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‘Het eerste beeld dat opdoemt, zet je vaak op het verkeerde been’

‘Of je nu vindt dat de multiculturele samenleving en integratie van nieuwkomers geslaagd is of niet, het is een feit dat de bevolkings-

samenstelling van Nederland in amper twee generaties drastisch is veranderd. Daar valt van alles over te zeggen, maar voordat we 

dat gaan doen, wil ik opmerken dat het eigenlijk ongelofelijk is hoe we ons als samenleving aan die verandering hebben aangepast.’

Met deze relativerende woorden opent Prof. dr. Hans Boutellier het Kennisatelier Beeldvorming Integratie en Diversiteit op maandag 5 

november jl. in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen. Hij is wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut, bijzonder 

hoogleraar Veiligheid en Veerkracht én woordvoerder van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Omdat de aanpassing 

aan de nieuwe, multi-etnische realiteit in de Randstad sneller is gegaan dan in de provincie, is er volgens Boutellier een ‘Nederland van 

verschillende snelheden’ ontstaan. Dat is een constatering, geen waardeoordeel. Het doel van dit Kennisatelier is om meer evenwicht 

te krijgen in de beeldvorming over integratie. Voor dit Kennisatelier zijn onderzoekers, beleidsmakers en journalisten uitgenodigd om 

hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

BEELDVORMING IS EEN MIX

Onderzoeker Kirsten Tinnemans van het Kennisplatform Integratie & Samenleving, neemt het stokje van Hans Boutellier over en voert 

de aanwezigen met zevenmijlslaarzen door de literatuurverkenning die zij voor dit Kennisatelier heeft gedaan naar beeldvorming rond 

integratie. Haar onderzoeksterreinen zijn maatschappelijke participatie, diversiteit en integratie. “Uit literatuur blijkt dat beeldvorming een 

heel ingewikkeld proces is en dat beelden vaak worden opgebouwd uit diverse elementen. Feiten zijn slechts een deel van het verhaal. 

Percepties, aannames, emoties en waarden, die vaak niet gestoeld zijn op feiten, maken ook deel uit van de mix die tot beeldvorming leidt. 

Tevens spelen individuele ervaringen – zowel van professionals als burgers – een belangrijke rol bij de beeldvorming over integratie”, 

weet Tinnemans. 

GEVOELSTEMPERATUUR

Prof. dr. Tom Postmes uit Groningen vertelt de aanwezigen over een onderzoek dat hij in opdracht van het ministerie van Justitie en 

Veiligheid samen met anderen heeft gedaan naar het ontstaan van beelden over het migratiebeleid. Het maatschappelijke draagvlak 

voor migratiebeleid werd ook meegenomen in dit onderzoek. Beeldvorming is volgens Postmes een proces dat niet alleen plaatsvindt 

door gebeurtenissen tussen groepen, maar vooral ook door dialoog bínnen groepen. Die beeldvorming speelt volgens de literatuur een 

belangrijke rol in de mate van draagvlak, maar daarbij worden de processen binnen groepen vaak over het hoofd gezien. De literatuur 

onderscheidt een ingroup en een outgroup. Er is een aantal factoren die tolerantie jegens outgroups zoals migranten negatief beïnvloe-

den: competitie, dreiging en (in)compatibiliteit. Positieve factoren zijn humaniteit, pluriformiteit en contact. Ook binnen een ingroup kan 

verdeeldheid ontstaan. “Dit kan veroorzaakt worden door onzekerheid over eigen identiteit”, vertelt Postmes. 

Als hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) weet hij hoe complex die processen kunnen zijn. De casus 

van de Armeense tieners Howick en Lili, die uitgezet zouden worden, maar door grote maatschappelijke verontwaardiging toch mochten 

blijven, was een ‘thermometer moment’ waarop de gevoelstemperatuur van het Nederlandse integratieklimaat kon worden opgemeten.  

“Je zag een duidelijke wij-zij dynamiek. Dat kan erop wijzen dat de verhouding tussen groepen verandert, maar het kan ook een indicator 
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zijn van instabiliteit van de eigen identiteit. Je afzetten tegen de onbekende ander kun je bijvoorbeeld doen als je niet stevig in je schoenen 

staat”, aldus Postmes. 

DIEPGEWORTELDE OVERTUIGING

Terwijl de Nederlandse economie floreert en haar inwoners tot de gelukkigste op aarde behoren, is er veel ongenoegen in onze samen-

leving. “Er is sprake van een diepgewortelde overtuiging dat het slecht gaat met ons. Die overtuiging is niet toe te schrijven aan links of 

rechts, maar wordt heel breed gedragen. En bepaalt mede hoe gebeurtenissen zoals de geplande uitzetting van Howick en Lili wordt 

geïnterpreteerd, maar ook de afschaffing van de dividendbelasting of het faillissement van het Slotervaart ziekenhuis”, vertelt Postmes. 

In eerste instantie lijkt het alsof Nederland alleen maar zwart-wit kan reageren op dit soort incidenten. Je trekt dan tijdens de rel rond 

Howick en Lili de conclusie dat heel veel Nederlanders tegen uitzetting zijn en daarmee partij kiezen voor migranten of, in 2015 tijdens de 

‘migrantencrisis’, dat heel veel Nederlanders juist tegen migranten zijn. Ongenoegen voedt de reuring over dit soort incidenten.

Maar als je goed kijkt naar de achterliggende overtuigingen, zie je dat er veel grijstinten zijn. Als je kijkt naar persoonlijke opvattingen is 

bijna driekwart van de Nederlanders voorstander van de opvang van echte vluchtelingen. Men heeft meer moeite met de opvang van EU 

migranten (‘gelukzoekers’). Maar echt kritisch is men vooral over de uitvoering van het vluchtelingenbeleid. De gedachtegang daarbij is 

vaak ‘De Nederlandse overheid kan niet eens voor zijn eigen mensen zorgen, dus die vluchtelingen kunnen we er niet bij hebben’. Veel 

reuring rondom migratie zou wel eens vooral voort kunnen komen uit het ongenoegen over de samenleving en de overheid, en dus veel 

minder worden gevoed door afkeer van vreemdelingen. Uit het onderzoek blijkt dat maar een heel klein deel van de Nederlandse bevol-

king mordicus tegen de opvang van vluchtelingen is. 

NIET ONDERHANDELBAAR

Tom Postmes wijst ook op de effecten van uitspraken uit de politiek, op de beeldvorming van integratie. Zoals die van premier Mark Rutte, 

die zich op Prinsjesdag 2016 uitliet over integratie. In de troonrede stond “Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de 

voeten gekregen.  […] Tegelijkertijd zijn in de maalstroom van alledag onrust en onbehagen kenmerken van deze tijd.” In een interview later 

op de dag legde Rutte uit waar dat ongenoegen vandaan kwam: “Het gevoel van onbehagen zit hem in ‘blijft Nederland wel Nederland?’ 

[..] We zitten wel met dertig jaar mislukt integratiebeleid.” (Trouw, 21/9/16) Volgens Postmes versterkt dit soort uitspraken het wij-zij 

denken. “Je zou van een premier een ander verhaal verwachten. Een verhaal dat verbindt, in plaats van verdeelt. Mislukte integratie wordt 

hier ineens verheven tot dé reden dat Nederlanders ondanks de economische voorspoed ontevreden zijn. Dat negatieve verhaal over 

migratie is misplaatst en vaak ook onjuist: het beleid van de overheid staat veel meer ter discussie dan migratie zelf. Je kunt tegen EU 

migranten zijn – omdat ze onze banen zouden ‘inpikken’ – maar in werkelijkheid hebben we deze arbeidsmigranten keihard nodig om de 

BV Nederland te laten draaien. Dat weten veel mensen best. Die kant van de medaille zou Rutte ook mogen laten zien.” 

TOLERANTER GEWORDEN

Wie de geluiden op de sociale media hoort, zou denken dat de xenofobie – de angst voor vreemdelingen – de laatste tijd is toegenomen. 

“Maar dat is niet zo”, vertelt Postmes. Statistisch is Nederland zelfs toleranter geworden. “Er is een grote, stille middengroep, die zich niet 

laat horen in de discussies op Facebook en Twitter. Daar hoor je vooral de extreme voor- en tegenstanders. En die doen dat niet alleen om 

het stille midden te overtuigen van hun gelijk, maar vooral om hun eigen achterban te bevestigen. “De sociale media als theater voor de 

eigen kring.” Na het verhaal van Tom Postmes zijn alle aanwezigen ervan doordrongen dat beeldvorming van integratie een ingewikkeld 

proces is. En dat het eerste beeld dat opdoemt, je vaak op het verkeerde been zet.  

SCHURENDE GESPREKKEN 

De beurt is aan Cemil Yilmaz van het sociale innovatiebureau IZI Solutions in Amsterdam. “Wij houden ons bezig met het bevorderen 

van raciale- en sociale gelijkwaardigheid. Wij bieden innovatieve ideeën om die gelijkheid in organisaties en de samenleving voor elkaar 

te krijgen.” In tegenstelling tot wat de naam suggereert, zijn daar niet altijd eenvoudige oplossingen voor, IZI Solutions biedt creatief 

maatwerk. Een voorbeeld daarvan is de Respecttour. De tour is erop gericht om bottom up met groepen burgers uit heel Nederland onze 

gedeelde normen, waarden en identiteit op te halen en vorm te geven. “We gaan het land in om met diverse groepen ‘schurende gesprek-

ken’ te voeren over onderwerpen die gevoelig liggen.” Hierbij zijn goede moderators belangrijk om de energie in die groepen constructief 

te kanaliseren. Tegelijkertijd wil IZI Solutions impactcampagnes ontwikkelen om verandering binnen de sectoren van politiek, overheid, 

onderwijs, arbeidsmarkt en media te bewerkstelligen. Volgens Yilmaz heeft Nederland geen integratie- maar een segregatie- en partici-

patie probleem. Integratie is volgens hem een achterhaald concept. “Er wordt regelmatig gesproken over de integratie van generaties die 
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hier geboren en getogen zijn. Dan is er geen sprake van integratie, dat zijn Nederlanders.” De manier waarop we over integratie spreken 

past volgens Yilmaz niet langer bij de superdiverse samenleving die Nederland is geworden. “In zo’n samenleving bepaalt niet één groep 

de norm voor de rest, maar doen we dat sámen.”

REPUBLIEK ALLOCHTONIË

Ewoud Butter, oprichter van Republiek Allochtonië, neemt het stokje van Cemil Yilmaz over. Hij begint met een quiz, om te kijken hoe het 

met de feitenkennis van de aanwezigen is. Wie bijvoorbeeld denkt dat de discussie over Zwarte Piet nieuw is, zit ernaast. In een ‘Neger-

nummer’ van de Groene Amsterdammer dat in april 1930 verscheen, stond al een aanklacht van Melis Stoke (pseudoniem van Herman 

Salomonson) tegen het hulpje van Sinterklaas. Butter, werkzaam als zelfstandig onderzoeker, richtte in 2005 de Republiek Allochtonië (de 

naam is gekscherend bedoeld) op als tegenhanger van de reguliere media. “Aan het begin van deze eeuw stoorde ik me aan de eenzijdige 

en weinig feitelijke berichtgeving over Nederlanders met een migratieachtergrond en moslims in het bijzonder in de meeste media – ook 

in de zogenaamde kwaliteitskranten. Ik wilde het andere, diverse geluid laten horen door mensen met een migratieachtergrond en hun 

organisaties een podium te bieden. Daarnaast wilde ik dat er meer aandacht kwam voor onderzoekers en onderzoeksresultaten. ” 

Volgens Butter staan er regelmatig onjuiste nieuwsberichten in kranten omdat sommige journalisten niet de tijd nemen of hebben om 

feiten te checken en zelf onderzoeksrapporten goed te lezen en te interpreteren. “Daarnaast hebben media een voorkeur gekregen 

voor opiniemakers, bekende Nederlanders met een vlotte babbel, maar vaak met weinig verstand van zaken. Dan gaan ongefundeerde 

meningen en frames al snel de berichtgeving overheersen ” Naast de Republiek Allochtonië heeft Butter samen met het weblog Sargasso 

in 2017 de website stellingchecker.nl gelanceerd om uitspraken van politici te checken. “In deze tijden van fake news geen overbodige 

luxe. Het dilemma bij factchecken is alleen of je in het frame van een ander wil stappen. Als Wilders bijvoorbeeld zegt dat er in Nederland 

sprake is van islamisering, en ik ga dat factchecken, dan herhaal ik zijn frame. Aan de andere kant: wanneer je nu het woord islamisering 

googelt, dat stuit je al snel op feitelijke artikelen op Republiek Allochtonië die het verhaal van Wilders ontkrachten.”  Factchecken blijft 

nuttig en belangrijk, maar in hoeverre het helpt tegen de waan van de dag, vraagt Ewoud Butter zich af. “Onze samenleving lijdt de laatste 

twintig jaar aan een etnische- en religieuze obsessie. Er worden te vaak religieuze- of etnische verklaringen aan maatschappelijke proble-

men of deviant gedrag gegeven zonder enige onderbouwing. Vroeger werd, met reden, meer belang gehecht aan sociaaleconomische 

verklaringen.” Butter, ook werkzaam als toneelschrijver, gelooft wel in de kracht van kunst en cultuur om de samenleving empathischer 

te maken en gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. “Vertel elkaar verhalen, ga naar het theater. We hebben verbeeldingskracht 

nodig om verschillen te overbruggen en dichter bij elkaar te komen.”

GESPREKSTAFELS 

Na de plenaire sessie zijn de deelnemers uiteengegaan om in drie gesprekstafels door te praten over het thema. De uitkomsten zijn per 

gesprekstafel plenair teruggekoppeld. En hieronder leest u de samenvatting. 

Terugkoppeling gesprekstafel 1 

• Publieke geluiden worden het meest gehoord. Je kunt hier op verschillende manieren op reageren. Je kunt meebewegen, maar 

dat is eigenlijk geen optie. Daarmee versterk je wat er al wordt geroepen. Je kunt er tegenin bewegen. Verschillende verhalen zijn 

van belang, maar het risico van alternatieven is dat het stereotyperend wordt. Hoe je verhaal wordt ontvangen, is daarnaast ook 

afhankelijk van de context en lezer. Als iemand bijvoorbeeld al heel negatief staat tegenover vluchtelingen is het moeilijk om dat te 

veranderen. De vraag is hoe je dan aansluiting vindt bij mensen die überhaupt niets met het onderwerp hebben.  

• Een andere vraag die speelt, is wat de rol van onderzoekers is. Moeten zij actief naar voren stappen? Het publiek verschilt hierover 

van mening. Enerzijds vinden sommigen dat onderzoekers zich moeten uitspreken op basis van de onderzoeken die ze hebben 

gedaan. Anderzijds vinden onderzoekers dat dat niet hun rol is en dat ze zich niet actief moeten mengen in het publieke debat.  

• Je kan ook nog proactief handelen. Wetenschappers kunnen zich meer laten horen. Vaker bij de opinietafels aanschuiven en dan 

proberen zoveel mogelijk feiten en kennis in te brengen. 

• De media highlight meestal een aantal dingen uit een rapport. De nuances gaan hierin vaak verloren. Er wordt een voorbeeld 

gegeven van een journalist bij Nieuwsuur waarbij een onderzoeker dan probeert om te nuanceren. Het is vaak niet mogelijk voor 

onderzoekers om een onderzoek te reduceren tot een kernboodschap waar de journalisten naar verlangen. 
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• Politici met een publieke functie, zoals burgemeesters, kunnen er wel op aangesproken worden wanneer ze iets ongenuan-

ceerd brengen. Politici in de Tweede Kamer kunnen daar niet op aangesproken worden. Zij zitten in de Tweede Kamer voor hun 

partij en spreken daarom vanuit dat perspectief. Deze partijpolitieke aanpak kan een invloed hebben op de beeldvorming.   

• Soms is het innemen van standpunten een manier om de aandacht op zichzelf te vestigen. Degenen die het hardst roepen, worden 

het meest gehoord. Je kan steeds keuzes maken om mee te bewegen of ertegenin te gaan. 

• Hoe kan je tegen de stroom inroeien? Wie laten we aan het woord en wanneer? Daarnaast, hoe vind je aansluiting bij mensen die 

niet openstaan voor deze (meer genuanceerde) geluiden?  

• Een belangrijke conclusie is dat naast het belang van verhalen en verschillende vormen van verhalen, het ook belangrijk is om te 

blijven handelen. Betekenisvolle verhalen blijven echter wel van belang, omdat ze een tegenkracht kunnen vormen.  

Terugkoppeling gesprekstafel 2 

• Andere media moeten bewuster worden gemaakt van hun bijdrage wanneer gaat om beeldvorming. Creatievere en meer gedra-

matiseerde vormen maken soms meer indruk en kunnen meer bijdragen aan positieve beïnvloeding van beeldvorming. Bijvoor-

beeld in de vorm van documentaires.  

• Dialoog moet meer en grootschaliger podium krijgen. 

• Onderzoekers moeten zich meer (in de media) uitspreken als er sprake is van ongenuanceerde beeldvorming.  

• Negatieve beeldvorming ontstaat enerzijds door de focus op negatieve aspecten van integratie, maar anderzijds ook door het 

gebruiken van bepaalde termen. Bepaalde termen roepen meer negatieve gevoelens op dan alternatieve, meer neutrale, termen. 

Deze negativiteit heeft impact op zowel individuen als de samenleving. 

• Er zijn twee kampen: Extreemrechts vs. Extreemlinks. In werkelijkheid is dit veel genuanceerder. Het grote, stille midden wordt 

vaak vergeten. 

• Daarnaast kunnen politici ook een rol spelen in de negatieve beeldvorming, echter, dit is vaak niet verwonderlijk aangezien ze een 

bepaalde politiek gekleurde bril op hebben. Is dit acceptabel?  

• De vraag is welke ‘maatregelen’ wel succesvol zijn in het bijdragen aan een genuanceerder beeld. Zoals eerder vermeld is er een 

grote, stille middengroep. Dit wil zeggen dat er een groot deel van de samenleving tussen de extremen in leeft en vaak hinkt op 

meerdere gedachten. Deze groep laat niet echt van zich horen en daarom wordt ze vaak vergeten. Deze grote groep heeft vaak 

een genuanceerder beeld van integratie dan de media en politici ons laten denken. Deze mensen zijn daarom ook vatbaarder 

voor een meer neutrale berichtgeving.  

• Daarnaast blijkt dat er wel degelijk een dialoog kan worden aangegaan door mensen met verschillende perspectieven. Dit werkt 

alleen wel beter op een kleinschalig niveau. Deze uitwisseling van ideeën kan leiden tot meer bewustwording en begrip aan beide 

kanten.  

• Daarnaast blijkt dat empathie en het vertellen van persoonlijke verhalen vaak kan helpen in het veranderen van de attitudes 

van mensen.

• Journalisten moeten meer worden aangesproken op framing en gebrek aan neutrale berichtgeving. Dat kan ook opgelost 

worden met meer diversiteit in de redacties qua personeelssamenstelling.  

• Wetenschappers moeten een prominentere rol aannemen met betrekking tot gebalanceerde beeldvorming. Zij hebben vaak 

de meeste kennis over bepaalde onderwerpen, maar laten zelden van zich horen wanneer er sprake is van onjuiste en ongenuan-

ceerde berichtgeving.  

• Een deelnemer benoemt dat het soms ook heel lastig is om negatieve beeldvorming of beïnvloeding te voorkomen. In publieke dis-

cussies spelen partijpolitieke kwesties uiteindelijk wel vaak een belangrijke rol. Hierdoor wordt polarisatie nogal eens versterkt in 

plaats van dat bijgedragen wordt aan depolarisatie. 

Terugkoppeling gesprekstafel 3 

• Het belang van definiëring van het begrip integratie is hier besproken. Waar hebben we het precies over? De groep van vluchte-

lingen is relatief klein ten opzichte van andere migrantengroepen. Welke taal gebruik je? 

• Er worden in het debat over migratie en immigratie verschillende definities gehanteerd   

• Het gaat vaak alleen over vluchtelingen als we spreken over migratie, terwijl dit een kleine groep is. 
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• Kleine initiatieven zijn belangrijk. Bijvoorbeeld vrouwenorganisaties die zich richten op nieuwkomers en waar de eerste stappen 

worden gezet om te integreren. Ruimte om op een eigen manier en tempo te ontwikkelen is ook belangrijk. Er wordt vaak laatdun-

kend gedaan over deze initiatieven terwijl deze initiatieven vaak erg belangrijk zijn voor het proces.   

• Framing van deze kleine initiatieven is logisch. Het beleid is erop gericht om mensen te laten participeren binnen de maatschappij. 

Participeren in eigen groepen wordt daardoor niet op dezelfde manier aangemoedigd.  

• Er heerst een idee dat het ‘slecht gaat’. Dit komt doordat mensen zich voelen aangetast op drie kernelementen: regie op eigen 

leven, veiligheid en basisvoorzieningen. Andere onderliggende mechanismen zijn: de kloof tussen de onderste en bovenste laag, 

het internet waar mensen niet goed mee om kunnen gaan en mondialisering. Dit leidt tot een bedreiging van de identiteit en zorgt 

voor angst en ongemak. 

• Het is van belang om bewust te zijn van eigen vooroordelen en aannames. 

• Accepteer dat je vooroordelen hebt 

• Wees open over je vooroordeel: maak bij communicatie je evt. vooroordeel expliciet, omdat mensen niet neutraal zijn. Hier moet 

meer openheid over komen. 

• Redactieteams en beleidsmakers zijn vaak niet divers. Diversiteit in teams is belangrijk om het juiste frame te geven.  

• Er is een voorbeeld van een onderzoek van de Universiteit Leiden waarbij men de straat op ging met 16 frames. Toen bleek dat 

mensen eigenlijk niet zo uitgesproken waren als verwacht en heel erg vanuit nuance spreken. Hier moet meer aandacht voor 

komen. 

• Het gebruik van taal is belangrijk voor framing. We moeten het niet meer over integratie hebben, maar over (het tegengaan 

van) segregatie en participatie.  

• We moeten zorgen voor meer empathie tussen groepen. 

• Mensen bewust maken dat de diverse samenleving invloed heeft op het individu, iedereen in de samenleving heeft de verant-

woordelijkheid zich aan te passen: niet alleen de nieuwkomers, maar ook de andere burgers.   

• Framing is bij communicatie over beleid belangrijk. Die moet aansluiten bij de behoeften van mensen, de ontvangers van de 

informatie.   

• Hoe gaat het onderwijs om met framing en hoe speelt beleid daarop in om het ontstaan van tegengestelde groepen te voorkomen? 

Er zijn wel initiatieven die leraren helpen om de discussie goed te voeren. Hoe je over deze onderwerpen kan praten.

Afsluiting van de middag 

Na de plenaire terugkoppeling van de gesprekstafels is er ter afsluiting kort teruggeblikt op de middag. Hieronder staan de belangrijkste 

tips die uit het gesprek zijn gekomen nog eens onder elkaar. Er was hierna nog een borrel met ruimte om informeel na te praten.  

BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN VAN DE MIDDAG 

• Er moet meer aandacht komen voor de rol van onderzoekers in het publieke debat. Is er daar ruimte voor? Willen onderzoekers dat 

en hoe zou die rol eruit kunnen zien? 

• Politici in publieke functies (zoals burgemeesters) oproepen om steeds genuanceerd zich uit te spreken. 

• Spreek de media aan op ongenuanceerde berichtgeving en framing.  

• Wees bewust van welke terminologie je gebruikt. Voorkom dat je onbewust bijdraagt aan negatieve beeldvorming.  

• Zoek actief contact met het “stille, neutralere, midden” en geef hen ook een podium in het publieke debat.  

• Wees je als onderzoeker bewust van je eigen bias en assumpties en durf daar expliciet over te zijn. Dit draagt bij aan de kwaliteit 

van het publieke debat. 

• Zorg voor een diverse samenstelling van onderzoeksteams, redacties bij media en teams bij gemeentes. Op deze manier kunnen 

verschillende standpunten en ervaringen tot hun recht komen in onderzoeken, media-uitingen en in beleid.   

Rene Broekroelofs, onderzoeker bij Movisie,  hield  tijdens het Kennisatelier een interessant betoog over het tegengaan van vooroordelen 

en stereotyperingen. Waarover hier een artikel: 

https://www.kis.nl/artikel/les-over-vooroordelen-en-stereotypen-op-school-bewustwording-wel-echt-de-eerste-stap  

 




