
De leefsituatie van Turkse en Marokkaanse jongeren 
met een licht verstandelijke beperking

 
Interview door:  Diane Bulsink (Onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en interviewster) 

B:  Zou u iets kunnen vertellen over de leefsituatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) 
van Turkse en Marokkaanse afkomst?

D:  Het probleem is dat Turkse en Marokkaanse jongeren en hun ouders de beperking niet accepteren. Hierdoor zoe-
ken ze zelf geen hulp. Pas als de problemen vergaand geëscaleerd zijn, komt er verplichte hulp. 

B:  Tijdens de expertmeeting werd door een van de deelnemers gezegd dat het taboe wel een minder grote 
rol is gaan spelen de afgelopen jaren, ervaart u dit ook zo?

D:  Nee, ik zie hierin weinig verbetering als ik kijk naar de mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst die naar Unal 
zorg toekomen.

 Jongeren van Turkse of Marokkaanse afkomst hebben te maken met twee culturen. Veel ouders zijn orthodox en 
het immigratieproces is vaak niet goed verlopen. Hiernaast hebben ze te maken met de licht verstandelijke beper-
king. Een LVB zie je niet aan het uiterlijk van iemand. De ouders snappen niet goed wat dit is en betekent. Deze 
jongeren hebben een grote kans om misbruikt te worden, dit kan op allerlei manieren gebeuren. Verder belanden 
veel van deze jongeren in de criminaliteit. Dit komt doordat zij heel graag bij een groep willen horen. Ze hangen 
veel op straat. Deze jongeren vragen niet om een buddy. Wil je ze bereiken, dan zul je de straat op moeten. Verder 
is het belangrijk om te letten op het woordgebruik. Vanuit Unal zorg bieden we bijvoorbeeld dagbesteding aan, 
maar dit noemen we Unal College. Hier bieden we de jongeren verschillende dingen aan die ze kunnen leren. 
Unal zorg speelt op de jongeren in en sluit aan, je moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Het is belangrijk om niet 
star te zijn. Jongeren willen zich profileren. Het is dus belangrijk om met Turkse en Marokkaanse mensen te wer-
ken die een rolmodel zijn.

 De jongeren en hun ouders accepteren de handicap niet. Zo zeggen de ouders bijvoorbeeld: “Hij is een beetje 
naïef”. De jongeren met een LVB proberen gewoon mee te doen. Maar ze mislukken op allerlei fronten, op school 
komen ze niet goed mee, een baan volhouden lukt niet, etc. Hierdoor raken ze gefrustreerd en komen ze sneller 
op het slechte pad. 

D:  Er gewoon bij horen is heel belangrijk. Veel jongeren trouwen dan ook en stichten een gezin. Dit wordt vanuit de 
ouders vaak als het ideaal gezien. Als dit gelukt is, is de opvoeding geslaagd. Als dit niet gebeurt blijven ze thuis 
wonen bij hun ouders. Er wonen heel weinig jongeren met een LVB zelfstandig met begeleiding of in instellingen. 

B:  Hoe zit het met de participatie van deze jongeren?
D:  Vrijwilligerswerk doen ze niet. ‘Je zou wel gek zijn als je gaat werken zonder dat je er geld aan verdient’ vinden 

veel jongeren. Dagbesteding doen deze jongeren ook niet. Soms werken ze, bijvoorbeeld in een fietsenwinkel. Dit 
is een baantje waarvan ze vinden dat dit redelijk stoer klinkt. Werk in bijvoorbeeld de groenvoorziening heeft geen 
aanzien en hiervan hebben deze jongeren een negatief beeld. Dergelijk werk willen ze dus niet doen. 

B:  Maar wat betekent dit, wat doen deze jongeren dan wel?  
D:  Veel jongeren krijgen een uitkering en hangen rond op straat. Heel veel hangjongeren hebben een LVB. 

B:  Hoe zit het met de sociale contacten van Turkse en Marokkaanse jongeren met een LVB? 
D:  Ze hebben wel vrienden, maar de vraag is in welke mate. Hier bij Unal zorg merk ik dat jongeren die elkaar van
 de praktijkschool kennen, hier geen contact met elkaar zoeken, dat willen ze niet. Ze willen liever niet bevriend 

zijn met jongeren van de praktijkschool. Aan de andere kant hebben ze weinig contacten met succesvolle hoger 
opgeleide jongeren. Die hebben vaak een druk leven en zitten niet op deze jongeren te wachten. Veel ouders van 
Turkse en Marokkaanse jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben zelf heel weinig bagage. Dit is van 
invloed op de opvoeding. 

 Nederlandse ouders doen dit vaak toch anders. Turkse en Marokkaanse ouders zien opvoeding vaak als verzor-
ging; eten, wassen etc. De school zorgt voor het leren. Er is geen pedagogisch klimaat binnen de opvoeding. Bij 



autochtonen is dit anders, daar is vele meer ruimte voor leren. Zo vertellen ouders bijvoorbeeld veel meer over 
wat er gebeurt en wat ze aan het doen zijn aan hun kinderen. “Ik pak nu melk voor je uit de koelkast, die er voor 
zorgt dat de melk lekker koud blijft” i.p.v. “Hier (wijst aan), melk”. Veel hangt ook samen met de lage sociaal eco-
nomische status van veel Turkse en Marokkaanse ouders. Waarschijnlijk is de situatie bij hoog opgeleide Turkse 
en Marokkaanse ouders met een kind met een LVB heel anders en gaat dit een stuk beter. 

B:  In de expertmeeting kwam de vraag ter sprake of het zou helpen wanneer een jongere de diagnose LVB 
zou krijgen. Hoe denkt u hierover?

D:  Nee, dit zal niet helpen, ze willen deze diagnose namelijk niet. Een dergelijke diagnose betekent namelijk dat het 
moeilijker wordt om te kunnen trouwen. Trouwen en kinderen krijgen, is iets dat heel belangrijk wordt gevonden. 

B:  Nu we het over trouwen hebben. Hoe zit het met een bruid of bruidegom uit het buitenland halen. Gebeurt 
dit nog veel?

D:  Onder jongeren met een LVB komt een bruid of bruidegom uit het buitenland halen redelijk veel voor en meer dan 
onder jongeren zonder verstandelijke beperking. Hoogopgeleide Turkse en Marokkaanse vrouwen willen geen 
man met een LVB, waarvan ze het gevoel hebben dat ze een extra kind aan deze man hebben. Voor mannen van 
Turkse of Marokkaanse afkomst is het belangrijk dat de vrouw een “Fatima” is, een vrouw die goed voor hem, de 
kinderen en zijn ouders kan zorgen en gehoorzaamt. Ook zij willen dus geen vrouw van de praktijkschool. Jonge-
ren met een LVB willen zelf ook geen partner met een LVB. Het is dus voor jongeren met een LVB makkelijker om 
een gewone partner zonder LVB te vinden uit het land van herkomst. 

 Aantal jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst met een LVB

B:  In uw stukken geeft u aan dat u denkt dat het om grote aantallen Turkse en Marokkaanse jongeren met 
LVB gaat, aan hoeveel jongeren denkt u dan? 

D:  Vooral in de grote steden zijn veel Turkse en Marokkaanse jongeren met een LVB. Het is niet te zeggen om hoe-
veel jongeren het qua aantallen gaat. De hangjongeren die problemen veroorzaken, zijn bijna allemaal LVB-ers. 
Vandaar dat deze problematiek om meer aandacht vraagt. De GGD in Amsterdam wilde eens een onderzoek doen 
naar het aantal allochtone jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hier zijn ze niet uitgekomen. Je kunt 
hier namelijk niet achterkomen. De etnische achtergrond van cliënten wordt bij zorginstellingen niet officieel vast-
gelegd en je zit met de privacy regels. 

 Behoefte aan maatjes en randvoorwaarden

B: Denkt u dat er behoefte aan maatjes is onder Turkse en Marokkaanse jongeren met een LVB? 
D: Ik denk niet dat er op die manier behoefte is aan een maatje. D.w.z. wanneer je zegt dat jongeren met een LVB een 

buddy kunnen krijgen, dan zullen de jongeren zeggen: “Ik hoef niet zo’n buddy”. Op andere manieren denk ik dat 
die behoefte er wel is. Je moet kijken wat de jongeren leuk vinden en hen daarmee lokken. Je moet het tactvol 
spelen zodat ze het gevoel hebben dat ze het zelf gewild hebben. In onze cultuur is non-verbale communicatie 
erg belangrijk en de communicatie verloopt vaak indirect. Je zou de jongeren kunnen werven op plekken waar ze 
collectief bij elkaar komen. Bijvoorbeeld bij de voetbal of op de praktijkschool. Verder moet je een binnenkomer 
hebben, bijvoorbeeld “iemand die je kan helpen met huiswerk”. Een andere benadering is hier noodzakelijk: Eerst 
moet het vertrouwen worden gewonnen en verder moet je de jongeren opzoeken op plaatsen waar ze al naar toe 
gaan. Een brochure werkt niet. 

B:  Je zegt dat een brochure niet werkt. Hoe dan wel?
D:  Wellicht zou Best Buddies gezamenlijk met een praktijkschool iets op kunnen zetten, zodat het zogenaamd onder-

deel is van de school. 



B:  Wanneer Best Buddies aan deze voorwaarden zou voldoen, zou er dan behoefte zijn aan een dergelijk 
maatjes project voor Turkse en Marokkaanse jongeren met LVB? 

D: Ja, indien dit lukt is het een goed idee. De communicatie en de manier waarop het gebracht wordt zijn heel be-
langrijk. Met mensen die ik ken van Unal zorg die een LVB hebben, spreek ik vaak af dat we elkaar op straat niet 
groeten. De schaamte is erg groot. 

B:  Oké, duidelijk. Wanneer Best Buddies communiceert dat het om buddies gaat voor jongeren met een LVB, 
dan ga je hiermee de jongeren dus niet aanspreken. 

D:  Klopt. Het is van belang om na te denken over waar ze de jongeren kunnen vinden en hierbij aan te sluiten en om 
te kijken waar de jongeren behoefte aan hebben. Daar zou Best Buddies op in moeten zetten als ze dit zouden 
willen. Verder geldt dat als je allochtonen wilt bereiken, je ook met allochtonen zult moeten werken. Dit kan op 
verschillende manieren, bijvoorbeeld door bekende rolmodellen in te zetten of te werken met Turkse en Marok-
kaanse stagiaires of studenten. Het meekrijgen van de ouders is verder van wezenlijk belang. Dit is zo omdat 
loyaliteit bij mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst heel belangrijk is. Wij leven in een ‘wij-cultuur’, deze is 
veel meer gericht op hoe de sociale omgeving naar je kijkt en jouw handelingen beoordeelt. 

B:  Hoe kun je de ouders meekrijgen?
D:  Ouders komen vaak niet op school, de vraag is dus hoe je er voor zorgt dat deze ouders wel komen. Dit kan door 

bijvoorbeeld voorlichting op school te geven over voorzieningen. Hierin kan dan o.a. Best Buddies worden ge-
noemd, zodat de ouders hier bekend mee worden. Hiervoor heb je iemand nodig met een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond die liefst zelf ook ervaringsdeskundige is. We merken bij Unal zorg dat als je in gezinnen komt, een 
zelfde etnische achtergrond het heel veel makkelijker maakt om binnen te komen en goed contact te krijgen. Zo 
zegt het mij veel meer wanneer iemand vertelt uit een bepaald gebied uit Turkije te komen. Wanneer iemand van 
autochtone afkomst bij een gezin binnenkomt, dan wordt er vaak gedacht: “Weer iemand die met allerlei praatjes 
komt waar we niets van begrijpen”. Het eerste contact is echter heel belangrijk. 

B:  Zou je nog iets kunnen vertellen over de randvoorwaarden waaraan maatjesprojecten voor Turkse en Ma-
rokkaanse jongeren met LVB aan moeten voldoen? Zijn geslacht of etniciteit hierin belangrijk? 

D:  Wanneer het om een meisje met een LVB gaat, dan moet de buddy een meisje zijn. Wanneer het om een jongen 
met LVB gaat, dan kan de buddy een jongen zijn of een meisje. Een jongen gekoppeld aan een jongen is beter, 
want dan kan deze als rolmodel fungeren. 

B: Is eenzelfde etnische achtergrond belangrijk of niet?
D:  In eerste instantie is het makkelijker wanneer het om iemand met diezelfde culturele achtergrond gaat. Maar je 

kunt ook gewoon aan de jongere zelf vragen wat hij of zij wil. Dit zal voor iedereen verschillend zijn.

B:  Nog even over de plaatsen waar Best Buddies deze jongeren zou kunnen vinden. Waar denk je dan zoal 
aan?

D:  Praktijkscholen, maar bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse groenteboer. Deze jongeren gaan over het alge-
meen niet naar de moskee, dus daar zijn ze niet te vinden.

 Overig

B:  Zijn er nog zaken die we niet besproken hebben, die volgens jou wel belangrijk zijn?
D:  Werkgelegenheid is ook belangrijk. Het is voor deze jongeren moeilijk om een baan te vinden en te behouden. De 

buddy zou aan dergelijke problemen ook aandacht kunnen besteden en de jongere bij kunnen staan als het even 
niet zo lekker loopt. Het zou dan ook goed zijn als de buddies zich bewust zouden zijn van dat ze kunnen helpen 
bij dit soort dingen. Dit zou Best Buddies naar hen toe kunnen communiceren. Als het alleen gaat om het delen 
van vreugde, dan heeft zo’n maatjesproject weinig meerwaarde.

B:  Je vertelde net over een hele hoop problemen waarmee Turkse en Marokkaanse jongeren met een LVB 
te maken hebben. Hoe liggen de verhoudingen tussen degenen waar het wel goed mee gaat en degenen 
waar het niet goed mee gaat?

D: Landelijk gezien gaat het met een enkeling wel goed. Vanuit Unal zorg doen we veel aan begeleiding en zorgen 
voor het stukje dat de ouders niet kunnen. We begeleiden onze cliënten, mensen met LVB, heel intensief en zien 
duidelijk resultaten.



D:  Vertelt nog dat er in september een boek uitkomst over criminaliteit. Hierin komt ook een deel te staan over al-
lochtone jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hieraan werkt Aysel Disbudak mee. Tot slot maakt ze 
zich zorgen over de toekomst. Deze jongeren hebben heel veel problemen, maar in tijden van bezuinigingen is er 
weinig aandacht voor deze groep. 

B: Hartelijk dank voor het interview.  


