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Infosheet

Hoe denken Nederlanders over de 
etnisch-cultureel diverse samenleving?

Uit het onderzoek ‘Bezorgdheid en Veerkracht: Nederlanders 

over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving’ (2017) 

van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

KIS heeft 70 Nederlanders uitgebreid laten vertellen over hun 

ideeën, beelden, gevoelens en persoonlijke ervaringen ten 

aanzien van de (toenemende) culturele en etnische diversiteit in 

de Nederlandse samenleving. 

Ook is gesproken over 

de polarisatie die in 

het maatschappelijk 

debat te zien is. Komt 

dit ook terug in wat 

deze Nederlanders 

te zeggen hebben.? 

Hoe denken zij over 

mensen met andere 

opvattingen over etnisch-culturele diversiteit dan zijzelf? Deze 

gesprekken leverden in totaal 137 narratieven op, die te verdelen 

zijn over meerdere thema’s. En wat blijkt? Mensen denken genu-

anceerder dan het debat doet vermoeden.  

Verdeling in thema’s:

• Culturele verschillen

• Sociale veiligheid

• Sociale samenhang en stabiliteit

• Economie 

• Religieuze diversiteit

• Vluchtelingenopvang

Achtergrondkenmerken geïnterviewden

• Sekse: Man [36]; Vrouw [34].

• Achtergrond: Nederlands [50]; Migratie [20].

• Leeftijd: 18-24 [13]; 25-39 [20]; 40-59 [20]; 60+ [17].

• Woonplaats: dorp [17]; kleine stad [9]; middelgrote stad [20]; 

grote stad [24].

• Opleiding: MBO of lager [31]; MBO of hoger [39].

• Religie: christelijk [22]; islam [6]; overig [4]; geen [38].

• Partijvoorkeur: PVV [10]; VVD [7]; CDA/CU/SGP [7]; D66 [4]; 

PvdA [8]; GL/PvdD [9]; SP [7]; weet niet [17].

BREED GEDEELDE ZORGEN

De geïnterviewden maken zich vaak zorgen over de groeiende 

tegenstellingen en spanningen tussen mensen met verschil-

lende etnisch-culturele achtergronden. Ze zijn bang dat groepen 

mensen langs elkaar heen leven, er ‘eilandjes’ ontstaan in de 

samenleving. Veel mensen vinden de omgang met mensen met 

een andere achtergrond ongemakkelijk, met name door de taal-

barrière en verschillen in omgangsvormen. 

Ook ervaren geïnterviewden verliesgevoelens: ze voelen zich 

minder thuis in hun wijk, hebben het gevoel geen grip te hebben 

op veranderingen in de samenleving en zijn onzeker over wat 

nog de Nederlandse identiteit is. Er is angst om de (culturele) 

vanzelfsprekendheden en verworvenheden waarvoor ‘lang is 

gestreden’ (bijv. rond de positie van vrouwen en homo’s) te 

verliezen. 

Daarnaast is er bezorgdheid over het toenemen van maatschap-

pelijke spanningen door discriminatie, vooroordelen en doordat 

mensen met een migratieachtergrond steeds vaker en luider 

hun mening laten horen. Ook vinden geïnterviewden dat de 

berichtgeving in (sociale) media, en het selectief gebruik ervan, 

bijdraagt aan de polarisatie. Het nieuws is vaak te negatief en 

geeft te veel ruimte aan scherpe opvattingen.

Over de komst van vluchtelingen en arbeidsmigranten hebben 

mensen dubbele gevoelens. Er leven zorgen over bijvoorbeeld 

“Ik vind het fijn om met mensen contact te kunnen hebben 

op straat. Al is het maar een simpel hoi. [Maar ik ervaar] dat 

het contact met niet-Nederlanders moeizamer verloopt. Ik 

vind het normaal om mensen te groeten. Maar er zijn hier 

islamitische vrouwen in de buurt, die kijken je dan niet aan, zij 

kijken juist een andere kant op en lopen dan door… Daardoor 

voel ik me minder thuis in mijn eigen buurt en soms ook wel 

eenzaam.”
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verdringing op de arbeidsmarkt, verminderde beschikbaarheid 

van huizen, de te grote aanspraak op de sociale voorzieningen. 

Hoewel velen een morele verplichting voelen vluchtelingen op te 

vangen, stellen zij ook voorwaarden en grenzen. Zoals niet te 

grote aantallen en geen ‘economische’ vluchtelingen. En de 

aandacht voor vluchtelingen mag niet ten koste gaan voor de 

aandacht voor de aanpak van bijvoorbeeld armoede en zorg. De 

meeste geïnterviewden vinden dat van mensen met een migra-

tieachtergrond mag worden verwacht dat zij zich tot op zekere 

hoogte aanpassen aan de in Nederland gangbare normen en 

waarden, gebruiken en omgangsvormen, en ook de Nederlandse 

taal spreken. 

MAAR OOK OPTIMISME EN VEERKRACHT

Anderzijds is er sprake van optimisme over de veerkracht die de 

samenleving laat zien bij het leren omgaan met de verschillen. 

Veel geïnterviewden die enerzijds bezorgd zijn, vinden ander-

zijds kennismaking met mensen met een andere culturele 

achtergrond ook interessant of verrijkend. De diversiteit vinden 

ze in essentie positief, omdat je van elkaar kan leren. Ook vinden 

ze dat je mensen in principe moet beoordelen op de persoon, 

niet op zijn of haar afkomst. 

De meeste geïnterviewden hanteren het volgende algeme-

ne narratief: “Mensen met een migratie achtergrond moeten 

de ruimte krijgen om aan (aspecten van) hun eigen cultuur 

of tradities vast te houden mits dit niet leidt tot conflicten of 

andere negatieve gevolgen voor de Nederlandse samenle-

ving of voor de betreffende bevolkingsgroepen zelf. Mensen 

met een andere culturele achtergrond moeten zich aanpas-

sen aan de ‘Nederlandse cultuur’ om eventuele problemen 

te voorkomen en om kansen te vergroten. Zij moeten zich 

daartoe aanpassen aan de normen en waarden, vrijheden en 

wetgeving in Nederland.”

“Met de fancy fair maakte ik met mijn vrouw een hele grote 

pan Marokkaanse soep, dat noemen we Harira. [...] Er waren 

ook Nederlandse collega’s met pannenkoeken, knakworst-

jes. Een jaar laten organiseerden we weer een fancy fair en er 

kwam een vader van een jongen: ‘Heb je weer van die lekke-

re soep?’ Dat onthouden ze en dat werkt uitstekend. Dat zijn 

de eenvoudigste dingen die de mensen tot elkaar brengen. 

Je moet proberen bruggen te bouwen en je moet ze tot el-

kaar brengen. Je moet de dingen doen die aanspreken, en 

niet steeds proberen op hoog niveau te discussiëren of intel-

lectueel proberen te doen. Gewone dingen. Samen een kom 

soep eten.”

Veel geïnterviewden zien dat migranten vaak banen hebben die 

anders niet vervuld zouden worden. En dat zij nieuwe ideeën, 

kennis en kwaliteiten meebrengen. 

Een ander voorbeeld van ‘veerkracht’ dat uit de interviews naar 

voren komt is dat zorgen van burgers zelden gaan over de hele 

etnisch-cultureel diverse samenleving. Geïnterviewden scheren 

mensen met een migrantenachtergrond niet altijd over één kam, 

maar maken onderscheid tussen en binnen verschillende 

groepen met een migratieachtergrond, en zijn over bepaalde 

(sub)groepen optimistischer dan over anderen. Over met name 

meisjes met een migrantenachtergrond zijn burgers vaak 

positief en optimistisch. Daarnaast gaan velen van de geïnter-

viewden er vanuit dat mensen met een migratieachtergrond 

steeds beter hun plek in de samenleving weten te vinden en dat 

verschillen en vooroordelen in de toekomst zullen afnemen.

Degenen die zich zorgen maken over toenemende spanningen 

en tegenstellingen, denken ook dat dit niet het toekomstbeeld 

hoeft te zijn. Wel is het volgens hen dan noodzakelijk dat het 

‘genuanceerde midden’ zich krachtig genoeg laat horen en 

extreme meningen steviger tegenspreekt. 

Zorgen over:

• Toenemende tegenstellingen en spanningen.

• Omgangsvormen en wederzijds begrip.

• Verlies sociale cohesie in samenleving.

• Verlies van identiteit en culturele tradities.

• Verlies maatschappelijke verworvenheden.

• Overlast, onveiligheid, terrorisme.

• Negatieve berichtgeving in media.

• Verdringing op arbeids- en woningmarkt.

Optimisme over:

• Andere culturen zijn verrijking voor samenleving.

• Van elkaar leren, kruisbestuiving culturen.

• Vervullen banen die ‘Nederlanders’ niet willen.

• Helpt tegen vergrijzing in samenleving.

• Bepaalde bevolkingsgroepen doen het goed.

• Meer gewenning, vooroordelen zullen afnemen.
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GENUANCEERDERE OPVATTINGEN OVER DIVERSITEIT DAN 

HET DEBAT DOET VERMOEDEN

De extreme standpunten in het landelijk integratiedebat worden 

door de geïnterviewden niet of nauwelijks gedeeld. Bijna iedereen 

heeft zowel negatieve als positieve opvattingen en herkent 

daarin zelf ook de nuances en tegenstrijdigheden. Met name 

ouderen en mensen in niet-stedelijke gebieden hebben zorgen 

over toenemende tegenstellingen en spanningen. Dit narratief 

baseren ze op wat ze zien in de media en op internet. Jongeren 

en stedelingen zijn optimistischer. Dit lijkt te komen doordat zij 

vaker persoonlijk contact hebben met mensen met een andere 

etnisch-culturele achtergrond. Geïnterviewden met een migratie 

achtergrond benoemen veelal dezelfde zorgen als geïnterview-

den met een Nederlandse achtergrond.  Geïnterviewden met 

een islamitische achtergrond hebben daarbij vooral zorgen 

over negatieve berichtgeving in de media. De ondervraagden 

voelen zich door de tegenpolen in het debat onder druk gezet 

om meer uitgesproken standpunten in te nemen. Het feit echter 

dat veel mensen in zichzelf zowel positieve als negatieve ideeën 

en gevoelens verenigen, maakt het voor hen mogelijk om meer 

weerstand te kunnen bieden tegen deze polarisatie.

AANKNOPINGSPUNTEN OM DE SAMENLEVING TE VERSTER-

KEN TEGEN ONGEWENSTE POLARISATIE

Het is voor beleidsmakers, professionals, maatschappelijke 

organisaties, de politiek, de media en anderen belangrijk om te 

beseffen dat mensen verschillende narratieven in zich vereni-

gen, positief én negatief.  En dat veel zorgen vaak dwars door 

politieke voorkeuren, sociale status of demografische achter-

gronden heen lijken te lopen. Wil je mensen bereiken, dan moet 

je je richten op hun specifieke zorgen en weerstanden en niet op 

groepen mensen, zoals bijvoorbeeld ‘de boze burger’. Bepaalde 

zorgen leven vooral bij specifieke groepen in de samenleving, 

zoals bezorgdheid bij lager opgeleiden over verdringing op de 

woningmarkt. Het rapport gaat nader in op welke zorgen vaker 

voorkomen bij bepaalde groepen.

Verder lijkt de polarisatie in veel gevallen niet te wortelen in 

grote thema’s, zoals religieuze verschillen. Uit het onderzoek 

komt het beeld naar voren dat het veel vaker voort lijkt te komen 

“Ik heb heel vaak dubbele gevoelens, ik vind dat heel lastig. 

Als je die narigheid ziet van wat vluchtelingen is overkomen, 

dan denk ik ‘laten we alsjeblieft aardig voor ze zijn’. Maar als 

je dan tegelijkertijd de ellende ziet die mensen uit andere cul-

turen soms veroorzaken in Nederlands, zoals zich heel bru-

taal gedragen, dan vind ik dat toch ook moeilijk. Die beelden 

vind ik echt in tegenstelling met elkaar. Dat veroorzaakt dus 

ook in mijn gevoelens een tegenstelling, en geeft ook angst, 

vind ik.”

uit kleinere oorzaken, zoals onzekerheid, fricties in de omgang 

met elkaar en het onvermogen om de ander daarop aan te 

spreken. Bijvoorbeeld omdat mensen elkaar letterlijk én figuur-

lijk niet verstaan of andermans omgangsvormen niet begrijpen. 

Dit biedt aanknopingspunten voor een gesprek hierover. Ook 

constructief persoonlijk contact lijkt op basis van de interviews 

verbindend te werken, omdat geïnterviewden die vaker contact 

hebben met mensen van diverse achtergronden positiever en 

optimistischer zijn. 

Bij geïnterviewden is bezorgdheid over polariserende berichtge-

ving in de media en op sociale platforms. Aanknopingspunt is 

hier het vergroten van de mediawijsheid van met name jongeren, 

zodat zij polariserende boodschappen beter kunnen duiden. 

Daarnaast moeten discriminatie en vooroordelen worden tegen-

gaan. Onder andere door te laten zien dat de groepen mensen 

met een bepaalde migratieachtergrond bestaan uit allemaal 

verschillende individuen die onderling sterk kunnen verschil-

len. Ook is belangrijk om discriminatie en uitsluiting tússen en 

bínnen etnisch-culturele groepen tegen te gaan.

Deze informatie komt uit het onderzoek ‘Bezorgdheid en 

Veerkracht: Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit 

in de samenleving’ dat hier online staat: https://www.kis.nl/

publicatie/bezorgdheid-en-veerkracht.

https://www.kis.nl/publicatie/bezorgdheid-en-veerkracht
https://www.kis.nl/publicatie/bezorgdheid-en-veerkracht
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KENNISPLATFORM INTEGRATIE & SAMENLEVING

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, 

adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraag-

stukken rond integratie, migratie en diversiteit. Daarnaast 

staat het platform open voor vragen, signalen en meningen 

en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. 

Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele 

bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. 

Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden 

en andere kennisuitwisseling via www.kis.nl, de nieuwsbrief, 

Twitter en LinkedIn.
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