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I
I vindt ze maar een hype.
,
t Bedrijven hebben er de
u
mond vol van, maar belijden het onderuerp vooral Iippendienst. Yesim Candan, programmamaker van De Baak, het
managementcenftum van vNoNCW,is vierjaren bezigom bicultureel talent op de kaart te zetten,
Ze organiseerdede afgelopenjaren onder het mom van'Inspiratie
voor integratie' bijeenkomsten
voor zogenoemd bicultureel talent. Maandagmiddag worden
door SE3ryogBiller Alexander
Rrnnooy Kan op haar initiatief
vA;l"dtaaiiii t<eerdezevennieuwe biculturele leiders bekendgemaakt. Candanmaakt navierjaar
de balansop enconcludeertdater
nogveel onbekendheidis overhet
begrip biculturaliteit.
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vMaaris het den nogzinnigom te
praten over biculturaliteit? Als het
een lcpestie is van aan de slag en
l$xaliteit?
'Er blijft een missing link tussen
de poel met talent en de werkge
vers, Dat komt niet vanzelf tot
stand, dus het is handig dat beide
partijen zich zichtbaarderopstellen. Biculturelen hebben extra
vaardigheden, ze kunnen extra
snel schakelen omdat ze tussen
twee culturen moesten schakelen
inhun jeugd. Datgeefthun meerwaarde. Ook in verband met de
globalisering kunnen ze toegevoegde waarde leveren omdat ze
weten hoe je moet omgaan met
verschillende cultulen tegelijl('

t' wat is biculturaliteit precies?
'Het is stigmatiserenden beledigend mensen met eentweedecultuur allochtoon te noemen. Het
gaathierom mensendie "the best
of both worlds" hebben, die verrijkt zijn met een andere cultuur.
Eigenlijk zijn we allemaal bicultureel, ook de traditionele Nederlanders, omdat we in de loop van de
eeuwen ook dingen hebben overgenomen uit andete culturen,'
i Waafom vindt u dezebenaming
zo belangrijk?
'Erworden in Nederlandheel veel
initiatieven ontplooid om de allochtonen ofbiculturelen aan het
werk te krijgen. Daarbij wordt deze
groep vaak zielig afgeschilderd, of
door sommige instanties gezien
als slaehtoffer. Ik wil niet zeiken, hetintens moeilijkisombedriiven
1.'Wilen zenietofis het geen pranmaarhetzijn geenzieligetnensen. warm te krijgen voor biculturaligtnde larestie?
Het bedrijf.slevenwordt daardoor teit, Zezeggenalsikzebenaderdat 'Het
is td onbekend, merk ik, als ik
nietgeprikkeld om metdezemen- ze erg w5<irzlin, maar een tweede
lezingen geef. Bedrijven zien de
sen hetgesprek aan te gaan.'
stap zetten ze niet.'
economische waarde van biculturaliteit niet. En dieper zit angst
! Wat is het verschil met diversi!'Wathoudthen teg€n?
voor het onbekende. En diversiteit
teit?
'Diversiteit
'Diversiteit is breder en gaat ook
is een modehype. wordt met de mond beleden.Wat
ikgeloof is datzolangde radenvan
over de wenredige vertegenwoot- Want het blijkt dat de managers
hebben.Zo bestuurworden bevolkt doorblandiging van ouderen, homo's en toch nogvooroordelen"ze
komen ke rnannen in de vijftig, er niets
wouwen. Biculturaiiteit gaat over denken ze onbewust
verandert. Zij moeten het vooretniciteiten legthetaccentop inte- toch te laat". Ik las eens een interviewmet GerardKleisterlee.de be- touw nemen, envrouwen en biculgtatie.'
stuursvoorzitter van Philips. Die turelen in de besturen opnemen.
Dan volgt de rest van het bedrijf
was enthousiast over bieulturali1,'Watheeft u in vierjaar bereilc?
vanzelf. Verandering kost tijd en
teit,
ook
met
het
oog
op
de
vergrij'De beeldvormingvan allochtonen
zing. Laterbeldeik om tevragenof pijn en zondereenecht plan komt
indemediaisveranderd,
en erzijn Philips mee wilde doen aan een het er nietvan.'
veel initiatieven van de grond ge- van onzeprojecten.Navier maankomen waardoor de biculturelen
den krijg ik een telefoontje dat ze i"!Het komt tochvanzelf goed doot
positief in het nieuws komen, zo- intern geen draagvlakkunnen vin- de krapte op de arbeidsmarkt?
als de verkiezing van de multiculden. Ikwas sprakeloos,Dit is een 'Datwcetikniet, Ik ben bangdarer
turele ondememer van het jaar. van de vele voorbeelden die ik tedan een migratie van hogei opgeWat niet gelukt is, helaas, omdat genkom als ik bedrijven benader.'
leiden van- elders, bijv-oorbiEld

i' Is het dan niet veel handiger om
de biculfirlelen letterlijk op de
stoepvan de bedrijven te zetten?
'Ik ben geen recruihnentbureau.

Azi€ naar Nederland ontstaat. terwijl onze eigen hoogopgeleidebiculturelen aan de zijlijn staan.'
v De multiculturele ondernemer
van hetjaafvindt dat lavaliteit allesbepalend is. Is datniet dejuiste
boodschap arn biculturelen: ophouden met zeurEn, ga g€woon
aanhetwerk?
'Dat ben ik met hem eens.Soms
denkik alsin gesprekga metbiculturelen:kom op! Kijknaar demensen in Ttffkije. Z€ werken daar zo
verschrikkelijk hard. Het leven is
niet makkelijk, iedereen heeft hordes te nemen in zijn of haar loopbaan. Er is niks mis mee omjezelf
ext{a te bewijzen. Nederlanders
zijn besteen luivolk.Toen Heleen
Mees een tijdje geleden pleitte
voor meerwerken, zoalsook in de
verenigde staten gebeurt, viel het
hele land overhaar heen.'

Maar ik hoor wel mn recruitmentbureaus dat er door bedriiven explicietgevraagd wordt om leen biculturele kandidaten aan te leveren. Ikzie meerin het stoppenvan
betutteling. We hebben er geen
tijd meer voor om hier nog langer
over te praten, omdat er een nieuwe tijd aankomt, Laten we gewoon
beginnen.'
\t De werkloosheid onder allochte
nen is gedaald van | 4% naar 8%.zo
slechtgaathet niet?
'Ik heb niets met ciifers. wordt
Er
altijd makkeliikgesmeten met onderzoeken. De werldoosheid onder allochtonenis nog altijd hoger
dan onder autochtonen.'
\,'Hetisunietg€lut<tombedrijven
er werm voor te krijgen. Een ver
spillingvan tijd en geld?
'Ik ben eenstrijder en ga doormet
biculturaliteil op een andere manier, door meer voorlichting en tezingen te geven aan de bedrijven
zelf.Zodatze etniet meer omheen
kunnen.'

