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av-& mentor
poet je Diet rij oven

maar zelf zoeken
voor iedere kansarme een mentor was de uitkomst van de
Sociale Agenda, die nu als boek verschijnt. Paul Schnabel las

het en waarschuwt dot zulke ongevraagde geschenken
snel als belediging kunnen worden opgevat

ijk, dat is nou eens een
leuk idee. ledereen een
mentor, in ieder geval
de half miljoen kans-
armste inwoners van

it land. Daar heb je we] minstens
een half miljoen en misschien
zelfs wel een miljoen mentoren
voor nodig. Dat hoeven dan niet
meteen ook de meest kansrijke
inwoners to zijn, maar zelfs zon-
der dat zou het betekenen dat on-
geveer een op de zeven huishou-
dens een mentor zou tellen en een
op de dertig huishoudens een
mentor zou krijgen. Dat is erg
veel en dat roept meteen de vraag
op wie dat aan beide zijden gaat
organiseren en hoe je ook een
beetje in de gaten houdt of bet al-
lemaal goed loopt. Bovendien,
wat moet zo'n mentor eigenlijk
doen en kan hij of zij dat ook
doen? Wat to doen als bet niet
klikt tussen mentor en pupil of als
de pupil helemaal geen mentor
wil?

Het lijkt een beetje flauw om
een goed idee met dit soort verve-
lende vragen meteen de grond in
to boren. Cynisme is ook een ma-
nier om de handen niet uit de
mouwen to hoeven steken. Als ie-
dereen meteen ja, maar...' gaat
roepen, komen we nooit verder.
`Starke Manner braucht das
Land', geen beterwetende stuurlui
aan wal. Dat is ook weer waar en
daarom is het goed om eens to kij-
ken of de nummer een van de top
zeven van de Sociale Agenda -
'een mentor voor iedereen aan de
ondcrkant' - meer is dan een
sympathieke gedachte van Volks-
krant-lezers die niemand tot iets
willen dwingen. Want dat geldt
voor alle voorstellen uit de top ze-
ven: de toon is positief, de inzet is
opbouwend en de onuitgesproken
verwachting is dat iedereen, aan
de bovenkant en aan de onder-
kant, mee wil doen en uiteindelijk
ook hetzelfde wil. Het is zeer de
vraag of dat waar is. Misschien is

bet echte probleem wel dat de
eendracht van het land net langer
bestaat en dat de Sociale Agenda
dus ook niet als oplossing moet
presenteren wat een nieuwe Soci-
ale Agenda juist zo nodig maakt.

Telemachus
Mentor stond als oudere vriend
Telemachus, de zoon van Odys-
seus, met raad en daad bij. Een
mentoraat is duidelijk nog altijd
een een-op-eensituatie, waarin de
oudere, wijzere, meer ervaren
partner bereid is zijn inzicht en
]tennis belangeloos ter beschik-
king to stellen van iemand die nog
jong en onervaren is. De relatie
heeft een vriendschappelijk ka-
rakter, de sociale afstand tussen
Mentor en Telemachus is dus Be-
ring, en bet advies dat gegeven
wordt, is direct van nut voor de
ontvangende partij. Anders ge-
zegd, Mentor kent de wereld van
Telemachus uit eigen ervaring
goed of helpt Telemachus de weg
vinden in een voor hem nog nieu-
we wereld. Dat was drieduizend
jaar geleden zo in de tijd van Ho-
merus en het is nu nog steeds zo.

Telemachus en Mentor ]open in
duizendvoud rond in Nederland.
De Algemene Bestuursdienst van
bet ministerie van Binnenlandse
Zaken laat high potentials bege-
leiden door ervaren ambtenaren
op hoge posten, Maroldcaanse en
Turkse studenten helpen middel-
bare scholieren van Maroldcaanse
en Turkse komaf bij hun huis-
werk, de Stichting Vluchtelingen-
werk heeft vrijwilligers klaar
staan om nieuwe immigranten to
helpen hun weg to vinden in de
Nederlandse samenleving. Het
zijn een paar voorbeelden, maar
als bestuurslid van het Oranje
Fonds zie ik per jaar letterlijk
hondcrden mentoraatsprojecten
langskomen. Bijna altijd zijn het
klcinschalige, lokale initiatieven
met weinig structuur en veel per-
soonlijke inzet. De individuele be-

nadering en de kleine groep zijn
essentieel voor de kans op, succes.
In de meeste gevallen gnat bet om
gevestigden die buitenstaanders
helpen ook gevestigde. to worden.
Niet in bet algemeerf, maar op
een specifiek gebied en uiteraard
op basis van wederzijdse vrijwil-
ligheid. De gevestigden willen
graag helpen, de buitenstaanders
willen graag geholpen worden.

De mooiste en maatschappelijk
belangrijkste vorm van mentoraat
is in Nederland nooit goed tot
ontwikkeling gekomen. In Duits-
land kent men an oudsher in en
ten dele ook in plaats van bet be-
roepsonderwijs bet meester-gezel-
systeem. In veel beroepen met een
ambachtelijk karakter ga je in de
leer bij een schilder, loodgieter of
bakker met veel praktische erva-
ring en bij voorkeur ook een ei-
gen bedrijf. Het systeem staat in
Duitsland onder druk en wordt in
Nederland zeer gemist. Het bij
ons steeds populairder wordende
duale stelsel, leren en werken,
heeft een veel minder persoonlijk
karakter en kan dus niet als een
vorm van mentoraat worden be-
schouwd.

Echt een vak leren van een ech-
te vakman zou vooral voor veel
jongens, die kansarm zijn gewor-
den door een vertrek zonder di-
ploma uit bet vmbo en mbo, een
heel aantrekkelijke optie kunnen
zijn. Werken met en onder ie-
mand die de baas en vaak ook ei-
gen baas is, vraagt echter veel mo-
tivatie en een bereidheid tot in-
schikkelijkheid en dienstbaarheid.
Als die er niet zijn, zal ook de
mentor snel zijn motivatie verlie-
zen. In Duitsland is dat in tocnc-
mende mate het geval.

Zeker bij de meest kansarmen -
ervan uitgaande dat we goed kun-
nen bcpalen wie dat zijn - is hct
de vraag in hoeverre zij (nog) ge-
motiveerd zijn om de aansluiting
bij de hoofdstroom van de samen-
leving to vinden. Omgekeerd is.

- hetsetoog
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hot de vraag in hoeverre de po-
tentiele mentoren oolc iets to bie-
den hebben dot aansluit op de
Ieefwereld en de werkelijkheid
van wat in alle opzichten als ech-
te buitenstaanders beschouwd
kunnen worden. Zo is al gebleken
dot gevestigde en succesvolle on-
dernemers we[ inspirerende voor-
beelden voor starters kunnen zijn,
maar zelden nuttig blijken als be-
geleiders van de start. Ze hebben
zelfs niet de contacten die een
starter goed kan gebruiken. Daar-
voor zitten ze al to hoog in de
markt. Lang geleden werd mijn
vader gevraagd mentor to zijn van
een jongen uit wat toen een asoci-
aa[ gezin heette en het nu nog
steeds is. Hij is er snel mee ge-
stopt, omdat hij absoluut niet het
gevoel had als leek in dot gezin
iets zinnigs to kunnen doen. De
Tokkie-programma's hebben hem
postuum gelijk gegeven. Om Hal-

lo medemens van het
Werktheater kon je der-
tig jaar geleden nog la-
chen, nu is bet onver-
mogen tot wederzijds
begrip en contact een

probleem geworden dot
alleen maar scherper ge-

voeld zal worden wanneer
de ene karat vooral betutteling

en paternalisme beleeft en de an-
dere kant wantrouwen en hoon
ontmoet. 'Mentor' is teleurgesteld
en bang, 'Telemachus' beledigd en
vijandig. .

Is daar niets aan to doen? Ja,
maar dot gebeurt dus al. Het zijn
de duizenden initiatieven overal
in bet land waar mensen er wel in
slagen op basis van con gemeen-
schappelijk belong of een gedeel-
de belangstelling elkaar to vinden.
Dat zou verder gestimuleerd kun-
ncn worden via scholen, mos-
keeen, sportverenigingen en
buurthuizen, maar ook dot ge-
beurt al. Het is zeker niet raad-
zaam om doze initiatieven al to
veel to formaliseren en to subsi-
dieren. Het spontane goat er dan
of en daarmee verliest het ook
zijn aantrekkelijkheid. Je kunt
misschien we[ zeggen dot juist de
organisatorische lichtheid er he-
laas ook voor zorgt dot de zicht-
baarheid van deze initiatieven be-
perkt blijft.

Leerplicht

In de top zeven van de Sociale
Agenda komen Glen Mills-scho-
len of boot camps niet voor, maar
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oolc meer structurcle maatregelen
als onderdeel van een nieuwe so-
ciale agenda ontbreken. Een ver-
lenging van de leerplicht tot 18
jaar - inmiddels door bet )cabinet
aan de Kamer voorgesteld - is een
uitstekende manier om de (cans
op vroegtijdige uitval uit het on-
derwijs tegen to helpen gaan. Ze-
ker nu jongeren ook niet meer
hoeven to rekenen op een uitke-
ring als ze vroegtijdig de school-
banken verlaten.

De top zeven heeft vooral be-
trekking op de jeugd. Misschien
dat bet daarom ook allemaal zo
paternalistisch klinkt. Hen wordt
goed gedaan, ze lcrijgen kansen en
stages, ze moeten de muziekles en
de sportclub gesubsidieerd krij-
gen, ze krijgen op de lagere
school al een echte academicus to
zien, ze worden naast midden-
klasse-kinderen in de schoolban-
ken gezet zodat ze zullen worden
als zij. Voor dot laatste is geen en-
kel bewijs en de kans dot het om-
gekeerde gebeurt is zelfs aanzien-
lijk groter. Simpelweg omdat de
wetten van de jungle en de open-
rots dan ook voor middenklasse-
lcinderen zullen gaan gelden.
Hoeveel middenklasse-ouders
zijn werkelijk bereld hun kinde-
ren aan een dergelijk experiment
bloot to stellen? Niet veel denk ik
toch en ik kan ze geen ongelijk
geven.

Wie bet hele lijstjc bekijkt, valt
vooral op dot op geen enkel mo-
ment ook iets gevraagd of ver-
wacht wordt van de mensen voor
wie de Sociale Agenda is opge-
steld. Zelf hoeven zij nets to doen
en vreemd genoeg wordt ook de-
genen die wel iets willen doen,
maar daar de middelen, de kennis
of de kennissen niet voor hebben,
nauwelijks steun gcboden. Ze
krijgen iets cadeau, voetbalschoe-
nen of een viool, of er wordt wat
voor ze geregeld door een mentor,
maar weinig leidt tot zoveel haat
en tegelijkertijd steeds hogere ei-
sen als juist bet lcrijgen van wat in
de normale wereld gekocht moot
worden met zelf verdiend geld.

Goed onderwijs en echt werk
moeten op iedere sociale agenda
de belangrijkste instrumenten blij-
ven. Het mag niet to gemakkelijk
zijn om jezelf verstolcen to hou-
den van goed onderwijs en bet
mag zeker niet verleidelijk zijn
om work to mijden. Motivatie om
aan de slag to gaan on to blijven
wordt daar zeker door bevorderd,

zeker als je weet dat je jezelf be-
loont door je eigen inzet. Als een
mentor daar bij kan helpen, is dot
prima, maar wel zelf zoeken naar
zo iemand. Daar mag dan zelfs
wel een handje bij worden gehol-
pen. Op verzoek.
Paul Schnabel is directeur van het
Sociaal en Cultureel Planbureau.

30 plannen voor
prinses Maxima
30 plannen voor een beter Neder-
land, zo heet het boek waarvan hat
eerste exemplaar aanstaande
maandag wordt overhandigd door
de Deense politicoloog Bjbm Lom-
borg aan prinses Maxima. Het boek
(ultgeverij Meulenhoff) Is het eind-
product van de Sociale Agenda,
een project van de Volkskrant, de
Raad voor Maatschappelijke Ont-
wikkeling an hot Tijdschrift voor
Sociale vraagstukken.
Doel van de Sociale Agenda was to
bekijken welk urgent maatschap-
pelijk probleem het best oplosbaar
Is. De kosten in vergelijking tot de
baten bepaalden de u)telndelijke
rangUjst van goede plannen,
op een elndigde het plan zoveel mo-
gellJk Nederlanders aan de onder-
kant van de samenleving een men-
torte geven die hen de wegwijst
naar een baan of een oplelding (het
Betoog, 1 full 2006).
De Volkskrant heeft, als bijdrage
aan dit plan, de site mentorprojec-
ten.nl ontwlkkeld. Daarop kan ie-
dereen vinden welke mentorpro-
jecten er bestaan in zijn buurt.
Het Oranje Fonds is bereld nieuwe
en bestaande mentorprojecten fl-
nancleel to ondersteunen.
www.oranjefonds.nl
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