
Bewoners van de Leidse Zeeheldenbuurt hebben 2667 euro
opgehaald voor een automatische externe defibrillator (AED).

Een elektricien uit de buurt is bereid de AED gratis op te hangen.

2667Cijfer van de dag

Euro opgehaald voor BuurtAED

De eerste drie bruggen zijn al
af. De vijfde brug wordt over
twee weken geplaatst bij de
Zijlpoort. Met de bruggen on-
staat een aaneengesloten rou-
te in het park. Na de zomer is de
officiële opening. 

Nog twee Singelparkbruggen
Leiden ■ De vierde van de in
totaal vijf Singelparkbruggen
wordt maandag geplaatst bij
het Leidse Veerplein. De brug-
gen moeten de verschillende
delen van het Singelpark met
elkaar verbinden.

’Die hebben volgens mij al een paar bak-
kies op’, zeg ik tegen mijn lief, met een knik-
je naar de drie echtparen die in een hoek
van het terras van Hotel Flora in Hillegom
schaterend allerlei moordmethoden opsommen. Ik kan niet alles
horen, maar wel dat de luidruchtigste van het stel een strop, een
kussen op het gezicht en een elektrische zaag voorstelt.
We wilden helemaal niet naar Hillegom, we wilden naar een ter-
ras op de Langevelderslag in Noordwijkerhout. Maar daar krijgen
we, nadat wij onze handen hebben gewassen met desinfecte-
rend zeep, te horen dat we zonder reservering geen kans maken.
Wachten heeft ook geen zin. Ze zitten de hele avond vol. 
En dus drinken we na het eten hier onze koffie, op een terras aan
de Meerdorpstraat waar een bak zand is gestort en een bord is
neergezet waar ’Flora Beach’ op staat. Zitten we toch een beetje
aan het strand. En we krijgen ook nog een gratis toneelstukje. Een
van de dames heeft gezegd dat zij niet ouder wil worden dan
tachtig; dat is de aanleiding voor deze aangeschoten vrolijkheid.
Als zij naar binnen loopt om af te rekenen, roept een man haar na
dat ze nog een paar biertjes moet meenemen. Een opgestoken
middelvinger is het antwoord.
Er klinken in de omgeving meer geluiden die duiden op dronken-
schap. Kennelijk heeft Hillegom wat in te halen.
We zitten al in de auto om naar huis te gaan, als naast ons twee
jongens komen aanwaggelen, van wie er een midden op straat
languit tegen de grond gaat. De ander gaat er-
naast zitten. Hulpvaardig als ze is, wil mijn lief uit-
stappen om te helpen. Dat lijkt me in coronatijd
geen goed idee. ,,Doe maar niet’’, zeg ik. ,,Ze hel-
pen elkaar wel.’’

Aad Rietveld
a.rietveld.mediahuis.nl
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Ze doet onderzoek naar diversiteit
en inclusie bij organisaties. Het
voorkomen van uitsluiting van
mensen op de werkvloer of arbeids-
markt vereist niet alleen een doel-
treffend diversiteitsbeleid, merkt ze
op. Het brengt nog een grotere uit-
daging met zich mee want ,,uitslui-
ting vindt plaats in de hoofden en
harten van mensen’’.

Discriminatie in Nederland is een
systematisch probleem. Dit ver-
klaarde premier Mark Rutte in een
persconferentie over de corona-aan-
pak nadat de eerste Nederlandse de-
monstraties hadden plaatsgevon-
den. Saniye Çelik ziet die erkenning
als een stap vooruit, maar om uit-
sluiting – of het nu gaat om racisme
of subtielere vormen van uitsluiting
– echt tegen te gaan moet er meer
worden gedaan.

Politie
Çelik doet niet alleen onderzoek
naar diversiteit en inclusie, organi-
saties kloppen ook bij haar aan als ze
advies willen of hun diversiteits-
plannen willen voorleggen. Wat Çe-
lik regelmatig tegenkomt is dat de
plannen mooi op papier staan, maar
veelal niet erg innovatief zijn. Het
komt vaak ook niet verder dan het
organiseren van enkele activiteiten. 

De aandacht voor diversiteit
neemt wel toe: bij veel publieke or-
ganisaties speelt het bijvoorbeeld
mee bij de werving en selectie van
nieuwe medewerkers. Organisaties
willen wel mensen met een andere
achtergrond en etniciteit aanne-
men, maar daarnaast moeten er ook
doorgroeimogelijkheden zijn voor
mensen van kleur, merkt Çelik op.
De toplaag van publieke organisa-
ties wordt vaak nog steeds gevuld

met witte Nederlanders. ,,Organisa-
ties stellen steeds vaker quota in om
vrouwen aan de top te krijgen, maar
waarom hebben we zoiets niet voor
etnische diversiteit?’’

Çelik begon ooit haar loopbaan
als politievrouw en werkte er zeven-
tien jaar bij de politie. Ook bij haar
voormalige werkgever doet ze on-
derzoek naar diversiteitsvraagstuk-
ken die binnen de organisatie spe-
len. Niet goed kunnen omgaan met
verschillen in de samenleving, maar
ook binnen het korps zelf zijn daar
voorbeelden van.

Er is nog altijd een groep agenten
die in hun privéleven niet of nauwe-
lijks omgaat met mensen van kleur,
aldus Çelik. Hoewel zij op hun werk
meer te maken hebben gekregen
met diversiteit, leven ze in hun ei-
gen sociale bubbel en dit werkt door
in de manier waarop ze met mensen
van een andere etniciteit omgaan.
Een diversiteitbeleid roept volgens
haar ook weerstand bij politiemen-
sen op. ,,Er zijn nog steeds agenten
die het onzin vinden’’, zegt ze. ,,We
doen toch goed politiewerk, dat
wordt er dan vaak tegenin ge-
bracht.’’ 

Tegelijkertijd worden agenten
van kleur hier vaak persoonlijk door
geraakt. ,,Maar ze vinden het niet al-
tijd makkelijk om daar wat van te
zeggen omdat ze anders binnen de
organisatie als klokkenluider ge-
zien kunnen worden’’, vertelt Çelik. 

Het gebrek aan diversiteit binnen
de politiekorpsen is een dilemma
waar de Nederlandse politie aan
moet werken, daarnaast erkent de
politie ook dat etnisch profileren op
straat meer dan incidenteel voor-
komt. ,,Als agent moet je continue
snel schakelen’’, zegt Çelik. Ze bena-
drukt dat het belangrijk is dat agen-
ten hun keuzes achteraf beschou-

wen. ,,Je moet je eigenlijk elke keer
afvragen: waarom heb ik die per-
soon staande gehouden’’, vertelt ze.
,,Reflecteren zou een kerncompeti-
tie moeten zijn van de politie.’’ 

Het zou helpen als het opleidings-
niveau bij de Nederlandse politie
omhoog zou gaan, adviseert Çelik.
Agenten die hoger opgeleid zijn,
zijn volgens haar beter in staat om
complexe maatschappelijke vraag-
stukken te analyseren en te begrij-
pen. Bij de politie heeft slechts 11
procent van de medewerkers een
hbo- of universitaire studie afge-
rond. Bij dat percentage zijn ook de
medewerkers in leidinggevende po-
sities meegeteld. In onze samenle-
ving is percentage ongeveer 40 pro-
cent en onder jongeren is het zelfs
hoger. Waarom heeft een kerninsti-
tuut als de politie niet een even-
wichtig opleidingsniveau, vraagt ze
zich af.

Privilege
Uitsluiting is overigens niet iets dat
alleen door witte mensen wordt ge-
daan, vindt Çelik. We hebben alle-
maal de neiging om liever toe te
trekken naar mensen die op ons lij-
ken en daarmee anderen buiten te
sluiten. ,,Dat is niet alleen een white
privilege, ook mensen van kleur slui-
ten keihard uit. Iedereen moet in de
spiegel leren kijken en zich afvra-
gen: hoe inclusief ben ik?’’ Ze merkt
op dat de politiek ook een voor-
beeldfunctie zou kunnen innemen
als het aankomt op de bevordering
van inclusie. Want eveneens in de
politiek is de diversiteit beperkt. Po-
litici moeten vaker mensen van
kleur voordragen voor belangrijke
functies zoals fractieleider, wethou-
der of burgemeester, aldus Çelik.

Waar de Black Lives Matter-de-
monstraties toe gaan leiden in Ne-
derland vindt ze moeilijk te voor-
spellen. ,,Je ziet bij de protesten dat
vooral jonge mensen de barricade
op gaan.’’ Ook bij de politie valt het
haar op dat jongere agenten het ge-
sprek over diversiteit makkelijker
aan lijken te gaan dan dat hun oude-
re collega’s dat doen. ,,Ik ben opti-
mistisch door de jonge generatie’’,
zegt ze.

’Iedereen moet in de
spiegel leren kijken’
Anika van de Wijngaard

Leiden ■ De Black Lives Matter-de-
monstraties brengen overal ter we-
reld racisme en discriminatie in de
samenleving voor het voetlicht, zo
ook in Nederland. ,,Discriminatie is
inherent verbonden aan mijn on-
derzoeken’’, stelt lector diversiteit
Saniye Çelik van de Hogeschool Lei-
den. 

Saniye Çelik: ,,Discriminatie is inherent verbonden aan mijn onderzoeken.’’ FOTO TACO VAN DER EB
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Maarten Wolterink

Al tien jaar organiseert het concern
wandeltochten waarbij deelnemers
langs cafés in Leiden trekken en spe-
ciaalbieren voorgeschoteld krijgen.
Toen de horeca vanwege de corona-
crisis volledig moest sluiten, vielen
meerdere evenementen ook in het
water.

Dat de gevolgen groot waren, kan
organisator Frank van Leeuwen be-
vestigen. „Gewoonlijk zouden wij in
deze maanden twee gelegenheden
organiseren, de Lentebierwandeling
en de Zomerbiervaart, maar die gaan
nu niet door. Je zit daar qua deelne-
mers al snel tegen de duizend aan,
dus je loopt wel behoorlijk wat in-
komsten mis.”

Van Leeuwen en zijn collega Bas
Koster kwamen daarom al snel op
het idee om een digitale proeverij te
houden. Van Leeuwen: „We sturen
nu bierpakketten naar deelnemers,
met daarbij een link naar onze live
videostream. Tijdens de stream zul-
len ik en Bas vanuit een studio de
avond aan elkaar praten, en schake-
len we steeds door naar één van de
vier deelnemende brouwerijen uit
de regio.”

Bier drinken voor
het beeldscherm
Thijs-Jan van Aalst

Leiden ■ De tijdelijke sluiting van
de horeca had grote gevolgen voor
de zomerse evenementenagenda.
Ook bierwandeling.nl moest zijn
bierproeverijen in Leiden schrap-
pen. De organisator komt 26 juni
met een digitale proeverij, de Bin-
nenBierwandeling.

Iedere bewoner kan op de geluid-
maatregelkaart inzien welke maat-
regel Rijkswaterstaat voor zijn of
haar huis in petto heeft. Bewoners
krijgen de komende zes weken de
tijd om erop te reageren. Vanaf be-
gin 2021 is het plan definitief en kan
de uitvoering beginnen. 

De Rijksstraatweg die dwars door
Wassenaar loopt, heeft vooruitlo-
pend op het plan al stiller asfalt ge-
kregen. Verder komen er aan de be-
woonde zijde van de weg, tussen de
Lange Kerkdam en de Narcislaan
twee geluidsschermen. Het scherm
tussen de Lange Kerkdam en de Ro-
zenweg wordt drie meter hoog. Het
scherm tussen de Rozenweg en het
bestaande scherm krijgt een hoogte
van zes meter. Aan de andere kant,
ter hoogte van Zuidwijk komt een
kleiner scherm, drie meter hoog.
Verder krijgen veel huizen in Wasse-
naar een onderzoek naar gevelisola-
tie.

In Sassenheim komen schermen
van twee meter hoog. Drie kleine
schermen staan gepland bij de Klin-
kenberg en een langer scherm komt
ter hoogte van de bebouwde kom
van Sassenheim. Een andere maatre-
gel die Rijkswaterstaat hier treft is
het aanbrengen van stiller asfalt.
Gevelisolatie is in Sassenheim, afge-
zien van een enkele verspreid lig-

gende woning, niet aan de orde.
In Zuid-Holland komen in totaal

1900 huizen in aanmerking voor
vermindering van geluidsoverlast
door het wegverkeer. De circa 1450

woningen met de meeste verkeers-
herrie en huizen die alleen voor ge-
velisolatie in aanmerking komen,
komen als eerste aan de beurt. Be-
halve in Wassenaar en Sassenheim

staan de meeste woningen van de
eerste fase in Rotterdam, Delft en
Dordrecht.

Het plan voor Zuid-Holland is een
van de twintig regionale plannen

die Rijkswaterstaat heeft. Het rijk
heeft in totaal 900 miljoen euro be-
schikbaar gesteld voor het vermin-
deren van geluidsoverlast langs we-
gen en sporen.

Aanpak geluidsoverlast langs drukke wegen 
Marieta Kroft

Wassenaar/Sassenheim ■ Ge-
luidsschermen, stiller asfalt en/of
isolatie van de woningen langs rijks-
wegen moet de geluidsoverlast voor
aanwonenden verminderen. Rijks-
waterstaat gaat onder meer voor de
bewoners van 182 huizen in Wasse-
naar en 110 in Sassenheim een of
meer van deze maatregelen treffen.

Bewoners van 182 huizen langs de Rijksstraatweg in Wassenaar ervaren nu nog dagelijks te veel verkeerslawaai. FOTO TACO VAN DER EB

Hogeschoollector
diversiteit Saniye
Çelik over racisme 


