

medewerkers er toe leidt dat de autochtone medewerkers hun carriere-kansen lager inschatten. 

Toename van het percentage allochtonen kan dus leiden tot meer conflicten in de groep en een minder 

prettige positie voor de allochtone medewerkers. Ook voelen autochtone medewerkers zich bedreigd in 

hun positie. Garza en Santos (1991) wijzen er echter op dat dit effect ook weer afhankelijk is i  van de 

cufturele kenmerken van de betreffende groepen. Zij laten bijvoorbeeld zien dat Hispanics: in een 

minderheidspositie competitief worden, terwiji Anglo-Saxons (witten) juist cooperatief worden r. Of de 

effecten ook afhankelijk zijn van zaken als het opleldingsnivo van de groepsleden of het type baan is niet 

onderzocht. 

Effecten van gemengde groepen 

In onderzoek wordt niet alleen gekeken naar getalsverhouding maar ook naar hoe gemengde groepen 

werken. Uit deze onderzoeken blijkt dat het werken in gemengde groepen meestal ingewikkelder is dan in 

homogene groepen. Er zijn in gemende groepen meer conflicten en de samenwerking en communicatie 

lopen minder vanzelfsprekend. Op langere termijn kan dat juist weer een voordeel hebben: de problemen 

dwingen de groep om aandacht te besteden aan het samenwerken en aan de communicatie, en dat kan 

weer leiden tot een samenwerking die juist beter is dan in homogene groepen (Maznevski, 1994; Watson, 

Johnson & Merritt, 1998; Watson, Kumar & Michealson, 1993). 

Baugh en Grean (1997) merken op dat de beoordeling van de prestaties van de groep ook afhangen van 

het perspectief: in hun onderzoek zagen externe beoordelaars geen verschil tussen homodene en 

heterogene groepen. De groepsleden zelf waren echter in de gemengde groepen minder positief. 

Volgens Baugh en Green komt dat omdat de groepsleden een afweging maken tussen hun eigen inzet 

en het resuftaat, en die relatie is minder gunstig gezien de moeizamere communicatie in de gemengde 

groepen. In een reeks Nederlandse onderzoeken (de Vries, Monden & van Vierssen, 1996; de Vries, van 

den Heuvel, de Jong, van Oudenhoven & van Vierssen, 1998) zien beoordelaars echter geen verschil in 

de kwaliteit van de resuftaten van homogene en gemengde groepen. Volgens de onderzoekers komt dit 

vooral omdat de selectie-procedure in de organisatie waar zij hun onderzoeken uitvoerden (de politie) er 

voor zorgt dat alleen allochtonen worden aangenomen die goed op de hoogte zqn van de manier van 

communiceren en samenwerken van autochtonen. In deze groepen zullen de eerder genoemde 

problemen met samenwerken en de daarop volgende betere resultaten dus niet of in mindere mate 
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voorkom en.  

Uit het bovenstaande blijkt dat het effect van het werken in gemengde groepen onder andere afhangt 

de manier waarop wordt omgegaan met de verschillen tussen de groepsleden. Er zijn aanwijzingen datEz,  

het effect van een gemengde samenstelling ook afhangt van de intensiteit van de samenwerking en het 

type taak of het soort functie. Er is echter nog onvoldoende onderzoek gedaan om hierover duidelijke" 

uitspraken te doen. 

Relatie samenstelling personeelsbestand-clientenbestand 

In de werksituatie bij DJI is niet alleen sprake van een steeds diversere groep medewerkers, ook de 

diversiteit van de clientenpopulatie neemt toe. We vroegen ons af wat bekend is over de relatie tussen,..„ )  

deze twee ontwikkelingen. In de literatuur wordt echter nog nauwelijks aandacht besteed aan deze relatie. 

We vonden een studie waarin hiernaar wel gekeken werd. In deze studie, uitgevoerd bij het Federal 

Bureau of Prisons in Amerika, werden geen aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen 

personeelsbestand, clientenbestand en het functioneren van de groep of de instelling (Camp, Saylor & 

Wright, 1997). Op basis van deze bevindingen kunnen echter geen conclusies getrokken worden. 

Hiervoor is meer onderzoek nodig. 

Conclusie 

De belangrijkste conclusie uit het literatuuronderzoek naar de relatie tussen het percentage allochtonen in 

het personeelsbestand en het functioneren van de groepen of instellingen is dat deze relatie nog te weinig 

is onderzocht. Er zijn verschillende onderzoeken verricht, maar het aantal is te gering en de resultaten zijn 

niet eenduidig genoeg om duidelijke conclusies te trekken. Wel blijkt uit het verrichte onderzoek dat de 

relatie tussen aantallen en effectiviteit van de samenwerking niet simpel is. De relatie hangt onder andere 

af van de sociale positie van de allochtone groepen in kwestie, en van de gedragspatronen van de 

groepsleden. Ook het type taak of functie speelt waarschijnlijk een rol: bij werk aan de lopende band zal 

de achtergrond van de medewerkers een minder grote rol spelen dan bij taken die een groter beroep 

doen op sociale of creatieve vermogens van de groepsleden. Tenslotte zullen ook verschillen binnen de 

allochtone groepen een belangrijke rol spelen. Tweede generatie migranten, die in Nederland zijn 

geboren en opgegroeid, zullen heel anders reageren dan allochtonen die nog maar kort in Nederland 

wonen. Aan deze verschillen is in de huidige onderzoeken nog nauwelijks aandacht besteed. Duidelijke 

richtlijnen voor de situatie bij DJI, waar mensen werken van heel verschillende afkomst en waar ook grote 

verschillen zijn tussen de taken van de medewerkers, zijn op basis van de huidige onderzoeksresultaten 

niet te geven. Wel verdient het aanbeveling meer onderzoek te verrichten op dit terrein. 

Intercultureel Management 

We hebben nu gezien dat er verschillende redenen zijn voor een organisatie om allochtoon personeel 

aan te trekken en te behouden. Het effect van het aantrekken van allochtoon personeel en van de 

etnische diversiteit in de organisatie die dat met zich meebrengt, is onder andere afhankelijk van de 

getalsmatige verhouding van allochtoon en autochtoon personeel. Ook is het effect afhankelijk van de 
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manier waarop in de organisatie worth omgegaan met de diversiteit in het personeelsbestand. Eerder 

zagen we al dat het bijvoorbeeld belangrijk is hoe divers samengestelde groepen omgaan met conflicten 

en communicatie-problemen. De organisatie kan een actieve rot spelen om te zorgen dat dergelijke 

conflicten en problemen effectief en efficient worden opgelost. Een dergelijke actieve rol bij het managen 

van eon groep of organisatie waarin sprake is van cultuurverschillen is eon vorm van intercultureel 

management. 

Intercultureel management is van essentieel belang om zo productief mogelijk to kunnen omgaan met de 

culturele diversiteit in een organisatie of team, en om te komen tot daadwerkelijke acceptatie van 

allochtonen (Meerman, 1999). Het streven hierbij is gericht op de verwezenlijking van eon multicufturele 

organisatie. Kenmerken van eon dergelijke organisatie zijn (Cox, 1993): 

- een evenredige vertegenwoordiging van allochtonen op alto niveaus on in alle geledingen van de 

organisatie; 

- erkenning van de waarde van culturele verscheidenheid en van het allochtone personeel in het 

bijzonder; 

- or is eon nieuwe organisatiecultuur gecreeerd waarbij in procedures on regelgeving rekening worth 

gehouden met de achtergronden van het personeel. 

In eon multicufturele organisatie is dus sprake van intercultureel management. Dat betekent volgens Cox 

on Beale (1997) een proces van het erkennen dat eon divers personeelsbestand effecten heeft op het 

gedrag van organisatieleden en op werkuttkomsten, het begnjpen van daaruit voortvloeiende fenomenen 

waarna activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Intercultureel management worth soms in het kielzog van 

eon 'natuurlijk' mufticulturaliseringsproces als vanzelfsprekend onderdeel van het gewone bedrijfsbeleid 

aanvaard (vgl. Van Kooten, et al. 1994). Vaak zijn or echter inspanningen nodig om intercultureel 

management in to voeren en eon multicutturele organisatie to ontwikkelen. In dat laatste geval is sprake 

van eon multiculturaliseringsbeleid. Eon dergelijk beleid kan op verschillende wijzen gemplementeerd 

worden. Doze wijzen worden hieronder besproken. 

Implementatiemodellen 

ZoaIs aangegeven vereist het multicuftureler worden van het personeelsbestand van eon organisatie 

andere vormen van organiseren en kijken naar taken. Er zijn verschillende manieren om eon dergelijke 

organisatieverandering to implementeren. Hieronder worden drie benaderingen besproken. 

Ontwerpbenadering 

In de ontwerpbenadering maakt het management van de organisatie eon ontwerp van de organisatie op 

basis van de eigen visie. Bij de multiculturalisering van eon organisatie betekent dit bijvoorbeeld dat het 

management een schets maakt van het toekomstig personeelsbestand binnen de verschillende 

onderdelen van de organisatie. Men steft vervolgens streefcijfers op aan de hand waarvan maatregelen 

genomen kunnen worden die tot de realisering van het ontwerp leiden. Vervolgens worth het ontwerp 

voorgelegd aan de operationeel leidinggevenden, die geacht worden het uit to voeren. Er is dus sprake 

van een top-down benadering. Eon aanname van de ontwerpbenadering is dat uitvoerenden rationele 
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actoren zijn die beloond worden voor meegaandheid. De idee is dat als de juiste regels en procedures,

worden vastgesteld, het ontwerp vanzelf realiteit wordt. 

In de ontwerpbenadering vinden de erkenning en begrip van belang en implicaties van diversiteit, volgens 

Cox belangrijke ingredienten voor intercultureel management, plaats op het niveau van het management. 

Zij weten waarom multiculturalisering nodig is, en wat er voor nodig is. De overige medewerkers hoeveni -

alleen te volgen. In de ontwerpbenadering is weinig aandacht voor wat dit voor deze medewerkers 

betekent. Ook is er weinig aandacht voor de motivatie van deze medewerkers, zij worden gewoon geacht i ' ll  , „■1 
de opdracht uit te voeren en mee te gaan in de geplande verandering. 

In de ontwerpbenadering is dus weinig aandacht voor de eigen dynamiek van het implementatieproces. (7)  

Uit discussies naar aanleiding van de resultaten van affirmative action en employment equity in de /—*  

Verenigde Staten en Canada blijkt echter dat dit bij een multiculturaliseringsproces niet werkt (Glastra, 

Schedler & Kats, 1998). Bij een dergelijk proces is het belangrijk dat het zittende personeel goed, 

geInformeerd wordt over waarom multiculturalisering van belang is (zie o.a. Richard & Kirby, 1998). Als 

medewerkers niet overtuigd zijn van het belang van de verandering zijn ze niet bereid om als rationele 

actoren mee te helpen het ontwerp uit te voeren. Uit onderzoek van Naff (1998) onder 1624 supervisoren 

blijkt bijvoorbeeld dat supervisoren die geen informatie hebben gehad over de vraag waarom gestreefd 

wordt naar evenredige vertegenwoordiging dit beleid niet ondersteunen. Oat betekent dat een 

ontwerpbenadering in dezen niet werkt. De regels en procedures worden niet nageleefd. 

Het is dus belangrijk dat medewerkers begrijpen waarom de organisatie streeft naar multiculturalisering. 

Het meest overtuigende argument hiervoor blijkt het verbeteren van de productiviteit. Onderzoek laat zien 

dat als dit argument gebruikt wordt de backlash, dat is een gebrek aan commitment ten aanzien van 

inspanningen in het kader van intercultureel management, het minst is (Whittenburg, 1999). Als het 

belang van de uitkomsten van dergelijke acties niet duidelijk zijn, is er zowel onder allochtonen als 

autochtonen ook sprake van weerstand tegen een voorkeursbeleid voor allochtonen. Beide groepen 

eisen dan dat iedereen gelijk behandeld wordt (Richard & Kirby, 1997). 

Ontwikkelbenadering. 

Hierboven hebben we gezien dat een van de nadelen van de ontwerpbenadering is dat de mensen die 

het ontwerp moeten uitvoeren dit vaak niet zonder meer doen. Om dit te voorkomen worden in de 

ontwikkelbenadering de uitvoerenden direct betrokken bij de opzet van het veranderingsproces als 

zodanig. In deze benadering wordt veel aandacht geschonken aan het implementatie- of 

veranderingsproces. In de ontwikkelbenadering is de aandacht voornamelijk gericht op het veranderen en 

beInvloeden van opinies en attitudes van werknemers op verschillende niveaus (zowel uitvoerende 

werknemers als leidinggevenden). De idee is dat als de opinies ,  en attituden veranderen, 

organisatieprocessen zoals de wijze van besluitvorming, communicatie en overleg, 'vanzelf' 

meeveranderen (Boonstra, 1991). 

In de ontwikkelbenadering begint het veranderingsproces bij de persoonlijke bewustwording •van 

individuen. Die bewustwording moet leiden tot het stellen van doelen die in overeenstemming gebracht 

moeten worden met organisatiedoelen. Het door Cox beschreven proces van erkennen en begrijpen vindt 

23 



nu plaats op het niveau van net individu. Dit kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden tijdens trainingen in 

intercultureel management (zie hoofdstuk 2). Een andere manier om de attitudes van net zittende 

personeel te beInvloeden is net aanstellen van allochtone medewerkers of allochtone leidinggevenden 

(o.a. Helms, 1990). Het aannemen van allochtoon personeel kan ook een meer direct effect hebben op 

de organisatieprocessen. Net  eerder vermelde onderzoek van Naff toonde bijvoorbeeld ook aan dat de 

vormgeving van wervingsactiviteiten vooral afhankelijk is van de nationale of etnische identiteit van de 

selecteur. 

Hoewel er in de ontwikkelbenadering veel aandacht is voor de attitudes en ideeen van de medewerkers 

worden evenals bij de ontwerpbenadering de doelen van het veranderingsproces bepaald door de top 

van de organisatie. Wel besteedt de ontwikkelbenadering meer dan de ontwerpbenadering aandacht aan 

het implementatieproces. De ontwikkelbenadering is daarmee een methode om de verandering te 

faciliteren en werknemers bij het uiteindelijk ontwerp te laten participeren. 

Bij wijze van voorbeeld van een praktische toepassing van de ontwikkelbenadering kan gewezen worden 

op een overheidsorganisatie, waar het management onderzoek liet doen onder het personeel om te 

weten te komen welke maatregelen volgens het personeel genomen zouden moeten worden om de 

samenwerking tussen allochtonen en autochtonen te verbeteren. Uit dit onderzoek bleek dat men vooral 

belang hechtte aan het verbeteren van de interactie tussen allochtonen en autochtonen op de werkplek 

(Meerman, van kissel & van der Vlist, 1998). Hierbij werd vooral aandacht gevraagd voor net respecteren 

van waarden en normen van de medewerkers. Door in een vroeg stadium de medewerkers in de 

organisatie te betrekken bij net veranderingsproces werden de aanvankelijke plannen voor dit proces 

ingrijpend gewijzigd. Het betrekken van alle medewerkers bij net veranderingsproces komt nog duidelijker 

aan de orde in de hierna te bespreken stakeholdersbenadering. 

Stakeholdersbenadering 

Naast de ontwerp- en de ontwikkelbenadering is een derde benadering ontwikkeld die beide 

benaderingen combineert, de stakeholdersbenadering (Agocs, Burr & Somerset, 1992) die verwantschap 

vertoond met de in hoofdstuk 2 behandelde contextuele benadering (Glastra, 1996). Deze benadering 

gaat uit van de organisatie als politieke arena, waarin onderhandeld wordt over doelen en middelen. Bij 

een veranderingsprogramma volgens de stakeholdersbenadering worden alle 'stakeholders', dat wil 

zeggen mensen die direct betrokken zijn bij of belang hebben bij de veranderingen die de organisatie te 

wachten staat, betrokken bij het opstellen van net veranderplan. Centraal in deze benadering staat net 

mobiliseren van ondersteuning van en participatie in het veranderingsproces. 

Een proces van multiculturalisering volgens de stakeholdersbenadering richt zich op net veranderen van 

de houding en net gedrag van de medewerkers, maar tegelijk ook op veranderingen in net personeels-, 

organisatie- en strategisch beleid (Meerman, 1999). Uitgangspunt hierbij is dat een dialoog tussen 

verschillende groepen in de organisatie zichtbaar kan maken op welke punten veranderingen nodig zijn. 

Het management is er vervolgens verantwoordelijk voor dat de vastgestelde veranderingen ook 

inderdaad worden doorgevoerd. Deze manier van werken wordt bijvoorbeeld gehanteerd in de methode 
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van de `Democratische Dialoog' (Gustavsen, 1992). 
f,Z) 

Implementatie van multiculturaliseringsbeleid in de gezondheidszorg en de politie 

De gezondheidszorg 

In 1994 is op initiatief van het Ministerie van VWS, de sectorfondsen en het Centraal Bestuur voor de 

Arbeidsvoorziening TOPAZ opgezet, het Tijdelijke OndersteuningsPunt Allochtonen in de - 
ri 

gezondheidsZorg. In de gezondheidszorg werd op dat moment in verschillende instellingen at gewerkt 

aan multiculturaliseringsprojecten. TOPAZ werd opgezet om te zorgen voor beleidsmatige ondersteuning, 

informatietransfer en advisering aan deze en nog op te starten projecten. 

Dat men in de gezondheidszorg ging werken aan multiculturalisering had verschillende redenen., , ,1  

Allereerst heeft de zorg te kampen met ernstige personeelstekorten. Allochtonen vormen een steeds 

groter deel van het arbeidspotentieel, en het werven van allochtonen kan dus helpen om de 

personeelstekorten te verminderen. Een andere belangrijke reden was de toename van allochtonen in het 

clientenbestand. Met het aanstellen van allochtoon personeel hopen de instellingen beter in te kunnen 

spelen op de wensen en behoeften van deze nieuwe clientgroep. Ook de vele subsidiemogelijkheden en 

de wettelijke regelingen waren een stimulans om te werken aan multiculturalisering. 

Personeelstekorten en de steeds breder gevoelde noodzaak tot `zorgvernieuwing' waren dus voor veel 

instellingen de redenen om de arbeidsdeelname van allochtonen te bevorderen en te optimaliseren. Op 

sector- en overheidsniveau werd die noodzaak ook ingezien. Tevens werd daar geconstateerd dat de 

inspanningen van de afzonderlijke instellingen niet voldoende effect sorteerden. Om de krachten te 

bundelen en te komen tot een effectievere aanpak werd besloten tot het instellen van TOPAZ. Dit 

ondersteuningspunt hielp de instellingen met het maken van plannen. Deze manier van werken past, 

althans voor wat de relatie tussen de opdrachtgevers en TOPAZ betreft, binnen de eerder besproken 

ontwerpbenadering, waarbij in de top van de organisatie een ontwerp wordt gemaakt voor de door te 

voeren vernieuwing. De benadering heeft echter, op een meer decentraal niveau, echter ook duidelijk 

trekken van een ontwikkel-benadering, omdat TOPAZ als vertegenwoordiger van de top van de sector in 

nauwe samenspraak met de instellingen beleid 'op mat' voor de betreffende instellingen ontwikkelde. 

Uit een evaluatie van TOPAZ (Kanters et al., 1995) blijkt dat de opgestarte projecten met name gericht 

waren op de instroom van allochtoon personeel. Hierin waren de projecten vrij succesvol. Het behoud van 

het aangetrokken personeel kreeg echter minder aandacht en vormde duidelijk een probleem. De 

uitstroom was erg hoog, waardoor het uiteindelijke resultaat van veel inspanningen tegenviel. Wet was 

sprake van een leereffect: in latere projecten was de uitstroom beduidend lager dan in de eerdere 

projecten. Bij deze latere projecten was de voorlichting beter, zodat er minder uitval was door 

verwachtingen over het werk die niet bleken te kloppen. Ook werd er strenger vastgehouden aan selectie-

eisen, met name op het gebied van de Nederlandse taal. Tenslotte werd in de latere projecten meer 

aandacht besteed aan het creeren van draagvlak onder het zittende personeel in de instellingen. 

Naast het vergroten van het percentage allochtonen in de zorgsector waren positieve resultaten van 

TOPAZ dat vooroordelen over allochtonen bij medewerkers in de zorgsector afnamen, en dat allochtonen 

25 

(7) 



positiever zijn gaan denken over het werken in de zorg. Gebleken is pat een nadruk op effecten van 

multiculturalisering op het zorgaanbod in deze sector beter aanslaat dan werkgelegenheidsargumenten. 

TOPAZ bleek een belangrijke rol te hebben gespeeld als vraagbaak, bij het geven van voorlichting, het 

ontwikkelen van een netwerk en het overdragen van kennis. Instellingen bleken hier behoefte aan te 

hebben. Overigens werd wel duidelijk dat veel instellingen ook zonder een project als TOPAZ al aan de 

slag waren gegaan met multiculturalisering. TOPAZ was dus wel een stimulans, maar geen noodzakelijke 

voorwaarde voor een dergelijk proces. 

De Nederlandse politie 

De Nederlandse politie kent sinds 1983 een beleid dat gericht is op het aannemen van meer allochtonen 

(de Vries, 1999). Belangrijkste redenen hiervoor waren morele overwegingen en de overtuiging dat de 

politie alleen goed kan functioneren in een multiculturele samenleving wanneer zij een afspiegeling is van 

deze samenleving. Deze redenen worden nog steeds belangrijk gevonden, maar inmiddels spelen ook 

wettelijke verplichtingen en een verwacht personeelsgebrek een belangrijke rol (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, 1996a & 1996b). 

Uit een evaluatie van het multiculturaliseringsproces van de Nederlandse politie (de Vries, 1999)1 11AM dat 

het beleid zich lang geconcentreerd heeft op het vergroten van de instroom van allochtoon personeel. 

Hierbij werd vooral veel aandacht besteed aan het aanpassen van procedures en regels, een typisch 

voorbeeld van een ontwerpbenadering. Zo werden speciale procedures ontworpen voor de werving en 

selectie van allochtonen kandidaten, en werden aanvullende taalopleidingen en sociale 

vaardigheidstrainingen ontwikkeld voor deze kandidaten. Er was echter weinig aandacht voor het 

overtuigen van het zittende personeel van de noodzaak van multicutturalisering. Evenals in de 

gezondheidszorg resufteerde dit zowel in een grotere instroom van allochtonen als in een relatief hoge 

uitstroom van deze personeelscategorie. Pas in een later stadium realiseerde men zich dat de ultstroom 

niet alleen te maken had met onvoldoende kwalificaties van de nieuwe allochtone medewerkers. Ook de 

weerstand van het zittende personeel tegen (de instroom van) allochtonen bleek een rol te spelen, 

evenals de onkunde en het onbegrip van het zittende personeel in interculturele kwesties. Toen dit beset 

doordrong werd ook aan dit onderdeel van het proces aandacht besteed, onder andere door het 

organiseren van multiculturele vaardigheidstrainingen en het ter discussie stellen van de cultuur van de 

organisatie. 

Het multiculturaliseringsproces van de Nederlandse politie heeft er toe geleid dat het percentage 

allochtonen in deze organisatie de afgelopen jaren flink is toegenomen: van 1,5% in 1994 tot 3,2% in 

1997. Hoewel dit nooit goed onderzocht is, bestaat het idee binnen de politie dat de instroom van 

allochtonen er toe heeft geleid dat de politie beter is toegerust voor het werken in een multicutturele 

samenleving en dat de acceptatie van de politie in de ogen van de allochtone gemeenschappen is 

verbeterd. 
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Hoof dstuk 4 

Taakaf stemming en de multiculturalisering van organisaties 

27 

In dit hoofdstuk gaat het niet meer in de eerste plaats om kwesties van personeelsopbouw en aansturing 

als zodanig, maar vooral om een adequate vormgeving en afstemming van (kern)taken bij een 

veranderend clientenbestand en om de verhouding tussen personeel en justitiabelen. Daartoe is literatuuri )1  

bestudeerd over de multiculturalisering van gevangenissen en het politie-apparaat in Nederland, Amerika 

en Engeland en van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De gekozen terreinen vertoonden de meeste 

overeenstemming met problematieken en organisatievormen die kenmerkend zijn voor justitiele 

instellingen, en voor de cases die in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. De keuze voor de GGZ 

geeft bovendien wat meer relief aan het perspectief van verzorging en herstel dat het werk van justitiele 

inrichtingen wel degelijk kenmerkt, ook al overheerst thans eerder de optiek van beheersbaarheid en 

beveiliging (vgl. Verhagen, 1997). Omdat we wat betreft het gevangeniswezen zowel buitenlandse als 

Nederlandse studies gebruiken, zullen we in het eerste geval in aansluiting op het heersende taalgebruik 

de term 'bewaarder hanteren, en in het tweede geval de term 'Penitentiair InrichtingsWerker (PIW-er). 

Beide functies zijn naar taakinhoud en inschaling sterk verwant. 

Uit de literatuurstudie blijkt dat problemen in de relatie tussen professionals en clienten, bewaarders/PIW-

ers en justitiabelen vaak teruggevoerd worden op culturele verschillen, vooroordelen, institutionele 

discriminatie en machtsstrijd tussen (groepen) personeel of gedetineerden onderling of met elkaar. 

Daaruit kan afgeleid worden dat zulke problemen in het algemeen niet geweten worden aan 

tekortkomingen in de algemene vakkwalificaties waarover professionals in het kader van een normale 

vakuitoefening zouden moeten beschikken. In onderzoek naar oplossingen voor de gerezen problemen 

wordt verwezen naar training op het gebied van 'cultural awareness' of anti-racisme, het aannemen van 

meer allochtoon personeel en het creeren van gespecialiseerde procedures en organen voor 

conflictbeheersing. 

Opvallend afwezig in het geInventariseerde onderzoek naar oplossingen bij de multiculturalisering van 

justitie is aandacht voor multiculturaliseringsbeleid, de manier van leidinggeven, de wijze waarop 

eventuele (inter)culturele kennis en competenties ingezet en verbreid worden, en voor verandering in 

organisatiestructuren. In onderzoek naar multiculturalisering van de (geestelijke) gezondheidszorg wordt 

aan deze elementen wel aandacht besteed (van den Berg, 1996). Tevens blijken verschillende 

betrokkenen en auteurs inzake het justitieveld uiteenlopende doelstellingen te hanteren voor de 

multiculturalisering. Deze doelstellingen lopen uiteen van een meer effectieve controle tot het bevorderen 

van meer humane en gelijkwaardige verhoudingen. Daarnaast is er oak een radicale kritiek die 

humanisering en multiculturalisering in hoofdzaak als modernisering van het cdntrole-apparaat ziet. 

1-7) 

(,)) 
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In het onderstaande warden de genoemde thema's verder uitgewerkt. Hierbij wordt eerst gekeken naar 

gevangenis- en politiewezen. Daarbij worden oak studies naar genderverhoudingen in die sectoren 



meegenomen, omdat onderzoek naar de verhouding tussen autochtonen en allochtonen nog niet erg 

ontwikkeld is en het aanwezige onderzoek vaak betrekking heeft op beide variabelen. Tenslotte wordt 

een vergelijking gemaakt met de stand van zaken in onderzoek naar de multicufturalisering van de GGZ. 

Ondanks aanzienlijke verschillen met het gevangeniswezen (minder strikte beregeling en begrenzing van 

het professioneel handelen, meer ruimte voor discussie over adequaatheid van diagnose en behandeling, 

een doorgaans door behandelaar en behandelde gedeelde positieve waardering van de behandeling, een 

wat minder ongelijke machts- en afhankelijkheidspositie), vallen er hier vele lessen te trekken. Zowel naar 

probleembewustzijn als naar inhoudelijke discussie loopt men in de GGZ naar onze indruk voor op 

andere maatschappelijke sectoren (vgl. de Jong & van den Berg, 1996). 

Onderzoek naar multiculturalisering van gevangeniswezen en paths 

Andere clienten, andere aanpak? 

Een van de eerste vragen die men zich kan stellen in verband met de snelle toename van de allochtone 

populatie in justitiele inrichtingen is wat dat betekent voor het werk in die inrichtingen en voor de sociale 

verhoudingen tussen de uitvoerende medewerkers (executieven) en justitiabelen. Die vraag wordt 

doorgaans vertaald in de vraag naar het belang en de grootte van (culturele) verschillen tussen allochtone 

en autochtone gedetineerden en wat dit verschil betekent voor hun behandeling. 

Een van de onderzoeken waar verschillen tussen allochtone en autochtone gedetineerden centraal stond 

werd uitgevoerd door Immerzeel en Berghuis (1983). Zij onderzochten de specifieke problemen die 

samenhingen met het verblijf van allochtonen in de inrichtingen, zoals onzekerheid over verblijfstitel, 

ontwrichting van contact met familie, taalproblemen, religieuze verzorging, afwijzing van levensstijl. Zij 

concludeerden dat die problemen nog het meest door de betrokkenen zelf gevoeld werden, mede door 

de uniforme behandeling van alle gedetineerden volgens een exclusief op Nederlandse gewoonten en 

gebruiken geent regelsysteem. De onderzoekers bepleitten wederzijdse aanpassing, bijvoorbeeld door 

middel van andere regels en voorzieningen inzake religie en voeding, taalcursussen voor gedetineerden 

en door voorlichting over cultuurverschillen aan PIW-ers. 

In onderzoek van Kaptein (1987) komt het belang van geestelijke verzorging, i.e. van moslims, terug. 

Kaptein beveeft aan om islamitische gedetineerden qua voeding en faciliteiten gelijk te stellen aan hun 

joodse lotgenoten. Een andere aanbeveling is dat imams worden aangesteld. Van Ees (1990) wijst erop 

dat de overdracht van de geestelijke verzorging van hindoes en moslims aan pandits en imams het 

vigerend justitiepastoraat nog grote moeite zal kosten, temeer daar dit budget-neutraal zal moeten 

gebeuren. 

In het onderzoek van Boot (1995) staat de rechtspositie van gedetineerde vreemdelingen centraal. Zij 

concludeert dat die rechtspositie formeel nauwelijks verschilt van die van Nederlandse gedetineerden Zij 

stelt evenwel vast dat allochtonen door taalbarrieres en cultuurverschillen in een groter isolement 

verkeren, dat zij als gevolg van gebrekkige informatievoorziening minder gebruik (kunnen) maken van 

hun rechten dan autochtonen, dat de geestelijke verzorging van met name moslims nog niet op peil is, en 

dat de angst voor uitzetting groot is. Op basis van deze bevindingen bepleit ze dat met name de 

informatievoorziening aan allochtone gedetineerden verbeterd moet worden. 
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In de literatuur wordt, kortom, de conclusie getrokken dat een andere samenstelling van de 

gedetineerdenpopulatie een andere aanpak nodig maakt. Met name over de vraag wat er bij die andere 

aanpak allemaal komt kijken, lopen de meningen uiteen. De vraag wat er gebeurt als men alle regels, 

routines en structuren in stand houdt en alleen een meer gediversifieerd personeelsbestand is niet 

onderzocht. 

Voor- en nadelen van de inzet van vrouwelijk en allochtoon personeel 

Over de werkzaamheid van meer of minder omvattende programma's voor taakafstemming is empirisch 

gesproken nog weinig bekend. Wel is in meer beperkte zin gekeken naar de meerwaarde van de inzet 

van vrouwen en allochtonen onder het personeel. Kommer (1991: 155) wijst er onder andere op dat de 

aanwezigheid vary en de relaties met vrouwelijk personeel een belangrijke conflictbron onder PIW-ers 

vormen. Tegelijk worden vrouwen ook gewaardeerd vanwege hun vermogen om agressie te dempen. 

Ook uit politie-onderzoek is dat verschijnsel bekend (vgl. Elias, 1997). In Amerikaans onderzoek van 

Wright en Saylor (1992) worden die resultaten ook gevonden. Vrouwelijke bewaarders voelen weliswaar 

meer stress dan, met name blanke, mannen, maar ze denken tegelijkertijd dat er minder geweld wordt 

gebruikt tegen het personeel dan mannen, en rapporteren zulke incidenten ook minder. De onderzoekers 

voeren als verklaring aan dat mannen tot het gevangeniswezen aangetrokken worden door de 
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In alle hierboven beschreven onderzoeken wordt er van uitgegaan dat etnische minderheidsgroeperC", 

afwijkende problematieken met zich meebrengen, die een andere aanpak vragen. De uitkomsten van de(2) 

onderzoeken bevestigen dit uitgangspunt. De veranderingen die worden voorgesteld vormen een tamelijk4 

beperkte aanvulling op de gebruikelijke aanpak. Een ander personeelsbeleid wordt niet overwogen. 

De beschreven onderzoeken naar (culturele) verschillen volgen een traditie die ook in de buitenlandse 

literatuur opgeld doet. Zo zijn in Engeland omvangrijke onderzoeksrapporten verschenen van de 

hoofdinspecteur van het gevangeniswezen over gedetineerde jongeren en vrouwen (HM Chief Inspector 

of Prisons, 1997a & 1997b). Deze rapporten geven een uitgebreide analyse van achtergronden, 

kenmerken en situatie van de betreffende groepen, die resulteert in eisen aan huisvesting, opleiding en 

kwalificaties van personeel, samenstelling van personeel, gedragscodes, contacten met de buitenwereld, 

en registratie van personeelsgegevens. Hetzelfde gebeurt op het terrein van de relatie tussen de politie 

en etnisch plurale gemeenschappen in Engeland (HM Inspector of Constabulary, 1997; zie ook Oakley & 

Radford, 1998). Hier concludeert men .dat interetnische verhoudingen nog teveel als een 

personeelskwestie en te weinig als een vraagstuk van de verhouding met al dan niet verdachte klanten 

wordt behandeld. Dat er ook daadwerkelijk gevolg gegeven wordt aan (onderdelen van) de betreffende 

pleidooien blijkt onder meer uit de recente 'Prison Service Order on Race Relations' (Programmes Group, 

1997), die een uitgebreid pakket maatregelen ter verbetering van de 'race relations' in gevangenissen 

behelst, en uit onderzoek naar de vraag of men zich aan de daaruit voortvloeiende vereisten houdt (vgl. 

Prison Service Race Relations Group, 1998). Onderzoek naar de vraag of een en ander nu ook 

aantoonbaar tot een andere en mogelijk betere taakafstemming heeft geleid, ontbreekt vooralsnog. 



gevaarkant van het werk. Vrouwen delen die macho-opvatting niet, en vinden relationele en verzorgende 

aspecten van het werk belangrijker (vgl. Carrabine & Longhurst, 1998). 

Vergelijkbaar onderzoek hebben we niet gevonden wat betreft etnische minderheden. Wel is er veel 

onderzoek dat erop wijst dat allochtone bewaarders een andere houding ten opzichte van (vaak etnisch 

of raciaal verwante) gedetineerden hebben dan blanke mannen. Zo onderzochten Jackson en Ammen 

(1996) of de opname van etnische minderheden onder de bewaarders leidde tot meer compassie ten 

opzichte van de gedetineerden, en bijdroeg aan de reductie van spanning en vijandigheid in het 'prison 

system' van Texas. Zij kwamen tot de conclusie dat dat zo was. Daarbij dient aangetekend dat de 

genoemde spanningsreductie niet als variabele in het model van de onderzoekers is opgenomen. Strikt 

genomen kan dus alleen geconcludeerd worden dat een positieve houding ten opzichte van (hulp aan en 

verzorging van) de gedetineerden samenhangt met de variabele 'race'. Dat verband strookt goed met de 

onder'zoeksresuftaten van Browning en Cao (1992) die vaststelden dat zwarte Arnerikanen een andere 

visie op het 'criminal justice system' hebben dan blanken. Zij zien daarin de onrechtvaardigheid in de 

maatschappij weerspiegeld. Misdaad wordt eerder gezien als kwestie van racisme, onrechtvaardigheid 

en armoede dan van aanleg. Daarom zijn zwarte Amerikanen meer geporteerd voor de liberale justitie- 
1 

ideologie van preventie, rehabilitatie en sociale hervorming, en verwerpen zij een puur straf-gerichte 

benadering. Ook in het Engelse onderzoek van McDermott (1990) is enige ondersteuning voor 

verbetering van sociale verhoudingen tussen bewakers en gedetineerden door het aanstellen van 

allochtoon personeel te vinden. 

In dezelfde lijn onderzocht Britton (1997) de identificatiehypothese die luicit dat zwarte en Hispanic 

bewaarders, omdat ze veel dichter bij de (hoofdzakelijk uit minderheden bestaande) 

gedetineerdenpopulatie staan, zichzelf meer doettreffend vinden en behandelings- en rehabilitatiedoelen 

meer ondersteunen dan blanke bewaarders. Zij vindt in tegenstelling tot Jackson en Ammen echter geen 

overtuigend bewijs voor systematische verschillen langs etnische of raciale lijnen en datzelfde geldt voor 

Weitzer (1996), en op het terrein van politiewerk voor Walker (1985). Zowel bij Britton als bij Jackson en 

Ammen worth wel duidelijk dat de scores van de verschillende etnische groepen niet met elkaar 

overeenkomen. Werken met de kwalificatie 'etnische minderheden' is te grof. 

Op grond van het beschreven onderzoek kan vermoed worden dat de inzet van vrouwen en allochtonen 

als PIW-ers voordelen kan opleveren in de relaties met de gedetineerden, maar ook kan leiden tot 

conflicten onder het personeel. Vooral de vrouwen en allochtonen zelf blijken geconfronteerd te worden 

met nadelige gevolgen. Zo wijst onderzoek van Britton (1997) uit dat blanke mannen als reden voor 

stress en uitstroom vooral problemen in omgang met de gedetineerden opgaven, terwift vrouwen veel 

minder problemen hadden met de 'inmates' dan mannen. Vrouwen rapporteerden echter veel meer 

problemen met collega's (vgl. Junk, 1985). Zwarte bewaarders voelden zich beter op hun gemak met de 

gedetineerden dan zowel vrouwen als blanke mannen, maar hadden de meeste problemen met hun 

leidinggevenden. 

Britton (1997) komt tot de slotsom dat 'race' en 'sekse' ertoe doen, maar dat het wel uitmaakt in welke 

omgeving men werkt. Zwade of vrouwelijke bewaarders die overwegend met blanke mannelijke collega's 
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werken en blanke mannen die met een overwegend zwarte gedetineerdenpopulatie werken, waarderen " 
rs,.) 

hun werkomgeving negatiever. Britton spreekt in dat verband van een 'racially charged' situatie. Haarroz) 

(1997) concludeert dat bij de (Amerikaanse) politie de neiging groot is om conflicten te vermijden 

separatie in de vorm van eenvormigheid in teamsamenstelling, taakopdrachten, plaatsing in banen en 

steun voor aparte politiebonden institutioneel te bekrachtigen. In Nederland is dat overigens niet het 

geval. 

Over wat allochtone gedetineerden denken over allochton'e bewaarders is maar weinig bekend. In haar 

onderzoek naar racisme in gevangenissen in Engeland licht McDermott (1990) een tipje van de sluier op. c;.)  

Het (anekdotische) beeld is ambivalent: sommige gevangenen zien een zwarte bewaker als een verrader, 
0:1 

maar in het algemeen bestaat er een zekere trots op het feit dat een zwarte ook het gezag kan hebben op 

een afdeling. 

Veel van de besproken studies onderzochten houdingen, percepties en• subjectieve evaluaties. Hierbij is 

geen onderscheid gemaakt naar meer of minder strenge regimes, en naar de specifieke samenstellingen 

van de populaties van collega's en gedetineerden. Zo blijft de invloed van organisationele variabelen 

onduidelijk. Waar wel met dergelijke factoren rekening gehouden is, blijkt de werkbeleving van de 

betrokken bewaarders en de sfeerverbetering in de relatie met de gedetineerden afhankelijk te zijn van 

de etnische en raciale compositie van het bewaardersbestand in verhouding tot de samenstelling van het 

gedetineerdenbestand. 'Raciaal beladen' situaties moeten vermeden worden, zo luidt de boodschap. We 

vermoeden echter dat dat een tamelijk grove vaststelling is waarvan het empirisch fundament niet erg 

stevig is. Bovendien lijkt redeneren in raciale categorieen in de Nederlandse situatie niet erg vruchtbaar. 

Tenslotte mag de relativerende vaststelling van Grapendaal (1987: 73) niet onvermeld blijven. Deze luidt 

dat onvrede en verzet onder gedetineerden nauw samenhangt met de strengheid van het regime, en veel 

minder met hoe goed of slecht de verhouding met de PIW-ers is. 

Separatie en groepsconflicten 

Onderzoek in Nederland wijst erop dat in de justitiele inrichtingen, anders dan in Amerika, geen 

gedetineerdencultuur bestaat waarin onderlinge solidariteit en manipulatie van personeel belangrijke 

waarden vormen. In Nederlandse gevangenissen is het eerder ieder voor zichzelf (Kommer, 1991). In de 

reconstructie die Grapendaal (1987) van de Nederlandse gedetineerdencultuur maakt, zijn gedetineerden 

met een Nederlandse achtergrond en een veroordeling voor een vermogensdelict de cultuurdragers bij 

uitstek. Duidelijk is dat de getalsmatige sterkte van deze groep geslonken is. Interessant vanuit een 

beheersstandpunt is dan uiteraard de vraag of die traditionele gedetineerdensubcultuur de intree van 

allochtone justitiabelen overleefd heeft, of uiteengevallen is in meerdere, mogelijk conflictueuze, 

subculturen. 

Grapendaal (1987: 70) komt tot de conclusie dat er vrijwel geen significante verschillen in 

overlevingsstijlen zijn tussen autochtone en allochtone gedetineerden. Aileen op het gebied van oppositie 

tegen de instelling scoren de Nederlanders hoger dan de Surinamers, Antillianen, Marokkanen en 
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Turken. Grapendaal (1987: 90) waarschuwt daarbij tegen importdenken: het is niet zo dat de 

bevolkingssamenstelling van een inrichting volledig bepaalt wat de cultuur van de inrichting zal zijn. Er zijn 

altijd oak situationele invioeden werkzaam. Zo geven onder meer het beleid en de achterliggende 

ideologie van de instelling vorm aan de gedetineerdencultuur. Grapendaal maakt bier een onderscheid 

tussen een gepolariseerde partijen-ideologie met een disciplineringsmotief enerzijds en een sociale 

systeem-ideologie met een leefbaarheidsmotief anderzijds. De laatste gaat het ontstaan van een scherp 

afgescheiden gedetineerdencuftuur tegen. Oft is overigens wel afhankelijk van de mate waarin dergelijke 

motieven en opvattingen binnen inrichtingen gedeeld worden (eenheid van beleid). 

Grapendaal bepleit toepassing van kennis van 'sociale technologie op het punt van conflictbeheersing in 

samenhang met de ontwikkeling van organisatiebreed beleidsoverleg om negatieve effecten van een 

gedetineerdencultuur te beteugelen. Een antwoord op de vraag naar separatietendensen binnen de 

gedetineerdenpopulatie en naar etnische bindingstendensen tussen personeel en gedetineerden hebben 

we daarmee nog niet, ook al vermeldt Grapendaal (1987: 43 e.v.) wel dat groepvorrning in twee van de 

drie onderzochte instellingen (vermoedelijk) Iangs etnische grenzen verloopt. 

Onderzoek van Weitzer (1996) in Amerikaanse gevangenissen, en van McDermott (1990) 'en Shaw 

(1990) in Engeland wijst erop dat het gevangenisleven de organisatie van en conflicten onder 

gedetineerden tangs etnische en raciale scheidslijnen versterkt. In Amerika heeft de invloed van Black 

Muslim- en Black Panther-beweging onder zwarte gevangenen aan dat proces bijgedragen. Maar 

organisatiekenmerken en beleid spe(e)I(d)en eveneens een voorname rol. Zo wijst Owen (1985) op de 

invloed van het vrijlaten van de keuze van een partner waarmee de cel gedeeld moest warden en op 

systematische achterstelling of juist bevoordeling van bepaalde groepen gevangenen bij de verdeling van 

gunsten. Het zo ontstane mengsel van vrijwillige separatie en opgelegde segregatie versterkt 

vijandigheden tussen de betreffende groepen. 

Wat deze conflicten om de macht aan de onderkant van de gevangenis-hierarchie precies betekenen 

voor het personeel, hoe zij zich verhouden tot de onderlinge afhankelijkheden en gevoeligheden, en hoe 

daarop door het personeel gereageerd wordt, daarover geeft onderzoek naar gevangenissen geen 

uitsluitsel. Interessant daarbij is wel de kwestie van de definitie van de situatie. Zo vindt Haarr (1997) in 

een onderzoek naar segregatie- en separatietendensen onder politiepersoneel dat vrouwelijke en zwarte 

agenten het bestaan van een scheiding naar gender en race eerder erkennen dan blanke mannelijke 

agenten, tot op het punt waar 'omgekeerde discriminatie' gevreesd wordt door de laatste groep (vgl. ook 

Cox, 1993: 50). Daartegenover last Shaw (1990) een allochtone bewaarder aan het woord die zijn blanke 

collega's verwijt elk conflict tussen een allochtone en een autochtone gevangene tot een groepsconflict 

met een raciale kern te maken. De strijd om de definitie van conflicten en spanningen raakt uiteraard het 

vraagstuk van de beheersbaarheid van de instellingen in de kern (Bottoms et al., 1995; Silberman, 1992). 

Het besproken onderzoek wijst er in het algemeen op dat de gevoeligheid voor het optreden van 

separatie en segregatie scheef verdeeld is over de betrokken partijen. Om de genoemde strijd op een 

acceptabele wijze te kunnen beslechten is de inbreng van alle partijen en een open en leerzame dialoog 

geboden. 
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Racisme en discriminatie 
rs,„) 

Problemen in de relaties tussen personeel en (orde)bewaarders enerzijds en justitiabelen en klantera 

anderzijds worden door onderzoekers vaak in termen van vooroordeel en institutionele discriminatie j-,„, 

beschreven. De basis daarvoor is het feit dat in het dagelijks leven in gevangenissen beloningen en 

sancties staan op het gehoorzamen of overtreden van regels. Ook wordt zowel door de collega's als door ,- 

de gedetineerden nauwlettend toegezien op de wijze waarop die beloningen en sancties toegepast en .„ 

verdeeld worden (vgl. Haasken & Wolting, 1998). Regelmatig is hierbij sprake van discriminatie omdat i:):: 

procedures en mechanismen resulteren in achterstelling van bepaalde groepen. Zo signaleert Boot 

(1995) dat het niet duidelijk is of allochtone justitiabelen vaker of zwaarder worden gestraft binnen de..., 

inrichtingen, maar wel dat ze zich eerder bij straf neerleggen en minder gebruik maken van de'" 
1,0 

beklagmogelijkheid. Ook worden zij relatief weinig geplaatst in detentiefasering, dat is alleen voor 

personen waarvan vaststaat dat ze na ontslag in Nederland mogen blijven en een aanvaardbaar 

weekendadres hebben. Van Ees (1990) stelt in het verlengde daarvan vast dat allochtonen veel in huizen 

van bewaring en inrichtingen voor langgestraften, en weinig in open en half-open inrichtingen verblijven. 

Ook maken allochtonen minder gebruik van strafonderbreking en verlofregeling (zie ook Grapendaal, 

1987). Recent onderzoek hierover ontbreekt. 

lnstitutionele discriminatie in verdeling van straffen en beloningen over gevangenen is een belangrijk 

thema in de literatuur (zie Genders & Player, 1989; McDonald & Weisburd, 1992; Shaw, 1990; Weitzer, 

1996; Young, 1994). Doorgaans wordt het bestaan daarvan aangetoond op grond van statistische 

argumenten. Soms liggen daar objectieve criteria aan ten grondslag zoals uitsluiting van verslaafden bij 

bepaalde programma's. Maar ook kunnen ongelijkheid in toepassing van controlemaatregelen of de 

verdeling van arbeid gebaseerd zijn op subjectieve inschatting van risico's op bijvoorbeeld ontvluchting of 

recidive (zie Gottfredson & Jarjoura, 1996), verdeel- en heersstrategieen, angst voor zwart/wit-

tegenstellingen tussen gedetineerden en personeel, of racisme (McDermott, 1990). 

Het besproken onderzoek stelt vast dat vormen van directe en indirecte discriminatie van gedetineerden 

uit etnische minderheidsgroepen voorkomen. We hebben geen onderzoek kunnen vinden naar de mate 

waarin gedetineerden in instituties met hoofdzakelijk allochtoon personeel achtergesteld worden of zich 

gediscrimineerd voelen. 

Voorwaarden voor de realisering van voordelen 

In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we er al op gewezen dat de definitie van problemen en 

oplossingen wat betreft taakafstemming een tamelijk beperkt karakter heeft in de onderzoeksliteratuur. 

Die beperking zet zich ook door naar het onderzoek dat gedaan wordt naar de voorwaarden voor het 

oplossen van afstemmingsproblemen. Dat onderzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op extra scholing en 

training op het gebied van interculturele vaardigheden en racismebestrijding, en op het opzetten van 

procedures ter pacificatie van raciale of interetnische conflicten. 

Een groot probleem op het gebied van scholing en training is het feit dat in het gevangeniswezen en bij de 

politie technische en beveiligingstrainingen niet alleen prioriteit krijgen, maar ook door cursisten 
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attractiever gevonden worden (H.M. Chief Inspector of Constabulary, 1997; H.M. Chief Inspector of 

Prisons, 1997a & 1997b). Gould (1997) en oak Willems, Eckert en Jungbauer (1996) vonden wat de 

politie betreft dat (met name oudere) uitvoerenden weerstand hebben tegen deelname aan 

diversiteitstrainingen. Deze mensen hebben het gevoel dat de leiding geen voeling meer heeft met het 

alledaagse politiewerk, dat ze door de leiding geinstrueerd zijn te werken zoals ze doen, en dat ze de 

zondebok worden voor een probleem dat noch de leiding, noch de politiek kan oplossen. Het succe_s van 

een training op het gebied van 'cultural awareness' of 'anti-racism' staat of valt met de ruimte die een 

organisatie structureel voor participatie schept en het belang dat daaraan in de organisatiecultuur gehecht 

wordt. Duidelijk is dat die voorwaarden nauw samenhangen met taakstelling en de heersende 

taakopvatting in instellingen (vgl. Walters, 1993). Als beveiliging en bewaking in een instelling de prioriteit 

krijgen zal het animo om deel te nemen aan 'sociale cursussen' niet groot zijn. 

Dat taakopvattingen soms omstreden zijn of verschillend geinterpreteerd worden binnen instellingen blijld 

ook uit onderzoek van Barlow en Hickman Barlow (1993) onder politiefunctionarissen. Ongeacht de 

doelstelling van de training kunnen deelnemers verschillende motieven hebben om aan de training deel te 

nemen. Bescherming tegen klachten en gerechtelijke procedures kan een motief zijn, maar ook het op 

peil houden van de effectiviteit van wetshandhaving, een meer responsieve politie en minder wangedrag, 

het streven naar meer ontspannen betrekkingen met etnische gemeenschappen, of meer effectiviteit in 

de manipulatie van 'moeilijke groepen'. Het onderzoek wijst erop dat diversity-trainers doorgaans alleen 

hun werk kunnen doen als ze agenten man kunnen overtuigen dat de training hen helpt veiliger, 

effectiever en met minder kans op een proces te kunnen werken. Gevolg van deze identificatie met de 

belangen van de agenten is dat de training er dan slechts toe bijdraagt dat disciplinering van 

onaangepasten en vreemden een multicultureel gezicht krijgt. Vergelijkbare kritische noten op het terrein 

van de multicutturalisering van het gevangeniswezen kraken Carlen (1994) en Bhavnani en Davis (1995). 

Over het opzetten van specifieke procedures en organen voor de beslechting van interetnische conflicten 

is hiervoor al het nodige gezegd. Het openstellen van klachtenprocedures wil nog niet zeggen dat ze ook 

benut worden. Dat hangt er vooral van at of collega's genoeg dud hebben om eventueel onprofessioneel 

of onreglementair gedrag van collega's niet te verhullen, en of ze achter de klager durven te gaan staan 

(HM Inspector of Constabulary, 1997). McDermott (1990) vindt dat de Britse 'race relations policy' 

inclusief de procedures en organen die hiervoor in het leven geroepen alleen zinvol zijn als staf en 

gedetineerden in de effectiviteit daarvan (kunnen) geloven. Dat gebeurt pas als zij zien dat er ook wat met 

klachten en geschillen gebeurt. McDermott stelt vast dat de 'race relations liaison officer' vaak 

geridiculiseerd wordt en niet genoeg steun krijgt van de leiding. De effectiviteit van klachtenprocedures 

wordt dus sterk beInvloed door de hierarchische verhoudingen en de cultuur op de werkvloer. 

Onderzoek naar de multiculturalisering van de GGZ 

In de discussie over en het onderzoek naar de multiculturalisering van de GGZ, die we met name onder 

de noemer van stransculturele psychologie en psychiatrie' zullen behandelen, komen de hierboven 

besproken thema's ook aan de orde (vgl. Dekker et al., 1990: 23, 45; Hendriks, 1997: 58; de Jong, 1996; 
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allochtone patienten hun ziekte beleven en in (verbaal) gedrag omzetten de ware en in feite universele en 

biologische aard van de betreffende ziekte verhullen. Om tot de kern van het probleem te komen is het 

nodig dat culturele codes gekraakt worden. Zo wordt agressie als gevolg van spanningen volgens 

Stephen (1985) door autochtone Nederlanders eerder op de eigen persoon, maar door Surinamers 

eerder op de omgeving gericht. Surinamers schrijven hun situatie volgens de auteur ten onrechte toe aan 

betovering en beheksing, en proberen de problemen in de eigen (familie)groep te bestrijden, waardoor 

professionele hulp vaak te laat komt. 

De tweede stroming, die van de relativisten stelt dat psychi(atri)sche verschijnselen niet los gezien 

kunnen worden van de cultuur waaruit zij voortkomen. Er zijn zelfs typisch cultuur gebonden ziektes zoals 

anorexia (het westen), amok (Zuid-Oost Azie) en antropofobie (Japan). Wie aan de diepgaande 

verwevenheid van ziekte en cultuur voorbijgaat, kan tot een foute diagnose komen, maar zal bovendien 

niet in staat zijn de patient van het nut van de behandeling te overtuigen (vgl. Hendriks, 1997). 

Er bestaat uiteraard ook een gemengde opvatting over de relatie tussen cultuur en psychische 

aandoeningen. Volgens deze stroming zijn sommige ziekteverschijnselen universeel, terwijI andere 

verschijnselen cultuur-specifiek zijn op het meer fundamentele niveau (vgl. Mesquita, 1996; Tanaka-

Matsumi & Draguns, 1997). Dekker et al. (1990) concluderen dat epidemiologisch onderzoek de 

discussie tussen universalisten, relativisten en de aanhangers van de gemengde opvatting wel voedt 

maar niet beslecht. 

De implicaties van de drie onderscheiden stromingen zijn verschillend. Volgens het universalisme kan 

veel (de kern van het vak) bij het oude blijven, maar hebben professionals een open houding en 

aanvullende instrumenten nodig op het gebied van culturele interpretatie en decodering (vgl. Kortmann, 

1997). In het relativisme komt de meer fundamentele vraag aan de orde in hoeverre de Westerse 

diagnostiek en methodiek nog volstaat en of 'uitheemse' aanvullingen of correcties wenselijk zijn 

(Hendriks, 1997; Hoffer, 1996). Die vraag heeft niet slechts betrekking op 'nieuwe' instrumenten, maar 

ook op 'nieuwe' behandelaars. Die laatsten worden immers verondersteld over culturele 'inside 

knowledge' te beschikken. Vanuit de gemengde opvatting kan beargumenteerd worden dat een adequate 

diagnose en behandeling in laatste instantie draait om de vraag of kennis over cufturele verschillen op 

een zinnige en professioneel effectieve wijze kan worden overgedragen. Hier is het immers veelal niet 
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Wesenbeek, 1996). Er wordt echter bovendien dieper op kwesties van cultuurverschil, methoden yank")  

diagnose en behandeling, teamsamenstelling en organisatorische vormgeving en inbedding 

Deze grotere diepgang hangt uiteraard nauw samen met de taakstelling van de sector. Dit verschil 

ook uit de hier veel minder uitgewerkte thematiek van beheersbaarheid van conflicten. 
-,,t■ 

Cultuurverschillen in diagnose en behandeling 	 •41 

1 )1  

In de Iransculturele psychologie en psychiatrie' wordt er, anders dan in de traditionele opvatting, van im  

uitgegaan dat bij de diagnose en de behandeling van psychische aandoeningen cultuurverschillen ertoe 

doen. Er zijn daarbij twee stromingen te onderscheiden (Beardsley & Pedersen, 1997; Tanaka-Matsumi &r:2:7 

Draguns, 1997). Allereerst zijn er de universalisten, die stellen dat de cultureel bepaalde wijze waaropr, 



mogelijk vooraf te bepalen of behandelaars met universele of onlosmakelijk met de cuttuur verweven 

ziektebeelden te maken hebben. Meestal is een dergelijke overdracht alleen mogelijk als er een 

voldoende aantal allochtone behandelaars aanwezig is en er een intensieve uitwisseling over 

verschillende vakinhoudelijke aanpakken plaatsvindt (van den Berg, 1996). 

Teamsamenstelling, competentieontwikkeling en organisatorische vormgeving 

Taakafstemming en de verhouding met clienten krijgt niet alleen vorm in de definitie van de situatie van 

de client en de manier van behandeling door professionals. Minstens zo belangrijk zgn de (etnische) 

samenstelling van de behandelende teams, de competenties die daarin aanwezig zijn en de wijze waarop 

de dienstverlening organisatorisch is ingebed. Ook hier bestaat binnen de GGZ veel ervaring. Zo maakt 

Snacken (1991) melding van behandelingen door bi-cutturele teams, waarin een autochtone en een 

allochtone behandelaar samenwerken, en door polyculturele teams in Belgie en Frankrijk. Dekker et al. 

(1990) verrichtten onderzoek naar transculturele behandelplanbesprekingen van teams waaraan met het 

oog op culturele afstemming op de doelgroep allochtone deskundigen werden toegevoegd. 

Overigens is het niet zo dat allochtone clienten zich altijd tot therapeuten ult de eigen groep aangetrokken 

voelen. Soms verwacht men meer deskundigheid van autochtonen, of stelt men een zekere afstand juist 

op prijs (vgl. Hendriks, 1997: 62). Dat laat de conclusie van Wesenbeek (1996; ook de Jong, 1996) 

onverlet, dat de inzet van allochtone professionals een belangrijke strategie is geweest in het 

toegankelijker maken van GGZ-instellingen. 

Van den Berg (1996) biedt een overzicht van een groot aantal initiatieven op het gebied van 

psychotherapeutische en psychiatrische hulpverlening aan allochtonen in Nederland. Daarbij blijkt dat 

instellingen antwoorden proberen te vinden op de volgende vragen: moet voor alle potentiele clienten een 

en hetzelfde hulpverleningsaanbod gedaan worden of moet culturele specialisatie plaatsvinden; moet een 

gespecialiseerd aanbod in gespecialiseerde of juist in geintegreerde afdelingen georganiseerd worden; 

moet iedereen alles kunnen of is specialistische deskundigheid onontkoombaar? Hendriks (1997) wijst 

erop dat het praktisch gezien onhaalbaar is om alle beelden van een vreemde cultuur te kennel] om een 

zuivere diagnose te stellen. Hij pleit daarom voor een benadering waarin terughoudend met het eigen 

diagnostisch kader wordt omgesprongen, de 'condition migrante' als uitgangspunt wordt genomen en 

gestreefd worctt naar culturele diversificatie van het personeel. Van den Berg (1996: 277) geeft een helder 

overzicht van de voor- en nadelen van verschillende keuzes en besteedt tevens aandacht aan 

verschillende vormen van intercollegiate consultatie en intervisie. Vastgesteld kan worden dat in de 

praktijk tal van oplossingen tot ontwikkeling zijn gekomen. Of dit oak tot een reele overdracht en 

verbreiding van cuttuur-specifieke kennis en vaardigheden heeft geleid, en verdergaand, in welke mate 

daardoor een beter afstemming op en verhouding tot de clienten bereikt wordt, is nog niet systematisch 

onderzocht (vgl. Dekker et al., 1990: 56). 

Conclusies 

Op grond van de literatuurstudie kan vastgesteld worden dat onderzoek naar taakafstemming en sociale 

verhoudingen met clientgroepen nog in de kinderschoenen staat. Het onderzoek dat wel beschikbaar is 
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wijst er op dat er tal van bemiddelende variabelen in het spel zijn die te maken hebben met de aard vart.,,, 

de organisatie en met het kernproces van de organisatie. In het onderzoek wordt multiculturalisering nog[•Z' 

eerst en vooral als een personeelsaangelegenheid opgevat. Het lijkt plausibel te veronderstellen dat 

onderzoek daarmee de prioriteiten van de praktijk (te veel) volgt. Een en ander geldt overigens in mindere 

mate voor onderzoek inzake de GGZ. 

1 

Onderzoek naar taakafstemming en sociale verhoudingen in gevangenis en politie wordt no
)1

g.,  

hoofdzakelijk vanuit discriminatie- en differentiebenaderingen opgezet. Deficit- en contextuele 

benaderingen zijn veel meer zichtbaar in onderzoek en vakinhoudelijke discussies in de GGZ, terwijI het;:

denken en werken met cultuurverschillen er veel verde!' ontwikkeld is. De rijkdom aan ervaringen op he(' 

GGZ-terrein in binnen- en buitenland verdient een intensievere studie dan binnen het bestek van onze 

opdracht mogelijk was. 

Opvallend in studies over gevangenissen en in mindere mate ook in studies over de politie is dat de 

aandacht vooral gevestigd is op de 'frontliners' zoals bewaarders/PIW-ers en agenten. Dat is ook wel 

logisch omdat de allochtone instroom juist in die rangen plaatsvindt en relevant geachte conflicten zich 

met name daar voor lijken te doen. Die concentratie wekt evenwel de indruk dat betere taakafstemming 

en soepeler sociale verhoudingen met justitiabelen eerst en vooral van het allochtone personeel verwacht 

wordt. Dat leidt in onze optiek tot overspannen verwachtingen. De wijze waarop allochtone (en 

autochtone) executieven zich van hun taken kwijten is allerminst een vrije kwestie en clienten vinden in 

hen niet alleen mensen met een bepaalde etnische achtergrond of huidskleur tegenover zich, maar 

evenzeer functionarissen met institutionele taken en middelen. Daarom zou er meer aandacht besteed 

moeten worden aan de context waarbinnen allochtone nieuwkomers, samen met hun autochtonen 

college's, moeten functioneren: aan het beleid dat de organisatie voert, aan de leidinggevenden en de 

managementstijI die zij hanteren, en aan de structuur van de organisatie. Uit de literatuurstudie blijkt in elk 

geval dat het toevoegen van allochtoon personeel als zodanig geen voldoende voorwaarde is voor een 

betere taakafstemming, en dat dat voor de verhoudingen onder het personeel soms zelfs onverwachte en 

ongewenste consequenties kan hebben. 

Een beperking van veel van de besproken studies is dat ze proberen door middel van survey-onderzoek 

iets te weten te komen over percepties en attitudes van individuele bewaarders, mannen of vrouwen, 

autochtonen of allochtonen, ten aanzien van gedetineerden. Daarin wordt de organisatie waarin de 

bewakers werken en samenleven hooguit als een contextuele variabele opgenomen. Zoals bekend zijn 

percepties en attitudes niet altijd op voorspelbare wijze met concreet gedrag in concrete situaties 

verbonden. Het kan nogal verkeren (vgl. Elich & Maso, 1984). Er is echter weinig onderzoek naar de 

alledaagse praktijk van interacties en beslissingen in gevangenissen dat op interetnische verhoudingen 

gericht is. Zo zijn onder meer de voordelen en nadelen van het werken in divers samengestelde teams 

voor gevangenissen nauwelijks onderzocht. In het algemeen wordt de claim van een grotere productiviteit 

door middel van intercultureel management wel steeds overtuigender beargumenteerd, maar deze is nog 
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nauwelijks in termen van productvernieuwing en toegenomen kwaliteit van 'service delivery' onderzocht 

(vgl. Cox, 1993). Duidelijk is ook dat de criteria die daarbij aangelegd zouden moeten worden, zoals 

vergroting van de beheersbaarheid van gedetineerdenpopulaties, humanisering van verhoudingen binnen 

inrichtingen, en voorkoming van recidive, omstreden zijn. In het verzamelde onderzoek blijtt de kwestie 

van de taakopvatting, en de mate waarin die in een inrichting op verschillende posten gedeeld wordt, 

doorgaans buiten beschouwing. 
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Hoofdstuk 5 

Een verkenning van de stand van zaken binnen DJI 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten van literatuurstudie neergelegd inzake ervaringen 

de mufticulturalisering in het gevangeniswezen in het buitenland en in andere sectoren van bedrijvigheid ' 

in Nederland. Om de implicaties daarvan voor de tamelijk unieke Nederlandse situatie bij justitiele 1. ,11 

inrichtingen enigszins te kunnen bepalen, zullen we in dit hoofdstuk bespreken wat de stand van zaken 

met betrekking tot het multiculturaliseringsbeleid van justitiele inrichtingen in Nederland is, hoe de a" 

samenstelling van het personeelsbestand er uit ziet en hoe allochtone en autochtone medewerkers i ,,,, 

ingedeeld zijn naar functieniveau. 

Bij deze bespreking gaan we eerst in op het beleid zoals dat door . DJI gevoerd wordt. We baseren ons 

daarbij op beleidsdocumenten en onderzoek ter zake, terwijI bovendien gesprekken zijn gevoerd met de 

consulenten minderheden en de coordinatiegroep allochtonenbeleid van DJI. Daarbij gaan we ook in op 

de cijfermatige gegevens over de vertegenwoordiging van allochtonen onder het personeel, zoals DJI die 

in het kader van de eigen doelstellingen, de WBEAA en de wet SAMEN heeft verzameld. 

Tenslotte doen we verslag van drie casestudies in drie verschillende typen inrichtingen: het huis van 

bewaring 'de Stadspoorti in Amsterdam, de justitiele jeugdinrichting 'Eikenstein-De Lindenhorst' in Zeist 

en de TBS-kliniek 'Oldenkotte' in Rekken. We willen op deze plaats nogmaals beklemtonen dat het hier 

gaat om een eerste verkenning. Het betreffende onderzoek kan geen aanspraak op representativiteit 

maken, daarvoor is het veld van justitiele inrichtingen veel te divers samengesteld. Zo zijn we niet op 

bezoek geweest in een gevangenis en hebben we, om met Boin (1998: 88 e.v.) te spreken, eerder met 

directieleden gesproken van het type 'humanitaristen' en 'people managers' dan 'strikte bewakers'. 

Niettemin kunnen op basis van de verzamelde gegevens suggesties voor beleidsopties geformuleerd 

worden en aanbevelingen gedaan worden over de wijze waarop die onderzoeksmatig ondersteund 

zouden moeten worden. 

Het beleid 

Het Ministerie van Justitie en de DJI zetten zich in om de instroom en de integratie van allochtoon 

personeel te bevorderen. Dit blijkt niet alleen uit de diverse herziene drukken van het 'Handboek werving, 

selectie en integratie van allochtonen' die vanaf 1993 verschenen, maar is ook zichtbaar in de organisatie 

van het seminar 'Managing Diversity' in 1995, samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De conclusie van het verslag van het betreffende seminar luidde (vgl. 

Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Volksgezond-heid, Welzijn & Sport, 1995) dat een impuls 

tot reflectie op de tendens naar culturele diversiteit gegeven werd, maar dat de deelnemers een 

praktische uftwerking misten. In het 'Handboek werving, selectie en integratie' (Ministerie van Justitie, 

1998) is het gedachtegoed van diversiteits-management terug te vinden, maar wordt bovendien juist die 

praktische uitwerking gegeven die in 1995 nog ontbrak. 
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jaar 	 % allochtonen 

1995 	 6,1 (WBEAA) 

1996 	 7,5 (WBEAA) 

1997 	 7,7 (WSAMEN) 

1998 	 8,3 (WSAMEN) 

Het 'Handboek werving, selectie en integratie' voert twee motieven aan voor de beleidsrelevantie van 

culturele diversiteit: de afspiegelingsgedachte, zoals die ten grondslag ligt aan de WBEAA en de wet 

SAMEN, maar ook het belang van de afstemming van het personeelsbestand van WI op het 

toegenomen aandeel van justitiabelen met een niet-Nederlandse achtergrond in de inrichtingspopulaties. 

Daarbij is DJI overgegaan van gescheiden selectietrajecten voor autochtone en allochtone kandidaten, 

naar een integraal traject voor beide groepen. Daarbij is ernaar gestreefd geen niet ter zake doende 

barriares op te werpen voor de toetreding van allochtoon personeel, terwijI kwaliteitseisen onverkort 

gehandhaafd worden. Reden voor de koerswijziging is dat een apart allochtoon traject onterecht het beeld 

oproept van verlaging van kwaliteitseisen voor allochtone kandidaten. Om te zorgen dat de selectie op de 

juiste wijze geschiedt biedt het Handboek tal van instrumenten, aandachtspunten, tips en 

ondersteuningsmogelijkheden voor het proces van personeelsvoorziening. Het Handboek beschrijft alle 

stappen in dit proces, van functie- en situatie-analyse, via werving, voorlichting, psychologisch onderzoek 

en selectie tot integratie. Het is overigens een interessante vraag in hoeverre het Handboek in de 

alledaagse praktijk van de instellingen een rol speelt en welke deze rol is. In het bestek van onze 

opdracht konden wij deze vraag helaas niet onderzoeken. 

Zoals eerder al bleek uit onderzoek van Dagevos en Beljaarts (1996) naar het tweede EMO-plan, zijn de 

inspanningen die de WI zich in de loop der jaren getroost heeft om allochtonen aan te nemen niet zonder 

gevolgen gebleven. Dat blijkt ook als we naar de kengetallen van DJI kijken 

Tabel 1: Percentage allochtoon personeel bif all 

Bron: Kubus DJI. 

In de loop der jaren is er sprake van een gestadige toename van het percentage allochtonen bij DJI. 

Bezien we hoe het allochtone personeel van WI in 1998 samengesteld is, dan blijkt dat 9,4% daarvan 

Turken, 13,7% Marokkanen, 11,3% Antillianen/Arubanen, 52,7%Surinamers zijn en 12,8% (waarvan iets 

meer dan de helft Molukkers) tot de caregorie 'overigen' gerekend worden. Allochtoon personeel is niet in 

alle sectoren in gelijke mate toegetrerien. 
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% niet-allochtonen 	 % allochtonen 

Gevangeniswezen 

	

91,8 	 8,2 N = 10975 	 . 

Jeugdinrichtingen 

	

90,1 	 9,9 N= 1163 

TBS-klinieken 

	

96,4 	 3,6 N = 968 

Schaal 	 Niet-allochtonen 	 Allochtonen 

1 	 13 (0.10%) 	 0 (0.00%) 

2 	 64 (0.48%) 	 12 (1.08%) 

3 	 1069 (8.04%) 	 162 (14.56%) 

4 	 1415(10.64%) 	 165 (14.82%) 

5 	 1860 (13.98%) 	 200 (17.97%) 

5 	 4587 (34.48%) 	 411(36.93%) 

7 	 1852 (13.92%) 	 105 (9.43%) 

8 	 630 (4,74%) 	 11 (0,99%) 

9 	 603  (4.53%) 	 21 (1.89%) 

10 	 282 (2.12%) 	 8 (0.72%) 

11 	 227 (1.71%) 	 2 (0.18%) 

12 	 439 (3.30%) 	 10 (0.90%) 

13 	 93 (0.70%) 	 2 (0.18%) 

14 	 102 (0.77%) 	 4 (0.36%) 

15 t/m 18 	 66 (5.00%) 	 0 (0.00%) 

Totaal 	 13302 (100.00%) 	 1113 (100.00%) 

Tabel 2: Percentage allochtoon personeel in verschillende Sectoren DJI 1998 

Bron: Kubus DJI 
cr.) 

Uit de bovenstaande cijfers wordt duidelijk dat allochtoon personeel veel sterker vertegenwoordigd is in 

Jeugdinrichtingen en in het gevangeniswezen dan in de TBS-klinieken. Daarbij moet vermeld worden dat 

de gepresenteerde cijfers niet op particuliere maar alleen op Rijksinrichtingen betrekking hebben. 

Verdere nuancering van het beeld wordt verkregen als we naar de inschaling van allochtoon personeel 

kijken. 

Tabel 3: Inschaling van allochtoon en niet-allochtoon personeel bij DJ! 1998 

Bron: Kubus DJI 

Uit de tabel blijkt dat allochtone medewerkers voornamelijk in schaal 3 tot en met 7 aangesteld zijn, en 
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dat zij in vergelijking met niet-allochtone medewerkers lager ingeschaald zijn en niet of nauwelijks 

doordringen in hogere functies. 

Het is, ondanks wat er bereikt is in termen van getalsmatige vertegenwoordiging, niet voor niets dat het 

Handboek aandacht besteedt aan de integratie van allochtone nieuwkomers in de instellingen. Een 

geslaagde vergroting van de allochtone instroom wil immers nog niet zeggen dat het nieuwe personeel 

goed kan functioneren, door collega's geaccepteerd wordt, door leidinggevenden adequaat aangestuurd 

en van feedback voorzien wordt, mogelijkheden krijgt om zich bijvoorbeeld door bijscholing te ontwikkelen 

en door te groeien, of bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie of de verhouding met de 

justitiabelen. Mn al dergelijke zaken moet gewerkt warden, en het handboek biedt een aantal suggesties. 

Tegelijkertijd is duidelijk dat integratie geen hoge prioriteit meer krijgt als de wettelijk voorgeschreven of 

departementaal nagestreefde percentages eenmaal gehaald zijn. 

De inspanningen van DJI hebben er toe geleid dat DJI voldoet aan de streefcijfers wat betreft het 

percentage allochtone medewerkers. loch zijn er redenen am aandacht te blijven besteden aan de 

positie van allochtonen bij DJI. In de eerste plaats vinden er 'achter de getallen' voortdurendI 
sociale 

processen plaats die tot uitval en uitstroom kunnen leiden (vgl. Blakemore & Drake, 1996: 196). Zowel de 

consulenten minderheden als zegslieden in de onderzochte instellingen gaven aan dat allochtoon 

personeel binnen de dienst van de ene instelling overstapt naar de volgende. Dit kan duiden op 

mobiliteitsbereidheid, maar ook op conflicten en slecht functioneren. Voldoen aan de streefcijfers 

betekent dus niet dat er geen problemen (meer) zijn met de integratie van allochtonen. 

Een tweede reden om ondanks het halen van de streefcijfers aandacht te blijven besteden aan de 

integratie van allochtonen binnen DJI ligt in de groei van de personeelsomvang, de concurrentie op de 

arbeidsmarkt en de aantrekkelijkheid van het werk bij DJI. Het is goed denkbaar dat DJI in de toekomst 

problemen krijgt met het aantrekken van voldoende personeel. Het verminderen van de aandacht voor 

allochtoon personeel is in dit licht een riskante koerswijziging. De mutticulturalisering van organisaties is 

een proces van langere adem dat schaken op meerdere borden tegelijkertijd vraagt. 

Een derde reden heeft te maken met de grond voor de vaststelling van de streefcijfers. Die zijn nu 

gebaseerd op een gewenste afspiegeling van de arbeidspopulatie. Omdat een goede integrate van 

allochtoon personeel voordelen lijkt op te leveren voor de kwaliteit van de dienstverlening van DJI aan het 

groeiende aantal allochtone justitiabelen in de inrichtingen moet het streven naar afspiegeling misschien 

niet zozeer gerelateerd warden aan de arbeidspopulatie, maar veeleer aan de inrichtingspopulaties. 

Hierboven zijn verschillende argumenten besproken die pleiten voor een blijvende aandacht voor de 

integratie van allochtoon personeel bij DJI. Bij de beschrijving van de cases komen we hier op terug. 

Eerst willen we echter ingaan op 'processen achter de getallen' voorzover die op centraal niveau, binnen 

DJI, zichtbaar werden. 

Processen op centraal niveau 

Uri van de onderdelen van het allochtonenbeleid van DJI was een experiment met het aanstellen van 

een 'vertrouwenspersoon discriminatie' (VPD). Bij de beeindiging van dit 2-jarig experiment, begin 1996, 

werd over het vertrouwenswerk gerapporteerd (vgl. Ministerie van Justitie, 1996). Hierbij bleek dat in de 
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betreffende periode 266 personeelsleden contact hebben opgenomen met de VPD en dat de betreffende 

functionaris 66 maal advies heeft uitgebracht aan 20 verschillende diensten. Van de personen die contact ,  

hadden opgenomen met de VPD was tweederde allochtoon. Dit betekent dat ongeveer 20% van de x,„ 

allochtone persOneelsleden van DJI zich tot de VPD heeft gewend. Bij nadere inspectie bleek dat niet 

altijd sprake was van discriminatie. Er waren ook klachten over intimidatie, irritatie, onbegrip en wat dies 

meer zij. Het grootste deel van de klachten betrof individuele klachten. Soms was sprake van „ 

groepsconflicten met verreikende gevolgen, zoals in het geval van 'Het Poortje in Groningen. Het aantal'm 

klachten laat zien dat de integratie van allochtoon personeel niet steeds soepel verlopen is. Deze indruk 

wordt sterker als we bedenken dat de gang naar een vertrouwenspersoon niet lichtvaardig gemaakt wordt 

(vgl. Pogrebin & Poole, 1997; Weiner, 1993: 254 e.v.). 

Na het tweejarige experiment is de functie van VPD opgeheven. Men was niet tevreden met de 

resultaten. Dit in tegenstelling tot de 'vertrouwenspersoon sexuele intimidatie' (VSI), een functie die wel 

structureel is binnen DJI. Volgens de consulenten minderheden van DJI is het geringe succes van de 

VPD grotendeels veroorzaakt doordat aan de VPD-functie te weinig status is gegeven. Dit blijkt volgens 

hen uit de opleidingseisen, ophanging in de organisatie en de experimentele status van de functie. 

Een van de gevolgen van het opheffen van de functie van VPD is dat er nu weinig zicht is op de positie 

van allochtonen bij DJI. Op het niveau van de inrichtingen hebben VPD-functies geen prioriteit en worden 

de betreffende taken 'erbij' gedaan door het bedrijfsmaatschappelijk werk (vgl. Shaw, 1990: 539). De op 

centraal DJI-niveau aangestelde consulenten krijgen informeel wet signalen uit het veld, maar op basis 

hiervan kan geen systematisch beeld geschetst worden van de werkverhoudingen aldaar. De rapportage 

over het vertrouwenswerk, de informele signalen aan de consulenten en publiciteit rond plaatselijke 

conflicten duiden er echter op dat alertheid geboden is. De consulenten kunnen zich hier echter 

nauwelijks mee bezig houden omdat zij zich, -  op verzoek van het veld, concentreren op ondersteuning bij 

werving en selectie en op advisering over personeels-planning bij de opzet van nieuwe inrichtingen of 

uitbreiding van bestaande. 

Uit bovenstaande blijkt dat er weinig zicht is op de voortgang van het integratieproces van allochtoon 

personeel in de inrichtingen (vgl. Camp, Camp & Fair, 1996). In Engeland is deze informatie-voorziening 

sinds de 'Race Relations Order' van de Prison Service veel beter geregeld. De Race Relations Order 

schrijft voor dat jaarlijks een rapportage wordt gemaakt over de positie van het allochtone personeel in de 

verschillende inrichtingen. (vgl. Prison Service Race Relations Group, 1998). 

•Een van de problemen bij de integratie van allochtoon personeel van DJI is de concentratie van 

allochtonen op de lagere functieniveaus. De allochtone instroom vindt vooral plaats in die lagere 

executieve functieniveaus, en de doorgroeimogelijkheden voor deze functies zijn beperkt. Dit belemmert 

- de integratie, omdat juist doorgroeimogelijkheden voor bedrijfsbinding kunnen zorgen (zie ook Kommer, 

1991: 133 e.v.). De doorgroeimogelijkheden worden onder andere beperkt doordat men er binnen DJI de 

voorkeur aan geeft om voor hogere functies buiten DJI te werven. Bij deze werving wordt bovendien geen 

specifieke aandacht besteed aan de bevordering van instroom van allochtonen (vgl. wat betreft 

loopbaanperspectieven binnen DJI en het Amerikaanse Federal Bureau of Prisons: Boin, 1998). 
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De cases 

Om inzicht te krijgen in de ervaringen binnen DJI met een multicultureel personeels- en 

justitiabelenbestand, hebben we casestudies verricht in het huis van bewaring 'De Stadspoort' in 

Amsterdam, de justitiOle jeugdinrichting 'Eikenstein-De Lindenhorst' in Zeist en de TBS-kliniek 

'Oldenkotte' in Rekken. De bezochte instellingen verschillen aanzienlijk naar taakstelling, omvang en 

problematiek. Bij de bezoeken aan de instellingen zijn gegevens verzameld over de getalsverhoudingen 

in de betreffende inrichtingen en zijn beleidsdocumenten getraceerd die betrekking hebben op het 

multiculturaliseringsproces. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met directieleden, hoofden 

personeelszaken, afdelingshoofden, PIW-ers en groepsleiders. Tijdens deze interviews met autochtone 

en allochtone medewerkers is geprobeerd zicht te krijgen op etvaringen met multicufturalisering in het 

personeelsbeleid en op veranderingen in de verhouding tussen personeel en een multicultureel 

justitiabelenbestand. Bovendien hebben we geprobeerd zicht te krijgen op de bredere politiek-

maatschappelijke, beleidsmatige en organisatorische voorwaarden die een rol spelen bij het aanpakken 

van de problemen waarmee multiculturalisering gepaard gaat. 

Hieronder worden de drie cases eerst afzonderlijk besproken. Daarna worden conclusies getrokken over 

verschillen en overeenkomsten tussen de instellingen. Aangetekend moet worden dat de casestudie van 

de TBS-kliniek een wat beperIcter karakter heeft naar het aantal genterviewden in verband met het late 

stadium waarin toegang verkregen kon worden. 

Eikenstein-De Lindenhorst: de multiculturallsering van een Justltiële Jeugdinrichting 

Eikenstein-De Undenhorst is (grotendeels) een gesloten opvanginrichting, die bestaat uit twee 

afzonderlijke locaties. De 66 jongens zijn ondergebracht in Eikenstein, de 54 meisjes in De Undenhorst. 

Van de jongens is ongeveer 80%-Marokkaans. Alle jongens zijn geplaatst in opvanggroepen en hebben 

een strafrechtelijke achtergrond. Voor de meisjes zijn er -naast de opvanggroepen -ook twee 

behandelgroepen. De samenstelling van de populatie meisjes in veel diverser, autochtone en 

Marokkaanse meisjes vormen de grootste minderheden. Een groot deel van de meisjes is om 

civielrechtelijke redenen ingesloten. Zij verlohjven in De Undenhorst wegens prostitutie, drugsve irslaving, 

zwerven en onhandelbaarheid in andere jeugdinstellingen. 

Er werken op Eikenstein-De Lindenhorst ongeveer 240 personeelsleden. Men zit momenteel onder het 

streefcijfer van 4,5 % allochtonen, en gezien de recente en aankomende uitstroom bij Lindenhorst zal dit 

niet op korte termijn verbeteren. Volgens de cijfers van de afdeling personeelszaken van de instelling 

bestaat 9% van de personeelsbezetting in de schalen 6 en lager uit allochtonen, in de schalen 7 en hoger 

is dat 4%. Groepsleiders die de meerderheid van het personeel uitmaken, zijn aangesteld in schaal 7. In 

de executieve dienst is 36% van het personeel vrouw: 24% op Eikenstein, 57% bij De Lindenhorst. Beide 

instellingen verschillen niet alleen door locatie, personeels- en justitiatrelen-samenstelling, maar volgens 

de genterviewden ook in steer. De sfeer onder het personeel bij Eikenstein wordt veelvuldig beschreven 

als machocultuur, ten aanzien van de pupillen kenschetst men De Undenhorst als 'gezellig' en 'geborgen'. 

Bij de meisjes op De Undenhorst is vaak sprake van traumatischer achtergronden en de onderlinge 

verhoudingen kunnen op moeilijk voorspelbare momenten ernstiger ontsporen dan bij de jongens. 

44 



hetgeen veel van (de aandacht van) het personeel vergt. De Lindenhorst is de afgelopen jaren in hoog 

tempo gegroeid van een bezetting van 16 naar 54 meisjes, waardoor veel in nieuw personeel 

genvesteerd moest worden. Beide omstandigheden leidden ertoe dat allochtonenbeleid niet altijd de 

prioriteit kreeg die het volgens de genterviewden verdient. 
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Het ziekteverzuim is omvangrijk en heeft met name betrekking op groepsleiders. De geInterviewden 

wijten dat desgevraagd met name aan een gebrek aan interne en externe mobiliteit. Intern zijn er voor) 

groepsleiders weinig mogelijkheden voor doorgroei, terwip de gehechtheid aan overwerk-toeslagen die bijg, 

promotie komen te vervallen ertoe bijdraagt dat men voor de benutting van die mogelijkheden 

terugschrikt. Ook het aloude kostwinnersbesef onder het mannelijk personeel zou tot een grote mate varf- 4' 

thonkvastheid' leiden. Voorts leidt het gebrek aan tastbare resultaten van het werk nogal eens tot een 

cynische houding en 'overschakelen op de automatische piloot' (vgl. Kommer, 1991: 176). De geringe' m  1, '1 
door- en uitstroom beperkt de mogelijkheden om de allochtone instroom te bevorderen. Daar tegenover 

staat dat de aanstaande uitbreiding van de instelling (naar 180 pupillen en 300 personeelsleden) weer (  
lc) kansen schept. 

Tenslotte is Eikenstein-De Lindenhorst verwikkeld in een bestuurlijk reorganisatieproces van lange adem, 

Instellingsfilosofie 

In Eikenstein-De Lindenhorst heeft bewaken en beveiligen min of meer noodgedwongen een grote 

nadruk gekregen, men wordt in de pers en door het Ministerie afgerekend op ontsnappingen. De 

instelling vindt het pedagogisch klimaat echter minstens zo belangrijk. Daaronder wordt verstaan dat men 

in de instelling werkt aan het gedrag en de gedragsstoornissen van de pupillen. 

Ondanks het felt dat men vindt dat de pedagogische norm niet voor alle pupillen zou moeten gelden - 

sommigen onder hen worden als niet !anger beInvloedbaar beschouwd doortrekt de centrale notie van 

opvoeden en leren, werken met kinderen eerder dan met (potentiele) delinquenten het denken en doen 

van de medewerkers van hoog tot laag. Dat het daarbij dienstig kan zijn personeel met een gelijke of 

overeenkomstige culturele achtergrond in te zetten is een breed gedeelde opvatting. Motieven die 

daarvoor gegeven worden hebben geen betrekking op maatschappelijke rechtvaardigheid of wettelijk 

verplichting. Het gaat veeleer om taakinhoudelijke redeneringen die soms culturalistisch geformuleerd 

worden (iemand uit de eigen cultuur begrijpt zo'n pupil toch beter), maar vaak ook betrekking hebben op 

de positieve invloed die een divers (mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen) 

personeelsbestand op de identificatie- en leermogelijkheden van de pupillen heeft en op de verbreding 

van het oplossend vermogen en de sfeer in de teams. 

Niettegenstaande de positieve houding ten aanzien van multiculturalisering wordt enige behoedzaamheid 

betracht. Er wordt geen afzonderlijk allochtonenbeleid gevoerd omdat men bevreesd is voor verzet onder 

het personeel. Men probeert de voorkeur voor allochtoon personeel te realiseren in het kader van een 

algemeen wervings- en selectiebeleid. De unit-directeuren van Eikenstein en De Lindenhorst, de 

afdelingshoofden en het hoofd personeelszaken hebben de taak te bewaken dat dit ook tot tastbare 

resultaten leidt. De belangrijkste voorkeur is echter die voor een gewogen mix van mannen en vrouwen in 

de organisatie, of zoals de geInterviewden het vaak noemden, van papa's en mama's. De voorgestane 



opvoedingssituatie vraagt vooral om de toetreding van meer vrouwen. 

lnstroom, doorstroom en behoud 

Het voeren van een personeelsbeleid is voor Eikenstein-De Lindenhorst geen eenvoudige opgave. Op de 

regionale arbeidsmarkt moet geconcurreerd worden met tat van hulpverlenings- en zorginstellingen, 

waardoor instroom van groepsleiders van welke achtergrond dan ook moeilijk is. Ook het vasthouden van 

hoog opgeleide allochtonen in leidinggevende functies lukt niet goed. Tot voor kort had de afdeling 

personeelszaken vooral een administratieve functie. Daardoor zijn in het verleden bij de 

capaciteitsherberekening belangrijke kansen gemist. Thans is de beleidstaak veel geprononceerder. In 

dat kader heeft de instelling een nauw contact opgebouwd met de bedrijfsadviseurs minderheden 

('Bammers') van het arbeidsbureau. Daarnaast probeert men de instroom van nieuw personeel te 

bevorderen door stagiaires aan te trekken, waarover afspraken worden gemaakt met de betreffende 

opleidingen. Bij uitzondering verlaagt men ook de intreeleeftijd voor groepsleiders (23 jaar), zodat men 

veelbelovende stagiaires niet tussentijds aan andere werkgevers verliest. Omdat het zeer moeilijk blijkt 

om vrouwelijk allochtoon personeel te laten instromen, zal gepoogd worden om voor de vervulling van 

bewakingsvacatures te werven onder stadswachten in Utrecht. 

Het algemene idee bij Eikenstein-De Undenhorst is dat het op een krappe arbeidsmarkt moeilijk is om 

goed personeel te krijgen. Om te testen 'wet voor vlees je in de kuip hebt' probeert men kandidaten die 

geen stage hebben gelopen bij de instelling een paar diensten te laten meedraalen. Men is duidelijk 

gemotiveerdheid om allochtoon personeel aan te trekken. Toch noemen de geinten/iewde 

leidinggevenden als gevraagd wordt naar de gehanteerde kwaliteitscriteria vooral criteria die aan een 

standaardpraktijk ontleend zijn, zoals die al sinds jaar en dag bestaat: niet te lief of te kwetsbaar zijn, je 

weten te presenteren, natuurlijk overwicht, le mond open doen bij vergaderingen, goede schriftelijke en 

mondelinge beheersing van de Nederlandse taal, inzicht in groepsdynamische processen, weten op te 

treden ten behoeve van de veiligheid en bereidheid om voor een college in te springen. Oat deze criteria 

gehanteerd worden heeft veel te maken met de wijze waarop de betrokkenen de populatie jongens en 

meisjes in de inrichting definieren. We komen daarop nog terug. 

Geconfronteerd met dit verschil tussen de wens om allochtoon personeel aan te nemen en de gebruikte 

beoordelingscriteria zijn we op twee verschillende redeneringen gestoten. Volgens de ene redenering 

moeten kwaliteitscriteria onverkort gehandhaafd worden. Pas na toepassing van deze criteria zou een 

voorkeursbeleid of diversiteitsbeleid gevoerd kunnen worden. In de andere redenering wordt gepleit voor 

een compensatorisch model. Daarbij kan het voordeel van culturele kennis en vaardigheden 

compenseren voor tekorten in schrijfvaardigheid. Die tekorten zouden dan op korte termijn door 

bijscholing verholpen moeten worden. Geen van beide redeneringen wordt overigens toegepast in het 

huidige personeelsbeleid van de instelling. 

Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid werd door alle respondenten genoemd als noodzakelijke 

(minimum)voorwaarde voor een adequate taakvervulling. Daarom werden allochtone groepsleiders die bij 

nader inzien tekort bleken te schieten, in staat gesteld cursussen te volgen. In sommige gevallen werden 

deze groepsleiders actief geholpen door collega's of tijdelijk 'uit de wind gehouden' door 
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afdelingshoofden. In de beleving van allochtone medewerkers kan de nadruk op taalbeheersing, hoe 

begrijpelijk die ook is, tot stress of 'afhaken' leiden. Verder dan een steun in de rug om aan algemene(2: ,  

criteria te voldoen, gaat een regeling voor een Turkse groepsleider die een HBO-opleiding 

Islamitische geestelijke verzorging volgt en daarmee perspectief krijgt op andere taken en een nieuwe 

functie in de instelling. 

Behoud van allochtoon personeel kan niet alleen via scholingsmogelijkheden en loopbaan-perspectieven 

bevorderd worden, ook de alle dagelijkse (bege)leiding en een overdachte plaatsing werken daaraan meeol 
1, ri 

(vgl. de Vries, Houdijk & Vierssen, 1997; de Vries, Kwee & Waldring, 1998). In Eikenstein-De Lindenhorst 

wordt gestreefd naar een evenwichtige en gediversifieerde teamsamenstelling. In de praktijk is dat echter, 

lastig te realiseren vanwege de aard van het personeelsaanbod, dat voornamelijk bestaat uit vrouwen, 

nauwelijks uit allochtonen. Ook is het niet mogelijk voor individuele vacatures de teamsamenstellingen te 

wijzigen. Nieuw personeel wordt geplaatst in teams die krap zitten in hun personeel of in teams die de 

nieuweling goed kunnen inwijden. Een systeem om zicht te houden op de uitstroom is nog in 

ontwikkeling. Er wordt op dit punt nog niet naar etniciteit of geslacht geregistreerd en er worden geen exit 

interviews gehouden 

Acceptatie 

Afgaande op de interviews blijkt dat het allochtone personeel heel goed geaccepteerd wordt in 

Eikenstein-De Lindenhorst. Men verklaart dit door te wijzen op de grote inzet van het allochtone personeel 

en op de hoogte (veel hbo) en aard (psychologen, pedagogen, SPH-ers etc.) van de vooropleiding van 

het autochtone personeel. Ook het geringe aantal en de spreiding van de allochtone medewerkers over 

de teams zou een rol spelen. Een afdelingshoofd zei daarover dat het niet raadzaam was om 7 

allochtonen in een team van 9 te plaatsen, maar dat was het ook niet als je daar 7 'Amsterdammers' van 

zou maken. Een ander afdelingshoofd vond 2 mannen op een team van 8 te weinig. Daaruit blijkt dat 

cultuurverschillen pas relevant worden geacht bij een hoge mate van onevenwichtigheid in de personeels-

of teamopbouw. Er wordt gesproken van onevenwichtigheid als het aantal allochtonen groot' wordt, 

waardoor spanningen onder het personeel ontstaan. In De Lindenhorst wordt het aantal mannen soms te 

klein voor een pedagogisch verantwoorde omgeving, en in Eikenstein leidt een te klein aandeel vrouwen 

tot problemen met de bejegening en beheersbaarheid. De genterviewde leidinggevenden signaleren ook 

problemen bij een onevenwichtige samenstelling. Zij definieren die problemen echter anders. Zij noemen 

daarbij een macho-sfeer in de jongensinrichting, een gebrek aan mannelijke identificatiepunten in de 

meisjesinrichting en tekorten in de opvang van specifieke sociaal-culturele wensen en behoeften. Zij zien 

de problemen door onevenredigheid als een probleem dat langzamerhand bijgeregeld kan worden. Dit 

werk, zo stellen zij, is in essentie werken met mensen aan mensen, dat is een teamkwestie. Je moet dus 

consequent zijn, er moeten geen Sinterklazen en Zwarte Pieten rondlopen, je moet op elkaar kunnen 

vertrouwen. Dat is allemaal onafhankelijk van etniciteit of geslacht. Zo bezien geeft diversiteit additionele 

voordelen in een proces dat feitelijk steeds om dezelfde basisprincipes draait., Dat wil niet zeggen dat 

daarvan ook daadwerkelijk geprofiteerd wordt: men roemt de verantwoordelijkheidszin, de flexibiliteit en 

de leerzaamheid van de betreffende medewerkers, maar gebruik maken en leren van hun expertise komt 
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er vaak niet van. Dat wil al evenmin zeggen, aldus onze gesprekspartners, dat diversiteit niet tot conflicten 

zou kunnen leiden. Maar dat gebeurt, en hier worth naar de gezinsmetafoor gegrepen, in de opvoeding 

door Papa en Mama ook. Er zijn, met name in de bewaking en in de nachtdienst signalen van conflicten. 

De opstelling van de betrokken leidinggevenden en van het hoofd personeelszaken is daarbij dat eerst 

gekeken worth of dergelijke conflicten inderdaad aan gebrekkige talenten van allochtone medewerkers 

geweten kunnen worden, of dat het gaat om acceptatieproblemen. In de groepsleiding komen dergelijke 

conflicten weinig voor. Het bestaan van gemengd samengestelde teams plus een zekere mate van in-

group out-group denken tussen de teams zou daar een rol in kunnen spelen naast de eerder genoemde 

factoren. 

Leidinggeven 

De afdelingshoofden zijn veel 'op de groepen' te vinden, geven regelmatig aanwijzingen, spreken in 

pauzes met hun groepsleiders dagelijkse problemen door. Het teamoverleg is het vervolg op al die 

uitwisseling. Daarin worden niet alleen huishoudelijke, maar vooral oak inhoudelijke Icwesties 

aangesneden. Explicitering in taakuitoefening wordt van groot belang geacht. Cultuurverschil is daarbij 

slechts incidenteel aan de orde. Eerder gaat het om verschillen tussen groepsleiders die zich aan strilcte 

regels willen houden en degenen die ruimte voor eigen initiatief willen behouden (vgl. Kommer, 1991). 

Het zoeken naar acceptabele tussenwegen staat daarmee op de agenda. Eerder gaat het oak om 

zwijgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en mensen die zichzelf al te graag horen en 

afgeremd moeten worden. Dat is niet afhankelijk van etnische achtergrond, iedereen heeft dat. leder 

individu heeft weer een andere aanpak nodig vinden de genterviewde afdelingshoofden. Dat neemt niet 

weg dat het managementteam van De Lindenhorst op initiatief van de Surinaamse unitdirectrice een 

'actortraining multiculturaliteit' heeft gevolgd. Men is zich daar ook bewust van de inzetbaarheid van de 

allochtone medewerkers bij specifieke problemen en speciale gelegenheden (zoals Ramadan). Tevens 

heeft men praktische oplossingen gevonden waar culturele gevoeligheden een goede taakvervulling in de 

weg zouden kunnen staan. 

Karaiderisering van de pupillengroep 

De staf van Eikenstein-De Lindenhorst oriOnteert zich in de taakvervulling waarschijnlijk meer op de 

justitieel ingeslotenen dan dat gebeurt in het gevangeniswezen. Het beeld is dat de justitieel ingeslotenen 

zoals altijd al het geval is geweest vooral de onderkant van de samenleving vertegenwoordigen. Door 

omstandigheden heeft deze onderkant van de samenleving nu echter een andere etnische samenstelling 

gekregen. Die samenstelling kan in een paar jaar drastisch verschuiven en door de gemiddelde 

verblijfsduur van 3 maanden treden ook op korte termijn tal van mutaties op. Van de in hoofdzaak 

Marokkaanse populatie worth vastgesteld dat ze in feite vernederlandst is. Ze weten eigenlijk niets van de 

Islam, ze vieren de Ramadan alleen voor hun ouders, ze kunnen geen Arabisch meer lezen en zijn soms 

meer Nederlands dan de allochtone groepsleiders. Ze zijn net zo agreasief, geven even snel 'een grote 

bek' en beschikken net zomin over sociale vaardigheden als bun Hollandse voorgangers. Het beroep dat 

de Marokkaanse jongens doen op hun anders-zijn wordt dan oak vooral als strategisch gedrag gezien 
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1!") 

(vgl. van Gernert, 1998). Ook het spel met het klachtrecht is zodanig aan regels gebonden dat daarin -", 

geen verschil zit. De meisjesgroep is veel diverser samengesteld. De meeste meisjes willen, na eery:1D 

periode van verzet, vaak gewoon weer kind zijn en verzorgd worden. Als gevolg van de traumatische f„ 

ervaringen die zij doorgaans opgedaan hebben treden echter soms onvoorspelbare uitbarstingen op. 

De verhouding die met name de Marokkaanse pupillen hebben met hun gezinnen is duidelijk anders dar 

bij Nederlandse pupillen. Vaak is de relatie volledig verstoord en is er geen contact meer met de vaders. 

Dat betekent dat men aan het einde van de strafperiode niet binnen een vertrouwd milieu kan terugkeren.' ,.:: 

De relatie met 'buiten' is radicaal verstoord hetgeen de kans op recidive verhoogt in de ogen van onze 

zegslieden. Het is overigens de vraag in hoeverre institutionele insluiting daar niet zelf aan bijdraagt 

de Jong, 1996: 311). Met name onder de allochtone groepsleiders wordt het belang van een goedd` ,.) ' 

begeleiding door het thuisfront en het gevaar van deculturatie in de opvoeding benadrukt (vgl. Berry & 

Sam, 1997). Ook de relatie met de Nederlandse samenleving is verbroken. Er heerst wantrouwen over 

Nederlandse instituties, van onderwijs tot hulpverlening, en justitiele inrichtingen vormen geen 

uitzondering daarop. Onder de jongens uit de algehele perspectiefloosheid zich niet alleen in cynisme ten 

opzichte van de pedagogische bedoelingen van de staf, maar ook in vormen van doodsverachting en 

zelfverwonding. Niet iedereen deelt deze analyse. Opvallend is dat de beide geInterviewde allochtone 

groepsleiders niet alleen vermoeden dat er, ook met inachtneming van de geldende regels, veel meer te 

doen en te bereiken valt met de pupillen, maar zich daar ook daadwerkelijk voor inzetten. Die inzet en die 

ambitie kunnen een tegenwicht vormen voor een koele nadruk op beveiliging en bewaking. Zo krijgt de 

pedagogische missie die men zich in Eikenstein-De Lindenhorst toeschrijft meer kans op overleving. 

De verhouding tussen personeel en pupillen 

Over de ervaren voor- en nadelen van de inzet van allochtoon personeel is uitgebreid met de 

geInterviewden van gedachten gewisseld. Opvallend is dat men daarbij vooral dacht aan groepsleiders, 

en niet zozeer hoger kader of juist bewakers en portiers. De meningen !open daarbij overigens nogal 

uiteen. Genoemd worden in positieve zin onderwerpen als de taal van de pupil spreken, weten te 

onderhandelen, het organiseren van religieuze feesten (vgl. Boot 1995: 23), op een geloofwaardige wijze 

op religieuze behoeften van pupillen ingaan of hen op cultureel adequate wijze aanspreken of terecht 

wijzen, inzet en ambitie (vgl. Mesquita, 1996), een beter onderhoud van de binding met het ouderlijk 

milieu, en in staat zijn pupillen te helpen zich te hervinden vanuit een gedeelde migratie-ervaring. 

Uiteraard worden er ook problemen gesignaleerd. Opvattingen over disciplinering (lijfstraffen) kunnen 

uiteenlopen en correctie is dan nodig, wie onderhandelt met de jongens kan bij collega's licht de 

verdenking op zich laden dat er met de regels gemarchandeerd wordt, bij visiteren kan je traditionele 

moslims moeilijk inzetten, een Marokkaanse groepsleidster kan door een Marokkaans meisje wel eens 

met achterdocht behandeld worden vanwege de schande van de onthulling van haar voorgeschiedenis, 

seksualiteit is een thema dat moeilijk tussen Marokkaanse mannen en ingesloten Marokkaanse meisjes 

bespreekbaar te maken is, vrouwen zijn daartoe beter in staat. Niettemin wordt het belang beklemtoond 

van de inzet van allochtone mannen in de meisjes paviljoenen om iets te doen aan negatieve houding 

van de pupillen tegenover de allochtone mannen en de eigen culturele achtergrond in het algemeen. Wat 



betreft kwetsbaarheid en integriteit wordt door de geInterviewden geen onderscheid tussen autochtoon of 

allochtoon personeel gemaakt. lncidenten op dat gebied zijn binnen een jeugdinrichting ook veel minder 

talrijk dan in het gevangeniswezen. 

Ter vergelijking, over de inzet van vrouwen is men over het algemeen positief. Soms wordt dat als een 

kwestie van de regels (visiteren van meisjes kan alleen door vrouwen gedaan worden) gepresenteerd, 

maar ook wont gewezen op agressieverlaging, sfeerverhoging, doorbreking van de machocultuur onder 

pupillen en personeel (vgl. Carrabine & Longhurst, 1998; Kommer, 1991: 155 e.v.; Wright & Saylor, 

1992), en het felt dat jongens zo leren dat vrouwen in de Nederlandse samenleving ook meetellen. 

Taalwemieuwing en organisatieontwikkeling 

In Eikenstein-De Lindenhorst worth vooralsnog weinig gedaan aan taakvemieuwing en 

organisatieontwikkeling in het kader van de instroom van allochtoon personeel en allochtone pupillen. 

Men concentreert zich op werving en selectie, af en toe worth een Imam ingehuurd maar ook worth het 

eigen allochtone personeel ingezet voor de organisatie van religieuze feesten. Ook incidenteel 

vertaahverk worth aan hen gedelegeerd, maar om redenen van beheersbaarheid geldt in het algemeen 

de regel dat er in de instelling door iedereen Nederlands worth gesproken (vgl. Boot, 1995: 29). Pas met 

de installering van een interne Islamitische geestelijk verzorger worth een stap in de richting van meer 

fundamentele vemieuwing gezet. De genterviewden zien eigenlijk niet veel verschil in de wijze van 

taakuitoefening tussen allochtone en autochtone groepsleiders. Een allochtone groepsleider ziet wel 

duidelijke voordelen in zijn eigen aanpak, maar het is duidelijk dat daar niet systematisch gebruik van 

worth gemaakt. 

Exteme en organisatorische voorwaarden 

In de gesprekken zijn tal van ambities geformuleerd, maar er is ook steeds gevraagd naar exteme en 

organisatie-interne voorwaarden die een stimulerende dan wel een belemmerende rol spelen bij de 

realisering daarvan. Daartij wees men vooral op de beperkende rol van de context waarbinnen men moet 

opereren. In dat verband werden onder meer de arbeidstijdenwet, die preciese voorschriften over 

werktijden en pauzes van werknemers bevat, en allerlei vorrnen van protocollering in het kader van 

kwaliteitszorg genoemd, waardoor de organisatie minder flexibel is geworden. De met de arbeidstijdenwet 

samenhangende roosterproblematiek zorgt ervoor dat teamvergaderingen wisselend bezocht worden, 

zodat hun functie ten behoeve van de co6rdinatie van en reflectie op het werk ondergraven dreigt te 

worden (vgl. Shaw, 1990). De juridisering van de omgangsvormen tussen groepsleiders en pupillen 

voorkomt veel leed (bijvoorbeeld op het gebied van ongewenste intimiteiten), maar heeft er ook toe geleid 

dat veel spontaniteit uit de onderlinge betrekkingen verdwenen is. Duidelijk worth ook getwgfeld aan de 

nadruk die de politiek en de samenleving leggen op bewaking en beveiliging. Men vraagt zich at of die 

nadruk in alle gevallen terecht is (vgl. Brennan & Austin, 1997) en of ze niet leidt tot de verhoging van 

spanningen die intern verwerkt moeten worden en tegelijkertijd de ruimte voor verzorging en opvoeding 

inperkt. Is het vanuit het oogpunt van voorbereiding op terugkeer in de samenleving niet beter de 

betrekkingen met de samenleving wat meer open te houden dan thans gepermitteerd is (vgl. H.M. Chief 
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Inspector, 1997a: 15)? Ook over de plaatsing van justitiabelen is men niet altijd tevreden. Met name de 

vermenging van vaak jonge 'first time offenders' met door de wol geverfde criminelen wordt met zorgo 

bezien (vgl. H.M. Chief Inspector of Prisons, 1997a: 9). 

De wet SAMEN ziet men niet als een externe invloed die beleidsrelevantie heeft. Zoals gezegd zijn 

ideeen met betrekking tot een evenwichtige en diverse teamsamenstelling vooral vanuit pedagogische i ., 
n ,  

optiek gemotiveerd. De tendens naar part-time werk betekent een grotere wisseling van personeel binnen
k 
 

teams. Samen met de voortdurend veranderende samenstelling van de pupillengroepen zorgt dit voondl 

veel onrust en een geringere kans op binding voor de jongeren en de personeelsleden. Binnen de 

organisatie wordt de ontwikkeling van de afdeling Personeelszaken van een administratie naar een 

beleidsafdeling gezien als een mogelijkheid om de instroom van allochtoon personeel te bevorderen er 

meer zicht te krijgen op conflicten en spanningen rond allochtone werknemers. De organisatiecultuur 

wordt enerzijds als een machocultuur aangeduid en als een belemmering voor een adequate 

taakvervulling en een goede werksfeer gezien, anderzijds wordt het beeld van het gezin opgeroepen, 

waardoor een duidelijke plaats voor vrouwen, maar veel minder voor allochtonen, ingeruimd wordt. 

'Conclusie 

Volgens de genterviewden in Eikenstein-De Lindenhorst is multiculturalisering een Icwestie van 

personeelsbeleid, van instroom en behoud van allochtoon personeel. Voor de realisering van het 

kernproces is de intrede van vrouwen van meer belang dan de aanwezigheid van allochtonen. Vrouwen 

maken wel de weg vrij voor meer diversiteit in teams. Op dit moment zijn er weinig allochtonen werkzaam 

in de inrichting. 

Penitentiaire lnrichting 'De Stadspoort' locatie Havenstraat 

Doel van het huis van bewaring 'De Stadspoort' is in de eerste plaats beveiliging en bewaking. Een 

tweede doel specifiek voor een huis van bewaring is dat mensen op een humane wijze door de eerste 

periode van hun straf heen komen om daarna op een verantwoorde manier de straf te kunnen uitzitten. 

Dat betekent dat er een goede relatie moet zijn tussen het personeel en de gedetineerden. Het huis van 

bewaring heeft geen invloed op het aanbod van gedetineerden. 

In De Stadspoort werken 277 mensen. Het aandeel allochtonen in het personeelsbestand bedraagt 25% 

en overtreft daarmee het aandeel in het arbeidsaanbod in Amsterdam. Het allochtone personeel is 

voornamelijk afkonnstig uit Suriname, maar er zijn ook Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse 

medewerkers in dienst. Allochtonen, maar ook vrouwen zijn in De Stadspoort vertegenwoordigd op alle 

niveaus. Zo is bijvoorbeeld het hoofd personeelszaken een allochtone vrouw, terwijI de plaatsvervangend 

locatiemanager en het hoofd financier) eveneens allochtonen zijn. 

De etnische samenstelling van de afdelingen verschilt. Zo zijn er gemengde afdelingen waar meer dan 

30% van de PIW-ers een niet-Nederlandse achtergrond heeft, maar er is ook een geheel Nederlandse 

mannenafdeling en op de bijzonder afdeling is een enkele allochtoon als PIW-er werkzaam. 

In De Stadspoort, locatie Havenstraat verblijven 198 gedetineerden. Ze zijn verdeeld over 2 gewone 

afdelingen waar elk 72 gedetin'eerden ingesloten zijn, een bijzondere afdeling waar 18 en een 
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onderwijsafdeling waar 36 gedetineerden wonen. Net  aandeel allochtonen in het gedetineerdenbestand is 

niet eenduidig vast te stellen. Het bestand fluctueert. 

Intercultureel management ziet men als onderdeel van het 'normale' bedrijfsbeleid. Dat wit zeggen dat de 

managers en uitvoerende medewerkers de aanwezigheid en inbreng van allochtonen vanzelfsprekend 

vinden. Al tien jaar lang werkt de inrichting met allochtonen in het personeelsbestand. Net  huis van 

bewaring zou volgens de genterviewden niet kunnen functioneren zonder de inbreng van allochtone 

PIW-ers. Zij vergroten de rust en orde in de inrichting door de wijze waarop zij allochtone gedetineerden 

bejegenen. 

Voordeel van een allochtoon personeelsbestand is meer in het algemeen de betere relatie met de 

gedetineerden. Net  allochtone personeel fungeert volgens de geInterviewden als identificatiemodel. 

Daartegenover worclt het risico genoemd dat de integriteit van allochtone PIW-ers ondergraven wordt die 

nauwe bindingen met de gedetineerden hebben. 

Normaal bedrijfsbeleid betekent personeel werven op kwaliteit, waarbij altijd gekeken wordt naar 

herkomst van de sollicitant. Er zijn verschillende acties ondernomen om Marokkaans personeel te I 
werven 

maar die zijn mislukt. De populariteit van het beroep van PIW-er blijkt daarentegen de laatste tijd te zijn 

toegenomen bij Turkse, Surinaamse en Arubaanse/Antilliaanse mensen. 

Taakstelling en taakopvatting 

Net belangrijkste aspect van de taak is de beveiliging. De mate waarin van bejegening gesproken wordt, 

is afhankelijk van de specifieke taak en het regime van een afdeling (zoals huis van bewaring, 

kortgestraften, langgestraften, bijzondere zorg, etc.). be uttvoering van de taak word bepaald door de 

centraal opgestelde regels vanuit Den Haag in combinatie met de aanpak die vervolgens op een afdeling 

worth gekozen. 

Het verplichte dagprogramma staat voorop. Dat programma word gemaakt op basis van het regime en 

op basis van wat men mogelijk en wenselijk acht voor de gedetineerde. In de tijd dat de gedetineerden in 

de inrichting verblijven, moet er veel voor hen geregeld worden. De Havenstraat staat erom bekend dat 

veel mag en kan, als de regels maar worden toegepast. De bejegenende kant, de humane omgang met 

de justitiabelen, staat bij de uitvoering van het werk volgens sommigen teveel voorop. De kunstivan het 

vak van de PIW-er is volgens de directie om op een goede wijze met regels om te gaan. 

De inrichting van het (verouderde) gebouw in de Havenstraat maar ook de filosofie van humane 

beheersbaarheid vragen een open omgang tussen personeel en gedetineerden. Het gedurende lange tijd 

insluiten van de betrokkenen moet zoveel mogelijk worden vermeden. Om de verblijfstijd zo goed en 

rustig mogelijk te laten verlopen, behoort het volgens de directie tot de taak van de inrichting om 'de mens 

achter de gedetineerdei te ontdekken. 

Er word zoveel mogelijk rekening gehouden met de culturele achtergrond van een gedetineerde. Door 

PIW-ers worden voorbeelden genoemd zoals: een talisman meegeven in 'de isoleer', iemand zijn gebed 

laten afmaken als hij in de boeien moet, PIW-ers inzetten die de cultuur van een gedetineerde kennen als 

dat nodig en mogelijk is, collega's uitleggen wat Winti kan betekenen, en geen vrouwelijke PIW-er brood 

laten ronddelen als ze ongesteld is. 
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gehandhaafd wordt. 

PIW-ers belemtonen het belang van inzicht in de cultuur van de aanwezige groep gedetineerden. Ook de 

genterviewde leidinggevende doet dat. Hij wil het liefst PIW-ers hebben die een gedetineerde met 

problemen, die toegeschreven kunnen worden aan zijn culturele achtergrond, kunnen helpen. Dat hoeft 

niet voor elke afdeling afzonderlijk. PIW-ers die de cultuur van de gedetineerde kennen, moeten in 

noodsituaties voor de hele inrichting beschikbaar zijn. Als er niemand beschikbaar is worden er tolken 

ingehuurd. To!ken zijn nuttig bij het afwikkelen van intake-procedures en het doen van onderzoeken. Voor 

de dagelijkse gang van zaken zijn ze echter niet geschikt. 

Als een team enkel uit autochtone Nederlanders zou bestaan, zouden volgens het geInterviewde 

afdelingshoofd de gedetineerden niet meer te beheersen zijn. Er zou een verwijdering komen tussen 

gedetineerden en personeel. De gedetineerden zouden vaker en langduriger ingesloten moeten worden. 

Door dat te doen zouden de (allochtone) gedetineerden gek gemaakt worden. Een dergelijke werkwijze 

zou ingaan -tegen de filosofie van de Havenstraat. Beveiliging in de Havenstraat betekent dat de PIW-ers 

de gedetineerden moeten zien waardoor zij contact met elkaar kunnen leggen. Dat contact is ook nodig 

vanuit beveiligingsperspectief. Men is er nooit zeker van wat er achter een gesloten celdeur gebeurt. 
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Vooral in crisissituaties willen gedetineerden het lief St aangesproken worden in de eigen taal. Indien een i ,:"„ 

gedetineerde gedrag vertoont dat niet begrepen wordt, wordt dan ook een PIW-er die uit dezelfde cultuurZ) 

afkomstig is op de gedetineerde afgestuurd. Daarmee wordt inhoud gegeven aan een belangrijke 

van de instelling, namelijk zo op incidenten en verstoringen inspelen dat de rust op de locatie 
t7-0 

1--- 
Volgens de geInterviewde PIW-ers geldt het spreken in de eigen taal niet alleen voor incidenten. Ook een 

'goede morgen' in de eigen taal maakt de sfeer op de afdeling prettiger. Vele personeelsleden van i-

verschillende herkomst beheersen de standaarduitdrukkingen in verschillende talen. Als het om speciale 

cultuuruitingen gaat wordt daarover door het allochtone personeel uitleg gegeven in het teamoverleg. 

Ondanks het bovenstaande geldt in principe dat alle gedetineerden, voor zover het regime dat toelaat, k: 

gelijk behandeld worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een begin en einddatum voor de Ramadan 

wordt vastgelegd ondanks de verschillen per afzonderlijke groep. De testen en onderzoeksprocedures 

zijn zoveel mogelijk afgestemd op een multicultureel gedetineerdenbestand. 

Samenwerking 

De inrichting besteedt veel aandacht aan formeel en informeel overleg. Daarin speelt het respect voor 

elkaar als persoon en in het werk een saillante rol. Het uiten van openlijke kritiek op elkaars handelwijze, 

terwijI eergevoelens gerespecteerd worden, vormt een bijzondere vaardigheid waar leidinggevenden en 

uitvoerenden over moeten kunnen beschikken. 

Eens per week vindt een teamvergadering plaats waar de gang van zaken op de afdeling wordt 

doorgesproken. ledereen neemt daar zoveel mogelijk aan deel. Vanuit de directie wordt daar streng op 

toegezien. Het op een juiste wijze aansturen van de daarbij betrokken afdelingshoofden, is voor het 

management een bijzonder punt van aandacht. 



Van hoog tot laag in de organisatie is men trots op de wijze waarop allochtonen en autochtonen in de 

teams met elkaar samenwerken en omgaan. De afspraken over de verdeling en uitvoering van 

afdelingstaken worden door het team gezamenlijk gemaakt. Er bestaan geen 'Sinterklazen en Zwarte 

Pieten'. Wel noemden de geInterviewde PIW-ers verschillende taken die speciaal tot hun functie horen. 

Zo worden zij bijvoorbeeld ingeschakeld als tolk bij incidenten. Als het incident zich op de eigen afdeling 

voordoet, wordt men al snel tot de mentor van de betrokken gedetineerde benoemd. 

Qustitiepersoneel is grof dat is volgens de geInterviewde PIW-ers een gegeven. Een PIW-er moet een 

dikke huid hebben anders kan het werk niet worden volgehouden. En daar horen wrange grappen bij over 

buitenlanders en vrouwen. De directie is hier niet zo gelukkig mee. De laatste jaren worden er steeds 

meer vrouwen aangenomen waardoor de steer volgens de directie veranderd is. Vrouwen moeten dan 

wel tegen grappen kunnen, maar door hun aanwezigheid dwingen ze toch ook respect af. De directie 

spreekt over de 'moeders' van de afdeling, het afdelingshoofd heeft het over 'de vrouw die het moet 

hebben van haar vrouw-zijn'. Dat betekent dat vrouwen goed moeten kunnen luisteren en zeker geen 

imponerende gestalte moeten hebben. 

In het algemeen geldt dat autochtonen hun allochtone collega's ondersteunen als zij respectloos 

behandeld worden door gedetineerden. Gedetineerden zien een allochtone PIW-er soms als verrader van 

de eigen cultuur. 

Over onderlinge discriminatie wordt verschillend gedacht. Hierboven werd het voordeel van de dikke huid 

al genoemd, allochtone PIW-ers moeten tegen schelden bestand zijn. De grappen zijn keihard. De 

allochtone genterviewden vertelden dat zij daarom nieuwkomers en stagiaires voorbereiden op het harde 

wereldje van de bajes. De nieuwkomers worden gewezen op het feit dat ze allochtoon zijn en daarmee 

om moeten kunnen gaan. Dat betekent enerzijds bereid zijn zich aan te passen aan scheldgedrag en 

anderzijds grenzen leren trekken wanneer autochtonen te ver gaan. Veel autochtone collega's houden 

daar dan rekening mee, maar niet iedereen. Overal lopen racisten rond, aldus de genterviewden, dus 

ook op de Havenstraat. Die mensen moeten wel met je samenwerken maar buiten houdt dat natuurlijk 

helemaal op. 

Soms worth er misbruik gemaakt van de speciale kennis en vaardigheden van allochtone PIW-ers. Zij 

worden dan om het minste of geringste geroepen om een allochtone gedetineerde te woord te staan. Ook 

met dat gegeven moeten zij leren omgaan. 

De allochtone genterviewden gaan ervan uit dat zij zich altijd op het werk zullen moeten aanpassen. Dat 

neemt echter niet weg dat er in de Havenstraat veel begrip en respect voor elkaar is. Maar soms is dat 

begrip niet meer op te brengen. Het gaat dan om het gedrag of de uitlatingen van gedetineerden. De 

genterviewden gaven als voorbeeld dat gedetineerden hen wel eens in het gezicht spuwden. Dat is 

natuurlijk niet geoorloofd maar een Hollandse PIW-er gaat daar voor zichzelf gemakkelijker mee om: 'een 

beetje water en zeep' is dan het antwoord. Voor Surinamers en Marokkanen is spugen een grote 

belediging of in de woorden van eon van de geInterviewden: ik heb liever een honkbalknuppel in mijn nek 
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dan dat iemand mij in het gezicht spuugt. Bij dit voorbeeld en vele andere gaat het om verschillen in -0 

waarden. 

Allochtonen die de cultuur van de gedetineerden kennen, zijn in staat hun gedrag te verklaren. Spreken in 

de taal van de gedetineerde is daarbij vaak onontbeerlijk en is dan ook toegestaan. Kennis over hoe om 

te gaan met allochtone gedetineerden wordt overgedragen aan de autochtone collega's. In de inrichting 

leert men van elkaar. 

De sfeer in de inrichting is volgens de geInterviewden minder agressief dan 10 jaar geleden. Dat ligt aan 

vele factoren zoals een op bejegening gericht beleid, veranderde opvattingen van leidinggevenden, 

andere eisen die gesteld worden aan nieuw personeel, en de gewijzigde samenstelling van het 

personeelsbestand. 

De kwestie van het aantal allochtonen per team speelt zowel een rot binnen het team als tussen teams en 

gedetineerden. Zo was de afdeling bijzondere gevallen altijd voorbehouden aan autochtone 

medewerkers. Nu er een Marokkaanse medewerker is komen werken, worden processen zichtbaar die 

zich meer dan 10 jaar geleden in de andere afdelingen voordeden. Men moet zich tussen de collega's 

niet alleen handhaven als nieuwkomer maar daarenboven ook als allochtoon. 

Voor de gedetineerden betekent een enkele Turk of Marokkaan als PIW-er een kans om alle frustraties 

uit te !even op die ene land- of cultuurgenoot. Meerdere allochtonen in een team kunnen elkaar steunen 

waardoor de bewakers nu minder (hoeven te) accepteren van landgenoten. 

Voordelen van een multicultureel team is dat de afstand tot de gedetineerde is verkleind. Dat komt niet 

alleen door de allochtonen en vrouwen die in de teams werken. De Marokkaanse PIW-er benadrukt ook 

het felt dat hij een jongen van de straat is, het 'slang' kent en de conflicten in de buurt met ouders, etc. 

Over het belang van een personeelssamenstelling die een afspiegeling van de groep gedetineerden 

vormt, lopen de meningen uiteen. De justitiabelenpopulatie fluctueert waardoor een gericht selectiebeleid 

niet tot de mogelijkheden behoort. Bovendien geldt het praktische punt dat men al blij is met at het 

gekwalificeerde personeel dat zich aandient. Er zijn nanielijk ook periodes dat het motto overheerst: 'als 

er maar personeel is'. VoornaMelijk Surinaamse kandidaten dienen zich aan. 

In het team wordt Nederlands gesproken. Personeelsleden wijken daarvan af als de taak het vraagt of als 

het gaat om sociale omgangsvormen. Grappen en grollen zijn alleen leuk in de eigerr taal. De 
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Multiculturaliseringsproces 

Door de veranderende samenstelling van het personeel naar etniciteit en gender is op de werkvloer een 

nieuwe cultuur ontstaan. Nieuwe rituelen en gewoonten, en veranderde werkwijzen vervangen de oude%-'4.  

vanzelfsprekendheden. Die rituelen hebben bijvoorbeeld te maken met het woon- en leefmilieu, het viereno 

van feestdagen en het (zelf) bereiden van voedsel. Er komen scheuren in de machocultuur door de 

aanwezigheid van vrouwen. Allochtonen van verschillende herkomst brengen hun collega's kennis bij 
1.4) 

over gewoonten in verschillende culturen. Ze worden door hun autochtone collega's ingeschakeld bij 

bejegening van gedetineerden met als doel de handhaving van orde en rust 'op de ring' te vergroten. 



leidinggevende ondersteunt een dergelijke handelwijze. Afspraak is wel dat als er tegen gedetineerden in 

de eigen taal gesproken wordt, het voorval uitgelegd wordt aan collega's. Collega's kennen inmiddels al 

zoveel woorden Arabisch of Sranan dat zij zo ongeveer wel weten waar een gesprek over gaat. De 

rapportage wont in het Nederlands geschreven. 

Er is een andere humor gekomen zowel in de richting van collega's als tegenover de gedetineerden. Met 

een kwinkslag krijgt een PIW-er uit Curacao zijn landgenoot achter de deur. Het gaat er dan minder 

agressief aan toe. De Nederlandse PIW-er neemt dergelijk gedrag vaak over. 

Bij de bejegening worth er vanuit gegaan dat de gedetineerden worden klaargemaalct om deel te nemen 

aan de Nederlandse maatschappij. Met dat gegeven ondersteunen collega's elkaar en zien allochtone 

PIW-ers zichzelf als identificatiefiguur voor de gedetineerde. 

De werving geschiedt voor De Stadspoort als geheel, dat wit zeggen het personeel worth geworven voor 

de locatie Havenstraat en voor het Grenshospitium. Veel allochtonen bieden zich aan. De selectie is 

gericht op gekwalificeerd personeel, mensen die voldoen aan de eisen die worden gesteld uit het oogpunt 

van beveiliging en bejegening. Wel worth er geconstateerd dat het tot het 'normale' bedrijfsbeleid behoort 

om de brief van die ene Turk als vanzelfsprekend extra aandacht te geven. Daarentegen hoorti men ook 

geluiden dat er maar weer eens Nederlandse PIW-ers geworven moeten worden. De doorstroom voor 

alle PIW-ers is moeilijk. Binnen de Stadspoort zijn nauwelijks mogelijkheden om hogerop te komen. Over 

de uitstroom zijn geen gegevens bekend. Doordat er veel ervaren allochtonen werken binnen de instelling 

worden nieuwkomers door hen ondersteund. Die ondersteuning gaat buiten de overlegcircuits om. Dat 

geldt ook voor de ondersteuning van de staf. De psycholoog die aangesteld is ten behoeve van de 

gedetineerden, worth bijvoorbeeld geroemd om zijn kennis van verschillende godsdiensten en culturen. 

Hij ondersteunt ook het personeel over de vraag hoe met gedetineerden om te gaan. 

Ook in de Stadspoort komen conflictsituaties voor. Culturele verschillen worden als reden aangegeven 

voor de onoplosbaarheid van conflicten. De Marokkaanse PIW-ers worden als de moeilijkste groep 

gezien. Conflicten met hen gaan niet zozeer over de inhoud van het gebeurde, maar over de 

aanspreekbaarheid op het conflict. De betrokken Marokkanen willen gezichtsverlies voorkomen en 

luisteren nauwelijks naar collega's. Deze situatie zou, zo vindt men, opgelost kunnen worden door het 

geven van supervisie aan de betreffende PIW-ers over het werken in een team waarin openheid ten 

opzichte van elkaar als voorwaarde geldt. 

Een andere manier om dergelijke conflicten aan te pakken, is gebruik maken van nieuwe informele 

netwerken onder allochtone groepen. Het afdelingshoofd maakte melding van het feit dat de Surinaamse 

en Marokkaanse groep hun eigen !eiders kennen. Contact met zulke leiderfiguren maakt het oplossen 

van conflicten eenvoudiger. Zulke leiderfiguren zijn in staat de gebeurtenissen te vertalen voor de eigen 

mensen toe. 

Een cruciaal punt voor de leidinggevenden van mufficutturele teams in een bureaucratische aan regels 

gebonden instelling is het leren luisteren naar het personeel. Het is een nieuwe taak om de essentie van 

een verhaal te begrijpen van personeelsleden die niet in Nederland geboren zijn. 
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Een ander heikel punt vormt de vakantieregeling die zowel voor allochtonen als autochtonen geldt. Dit 

gegeven vormt een bron van conflicten tussen ondernemingsraad en directie, en tussen mensen van 

diverse herkomst op de werkvloer. Veel allochtone personeelsleden willen eens per jaar een lange"' 

vakantie opnemen in plaats van twee keer per jaar een kortere vakantie. De argumentatie die daarbij 

wordt gebruikt is dat het land van herkomst ver weg ligt, het veel geld kost om er heen te gaan en er een 

week besteed moeten ,  worden aan familiebezoek voordat men - in Hollandse termen - echt op vakantie'' 

is. Een groot nadeel voor de organisatie van het werk is dat allochtonen in een keer alle vakantiedagenim 

willen opnemen. Dat is in strijd met de landelijke regelgeving ter zake. Deze kwestie loopt hoog op. 

(Z) 
Conclusie 

De acceptatie van allochtonen in het personeelsbestand wordt in De Stadspoort als een normaar 

onderdeel van het bedrijfsproces gezien en als noodzakelijke voorwaarde om de primaire taken van de 

inrichting uit te voeren. Gevolg van deze visie is dat op alle niveaus in de organisatie allochtonen 

werkzaam zijn. Op de werkvloer wordt een nieuwe omgangscultuur ontwikkeld. Allochtonen en 

autochtonen zorgen samen voor de invulling daarvan. In het contact tussen allochtonen en autochtonen 

is er voor beide groepen voldoende ruimte am de eigen cultuur te behouden, deze verschillende culturen 

warden geIntegreerd in de cultuur van de instelling, ook al gaat dat niet zonder conflicten. Wat betreft de 

regels en procedures in de instelling en de verdeling van taken is minder sprake van integratie. Deze zijn 

niet veranderd onder invloed van de aanwezigheid van allochtonen. 

TBS kliniek Oldenkotte te Rekken 

In de Oldenkotte zijn gesprekken gevoerd met de directeur en de opleidingfunctionaris. Helaas ontbrak 

de tijd om met behandelfunctionarissen te spreken. Wel is gebruik gemaakt van de beleidsnotitie 

'Intercultureel Management' en van het onderzoeksverslag 'Allochtonen in Oldenkotte' (vgl. Bosman & 

Kuypers 1988). 

De TBS kliniek Oldenkotte is een Forensisch Psychiatrisch Instituut en heeft bij het ten uitvoer leggen van 

de TBS-maatregel als taak het beveiligen van de maatschappij en patienten. Oldenkotte tracht dit te 

verwezenlijken door het opnemen, bewaken en behandelen van forensisch psychiatrische bewoners/ 

patienten. Voor de behandeling is vastgesteld dat er een relatie bestaat tussen het delict-gedrag, het 

risico op herhaling van dat gedrag en de bij de bewoner geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of 

psychiatrische stoornis. 

De taak 'beveiligen' betekent opnemen, 'bewaken' betekent verplegen en behandelen. Oldenkotte streeft 

ernaar bewoners te (re)socialiseren met het minimum dat nodig is aan behandeling of begeleiding. Een 

klein deel van hen gaat na het beeindigen van de behandeling zelfstandig wonen, anderen gaan naar 

beschermde woonvormen of naar psychiatrische instellingen. Een deel blijft in de instelling omdat ze 

nergens anders terecht kunnen. Om de doelstelling te realiseren worden verschillende therapievormen 

aangeboden. 

57 



58 

Beveiligen en bewaken van bewoners door middel van verplegen en behandelen vraagt aandacht voor de 

individuele bewoner. Het vermoeden bestaat dat de behandeling en verpleging afgestemd zal moeten 

worden op de herkomst van de bewoners. Als dat niet gebeurt kunnen communicatie-processen 

verstoord worden en zal de behandeling van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond minder 

optimaal verlopen. 

De kliniek heeft invloed op wie er wet of niet word opgenomen. De voorkeur gaat uit naar bepaalde 

categorieen bewoners: vrouwen, mensen met psychotische kenmerken, sexuele delinquenten en 

allochtonen. De grootste groep bewoners is zwak begaafd. De bewoners zijn georganiseerd naar 

zorgmilieu, men spreekt van een prikkelarm gesloten milieu met veel individuele aandacht tot een meer 

open omgeving waar de groep als middel wordt gezien om nieuw rolgedrag aan te leren. Ongeveer 20% 

van de bewoners van de kliniek heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Al geruime tijd verwacht men 

een groter aandeel allochtone bewoners mede gezien de samenstelling van de populatie van 

jeugdinstellingen en van gevangenissen. Allochtone instroom blijft echter uit. 

Op Oldenkotte werken 325 mensen (270 fte), onder wie 180 (168 fte) sociotherapeuten. Acht va in hen zijn 

van allochtone afkomst. Er wordt gesproken van een evenredige vertegenwoordiging ten opzichte van het 

allochtone aandeel in de arbeidspopulatie die in de regio 3,5% bedraagt. Het verloop onder allochtoon 

personeel is zeer hoog. 

De kliniek noemt allochtonen als speciale doelgroep bij het aannamebeleid. Op dit moment wijkt het 

percentage allochtone bewoners van Oldenkotte echter niet at van dat van andere klinieken. Om de 

groep als doelgroep te kunnen onderscheiden is kennis van achtergronden nodig en kennis over de 

speciale problematiek die dat met zich meebrengt. 

De kliniek wit een actief multiculturaliseringsbeleid voeren. De medisch directeur (zelf van Chinees-

Indonesische afkomst) voert zijn eigen herkomst aan als reden, maar ook een onderzoek naar de 

dossiers van allochtone bewoners van 10 jaar geleden. Sinds die tijd zijn verschillende activiteiten in gang 

gezet met de nadruk op informatie geven en ontvangen over cultuurverschillen (differentiebenadering). 

Daarnaast worden pogingen ondernomen allochtone sociotherapeuten aan te trekken. 

Bovenstaande activiteiten kregen enkele jaren geleden een hoge prioriteit waarna het enthousiasme 

verminderde. Verschillende oorzaken worden aangegeven: de uitbreiding van de kliniek met een groot 

aantal bedden, onderbezetting van afdefingen en de invoering van de computer, maar oak onwil bij het 

middenkader. Sinds kat is de aandacht voor het onderwerp weer opgeleefd onder meer door net 

verschijnen van de nota 'Intercuftureel Management'. De nota is in behandeling bij het management. 

Taakstelling en taakopvatting 

In Oldenkotte beschikt men over veel kennis inzake de transculturele psychiatrie (zie hoofdstuk 4). Er 

functioneert een exteme werkgroep waar verschillende TBS-instellingen in participeren. Doel van de 

werkgroep is de TBS-klinieken gevoeliger te maken voor de transculturele psychiatrie. Bij twee klinieken 



in het land zijn medewerkers speciaal belast met het implementeren van de beschikbare kennis in het 

behandelbeleid. Men maakt daarbij gebruik van speciale subsidie. c:4) 
De invoering van nieuwe behandelwijzen is niet eenvoudig omdat van oudsher de TBS-klinieken een stari—' 

en strak systeem van regels kennen waarbinnen de behandeling van patienten vorm moet krijgen. Dat 

heeft consequenties voor de manier waarop er met individuele (cultuur)verschillen wordt omgegaan. Ook l„ 

de daadwerkelijke toepassing van inzichten uit de transculturele psychiatrie ondervindt daar hinder van. 

Multiculturalisering 

De directie van Oldenkotte verwacht dat in de toekomst allochtone medewerkers geworven moeten 

worden wegens krapte op de arbeidsmarkt. Ook ziet ze het als een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van het in dienst nemen van 

allochtoon personeel. Een derde reden voor het werven van allochtonen is dat men van allochtoon 

personeel een meerwaarde voor de kliniek verwacht. Allochtonen brengen specifieke kennis en 

vaardigheden mee die een verrijking kunnen betekenen voor het behandelingsaanbod. Uit het onderzoek 

van Bosman en Kuypers (1988) blijkt dat autochtone personeelsleden verschillen tussen allochtone en 

autochtone bewoners niet signaleren. Volgens de directeur kan allochtoon personeel die verschillen 

zichtbaar malsen doordat bewoners druk zullen uitoefenen of een beroep zullen doen op medewerkers 

met dezelfde achtergrond. In de huidige situatie wordt echter nauwelijks gebruik gemaakt van de 

meerwaarde van allochtoon personeel. De aanwezige allochtone sociotherapeuten krijgen, anders dan de 
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+,1"1 
In juni 1988 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de behandeling van allochtonen in Oldenkotte. De l m 

onderzoekers Bosman en Kuypers zochten een antwoord op de vraag: leidt de wijze waarop men in 

Oldenkotte rekening houdt met verschillen in achtergrondkenmerken tussen allochtone en autochtone,. ., ,, ,, 

bewoners, tot meer en/of ernstiger communicatiestoornissen met allochtonen dan met autochtonen en tot' 

een minder optimale behandeling van allochtonen? De vraag werd onderzocht met behulp van 

literatuurstudie, door middel van gesprekken met twintig personeelsleden en analyse van 19 dossiers. 

Conclusie van dat onderzoek was onder meer dat ernstige en openlijke communicatiestoornissen vaker 

voorkomen in contact met Hindoestaanse bewoners dan met autochtone bewoners. De onderzoekers 

vermelden dat er geen aanwijzingen zijn dat deze communicatiestoornissen een optimale behandeling 

belemmeren. Communicatiestoornissen komen bij Creoolse bewoners en autochtonen even vaak voor, 

maar alleen bij de eerste groep lijkt de kwaliteit van de behandeling daaronder te lijden. De onderzoekers 

vermoeden dat behandelaars er teveel van uitgaan dat achter een gedeelde taal ook een gedeelde 

culturele beleving van ziekteverschijnselen schuilgaat. 

De aard van het werk lijkt bepalend voor het belang dat men aan kennis omtrent de achtergronden van 

allochtonen hecht. Sociotherapeuten wijzen vooral op verschillen van praktische aard zoals 

eetgewoontes, hygiene en sociale relaties. Ze vinden kennis van achtergronden heel belangrijk en menen 

dat daar te weinig rekening mee wordt gehouden. De overige medewerkers zeggen in verschillende mate 

problemen te ervaren, maar relativeren het belang van kennis. Zij vinden dat er voldoende rekening 

gehouden wordt met de achtergrond van bewoners. 



allochtone PIW-ers in De Stadspoort, geen speciale taken toegedeeld, omdat de algemene taken at 

zwaar genoeg zijn. Bovendien zijn deze therapeuten niet ervaren genoeg gezien hun korte diensttijd. 

Ondanks het streven naar multiculturasering werken er in Oldenkotte maar weinig allochtonen. Redenen 

die worden gegeven voor deze stand van zaken zijn onder andere het geringe aantal in het regionale 

arbeidsaanbod en wellicht de functie-eisen. Het vermoeden bestaat dat allochtonen met name moeite 

hebben om te voldoen aan eisen op het gebied van de reflectieve instelling. 

Vanaf het begin van de jaren negentig werden de personeelswerkers geadviseerd door een groep 

allochtone medewerlcers. De adviezen hadden onder meer betrekking op de werving en selectie van 

personeel. De groep is echter na drie jaar gestopt omdat de randvoorwaardelijke facilitetten niet goed 

geregeld bleken. 

In 1995 is een gespreksgroep opgericht voor allochtone medewerkers. Deze groep is slechts enkele 

keren bijeen geweest. Volgens de opleidingsfunctionaris is deze gestrand door een gebrek aan 

doelstelling en faciliteiten. 

Naar aanleiding van het onderzoek van Bosman en Kuypers zijn er vele activiteiten ondernomen: 

- er is een werkgroep allochtonenbeleid opgericht; 

- er is een cursus ontwikkeld met het doel zoveel mogelijk informatie te geven aan personeelsleden; 

- er is een atdelingsmap geintroduceerd waarop mensen ervaringen met allochtone bewoners kunnen 

noteren; 

- er is een gespreksgroep opgezet voor allochtone bewoners onder leiding van de afdeling geestelijke 

verzorging en ondetwijs. Voor allochtonen is TBS een nieuw fenomeen; 

- allochtone sociotherapeuten worden actief gewotven; 

- er is een externe werkgroep opgericht met het doel kennis van transculturele psychiatrie te 

verspreiden. 

Bovenstaande activiteiten zijn de laatste jaren stilgezet doordat de dagelijkse organisatorische problemen 

prioriteit kregen. Het gaat volgens de directeur niet am onwil maar om de voorrang die gegeven moet 

warden aan de dagelijkse gang van zaken. Het gaat volgens hem ook niet om de organisatie van enkele 

activiteiten. Multiculturalisering betekent een verandering in bedrijfscultuur, in doelstelling, in organiseren 

en daarbij gehanteerde procedures. Oat vraagt veel van mensen en daar is geld voor nodig. Alleen at 

voor bij- en nascholing. Werken aan multicufturalisering is volgens de directeur een noodzaak en 

onderdeel van de dagelijkse gang van zaken als er meer allochtone bewoners aanwezig zouden zijn. 

Maar ook dan zijn er enthousiaste mensen nodig en een externe toetsing am te bezien of de doelen die je 

wil bereiken de investering waard zijn. 

Op dit moment wil men een nieuwe start maken met de mufticutturalisering. Zo is er een nieuwe 

beleidsnotitie geschreven. Deze notitie staat op de agenda, besluitvorming heeft echter nog niet 

plaatsgevonden. In de notitie worden verschillende acties beschreven. Zo wit men een 

aandachtsfunctionaris intercultureel management en een aandachtsfunctionaris multicultureel 
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behandelingsbeleid. Er moet een afdelingsplan ontworpen worden waarin .  vermeld staat hoe een divers 

afdelingsteam eruit zou moeten zien en hoe dat te bereiken is.  

In 2003 moeten er 15 allochtonen in dienst zijn. In de leergang voor het middenkader moet aandacht h-' 

komen voor multiculturele aspecten. Er moeten supervisie en intervisiegroepen komen waarin expliciet 

aandacht besteed wordt aan de problemen die behandelaars tegenkomen in het contact met allochtone H, 

bewoners. Er zou jaarlijks een basiscursus allochtonen georganiseerd moeten worden per discipline en`:" .  

per afdeling. 

Volgens de geinterviewden zou er aandacht moeten komen voor regels en procedures in de kliniek. Die 

procedures gaan over een multiculturele checklist die gebruikt moet gaan worden in het behandeltrajectc4. ,  

zodat culturele aspecten onderdeel gaan uitmaken van de behandeling. Maar het gaat ook om regels 

rond de organisatie van het bezoek van familie, het vrijaf geven voor feestdagen, etc. De directie is zich 

bewust van de bias die ten grondslag ligt aan de regels en procedures. Door enkele medewerkers wordt 

gesignaleerd dat de gehanteerde routines eens door een multiculturele bril bekeken moeten worden. Er 

moet aandacht komen voor de gehanteerde testen, de vorm van de therapieën, etc. 

Op de werkvloer zijn de afgelopen tijd al enkele veranderingen doorgevoerd. Zo is het werk op een aantal 

afdelingen meer afgestemd op de allochtone bewoners. Dit uit zich in het opdienen van speciaal voedsel. 

Ook wordt er rekening gehouden met de Ramadan. Autochtone medewerkers zijn er met elkaar over in 

gesprek. Bij communicatieproblemen wordt een tolkentelefoon gebruikt en men maakt gebruik van een 

bi-cultureel werker. Ook dat gaat via de telefoon. Zoals al is opgemerkt spelen allochtone 

sociotherapeuten in dit proces geen rol. Men gaat uit van het standpunt dat zij hun handen vol hebben 

aan de reguliere werkzaamheden. 

Het inhoudelijk beleid gaat er tot nu toe vanuit dat bewoners zich moeten aanpassen aan de Nederlandse 

cultuur. De bewoners dienen daarom ook Nederlands te spreken. 

Enkele invloedrijke functionarissen van Oldenkotte willen actief aandacht geven aan allochtonenbeleid. Zij 

signaleren dat het ontbreekt aan kennis om de primaire taakstelling van de kliniek voor alle bewoners te 

realiseren. Het aantal allochtone bewoners is nog te klein om van een nijpend probleem te spreken. Het 

geringe aantal allochtonen in het personeelsbestand geeft, volgens de directie, nog geen aanleiding om 

met het onderwerp bezig te zijn. Bovenstaande situatie zou kunnen veranderen als de wervingsacties 

slagen en men het allochtoon personeel ook kan behouden. Een veranderde samenstelling van het 

bewonersbestand zou eveneens van invloed zijn. Naast beleidsmatige wijziging van routines en 

instrumenten zal aandacht voor attitudeverandering bij de autochtone personeelsleden in de toekomst 

punt van aandacht zijn. 

De opleidingsfunctionaris en de directeur schetsen een ontwerp om tot multiculturalisering te komen. De 

schets is gericht op het verbeteren van de kernactiviteiten. Dat ontwerp lag, althans qua intentie, tien jaar 

geleden ook al op tafel. Multiculturalisering wordt kennelijk niet als onderdeel van het normaal 

bedrijfsbeleid gezien, maar als speciaal beleid. Voor speciaal beleid is extra tijd en extra geld nodig, en 
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dat is er niet. De kwaliteit van de behandeling is wellicht nog te weinig getoetst aan externe criteria en 

heeft wellicht geen invloed op de normale instroom. 

Multiculturalisering is gericht op het verbeteren van de zorg voor en communicatie met de bewoners. 

Echter de behandelaars en verzorgers, 'de frontliners', signaleren volgens de genterviewden nauwelijks 

tekortkomingen in het beleid. Dat betekent dat multiculturalisering van kernactiviteiten hand in hand 

moeten gaan met multiculturalisering van organisatie- (met name het toedelen van taken aan het 

personeel) en personeelsbeleid (de zorg voor instroom en behoud van allochtoon personeel). 

Het idee heeft postgevat dat de ontwerpbenadering van multiculturalisering te zeer gefragmenteerd is en 

daardoor niet doorgevoerd kan worden doordat andere prioriteiten het bedrijfsbeleid bepalen. Het werken 

aan draagvlak in de kliniek is noodzakelijk voor de uitvoering van beleid. 

Conclusie 

Volgens de genterviewden zijn er in Oldenkotte nog niet genoeg allochtonen werkzaam om eel stempel 

te kunnen drukken op de uitvoering van de taken van de kliniek. Multiculturalisering wordt niet grzien als 

een onderdeel van het normale bedrijfsbeleid maar als bijzonder beleid. Omdat de voordelen van 

multicufturalisering nog te weinig onderkend warden, is men niet geneigd extra tijd en geld in te zetten om 

dit doel te bereiken. Het verbeteren van zorg en communicatie tussen personeel en (allochtone) 

bewoners kan alleen warden gerealiseerd als multiculturalisering van kemactiviteiten hand in hand gaat 

met multiculturalisering van organisatie- en personeelsbeleid. 

Conclusies naar aanleiding van de cases 

In de drie onderzochte instellingen 4r) bewaken en beveiligen de belangrijkste taken. Wat betreft de 

secundaire taakstellingen, die blijkens de gesprekken evenzeer tot de 'core business' (zouden moeten) 

behoren, zijn er echter duidelijke verschillen: in 'De Stadspoort' ziet men een humane bejegening en een 

goede voorbereiding op het uiteindelijke straftraject als de belangrijkste secundaire taakstellingen, in 

'Eikenstein-De Lindenhorst' is dat opvoeding in de zin van gedragscorrecties, en in 'Oldenkotte' 

psychotherapeutische en psychiatrische behandeling ter voorbereiding op uitplaatsing. 

De uiteenlopende taakopvattingen, en de verschillen in achtergrond en situatie van de justitiabelen 

waarmee de instellingen te maken hebben maken dat de instellingen ook heel uiteenlopende opvattingen 

hebben over het belang van mutticulturalisering en de (gewenste) omgang met cufturele verschillen. In 

het huis van bewaring 'De Stadpoort' staat een gelijke behandeling van alle gedetineerden voorop. De 

gedetineerden warden als individuen gezien en bejegend. Uitzonderingen geven scheve ogen. Oat laat 

onverlet dat in de toepassing van de regels zoveel mogelijk rekening gehouden worth met uiteenlopende 

cufturele behoeften en wensen. In de TBS-kliniek 'De Oldenkotte' bestaat een beroepsmatige interesse in 

de psychische problematiek van de bewoners. Ruimte voor individuele verschillen in achtergronden worth 

wenselijk geacht, evenals een aanpak zoals die in het kader van de transculturele psychiatrie ontwikkeld 

wordt. De realisering daarvan stuit echter op problemen. Multicufturalisering is in 'Oldenkotte' zeker niet 
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het 'natuurlijke proces' waarvan men in 'De Stadspoort' spreekt. De jeugdinrichting 'Eikenstein-De 

Lindenhorst' werkt veel meer in groepen die in institutionele situaties van opvoeden en beveiligen in 

essentie altijd en ongeacht de bevolkingssamenstelling dezelfde problemen opleveren. Hier figureren 

culturele verschillen in de periferie, belangrijker zijn gender-verschillen. 

Uit bovenstaande beschrijving van de drie instellingen blijkt dat de inhoudelijk gemotiveerde noodzaak 

van instroom en integratie van allochtone medewerkers niet overal even groot is. Wet wordt de noodzaale,:": 11  

van die ,instroom en integratie door alle drie de instellingen onderschreven. Bij de realisering van 

doelstellingen op dat gebied staan zaken in de weg zoals de krappe arbeidsmarktsituatie in sommige, :: :,)  

regio's (Zeist en Rekken) of het gebrek aan draagvlak onder het middenkader (Rekken). Oak is er voor' -')  

een huis van bewaring en een jeugdinrichting niet of nauwelijks invloed uit te oefenen op de plaatsing van 

justitiabelen. Die omstandigheid, gevoegd bij het relatief korte verblijf van justified ingeslotenen in deze 

inrichtingen, maakt het voeren van een gericht personeelsbeleid erg moeilijk. Het beperkt, samen met 

een aantal kenmerken van de arbeidsvoorwaarden, ook de opbouw van duurzame relaties tussen 

personeel en justitiabelen. 

In dat verband wordt er in de onderzochte instellingen door autochtone en allochtone medewerkers zeer 

genuanceerd gesproken over de voor- en nadelen van de inzet van allochtoon personeel. Opvallend is 

wet dat over de waarde van vrouwen voor de werksfeer en de betrekkingen met de justitiabelen eenduidig 

positief gesproken wordt. Ook wordt doorgaans de noodzaak van 'gebalanceerde diversiteit' in de 

samenstelling van het personeel en de teams naar voren gebracht. 

Het multiculturaliseringsproces lijkt in 'De Stadspoort' verder voortgeschreden dan in de beide andere 

instellingen. Dit heeft niet alleen te maken met de situatie op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Er wordt 

ook door medewerkers op allerlei posten in de organisatie gewerkt aan deze multiculturalisering. Dit 

gebeurt echter niet nadrukkelijk, bijvoorbeeld in de vorm van speciaal beleid of 'mission statements'. Ook 

in 'Eikenstein-De Lindenhorst' wordt de weg van geleidelijke en onnadrukkelijke introductie van allochtoon 

personeel gevolgd. Hier zijn de resultaten in de vorm van aanwas en cultuurverandering vooralsnog 

bescheiden. Dat hangt ten dele samen met de krappe regionale arbeidsmarkt, maar meer nog met het 

felt dat het allochtone arbeidsaanbod op het HBO-niveau waarop men zich richt minder groot is dan op 

lagere opleidingsniveaus. Oak de wat pregnantere opvatting van de (pedagogische) taak speelt een rol. 

Men richt zich dus eerder op werving van vrouwen. In 'Oldenkotte' wordt bij het multicultu-

raliseringsproces (noodgedwongen) een top down-benadering gevolgd. Vooral enkele functionarissen in 

de leiding hechten een groot belang aan culturele verschillen. Op de werkvloer gaat men uit van .  een 

gelijke behandeling en er is te weinig allochtoon personeel om daar veel nuancering in aan te brengen. 
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Hoof dstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

De bevolking van Nederland wordt steeds multicultureler. In het Centraal Economisch Plan 1997 wordr 

als gevolg daarvan rekening gehouden met een groei van het allochtone aandeel in de- 
111 

beroepsbevolking van 7% in 1995 naar 12 A 16 °A) in 2020. Deze multiculturalisering hee4
„

. ,1  

consequenties voor de toekomst van Nederlandse arbeidsorganisaties. Deze organisaties orienteren 

zich steeds meer op de veranderingen in de bevolkingssamenstelling en ontwikkelen, zij het opz,,, 

bescheiden schaal, beleid onn de arbeidsinschakeling van allochtonen te .optimaliseren en de eiger,i 

activiteiten af te stemmen op een cultureel divers clientenbestand. Oat geldt ook voor de justitiele 

inrichtingen in Nederland. De Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op 

zoek naar informatie over de gevolgen van de aangeduide ontwikkelingen voor de werkzaamheden in 

en de organisatie van de justitiele inrichtingen en over de wijze waarop zij daaraan beleidsmatig vorm 

zou kunnen geven. 

In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven om deze vraag te beantwoorden. Hiertoe is een 

literatuurstudie verricht naar ervaringen met (de aansturing van) multiculturaliseringsprocessen in 

arbeidsorganisaties in binnen- en buitenland. Hierbij is met name gebruik gemaakt van de ervaringen 

van de politie en de GGZ in Nederland, en van politie en het gevangeniswezen in de Verenigde Staten 

en Engeland. Naast de literatuurstudie zijn ook gegevens verzameld over de huidige situatie bij DJI. Zo 

is gekeken naar de samenstelling van het personeelsbestand en de gedetineerden-populatie, is het 

door Justitie ter zake gevoerde beleid geanalyseerd en zijn enkele casestudies uitgevoerd. Deze 

casestudies hebben betrekking op drie inrichtingen waar een multiculturaliserings-proces aan de gang 

is, en die ook positief staan ten opzichte van dit proces. Op grond van deze beperkte selectie van 

positief ingestelde inrichtingen kan geen representatief beeld geschetst worden van de situatie bij de 

justitiele inrichtingen in Nederland als geheel. Wel geven de casestudies veel informatie over 

processen die een rol kunnen spelen bij de multiculturalisering van justitiele inrichtingen. 

In de voorgaande hoofdstukken van dit rapport is verslag gedaan van de literatuurstudie en de studie 

naar de situatie bij DJI. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van beide studies 

samengevat en aan elkaar gerelateerd, en worden conclusies getrokken over de betekenis van de 

resultaten voor de situatie bij DJI. Op grond daarvan worden aanbevelingen gedaan aan DJI over hoe 

deze dienst het multiculturaliseringsproces kan stimuleren en welk onderzoek nog nodig is. 

Multiculturalisering van het personeelsbestand 

DJI voert een actief beleid om te komen tot een hoger percentage allochtonen in het personeels-

bestand van de dienst. In de literatuur worden vier motieven onderscheiden die organisaties kunnen 

hebben voor het aannemen van meer allochtoon personeel: het gevolg geven aan wettelijke 

verplichtingen, veranderingen op de arbeidsmarkt die maken dat men genoodzaakt is om (ook) 
65 



allochtoon personeel aan te nemen, veranderingen in de wensen van de clienten waar alleen op kan 

worden ingespeeld als voldoende allochtoon personeel aanwezig is, en morele of ideate 

overwegingen. Op het centrale niveau van DJI hebben in eerste instantie vooral de wettelijke 

verplichtingen en de veranderende arbeidsmarkt een rol gespeeld bij het streven naar een 

multiculturele personeelssamenstelling. In de bezochte inrichtingen worden alle vier de motieven 

genoemd, zij het dat er tussen maar ook binnen de inrichtingen verschillen zijn in het belang dat men 

toeschrijft aan de verschillende motieven. Ook zijn niet alle motieven steeds even relevant. Zo is het 

aanbod van allochtoon personeel niet in alle regio's en voor alle functies gelijk. 

lnrichtingen hebben dus verschillende motieven voor het in dienst nemen van allochtoon personeel. 

Deze motieven hebben een grote invloed op de vormgeving van het beleid ten aanzien van de 

interculturalisatie van het personeelsbestand en op de houding ten aanzien van het allochtone 

personeel. Als men bijvoorbeeld genoodzaakt is om allochtoon personeel aan te nemen omdat de 

vacatures anders niet kunnen worden opgevuld zal men zich meer inspannen om de aangestelde 

allochtone medewerkers te behouden dan als allochtonen worden aangenomen omdatI er een 

wettelijke verplichting is. Als allochtoon personeel wordt aangenomen om beter te kunnen omgaan met 

een divers samengestelde populatie ingeslotenen dan zal men anders omgaan met de kennis, 

ervaring en ideeen van de allochtone medewerkers dan als deze mensen zijn aangenomen omdat zij 

de beste (of enige) kandidaat waren voor een openstaande functie. 

Omdat de motieven voor het in dienst nemen van allochtoon personeel een grote invloed hebben op 

de vormgeving van het beleid ten aanzien van de multiculturalisering van het personeelsbestand en op 

de houding ten aanzien van het allochtone personeel is het belangrijk om op de hoogte te zijn van daze 

motieven. Bij het bevorderen van de multiculturalisering kan zo worden aangehaakt bij motieven die 

men in de betrokken instellingen van belang acht, maar oak kan het belang van andere, nog te weinig 

onderkende motieven benadrukt worden. Hiermee kan het draagvlak voor multicufturalisering vergroot 

worden. 

Centraal gevoerd personeelsbeleid 

Het door DJI gevoerde beleid om te komen tot multicutturalisering van het personeelsbestand (heeft er 

toe geleid dat in 1998 8,3% van het personeel van DJI tot de categorie allochtonen behoorde. Het 

betreft hoofdzakelijk personeel in de diverse inrichtingen in den lande, op centraal niveau is het 

percentage allochtonen lager. 

Net multicutturaliseringsbeleid van DJI is vooral gericht op het bevorderen van de instroom en 

integratie van allochtonen binnen de dienst. Daarbij worden de streefcijfers die voortvloeien uit de Wet 

Samen als richtlijn gehanteerd. Ter ondersteuning van het streven de instroom en integratie van 

allochtonen te bevorderen is in 1993 een 'Handboek werving, selectie en integratie van allochtonen' 

verschenen, dat regelmatig geactualiseerd is. Ook zijn op centraal niveau in de organisatie twee 

consulenten werkzaam die onder andere tot taak hebben de inrichtingen te assisteren bij de werving 

en selectie van nieuw allochtoon personeel. 
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Het allochtone personeel van DJI is vooral werkzaam in uitvoerende functies in de lagere l ,,, 

salarisschalen (met name in de schalen 3 tot en met 7). Er is nauwelijks doorstroom naar hogere:: =;,! 

functies in de dienst, en in deze hogere functies zijn ook nauwelijks allochtonen werkzaam. Bij deP., 

werving voor deze functies blijkt ook geen sprake te zijn van speciale aandacht voor het aantrekken 

van allochtonen, terwijI dit bij de lagere functies wel het geval is. Dit is een gemiste kans, omdat men' 

juist op de hogere posities invloed kan uitoefenen op de gang van zaken binnen de dienst. De inbreng 

van allochtone medewerkers is juist op hogere functies van cruciaal belang, zeker gezien het streven, 

naar multiculturalisering van de dienst. Het verdient dan ook aanbeveling om ook voor de hogere 

functies actief te zoeken naar allochtone medewerkers. 

De uitstroomcijfers van allochtone en autochtone personeelsleden van DJI verschillen niet. Wel zijn er, 

aanwijzingen dat allochtonen vaker overstappen naar een andere inrichting binnen DJI. Dit kan een 

teken zijn van onvrede en problemen. Uit andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de politie, is bekend 

dat allochtonen vaker problemen hebben binnen de werksituatie dan autochtonen. Bij de politie leidt dit 

bijvoorbeeld tot een grotere uitstroom van allochtonen. 

Door- en uitstroomcijfers kunnen aanwijzingen geven voor mogelijke problemen binnen (delen van) de 

organisatie. Met name een vergelijking van de door- en uitstroomcijfers van verschillende 

personeelscategorieen (mannen en vrouwen; a#ochtonen en autochtonen etc.) is hierbij van belang. 

Het is dan ook van belang een goede registratie van deze cijfers bij te houden. Een registratie van de 

doorstroom ontbreekt echter by DJI en zal dus nog moeten worden opgezet. 

Hoewel dergelijke cijfers belangrijk zijn voor het signaleren van mogelijke problemen geven ze geen 

inzicht in de aard van eventuele problemen. Om daarover meer te weten te komen is het van belang 

dat exit-interviews gehouden worden, zowel bij uitstroom uit de dienst als bij doorstroom naar een 

ander dienstonderdeeL De resultaten van deze interviews kunnen vervolgens dienen voor het bijstellen 

van het door de inrichting of dienst gevoerde beleid. 

Numerieke samenstelling 

De toename van het aandeel allochtonen in het personeelsbestand bij DJI heeft tot de vraag geleid of 

er een relatie is tussen het aantal of percentage allochtone personeelsleden enerzijds en het 

werkklimaat en de samenwerking van personeelsleden anderzijds. Uit onderzoek blijkt dat een 

dergelijke relatie tussen het percentage vrouwen in een groep en het werkklimaat en de samenwerking 

inderdaad bestaat. Eikenstein-De Lindenhorst is een goed voorbeeld van een inrichting waar men het 

positieve effect van een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen ervaart. 

Deze evenwichtigere verhouding leidt in deze inrichting tot een opener klimaat en prettiger 

omgangsvormen. Onderzoek naar het effect van de getalsverhouding tussen allochtone en autochtone 

groepsleden levert echter een minder helder beeld op. Dit komt onder andere omdat het onderscheid 

allochtoon/autochtoon niet specifiek genoeg is. Onder de categorie 'allochtonen' vallen zeer 

verschillende groepen, en die verschillen beInvloeden de resultaten van de samenwerking. Zo spelen 

bij de samenwerking in een team de sociale status en de gedragspatronen van de betrokken 

teamleden een rol, twee variabelen die niet bij alle allochtone groepen hetzelfde zijn. Ook het type taak 
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waaraan de groep werkt heeft een grate invloed op de manier van samenwerken. De ideale 

teamsamenstelling is dus afhankelijk van veal verschillende factoren, en om hierin eon beter inzicht te 

krijgen is meer onderzoek nodig. Op dit moment is het niet mogelijk om op basis van het onderzoek 

naar de relatie tussen de samensteffing van het personeelsbestand en de kwaliteit van de 

samenwerking aanbevelingen te doen over de ideale teamsamenstelling. Ook de casestudies go van 

wat dit betreft niet genoeg inzicht. Bij een case was duidelijk sprake van positieve effecten van 

gemengde groepen, bij de twee andere cases waren te weinig allochtonen in dienst am hierover een 

uitspraak te kunnen doen. Er wordt in de bezochte inrichtingen wel gesteld dat een mix belangrijk is, 

en dat het niet wenselijk is als er te veel mensen met dezelfde achtergrond in een groep werken, maar 

waar de grens ligt wordt niet duidelijk. Nader onderzoek naar de relatie tussen teamsamenstelling, taak 

en samenwerking is dan ook gewenst. In het kader daarvan dient dataverzameling plaats te vinden op 

verschillende taakniveaus, moet rekening gehouden worden met de (per inrichting wisselende) 

verhouding tussen percentages allochtone justitiabelen en allochtoon personeel, en moat gezocht 

worden naar de betekenis van specifieke etnische achtergronden. 

Intercultureel Management 

Om zo produktief mogelijk om te kunnen gaan met de culturele diversiteit in een organisatie of groep is 

het belangrijk dat erkend wordt dat een divers personeelsbestand effecten heeft op het gedrag van 

organisatieleden en op werkuitkomsten, dat men de daaruit voortvloeiende fenomenen begrijpt en 

activiteiten ontwikkelt am dit proces te sturen. Dit wordt intercultureel management genoemd. 

Een van de aandachtspunten van intercultureel management is de organisatiecultuur. Uit onderzoek is 

bekend dat veel allochtonen moeite hebben met de bestaande organisatiecultuur. Bij de politie wordt 

bijvoorbeeld geklaagd over de voortdurende stroom 'grappen' over allochtone collega's, die vaak als 

grievend en discriminerend ervaren worden. Daarnaast bestaan vaak lage verwachtingen over de 

kwaliteiten van allochtonen, waardoor dezen zich steeds dubbel moeten bewijzen. Gevolg van deze 

situatie is de at eerder genoemde hoge uitstroom, maar oak ontevredenheid en stress bij het zittende 

allochtone personeel. Uit de casestudies blijkt dat oak binnen DJI sprake is van veel grappen en een 

grove manier van omgang. Er zijn geen aanwijzingen dat dit leidt tot verhoogde uitstroom van 

allochtone medewerkers, wet is er mogelijk een relatie met de grote mobiliteit tussen inrichtin igen. Het 

lijkt dan ook raadzaam om nader onderzoek to verrichten naar de ervaringen van afiochtoon personae! 

van DJI met de onderlinge omgangsvormen en hun beoordeling van de cuftuur binnen DJI. Op basis 

hiervan kunnen dan aanbevefingen gedaan worden voor het managen van de divers samengestelde 

teams en afdelingen. Het is daamaast belangrijk dat binnen DJI eon mogelijkheid wordt geschapen om 

klachten of opmericingen op dit gebied te melden en dat afspraken worden gemaakt over gewenste 

omgangsvormen. 

Taakafstemming en multiculturalisering 

Uit het bovenstaande blijkt dat DJI op personeelsgebieci dus actief bezig is met het 

multiculturaliseringsproces, zij het dat de nadruk daarbij vooral ligt op de instroom. Een actief beleid 

68 



C7) 

ten aanzien van de multiculturalisering van de omgang met en zorg voor ingeslotenen ontbreektp,) 

echter, ondanks het feit dat een groot deel van de ingeslotenen van allochtone afkomst is. Van de l:, 

justitiabelen in de 40 penitentiaire inrichtingen is 50% van allochtone afkomst, in de acht RijksJ=- 

jeugdinrichtingen gaat het om 70%, in de vijf Rijks TBS-inrichtingen is 30% van de populatie 

allochtoon. Een voor de hand liggende vraag is dan ook of het niet toch nodig is om ook de omganC, 

met en zorg voor ingeslotenen te multiculturaliseren. Er is echter naUwelijks iets bekend over hoe 

allochtonen hun detentie beleven, en het beschikbare onderzoek is te oud en te beperkt om actueel dl  

beleid op te baseren. In de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) wordt wel veel aandacht besteed aan 

de vraag of de zorg moet worden aangepast aan specifieke wensen en behoeften van allochtone:2) 

clienten. Uit de literatuur hierover blijkt dat een dergelijke aanpassing inderdaad nodig is. Over LA) 

mate waarin aanpassing nodig is verschillen de meningen echter. Volgens een deel van de auteurs is 

het voldoende als hulpverleners enige kennis hebben over gewoontes en culturele achtergronden van 

allochtone clienten en hier in hun gedrag rekening mee houden. Anderen stellen dat meer structurele 

veranderingen nodig zijn, een heel ander type zorg en behandeling. De mening die men is toegedaan 

is nauw verbonden met de visie op de taak van de hulpverlening. Hoewel men het in de GGZ dus niet 

eens is over de mate waarin veranderingen geboden zijn in de omgang met en zorg voor allochtone 

clienten, is men het er wel over eens dat voor een adequate diagnose en behandeling op zijn minst 

culturele kennis en vaardigheden nodig zijn. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat ook 

binnen DJI een verandering in de zin van de opbouw en de inzet van zulke competenties noodzakelijk 

is. 

In de door ons bezochte inrichtingen zijn inderdaad al een aantal veranderingen ingevoerd naar 

aanleiding van de multiculturele samenstelling van het ingeslotenenbestand. Het betreft hier met name 

heel praktische zaken. Zo wordt rekening gehouden met verschillende voedseivoorkeuren en met 

godsdienstige verplichtingen zoals de Ramadan. Over de noodzaak van verder gaande veranderingen 

wordt zeer verschillend gedacht. Dit verschil heeft te maken met persoonlijke visies, maar ook met 

taakstellingen en taakopvattingen binnen de inrichtingen. Zo leren de ervaringen in de GGZ dat het 

behandelen van de ingeslotenen in een TBS-kliniek alleen mogelijk is als bij de behandeling rekening 

wordt gehouden met de achtergrond van de ingeslotene. Bij het opsluiten van mensen in een 

gevangeni6 is de noodzaak om rekening te houden met de achtergrond van de ingeslotenen op het 

eerste gezicht minder dwingend aanwezig. Afhankelijk van de taakopyatting (een humane bejegening 

of het bewaren van de orde binnen de inrichting) kan men in een gevangenis eahter concluderen dat 

aanpassing aan het gedetineerdenbestand toch wenselijk is. De Havenstraat is een goed voorbeeld 

van een inrichting waar vanuit de taakopvatting aan de basis van de inrichting een praktijk is gegroeid 

waarin inderdaad rekening wordt gehouden met de achtergrond van de ingeslotenen. In De 

Havenstraat gaat men uit van de stelling dat om de verbliffstijd zo goed en rustig mogelijk te laten 

verlopen, het belangrijk is dat er op een humane manier met de ingeslotenen wordt omgegaan. 

Rekening houden met iemanels culturele achtergrond is daar een onderdeel van. Er is dus kennis 

nodig over die achtergrond, en deze kennis wordt in huis gehaald door het aanstellen van allochtoon 

personeel. Ook hier zien we dus dat de taakopvatting, zorgen voor een goede en rustige verblijfstijd, in 
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directe relatie staat met het personeelsbeleid en de visie op multiculturalisering. 

In de praktijk zijn er in de bezochte inrichtingen at verschillende ideeen geopperd om te komen tot 

multiculturalisering van de omgang met en zorg voor ingeslotenen. Langzamerhand zijn ook al 

veranderingen doorgevoerd, ails hierbij eerder sprake van incidenten dan van een duidelijk beleid. 

Een van de belemmeringen voor een werkelijke multiculturalisering is dat de inrichtingen aandacht 

moeten besteden aan andere zaken (reorganisaties, informatisering etc.), die de prioriteit krijgen. 

Daarnaast speelt een rol dat de speelruimte van inrichtingen beperkt is door allerlei eisen die gesteld 

worden aan bijvoorbeeld justitiele taakstellingen, eisen uit de omgeving over de mate van beveiliging, 

financiele middelen en regels rond arbeidsvoorwaarden. Er zal binnen DJ1 dan ook een discussie 

gevoerd moeten worden over taken en taakopvattingen, en over het belang van mufticufturalisering 

voor een optimale vervulling van de taken van DJ1. Daarbij moet ook gekeken warden naar de 

speelruimte die er is om dingen te veranderen, en de wenselijkheid en mogelijkheid om die speelruimte 

te vergroten. 

De multiculturalisering van de omgang met en zorg voor ingeslotenen worth belemmerd Sordat er 

geen duidelijkheid bestaat over wat de multiculturalisering precies inhoudt en welke mogelijkkeden er 

zijn. Er is echter in verschillende inrichtingen inmiddels ervaring opgedaan met multiculturalisering. 

Onderzoek naar doze ervaringen met multicufturalisering zou kunnen zorgen voor een duidelijker beeld 

van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijke ontwikkeling. Daamaast zal het nodig 

zijn am te experimenteren met verschillende manieren van multiculturalisering van de zorg voor en 

omgang met allochtone justitiabelen. Door de ervaringen van dergelijke experimenten systematisch te 

evalueren kan de kennis en expertise rand de multiculturalisering van de zorg voor en omgang met 

allochtone ingeslotenen verder warden opgebouwd. 

Een divers personeelsbestand als conditie voor taakalstemming 

Een van de motieven die organisaties kunnen hebben voor het aannemen van allochtoon personeel is 

dat men op deze manier beter tegemoet kan komen aan de wensen en behoeften van allochtone 

clienten. Ook binnen DJI worth naar dit motief verwezen. Ervaringen in de GGZ ondersteu
I
nen deze 

gedachtengang. Daar heeft men geleerd dat de aanwezigheid van allochtoon personeel er Nioor zorgt 

dat er een grotere variatie is in de kennis en vaardigheden van het personeel, en dat het strategisch 

inzetten hiervan leidt tot een beter 'product' in de zin van een betere herkenbaarheid en 

toegankelijkheid van de betreffende institutie, en van een grotere tevredenheid over de geleverde 

diensten. Ook bij de politie leeft dit idee, al is het nooit echt onderzocht. Bij de bezochte inrichtingen 

bleek dat allochtonen beter in staat zijn de specifieke wensen en behoeften van allochtone 

ingeslotenen te herkennen en meer geneigd zijn hier rekening mee te houden. 

Een (vermeend) positief effect van etnische diversiteit in het personeelsbestand is dus dat dit leidt tot 

een grotere variatie in de beschikbare kennis en vaardigheden. Impliciet worth er daarbij vanuit gegaan 

dat allochtonen beschikken over andere kennis en andere vaardigheden dan autochtonen. Dit zal 

echter lang niet altijd het geval zijn, en bestaande verschillen zullen ook lang niet altijd relevant zijn. 

Immers, een bewaarder die alles weet over de Marokkaanse cultuur, maar die alleen tot taak heeft om 
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Overdragen kennis en vaardigheden als conditie voor taakafstemming 

Om volop te kunnen profiteren van de aanwezige diversiteit in kennis en vaardigheden is het ook 

belangrijk dat deze kennis en vaardigheden strategisch worden ingezet, en worden overgedragen aan 

collega's. In de cases wordt een aantal malen aangegeven dat men het idee heeft dat de 

personeelsleden inderdaad gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden. Toch bestaat de 

indruk dat dit nog niet optimaal gebeurt: veel werkoverleg wordt zeer wisselend door teamleden 

bezocht en doorgaans overheersen huishoudelijke aangelegenheden de agenda. Door systematisch 

aandacht te besteden aan inventarisatie en overdracht van kennis en vaardigheden zou nog veel te 

winnen zijn. Dat vraagt ruimte voor een meer inhoudelijke ontwikkeling van werkoverleg en voor de 

competenties die daartoe van teamleiders en teamleden gevraagd worden. Onderzoek naar het 

functioneren van werkoverleg kan 'best practices' en condities aan het licht brengen en zo bijdragen tot 

genoemde ontwikkeling. 

Hierboven is het belang benadrukt van het overdragen van kennis en vaardigheden. De achterliggende 

gedachte daarbij is dat het inzetten van allochtoon personeel voor de allochtone ingeslotenen om 

verschillende redenen geen goede optie is. Het is allereerst gewoon niet praktisch. De samenstelling 

van het personeelsbestand van een afdeling zou dan immers steeds moeten worden aangepast aan 

de samenstelling van de populatie ingeslotenen. Deze laatste populatie is echter vaak sterk wisselend, 

zodat afspiegeling praktisch onmogelijk is. Een ander lastig punt is dat bij een dergelijke afspiegeling 

niet alleen gekeken zou moeten worden naar de categorieen allochtoon/autochtoon, maar dat een veel 

verfijndere indeling noodzakelijk is. De categorie allochtoon zou moeten worden opgedeeld in 

Surinamers, Turken etc., en daarbinnen dan bijvoorbeeld weer in mensen die wel of niet Islamitisch 

zijn etc. Het moge duidelijk zijn dat dit niet werkbaar is. Ook kan 'de meer principiele vraag gesteld 

worden of een ingeslotene ook altijd beter at is met iemand waarmee hij of zij enkele 

noodzakelijkerwijs oppervlakkig vastgestelde kenmerken deelt. Een gedeelde achtergrond zegt 

immers maar weinig over de huidige situatie waarin personen verkeren. Ook al mag het streven naar 

een afspiegelingsverhouding tussen personeel en justitiabelen onrealistisch zijn, het is wel 

aanbevelenswaardig werk te maken van een gediversifieerde personeels- en teamopbouw. Zo afieen 

kan taakafstemming en de bovengenoemde overdracht van competenties in de zorg voor en omgang 
71 

r-V1 

(?) 

deuren te openen en te sluiten heeft weinig aan die extra kennis. Om dus te kunnen profiteren van 

toegevoegde waarde van een gemengd personeels-bestand zal duidelijk moeten zijn welke kwaliteitencv 

nodig zijn binnen de inrichting of de afdeling, welke kwaliteiten al worden ingebracht door het zittendep,, 

personeel, en welke kwaliteiten nog missen. Vervolgens kan dan gericht gezocht worden naar nieuwe 

medewerkers die over deze kwaliteiten beschikken. Oft betekent dus dat niet aan elke medewerkee -'' 

dezelfde eisen gesteld worden. Het betekent ook dat als bijvoorbeeld een medewerker gezocht wordt 

die goed Turks spreekt niet tegelijk geeist kan worden dat betrokkene van meet af aan perfect' 1,11 
Nederlands kan spreken en schrijven. Het zoeken naar de juiste vorm voor het beschreven flexibele 

model van eisen vraagt de nodige tijd, inzet en experimenteerlust, maar is een voorwaarde 

werkelijk te kunnen profiteren van diversiteit. 



met allochtone ingeslotenen van de grond komen. Het is in dat licht niet voldoende zich te beperken tot 

de evenredige vertegenwoordigingsnormen die voortvloeien uit de wet SAMEN. Gezien het geringe 

aftochtone arbeidsaanbod in bepaalde regio's in Nederland, zal dat tot een te grote discrepantie tussen 

het aandeel van allochtonen in het personeelsbestand en het percentage allochtone justitiabelen 

leiden. 

Multiculturaliseringsbeleid 

Bij multiculturalisering is sprake van een organisatieverandering. Eon dergelijke verandering kan het 

gevolg zijn van een spontaan proces met een min of meer toevallig verloop, vaak wordt de verandering 

echter bewust in gang gezet en gestuurd. Binnen DJI is sprake van een bewust beleid, maar dit heeft 

slechts betrekking op een onderdeel van de doelstelling van het multiculturaliseringsbeleid. Aileen voor 

het binnenhalen van allochtoon personeel is daadwerkelijk een beleid ontwikkeld en zijn duidelijke 

stappen ondernomen. Om een werkelijke multi-culturalisering te bewerkstelligen zal echter meer 

gedaan moeten worden. hit eerdere ervaringen blijkt dat hierbij beter niet gewerkt kan worden
i
volgens 

een ontwerpbenadering, waarbij van boven af doelen worden vastgesteld die vervolgens aan de basis 

moeten worden uitgevoerd. Een dergelijke benadering van multiculturalisering leidt over het algemeen 

tot veel weerstand, waardoor de gewenste verandering geblokkeerd wordt. Een ontwikkelbenadering, 

waarbij het initiatief van onderop komt, heeft dit nadeel niet. Een dergelijke benadering moet echter 

min of meer spontaan tot stand komen. hit de casestudies (met name de Havenstraat) blijkt dat dit 

inderdaad kan gebeuren. Het is echter op grond van het onderzoek niet duidelijk hoe de kansen op 

een dergelijke ontwikkeling in andere inrichtingen van DJI er voor staan. Om de multiculturalisering van 

DJI to bevorderen kan DJ/ dan ook het beste gebruik maken van de stakeholdersbenadering, waarbij 

er duidelijke sturing is van de top terwijI tegelijk de specifieke invulling sterk gestuurd wordt door de 

wensen die op andere niveaus in de organisatie leven. 

Als eerste step in het stimuleren van een verdere multiculturalisering van WI is het belangrijk dat men 

binnen de dienst de noodzaak ziet van deze verandering. EN het aangeven van die noodzaak moet 

rekening gehouden worden met de verschillen tussen de inrichtingen. Zo zal voor bePaalde 

inrichtingen het arbeidsmarktargument zwaar wegen, terwijI in andere inrichtingen vooral de betere 

taalcvervulling zal aanspreken. 

Hoe de volgende stappen van het proces er uit moeten zien is niet vooraf te zeggen. Kenmerk van de 

stakeholdersbenadering is immers dat de invulling wordt vastgesteld door de betrokken partijen en niet 

van te voren vaststaat. Wel kan wat gezegd worden over de manier waarop de te volgen stappen 

kunnen worden vastgesteld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de kennis die op verschillende 

plekken binnen DJI reeds is opgedaan. Aanbevolen kan worden de binnen justitiele inrichtingen 

voorhanden kennis beter toegankelijk te maken. Veel kennis kan beschikbaar gemaakt, gedeeld en 

beoordeeld warden via werkconferenties waar de leden van de organisatie spreken over de 

multicufturalisering. De uitkomst van een dergelijke conferentie zal bij elke inrichting anders zijn, en het 

beleid dat hieruit voortvloeit zal ook per inrichting verschillen. DJI kan echter wel, door het aangeven 
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van de randvoorwaarden, enige sturing uitoefenen op deze uitkomsten. Door faciliteiten beschikbaar ter-,? 

stellen en anderszins ruimte te bieden aan initiatieven kan DJI zo een stimulerende rol spelen in d i  

proces. Daarnaast dient DJI echter heel duidelijk te maken wat de grenzen zijn van de mogelijkheden, ,g,  

dit om te voorkomen dat plannen die met veel enthousiasme gemaakt zijn achteraf niet te 

verwezenlijken blijken. 

Slotopmerkingen 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek 'Allochtonen en detentie' 

weergegeven, en zijn aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid en voor nog uit te voeren onderzoek::2,") 

Duidelijk blijkt dat binnen DJI al verschillende activiteiten worden ondernomen in het kader van de . ,z, 

multiculturalisering van de dienst. Ook is duidelijk geworden dat deze activiteiten breder moeten 

worden, en dat systematische aandacht voor dit thema nodig is. Deze conclusies over DJI zijn echter 

gebaseerd op een zeer beperkt aantal cases. Om een duidelijker beeld te krijgen van de situatie 

binnen deze dienst is nader onderzoek nodig. De onderzochte inrichtingen worden immers gezien als 

de voorlopers binnen DJI. Andere inrichtingen laten mogelijk een heel ander beeld zien. 

Als besloten wordt tot verbreding en meer systematische aandacht voor multiculturalisering is het 

belangrijk dat de nieuw op te starten projecten goed gedocumenteerd en geevalueerd worden. Zo kan 

gewerkt worden aan de opbouw van kennis en ervaring, waarvan weer gebruik kan worden gemaakt 

voor andere projecten. Ook in andere landen zou men gebruik kunnen maken van de aldus 

opgebouwde kennis. In het buitenland is immers ook nog maar weinig systematische kennis aanwezig 

over de multiculturalisering van het gevangeniswezen. 

Belangrijk is om bij de experimenten en evaluaties ervan aandacht te besteden aan de verschillen 

tussen de inrichtingen, bijvoorbeeld wat betreft hun taakopdracht, en wat deze verschillen betekenen 

voor de multiculturalisering. Speciale aandacht dient tenslotte ook te worden besteed aan de 

overdracht van kennis en ervaring binnen en tussen de inrichtingen, en het zoeken naar manieren 

waarop deze overdracht het beste plaats kan vinden. 

Aanbevelingen 

In de voorgaande paragraven zijn conclusies getrokken uit de literatuurstudie en de casestudies. Ook 

is een aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Deze aanbevelingen worden hieronder 

nogmaals weergegeven: 

1 	Onderzoek Wat de motivatie is van de verschillende inrichtingen van DJI voor het in dienst 

nemen van allochtoon personeel, en welke motieven aanspreken. Zorg dat het beleid ter 

bevordering van de multiculturalisering van het personeelsbestand aansluit op deze motieven 

en vul die motieven waar mogelijk aan. Multiculturalisering moet niet beperkt blijven tot een 

kwestie van personeelsbeleid maar vraagt om afstemming van taken, personeel en 

competenties op een veranderd justitiabelenbestand. 

2 	Werf ook voor hogere functies actief onder allochtonen. 

3 	Zorg voor een goede registratie van door- en uitstroom van allochtoon en autochtoon 
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personeel. 

4 	Houd exit-interviews, zowel bij uitstroom uit de dienst als bij doorstroom naar een ander 

dienstonderdeel. Gebruik de resultaten van deze interviews voor het bijstellen van het door de 

inrichting of dienst gevoerde beleid. 

5 	Onderzoek de relatie tussen teamsamenstelling, taak en samenwerking. Hiervoor dient 

dataverzameling plaats te vinden op verschillende taakniveaus, moet rekening gehouden 

worden met de (per inrichting wisselende) verhouding tussen percentages allochtone 

justitiabelen en ailochtoon personeel, en moet gezocht worden naar de betekenis van 

specifieke etnische achtergronden. 

6 	Onderzoek de ervaringen van allochtoon personeel van DJI met de onderlinge 

omgangsvormen en hun beoordeling van de cultuur binnen DJI. Gebruik de resultaten van dit 

onderzoek om aanbevelingen te doen voor het managen van de divers samengestelde teams 

en afdelingen. 

7 	Zorg dat er binnen DJI een mogelijkheid wordt geschapen om klachten of opmerkingen over 

omgangsvormen en organisatiecultuur te melden. 

8 	Zorg dat er afspraken worden gemaakt over gewenste omgangsvormen. 

9 	Start een discussie over taken en taakopvattingen, en over het belang van multiculturalisering 

voor een optimale vervulling van de taken van DM. Bespreek daarbij ook de (bestaande en 

gewenste) speelruimte die er is om dingen te veranderen. 

10 	Onderzoek, breder dan in het huidige onderzoek, de ervaringen met multiculturalisering in 

justitiele inrichtingen die al stappen op dit terrein ondernomen hebben, en destilleer uit deze 

ervaringen aanwijzingen voor succes- en taalfactoren. 

11 	Start experimenten met verschillende manieren van multiculturalisering van de zorg voor en 

omgang met allochtone justitiabelen, evalueer de ervaringen en gebruik deze om kennis en 

expertise rond de multiculturalisering van de zorg voor en omgang met allochtone 

ingeslotenen verder op te bouwen. 

12 	Voer een gericht personeelsbeleid, met als doel zo veel mogelijk te profiteren van de 

toegevoegde waarde van een gemengd personeelsbestand. Zorg hiertoe dat bij de werving 

van nieuw personeel duidelijk is welke competenties al aanwezig zijn onder het zittende 

personeel, en welke competenties nog ontbreken. Zoek op grond van deze analyse gericht 

naar nieuwe medewerkers die over deze competenties beschikken. 

13 	Zorg voor een systematische inventarisatie en overdracht van kennis en vaardigheden, door 

het meer inhoudelijk ontwikkelen van werkoverleg. 

14 	Onderzoek het functioneren van werkoverleg, beschrijf 'best practices' en gebruik deze 

informatie voor het verbeteren van het werkoverleg. 

15 	Zorg voor een gediversifieerde personeels- en teamopbouw. 

16 	Gebruik bij de vormgeving van de multiculturalisering van DJI de stakeholdersbenadering, 

waarbij er duidelijke sturing is van de top terwip tegelijk de specifieke invulling sterk gestuurd 

wordt door de wensen die op andere niveaus in de organisatie leven. 
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17 	Zorg dat men binnen DJI de noodzaak ziet van een verdere multiculturalisering van de dienst. 

Houd daarbij rekening met de verschillen tussen de inrichtingen. 

18 	Zorg dat de kennis die binnen justitide inrichtingen voorhanden is beter toegankelijk wordt, 

bijvoorbeeld door het organiseren van werkconferenties 

19 	Stimuleer initiatieven op het gebied van multiculturalisering, bijvoorbeeld door faciliteiten 

beschikbaar te stellen. Geef daarnaast duidelijk aan wat de grenzen zijn van de 

mogelijkheden, dit om te voorkomen dat plannen die met veel enthousiasme gemaakt zijn 

achteraf niet te verwezenlijken blijken. 
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Samenvatting 

De bevolking van Nederland wordt steeds multicultureler. De Dienst JustitiOle Inrichtingen (DJI) van het 

Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van die mutticulturalisering voor de 

werkzaamheden in en de organisatie van de justitiole inrichtingen en over de wijze waarop zij daaraan 

beleidsmatig vorm zou kunnen geven. In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven om deze vraag 

te beantwoorden. Hiertoe is een literatuurstudie verricht naar ervaringen met (de aansturing van) 

multiculturaliseringsprocessen in arbeidsorganisaties in binnen- en buitenland. Naast de literatuur-

studie zijn oak gegevens verzameld over de huidige situatie bij DJI en zijn enkele casestudies 

uitgevoerd. 

DJI voert een actief beleid om te komen tot een hoger percentage allochtonen in net personeels-

bestand van de dienst. Hiervoor zijn verschillende motieven, maar op het centrale niveau van DJI 

hebben in eerste instantie vooral wettelijke verplichtingen en de veranderende arbeidsmarkt een rol 

gespeeld bij het streven naar een multiculturele personeelssamenstelling. 

Het door DJI gevoerde beleid om te komen tot multiculturalisering van het personeelsbestand heeft er 

toe geleid dat in 1998 8,3% van net personeel van DJI tot de categorie allochtonen behoorde. Het 

betreft hoofdzakelijk personeel in de diverse inrichtingen in den lande, op centraal niveau is het 

percentage allochtonen lager. Het multiculturaliseringsbeleid van DJI is tot nu toe vooral gericht op het 

bevorderen van de instroom en integratie van allochtonen binnen de dienst. Het allochtone personeel 

van DJI is vooral werkzaam in uitvoerende functies in de lagere salarisschalen (met name in de 

schalen 3 tot en met 7). Er is nauwelijks doorstroom naar hogere functies in de dienst, en in deze 

hogere functies zijn ook nauwelijks allochtonen werkzaam. Bij de werving voor deze functies blijkt ook 

geen sprake te zijn van speciale aandacht voor het aantrekken van allochtonen. 

De uitstroomcijfers van allochtone en autochtone personeetsleden van DJI verschillen niet. Wel zijn er 

aanwijzingen dat allochtonen vaker overstappen naar een andere inrichting binnen DJI. Dit kan een 

teken zijn van onvrede en problemen. Uit onderzoek in andere organisaties is bekend dat dergelijke 

problemen van allochtonen vaak samenhangen met de cultuur in de organisatie. Mogelijk is dit oak bij 

DJI het geval. 

De toename van het aandeel allochtonen in het personeelsbestand bij DJI heeft tot de vraag geleid of 

er een relatie is tussen het aantal of percentage allochtone personeelsleden enerzijds en het 

werkklimaat en de samenwerking van personeelsleden anderzijds. Onderzoek naar het effect van de 

getalsverhouding tussen allochtone en autochtone groepsleden levert echter geen helder beeld op. De 

ideale tearnsamenstelling lijkt afhankelijk van veel verschillende factoren, en op basis van de 

beschikbare gegevens kunnen geen aanbevelingen worden gedaan over deze ideale samenstelling. Er 

wordt in de bezochte inrichtingen wet gesteld dat een mix belangrijk is, en dat het niet wenselijk is als 

er te veel mensen met dezelfde achtergrond in een groep werken. 
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Van de justitiabelen in de 40 penitentiaire inrichtingen is 50% van allochtone afkomst, in de acht 

jeugdinrichtingen gaat het om 70%, in de vijf Rijks TBS-inrichtingen is 30% van de populatie lit 

allochtoon. Hoewel een groot deel van de ingeslotenen dus van allochtone afkomst is voert DJI geen 

actief beleid ten aanzien van de multiculturalisering van de omgang met en zorg voor ingeslotenen. Uit 

de literatuur blijkt dat een dergelijke aanpassing wel nodig is. Hoewel een centraal beleid op dit gebied 

dus ontbreekt wordt in verschillende inrichtingen we rekening gehouden met culturele verschillen. Het 

gaat hierbij vooral om praktische zaken, zoals voedselvoorkeuren en godsdienstige verplichtingen.im 

Over de noodzaak van verder gaande veranderingen wordt zeer verschillend gedacht. Dit verschil 

heeft te maken met persoonlijke visies, maar ook met taakstellingen en taakopvattingen binnen den' 

inrichtingen. 

In de inrichtingen waar gewerkt wordt aan de multiculturalisering van de omgang met en zorg voor 

ingeslotenen lijkt het eerder te gaan om incidentele aanpassingen. Er is geen sprake van een expliciet 

beleid. Een van de redenen waarom multiculturaliseringsprocessen stokken is dat de inrichtingen aan 

heel veel zaken aandacht moeten besteden. Multiculturalisering krijgt niet genoeg prioriteit. Daarnaast 

speelt een rol dat de speelruimte van inrichtingen beperkt is door allerlei eisen die gesteld worden aan 

bijvoorbeeld justitiele taakstellingen, eisen uit de omgeving over de mate van beveiliging, financiele 

middelen en regels rond arbeidsvoorwaarden. Ook wordt de multiculturalisering van de omgang met 

en zorg voor ingeslotenen belemmerd doordat er geen duidelijkheid bestaat over wat de 

multiculturalisering precies inhoudt en welke mogelijkheden er zijn. 

Een van de motieven van justitiele inrichtingen voor het aannemen van allochtoon personeel is dat 

men op deze manier beter tegemoet kan komen aan de wensen en behoeften van allochtone clienten. 

be  aanwezigheid van allochtoon personeel zorgt voor een grotere variatie in de kennis en 

vaardigheden van het personeel. Het strategisch inzetten hiervan leidt tot een beter 'product'. Zo 

blijken allochtone medewerkers beter in staat te zijn de specifieke wensen en behoeften van 

allochtone ingeslotenen te herkennen. Ook zijn zij meer geneigd hier rekening mee te houden. Om 

volop te kunnen profiteren van de aanwezige diversiteit in kennis en vaardigheden is het belangrijk dat 

deze kennis en vaardigheden strategisch worden ingezet, en worden overgedragen aan collega's. Dit 

lijkt nog niet optimaal te gebeuren en vraagt meer aandacht. 

Het multiculturaliseringsbeleid van DJI is tot nu toe sterk geconcentreerd op een beleidsonderdeel: het 

binnenhalen van allochtoon personeel. Om een werkelijke multiculturalisering te bewerkstelligen zal 

echter meer gedaan moeten worden. Een eerste voorwaarde daarvoor is dat men binnen de dienst de 

noodzaak ziet van deze verandering. Daartoe moet aangeknoopt worden bij 'de uiteenlopende 

motieven, 'taakopvattingen en situaties van de justitiele inrichtingen. Bij het initieren van discussies 

hierover kan DJI een stimulerende rol spelen door faciliteiten beschikbaar te stellen en anderszins 

ruimte te bieden. Daarnaast dient DJI echter heel duidelijk te maken wat de grenzen zijn van de 

mogelijkheden. Ook kan DJI het multiculturaliseringsproces stimuleren door onderzoek uit te (laten) 

voeren dat dit proces ondersteunt. In dit rapport worden hiervoor aanbevelingen gedaan. 
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