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Werk is de cruciale factor voor elke vorm van integratie, maar de weg 

daarnaar toe blijkt al decennia vol obstakels. Dat komt onder meer door 

een maatschappelijk klimaat waarin diversiteitsbeleid dreigt te verharden 

tot identiteitspolitiek. Het komt erop aan identiteitsverschillen zowel te 

erkennen als te overstijgen. Wie je bent doet er wel degelijk toe, maar gaat 

in de werksituatie op in het publieke belang van een gezamenlijke toekomst.

 

Hans Boutellier 

Wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut 

Woordvoerder Kennisplatform Integratie & Samenleving
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In ons derde jaarbericht stellen we de vraag naar de verhouding tussen samen werken en 

samen leven, subtiel gescheiden door twee spaties - het moet niet te zoetsappig worden. 

Ons uitgangspunt is dat de samenleving, die haar diversiteit productief weet te maken, 

uiteindelijk de beste papieren heeft voor de toekomst. Het is een eenvoudig uitgangspunt 

dat goed past bij het hernieuwde besluit om de zogenoemde ‘integratieportefeuille’ bij uw 

departement onder te brengen. Maar er gaat een wereld achter schuil – zo eenvoudig is dat 

niet, diversiteit productief maken.

In onze KIS-projecten hebben we een scala van initiatieven, projecten en programma’s 

beschreven, onderzocht of ondersteund. Daar zijn hoopgevende en teleurstellende projecten 

bij, of iets daartussen in. Zoals de arbeidstoeleiding van vluchtelingen. Dat gaat nog steeds 

moeizaam, maar in veel gemeenten wel iets beter, omdat er steeds meer ervaring mee 

wordt opgedaan. We vroegen ook naar de toekomstdromen van jongeren, en zagen de 

grote afstand tot de realiteit. We maakten handreikingen voor gemeenten en werkgevers op 

basis van goede praktijken, maar zien ook de fnuikende discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Zelfs voor Nederlanders met een migratie-achtergrond, die hier zijn geboren en getogen, 

blijft het moeilijk om aan de slag te komen, om hun dromen waar te maken. Velen lukt 

dat goed, soms na langdurig ‘invechten’ op de arbeidsmarkt - laten we ook de successen 

vieren. Maar de ontvankelijkheid van de samenleving lijkt vaak toch tekort te schieten, 

wat kan leiden tot demotivering en afhaken. Diversiteit productief maken, vraagt om een 

maatschappelijke context die meewerkt. En daar ontstaan vaak de problemen.

NORMAAL DOEN?

In politiek en samenleving domineert momenteel een houding van ‘een baan zoeken en 

verder normaal doen’. Dat blijkt niet erg realistisch, gezien de hogere werkloosheidscijfers 

voor mensen met een migratieachtergrond. Zo makkelijk is het niet om met een 

migratieachtergrond de arbeidsmarkt te betreden. Maar het is vooral beledigend vanwege 

de grote culturele diversiteit van onze samenleving en de diverse  identiteiten die daarin 

opgaan. Want wat is normaal? Is juist niet een kenmerk van diversiteit dat de opvattingen 

daarover sterk verschillen? Hoe kom ik aan een baan als ik klaarblijkelijk afwijk van de 

dominante beelden? Kan ik eigenlijk mijzelf wel zijn? 

Na vijftig jaar (recente) migratiegeschiedenis is de samenleving nog steeds op zijn minst 

verkrampt waar het om migratie en integratie gaat - als het al niet erger wordt. Ik waag 

me aan een poging dit te verklaren. De Catalaanse socioloog Manuel Castells schreef in 
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de tweede helft van de jaren negentig drie dikke delen over wat hij The Information Age 

noemde, een tijdperk waarin alles draait om informatie - economisch, politiek en sociaal. 

Deel I gaat over de netwerkmaatschappij:  een samenleving die op een totaal andere manier 

georganiseerd is dan de aan tijd en plaats gebonden traditionele samenleving.  Het tweede 

deel van deze trilogie noemde hij The Power of Identity (1997). In een netwerkmaatschappij 

gaat de individuele identiteit een steeds belangrijker rol spelen.

De samenleving zou zich volgens hem in toenemende mate gaan organiseren rond 

identiteiten, meer dan via omvattende politieke ideologieën, zoals het liberalisme of het 

socialisme. Wie ik ben, of wie wil ik zijn, en waar ik me thuis voel – dat zijn de vragen 

waar we ons in netwerken om bekommeren . En daarin concurreren de behoefte aan 

een erkenning met gevoelens van verlies, een verlangen naar hoe het was. Het is een 

onproductieve tegenstelling, maar daarom nog niet minder actueel. Juist omdat wie we zijn 

in een ingewikkelde netwerksamenleving niet meer zo vanzelfsprekend is, maken we ons er 

extra druk om. Ik denk dat Castells de spijker op zijn kop sloeg.  

Grote verhalen spelen een steeds minder grote rol. In de geïndividualiseerde Westerse 

samenlevingen staan we er behoorlijk alleen voor als we moeten bepalen wie we zijn. Het 

gaat in de politiek vaak om op zich zelf staande onderwerpen of belangen, bijvoorbeeld 

van ouderen of rond het milieu. En we zien steeds meer strijdvaardigheid rond identiteiten. 

Castells wees in dat verband op het belang van primaire identiteiten, gekoppeld aan 

kenmerken die tot op zekere hoogte onontkoombaar zijn. Hij noemt etniciteit, nationaliteit 

en religie. Zij geven enig houvast bij de opgave om te worden wie we zijn. 

Er wordt tegen die achtergrond soms wel erg gemakkelijk gedacht dat identiteit een kwestie 

van kiezen is. Het is het postmoderne idee van een ‘zelf’ dat scenario’s kiest, heroverweegt 

en een levensstijl ontwikkelt die als authentiek wordt gepresenteerd. Als dat zo is dan kun je 

die dus ook aanpassen, en dan is het nog maar een kleine stap om te zeggen dat iedereen 

normaal moet doen. Maar identiteit wordt vaak helemaal niet als keuze ervaren. De filosoof 

Walzer (2005) spreekt van passionate identities. Mensen hechten aan wie ze zijn, aan hoe 

ze zo zijn geworden en hoe ze van daaruit hun toekomst kunnen vormgeven. 

De dwang tot het inleveren van de eigen identiteit zien we alleen in totalitaire staten. Of is 

dat ook in de Westerse democratieën steeds meer het geval? ‘Normaal doen’ is vooral een 

machtsuitspraak: anderen behoren zich te gedragen zoals ik dat gewend ben. Het sluit uit 
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dat mensen anders zijn, doen of spreken dan wat degenen met de touwtjes in handen als 

normaal zien, met het risico groepen mensen tegen elkaar uit te spelen: ‘Wie in mijn ogen 

niet normaal doet, hoort er niet bij’. De overstijgende politieke strijd ligt vooral op de as van 

geslotenheid versus openheid, van identiteitsdwang versus pluriformiteit.

MEER DAN NORMAAL

Manuel Castells schreef over ‘the power of identity’ al aan het einde van de jaren negentig. 

Internet stond nog maar in de kinderschoenen. De sociale media hebben er sindsdien 

een flinke schep bovenop gedaan. Anoniem en ongecensureerd krijgen primaire emoties 

ruim baan. Het lijkt soms alsof de menselijke geest, in al zijn grilligheid, zich geopenbaard 

heeft. Iedereen kan zich uiten, maar omdat er niemand luistert, moeten we steeds harder 

schreeuwen. Het gevecht om wie we zijn, is in volle gang. Dat varieert van white power tot 

salafisme, en van white privilige tot lhbt-emancipatie. Er is identiteitspolitiek in goede en 

in kwade zin, met de beste bedoelingen of regelrecht ondermijnend - inclusief de reacties 

daarop. Pick your choice. Maar de strijd om identiteit is niet zonder risico’s.

Identiteit ontstaat vooral in het anders zijn dan anderen. Dat is op zichzelf geen probleem, 

het is zelfs een groot goed: verschil, variatie, diversiteit. Maar identiteitspolitiek kan al gauw 

leiden tot de verabsolutering van de eigen identiteit – of misschien beter, het eigen gelijk. 

We zien allerlei vormen van orthodoxie en radicalisering, zowel religieus als seculier. We 

zoeken de bevestiging van wie we denken te zijn bij gelijkgestemden en leven in eigen 

netwerken van ‘ons kent ons’. Dan leiden verschillen tot tegenstellingen en conflicten, die 

kunnen escaleren tot strijd en daadwerkelijke vijandschap.

Dan gaat het niet alleen om de afwijzing van de ander, maar zelfs om het verlangen 

naar eliminatie: het buiten de grenzen houden of brengen of, in geval van oorlog, zelfs 

vernietiging.1  Een wereld die steeds meer in het teken komt te staan van identiteit vormt 

een slechte voedingsbodem voor het productief maken van diversiteit. Maar we kunnen ook 

niet doen alsof die er niet is! Het zal er juist op aankomen om praktijken zo te organiseren 

dat zij identiteit tegelijk erkennen en er overstijgend aan zijn. Identiteiten zijn niet zomaar 

inwisselbaar, maar ze zijn ook niet geheel en al statisch. 

1 Volgens de omstreden politiek filosoof Carl Schmitt (1932) zelfs de inzet van alle politiek.
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Als we al willen spreken van ‘normaal’, dan zou het moeten gaan om evenwicht, om 

wederkerigheid, over respect voor elkaars identiteit en over hoe we met elkaar een toekomst 

creëren zonder aanziens des persoons. We hebben de democratische rechtsstaat die de 

verhoudingen regelt, en we hebben wetgeving die de arbeidsmarkt faciliteert en begrenst. 

Daarbinnen zijn veel identiteiten mogelijk. Ieder kan bij wijze van spreken zijn eigen God 

kiezen, of denken het zelf te zijn. Een samenleving die zijn diversiteit productief wil maken, 

heeft weinig aan polariserende identiteitspolitiek. Zij heeft baat bij een zekere sociale 

cohesie, die eerst en vooral inclusief is. Het gaat om meer dan normaal. 

HET LUKT EEN BEETJE

Dit is het moment voor enige relativering; we moeten de mate van polarisatie niet 

overdrijven. Het SCP-rapport De sociale staat van Nederland (Bijl, Boelhouwer e.a. 2017) 

laat bijvoorbeeld zien dat er in 1994 meer mensen van mening waren dat Nederland teveel 

migranten heeft dan in 2017 (van bijna de helft naar minder dan een derde). En onze eigen 

Ron van Wonderen (2018) kwam in zijn onderzoek naar opvattingen over multicultureel 

samenleven maar liefst 137 opvattingen tegen, zowel positief als negatief, die mensen naar 

hartenlust combineren. In de hoofden van burgers (van allerlei snit) heerst een bricolage 

van positieve en negatieve meningen, en is er meestal geen sprake van eenduidige 

polariserende houdingen.  

Toch moeten we de venijnige werking van polarisatie ook weer niet onderschatten. Dan 

gaat het over discriminatie, bijvoorbeeld door uitzendbureaus, of over etnisch profileren 

van de politie, over haatdragende en bedreigende interacties in de sociale media, of over 

kleine vormen van agressie die mensen ziek kunnen maken of hen doen verharden in hun 

eigen identiteit. In de anonimiteit en de  ongecontroleerde alledaagsheid bestaat meer 

haatdragendheid dan velen van ons denken. Dat moet je misschien wel meemaken om 

te weten wat het is. Diversiteit productief maken vraagt om begripsvolle en doelgerichte 

aanpakken waarmee we negatieve dynamiek begrenzen en positieve ontwikkelingen 

faciliteren. Maar hoe?

We hebben voor de gelegenheid 28 producten van ons kennisplatform op een rij gezet die te 

maken hebben met de arbeidsmarkt; ze gaan over toeleiding, competenties, discriminatie 

en over het diverser maken van organisaties en bedrijven. Ik trek er enige voorzichtige 

conclusies uit en begin bij de nieuwe migranten. Er zit enige verbetering in hoe gemeenten 

het doen bij het bemiddelen van statushouders naar werk, of vrijwilligerswerk, of stages, 
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of werkervaringsplekken. Een aantal gemeenten heeft slimme werkwijzen ontwikkeld, 

waarbij snel (bijvoorbeeld in het Westland) en parallel werken aan toeleiding, opleiding, taal, 

huisvesting en gezinszorg (bijvoorbeeld in Amsterdam) zoden aan de dijk zet.

Werkgevers blijken vaak wel aan te spreken te zijn op hun verantwoordelijkheid voor het aan 

werk helpen van vluchtelingen, maar ze willen deze wel graag delen en hebben behoefte 

aan goede informatie over statushouders. De  gemeente moet hen daarbij ondersteunen, 

bijvoorbeeld via het continueren van de uitkering. Voor diversiteitsbeleid in het algemeen 

zien we vooral veel animo bij sociale ondernemers en overheidsinstellingen, bijvoorbeeld 

bij het vinden van stageplaatsen voor jongeren met een migratieachtergrond. Maar bij 

andere bedrijven gaat het vaak moeizaam. In het MBO zien we dat begeleiders en jongeren 

sommige werkgevers maar liever vermijden. Vaak wordt in de eigen etnische groep naar 

een oplossing gezocht, terwijl brede praktijkervaring belangrijk is voor het ontwikkelen van 

de beroepsidentiteit.

We hebben onderzoeken, projecten, meetlatten en handreikingen voor het diverser maken 

van organisaties. Maar we moeten tegelijk constateren dat de resultaten veelal achterblijven 

bij de verwachtingen. Ik breng voor de gelegenheid de parlementaire enquête van 2004 onder 

voorzitterschap van Stef Blok,  de huidige minister van Buitenlandse Zaken, in herinnering. 

Het rapport beschrijft hoe in de jaren tachtig door de nationale overheid al werd gekozen 

voor integratiebeleid gericht op de kerninstituten. Ook het diversiteitsgevoeliger maken van 

organisaties staat al enkele decennia op de agenda. Er is ten opzichte van die tijd misschien 

wel enige vooruitgang geboekt, maar het identiteitspolitieke klimaat lijkt steeds meer te 

verkrampen. 

TOEWIJDING EN VERANKERING

We lijken  allemaal al zo goed te weten hoe we organisaties diverser kunnen maken: zowel 

van bovenaf als van onderop; niet alleen werven, maar ook vasthouden door het creëren 

van doorgroeimogelijkheden en cultuurverandering. Het is een proces van lange adem en 

vasthoudendheid. Dat gaat het best als organisaties duidelijk hebben waar ze het voor 

doen. Het kan dan ook gaan om de businesscase, om een hogere kwaliteit van werken en 

eventueel het inclusieve imago. En toch is elke organisatie weer een geval apart. 

Wat misschien nog wel het meest opvalt in onze projecten is het belang van aandacht 

en betrokkenheid. Toewijding van hoog tot laag! Toewijding van de bestuurder, van de 
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stagebegeleider, van de vluchtelingenambtenaar, van de vrijwillige mentoren bij het zoeken 

naar werk, van de werkgever die uit zijn comfortzone weet te stappen. Zo blijkt het zin 

te hebben als ontmoeting plaatsvindt tussen werkgevers en werkzoekenden; bekend 

maakt wel degelijk bemind, als het maar niet als verplichting wordt ervaren. Contact, 

respect, waardering, zelfvertrouwen, ervoor gaan. Grote structurele vraagstukken verwijzen 

uiteindelijk ook naar kleine verhoudingen -   samen werken, samen leven – die wel verankerd 

worden voor echt succes.

In de huidige samenleving zien we naast elkaar bestaan expliciete toenadering tussen 

mensen, parallelle onverschilligheid, betrokkenheid en kernen van vijandschap. Daarvoor is 

geen overkoepelende oplossing denkbaar. En zo erg is het binnen zekere grenzen ook niet. 

Een pluriforme rechtsstaat is juist ook pluriform in zijn contrasten en kan tegen een stootje. 

Zij is een veelkleurig palet van praktijken en projecten, een groot gebied waarop muddling 

through (Lindblom, 1959) het devies is – door de modder ploeteren, grote stappen zetten is 

niet mogelijk, maar met kleine stappen lukt het wel.

Maar de richting is van belang. Als je geen doel hebt, weet je niet waar je naartoe moet 

modderen. Er is de noodzaak van de continuïteit, van duurzaamheid, we moeten door, met 

inbegrip van iedereen. Daarin schuilt het publieke belang van diversiteit productief maken. 

Werken is een van de beste vehikels voor het ontwikkelen en onderhouden van de wil 

tot samenleven – daar gaat het om een gezamenlijke toekomst. Hannah Arendt (1958) 

onderscheidde aan werken drie betekenissen: zij heeft het over arbeid als het gaat om het 

levensonderhoud, zij spreekt van werk als het gaat om het produceren van goederen en 

diensten, en ten slotte onderscheidt ze het handelen waarmee het publieke domein wordt 

gecreëerd. Van arbeid tot handelen is de glijdende schaal waarin samen leven vorm krijgt. 

De geschiedenis leert dat de democratische rechtsstaat een kwetsbare constructie is, 

die altijd ook weer antidemocratische tendensen oproept (Lefort, 2016). Zeker als die 

constructie in het teken komt te staan van identiteit en de gerichtheid op de eigen groep 

versterkt. Een pluriforme samenleving kent geen grand design, maar is een geheel van 

praktijken, gemeenschappen en netwerken. Deze kunnen in principe sterk verschillen op 

voorwaarde dat zij gepaard gaan aan een gemeenschappelijke wil tot samenleven – het is 

een inzicht dat teruggaat tot de grote socioloog Emile Durkheim (1858-1917).
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In zo een brede opvatting betekent diversiteit productief maken dus ook ontmoeting, 

verbinding en cultuur; het draagt bij aan gemeenschappelijke identiteitsontwikkeling, aan 

samenleven, al is het maar op de werkvloer, aan een publiek domein. Participatie. Voor 

de maatschappij als geheel is participatie noodzakelijk voor haar voortbestaan. Voor 

individuen betekent het een mogelijkheid voor bestaanszekerheid, ontplooiing en zingeving: 

ikigai  (een Japans begrip voor een reden om te bestaan, dat momenteel goed in de markt 

ligt). En voor de sociale verhoudingen levert participatie het cement van de cohesie. 

Zulke praktijken dienen – zo leren onze bevindingen – echter wel georganiseerd te worden, 

door de ondernemer, de werknemer, de wethouder en al die andere functies die daarbij 

komen kijken. En door de nationale overheid, waar het aankomt op de bestrijding van 

discriminatie, de vormgeving van beleid en wetgeving, en het uitstralen van de noodzaak 

tot het productief maken van diversiteit. Samen werken gaat verder dan een ‘baan 

zoeken en normaal doen’. Identiteitspolitiek mag niet in de weg staan van diversiteit in 

arbeidsparticipatie. Het doet er wel degelijk toe wie je bent, en in het werken overstijgen we 

dat in een gezamenlijke toekomst. Dat is waar KIS aan wil en kan bijdragen. Samen werken 

betekent vooral ook werken aan samenleven.



Samen werken en samen leven 10Bericht aan de Minister

Arendt, H. (1958). The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.

Bijl, R., J. Boelhouwer e.a. (2017). De sociale staat van Nederland Den Haag: SCP.

Castells, M. (1996-1998; herziene versies 2009-2010), The Information Age. Economy, Society and 

Culture. Oxford (UK): Blackwell.

Lefort, Cl. (2016). Wat is politiek? Amsterdam: Boom

Lindblom, Ch. (1959). The Science of Muddling Through, in Public Administration, Vol. 19, pp. 79-88.

Schmitt, K. (1932). Der Begriff des Politischen. Berlijn: Duncker & Humblot, herziene uitgave in 1963.

Walzer, M (2005). Politics and Passion. Toward a More Egalitarian Liberalism. New Haven: Yale 

University Press.

Wonderen, R. van (2018). Bezorgdheid en veerkracht Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit 

inde samenleving. Utrecht: KIS

OVERZICHT VAN RELEVANTE PUBLICATIES VAN KIS ROND ARBEIDSMARKT

2017 EN 2018

1. Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen. Handreiking voor de begeleiding 

van vrijwilligerswerk, (taal)stages en werkervaringsplaatsen. https://www.kis.nl/publicatie/

werkend-leren-als-opstap-naar-werk-voor-vluchtelingen 

2. Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2017. https://www.kis.nl/publicatie/

monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2017 

3. De rol van gemeenten bij arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Vier inspirerende voorbeelden. https://

www.kis.nl/publicatie/de-rol-van-gemeenten-bij-arbeidsparticipatie-van-vluchtelingen 

4. Zijn interventies rondom arbeidstoeleiding van statushouders  effectief? (tussenrapportage) https://

www.kis.nl/publicatie/zijn-interventies-rondom-arbeidstoeleiding-van-statushouders-effectief 

5. Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen? Een 

verkenning. https://www.kis.nl/publicatie/hoe-kunnen-gemeenten-werkgevers-ondersteunen-bij-het-

aannemen-van-vluchtelingen 

6. Feiten & cijfers: leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond. https://www.kis.nl/

publicatie/feiten-cijfers-leefomstandigheden-van-kinderen-met-een-migratieachtergrond

7. Gedeelde toekomst. Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren. https://www.kis.nl/

publicatie/gedeelde-toekomst 

8. Zelfredzaamheid nieuwkomers (online: januari)

9. Filmpje: tips voor mbo-onderwijsprofessionals om stagediscriminatie tegen te gaan (online: begin 

februari)

VÓÓR 2017

10. Effectief diversiteitsbeleid, tel uit je winst! Een handreiking bij de audit diversiteit. https://www.kis.nl/

publicatie/effectief-diversiteitsbeleid-tel-uit-je-winst (2016)

11. Audit diversiteit, een online instrument. https://www.audit-diversiteit.nl/ (2016) 
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KENNISPLATFORM INTEGRATIE & SAMENLEVING

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, 

adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over 

vraagstukken 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. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle projecten, vragen en 

antwoorden en andere vormen van kennisuitwisseling?  

Zie www.kis.nl, meld u aan voor de nieuwsbrief of volg ons 

op Twitter of LinkedIn.
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