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Joyce Sylvester

O P I N I E

Met biculturele rolmodellen kun je niet
vroeg genoeg beginnen

Doorstroming van culturele diversiteit naar het burgemeesterschap en naar de top

van de politie vindt nauwelijks plaats. Het zelfde geldt voor het bedrijfsleven. De

inspanningen zijn er heus. Onder leiding van Guusje ter Horst startte Binnenlandse

zaken in 2008 het Project Diversiteit om vrouwen en ‘biculturelen’ te interesseren

voor het burgemeestersambt. De politie begon in 2005 het Landelijk Expertise

Centrum Diversiteit dat onder leiding stond van Magda Berndsen, destijds

korpschef politieregio Fryslân en portefeuillehouder Diversiteit en

discriminatiebestrijding. Onlangs deed Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-

Economische Raad, nog in het bijzijn van koningin Máxima een dringend appèl op

bestuurders om het tij te keren (FD, 29 januari).
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Wat gaat er mis? Mijn persoonlijke ervaring is dat het al vroeg in het leven mis gaat.

Namelijk in het onderwijs. Studies bevestigen dat rolmodellen effectief zijn. Terwijl

schoolklassen van samenstelling veranderen, verkleuren docenten, directies,

colleges van bestuur en raden van toezicht echter nauwelijks mee. Daardoor kunnen

leerlingen zich nauwelijks identificeren met goede voorbeelden in hun eigen groep.

‘Ikzelf kwam al jong in aanraking met de politieke en bestuurlijke
wereld’

Het belang van identificatie merkte ik in 2009 tijdens de naturalisatie van een

driejarige in Anna Paulowna, waar ik indertijd waarnemend burgemeester was. Zijn

binnenkomst was bijzonder. Hij was door zijn ouders in een smoking gehesen en

kwam angstig over de drempel. Toen hij opkeek werden zijn ogen heel groot. Hij

sprong in mijn armen en alle angst was verdwenen. Hij herkende zich in mij.

Ik kwam al jong in aanraking met de politieke en bestuurlijke wereld. Mijn moeder

was hoofd van de huishoudelijke dienst van een aantal Amsterdamse

burgemeesters. Zo maakte ik van dichtbij kennis met het ambt van burgemeester.

Voor mij was deze kennismaking belangrijk want in mijn familie waren er niet

eerder burgemeesters.

Maar voor de hand lag mijn loopbaanontwikkeling niet. Kort na mijn aantreden in

2008 werd de gemeente Anna Paulowna getroffen door wateroverlast: ‘Burgemeester,

u moet wat doen!’ klonk het. En ik keek om, want ja, de burgemeester moest wat

doen. Toen realiseerde ik me met een schok dat ik de burgemeester was en dat ik

iets moest doen. Koortsachtig ging ik aan de slag. Zo diep kan het dus zitten.

Daarom is er grote behoefte aan meer diversiteit in de leiding van scholen en

universiteiten. En dienen het bedrijfsleven en overheid voor dit aspect aandacht te

vragen in hun samenwerkingsverbanden met die instellingen. Kinderen van alle

afkomsten moeten al op jonge leeftijd in aanraking komen met het bedrijfsleven en

openbaar bestuur, en er op latere leeftijd stage kunnen lopen. Werkgevers moeten

uitstralen dat er oprecht ruimte en interesse is voor diversiteit. Dat draagt bij aan

zelfvertrouwen en loopbaankansen.

‘Met verbazing werd tijdens een receptie in het stadhuis gevraagd:
bent ù de burgemeester?’



In een topfunctie kan een harde confrontatie plaatsvinden met beelden en

aannames die mensen hebben. Toen ik in Naarden waarnam als burgemeester werd

mij tijdens een receptie in het stadhuis met verbazing gevraagd: ‘Bent ù de

burgemeester?’ Excuus volgde nadat omstanders corrigeerden. Tijdens de

Sinterklaas-intocht in Anna Paulowna in 2008 werd ik voor het eerst direct

aangesproken. Als zwarte burgemeester zou ik de Sint niet binnen mogen halen.

Niet alleen zouden dit soort aannames bespreekbaar moeten zijn. Dat geldt ook voor

lastige vragen als deze: mogen rolmodellen uit andere groepen ook fouten maken en

leren? Want veralgemeniseringen als ‘zie je wel, “ze” kunnen het niet’, liggen nog

altijd op de loer. Welke werkgever neemt het risico? Zij moeten de beste kandidaat

selecteren op grond van kennis en ervaring. Niemand wil worden geselecteerd om

een andere reden. En toch realiseerde ik mij bij mijn aantreden dat ik helemaal

geen fouten mocht maken, ook al hadden de fractievoorzitters van de betreffende

gemeenten unaniem voor mij gekozen als burgemeester. Dit om stigmatisering van

andere zwarte vrouwen die het burgemeestersambt ambiëren, te voorkomen.

Multicultureel succes aan de top wordt mede bepaald door de mate waarin het

bedrijfsleven andere culturen omarmt, naast de Nederlandse cultuur. Borrelen na

werktijd en het elkaar meenemen in elkaars privéleven zijn zo van die dingen waarin

een weg moet worden gevonden. Niet in iedere cultuur werkt het namelijk zo.

Culturele diversiteit is wenselijk: talent wordt beter benut, vernieuwing en

creativiteit worden gestimuleerd en de sociale cohesie wordt vergroot. Laten we hier

zo vroeg mogelijk mee beginnen. De praktijk is misschien nog weerbarstig, maar het

is niet onmogelijk.

Joyce Sylvester is substituut Nationale Ombudsman. Eerder was zij (waarnemend)

burgemeester van de gemeenten Anna Paulowna en Naarden, en senator.
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