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samenleving weten te vinden en dat verschillen en vooroordelen in 

de toekomst zullen afnemen. Mensen verenigen in zichzelf zowel 

positieve als negatieve ideeën, beelden, gevoelens en/of persoon-

lijke ervaringen over culturele en etnische diversiteit; en (h)

erkennen hierin vaak ook zelf de nuances en tegenstrijdigheden. 

Mensen beschikken kortom over een groot aantal ‘narratieven’ ten 

aanzien van etnisch-culturele diversiteit, waardoor zij weerbaarder 

zijn tegen ‘polarisatie’ in de samenleving. Deze narratieven hangen 

samen met onder meer de persoonlijke ervaringen die mensen 

opdeden in contacten met mensen met een andere etnisch-cul-

turele achtergrond, de ervaringen van naasten, de woonomgeving 

(stad, dorp), mediaconsumptie, en achtergrondkenmerken zoals 

opleidingsniveau en religieuze achtergrond. 

In het rapport bespreken we eerst zorgen van respondenten over 

de (toenemende) culturele en etnische diversiteit in de samenle-

ving. Vervolgens gaan we in op optimisme en veerkracht bij het 

omgaan met verschillen. De grote variëteit aan beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen beschrijven we in dit rapport aan de 

hand van deze thema’s: culturele verschillen, sociale veiligheid, 

sociale samenhang en sociale stabiliteit, economie, religieuze 

diversiteit en vluchtelingenopvang. We tonen een groot aantal 

citaten van geïnterviewden om de bevindingen te verduidelijken 

en van context te voorzien. In bijlage 1 van het rapport staat een 

overzicht van de 137 narratieven die we in het onderzoek hebben 

geïdentificeerd. 

We besluiten met aanknopingspunten om de veerkracht in de 

samenleving te versterken rond het omgaan met toenemende 

etnisch-culturele diversiteit. Inzicht in de variatie aan positieve en 

negatieve ideeën, beelden, gevoelens en persoonlijke ervaringen 

rond etnisch-culturele diversiteit kan overheden en maatschap-

pelijke organisaties helpen om bezorgdheid onder burgers te 

herkennen en te duiden; en om op meer effectieve wijze contact 

te leggen en te communiceren met burgers. De narratieven en 

toelichtende citaten in dit rapport zijn daarbij een hulpmiddel.

Dit rapport presenteert de resultaten van een kwalitatief onder-

zoek naar de ideeën, beelden, gevoelens en ervaringen van 

Nederlanders ten aanzien van de (toenemende) culturele en 

etnische diversiteit in de Nederlandse samenleving. Het biedt 

een overzicht van breed gedeelde zorgen en weerstanden en 

geeft daar meer inzicht in. Daarnaast toont het de veerkracht 

van de samenleving om met verschillen om te kunnen gaan. 

We spraken met mensen van allerlei achtergronden: boze én 

optimistische Nederlanders; jongeren én ouderen; mensen met 

een Nederlandse- én mensen met een migratieachtergrond; 

mensen die wonen in een stedelijke, etnisch diverse omgeving 

én mensen ‘uit de provincie’ die hun informatie over de diverse 

bevolkingsgroepen voornamelijk via de media vernemen. Onze 

gesprekspartners vertelden uitgebreid over hun ideeën, beelden 

en gevoelens en over hun persoonlijke ervaringen (positief en 

negatief) met mensen met een andere culturele achtergrond 

dan zijzelf. In de interviews gingen we verder na of de polarisatie 

in het maatschappelijk debat ook doorklinkt in de opvattingen 

van mensen zelf: Hoe denken zij over personen of groepen die 

andere opvattingen hebben over etnische/culturele diversiteit 

dan zijzelf? 

Uit het onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich zorgen maken 

over onderwerpen als immigratie en de ‘etnisch-cultureel diverse’ 

samenleving, maar ook dat zij hierover niet ‘zwart-wit’ denken. 

Integendeel, vrijwel alle door ons geïnterviewde burgers – inclu-

sief politiek progressief én conservatief georiënteerde mensen 

– zien en ervaren zowel positieve als negatieve kanten aan de 

(toenemende) culturele en etnische diversiteit in de samenleving. 

Enerzijds zijn zij bijvoorbeeld bezorgd over een toenemende twee-

deling en spanningen tussen mensen met een migratieachter-

grond en mensen met een Nederlandse achtergrond. Anderzijds 

is bij respondenten sprake van optimisme over de veerkracht 

in de samenleving in het omgaan met verschillen. Hierbij speelt 

contact met mensen met een andere culturele achtergrond vaak 

een belangrijke rol. Ook zijn veel respondenten optimistisch dat 

mensen met een migratieachtergrond steeds beter hun plek in de 
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In dit rapport doet het Kennisplatform Integratie & Samenleving 

(KIS) verslag van een onderzoek naar de verschillende beelden, 

ideeën, gevoelens en ervaringen van Nederlanders ten aanzien 

van de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. Doel is 

inzicht te krijgen in de opvattingen die leven onder de brede bevol-

king rond diversiteit in de samenleving. In dit rapport gebruiken 

we de term ‘narratieven’ om aan te duiden dat deze opvattingen 

gebaseerd zijn op met elkaar samenhangende beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen. We hebben verdiepende gesprekken 

gevoerd met zeventig mensen van allerlei achtergronden: boze 

én optimistische mensen; jongeren én ouderen; mensen met 

een Nederlandse achtergrond én mensen met een migratieach-

tergrond. Mensen die wonen in een stedelijke, etnisch diverse 

omgeving; én mensen ‘uit de provincie’ die hun informatie over 

andere culturen voornamelijk via de media vernemen. 

Onze gesprekspartners vertelden uitgebreid over hun ideeën, 

beelden en gevoelens, en over hun persoonlijke ervaringen 

(positief en negatief) met mensen met een andere achter-

grond dan zijzelf. Wat ervaart men in het contact als positief, 

negatief, of als moeilijk. Mensen zijn ingegaan op de gevolgen 

van de toenemende etnisch-culturele diversiteit die zij ervaren 

of verwachten voor zichzelf, hun verwanten, en voor de samen-

leving als geheel. Toen we het veldwerk startten, was de komst 

en opvang van vluchtelingen een dominant en heftig bediscus-

sieerd maatschappelijk issue. Daarom hebben we hier enkele 

aanvullende vragen over gesteld aan onze gesprekspartners.

Dit rapport biedt aanknopingspunten voor beleid en communi-

catie. Inzicht in de diversiteit aan positieve en negatieve ideeën, 

beelden, gevoelens en persoonlijke ervaringen van mensen over 

en met etnisch-culturele diversiteit, kan gemeenten en maat-

schappelijke organisaties helpen om bezorgdheid onder burgers 

te herkennen en te duiden, en om veerkracht in de samenleving 

te versterken in het omgaan met toenemende etnisch-culturele 

diversiteit.

Introductie

De ontwikkeling van een superdiverse samenleving is een niet 

terug te draaien feit en gaat gepaard met wrijvingen. Het maat-

schappelijk debat over etnisch-culturele diversiteit wordt op het 

scherpst van de snede gevoerd. Althans, dat is het beeld dat 

wordt opgeroepen als we de kranten opslaan, naar de televisie 

kijken of discussiefora op internet bezoeken. In de media en in 

het maatschappelijk debat is veel aandacht voor de extremen, 

en de extremen laten zichzelf hier ook luidruchtig horen. Deze 

kakafonie van scherpe meningen en bipolaire stellingnames 

(‘zwart’ of ‘wit) ontneemt het zicht op wat de meerderheid van 

de Nederlanders werkelijk denkt: het “’grijze’, veelstemmige 

midden” met zijn brede diversiteit aan meningen, nuances en 

identiteiten. De aanduiding ‘midden’ moeten we hier niet letter-

lijk opvatten, het omvat alle posities ‘tussen de polen’ die niet 

uitgesproken voor of tegen zijn, waar nuance aanwezig is. Bij 

gemeenten en maatschappelijke organisaties daalt steeds meer 

het besef in dat inhaken op de meningen, nuances en identitei-

ten in het veelstemmige midden mogelijkheden biedt om polari-

satie te voorkomen of te verminderen. Het polarisatiemodel van 

Bart Brandsma geeft hiertoe inzicht. Volgens dit model staan 

mensen die zich bevinden aan de ‘polen’ tegenover elkaar en 

zijn zij niet of nauwelijks bereid concessies te doen. De grootste 

groep betreft echter de middengroep, de ‘silent majority’. 

Mensen in deze categorie worden continu onder druk gezet; bij 

voldoende druk wordt het midden gedwongen om een kant te 

kiezen. Deze middengroep is cruciaal om in te investeren omdat 

zij weerstand kan bieden aan ongewenste polarisatie.1 2

1 Zie Brandsma, 2016.

2 Polarisatie in de samenleving is niet in alle gevallen negatief, integendeel. 
Polarisatie is nodig om botsende standpunten, scheidslijnen, conflicterende 
belangen helder te maken (RMO, 2009). Met ongewenste polarisatie wordt 
hier bedoeld de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de 
samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en 
toename van de segregatie (langs etnische en religieuze lijnen) (definitie 
Rijksoverheid Actieplan polarisatie en radicalisering 2007-2011).

1  Introductie en 
onderzoeksopzet
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De aanduiding ‘veel respondenten’ wil zeggen dat minimaal de 

helft van de respondenten een bepaald narratief heeft gebruikt. 

De aanduiding ‘sommige respondenten’ wil zeggen dat een 

substantieel aantal respondenten, maar minder dan de helft, een 

bepaald narratief heeft gebruikt. Deze termen zullen we dan ook 

in het rapport gebruiken.

Leeswijzer

OPBOUW VAN HET RAPPORT

Hoofdstukken 2 tot en met 7 bespreken de beelden, ideeën, 

gevoelens, ervaringen van Nederlanders met etnisch-culturele 

diversiteit op de thema’s culturele verschillen, sociale veiligheid, 

sociale samenhang en sociale stabiliteit, economie, religieuze 

diversiteit en vluchtelingenopvang. We beschrijven narratieven 

en verduidelijken deze met behulp van citaten. In elk hoofdstuk 

gaan we in op zorgen van Nederlanders én op hun optimisme en 

veerkracht om met etnisch-culturele verschillen om te kunnen 

gaan. In hoofdstuk 8 lichten we toe dat individuele burgers vaak 

zowel positieve en negatieve beelden, ideeën, gevoelens en erva-

ringen hebben, en hiermee soms ‘worstelen’. Hoofdstuk 9 gaat 

in op wederzijdse beeldvorming en begrip tussen mensen die 

overwegend positief of overwegend negatief over etnisch-cul-

turele diversiteit denken. Hoofdstuk 10, tenslotte, geeft een 

samenvatting van de belangrijkste bevindingen, conclusies en 

aanknopingspunten voor beleid.

BIJLAGEN

Het rapport telt zes bijlagen. Bijlage 1 presenteert een overzicht 

van de narratieven die we in het onderzoek hebben geïdentifi-

ceerd. Bijlage 2 gaat in op de opzet en uitvoering van het onder-

zoek. Bijlage 3 omvat de topiclijst die is gebruikt in de diepte-in-

terviews. Bijlage 4 beschrijft de achtergrondkenmerken van de 

respondenten. Bijlage 5, tot slot, bevat referenties naar geraad-

pleegde literatuur.

Opzet en uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek bestond uit een voorfase (vooronderzoek), veld-

werkfase (diepte-interviews) en analysefase. Bij het onderzoek 

was een klankbordgroep betrokken, afkomstig vanuit beleid 

(lokaal en landelijk) en wetenschap. De klankbordgroep heeft 

meegedacht over de opzet en uitvoering van het onderzoek en de 

duiding van de resultaten.4 Deze paragraaf omvat een beknopte 

4 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de deelnemers aan de klankbordgroep.

Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen: 

1. Kennis ontwikkelen over de verschillende beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen van Nederlanders ten aanzien 

van de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving: 

zowel positieve beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen 

als de zorgen en ervaren knelpunten. 

2. Inzicht verwerven in de nuances hoe Nederlanders 

”werkelijk” denken over de etnisch-culturele diversiteit in 

de samenleving: wat zijn de dominante ‘narratieven’ van 

burgers met betrekking tot de etnisch-culturele diversi-

teit in de samenleving en hoe verbinden mensen binnen 

deze narratieven positieve en negatieve beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen, en wat zijn innerlijke tegenstrij-

digheden hierin? 

3. Aanknopingspunten bieden voor beleid en communicatie.

TERMINOLOGIE

Respondenten gebruiken in de praktijk verschillende termen om 

mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een 

migratieachtergrond aan te duiden. Termen die onze respon-

denten in de interviews veel hebben gebruikt zijn ‘autochtonen’ 

respectievelijk ‘allochtonen’, ‘autochtone Nederlanders’ respec-

tievelijk ‘allochtone Nederlanders’, ‘mensen uit de Nederlandse/

westerse cultuur’ respectievelijk ‘mensen uit niet-westerse 

culturen’, en ‘Nederlanders’ respectievelijk ‘buitenlanders’. In de 

citaten nemen we deze termen ongewijzigd over, omdat we zo 

precies mogelijk willen weergeven wat respondenten zeggen en 

hoe ze dat doen. In de hoofdtekst gebruiken we echter zoveel 

mogelijk de termen ‘mensen met een Nederlandse achtergrond’ 

en ‘mensen met een migratieachtergrond’.3 Hierbij sluiten we 

aan bij de voorkeursterminologie van het KIS, welke is geba-

seerd op de voorkeursterminologie van WRR en CBS.

Dit onderzoek is ‘kwalitatief’, dat wil zeggen dat geen statistische 

conclusies kunnen worden getrokken over percentages in de 

Nederlandse samenleving die bepaalde beelden, ideeën, gevoe-

lens en ervaringen hebben ten aanzien van de etnisch-culturele 

diversiteit in de samenleving. Het onderzoek was er allereerst 

op gericht om de diversiteit aan beelden, ideeën, gevoelens en 

ervaringen inzichtelijk te maken. Wat onze respondenten betreft 

kunnen we wel concluderen dat bepaalde narratieven door 

‘veel’, ‘sommige’ of ‘enkele’ respondenten worden genoemd. 

3 Met uitzondering van hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk bespreekt expliciet 
narratieven van respondenten over ‘culturele verschillen’ en de gevolgen 
hiervan voor de Nederlandse samenleving. In afwijking van de andere 
hoofdstukken in dit rapport, gebruiken we in dit hoofdstuk veelvuldig 
termen zoals ‘verschillende culturen’, ‘culturele verschillen’, ‘culturele 
minderheden’ en ‘andere culturen’ om getrouwer aan te kunnen geven hoe 
respondenten zich over deze thematiek uitdrukken.
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achtergrond, opleidingsniveau en sociaaleconomische status.8 

Het veldwerk is uitgevoerd door een team van vijf interviewers. 

Om de kwaliteit van de interviews te waarborgen zijn intervie-

wers zorgvuldig geïnstrueerd en begeleid, bijvoorbeeld op het 

hanteren van een open en onbevooroordeelde houding. 

De diepte-interviews zijn gestart door de respondent te vragen 

naar zijn/haar beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen ten 

aanzien van de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. 

De respondent is vervolgens gevraagd om hun uitspraken nader 

toe te lichten, concrete voorbeelden te geven en aan te geven 

wat hij/zij hieraan positief of minder positief vindt, of waarover 

iemand zich eventueel zorgen maakt. Allereerst zijn beelden, 

ideeën, gevoelens en ervaringen van respondenten open 

bevraagd. Vervolgens is gericht doorgevraagd op de verschil-

lende thema’s, die uit het vooronderzoek naar voren kwamen: 

culturele verschillen, sociale veiligheid, sociale samenhang en 

sociale stabiliteit, economie, en vluchtelingenopvang. Daarbij 

is ook doorgevraagd naar eventuele verschillen die respon-

denten waarnemen tussen etnische- en culturele groepen, en 

op welk niveau respondenten positieve of negatieve gevolgen 

ervaren of verwachten: betrekken mensen zorgen op zichzelf9, 

op naasten10, of op de samenleving11. Ook is aan respondenten 

gevraagd hoe zij denken dat de etnisch-culturele diversiteit in 

de samenleving zich in de komende vijf tot tien jaar zal ontwik-

kelen. Wat zien respondenten als mogelijke positieve gevolgen 

van deze ontwikkeling, en waarover maken zij zich juist zorgen?

In de interviews stelden we vast welke ‘bronnen’ (eigen erva-

ringen, ervaringen van vrienden of bekenden, mediaberichtge-

ving) volgens mensen zelf, het meest relevant zijn voor het tot 

stand komen van hun beelden en ideeën over etnisch-culturele 

diversiteit in de samenleving. Ook wilden we in de interviews 

nagaan of de polarisatie in het debat in de media en op internet, 

doorwerkt in de wederzijdse beeldvorming tussen mensen die 

positief respectievelijk negatief denken over etnisch-culturele 

diversiteit in de samenleving. In de interviews is daarom aan 

respondenten gevraagd hoe zij denken over mensen die anders 

denken over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving dan 

zijzelf. Tot slot hebben we gevraagd naar ideeën van mensen 

over hoe beter zou kunnen worden omgegaan met de zorgen die 

8 Het totaaloverzicht van de achtergrondkenmerken van de respondenten is 
te vinden in bijlage 4.

9 Zoals: personen voelen zich persoonlijk onveiliger, voelen zich minder thuis 
etc.

10 Zoals: ‘mijn kind heeft minder kans op baan of huis’; ‘het wordt op straat 
onveiliger voor mijn dochter’.

11 Zoals: ‘de Nederlandse verzorgingsstaat onder druk’, ‘de Nederlandse vrije 
samenleving wordt bedreigd’.

beschrijving van de onderzoeksopzet- en verantwoording. Zie 

bijlage 2 voor een uitgebreidere toelichting hierop. 

FASE 1: VOORFASE

Het project is gestart met een eerste verkenning van beelden, 

ideeën, gevoelens en ervaringen van Nederlanders rondom 

etnisch-culturele diversiteit in de samenleving en de komst/

opvang van vluchtelingen. We bestudeerden (wetenschappe-

lijke) publicaties van eerder uitgevoerd onderzoek en analyseer-

den uitingen op internet en in gedrukte media in het debat over 

etnisch-culturele diversiteit in de samenleving en de komst/

opvang van vluchtelingen. Dit resulteerde in een voorlopige lijst 

van categorieën om beelden en ideeën te ordenen. In de tweede 

fase van het onderzoek, de diepte-interviews, is dit schema 

doorontwikkeld tot een analysekader voor het coderen van de 

interviews. In de voorfase stelden we tevens de topiclijst voor de 

diepte-interviews op.5 

FASE 2: DIEPTE-INTERVIEWS

We voerden zeventig diepte-interviews van ongeveer 1,5 uur met 

Nederlanders van allerlei achtergronden over de (toenemende) 

etnisch-culturele diversiteit in de samenleving.6 De werving vond 

plaats op verschillende plaatsen in het land voor een zo goed 

mogelijke spreiding naar woonomgeving. We hebben mensen 

gesproken die wonen in een dorp, een kleine stad, een middel-

grote stad en een grote stad. Naast woonplaatsen met een over-

wegend seculiere bevolking interviewden we ook burgers uit de 

zogeheten ‘bible belt’ met een overwegend christelijke bevol-

king.7 We hebben gesproken met ongeveer evenveel mannen 

als vrouwen, verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. We 

spraken met mensen met een Nederlandse achtergrond (n=50) 

en Nederlanders met een migratieachtergrond (n=20). De poli-

tieke voorkeur van de geïnterviewden is gevarieerd, waaronder 

stemmers op PVV, VVD, CDA, D66, PvdA, CU/SGP, GroenLinks en 

SP. De respondenten waren eveneens gespreid naar religieuze 

5 De topiclijst is opgenomen in bijlage 3.

6 Respondenten zijn geworven door op drukke plaatsen (zoals in een 
winkelcentrum) mensen aan te spreken en te vragen of ze mee willen doen 
aan het onderzoek. Bij de werving is niet gestreefd naar representativiteit, 
maaris spreiding nagestreefd op dimensies die mogelijk van belang zijn: 
opleidingsniveau, leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, politieke voorkeur, 
stedelijkheid van de woonomgeving en regio. In de netto steekproef hebben 
we zowel burgers geïncludeerd die zeggen positief, neutraal als negatief te 
denken over de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving.

7 In negen woonplaatsen zijn respondenten geworven: Utrecht, Veenendaal, 
Barneveld, Almere, Zoetermeer, Culemborg, Hilversum, Oud-Heusden, 
Rotterdam. Deze woonplaatsen liggen in zes verschillende provincies: 
Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en 
Gelderland. Binnen woonplaatsen is bovendien in verschillende wijken 
geworven, zowel in multiculturele wijken als in wijken waar voornamelijk 
mensen met een Nederlandse achtergrond wonen. In iedere woonplaats 
zijn minimaal 5 tot maximaal 10 respondenten geworven.
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• Stap 3: Voor wie of op welk niveau zijn er gevolgen? 

Voor sommige elementen geldt dat er gevolgen aan zijn 

gekoppeld. Bijvoorbeeld, een respondent zegt: “Door de 

(etnische/culturele) diversiteit in de samenleving is het 

onveiliger geworden”. Een vervolgvraag is dan: voor wie 

of op welk niveau neemt de onveiligheid toe? Voor de res-

pondent zelf, voor mensen uit de sociale omgeving van 

de respondent15, voor de wijk of voor de samenleving als 

geheel? 

• Stap 4: Bron waarop mensen beelden en ideeën baseren? 

Op welke bron baseren mensen beelden en ideeën (eigen 

ervaringen, wat ze zien of horen in de media, wat ze horen 

van vrienden, ouders, buurtgenoten).

• Stap 5: Maken mensen onderscheid tussen – en binnen 

groepen? Maken mensen in hun beelden, ideeën, gevoe-

lens en ervaringen onderscheid tussen verschillende 

groepen binnen de etnisch-cultureel diverse samenleving?

• Stap 6: Beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen ten 

opzichte van ‘andersdenkenden’? Welke beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen hebben respondenten ten 

opzichte van mensen die ‘anders’ dan zijzelf denken 

over etnisch-culturele diversiteit van de samenleving en 

komst/opvang van vluchtelingen?

Op basis van de analyses hebben we uiteindelijk 137 verschil-

lende narratieven vastgesteld over de etnisch-cultureel diverse 

samenleving. De narratieven bestaan uit onderling samenhan-

gende beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen en lichten we toe 

in de volgende hoofdstukken (zie bijlage 1 voor een schematisch 

overzicht van de narratieven). We zijn tevens nagegaan of en in 

hoeverre bij respondenten sprake is van consistentie of inconsis-

tentie in de narratieven die ze gebruiken. Dat wil zeggen, zijn de 

door respondenten gebruikte narratieven met elkaar consistent 

(bv allemaal positief, of allemaal negatief), of hanteren respon-

denten zowel positieve als negatieve beelden, ideeën, gevoelens 

en ervaringen als ze spreken over de etnisch-cultureel diverse 

samenleving? Daarnaast bekeken we in hoeverre de verschil-

lende narratieven gebruikt worden door respondenten met 

verschillende achtergrondkenmerken. 

15 Zoals: voor de dochter/zoon/partner/familie/vrienden van de respondent.

zij hebben rondom etnisch-culturele diversiteit in de samenle-

ving (veerkracht). 

FASE 3: ANALYSE

De 70 interviews zijn uitgeschreven (getranscribeerd) en geana-

lyseerd met behulp van het programma Atlas TI.12 Om analy-

sesoftware effectief te kunnen gebruiken, moest allereerst een 

codeerschema worden ontwikkeld. In de analyse gebruikten we 

een codeerschema, zodat alle elementen van een narratief (dat 

is: een geheel van beelden, ideeën, ervaringen) in alle interviews 

op dezelfde wijze worden gecodeerd. Als uitgangspunt voor de 

analyse van de interviews gebruikten we het codeerschema 

dat we hadden opgesteld in het vooronderzoek. Aan elementen 

worden derhalve meerdere codes toegekend, volgens meerdere 

stappen.13 Het codeerschema had een ‘open’ karakter. Dat wil 

zeggen dat we het codeerschema hebben doorontwikkeld op 

basis van (nieuwe) elementen die in de diepte-interviews door 

respondenten werden genoemd. We hebben het codeerschema 

telkens aangevuld zodra we in de getranscribeerde interviews 

elementen aantroffen die niet waren te coderen binnen het 

bestaande codeerschema.14 

Het ontwikkelde en toegepaste codeerschema bestaat uit de 

volgende stappen:

• Stap 1: Positief of negatief? Een element kan evaluatief 

positief of negatief (of neutraal) zijn. 

• Stap 2: Inhoudelijke categorisering? Heeft het element 

betrekking op culturele verschillen, sociale veiligheid, 

sociale samenhang en sociale stabiliteit, economie, reli-

gieuze diversiteit? Heeft het element betrekking op de 

etnisch-culturele diversiteit van de samenleving of op de 

komst en opvang van vluchtelingen?

12 Een getranscribeerd interview had een gemiddelde omvang van ongeveer 
40 pagina’s (9.500 woorden). Op basis van 70 interviews betekende dit 
dat het analysemateriaal een omvang had van zo’n 380.000 woorden. Om 
materiaal van een dergelijke omvang te kunnen analyseren, is het gebruik 
van analysesoftware noodzakelijk.

13 * Stap 1: Een element kan evaluatief positief of negatief (of neutraal) zijn. 
* Stap 2: Elementen kunnen inhoudelijk worden gewezen aan categorieën 
(economisch, cultureel, religieus, sociale samenhang etc.). * Stap 3: Voor 
sommige elementen geldt dat er gevolgen aan zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld, 
een respondent zegt: “Door de (etnische/culturele) diversiteit in de 
samenleving is het onveiliger geworden”. Een verfijning is dan: voor wie of 
op welk niveau neemt de onveiligheid toe? Voor de respondent zelf, voor 
de wijk of voor de samenleving als geheel?) Elementen zijn gecodeerd voor 
wie of op welk niveau waarop (de gevolgen van) het element betrekking 
heeft. * Stap 4: Elementen kunnen worden gecodeerd op etnische/culturele 
diversiteit in de samenleving, of op specifiek de komst en opvang van 
vluchtelingen. 

14 In de praktijk hebben we in voornamelijk de eerste vijftien getranscribeerde 
interviews nieuwe elementen aangetroffen. Na twintig getranscribeerde 
interviews bleek het codeerschema volledig toepasbaar voor de codering 
van de resterende vijftig interviewverslagen.



Bezorgdheid en Veerkracht 8

De meeste respondenten die zorgen hebben over culturele 

diversiteit, geven tegelijkertijd ook voorbeelden die laten zien 

dat kennismaking met mensen met een andere culturele achter-

grond dan zijzelf leuk, interessant of verrijkend kan zijn, voor 

zichzelf en/of voor de samenleving. Sommige van deze narra-

tieven duiden de aanwezigheid van verschillende culturen, van 

verschillen, in essentie als positief. Zelfs als noodzakelijk en 

nastrevenswaardig omdat culturen volgens respondenten ‘van 

elkaar leren’, waardoor dingen beter gaan en culturen op een 

hoger plan komen. Een ander narratief dat we zullen bespreken 

is het relativeren van culturele verschillen door respondenten. 

Individuele verschillen zijn groter dan culturele verschillen. Men 

moet daarom mensen in de eerste plaats zien en behandelen als 

een individu, en niet als lid van een etnische of culturele groep, 

aldus respondenten. 

Noot: dit hoofdstuk bespreekt expliciet narratieven van respon-

denten over ‘culturele verschillen’ en de gevolgen hiervan voor 

de Nederlandse samenleving. In afwijking van de andere hoofd-

stukken in dit rapport, gebruiken we in dit hoofdstuk veelvuldig 

termen zoals ‘verschillende culturen’, ‘culturele verschillen’, en 

‘culturele minderheden’ om aan te kunnen geven hoe respon-

denten zich uitdrukken.

2.2 Spreken taal en kennis over 
Nederlandse samenleving zijn 
voorwaarden voor meedoen, 
zelfredzaamheid, kansen 

Communicatie is volgens respondenten belangrijk om met 

elkaar te kunnen samenleven: mensen uit verschillende bevol-

kingsgroepen moeten elkaar kunnen begrijpen. Respondenten 

uiten bezorgdheid over mensen met een migratieachtergrond, 

die soms al vele jaren in Nederland wonen, maar nog steeds 

de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dit zou in de 

meeste gevallen vrouwen (moeders) betreffen. Respondenten 

2.1 Introductie

Veel beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen van respondenten 

over etnisch-culturele diversiteit gaan over culturele verschil-

len en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse samenleving. 

In veel gesprekken spraken respondenten hun bezorgdheid 

uit over taal- en communicatieproblemen en over normen, 

waarden en gebruiken die kunnen botsen met (aspecten van) 

de Nederlandse cultuur. Naast bezorgdheid ervaren de meeste 

respondenten ook veel positieve kanten aan de culturele diversi-

teit in de samenleving. 

In dit hoofdstuk bespreken we narratieven van responden-

ten over taal- en communicatieproblemen en conflicterende 

normen en waarden. Culturele verschillen in omgangsvormen 

en andere -impliciete- culturele codes maken het voor respon-

denten moeilijker om elkaars gedrag te kunnen herkennen 

en duiden, waardoor onzekerheid (hoe ga je met elkaar om), 

ongemak, misverstanden, vervreemding en onbegrip kunnen 

ontstaan. Hiernaast bespreken we narratieven van responden-

ten over de door hen gepercipieerde gevolgen hiervan voor de 

kansen van mensen uit culturele minderheden om zich een 

volwaardige plek in de samenleving te verwerven, en voor de 

omgang en het wederzijds begrip tussen bevolkingsgroepen. In 

dit hoofdstuk gaan we verder in op zorgen van respondenten 

over opvattingen van mensen met een andere culturele of reli-

gieuze achtergrond, die volgens hen conflicteren met ‘westerse’ 

opvattingen, en de gevolgen hiervan voor tolerantie en openheid 

in de Nederlandse samenleving. Daarbij bespreken we tevens 

de ‘angst voor overheersing door andere culturen’. Dit narratief 

bestaat uit meerdere elementen: er is sprake van conflicterende 

normen en waarden bij mensen met een andere culturele achter-

grond, men wil zich onvoldoende aanpassen aan de mainstream 

Nederlandse cultuur, hierdoor kunnen spanningen en conflic-

ten ontstaan. Bij sommige respondenten bestaat tevens angst 

voor overheersing door andere culturen en bedreiging van de 

Nederlandse identiteit.

2 Culturele verschillen
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Voor vluchtelingen, die zijn binnenkomen en een verblijfs-

vergunning hebben zodat ze aan het werk kunnen, is de 

taal is zo’n groot punt voor hun kansen. Je komt in Ne-

derland bijna niet aan het werk als je de taal niet enigszins 

onder de knie hebt. Zelf bij bedrijven voor productiewerk, 

moet je kunnen lezen en schrijven wat er op de stickers 

staat en het uitsorteren. We krijgen zoveel mensen binnen 

die niet de Nederlandse taal spreken. Iedereen die in dit 

land komt, ze willen zo graag aan de slag. Maar ze krijgen 

bijna geen mogelijkheden, door de taal.

Ook zelfredzaamheid in andere formele contexten wordt 

genoemd, zoals goed kunnen uitleggen bij de dokter of hulpver-

lening wat iemand mankeert of wat de zorgbehoefte is. 

Als je wilt meedoen, probeer dan de taal zo goed moge-

lijk onder de knie te krijgen, doe daar ook een beetje je 

best voor. Ja, dat vind ik wel. Want als ik in een ander land 

zou zijn, dan moet je je toch een beetje proberen aan te 

passen. Op mijn werk in het ziekenhuis merk ik dat ook. 

Dan krijg je iemand aan de lijn die medische hulp zoekt. In 

gebrekkig Nederlands. Ze brabbelen wat in hun eigen taal. 

En dan je kun je die mensen dus niet goed helpen, ze zijn 

de taal niet machtig, ja dat is dus het grote probleem. Wil 

je die mensen kunnen helpen, dan moet je toch een beetje 

kunnen communiceren. 

Veel respondenten maken zich tevens zorgen over een 

toenemende tweedeling en toenemende spanningen in de 

Nederlandse samenleving tussen bevolkingsgroepen als gevolg 

van frustraties bij culturele minderheden over achterstanden en 

(vermeende) discriminatie. Taalbeheersing en een betere kennis 

van de Nederlandse samenleving, (onuitgesproken) verwachtin-

gen, culturele codes kunnen volgens respondenten deze nega-

tieve ontwikkelingen helpen voorkomen. Want dit vergroot de 

kansen van groepen in de samenleving, en verkleint de kans op 

het ontstaan van gescheiden, parallelle samenlevingen, en op 

het ontstaan van maatschappelijke spanningen. Deze narratie-

ven bespreken we in meer detail in het hoofdstuk over ‘sociale 

cohesie’.

verbinden het beperkt spreken van de Nederlandse taal aan het 

hebben van traditionele culturele opvattingen en aan gebrek-

kige kennis over de dominante Nederlandse cultuur en samen-

leving. Respondenten zijn bezorgd dat dit bijdraagt aan een 

toenemende tweedeling in de samenleving; namelijk negatieve 

gevolgen voor zowel de kansen en zelfredzaamheid van mensen 

met een andere culturele achtergrond in de samenleving, als 

fricties en misverstanden met de dominante Nederlandse 

samenleving. Hieronder werken we dit nader uit door concrete 

narratieven van burgers te beschrijven. 

Een eerste groep van  -samenhangende- narratieven focust 

op de gevolgen van het gebrekkig spreken van de Nederlandse 

taal en beperkte kennis van de Nederlandse samenleving voor 

de zelfredzaamheid van ouders (met name moeders) en de 

gevolgen hiervan voor het opvoeden van hun kinderen. Sommige 

respondenten hebben zorgen dat hierdoor de kansen voor 

volgende generaties kinderen worden verminderd. Ook wijzen 

sommige respondenten op de gevolgen voor de toegankelijk-

heid van zorg en voorzieningen voor deze gezinnen. Hiernaast 

zien enkele respondenten mogelijke gevolgen van een beperkte 

kennis van de Nederlandse taal en samenleving voor moeders 

en overige vrouwen met een migratieachtergrond zélf, zoals 

isolatie en afhankelijkheid.

Respondenten wijzen ook op het belang van kennis van de 

Nederlandse taal, culturele codes en samenleving voor de 

kansen en zelfredzaamheid van personen met een migratie-

achtergrond in de maatschappij. Zoals voor de kansen om aan 

werk te komen en om op het werk te kunnen communiceren 

met collega’s. Ook promotiekansen worden hierdoor verkleind. 

Verschillende respondenten geven aan dat collega’s met een 

migratieachtergrond die de taal niet goed spreken weliswaar 

hard werken en prettige collega’s zijn, maar dat door commu-

nicatieproblemen misverstanden op het werk kunnen ontstaan. 

Een voorbeeld hiervan is het volgende citaat.

Ik heb bij KPN met Turkse en Marokkaanse jongens sa-

mengewerkt. Daar kon ik prettig mee samenwerken, ik 

heb gelachen met die jongens. Maar het gebrekkig kun-

nen communiceren in het Nederlands, gaf ook proble-

men. Dan gaf ik dus een opdracht aan iemand of moest 

samen een probleempje oplossen. En dan begrepen ze 

me niet goed. Je moet goed kunnen communiceren om 

je werk goed samen te kunnen doen.

Het niet spreken van de taal zou volgens respondenten met 

name ook de kansen voor nieuwkomers verkleinen.
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met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. 

Sommige respondenten zeggen expliciet niet te weten welke 

reacties men kan verwachten en zijn bezorgd om mensen met 

een andere achtergrond te beledigen als ze bepaalde zaken aan 

de orde stellen. Of men vreest boosheid of andere negatieve 

reacties. Onderstaande citaten zijn hier illustratief omdat het 

meerdere van deze elementen in zich verenigt.

In mijn contacten met mensen van andere achtergron-

den, vind ik met name heel ingewikkeld, hoe ga je met 

elkaar om, hoe ga je met elkaars grenzen om, wat vindt 

de ander normaal, wat vind ik normaal. En hoe kun je dat 

bespreken zonder dat mensen beledigd worden of boos 

worden? Vaak zit er ook nog een taalbarrière in en dan is 

het heel lastig om een gesprek te voeren, dat kan bij mij 

wel frustraties oproepen. Bijvoorbeeld als ik nee zeg, dan 

is het gewoon nee, dat wordt niet altijd begrepen. Het is 

ingewikkeld om met andere culturen te leven en dat weet 

ik omdat ik er middenin leef.

Ik praat makkelijk met mensen van mijn eigen cultuur. 

Maar mensen uit een andere cultuur, nee. Mijn ervaring 

is, en van mijn vrienden, als wij iets zeggen dan wordt het 

heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Ik kan bijvoorbeeld 

iets heel positief zeggen, tenminste heel positief bedoelen 

en het kan heel verkeerd overkomen

Onuitgesproken- culturele codes of verwachtingen zijn soms 

heel specifiek. Uit vele voorbeelden het volgende citaat:

Ergens geven culturele verschillen ook wel kleurrijkheid, 

het geeft diversiteit, wat dus heel leuk is. En tegelijk zitten 

daar ook problemen in, omdat je dicht op elkaar woont, 

dus dat kan wel botsingen geven. En die merk ik in het 

klein. Bijvoorbeeld, een vriendin van niet westerse af-

komst zegt tegen mij, een beetje gekrenkt, waarom heb je 

je moeder niet naar mijn verjaardag meegenomen? Dan 

denk ik, dat heb je toch niet gevraagd, waarom verwacht 

je dat nou, wat is het probleem?

Respondenten geven aan de andere kant ook voorbeelden van 

positieve ervaringen die zij hebben ervaren met mensen met 

een andere etnisch-culturele achtergrond dan zijzelf, die desal-

niettemin aanleiding kunnen geven tot onzekerheid of ongemak. 

Een voorbeeld dat meerdere respondenten gaven gaat over 

een grotere gastvrijheid van mensen met een andere culturele 

achtergrond, zoals uitnodigingen om thee te komen drinken of 

langs te komen om te eten. Dit wordt als ‘hartelijk’ ervaren. Toch 

wordt ook dit genoemd als een oorzaak voor mogelijke misver-

standen. Respondenten geven bijvoorbeeld aan dat ze niet altijd 

2.3 Taalbarrière, en culturele 
verschillen in omgangsvormen en 
andere (impliciete) culturele codes

Respondenten ervaren communicatieproblemen met mensen 

uit migrantengroepen die zij toeschrijven aan zowel het niet 

goed spreken van de Nederlandse taal (taalbarrière), als aan 

culturele verschillen in omgangsvormen en andere -onuitge-

sproken- verwachtingen. Respondenten vinden het hierdoor 

soms lastiger om contact te maken met mensen met een 

andere culturele achtergrond dan zijzelf. Het wordt daardoor 

ook moeilijker om elkaars gedrag te kunnen herkennen en 

duiden, waardoor ongemak, vervreemding, onbegrip en fricties 

ontstaan. Veel respondenten gaven in de interviews voorbeel-

den van persoonlijke ervaringen met de omgang en commu-

nicatie met mensen uit andere bevolkingsgroepen. Deze voor-

beelden gaan over persoonlijke contacten met buren of mensen 

op straat met een andere etnisch-culturele achtergrond. Ook 

hebben respondenten voorbeelden genoemd van contacten met 

andere ouders op school, contacten bij het winkelen, uitgaan, 

sporten of in formele situaties zoals op het werk.16 Een voor-

beeld dat meerdere respondenten hebben genoemd is groeten 

op straat. Deze respondenten ervaren dat sommige mannen en 

vrouwen met een andere culturele achtergrond (hierbij worden 

soms specifiek islamitische groepen genoemd) het andere 

geslacht niet (terug)groeten en vinden dit jammer. Sommige 

respondenten denken dat dit komt doordat het groeten van het 

andere geslacht in deze culturen minder gebruikelijk zou zijn. Een 

verwante ervaring van respondenten betreft onzekerheid bij het 

aanspreken van mensen met een andere culturele achtergrond 

dan zijzelf voor een praatje of bijvoorbeeld om een compliment 

te geven. Wordt dit wel op prijs gesteld? Het volgende citaat 

geeft hiervan een voorbeeld: 

Ik vind het minder makkelijk om contact te maken met 

mensen uit andere culturen, daar ben ik terughoudender 

in. Bijvoorbeeld als ik iemand op straat zie die mooie ma-

ke-up heeft of leuke schoenen, dan wil ik daar graag een 

complimentje over geven. Maar bij mensen uit Turkse of 

Marokkaanse cultuur weet ik niet altijd of ze dat soort din-

gen wel waarderen. 

Een ander issue dat respondenten noemen is onzekerheid 

over verschillende – veelal onuitgesproken- culturele codes 

of verwachtingen over wat wel of niet besproken kan worden 

16 De bevindingen die in deze alinea worden gerapporteerd zijn dus gebaseerd 
op interviews met burgers die persoonlijke ervaringen hebben met mensen 
met een andere etnisch-culturele achtergrond.
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opvoeding (zoals de mate van ouderlijk toezicht, kinderen corri-

geren op slecht gedrag, kinderen voorbereiden op wat gewenst 

en verwacht wordt in de Nederlandse samenleving), op tijd 

komen en afspraken nakomen, gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen en acceptatie van homo’s, de positie van religie in 

de samenleving (scheiding van kerk en staat). Deze bezorgd-

heid wordt breed gedeeld door respondenten. Dit geldt voor 

zowel door politiek progressief - als door politiek conservatief 

denkende respondenten.

POSITIE EN GELIJKWAARDIGHEID VAN VROUWEN

Een breed gedragen gevoel onder respondenten is dat vrouwen 

in sommige culturen een minder gelijkwaardige positie hebben 

dan in de Nederlandse cultuur. Hiervoor is bij de meeste respon-

denten weinig of geen begrip. Meisjes en vrouwen worden 

volgens hen in andere culturen (specifiek wordt vooral de isla-

mitische cultuur genoemd) onderdrukt, hebben minder vrij-

heden en kansen dan mannen. Enkele respondenten denken 

dat vrouwen in sommige culturen vaker te maken hebben met 

(huiselijk) geweld. Respondenten geven aan dat er niet alleen 

‘binnen’ maar ook ‘buiten’ de cultuur wordt gehandeld naar het 

idee dat vrouwen minderwaardig zijn, bijvoorbeeld wanneer 

mannen vrouwen geen hand willen geven, hen niet willen 

aankijken, of niet willen spreken met vrouwen. De minderwaar-

dige positie van de vrouw botst volgens respondenten met de 

Nederlandse waarde van de gelijkheid tussen man en vrouw. Ze 

vinden het belangrijk dat deze waarde, ‘waar hard voor geknokt 

is’, gewaarborgd blijft in de Nederlandse samenleving. 

Ik maak me zorgen over de positie van de vrouw in die cul-

turen. Dat ik denk dat het steeds religieuzer wordt in de 

dingen die ze wel en niet mogen en dat is een inperking 

van de vrijheid van vrouwen. Dat moeten we hier niet wil-

len, dat zijn de vrijheden waar onze oma’s voor geknokt 

hebben. 

Ik denk dat veel mensen zich zorgen maken over man/

vrouwverhoudingen in andere culturen. Bijvoorbeeld, ik 

ken een vrouw, die is schoolmaatschappelijk werker. Die 

krijgt veel allochtone kinderen bij zich met problemen. 

Dat zijn heel vaak problemen die ouders maken over hun 

dochters, die ouders willen inperken wat hun dochters 

doen. Die mogen niet doen wat Nederlandse meisjes mo-

gen. Hun zonen krijgen veel meer vrijheid. Het is hard-

nekkig en wordt doorgegeven tussen generaties. Soms 

raken die meisjes gefrustreerd, maar je ziet ook meisjes 

die dezelfde opvattingen hebben als de ouders. ‘Je moet 

een man hebben die voor je zorgt en die het geld verdient’. 

Dat soort traditionele opvattingen. Ik merk dat andere 

vrouwen in mijn omgeving daar ook geïrriteerd over zijn.

goed in kunnen schatten of de uitnodiging alleen uit beleefdheid 

is, of dat het ook daadwerkelijk de bedoeling is dat men ingaat 

op de uitnodiging. Verder zeggen sommige respondenten zich 

weleens af te vragen of en wanneer het onbeleefd is om een 

dergelijke uitnodiging af te slaan. Tot slot geven respondenten 

voorbeelden van onzekerheid of misverstanden over wanneer ja 

‘ja’ is, en nee ‘nee’. Onderstaand citaat is hiervan een voorbeeld.

Gastvrijheid is fijn. Maar ik ervaar ook weleens een soort 

opdringerige gastvrijheid. Als ik ‘nee’ zeg tegen de uitno-

diging om een kopje koffie te drinken, dan wil ik ook ge-

woon dat de ander dat accepteert.

Onzekerheid over hoe en wat te communiceren met mensen met 

een andere culturele achtergrond en welke reacties te verwach-

ten is ook te herkennen in het volgende narratief. Burgers uit 

multiculturele wijken vinden het soms lastig om buurtgenoten 

met een andere etnisch-culturele achtergrond dan zijzelf aan te 

spreken op ongewenst gedag. Men weet niet goed hoe en wie 

aan te spreken, wat te zeggen. Men voelt zich ook onzeker welke 

reacties zijn te verwachten, denkt dat mensen met een andere 

etnisch-culturele achtergrond dan zijzelf agressiever zullen 

reageren en/of heeft negatieve ervaringen met het aanspreken 

van buurtgenoten met een andere etnisch-culturele achter-

grond. Het gevolg kan zijn dat men niet handelt, irritaties opkropt 

en negatiever gaat denken over mensen met een andere cultu-

rele achtergrond. Dit narratief heeft een duidelijke relatie met 

sociale veiligheid en zullen we in dat hoofdstuk in meer detail 

bespreken. 

Een volgend narratief dat respondenten noemen in verband met 

culturele verschillen is dat respondenten het soms lastig vinden 

om buurtgenoten met een andere etnisch-culturele achtergrond 

dan zijzelf te betrekken bij sociale initiatieven in de wijk, of hen 

te betrekken bij het verenigingsleven of het doen van vrijwilli-

gerswerk. Dit narratief verbindt culturele verschillen aan sociale 

cohesie en lichten we nader toe in het hoofdstuk over sociale 

samenhang. 

2.4 Botsende culturele opvattingen, 
zorgen over open en tolerante 
samenleving

Veel respondenten hebben de perceptie (en zijn hierover 

bezorgd) dat bepaalde normen en waarden (en daaruit voort-

vloeiende opvattingen, gebruiken en gedragingen) van mensen 

met een migratieachtergrond conflicteren met de dominante 

‘Nederlandse’ cultuur en eventueel wetgeving. Zoals ideeën 

over gewenste omgangsvormen (hoe je je gedraagt op straat, 

geen lawaai maken, iedereen een hand geven dus ook vrouwen), 
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Uit het Midden-Oosten komen heel veel mensen onze 

kant op. En die denken conservatief over rechten van 

vrouwen en hebben het niet op homo’s en lesbiennes. 

Waar wij wel, of tenminste, waar we in Nederland probe-

ren te accepteren dat mensen anders kunnen en mogen 

zijn. Ik vind het goed dat mensen hier komen, maar tege-

lijkertijd vind ik dat wij in Nederland hier geen compro-

missen in moeten gaan doen. Homo’s moeten hier ge-

woon geaccepteerd worden. Als je hier wilt komen dan 

ben je welkom maar, hou daar rekening mee. En als je het 

daar niet mee eens bent, dan moet je toch echt een ander 

land gaan zoeken.

2.5 Angst voor conflicten met – en 
overheersing door andere culturen

Hiernaast is een narratief te identificeren dat is te duiden als 

‘bezorgdheid over conflicten met- en overheersing door andere 

culturen’. Het narratief bestaat uit meerdere elementen: percep-

tie van conflicterende normen en waarden, het niet willen 

aanpassen hiervan aan de mainstream Nederlandse cultuur, 

bezorgdheid dat hierdoor spanningen en conflicten ontstaan, 

en (bij sommigen) bezorgdheid dat de Nederlandse identiteit 

en tradities worden bedreigd, en angst voor overheersing door 

andere culturen. Binnen het narratief hebben respondenten in 

de eerste plaats de perceptie dat bepaalde normen en waarden 

(en daaruit voortvloeiende opvattingen, gebruiken en gedra-

gingen) van mensen met een migratieachtergrond conflicteren 

met de ‘Nederlandse’ cultuur en eventueel wetgeving (zie vorige 

alinea). Bovenop de perceptie van deze conflicterende normen 

en waarden, zijn respondenten bezorgd over de mate waarin 

huidige (islamitische) nieuwkomers bereid en in staat zijn om 

zich aan de Nederlandse normen, waarden en gebruiken aan 

te passen. Hierdoor kunnen volgens deze respondenten span-

ningen en problemen in de samenleving ontstaan. De meeste 

van deze respondenten vinden het overigens op zichzelf niet 

problematisch dát mensen met een andere culturele of religi-

euze achtergrond in Nederland aanwezig zijn, zolang de groep 

niet te groot is (het aantal respondenten dat principieel geen 

andere culturen/religies in Nederland accepteert is zeer gering). 

De zorgen betreffen vooral dat een te grote omvang van deze 

groepen, in combinatie met botsende normen en waarden, zal 

leiden tot spanningen. Sommige van deze respondenten – 

vaker (maar niet uitsluitend) laagopgeleiden en stemmers van 

‘rechtse’ partijen - spreken tevens expliciet hun bezorgdheid 

uit dat als het aantal mensen uit niet-Nederlandse culturen 

toeneemt en /of mensen uit niet-Nederlandse culturen niet 

bereid zijn om zich aan te passen, dat andere culturen dan te 

veel invloed krijgen in Nederland. Respondenten noemen in dit 

verband vooral culturen die het islamitische geloof aanhangen. 

Het zijn natuurlijk die vluchtelingen, die moslims die hier 

naartoe komen. In dat geloof zijn vrouwen minder waard, 

want de man is daar de baas en die heeft het laatste 

woord. Bij strenge islamieten is het zelfs zo dat je, als je 

man dat wil, je gezicht niet mag laten zien. Kijk, hier in 

Nederland, zijn een man en een vrouw gewoon gelijk. En 

zo hoort het ook. Elk mens is gelijk. Maar dat mist in die 

culturen gewoon. 

Sommige respondenten geven aan moeite te hebben met 

vrouwen die bedekkende kleding dragen, en zien dit als een 

teken van onderdrukking van de vrouw.

Mijn idee is, dat zo’n vrouw in een gevangenis leeft, en dat 

uit zich dan in de kleding die ze draagt. Ik weet rationeel, 

dat sommige van die vrouwen, die gesluierd gaan, daar 

heel bewust voor kiest. Dus daarin zelf een keuze maakt 

en niet omdat ze het moeten. Maar voor mij voelt ook 

dat als een onderdrukking. Alsof zij er niet mogen zijn als 

vrouw. 

Tegelijkertijd zijn er ook respondenten die juist een positieve 

ontwikkeling zien wat betreft de positie van vrouwen binnen isla-

mitische gemeenschappen. Zo stellen meerdere respondenten 

expliciet dat jonge vrouwelijke moslims zich op het gebied van 

opleiding goed ontwikkelen, waardoor deze vrouwen meer onaf-

hankelijk worden. En omdat families meer afhankelijk worden 

van de kennis van vrouwen, krijgen vrouwen volgens responden-

ten een belangrijkere rol binnen het gezin en de cultuur.

HOMO-INTOLERANTIE 

Een andere zorg die respondenten uiten, en in verband brengen 

met de islamitische cultuur, is homo-intolerantie. Respondenten 

zien homoacceptatie in de Nederlandse samenleving als een 

verworvenheid, en vinden dat er in Nederland geen ruimte kan 

zijn voor homo-intolerantie en dat mensen met een migratie-

achtergrond daar ook naar moeten leven. 

Het in elkaar slaan van homo’s, waarvan ik dacht: daar 

zijn we inmiddels wel klaar mee hier in Nederland, die 

stap hebben we wel gezet, dat komt nu gewoon weer 

terug. Homo’s worden weer in elkaar getimmerd en dan 

niet zozeer door Nederlands rechts tuig maar met name 

door mensen met een moslimgeloof. Ik vind het spijtig 

dat dit zo is, ik ben heel erg voor de multiculturele samen-

leving. Maar dit gedrag ondergraaft het, daar gaat het bij 

mij een grens over. Ik vind, je moet elkaars geloof respec-

teren en je mag voor mijn part elkaars geloof en gebrui-

ken ook veroordelen, maar in je hoofd en niet met daden 

en geweld. Ik denk dat dat mijn grens is.
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gen hier alles zeggen, we mogen zelfs over het Konings-

huis zeggen ‘ik vind het profiteurs, ik vind het zus, ik vind 

het zo’. Dat mag je allemaal zeggen. Wordt je niet voor 

vastgezet. En kijk wat er nu in Turkije gebeurt. Het is toch 

schandalig? Die man kan zijn gang gaan, pakt iedereen 

op die het niet met hem eens is. En dat komt nu ook onze 

kant op, straks mogen we niets meer zeggen. Ik ben blij 

met mijn vrije meningsuiting. Daar ben ik echt blij mee. 

Ik mag zeggen wat ik denk in dit land. Nog wel. Ik wil ook 

graag dat het zo blijft. 

Het zijn toch ook wel de aantallen. Als je dan hoort dat we 

over zoveel jaar zoveel miljoenen allochtonen of vluch-

telingen of andere nationaliteiten hebben in Nederland, 

die allemaal hier gaan stemmen. Zij willen gewoon hun 

eigen wereldje hier gaan leven. Dat vind ik prima, maar 

niet als het ten koste gaat van mijn eigen samenleving. 

Mijn angst betreft vooral de invloed van de islamitische 

groep, want bijvoorbeeld de Chinezen, die kruipen ook bij 

elkaar, maar die maken het ons niet lastig, die stellen onze 

cultuur en samenleving niet ter discussie.

Sowieso, Nederland gaat door immigratie helemaal ver-

anderen. Dan is Nederland gewoon geen Nederland 

meer. Ik denk dat dadelijk veel mensen gaan vertrekken, 

want die zijn het zat. Ja, ook mensen die hoog opgeleid 

zijn en die goede banen hebben, je ziet ze nu al naar het 

buitenland vertrekken. Dat heeft zeker ook te maken met 

het leefgenot in Nederland. Want kijk, als je als vrouw zijn 

niet normaal over straat kunt in de avond, ja, wat moet je 

dan nog? En dat geldt ook voor mij als man. Als ik door 

een multiculturele wijk loop, ja, ik voel me daar niet thuis. 

Ik voel me niet op mijn gemak. Ik voel me daar niet veilig.

De vrees van respondenten voor het verlies van de Nederlandse 

identiteit omvat ook verliesgevoelens omtrent het behoud van 

Nederlandse tradities. Veel genoemd in dit verband wordt het 

Sinterklaasfeest met Zwarte Piet, dat volgens respondenten 

gewaarborgd moet blijven in Nederland.

Ik vind dat de Nederlandse cultuur zijn eigen identiteit 

moet behouden. Want wat je ziet is dat mensen uit ande-

re culturen langzaam maar zeker de Nederlandse cultuur 

aanpassen. Dat kan op een positieve manier zijn, want je 

kunt van nadere culturen leren, maar er zijn ook af en toe 

negatieve gevolgen. En dan bedoel ik, het is best goed dat 

mensen uit andere culturen onze gewoonten en tradities 

ter discussie stellen, maar bij het sinterklaasfeest worden 

Nederlanders in het hart geraakt. Dat gaat bij mij over het 

randje. Want iedereen heeft wel sinterklaas gevierd, en 

Hierdoor kunnen de Nederlandse normen en waarden, vrijheden 

en wetgeving in gevaar komen. Deze respondenten vrezen voor 

overheersing door andere culturen en het voortbestaan van de 

Nederlandse identiteit: ‘Nederland is Nederland niet meer’. 

Nu zijn bijvoorbeeld een heleboel Syriërs naar Nederland 

gekomen. En ze gaan niet weg. Het is een hele groep. Als 

het 10.000 man zijn, dan zeg ik oké, maar het gaat nu om 

honderdduizenden mensen, misschien nog wel meer 

zelfs. Wat gaat er nu gebeuren met die grote groep men-

sen? Zij zullen willen leven volgens hun eigen normen en 

waarden. Er is geen overeenstemming tussen wat Neder-

landse mensen willen en wat zij willen. Als het een kleine 

groep is, dan kun je heel veel dingen nog in bedwang hou-

den. Maar nu gaat het botsen.

Wij krijgen hun [van moslims] principes opgedrongen, ter-

wijl wij hier wonen en onze normen en waarden hebben 

zoals ze zijn. In het begin denk je, ze passen zich wel aan. 

Maar nee, want na lange tijd, hoe je het ook wendt of keert, 

hun normen en waarden daar houden ze aan vast. En dat 

is waar mijn probleem zit, dat hun normen en waarden 

hier geïntegreerd zouden moeten worden. Daarom krijg 

je dat gevoel van; we hebben de huidige vrijheid in onze 

samenleving in decennia opgebouwd, en dan krijgen we 

buitenlanders en die komen hier onze normen en waar-

den herzien, eigenlijk. En dat is het rare, wij moeten ons 

aanpassen… Nee, dat is niet helemaal zo, want zij passen 

zich ook wel aan, maar in die mix moeten wij de helft van 

onze normen en waarden bijstellen, terwijl dit ons eigen 

land is. 

Ik heb er geen enkel probleem mee dat er andere culturen 

wonen in Nederland. Maar de islamitische bevolkings-

groep wordt nu wel erg groot, met al die immigranten. Wat 

ik zorgelijk vind, is als wij een soort, een min of meer, isla-

mitische staat zouden krijgen. Ik bedoel, het moet niet zo 

zijn, dat het hier een soort, Irak of Iran wordt. Als je het zo 

bekijkt, dan moeten we eigenlijk misschien wel wat meer 

de Nederlandse cultuur gaan koesteren en behouden dan 

we tot nu toe doen. Want zoals ik nu naar die landen kijk, 

daar is wel veel minder vrijheid en dat zou ik wel erg vin-

den als dat hier ook gebeurt.

Ik ben bang dat er te veel mensen komen van ande-

re culturen en dat die teveel hun stempel gaan drukken 

op de vrijheid in Nederland. Dat we een islamitisch land 

worden. Dat ik straks niet meer zonder hoofddoek naar 

buiten mag. We hebben gevochten voor onze vrijheid en 

daarmee moeten we blij zijn. We zijn een vrij land, we mo-
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Surinaamse mensen moesten we eerst wel aan wennen. 

Maar ze zijn compleet ingeburgerd nu. Ik ken in de Bijl-

mer ontzettend veel Surinaamse mensen. Het is gewoon 

echt het leukste volk, zo fijn en relaxed. Iedereen die ik ken 

denkt er net zo over. Dat was vroeger wel anders, dat wil 

je gewoon niet weten, toen zij iedereen dat Surinamers in 

de criminaliteit zaten. Maar dat hoor je nu niet meer. Het 

zijn zulke vrolijke mensen, big mama’s, als je daar binnen-

komt en je gaat weer weg dan zit je tot hier vol met eten.

2.7 De aanwezigheid van mensen 
met verschillende culturele 
achtergronden in Nederland is een 
verrijking

Naast zorgen, noemen respondenten in onze gesprekken tege-

lijkertijd ook vaak positieve kanten van een cultureel diverse 

samenleving. De meeste respondenten die zorgen hebben over 

etnisch-culturele diversiteit, waaronder PVV-stemmers, geven 

tegelijkertijd voorbeelden die laten zien dat kennismaking met 

mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond ook 

leuk, interessant of verrijkend is, voor zichzelf en/of voor de 

samenleving. 

Verschillende respondenten vinden dat de aanwezigheid van 

verschillende culturen, van verschillen, in essentie positief is, 

zelfs noodzakelijk en nastrevenswaardig omdat culturen van 

elkaar leren, waardoor dingen beter gaan en culturen op een 

hoger plan komen.

Je leert door andere culturen om op een andere manier 

naar je eigen samenleving te kijken. Wij denken wel dat 

we het in Nederland heel goed voor elkaar hebben, maar 

als je het eens van de andere kant bekijkt, dan blijkt dat 

sommige dingen misschien nog veel beter kunnen. Of dat 

dingen in onze samenleving misschien helemaal niet zo 

logisch zijn, of misschien wel beledigend voor bepaalde 

groepen. Denk maar hoe wij omgaan met ons slavernij-

verleden. Daarvoor is nog steeds een blinde vlek. Je gaat 

dus door de ogen van een andere cultuur misschien je 

eigen cultuur beter begrijpen. En je kunt het door die in-

vloeden, op een hoger niveau brengen. 

Als iedereen het zelfde is, dezelfde achtergrond, dan ver-

andert er niets. Het is verfrissend en leerzaam om er wat 

anders er tussendoor te hebben. 

Andere culturen kunnen je inzicht geven in hoe zij het 

doen. Misschien wel heel anders als je hetzelf zou doen. 

Je leert nieuwe dingen. Dat verbreedt je horizon, op welk 

gebied dan ook.

Zwarte Piet is een vriend van de kinderen. Dat het dan zo 

in het racistische wordt getrokken, dan bereik je het tegen-

overgestelde, namelijk polarisatie en spanningen. 

Hoewel de meeste voorbeelden van respondenten gaan over 

hun angst voor conflicterende waarden en normen van mensen 

met een migratieachtergrond en de gevolgen hiervan voor de 

Nederlandse identiteit, geven sommige respondenten ook voor-

beelden van andere ontwikkelingen die de Nederlandse identiteit 

zouden aantasten, zoals internationalisering en globalisering. 

Zoals verdringing van het Nederlands door het Engels. De link 

wordt gelegd naar immigranten: als iedereen Engels spreekt, 

waarom zou je dan nog Nederlands leren? 

Ik word aangesproken door een agent in het Engels. Oké, 

Engels is in Amsterdam een tweede taal, maar ik spreek 

gewoon Nederlands. Het is heel simpel. Ik ga naar een 

winkel in Amsterdam en het personeel spreekt gewoon 

geen Nederlands. Hoe kan dat? Wat moeten immigran-

ten dan wel niet denken? Waarom zouden ze Nederlands 

leren? 

2.6 Verandering of verdwijning 
Nederlandse identiteit is geen 
probleem

Sommige respondenten erkennen dat door immigratie de 

Nederlandse identiteit verandert en mogelijk zal verdwijnen. 

Dit zien zij echter niet per se als iets negatiefs. Volgens deze 

respondenten is het niet mogelijk om de Nederlandse cultuur 

te behouden aangezien samenlevingen en culturen altijd onder-

hevig zijn aan continue verandering. Als Nederland wil streven 

naar een ‘open samenleving’ dan moet die samenleving diversi-

teit weerspiegelen. Deze respondenten zetten ook vraagtekens 

bij wat de “Nederlandse identiteit” eigenlijk is, aangezien deze 

niet statisch maar voortdurend in beweging is. De discussie over 

aanpassen aan ‘de Nederlandse identiteit’ zien deze responden-

ten dan ook als vaag en onproductief. 

Een verwant narratief, en een illustratie van het voorgaande, is 

dat naarmate culturen langer in Nederland wonen, ze vanzelf 

geaccepteerd worden. Respondenten hebben voorbeelden 

gegeven van de Indische cultuur en de Surinaamse gemeen-

schap, en denken dat het met de islamitische bevolkingsgroe-

pen net zo zal gaan. Dit narratief wordt vooral gehanteerd door 

jonge mensen die samen opgroeien c.q. in dezelfde klas te zitten 

als kinderen met een islamitische achtergrond. Onderstaand 

een citaat over Surinamers. Andere voorbeelden worden ook 

gegeven in het hoofdstuk over sociale samenhang.
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er kwam een vader van een jongen: ‘Heb je weer van die 

lekkere 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 elkaar brengen. Je moet de dingen doen die aan-

spreken, en niet steeds proberen op hoog niveau te discus-

siëren of intellectueel proberen te doen. Gewone dingen. 

‘Kom samen soep eten. 

Enkele respondenten benoemen expliciet de gastvrijheid of 

vriendelijkheid van mensen uit niet-Nederlandse culturen als 

positief, en geven soms aan dat de Nederlandse cultuur hiervan 

zou kunnen leren.

De meeste buitenlanders zijn meer gastvrij als de gemid-

delde Nederlander. Ik vind dat we in Nederland daarvan 

kunnen leren. Dat we mensen vaker uitnodigen voor de 

thee of om te eten, en niet alleen als we ze goed kennen. 

Of dat andere mensen onverwachts mee kunnen eten. 

Ik zou het een verrijking vinden voor Nederland, dat we 

gastvrijer worden, dat we niet zo stug zijn. Want dat is niet 

nodig, kijk naar de buitenlanders. 

Ik heb laatst Afghaans gegeten bij superaardige mensen 

thuis. Super chill. Onwijs gaaf om zo’n nieuwe cultuur te 

leren kennen. En er zit hier een Turks café waar je water-

pijpen kunt roken. En daar komen echt superleuke men-

sen, je kunt er superlekker eten. Dat is iets wat ik zeker als 

een verrijking van de Nederlandse samenleving. 

2.8 Niet culturele verschillen maar het 
individu is belangrijk

Sommige respondenten relativeren het belang van culturele 

verschillen tussen bevolkingsgroepen. Deze zijn weliswaar reëel, 

maar doen er (uiteindelijk) niet toe. Het gaat om individuen en 

niet om groepen. Individuen mag men niet afrekenen op hun 

culturele of etnische achtergronden.

 Ik heb gewoon ontzettend veel mensen geïnterviewd en 

gesproken uit allerlei verschillende culturen van de hele 

wereld. En dan zie je, ja, persoonlijkheid is belangrijker 

dan culturele achtergrond. We zijn allemaal individuele 

mensen en de een is niet beter dan de ander door zijn 

cultuur. Je moet mensen beoordelen op hun individuele 

daden.

Het zou toch saai zijn als iedereen op de wereld op de-

zelfde plek blijft, want dan gebeurt er gewoon niet zo veel. 

Het is leuk, verschillende mensen om je heen en verschil-

lende talen en achtergronden. Verschillende kwaliteiten, 

creativiteit en het brengt allerlei dingen teweeg. Het is on-

vermijdelijk, en die tijd zal komen, dat landsgrenzen hier 

weggaan. Maar in de tijd daar naartoe, heb je mensen 

nodig die eraan bijdragen om van de oude cultuur naar 

een nieuwe cultuur te gaan. Ik denk: in dat proces heb 

je dus die culturele verrijking nodig. En ik zie dat als een 

goed ding. 

Een concreet aspect dat veel respondenten leuk vinden aan 

diversiteit in de samenleving, is de verscheidenheid in het 

aanbod aan eten, winkels of muziek. 

Als je in de Van Rijnstraat rondloopt, daar is geen winkel 

hetzelfde, zoveel afwisseling. Ik vind het gewoon prachtig. 

Ben je wel eens in de Bijlmermeer geweest of zo? Of naar 

zo’n fruitmarkt? Dan sta je met een stuk groente in je hand 

en denkt: het zal wel een komkommer zijn. Maar dan is 

het een of andere Surinaamse peper. Fantastisch is dat, ik 

vind het gewoon leuk. 

De oudere generaties Turken, Marokkanen en ook men-

sen uit Indonesië hebben zoveel aan cultuur meege-

bracht. Nederland zou een stuk saaier zijn als dat niet was 

gebeurd. Bijvoorbeeld muziek, ik ben zelf heel erg bezig 

met muziek, dan zie je ook dat de muziek uit die landen 

echt van invloed is. Dat is heel belangrijk. Anders zitten 

we voor altijd vast aan Henk Wijngaard en Corrie Konings, 

dat wil je ook niet, of wel? Er zal altijd een mengelmoes 

blijven tussen de Nederlandse inbreng en de inbreng uit 

andere culturen. Ik denk dat dat alleen maar nieuwe din-

gen oplevert, dus dat is alleen maar goed.

Daarnaast zeggen sommige respondenten dat op het moment 

dat je open staat voor elkaar en elkaar probeert te begrijpen, je 

problemen/spanningen in de etnisch-cultureel diverse samen-

leving kan voorkomen of verminderen. Kunst, muziek en eten 

kan daarbij een verbindende werking hebben: een manier om 

mensen uit verschillende culturen nader tot elkaar te brengen. 

Met de fancy fair maakte ik (man met Marokkaanse ach-

tergrond) met mijn vrouw een hele grote pan Marokkaanse 

soep, dat noemen we Harira. In die soep gaat rundvlees, 

groente, kikkererwten en van alles. Ik had daar een spe-

ciale kraam en ik moest dat verkopen. Er waren ook Ne-

derlandse collega’s met pannenkoeken, knakworstjes. 

Een jaar laten organiseerden we weer een fancy fair en 
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De concrete invulling die respondenten geven aan dit algemene 

narratief kent veel variatie; dit geldt voor zowel waaraan mensen 

zich moeten aanpassen, de mate waarin ze zich moeten aanpas-

sen, en waarom ze dat zouden moeten doen. 

Er bestaat veel debat over wat de Nederlandse normen, waarden 

en vrijheden zijn, en in hoeverre er sprake is van één Nederlandse 

cultuur. Als burgers stellen dat mensen met een andere cultu-

rele achtergrond zich moeten aanpassen aan de Nederlandse 

normen en waarden, vrijheden en wetgeving, waaraan precies 

moeten zij zich dan aanpassen? In onze gesprekken met burgers 

komen verschillende karakteristieken van de ‘Nederlandse 

cultuur’ regelmatig terug. De ‘Nederlandse cultuur’ wordt door 

respondenten omschreven in termen van ‘het kunnen spreken 

van de Nederlandse taal’, ‘gangbare omgangsvormen’, geac-

cepteerde vrijheden (seksuele en politieke voorkeuren, niet reli-

gieus zijn), geaccepteerde rechten (zoals gelijkwaardige positie 

van vrouwen, en rechten voor minderheden), religie beperken tot 

de privésfeer (waaronder terughoudendheid inzake het dragen 

van religieuze kleding en symbolen). 

De mate waarin mensen met een andere culturele achtergrond 

zich volgens de meeste respondenten aan de Nederlandse 

cultuur moeten aanpassen is niet absoluut (volledige aanpas-

sing) maar voorwaardelijk. De meeste respondenten vinden dat 

mensen de ruimte moeten 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 

samenleving of voor de betreffende personen zelf.

De mate van aanpassing die wordt vereist hangt voor een 

belangrijk deel samen met het ‘waarom’ hiervan. In de eerste 

plaats is de beheersing van de Nederlandse taal voor vrijwel alle 

respondenten een belangrijk punt. Zij vinden het belangrijk dat 

mensen Nederlands spreken, omdat zo mensen in de samen-

leving met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast vinden de 

meeste respondenten dat normen, waarden en gebruiken uit 

bepaalde culturen mogen niet leiden tot:

• Minder kansen voor personen uit deze culturen, zoals 

de kans op een baan of volwaardig meedraaien in de 

samenleving. 

• Conflicten, overlast of onderdrukking van de mainstream 

Nederlandse cultuur of subgroepen binnen de Neder-

landse bevolking (zoals homo’s, vrouwen).

• Omstandigheden en praktijken binnen culturen zelf, die 

strijdig zijn met de geldende democratische en libertaire 

opvattingen in Nederland. Zoals onderdrukking of minder 

kansen voor vrouwen, seksuele minderheden of mensen 

Als je gewoon relaxed met elkaar samenleeft en iedere 

persoon waardeert om wie hij is dan hoeven er geen pro-

blemen te ontstaan. Ook niet wanneer iemand uit Suri-

name komt of uit Turkije of uit Marokko of waar vandaan 

ook. Want iedereen, ieder mens is er één, en als je een 

ander behandelt zoals je zelf behandelt wilt worden dan 

hoef je geen problemen te krijgen. 

Dit narratief, komt vaak ook naar voren wanneer respondenten 

spreken over problemen in de samenleving rond bijvoorbeeld 

veiligheid, economie of sociale samenhang. Respondenten 

maken dan duidelijk geen onderscheid te willen maken tussen 

culturele achtergronden: het gaat volgens hen om het individu en 

niet om zijn/haar afkomst. Hierbij noemen veel van deze respon-

denten dat ‘Nederlanders net zo goed problemen creëren’.

Dat is niet zozeer omdat ze van een andere cultuur oor-

spronkelijk zijn maar gewoon omdat het individuele men-

sen zijn die soms rare dingen doen. Dat is het, niet omdat 

toevallig iemand met een ander kleurtje of een ander ge-

loof iets geks doet. Ja natuurlijk, als je berichten leest in 

de krant of ziet op het journaal dat er, bijvoorbeeld, meis-

jes van de fiets af worden getrokken bij het bruggetje door 

Marokkanen. Nee, dan denk ik niet het zijn die Marokka-

nen weer, maar dat zijn een stelletje randdebielen die dat 

doen, om het maar even kort door de bocht te zeggen. 

Wat voor herkomst ze hebben dat maakt me niet uit. Het 

zijn gewoon mensen die niet nadenken over wat ze een 

ander aandoen.

2.9 Aanpassen aan de Nederlandse 
samenleving

We hebben veel zorgen van burgers besproken. We kunnen 

deze zorgen beschouwen vanuit de vraag in hoeverre mensen 

met een andere culturele achtergrond zich volgens burgers 

moeten aanpassen aan de mainstream Nederlandse cultuur.  

De meeste respondenten die we hebben gesproken hanteren het 

volgende -algemene- 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 samenleving of 
voor de betreffende bevolkingsgroepen zelf. Mensen met 
een andere culturele achtergrond moeten zich aanpassen 
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.”
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met religieuze en culturele opvattingen die afwijken van de 

mainstream binnen die cultuur.

Wat ik zou wensen, is dat mensen uit andere culturen zich 

enigszins aanpassen aan onze maatschappij. Dat ze in 

ieder geval hun best doen deel te nemen aan de maat-

schappij. Daarmee bedoel ik ook werken, studie volgen, 

mensen die anders zijn of denken respecteren zoals we 

dat zien. Daarnaast mogen ze van mij hun eigen religie 

voortzetten en mogen er moskeeën zijn, daar heb ik geen 

problemen mee. Dus je mag hier zijn, je mag hier komen, 

maar je moet wel willen meedoen en je niet afsluiten van 

de rest van de samenleving.

Het narratief dat principieel geen mensen met een andere 

culturele of religieuze achtergrond in Nederland mogen worden 

toegelaten (‘alleen de Nederlandse cultuur mag worden toege-

staan’, of ‘andere culturen zijn minderwaardig’) of dat volledige 

aanpassing aan de Nederlandse cultuur wordt verlangd, komt 

nauwelijks voor onder burgers. Slechts enkele respondenten 

die wij spraken hanteren normatieve of ideologische argumen-

ten waarom mensen met een migratieachtergrond zich (sterk) 

moeten aanpassen, of ervaren dermate culturele dreiging (over-

heersing, verlies Nederlandse identiteit) dat zij de aanwezigheid 

van niet-Nederlandse culturen in Nederland niet tolereren.
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beelden gaan over ervaringen (van zichzelf of nabije anderen) 

met brutaal gedrag, naroepen/vervelende opmerkingen maken, 

vandalisme, afval op straat gooien, overlast door jongeren met 

scooters of in auto’s. Vooral overlast of onveiligheid in de eigen 

woonomgeving komt heel dichtbij voor mensen, men wordt er bij 

voortduring mee geconfronteerd. Dit kan grote impact hebben 

op het welbevinden en woongenot van mensen. Respondenten 

noemen in dit verband overlast door (hang) jongeren, kinderen 

van 10 tot 14 jaar die zich brutaal opstellen, en directe buren 

waarvan men overlast ervaart. 

ERVAREN VAN OVERLAST DOOR KINDEREN

Respondenten uit multiculturele wijken geven voorbeelden 

van overlast door kinderen van 10 tot 14 jaar die zich brutaal 

opstellen, rommel en lawaai maken en zich niet goed laten 

aanspreken op hun gedrag. Ook weten respondenten niet altijd 

wie de ouders zijn, noch hoe ze deze moeten aanspreken of 

welke reacties men kan verwachten. Het feit dat contacten met 

deze kinderen vaak dichtbij de eigen woning zijn (op de stoep, 

galerij, of trappenhuis) maakt dat de overlast van deze kinderen 

confronterender en intenser kan zijn dan overlast door hangjon-

geren, aangezien jongeren zich vaker terugtrekken op pleintjes 

of in parken. Overigens zou de wijze waarop kinderen worden 

aangesproken (rustig, respectvol in plaats van boos) mogelijk 

wel verschil kunnen maken (zoals enkele respondenten hebben 

ervaren).

Die kinderen spelen op de stoep voor mijn deur. Soms 

gaan ze niet aan de kant als ik naar binnen wil. Ook niet 

als ik dat vraag. En ze zijn aarts brutaal, ze schelden, ook 

al zijn ze nog maar 10 of 12 jaar. Zeggen dat ze hun grote 

broer wel even halen als ik boos word. Dat is superirritant, 

want ik moet er dagelijks langs. En die gezinnen wonen 

bij mij op de galerij. Ik krijg er stress van, ik voel me niet 

meer veilig.

3.1 Introductie

Veel beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen van respondenten 

over etnisch-culturele diversiteit gaan over de gevolgen hiervan 

voor (on)veiligheid in de Nederlandse samenleving. In dit hoofd-

stuk bespreken we narratieven van respondenten over relaties 

die er volgens hen zijn tussen etnisch-culturele diversiteit en 

overlast, intimiderend gedrag, vervuiling, verloedering, crimina-

liteit, en onveiligheidsgevoelens. De weerbaarheid van burgers 

om mensen met een andere achtergrond dan zijzelf aan te 

durven en kunnen spreken op ongewenst gedrag, bespreken we 

eveneens in dit hoofdstuk. We lichten toe waarom respondenten 

dit (soms) moeilijk vinden. Daarnaast noemen veel responden-

ten zorgen over terroristische aanslagen uit naam van de Islam. 

We bespreken deze zorgen en lichten deze nader toe. 

3.2 Ervaren van overlast en gevoelens 
van onveiligheid

Sommige respondenten zeggen zelf weleens overlast te ervaren 

door mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond, 

of zich angstig of onveilig te voelen in contacten met mensen 

met een andere achtergrond dan zijzelf. Andere respondenten 

voelen zichzelf niet angstig of onveilig, maar kennen personen 

die dat wel zijn. Uit onze gesprekken blijkt dat gevoelens van 

angst of onveiligheid gebaseerd kunnen zijn op concrete erva-

ringen, maar dat dit vaak ook niet zo is. Angst- en onveiligheids-

gevoelens hebben blijkens de interviews namelijk ook te maken 

met ongemak en onzekerheid in de omgang met mensen met 

een andere achtergrond, (voor)oordelen en vrees voor negatieve 

ervaringen. 

We bespreken nu eerst voorbeelden die respondenten gaven van 

overlastgevend of intimiderend gedrag. Overlastgevend gedrag 

door mensen met een andere achtergrond dan de respondent is 

een terugkerend narratief in de interviews. Veel gegeven voor-

3 Sociale veiligheid
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Afval op straat, spullen die gewoon naar beneden wor-

den gekieperd. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Ik vind dat 

het buiten proportie is en ik zie het op veel plekken in de 

wijk. Rotzooi wordt gewoon op straat neergezet. En het is 

natuurlijk de vraag, heeft het te maken met cultuur? Nou 

ben ik Marokko geweest, daar zag je ook dat veel dingen 

gewoon op straat worden gegooid, dus ik koppel het aan 

cultuur.

In andere culturen, met name Afrikaanse culturen, heeft 

men de opvatting dat je afval niet binnenhoudt in je huis. 

Mijn vrouw komt uit Ghana, die heeft me dat verteld. Het 

gevolg is dat ze vuilnis en dergelijke buiten zetten ook als 

de vuilnis nog lang niet wordt opgehaald.

Bij het park staan dagelijks moslims de eenden te voeren. 

Ze schudden dan hele borden leeg. Er staan borden dat 

dit niet mag vanwege de ratten die er ook op af komen. 

Maar dat helpt niet, ze trekken er niets van aan.

ONVEILIGHEIDSGEVOELENS DOOR (HANG)JONGEREN

Sommige respondenten geven aan dat zijzelf, of mensen die zij 

kennen, zich soms onveilig voelen op straat. Ze durven bijvoor-

beeld ’s avonds niet over straat of mijden bepaalde plekken in de 

wijk. Respondenten geven daarbij vaak aan dat dit komt uit vrees 

voor opmerkingen of provocaties door hangjongeren, waarbij 

vooral jongens met een Marokkaanse achtergrond als specifieke 

groep worden genoemd. Hierbij geven sommige respondenten 

wel aan dat ze ‘denken’ dat het om Marokkaanse jongeren gaat, 

zonder dit zeker te weten.

Momenteel heb je een pleintje in mijn wijk waar veel Ma-

rokkaanse jongens samen komen. Er zijn weinig mensen 

die daarlangs durven te lopen. Want die jongens roepen 

je na, ze gaan provoceren, uitdagen om de verveling tegen 

te gaan. 

Als ik bij op straat groepjes Marokkaanse jongens zie rond-

hangen, dan denk ik toch even ojee. Ik fiets dan wel door, 

maar ik denk wel, wat gebeurt hier? Wat gaan ze doen? 

Wat gaan ze flikken?

Ja, dat zijn groepen, dan heb ik het over mensen van 

Noord-Afrikaanse afkomst die alleen maar met elkaar 

omgaan. Je ziet hele groepen hier rondhangen, ze maken 

de boel onveilig. Ik krijg opmerkingen naar mijn hoofd. 

Daar in die straat waar jullie zojuist stonden, daar durven 

kinderen, na zes uur ’s avonds, niet meer heen omdat ze 

bang zijn van de jongeren.

Ik ken een verhaal van een van de buren, die werd boos 

omdat kinderen voetbalden op de stoep en de bal telkens 

tegen zijn gevel schopten. Die kinderen gingen weg maar 

hij vond de volgende ochtend wel modder en rommel op 

zijn mat. Hadden die kinderen gedaan. En ze voetbalden 

er de volgende dag doodleuk weer.

Ik groet de kinderen altijd, maak een praatje met ze. Ja 

natuurlijk zijn het niet altijd lieverdjes, maar boos worden 

werkt bij die kinderen contraproductief. Ze zijn altijd bui-

ten en al gewend aan de cultuur van de straat, hoe jong ze 

ook zijn. Ze hebben een grote mond. En in die culturen zijn 

ze sowieso wat feller. Boos worden roept dan een reactie 

uit. Dan kun beter vriendelijk blijven, dan zul je zien dat ze 

jou ook gaan groeten.

ERVAREN VAN OVERLAST DOOR BUREN

Respondenten geven verschillende voorbeelden van overlast die 

zij ervaren van buren met andere etnisch-culturele achtergron-

den. Dit kan gaan om andere leefstijlen, zoals de tijden waarop 

mensen eten en bezoek wordt ontvangen. Irritaties kunnen ook 

ontstaan over zaken zoals vervuiling en het niet schoonma-

ken van het portiek, of over het toezicht op en corrigeren van 

kinderen die luidruchtig in het trappenhuis of galerij aanwezig 

zijn. Hierbij ervaren sommige respondenten een onvermogen 

om hun buren effectief op overlast aan te spreken, hetgeen zij 

wijten aan onder meer taalbarrière, andere omgangsvormen en 

andere culturele opvattingen over schoon, opvoeding en toezicht 

op kinderen. Ook zijn respondenten onzeker welke reacties te 

verwachten als ze hun buren aanspreken; zie hiervoor ook de 

alinea ‘Onzekerheid welke reactie te verwachten, vrees voor 

korte lontjes’.

ANDERE OPVATTINGEN OVER HET SCHOONHOUDEN VAN DE 

BUURT

Diverse respondenten zeggen te ervaren dat mensen met andere 

etnisch-culturele achtergronden dan zijzelf minder zorgvuldig 

omgaan met het schoonhouden van de openbare ruimte of 

anderszins bijdragen aan verloedering in de wijk. Respondenten 

geven als voorbeelden dat mensen met andere achtergronden 

vaker troep op straat gooien, vuilnis eerder buiten zetten dan is 

toegestaan en rommel niet opruimen. Hiernaast zouden mensen 

met een islamitische achtergrond vaker brood en ander voedsel 

in de buitenruimte achterlaten (‘voor de vogels en eendjes’) 

omdat het in hun cultuur niet is toegestaan om eten weg te 

gooien. Dit zou echter ook ongedierte aantrekken.
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Tijdens het uitgaan heb je gewoon toch overheersend 

Marokkaanse jongens die lopen te kloten. Daar heb ik 

echt een enorme hekel aan, helemaal als ik met mijn 

vriendin ben. Daar kan ik dus wel echt heel boos om wor-

den. Want dan gaat het niet mij alleen persoonlijk aan, 

maar ook mijn vriendin. Dat vind ik heel erg vervelend. […] 

Ach gewoon, hé, vervelende seksistische dingen zeggen 

of proberen aan haar kont te zitten, iets in die richting. 

Daar kan ik heel boos van worden. Dus dat vind ik heel 

erg frustrerend.

3.3 Associaties met overlast en 
onveiligheid door berichtgeving in 
de media

Ook mediaberichtgeving speelt een rol bij het ontstaan van 

ideeën en beelden over overlast, onveiligheid en etnische-cultu-

rele diversiteit. Dit geldt vooral voor respondenten uit niet stede-

lijke gebieden die zelf niet wonen in multiculturele wijken en ook 

anderszins weinig in aanraking komen met mensen met andere 

etnisch-culturele achtergronden dan zijzelf. Deze respondenten 

legden in de interviews ook relaties tussen overlast, onveiligheid 

en etnische-culturele diversiteit, waarbij men voorbeelden gaf 

van incidenten die men in de media heeft gezien of gehoord. 

Meestal betrof dit incidenten met agressief gedrag door hang-

jongeren. De narratieven van respondenten uit niet stedelijke 

gebieden zijn over het algemeen wat negatiever van aard. Dit 

kan mogelijk worden verklaard doordat in de media vooral inci-

denten met culturele minderheden in het nieuws komen, en 

minder aandacht is voor positieve ervaringen.

3.4 Verklaringen voor overlastgevend 
gedrag

Respondenten geven verschillende verklaringen voor de relaties 

die er volgens hen zijn tussen etnisch-culturele diversiteit, 

overlast en onveiligheidsgevoelens. Op hoofdlijnen kunnen we 

twee narratieven identificeren. In het eerste narratief brengen 

respondenten overlastgevend of intimiderend gedrag in verband 

met eigenschappen, opvattingen of omstandigheden die 

volgens hen binnen bepaalde culturen of bevolkingsgroepen 

vaker zouden voorkomen. In het tweede narratief nuanceren 

respondenten juist groeps- of cultuurgebonden oorzaken voor 

overlast en onveiligheidsgevoelens. Deze respondenten voor-

onderstellen dat onveiligheidsgevoelens en het ervaren van 

overlast subjectief is. Dit zou namelijk (ook) worden veroorzaakt 

door onbekendheid, ongemak en vooroordelen van mensen ten 

aanzien van andere bevolkingsgroepen.

Bij het winkelcentrum hier heb je hangroepjongens. Ma-

rokkanen vermoed ik, of misschien Turken. Ik heb daar 

niet zo veel last van, ik ben niet zo snel bang. Maar ik 

begrijp best dat oudere mensen zich daar bedreigd door 

kunnen voelen. Als je dan ook ziet dat sommige van die 

gasten onder de tatoeages zitten en traantjes bij de ogen 

en dat soort dingen… Ja dan kan ik heel goed begrijpen 

dat bepaalde mensen zich daar bedreigd door voelen.

Wij hebben hier in onze wijk een vrij grote Marokkaanse 

groep mensen wonen. De Marokkaanse jongeren van 

nu, tussen de 12 en 20 jaar, veroorzaken verschrikkelijk 

veel overlast. Inbraken, vernielingen en loverboy-gedoe, 

dat is echt heel erg. We hebben het meegemaakt dat een 

paar jongens de boel stonden te vernielen en een collega 

was zo dom, denk ik achteraf, om foto’s van die gasten 

te maken. Binnen no time stonden er tien in de school. 

We hebben echt maandenlang geprobeerd om met ze in 

gesprek te gaan en gezegd: Als jullie op ons schoolplein 

willen hangen, prima, hang lekker, ga lekker je waterpijp-

je roken, vooral doen, maar ruim je rotzooi alsjeblieft op. 

Maar dat doen ze niet, dus ze verpesten het voor zichzelf. 

Dus nu hangen er op ons schoolplein bordjes met ver-

boden, wetboek van strafrecht enzovoorts. En dan denk 

ik: wat jammer, je bent hier welkom en de mensen in de 

buurt hebben ontzettend hun best gedaan om die jonge-

ren een plek te geven om te hangen, maar ze maken het 

gewoon allemaal stuk. En dat vind ik eng, dat ze bijna niet 

meer te bereiken zijn en dat je ze op een hele positieve 

manier wil aanspreken en ze de plek gunt die ze zoeken, 

maar ze verpesten het gewoon zelf.

Naast de wijk wordt ook het uitgaansleven door sommige 

respondenten genoemd als context waarbinnen negatieve erva-

ringen met andere bevolkingsgroepen kunnen plaatsvinden.

Als ik uitga dan ben ik meestal met een groep. En dan kom 

je van die groepen tegen met Marokkaanse of Turkse jon-

gens. Die jongens zijn altijd met een groep. En je ziet er 

bijna nooit een meisje tussen. Ik vind dat die allochtone 

jongens zich vaak intimiderend gedragen. Als je naar ze 

kijkt heb je al ruzie. Ik snap niet waar dat vandaan komt, 

want wij zoeken het niet op. We vermijden die groepen 

daarom zoveel mogelijk.
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Ik zie het gedrag van Marokkaanse en Turkse jongeren, 

hoe vervelend soms ook, niet volledig als hún schuld, 

want er zijn bepaalde oorzaken die dat kunnen verklaren. 

Veel Marokkanen en Turken, en dan vooral de mannelijke 

jongere Marokkanen, voelen zich niet geaccepteerd door 

de samenleving. Daardoor worden ze een beetje rebels 

zeg maar. Zij zetten zich heel erg af tegen de Nederlandse 

samenleving.

Andere respondenten nuanceren de invloed van ‘cultuur’ an sich. 

Deze respondenten denken dat onveiligheidsgevoelens veeleer 

ontstaan doordat de bedoelingen en reacties van mensen met 

een andere etnisch-culturele achtergrond minder bekend zijn.

Ja, ik denk zeker dat mensen zich in een multiculturele 

samenleving soms minder veilig voelen. En dat kan ook 

niet anders als die nooit met elkaar in contact komen. Ik 

bedoel echt contact, zodat je elkaar leert kennen. Je ziet 

een groep jongeren, waar je niet mee in contact komt, je 

ontloopt ze. Want je weet niet wat ze gaan doen. Of hoe je 

moet reageren. Dan voel je je eerder onveilig, omdat je je 

afvraagt, wat doen ze op straat, wat willen ze?

Bovendien denken sommige respondenten dat ook vooroorde-

len een rol spelen bij het ervaren van onveiligheidsgevoelens. 

Die hangjongeren in mijn wijk zijn overwegend Turks of 

Marokkaans, maar ze staan gewoon gezellig te kletsen 

en vallen verder niemand lastig. Ze staan vaker op straat 

dan Nederlandse jongeren. En vaak in het donker gekleed. 

Misschien dat daarom mensen ze meer als bedreigend 

ervaren, en denken ‘daar moet ik uit de buurt blijven’. Het 

is dus angst uit onbekendheid. Maar je kunt ook gewoon 

langslopen, je zegt hoi en je wordt dan waarschijnlijk op 

een vriendelijke manier teruggegroet. Kom je ze vaker te-

gen, kun je een leuk praatje met ze maken. Geintje uitha-

len. Zoiets. Ik denk dat het vooral in vooroordelen zit, dat 

daardoor meer angst is voor die jongeren.

Als ik in de bus zit en er komen allemaal donkere jongens 

binnen, dat ik dan denk niet van nu moet ik oppassen of 

zo. Ik denk dat het heel erg van je opvoeding afhangt hoe 

je denkt. Als je heel erg meekrijgt van ‘oh dat is eng’ dan 

heb je automatisch dat je onderscheid gaat maken. Dat je 

denkt ‘oh jee, oppassen’, omdat het in jouw systeem zit. 

Maar onderscheid maken heb ik niet meegekregen. Dus 

voor mij is het gewoon, ik beoordeel iemand op hoe hij zich 

gedraagt.

In het eerste narratief, waarin overlastgevend of intimiderend 

gedrag in verband wordt gebracht met specifieke eigenschappen 

van bevolkingsgroepen, denken respondenten bijvoorbeeld dat 

jongeren thuis heel streng worden opgevoed maar dat er buiten 

weinig corrigerend toezicht is. Omdat buiten op straat door 

ouders minder grenzen worden gesteld, kunnen jongeren moei-

lijker omgaan met vrijheid. Ook groepsgedrag, verveling, straat-

cultuur en eigenschappen die respondenten associëren met 

bepaalde culturen (zoals feller temperament) worden genoemd 

als oorzaken. Sommige respondenten wijten het gedrag ook 

aan frustraties bij jongeren. Vooral over Marokkaanse jongeren 

zeggen respondenten dat zij deze zich afzetten tegen de maat-

schappij en dit uiten in negatief gedrag, omdat zij zich niet geac-

cepteerd voelen.

Ik denk dat in de Marokkaanse gemeenschap kinderen 

heel streng worden opgevoed. Thuis worden ze zo strak 

en zo kort mogelijk gehouden, maar zodra ze maar een 

beetje ruimte voelen, dan nemen ze het. Buiten denken 

ze, ‘niemand die ons iets kan maken’. En als je als Ne-

derlander mee te maken krijgt, dan raak je geïntimideerd. 

Ik kan me voorstellen dat mensen daaromheen lopen, de 

confrontatie met die jongeren mijden. Want je hebt niets 

te winnen, je bent zwakker en dat weten ze, ze voelen zich 

onaantastbaar.

Jongens en mannen uit Arabische landen stellen zich van 

nature sowieso assertiever op naar anderen, dat is hun 

cultuur en natuur. Dat kan voor Nederlands overkomen 

als agressief. Als je dat weet dan kun je er misschien re-

kening mee houden. Alleen sommige Marokkaanse jon-

geren schieten daarin door, zijn onaanspreekbaar, en dat 

is wel een probleem. 

Natuurlijk heb je ook vervelende Nederlandse jongeren. 

Maar ik denk wel er verschillen zijn in normen en waarden. 

Als je een groep Nederlandse jongens hebt en een groep 

Marokkaanse jongens, uiteindelijk weten die Nederlandse 

jongeren wel van: oké, dit kan echt niet. Je zult ook niet zo 

vaak een groep Nederlandse jongens bij elkaar zien staan 

en oudere mensen zien lastigvallen en vrouwen beledigen 

en na-sissen. Die Marokkaanse jongeren hebben dat wel. 

Die gedragen zich soms heel erg neerbuigend. Dat is het 

verschil.
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Daarnaast zijn er respondenten die aangeven het moeilijker 

te vinden om mensen met een andere achtergrond op (onge-

wenst) gedrag aan te spreken, dan mensen met dezelfde cultu-

rele achtergrond. Deze respondenten geven met name aan bang 

te zijn voor een onvoorspelbare reactie: door cultuurverschil-

len vindt men het moeilijker om in te schatten hoe iemand zal 

reageren. Daarnaast zijn er respondenten die mensen met een 

andere achtergrond minder makkelijk op hun gedrag aanspre-

ken, omdat zij denken dat mensen uit bepaalde culturen sneller 

agressief reageren of bang zijn dat er geweld tegen hun zal 

worden gepleegd. Een vooronderstelling welke hierbij relatief 

vaak wordt genoemd is dat mensen uit bepaalde culturen ‘korte 

lontjes’ hebben, of ‘temperamentvol’ zijn. Specifieke bevolkings-

groepen die respondenten hierbij noemen zijn Marokkanen en 

in mindere mate Antillianen en Turken. Soms is dit voor respon-

denten een reden om mensen met een andere achtergrond - 

met name jonge mannen - minder snel aan te spreken, omdat 

zij bang zijn voor negatieve reacties. 

Ik ben niet bang uitgevallen. Als ik een blanke jongen zie 

die rommel op de grond gooit, of een bushokje sloopt, en 

ik denk dat ik die fysiek zou aan kunnen, dan zou ik er zeker 

iets van zeggen. Maar als ik een Marokkaan of Turk dat 

zie doen, dan weet ik dat nog niet. Omdat ik denk, dat zijn 

reactie agressiever zal zijn dan een jongen met een Neder-

landse achtergrond. En omdat ik denk dat hij het niet van 

mij, als Nederlander, zal accepteren als ik hem aanspreek. 

En omdat ik denk dat hij, wellicht, zijn vrienden optrom-

melt. Dus ik maak absoluut een onderscheid in mijn reac-

tie tussen iemand die Nederlands is of niet.

Ik durf mensen best op hun gedrag aan te spreken. Ook 

buitenlanders. Heb ik altijd gedaan. Maar tegenwoordig, 

die jochies van zestien, zeventien jaar, zelfs veertien en 

vijftien jaar die hier rondlopen. Als je daar iets tegen zegt, 

dan krijg je alleen maar kanker dit en kanker dat gelijk 

naar je hoofd. Nou dat is al belachelijk. Maar die hebben 

vervolgens ook vijftien vriendjes die daar binnen één mi-

nuut zijn. En dat is echt gewoon een verschil met Neder-

landers. Dan zou ik liever de politie bellen, dan dat ik er 

zelf wat aan doe.

Nederlandse jongeren kan je naar mijn ervaring vrij mak-

kelijk aanspreken. Maar de Antillianen in mijn wijk zijn toch 

wel wat temperamentvoller. Die houden er niet zo van dat 

ze aangesproken worden. Tenminste, degenen die over-

last veroorzaken op straat. Die zijn ook vaak wat groter, 

gespierder. Ja daar moet je eerst toch wel een beetje over 

nadenken als zij met z’n tweeën zijn en jij alleen. Dan is het 

niet altijd verstandig om die jongens aan te spreken. 

Ook spraken we respondenten die veiligheid en etnisch-culturele 

achtergrond juist loskoppelen van elkaar, door bijvoorbeeld bij 

een concrete negatieve gebeurtenis te zeggen dat ‘het net zo 

goed een Nederlander had kunnen zijn’. De oorzaken voor gedrag 

liggen volgens deze respondenten meer in opleiding en sociale 

klasse, dan in cultuur.

Ik denk dat dronken Nederlandse jongeren een net zo 

groot gevaar zijn voor mijn naar huis fietsende dochter 

van 16 als het groepje Marokkaanse jongeren bij het stati-

on. Ik zie het meer als een klassenprobleem, en opleiding. 

De kleur doet er niet toe.

Ik vind het haatdragende, agressieve dat sommige van 

die Marokkaanse jongens hebben, die je hier in de stad 

ook veel tegenkomt, groepjes die zich vervelen, heel erg 

irritant. Maar ik vind het moeilijk om dat op hun cultuur 

af te schuiven. Ik heb ook met blanke jongeren weleens 

problemen. Tijdens het uitgaan gebeurt het me ook dat 

Nederlandse jongens ruzie met me komen zoeken. Dus ik 

wil niet generaliseren, eigenlijk.

3.5 Vrees voor negatieve reacties bij 
aanspreken op gedrag

In de interviews kwam ter sprake in of en in hoeverre respon-

denten het moeilijker vinden, of juist geen verschil ervaren, 

om mensen met andere etnisch-culturele achtergronden aan 

te spreken op ongewenst gedrag. Sommige respondenten 

gaven aan dat zij mensen met een andere achtergrond even 

makkelijk aanspreken op hun gedrag als mensen met dezelfde 

etnisch-culturele achtergrond als zijzelf. Deze responden-

ten geven aan niet te letten op iemands culturele achtergrond, 

maar op de uitstraling van een persoon of de situatie, om in te 

schatten of zij iemand wel of niet aanspreken.

Ik ben niet zo bang, dus ik trek ook altijd mijn mond open. 

Maakt niet uit wat de achtergrond van iemand is, ik stap 

er gewoon op af. Nee, absoluut niet, ik maak mezelf wel 

duidelijk.

Het ligt aan de persoon die ik voor me zie of ik iemand 

aanspreek. Het maakt voor mij niet uit, uit wat voor cultuur 

iemand komt, maar wel wat iemand uitstraalt. Als je ziet 

aan het gedrag dat iemand niet aanspreekbaar is, bijvoor-

beeld omdat hij heel erg in zichzelf gekeerd is of agressie 

uitstraalt, dat is voor mij meer de ‘do’ of de ‘don’t’. Niet 

omdat iemand bruin of zwart of wit of wat dan ook is.
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En als ik dan mensen zie, die zo tekeergaan, dan denk ik 

van hoe durf je. Dan denk ik, ga maar terug naar Turkije 

of naar Marokko. Ga maar kijken hoe het daar is. Re-

ken maar dat de politie ze daar wel in het gareel weet te 

brengen. Probeer daar je leven op te bouwen. Dat vind ik 

echt, maar ik vind het ook wel weer vervelend en weinig 

constructief om zo te denken eigenlijk. Want het zijn wel 

mensen van wie de toekomst uiteindelijk toch in Neder-

land ligt. Dus in die zin vind ik het lastig. Ik vind het heel 

dubbel, dit soort dingen.

3.6 Intimiderend gedrag tegen 
vrouwen

Uit de interviews wordt duidelijk dat het intimiderend kan zijn 

om lastig te worden gevallen. Respondenten geven hieromtrent 

vooral voorbeelden van niet-respectvol en intimiderend gedrag 

naar vrouwen. Zij vertellen in dit verband over gedrag door 

jongens en mannen, zoals naroepen, uitschelden voor (kanker)

hoer, spugen of zelfs aanranding (betasten, billen knijpen). 

Deze gebeurtenissen vinden veelal plaats op straat of tijdens 

het uitgaan. Groepen die hierbij vooral (als daders) genoemd 

worden zijn Marokkaanse en (soms) Turkse jonge mannen. De 

meeste voorbeelden betreffen eigen ervaringen of ervaringen uit 

de directe omgeving van respondenten, zoals van een vriendin 

of dochter. Niet-respectvol gedrag naar vrouwen wordt niet 

alleen als ‘vervelend’ beschreven, maar ook als ‘indringend’ en 

‘bedreigend’. 

Mijn dochters worden lastiggevallen op straat. Ik heb 

mooie dochters, als ze in de wijk op straat lopen worden 

ze nageroepen. Dat is nooit door Nederlandse jongens, 

ook geen Turkse of Surinaamse jongens, het zijn altijd 

Marokkaanse jongens. Op de een of andere manier vin-

den zij dat ze dat mogen doen. Ze hebben geen respect. 

Sissen, er achteraan lopen, plukken.

Ik maak het zelf mee tijdens het uitgaan. En ik ben zelfs 

’s nachts een paar keer uit mijn bed gebeld door vrien-

dinnen die aan het stappen waren en die belaagd werden 

door allochtonen en niet ervan af kwamen. [..] Door Ma-

rokkanen. Het kunnen ook Turken zijn. Want zo goed kun 

je dat verschil niet zien. Jennen, smakkend geluid, en als 

je dat dan negeert, dan is het kankerhoer. En als je er iets 

van zegt, kun je klappen krijgen. Ik heb wel weleens ge-

hoord van een meisje dat ik waarmee ik uitging in elkaar 

was geslagen.

Ik heb wel eens in een bus gezeten in Amsterdam en toen 

kwam er, volgens mij een Marokkaanse jongen tegenover 

me zitten. Ik raakte per ongeluk zijn schoen aan, hij had 

nieuwe sneakers en hij begon helemaal agressief te doen. 

Want ze zijn in die cultuur heel erg trots op hun schoe-

nen. Mij zegt het helemaal niks, maar in die cultuur is dat 

belangrijk. En, maar daar schrik ik dan wel van. Ik dacht, 

oh wacht effe, ik pak mijn spullen en ik ga weg. Want, ja, 

die mensen hebben een kort lontje, en je kunt niet teveel 

zeggen tegen die mensen.

Sommige respondenten benadrukken dat dergelijk ‘opvlie-

gend gedrag’ van mensen uit bepaalde culturen niet past bij de 

normen en waarden die er volgens hen zijn in Nederland. 

Er lopen hier gastjes van een jaar of zestien met zo’n muil. 

Als je ze verkeerd durft aan te kijken dan vliegen ze jou 

aan. Sorry, maar dat kan niet. Dat kan hier niet in Neder-

land, in mijn ogen. 

 Ik vind het heel akelig als die jongeren onverschillig doen 

of heel brutaal zijn tegen buurtbewoners of zelfs de poli-

tie. Dat vind ik echt naar. Dan denk ik, ja dan weet je ei-

genlijk niet goed in wat voor land je leeft.

Ik denk, negen jaar terug zou ik iedereen overal op aan 

durven te spreken. Maar tegenwoordig denk ik vaak: laat 

ik me maar stilhouden, want ik loop hier alleen en die 

donkere jongens lopen altijd in groepjes. Ik zou blanke 

jongeren sneller ergens op aanspreken als buitenland-

se jongens. Dat zit hem ook in de felheid waarmee je 

wordt tegengesproken. Er zit vaak meer temperament in 

de buitenlandse jongeren. Dat is ook wel een beetje een 

vooroordeel, dat besef ik, maar zo gebeurt dat wel vaak. 

Dat komt door de opvoeding denk ik. En daarover maak ik 

me zorgen. Want die kinderen worden niet opgevoed vol-

gens wat we hier in Nederland als acceptabel beschou-

wen.

De beeldvorming dat mensen uit bepaalde culturen zich vaker 

agressief of opvliegend gedragen, is volgens respondenten niet 

alleen verkregen uit eigen ervaringen, maar ook door wat men 

ziet en hoort in de media.
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Voorbeelden waarbij respondenten de schuld voor een niet-res-

pectvolle benadering van vrouwen en meisjes neerleggen bij de 

meisjes en vrouwen zelf, bijvoorbeeld door het dragen van uitda-

gende kleding, zijn we in onze interviews niet tegengekomen.

ENKELE VOORBEELDEN VAN REACTIES OP INTIMIDEREND 

GEDRAG TEGENOVER VROUWEN

Zoals toegelicht kan het voor mensen heel intimiderend zijn om 

lastig te worden gevallen op straat, en moeilijk om hier effectief 

mee om te gaan. Sommige respondenten geven echter voor-

beelden van (uiteenlopende) strategieën in het omgaan met 

intimidatie (zowel assertief reageren als aanpassen) die, althans 

voor hun, effectief zijn geweest. 

Ik was hoogzwanger van mijn dochter en toen stond er 

een groep Marokkaanse jongeren en werd ik voor hoer 

uitgemaakt en slet. Ja, dat moet je bij mij gewoon niet 

doen, want dan heb je gewoon de verkeerde voor je. Ook 

al was ik hoogzwanger en liep ik als een pinguïn. Dus ik 

ben erop af gestapt en ik kan een paar woorden Arabisch. 

Dus ik heb even bepaalde woorden laten vallen en toen 

waren ze allemaal stil en sindsdien als ik langsloop is het: 

Hallo mevrouw, hoe gaat het? Je moet weten hoe je met 

bepaalde jongens moet omgaan en met bepaalde cultu-

ren. Weet je wat het is? Ze kennen me nu en ze weten wie 

ik ben en bij wie ik hoor. En ik kan gewoon, ook al is het 

midden in de nacht bij wijze van spreken, met mijn twee 

kinderen op straat lopen en dan wordt er op me gelet. Er 

hoeft met mij niks te gebeuren, want als iemand iets zou 

flikken dan heb je gewoon een probleem met die jongens. 

Zo zijn ze ook wel weer.

In het begin toen ik in de wijk kwam wonen vond ik het 

echt heel negatief. Dan stond ik te pinnen en werd ik ge-

woon naast de pinautomaat aangesproken: Mag ik je 

nummer? Dan zei ik: Nee. En dan ben je een hoer (…). Op 

een gegeven moment zei ik een keer tegen zo’n jongen: 

Wat nou hoer? Mijn man staat daar. Toevallig kende die 

jongen mijn man van gezicht. En toen schrok hij zich he-

lemaal de pleuris, van: oh, wat heb ik nou gedaan? Nooit 

meer last van gehad. Je moet ze repliek geven, niet bang 

zijn. Ik ben niet zo bang, ik trek altijd mijn mond open. 

Maakt niet uit waar ik ben, ik stap er gewoon op af. En 

dat helpt.

Een respondent vertelde haar kleding aan te hebben aangepast, 

zodat zij geen last meer heeft van intimidatie op straat.

VERKLARINGEN VOOR INTIMIDEREND GEDRAG TEGENOVER 

VROUWEN

Respondenten verklaren intimiderend gedrag tegenover vrouwen 

onder meer uit factoren die ook al genoemd zijn bij de verklarin-

gen voor overlast, zoals opvoedingsproblemen en niet kunnen 

omgaan met vrijheid op straat. Daarnaast koppelen sommige 

respondenten niet-respectvol gedrag naar vrouwen aan cultu-

rele verschillen in opvattingen over de positie van vrouwen. 

Deze mannen [moslims] hebben hun vrouwen niet mee. 

Die zijn zo kuis. En als ze dan Nederlandse vrouwen zien, 

zo vrij. Die mannen hebben ook gevoelens. Ze zijn niet ge-

wend om bloot te zien. In hun land van herkomst is dat 

niet, bestaat daar niet. Ze zijn er niet mee opgevoed. En de 

gevolgen zien we dagelijks in de krant. Meisjes die worden 

lastiggevallen, zoals in zwembaden, niet normaal.... Want 

dat zijn ze niet gewend. Mensen uit islamitische landen 

hebben een hele andere kijk op vrouwen dan Nederlanders 

en andere niet-islamitische bevolkingsgroepen hebben. En 

dat vind ik een heel groot probleem. Dat is wel echt een 

maatschappelijke zorg.

Het probleem speelt vooral bij vluchtelingen die niet ge-

wend zijn aan de westerse leefwijze. Zoals bij die islamie-

ten die nu massaal naar het westen komen. In hun cultuur 

en geloof zijn vrouwen minder waard, vrouwen moeten 

zich bedekken, mogen zich niet laten zien. Alleen dan 

krijgen vrouwen ‘respect’. Zo niet, dan ben je een hoer en 

mag je ook zo behandeld worden.

Enkele respondenten stellen dat het ervaren van intimidatie niet 

alleen het gevolg hoeft te zijn van daadwerkelijk niet-respect-

vol gedrag, maar (althans gedeeltelijk) kan worden veroorzaakt 

door de wijze waarop meisjes en vrouwen dit gedrag opvatten. 

Onbekendheid met andere culturen zou hierbij een rol spelen, 

zoals het onderstaande citaat duidelijk maakt.

Of een gebrek aan respect dat sommige vrouwen voe-

len is toe te schrijven aan multiculturele verschillen, nee 

absoluut niet. Ik geloof niet dat mensen uit islamitische 

landen echt minder respect hebben voor vrouwen. Maar 

ik kan me wel voorstellen dat een Nederlands meisje zich 

sneller bedreigd voelt door iemand uit een andere cultuur 

dan door iemand met een Nederlandse achtergrond. Om-

dat de manier waarop ze zich uiten onbekender is, anders 

dan in de Nederlandse cultuur. Ze hebben een andere ap-

proach, ze zijn agressiever in hoe ze praten en dat kan 

best wel intimiderend overkomen.
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seksueel geweld door vluchtelingen aan cultuurverschillen in het 

respect voor vrouwen. 

Als je zo op de televisie kijkt, op de journaals, dan gaat het 

bij verkrachtingen bijna altijd om getinte personen. Marok-

kanen, of asielzoekers. Die mannen, die denken dat ze heel 

wat zijn. Ze zijn zo onrespectvol. Je bent een knap wijfie 

zeggen ze dan. Die kunnen we lekker pakken, zo denken ze 

erover. We zijn toch in een vrij land, we kunnen doen wat 

we willen.

Mijn mening over het toelaten van vluchtelingen is de af-

gelopen jaren wel beïnvloed door incidenten die ik in de 

krant heb gelezen. Zoals bij AZC’s waar meisjes of vrou-

wen verkracht of aangerand wordt. Maar ik besef ook dat 

het een gekleurd beeld is dat de media brengen. Alleen 

incidenten krijg je te zien, en niet wat wel goed gaat. Het 

is misschien 1 op de 100.000 keer dat het fout gaat, en 

de anderen keren goed. Uiteindelijk, als je erover nadenkt, 

dan gaat het toch het verstand en mededogen voor de 

medemens doorwegen. Snap je? 

3.8 Criminaliteit

Er is onder respondenten bezorgdheid over hogere criminali-

teitscijfers bij mensen met een migratieachtergrond. Met name 

over Marokkanen vooronderstellen respondenten dat zij relatief 

vaak betrokken zijn bij criminaliteit, bijvoorbeeld bij overvallen, 

straatroof, inbraken en drugshandel. Veel van deze responden-

ten hebben het hierbij specifiek over mannen en jongens, niet 

over vrouwen en meisjes. Een andere groep die expliciet door 

respondenten wordt genoemd is Oost-Europeanen (of specifie-

ker: Polen, Bulgaren of Roemenen). Deze groepen zouden relatief 

vaak diefstallen plegen in georganiseerd verband of betrokken 

zijn bij criminele bendes. Daarnaast zijn sommige respondenten 

bezorgd over crimineel gedrag door asielzoekers, zoals stelen 

of specifiek fietsendiefstal. Vermeende criminaliteit wordt door 

deze respondenten aangedragen als reden om geen AZC in de 

buurt te willen.

De misdaden. De gevangenissen zitten vol met buiten-

landers, laat ik het zo zeggen. Je hoort altijd dat het een 

buitenlander was, die dat deed. Daar kan ik me wel zor-

gen over maken. Ik vind dat de mensen meer ingeburgerd 

moeten worden hier. Misschien helpt dat. Duidelijk mag 

zijn wat wel en niet kan hier in Nederland.

Een paar jaar geleden liep ik nog gewoon in de zomer in 

een hemdje over straat. Toen had ik er met een vriendin 

over, dat we vaak werden bespuugd door oude Turkse 

en Marokkaanse mannen. Bespuugd is een groot woord, 

maar er werd gerocheld voor je voeten. En ook, dat de 

mannen niet voor je opzij gingen. Dat drie mannen naast 

elkaar op het trottoir lopen en dat je er niet langs wordt 

gelaten. Ik ben toen zelf altijd bedekkende kleding gaan 

dragen. En sindsdien word ik niet meer bespuugd. Maar 

het hangt me wel een beetje de keel uit, dat ik me continu 

moet aanpassen.

3.7 Agressie en geweld

In de interviews spreken sommige respondenten over agressie 

en geweld binnen bevolkingsgroepen met een migratieachter-

grond. Hierbij noemen zij voorbeelden van bepaalde verschij-

ningsvormen van agressie en geweld, zoals huiselijk geweld, 

seksueel geweld, liquidaties in het criminele circuit en vecht-

partijen in asielzoekerscentra. De meeste voorbeelden zijn 

gebaseerd op wat respondenten hebben gezien of gehoord in 

de media. Enkele respondenten gaven ook voorbeelden van 

incidenten uit eigen ervaring, of die mensen in hun omgeving 

hebben meegemaakt (vrienden, familie of buurtgenoten).

HUISELIJK GEWELD EN SEKSUEEL GEWELD

Sommige respondenten denken dat huiselijk geweld vaker 

voorkomt binnen ‘niet-westerse’ culturen. Men noemt hiervoor 

twee verklaringen. In de eerste plaats culturele verklarin-

gen, zoals het beeld dat de vrouw onderdanig is aan de man, 

en de man als hoofd van het gezin zijn vrouw met agressie in 

het gareel mag houden. Tevens denken respondenten dat een 

strenge opvoeding van kinderen soms gepaard gaat met het 

slaan van kinderen. De tweede verklaring is dat gezinnen met 

een migratieachtergrond het moeilijk hebben in Nederland met 

tal van problemen. Sommige gezinnen noemt men ‘probleem-

gezinnen’ waarin naast bijvoorbeeld schuldproblematiek ook 

integratieproblemen (zoals taal niet spreken), opvoedingspro-

blemen en criminaliteit spelen. In deze gezinnen zou ook vaker 

huiselijk geweld plaatsvinden. 

Respondenten hebben in de interviews ook gesproken over 

seksueel geweld. Narratieven over seksuele intimidatie op straat 

naar vrouwen hebben we hiervoor reeds besproken. Hiernaast 

geven respondenten ook voorbeelden van aanrandingen of 

verkrachtingen, waarbij vooral vluchtelingen worden genoemd. 

De meeste respondenten zeggen deze voorbeelden via de 

media te hebben gezien of gehoord, en niet uit ervaringen van 

zichzelf of bekenden. Respondenten koppelen de oorzaken voor 
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Islamitische jongeren hangen allemaal op straat. Op een 

gegeven moment ga je je ook vervelen. Dus dan ga je din-

gen doen. En dat wordt van kwaad tot erger.

Criminaliteit komt natuurlijk ook door de werkloosheid. 

Dat is deels ook hun eigen schuld, ze willen misschien 

wel werken maar zijn passief als het gaat om een baan 

zoeken. Ze doen niet mee in de maatschappij. Dus ze 

gaan rotzooi zoeken. Dus je moet ze gewoon, ik zou bijna 

zeggen bij de haren pakken, van joh, daar is werk en ga 

iets leuks doen. Doe mee!

Tegelijkertijd zijn er ook respondenten die crimineel gedrag wel 

primair verklaren vanuit culturele factoren. Zoals in de para-

graaf over ‘overlast’ en in het hoofdstuk over ‘cultuur’ ook al is 

geconstateerd, leeft bij veel respondenten het beeld dat cultuur-

verschillen in de opvoeding bij kunnen dragen aan negatief 

gedrag. Zo zijn er respondenten die stellen dat Marokkaanse 

en Turkse jongeren streng worden opgevoed en dat met name 

Marokkaanse jongens niet goed kunnen omgaan met de vrijheid 

in Nederland. Ook zou de opvoeding in Marokko en Turkije 

voor een belangrijk deel op straat plaatsvinden, waardoor ook 

in Nederland door ouders minder toezicht plaatsvindt op wat 

jongens buitenhuis uitvoeren. Een klein aantal responden-

ten noemt tevens een ‘macho’ cultuur waarin geen respect en 

normen en waarden zijn bijgebracht.

Opvoeding in Marokko is daar heel anders. Doe je buiten 

wat fout dan krijg je de politie wel op je dak. En hier lachen 

ze de politie uit, heel simpel. Dat is gewoon zo.

Kijk maar naar de schietpartijen in Amsterdam. Er wordt 

door criminelen met legerapparatuur geschoten. Dat is 

iets wat hiervoor niet in Nederland gebeurde. En het zijn 

geen blonde mannetjes die dat doen. Dat zijn Marokkaan-

se mannetjes. Die doen dat en die hebben een hele andere 

normen en waarden. Ja, zelfs bij criminelen zie je verschil-

lende normen en waarden tussen culturen. Vroeger, een 

crimineel, een maffioso of iets dergelijks, die ging iemand 

afrekenen, maar deed het ergens stil waar er geen om-

standers bij waren. Deze generatie denkt niet van: Oh, sta 

jij ernaast? Het kan ze niet schelen Staat er een kind ver-

derop? Het boeit ze niet. Die maaien gewoon, want ze heb-

ben geen normen en waarden. Ze hebben geen respect 

want dat is ze niet bijgebracht. Je moet respect hebben 

voor één iemand en dat is Allah en de rest zal een zorg zijn. 

Het is een botsing van culturen eigenlijk.

De criminaliteit van Marokkanen, bijvoorbeeld, dat is toch 

echt een jongensding. Ik bedoel, Marokkaanse meisjes, 

dat zijn keurige meisjes, daar heb ik niks tegen. Helemaal 

niks, ik vind het best knap hoe die zich weten te redden en 

voortuit willen komen. Maar die jongens, daar zitten wel 

etterbakjes tussen om het zo maar te zeggen, die rotzooi 

zoeken. En dat zie, dat lees ik en dat dat hoor ik. 

Stelen en dealen en roven dat is het enige dat asielzoekers 

doen. Bij ons hebben ze nu asielzoekers in een nieuw ge-

bouwd blok gezet. Daar zitten nu iets van twaalf gezinnen 

in. De eerste fietsen werden alweer gestolen. Ze zijn bru-

taal. Of ze gaan gewoon niet aan de kant. Ze denken dat 

ze met z’n vieren naast elkaar kunnen lopen op de weg. 

Dat kunnen ze daarginds in die woestijn, maar niet hier. Ze 

zitten zelfs nog in mijn achtertuin ook. Waardeloos!

VERKLARINGEN VOOR RELATIES TUSSEN CULTUUR EN 

CRIMINALITEIT

Net zoals bij overlastgevend gedrag, nuanceren veel respon-

denten de relatie tussen afkomst en criminaliteit. Zij benoemen 

dat criminaliteit niet zo zeer te maken heeft met afkomst, 

maar eerder met omstandigheden waarmee mensen met een 

migratieachtergrond bovengemiddeld vaak te maken krijgen. 

Respondenten verklaren crimineel gedrag bijvoorbeeld uit 

de lagere sociaaleconomische positie van een groep, minder 

kansen die mensen krijgen in de maatschappij of een lager 

opleidingsniveau. Bij Marokkaans-Nederlandse jongeren wordt 

ook wel genoemd dat ervaren discriminatie, zich buitengeslo-

ten voelen en het negatieve beeld dat de media van hen bestaat, 

werken als een ‘self-fulfilling prophecy’ doordat jongeren zich 

afkeren van de Nederlandse samenleving en daardoor minder 

drempels ervaren voor crimineel gedrag. 

Mensen die hierheen komen vluchtten voor oorlog, maar 

sommigen ook omdat er geen werk voor ze is. Die staan 

dan vaak minder sterk in hun schoenen op het moment 

dat ze hierheen komen. Ze spreken de taal niet, hebben 

geen geschikte opleiding, komen niet aan de bak. Ze ver-

velen zich en hebben geen geld. Dan is criminaliteit vaak 

wel een van de makkelijkste opties voor hen.

Ik denk dat de kansen die jongeren krijgen, of beter ge-

zegd een gebrek aan kansen, het belangrijkste probleem 

is waardoor jongeren in de criminaliteit komen. Lage op-

leiding, opvoedingsproblemen, schooluitval. Jongeren uit 

achterstandswijken, of ze nou Nederlands of buitenlands 

zijn, dat maakt niet uit. Het is niet zozeer uit welke cultuur 

ze komen.
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mee, heel Duitsland mee. Dat ga je hier ook krijgen. Niet 

de Joden hebben het gedaan, maar weet ik het wie. Mis-

schien hebben wij het wel gedaan. Weet jij veel? Ik denk 

echt dat er grote problemen gaan komen.

Sowieso ontstaan er steeds meer problemen tussen de 

culturen. Nederland gaat helemaal veranderen. Dan is 

Nederland geen Nederland meer. Hoeveel mensen kun je 

in een huis proppen? Als het te vol wordt, dan komen er 

nou eenmaal problemen. Dat is met alles. Als je twintig 

honden in een mandje gooit, die gaan ook ruzie maken, 

die gaan ook vechten. Mensen pikken het gewoon na een 

tijdje niet meer. Die zijn er gewoon klaar mee. 

SPANNINGEN TUSSEN MENSEN UIT HETZELFDE LAND VAN 

HERKOMST 

Sommige respondenten signaleren dat er meer spanningen 

lijken te ontstaan binnen bevolkingsgroepen, tussen mensen 

uit hetzelfde land van herkomst. Een frequent genoemd voor-

beeld zijn spanningen in de Turkse gemeenschap tussen voor- 

en tegenstanders van Erdogan. Respondenten maken zich hier 

zorgen om, en vrezen dat spanningen in het buitenland worden 

overgenomen door de diaspora. 

En waar ik me ook zorgen over maak zijn de Turken. Als 

je nou ziet wat er in Turkije gebeurt en dat dat dan door-

trekt in Nederland. Omdat als je voor een andere partij 

bent, dat je dan hier de hersens ingeslagen wordt. Ja dat 

vind ik belachelijk! Dat moet je daar houden en die haat 

en woede moet je niet hierheen meenemen. Kijk hier is 

iedereen vrij om te gaan en staan, of je voor Gülen bent 

of voor Erdogan dat moet hier in Nederland geen verschil 

maken. Wat daar gebeurt is daar. Als je je daar zo druk 

om maakt dan ga je lekker daar heen, maar hier moet je 

gewoon normaal doen.

3.10 Angst voor terroristische 
aanslagen en relatie met religie

Veel respondenten uiten in de interviews zorgen over terroristi-

sche aanslagen uit naam van de islam. De mate waarin respon-

denten zich hierover zorgen maken varieert. Sommige respon-

denten zijn nauwelijks bang, andere respondenten geven aan 

zich dagelijks zorgen te maken. Een enkeling is er zelfs zeker 

van dat een aanslag in Nederland een keer gaat gebeuren.

BERICHTGEVING IN DE MEDIA

Als respondenten spreken over criminaliteit en de relatie met 

culturele diversiteit, dan verwijzen zij vaak naar wat zij zien 

of horen in de media. Vooral programma’s zoals ‘Opsporing 

Verzocht’ worden vaak genoemd. Respondenten zeggen dat 

in deze programma’s vaak wordt gesproken over ‘licht getinte 

jongens’ of iemand die spreekt met een ‘niet Nederlands accent’. 

Sommige respondenten zien dit als bewijs voor meer criminali-

teit onder mensen met een migratieachtergrond. Andere respon-

denten beschrijven juist dat zij zich ergeren aan de vooroordelen 

die dit soort programma’s bij mensen oproept, en dat soms ook 

proberen te corrigeren. 

Het is makkelijk om te blijven hangen in het negatieve. 

Want als je het zoveelste verhaal hoort over Marokkaanse 

jongens die een tasje stelen, dan denk je toch, als het een 

Nederlandse jongen is, dan zou dat niet worden gezegd. 

Maar ik heb zelf heel veel positieve ervaringen met Ma-

rokkaanse mensen en met mensen uit andere minderhe-

den. Dus ik kan het nuanceren, ik bied weerstand aan de 

vooroordelen. Maar ik besef dat niet iedereen dat kan, ze-

ker als mensen zelf geen ervaringen hebben met andere 

bevolkingsgroepen. 

Je aannames worden in zekere zin worden bevestigd 

door de media. Namelijk dat jongens met een niet wes-

terse achtergrond vaker in het criminele circuit komen. En 

dat als groepjes jongens die bij elkaar staan, getinte jon-

gens, donkere jongens. Ja, dan fiets je er toch angstiger 

langs dan langs blanke jongens. En dat is heel raar, want 

op het moment als ik dat doe, dan bestraf ik mezelf van: 

Dat is belachelijk om zo te denken, dat ze me gaan bero-

ven. Maar je voelt het wel zo. En dat komt door de media.

3.9 Angst voor gewelddadige 
conflicten

Enkele respondenten zijn bang dat er escalatie zal plaatsvinden 

zoals (gewelddadige) conflicten tussen bevolkingsgroepen. Of 

dat er zondebokken aangewezen worden en groepen vervolgd 

zullen worden.

Ik ben van mening dat we in Nederland vol, echt bomvol 

zitten. Ik maak me zorgen over de toekomst. Bijvoorbeeld, 

wat doen muizen? Zet maar eens te veel muizen of biggen 

in dezelfde kooi. Die gaan elkaar bijten. Die maken elkaar 

dood. Maar dan heb je wel een volksmenner nodig, daar 

ben ik bang voor. Een type als Hitler. Die kreeg iedereen 
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Alle culturen bij elkaar vind ik mooi. Alleen dat extremis-

tische wat we nu hebben, dat vind ik verschrikkelijk. Ik 

vind het ook echt naar om te zien dat door het extremis-

me van een kleine groep, de hele islamitische gemeen-

schap daarop aangesproken wordt. En dat Wilders daar 

compleet over heengaat en de boel zo versimpelt, alsof 

het zo simpel zou zijn, dat vind ik echt hele enge dingen. 

Daar kunnen die mensen zelf niks aan doen. De verrijking 

van de cultuur vind ik daar nog steeds bovenuit steken en 

helaas is het zo dat de extremistische moslims het daar 

voor een hele grote groep verpesten.

Nu die aanslagen vaker voorkomen, merk je steeds meer 

angst. Ik hoor ook veel persoonlijke verhalen van mensen 

van andere achtergrond, vooral van islamitische achter-

grond, dat zij persoonlijk ook worden aangesproken door 

mensen op een negatieve manier. Ik ken een verhaal van 

een meisje dat in de bus zat. Ze ziet er buitenlands uit maar 

ze draagt geen hoofddoek of zoiets. Toen kwam er een 

man naar haar toe en die ging haar tas opeens checken, of 

er iets in zat. Dus dat soort verhalen hoor je dan wel.

Respondenten met een islamitische achtergrond geven voor-

beelden van situaties waarin zij zijn aangesproken op aanslagen 

en hebben het gevoel dat moslims hiervoor ter verantwoording 

worden geroepen. Dit is naar hun gevoel onterecht en discri-

minerend omdat zij niets met de aanslagen te maken hebben, 

en zich hier dus ook niet voor hoeven verantwoorden. Zowel 

respondenten met een islamitische achtergrond als sommige 

respondenten met een niet-islamitische achtergrond maken 

zich zorgen over ‘wat dit doet’ met moslims in Nederland, men 

zich niet geaccepteerd voelt en dat moslims zich daardoor 

zullen afkeren van de Nederlandse samenleving.

Ja, natuurlijk er zijn terroristen. Maar het beeld dat de me-

dia geven van terroristen is vind ik (man met Marokkaanse 

achtergrond) erg generaliserend. Een terrorist is meteen 

iemand met een islamitische achtergrond en een lang ge-

waad. En dat hebben dus ook veel moslims die niets met 

terrorisme te maken hebben. Het raakt mij want ik ben mos-

lim. Dus het gaat mij ook aan. Sommige mensen zeggen: 

je hoeft je niet te verantwoorden. Nee, ik ga me ook niet 

verantwoorden voor iemand anders die een laffe daad heeft 

begaan. Maar soms voelt het wel zo dat dit van je wordt 

verwacht. Zoals met de aanslagen, toen ik stage liep, gaan 

ze toch vragen stellen. Natuurlijk geef ik daar dan wel ant-

woord op, maar waarom… Omdat ik dezelfde achtergrond 

heb als die man die een aanslag pleegde? Omdat hij moslim 

is toevallig en ik ook?

Ze gaan hier ook een bom neergooien. Je hoeft niet raar 

te kijken. Dat gaat een keer gebeuren hoor. Door IS, die 

idioten die dat ook in Parijs gedaan hebben.

Ik loop al een hele tijd met de gedachte ‘als hier een aan-

slag komt, dan is dat op Utrecht Centraal’. Heel mooi druk 

punt. Ik kom er niet veel maar wel af en toe. Sinds de 

aanslagen in Parijs is dat voor mij wel meer gaan spelen. 

Maar ook dat mensen op straat om zich heen gaan maai-

en met een mitrailleur, ja, daar denk ik ook wel eens aan. 

Er hoeft er maar eentje langs te rijden. Het is niet zo dat ik 

constant met die angst loop. En als je rustig over nadenkt 

dan kun je het ook relativeren. Want een keer oversteken, 

dan kan ik ook aangereden worden door een auto. Ik denk 

dat dat een grotere kans is dan een aanslag. Ja. Een gro-

ter risico. 

Respondenten verschillen in de mate waarin zij terrorisme 

en religie - de islam – aan elkaar verbinden. Respondenten 

hanteren twee verschillende narratieven over de relatie tussen 

aanslagen en de islam. Het eerste narratief stelt dat de islam 

een geloof is zoals andere geloven, en dat de meeste moslims 

niets met terrorisme te maken hebben noch dit steunen. Het 

tweede narratief benadrukt dat aanslagen in het westen vrijwel 

altijd door moslims worden gepleegd en dat er dus wel degelijk 

een verband is tussen religie en terrorisme. Sommige respon-

denten leggen meer de nadruk op het eerste narratief, anderen 

benadrukken het tweede narratief.

Terrorisme? Ik geloof niet dat dit door religie komt. Ter-

rorisme heeft niks met de islam te maken, want is ook 

eigenlijk een vredelievend geloof. Uiteindelijk zijn alle re-

ligies hetzelfde. Want die willen uiteindelijk allemaal het 

beste voor de mensheid en wensen andere bevolkings-

groepen niet dood. Extremisme heeft volgens mij te ma-

ken met andere oorzaken, zoals door interpretaties van 

mensen die in zwart en wit denken, en door volksmen-

ners die hersenspoelen.

Islamitische staat is islamitisch. Dus zij hangen toch… 

een vorm van de islam aan. Nu wil ik hiermee niet zeggen 

dat iedereen die in de islam gelooft een terrorist is, want 

dat is gewoon belachelijk. Dat is gewoon niet zo. Er is een 

hele kleine groep mensen, binnen de islam, die geradica-

liseerd is en het terrorisme steunt. Maar die mensen zijn 

dus wel moslims, en daarmee is de islam een dreiging 

voor onze veiligheid. 

Sommige respondenten merken juist op dat moslims onterecht 

worden aangekeken op terrorisme. Het is een kleine groep extre-

misten die het verpest voor de grote groep moslims.
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Ik ken iemand die werkt bij de overheid, en die spreekt ook 

met die mensen die intakegesprekken doen met vluchte-

lingen. En die zegt: Het is bij veel vluchtelingen niet te ach-

terhalen waar ze vandaan komen, en wie ze zijn. Ik probeer 

het alleen maar te geloven. Dus daar kunnen natuurlijk ter-

roristen bij zitten. Als jij tienduizend man binnenhaalt, er 

zit één terrorist bij, ja, is dat het waard? Is het waard dat 

er dadelijk tweehonderd man opgeblazen worden, als je er 

tienduizend asiel geeft?

Die jongeren hebben volgens mij (vrouw met Marokkaanse 

achtergrond) al het gevoel dat Nederland ze niet moet. Ze 

voelen zich uitgesloten. En dat wordt extra pijnlijk als ze, als 

moslims, worden aangesproken op de aanslagen. Dan den-

ken ze, als jullie ons zien als moslims en niet als Nederlan-

ders, waarom zouden we ons dan nog Nederlander voelen?

Hoewel de meeste respondenten denken dat moslims in Nederland 

terrorisme en extremisme niet steunen, vinden sommige respon-

denten dat dit door de moslimgemeenschap duidelijker gezegd 

moet worden. Van aanslagen en intolerantie moet nadrukkelijker 

afstand worden genomen. Moslims blijven volgens deze respon-

denten ‘te stil bij terrorisme’. Nu blijft het volgens respondenten 

voor de samenleving te onduidelijk hoe moslims denken over 

terrorisme. Daardoor zou het voor critici van moslims en de islam 

ook te makkelijk zijn om alle moslims over één kam te scheren en 

weg te zetten als intolerant en gevaarlijk. 

Moslims zeggen dat ze niets met de aanslagen te maken 

hebben en er daarom geen afstand van hoeven te nemen. 

Ik begrijp dat sentiment wel, maar is het is contraproduc-

tief. Want nu worden ze erop aan gekeken, hoe onterecht 

dat misschien ook is. Waar behoefte aan is, is duidelijk-

heid. Zoiets als: ‘Wij Nederlandse moslims, hebben niets 

met de aanslagen te maken, het is niet uit onze naam. 

We veroordelen de aanslagen, want terrorisme heeft niets 

met de islam te maken’. 

Terrorisme komt in de interviews relatief vaak ter sprake 

wanneer het gaat over de komst van vluchtelingen naar 

Nederland. Meerdere respondenten noemen het beeld dat 

er terroristen onder de vluchtelingen kunnen zitten. Vooral 

‘dat je terroristen niet kunt herkennen’ lijkt bij respondenten 

angst op te roepen. Ook komt een gevoel van kwetsbaarheid 

naar boven in de gesprekken (‘er hoeft er maar één tussen te 

staan…’). Respondenten benadrukken dat er goed gecontroleerd 

of gescreend moet worden op wie er Nederland binnenkomen. 

Sommige respondenten benoemen hierbij primair dat screening 

noodzakelijk is voor de veiligheid in Nederland, anderen noemen 

(ook) dat screening noodzakelijk is om het draagvlak voor vluch-

telingenopvang te behouden. 

Door de vluchtelingenstroom, denk ik dat de kans op ter-

reurbedreiging groter wordt. Natuurlijk is niet iedereen 

een terrorist of zo. Maar ik bedoel, er hoeft er maar 1 uit 

100.000 te zijn die daarin meegaat, ja dan is je risico al 

aanzienlijk groter. Dus daar maak ik me zorgen over. Ik 

denk wel, dat je zoiets als veiligheid, natuurlijk niet kunt 

negeren. Niet alleen voor de veiligheid zelf, maar ook om 

de angst bij de mensen weg te nemen.
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daar wordt bijna geen woord Nederlands meer gesproken. 

Er zijn voornamelijk Poolse klanten. Dan denk ik soms: ben 

ik nog wel in mijn eigen land? Er staan mensen voor en 

achter je in de rij aan de kassa, die spreken een taal die 

je helemaal niet verstaat. Je weet niet waar ze het over 

hebben, misschien wel over mij. Ze hoeven het helemaal 

niet over mij te hebben, ze kunnen het ook over het weer 

hebben, maar gewoon hè, het geeft je een ongemakkelijk 

gevoel dat je in je eigen dorp bent en dat er een taal wordt 

gesproken die je niet kent.

Ik ben in Amsterdam geboren en toen ik ging trouwen 40 

jaar geleden, zijn we naar een dorp verhuisd. Ik vond het 

altijd leuk als ik weer in Amsterdam was, dan voelde ik 

me thuis. Maar dat is met de jaren weggeëbd. Wij gaan 

met het openbaar vervoer, en als je dan als een van de 

weinige blanke Nederlanders in de tram zit en de rest is 

allemaal allochtoon. Ik voel me helemaal niet meer thuis 

in Amsterdam, het lijkt wel alsof ik in het buitenland ben, 

en dat vind ik persoonlijk geen prettig gevoel.

Als je in de Hema loopt en je ziet een stelling met islami-

tische jurken. Dan denk ik: tja, ik ga ook niet naar Turkije 

om daar een paar kaasplanken en een paar klompen te 

kopen. Ik snap best dat die mensen hier wonen en niet op 

vakantie zijn. Maar ja, Nederland is Nederland. Ik vind het 

op zich niet slecht is als hier buitenlanders wonen, maar 

in zulke dingen nemen ze Nederland gewoon over. Nou, 

dan voel ik me wel minder thuis.

Sommige respondenten hebben buurtgenoten met een 

Nederlandse achtergrond met wie ze contacten hadden zien 

vertrekken uit de eigen wijk. In plaats daarvan zijn mensen met 

een migratieachtergrond de wijk ingekomen, waarmee deze 

respondenten minder overeenkomsten ervaren. Nauw verweven 

hiermee is het ervaren van een taalbarrière, en het lastig vinden 

4.1 Introductie

Dit hoofdstuk bespreekt narratieven van respondenten over de 

gevolgen van (toenemende) etnische en culturele diversiteit voor 

de sociale samenhang en sociale stabiliteit in de Nederlandse 

samenleving. Gevraagd naar deze gevolgen, blijkt zowel 

bezorgdheid als optimisme bij respondenten. We gaan in op 

bezorgdheid van respondenten omtrent het ervaren van verlies-

gevoelens. Ook bespreken we zorgen van respondenten over 

toenemende segregatie in de samenleving, over discriminatie en 

vooroordelen en over polarisatie als gevolg van het ter discus-

sie stellen van culturele tradities door mensen met een migra-

tieachtergrond. Tot slot bespreken we zorgen van respondenten 

over toenemende polarisatie in de samenleving als gevolg van 

negatieve berichtgeving over minderheden in de media, selectief 

(sociale) mediagebruik/‘informatiebubbels’. Daarnaast spraken 

we respondenten die positieve ervaringen hebben met mensen 

met een andere etnisch-culturele achtergrond dan zijzelf en 

die, hoewel zij (vaak) een of meerdere van de bovengenoemde 

zorgen delen, met optimisme naar de toekomst van het multi-

cultureel samenleven in Nederland kijken. We bespreken narra-

tieven die veerkracht in de samenleving laten zien in het omgaan 

met culturele verschillen.

4.2 Verliesgevoelens, vervreemding, 
minder thuisvoelen

Het ervaren van ‘verliesgevoelens’ als gevolg van de steeds diver-

sere samenleving is aanwezig in het denken en in de ervaringen 

van relatief veel mensen die we spraken. Hierbij gaat het om 

ervaren verlies van sociale verbanden, het minder thuisvoelen in 

de eigen wijk en gevoelens van vervreemding. 

Het gevoel van minder thuisvoelen in mijn eigen dorp ont-

stond toen hier heel veel Polen kwamen wonen en werken 

in de tuinbouw. Als je dan naar de Lidl gaat of naar de Aldi, 

4 Sociale samenhang en 
sociale stabiliteit
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Het langs elkaar heen leven komt van twee kanten, en dat 

versterkt het proces van wederzijdse afkeer. Ik zie bij de 

Nederlanders dat ze steeds meer staan voor hun eigen 

normen en waarden. En allochtonen, zij blijven op een ei-

landje en sluiten zich af van de Nederlandse samenleving. 

Ik denk dat dit steeds meer gebeurt. In plaats van inte-

gratie zie je steeds meer segregatie. Nederlanders zetten 

zich hoe langer hoe meer af tegen de bouw van moskee-

en, en tegen wat zich binnen de moskeeën afspeelt. Dat 

komt omdat de Imams die preken, niet preken over inte-

gratie maar over niet deelnemen aan de Nederlandse sa-

menleving, blijf bij jezelf, bij je eigen geloof, gemeenschap, 

enz. Als je vindt dat jouw kinderen naar een islamitische 

school moeten, dan ben je niet bezig om die kinderen te 

integreren in de Nederlandse samenleving. Dan blijven ze 

op een eilandje in een hokje zitten. Dat is voor die kinde-

ren helemaal niet goed. 

Respondenten zijn vooral bezorgd over de ontwikkelingen 

in wijken waar vooral mensen met een migratieachtergrond 

wonen. In die wijken zouden mensen wonen die zich afzonde-

ren van de Nederlandse samenleving. Respondenten hebben op 

zichzelf veelal wel begrip dat mensen met dezelfde achtergrond 

bij elkaar wonen, maar maken zich wel zorgen over de gevolgen 

voor de uitwisseling met de Nederlandse cultuur.

Ik denk dat allochtonen te veel in dezelfde wijken zijn 

geplaatst. Dat is ergens wel goed, want dan hebben ze 

steun aan elkaar en het ook leuk met elkaar. Maar daar-

door komen ze te weinig in contact met de Nederlandse 

samenleving en zijn ze minder gemotiveerd om zich aan 

te passen zodat ze meer kans maken wat te worden in de 

samenleving. Want als je Turks bent, je buren zijn Turks, 

je overburen zijn Turks, en je spreekt onderling Turks. Dan 

krijg je de uitwisseling niet. Ik zou zeggen, spreidt groe-

pen, plaats allochtone gezinnen in een buurt met veel Ne-

derlanders. Want dan worden ze geconfronteerd met de 

samenleving en cultuur van de Nederlanders.

Een aantal respondenten vindt dat mensen met een migratie-

achtergrond zich soms te veel identificeren met het land van 

herkomst. Daarbij worden Nederlanders met een Turkse achter-

grond als specifieke groep benoemd: respondenten maken zich 

zorgen over Turkse Nederlanders die zich volgens hen te veel 

identificeren met Turkije en bezighouden met de Turkse politiek. 

Als voorbeeld noemen respondenten spanningen in de Turkse 

gemeenschap na de mislukte couppoging in Turkije. 

Tegelijkertijd stellen respondenten dat het probleem van segre-

gatie ook niet moet worden overdreven. Er zijn volgens hen 

om contact te maken met nieuwkomers, zoals besproken in 

hoofdstuk 3. Sommige respondenten wijzen ook op een gevoel 

van ‘minder thuisvoelen’, ‘vervreemding’ en eenzaamheid dat 

hierdoor kan ontstaan.

Ik woon nu 35 jaar in deze wijk. Vroeger kenden we elkaar 

allemaal. Niet dat we elke dag bij elkaar op de koffie gin-

gen, maar je kende wel mensen en je groette elkaar en 

maakte een praatje. Natuurlijk, vroeger was er ook over-

last van jongeren. Toen werd er ook weleens iets vernield. 

Maar als je dat dan zag, dan wist je in ieder geval nog wie 

de ouders waren van die kinderen. Zodat je ze erop aan 

kon spreken. Dan werd het meestal wel opgelost. Als je 

nu kinderen rottigheid ziet uithalen, geen idee wie het zijn, 

Somaliërs of Marokkanen, laat staan dat je ouders kent. 

En als je al weet wie de ouders zijn, dan verstaan ze je niet.

Ik vind het fijn om met mensen contact te kunnen heb-

ben op straat. Al is het maar een simpel hoi. Waar ik re-

gelmatig tegen aan loop, is dat het contact met niet-Ne-

derlanders moeizamer verloopt. Ik vind het normaal om 

mensen te groeten. Maar er zijn hier redelijk veel islami-

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

kijken juist een andere kant op en lopen dan door. Als je 

dan eigenlijk, zo voelt dat dan, genegeerd wordt omdat je 

toevallig een man bent, dat vind ik dat jammer. Want er is 

dan totaal geen contact mogelijk. Je kan dan niet meer 

iets zeggen als hoi. Daardoor voel ik me minder thuis in 

mijn eigen buurt en soms ook wel eenzaam.

4.3 Gescheiden werelden: 
bevolkingsgroepen leven langs 
elkaar heen

Veel respondenten hebben bij etnische en culturele diversiteit in 

de samenleving het beeld van ‘gescheiden werelden’. We kunnen 

volgens respondenten niet spreken van een ‘etnisch-cultureel 

diverse samenleving’, omdat we niet mét elkaar maar langs 

elkaar heen leven. De meeste respondenten constateren dat 

bevolkingsgroepen in zekere mate langs elkaar heen leven. 

Men heeft daarbij zorgen over toenemende fysieke en culturele 

segregatie tussen bevolkingsgroepen: het ontstaan van ‘eiland-

jes’ in de samenleving, waar mensen van dezelfde cultuur of 

etnische achtergrond elkaar opzoeken en geïsoleerd leven van 

andere culturen.
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BETREKKEN MENSEN MET ANDERE ETNISCH-CULTURELE 

ACHTERGRONDEN BIJ SOCIALE INITIATIEVEN EN VRIJWILLI-

GERSWERK

In de vorige hoofdstukken hebben we moeilijkheden bespro-

ken die sommige burgers ervaren in hun persoonlijke omgang 

met mensen met andere culturele achtergronden dan zijzelf. 

Zoals: hoe ga je met elkaar om, hoe spreek je elkaar aan, welke 

reacties kun je verwachten? Vergelijkbare ervaringen worden 

ook genoemd als het gaat om het organiseren van gezamenlijke 

initiatieven. Respondenten geven aan het soms lastig te vinden 

om mensen met een andere culturele achtergrond dan zijzelf te 

betrekken bij initiatieven in de wijk. Zoals bij leefbaarheidsinitia-

tieven, schoonmaakacties, wijkagenda’s, of toezicht organiseren 

op spelende kinderen. Andere voorbeelden gaan over het betrek-

ken van mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond 

om zich actief in te zetten binnen verenigingen (zoals bij sport-

verenigingen); of het doen van vrijwilligerswerk.

4.4 Discriminatie en vooroordelen

Veel respondenten zeggen dat discriminatie en vooroordelen 

een probleem vormen in de etnisch en cultureel diverse samen-

leving. Men maakt zich zorgen over discriminatie en racisme 

in de samenleving, door medeburgers maar ook over discri-

minatie en vooroordelen in de media, door de politie (etnisch 

profileren), en op de arbeidsmarkt. Zowel respondenten met 

een Nederlandse als met een migratieachtergrond zien een 

verband tussen discriminatie en het zich afsluiten of afkeren 

van de Nederlandse samenleving, boosheid, isolatie en het 

ontstaan van ‘eilandjes’ in de samenleving. Voor deze respon-

denten is gelijke behandeling een belangrijk issue, iedereen in 

de samenleving moet gelijk behandeld moet worden, ongeacht 

culturele afkomst. Zo zouden bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt 

mensen moeten worden aangenomen op basis van kwaliteiten 

en er niet gekeken moet worden naar culturele achtergrond of 

achternaam.

Ik ken een Mohammed, aan de TU Delft afgestudeerd, en 

die komt gewoon niet aan een baan door vooroordelen. 

Hij heeft een super goede studie gedaan. En hij zegt: ‘ik 

heb gewoon een keer gekeken als ik mijn naam verander, 

kijken hoe dat werkt. En hij werd meteen uitgenodigd.

genoeg mensen (met een migratieachtergrond) die goed inte-

greren en wél toenadering zoeken tot mensen met een andere 

achtergrond dan zijzelf. Respondenten geven voorbeelden van 

positieve ervaringen met mensen met een andere achtergrond. 

Sommige respondenten zijn van mening dat wanneer je zelf 

positief en open bent tegenover anderen, je deze positiviteit en 

openheid vaak terugkrijgt.

Ik denk eigenlijk dat het minder negatief is dan wat je vaak 

in de media hoort, want in de media hoor je natuurlijk 

vooral dingen die misgaan. Maar ik denk dat als je op klei-

ner niveau kijkt dat je heel veel al ziet dat mensen gewoon 

met elkaar integreren en dat ze dingen samen doen, dat 

ze van elkaar willen leren, van elkaar willen zien van joh, 

hoe doe jij dit? Hoe leef jij? Hoe vier jij feest, enzovoorts. 

Een tijdje geleden met het Suikerfeest zei ik tegen mijn 

Marokkaanse buren: ‘hey jongens, veel plezier vanavond’. 

Nou ja goed, dan wordt dus meteen gezegd van ‘wat leuk 

dat je het zegt’. Ik werd zelfs uitgenodigd. Ik vind het ge-

woon mooi, als je iets positiefs geeft dan krijg je iets po-

sitief terug. 

Sommige respondenten ervaren een verschil in tolerantie tussen 

grote steden en kleine steden of dorpen. In grote steden zou 

sprake zijn van minder vooroordelen naar mensen uit verschil-

lende culturen. Mensen uit dorpen zouden minder tolerant zijn, 

angstiger zijn en meer vooroordelen hebben omdat ze minder 

gewend zijn aan mensen met een migratieachtergrond. En 

omdat ze hun beelden over mensen met een migratieachter-

grond vaker krijgen uit de media, die vaak negatief berichten, 

dan uit eigen ervaringen.

Je hebt kleine dorpjes waarin mensen nog nooit Marok-

kanen hebben gezien. En als zij de televisie aandoen, dan 

horen ze negatieve verhalen, want de media bericht vaak 

negatief over Marokkanen. Dan gaat het weer over bij-

voorbeeld terroristen met een Marokkaanse achtergrond. 

Iemand die nog nooit een Marokkaan heeft gezien, die 

schrikt zich gewoon een hoedje wanneer ze dan zo’n man 

met een lang gewaad en een baard in een vliegtuig ziet 

en ineens de koran begint te lezen bijvoorbeeld. Ik noem 

maar wat. Je kan zo iemand niet kwalijk nemen, omdat 

zij gewoon niet anders weet. Aan de andere kant heb je 

mensen, die wonen in de stad, die weten hoe Marokkanen 

in het echte leven zijn. Dat het uiteindelijk maar een klein 

deel is die het eigenlijk verpest voor de hele groep. En 

deze groep wordt extra belicht door de media, waardoor 

sommige mensen gaan denken dat alle moslims zo zijn.
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Enkele respondenten betrappen zichzelf soms op vooroordelen 

en vinden dat vervelend.

Ja, ik betrap mezelf regelmatig op vooroordelen zeg maar. 

Als ik ‘s avonds in Lombok door de Kanaalstraat loop en ik 

zie een groepje gekleurde jongens, dan steek ik de straat 

over. Dat vind ik niet netjes van mezelf, maar ik doe het 

toch. Of dat ik bij mezelf merk als ik langs zo’n groepje 

loop, dat ik dan toch even check of mijn portemonnee nog 

in mijn tas zit. O, ik vind dat erg van mezelf, ja, maar ik doe 

het wel.

Een ander narratief omtrent discriminatie dat diverse respon-

denten in onze gesprekken hanteerden, is dat mensen met 

een migratieachtergrond zich soms te veel ‘verschuilen’ achter 

discriminatie. Zij zouden volgens respondenten een meer posi-

tieve instelling moeten hebben en meer hun best moeten doen 

om er zelf wat van te maken, in plaats van discriminatie de 

‘schuld’ te geven. 

Nou ja, ik zie vooral Marokkaanse jongens als een pro-

bleem in de samenleving. Ik snap wel dat die jongens 

in een vicieuze cirkel zitten. Dat ze minder kansen heb-

ben. Dat is ook bewezen, ze hebben echt minder kansen. 

Alleen denk ik wel, de manier hoe ze ermee omgaan is 

niet ok. Ze roepen te snel wij worden gediscrimineerd, wij 

voelen ons gediscrimineerd. Ik heb dan wel de neiging te 

denken van: probeer toch wat je hebt gewoon in orde te 

krijgen. Niet het slachtoffer uithangen maar kijken wat je 

er allemaal zelf aan kunt doen. Dus meer iets van schou-

ders er onder.

Volgens sommige respondenten mogen sommige problemen in 

de samenleving niet worden benoemd uit politieke correctheid, 

omdat dat discriminerend zou zijn. Deze respondenten vinden 

het belangrijk dat problemen benoemd worden, zodat deze beter 

kunnen worden aangepakt.

Islamitische jongeren hangen meer op straat, dat mag 

eigenlijk niet gezegd worden. Want dan discrimineer je. 

Maar je ziet het wel en zo heeft iedere cultuur zijn eigen 

bijzonderheden. Islamitische jongeren hangen veel op 

straat. Nederlandse jongeren zitten vaker achter de game 

boy en hangen veel binnen. Ja en zo heeft alles wat. En 

als je dat niet kan benoemen, je het niet mag zeggen, dan 

denk ik dat je de problemen niet juist kunt aanpakken. 

Wij moeten terug! Waarheen? Terug naar Marokko? Zulke 

uitspraken doen pijn. En wat is het resultaat? Een Marok-

kaanse jongere gaat uiteindelijk minder zijn best doen om 

het voor zichzelf en voor de mensen hier in Nederland te 

verbeteren. Omdat hij denkt: waarom zou ik mezelf ver-

beteren als ik toch een keer terugga? Ik voel me hier toch 

niet thuis omdat de mensen mij niet willen. En dan doet 

hij uiteindelijk niks.

Diverse respondenten benadrukken dat volgens hen discrimina-

tie en racisme in de samenleving worden gevoed door negatieve 

beeldvorming over mensen met een migratieachtergrond (met 

name mensen met een Marokkaanse achtergrond en moslims) 

in de politiek en in de media. 

De berichtgeving over moslims is selectief en negatief. 

Mijn ervaringen met moslims zijn veel positiever dan wat 

je leest in de krant. Daarin lees je toch vooral over inci-

denten met jongeren of over moslims die geen handen 

willen schudden met een vrouw. Maar je leest nooit over 

islamitische moeders die vrijwillig taallessen organiseren 

voor vluchtelingen, zoals bij ons op school.

In de media en politiek is veel stemmingmakerij en voor-

oordelen tegen moslims. Een incident wordt in onze loka-

le krant tien keer meer uitgemeten dan de hoge opkomst 

onder moslims laatst bij een demonstratie tegen geweld. 

Waarom is alleen slecht nieuws, nieuws? Ik kan daar echt 

heel pissig en chagrijnig van worden. Niet dat je het ne-

gatieve moet negeren, maar er zijn ook andere, positieve 

gebeurtenissen, en dan vind ik het fijn als die af en toe 

ook doorsijpelen. De media hebben een enorme invloed 

en zouden dit moeten oppakken, maar doen het niet.

Anderzijds stellen sommige respondenten ook dat negatieve 

beeldvorming, en daardoor discriminatie en racisme in de 

samenleving, wordt gevoed door gedrag van sommige mensen 

uit minderheidsgroepen zelf. Daarbij maakt men expliciet onder-

scheid tussen bepaalde bevolkingsgroepen.

Natuurlijk zijn bevolkingsgroepen ook zelf verantwoorde-

lijk voor hoe de mensen over hen denken. Waarom hoor 

je weinig negatieve verhalen over Chinezen, of zelfs over 

Iraniërs? Omdat zij zich gedragen, ze doen hun best om 

te slagen en niemand heeft last van ze. Dat is met Soma-

liërs en Marokkanen wel anders. Als er vrouwen worden 

nagesist dan is het bijna altijd door Marokkanen. Dat kun 

je niet aan de islam wijten. Maar wel aan de Marokkanen, 

een gebrek aan respect zit ingebakken in die cultuur.
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4.5 Tegenstellingen en vooroordelen in 
de samenleving nemen juist af

Naast zorgen kwamen we bij respondenten ook veel positieve 

ervaringen met multicultureel samenleven en optimisme over 

de veerkracht van de samenleving in het omgaan met verschil-

len tegen. Voornamelijk bij mensen uit stedelijke gebieden. Ook 

jonge mensen hebben relatief vaak positieve ervaringen en zijn 

optimistischer. Uit de interviews blijkt dat we dit in belangrijke 

mate kunnen verklaren door frequentie en kwaliteit van persoon-

lijke contacten met mensen met een andere etnisch-culturele 

achtergrond. Positieve contacten zijn vooral met mensen die 

men persoonlijk kent en die bovendien een bestendig of terug-

kerend karakter hebben, zoals met directe buren, collega’s op 

het werk, op school en op de sportvereniging. Negatieve erva-

ringen worden daarentegen vooral opgedaan met mensen met 

een andere achtergrond die men niet persoonlijk kent en die een 

meer ‘vluchtig’ (kortdurend, niet bestendig) karakter hebben, 

zoals op straat of tijdens het uitgaan. 

Vroeger, van school, ken ik Marokkaanse en Turkse jon-

gens waar ik goed mee kon opschieten. In de klas leer je 

elkaar kennen. Maar ik heb soms ook wel andere ervarin-

gen, je fietst langs een groepje Marokkaanse jongens die 

je uitschelden zonder reden. Dus ik kan me voorstellen 

dat er veel vooroordelen zijn. Maar ja ze kunnen dus ook 

heel aardig zijn.

Mijn buurvrouw is van Afghaanse herkomst en heel gast-

vrij. Laatst kwam ze beneden met salade die ze te veel 

had gemaakt. Ik help haar ook weleens met het invullen 

van formulieren, want de taal is nog steeds wel een pro-

bleem. Ja ik denk dat zulk persoonlijk contact wel voor-

waarde is om een positieve indruk van andere culturen te 

kunnen krijgen. Want de ervaringen buiten op straat zijn 

niet altijd geweldig, we hebben hier ook van die groepjes 

waarvoor je een blokje omloopt. En ook wat je leest in de 

kranten is niet zo positief. En dat is jammer, want als je 

je best doet en verder kijkt dan kunnen ervaringen met 

andere culturen leerzaam en verrijkend zijn.

Ik (vrouw met Marokkaanse achtergrond) ben positief 

over de toekomst van de multiculturele samenleving in Ne-

derland, omdat ik weet dat de personen die ons een slech-

te naam geven, een beperkte groep is. Namelijk die verve-

lende knullen op straat. Maar gelukkig leveren we steeds 

vaker mensen aan de samenleving die respect afdwingen. 

We hebben Marokkaanse schrijvers, doctoren, advocaten, 

burgemeesters, en de voorzitter van de Tweede Kamer is 

ook van Marokkaanse komaf.

Sommige respondenten vinden dat discriminatie te veel wordt 

bezien vanuit het perspectief van ‘autochtoon’ versus ‘alloch-

toon’. Zij signaleren dat er namelijk ook discriminatie en uitslui-

ting tussen mensen uit migrantengroepen onderling plaatsvindt 

(bijvoorbeeld tussen Marokkanen en Surinamers, of Koerden 

en Turken), en binnen bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld tussen 

Surinaamse Hindoestanen en Creolen, en binnen de Turkse 

gemeenschap). Ook geven respondenten voorbeelden van 

mensen met een Nederlandse achtergrond die worden gedis-

crimineerd door mensen met een migratieachtergrond, voor-

namelijk discriminatie door kinderen wordt hierbij genoemd. 

Respondenten zijn bezorgd dat discriminatie tussen en binnen 

migrantengroepen, en discriminatie van mensen met een 

Nederlandse achtergrond, vaker zal gaan voorkomen doordat het 

aantal mensen met een migratieachtergrond toeneemt. Daarom 

zouden voornoemde vormen van discriminatie volgens respon-

denten een plaats moeten krijgen in antidiscriminatiebeleid.

Praat maar eens met Surinamers of Antillianen in Am-

sterdam West, die voelen zich echt wel door moslims 

gediscrimineerd. Nederlanders hebben in zwarte slaven 

gehandeld, maar moslims in Noord-Afrika deden dat ook.

Nu hoor je wel vaak van die discriminatieverhalen over 

Nederlanders tegen bijvoorbeeld moslims. Maar straks 

krijg je het andersom. Het heeft wat mij echt prioriteit om 

dat te voorkomen. Want als er meer moslims zijn, dan zul 

je zien dat die weer gaan discrimineren. Dat hoor je nu 

soms al over wijken waar ze in de meerderheid zijn, dat 

vrouwen daar niet zonder bedekkende kleding over straat 

kunnen. Ja, zo’n omslagpunt dat zal op een gegeven mo-

ment wel gaan komen.

Mijn buurvrouw vertelde dat haar kinderen door islami-

tische leerlingen ter verantwoording werden geroepen 

omdat ze worst op hun brood hadden meegekregen. Var-

kensvlees is onrein, dat mag je niet eten. En meisjes die 

voor hoer worden uitgemaakt, omdat ze geen lange rok 

dragen.

Op de school van mijn kinderen hoor je discrimineren-

de opmerkingen van blanke leerlingen ten opzichte van 

gekleurde leerlingen. Het is goed als ze zulke discrimi-

natie aanpakken. Maar ook vice versa komen opmerkin-

gen voor en is voelt het heel onveilig in de groep. Zoals 

kaaskoppen en dat soort dingen. Witlof wordt ook vaak 

geroepen. Dit moet net zo goed aangepakt worden, want 

discriminatie mag niet, van welke kant het ook komt.
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een stereotype kan niet blijven bestaan dan, of je moet 

wel heel dichtgetimmerd zitten daarboven in je denken.

Je ziet in het hoger onderwijs dat het steeds meer kleur 

heeft. Ik vind het positief dat jongeren met een Turkse of 

Marokkaanse achtergrond toch iets willen bereiken en 

doorzetten. Toegevoegde waarde aan de samenleving 

willen creëren. Omdat ook zij uiteindelijk gewoon Neder-

lander zijn. Hun toekomst ligt hier en dat beseffen ze. Ik 

ben optimistisch. Wel zie je dat het vooral meisjes zijn. 

Jongens haken nog te vaak af en daar maak ik me zorgen 

over. Jongens blijven hangen in boosheid en frustraties. 

Maar de meisjes geven het goede voorbeeld. Ik hoop dat 

de jongens gaan volgen. Maar ik ben optimistisch. Want 

straks als die vrouwen kinderen krijgen, dan voeden ze op 

met trots. Als rolmodellen voor hun kinderen. Voor hun 

dochters, maar ook voor hun zonen. 

Ook in mijn cultuur [Marokkaans] willen jongeren steeds 

meer doorstuderen, hbo, wo, universiteit. Ze willen echt 

iets bereiken in de samenleving, in Nederland. Dat vind ik 

een hele positieve ontwikkeling.

Stilaan zie je wel dat die eilandjes minder worden en dat er 

tegenwoordig bij universitaire studies en hbo-opleidingen 

of in hogere sectoren van werk ook Turkse of Marokkaan-

se jongeren doordringen. En inmiddels zijn er natuurlijk al 

meerdere generaties migranten. Ik ken bijvoorbeeld een 

Turkse kapper die al zijn hele leven in Nederland woont en 

zijn kinderen zijn hier opgegroeid, zijn hele familie woont 

hier. Zij horen bij Nederland, zo langzamerhand komt dat 

wel goed. We staren ons nu een beetje blind op het zoge-

naamde grote probleem van al die vluchtelingen, maar ik 

denk dat de integratie wel langzaam doorgaat. 

Ik denk dat het samenleven van verschillende culturen in 

Nederland best wel goed gaat. In een redelijk korte pe-

riode een samensmelting van verschillende culturen, die 

overal en nergens vandaan komen. Iedereen heeft kan-

sen om iets te bereiken, ten eerste. En er is voor iedereen 

onderwijs, ten tweede. Als je dat vergelijkt met veel ande-

re landen dan doen we het niet slecht. Ik denk ook dat er 

door een groot deel van de samenleving niet op andere 

groepen wordt neergekeken. Ik vind het positieve vooral 

dat er constant verbetering lijkt te zijn, kijk maar naar de 

instroom van allochtonen in het hoger onderwijs, en dat 

er geen grote incidenten tussen bevolkingsgroepen zijn. 

Dat vind ik goede tekens.

Meerdere respondenten hebben het beeld dat de integratie 

vordert: zij zien bijvoorbeeld dat bevolkingsgroepen minder 

langs elkaar heen leven, elkaar meer respecteren en accep-

teren. Kinderen van migranten zijn in Nederland geboren en 

groeien hier op. Daardoor beheersen ze volgens respondenten 

de Nederlandse taal goed, kennen ze de cultuur, en mengen 

ze zich met andere bevolkingsgroepen in de samenleving. 

Respondenten noemen in de interviews voorbeelden van 

mensen met een migratieachtergrond die de taal goed spreken, 

die actief toenadering zoeken en waarmee men makkelijk kan 

communiceren. Deze mensen willen niet geïsoleerd van andere 

bevolkingsgroepen leven, stellen zich actief op in de Nederlandse 

samenleving en dragen hieraan ook actief bij. Hierbij noemen 

respondenten soms specifieke groepen, waaronder mensen 

met een Surinaamse of Iraanse achtergrond, evenals Turkse en 

Marokkaanse meisjes/vrouwen en hoogopgeleiden. 

Een deel van de respondenten denkt dat stereotypen, voor-

oordelen, tegenstellingen en spanningen tussen mensen uit 

verschillende bevolkingsgroepen steeds meer zullen afnemen, 

omdat mensen met een migratieachtergrond steeds meer 

onderdeel zijn geworden van de samenleving. Mensen met een 

Nederlandse achtergrond komen steeds meer in aanraking met 

- en raken daardoor gewend aan - mensen met een migratie-

achtergrond. Daarnaast hebben mensen met een migratieach-

tergrond volgens respondenten een steeds betere positie op de 

arbeidsmarkt, zijn steeds hoger opgeleid, en spelen een grotere 

rol binnen de politiek. Respondenten wijzen erop dat onder meer 

islamitische meisjes het steeds beter doen in het onderwijs, en 

dat de aanwezigheid van mensen met een migratieachtergrond 

ook in het hoger onderwijs steeds meer toeneemt.

Ik durf mezelf de uitspraak te laten doen, dat er een aantal 

jaren geleden een stuk meer neergekeken werd op Ma-

rokkanen en Turken dan dat dit tegenwoordig gebeurt. Ik 

denk, dat er vroeger veel vaker werd gedacht: immigran-

ten dat zijn arbeiders en dat dit een onderlaag was. Dat is 

niet meer zo. Het wordt steeds duidelijker, immigranten 

blijven, hebben kinderen gekregen, zij kunnen dezelfde rol 

in de samenleving gaan spelen als iedereen. 

Ik denk dat bepaalde minderheden inmiddels zo’n grote 

groep zijn geworden, dat binnen die groepen ook veel 

meer verschillen zitten. Ik denk dat het daardoor minder 

wordt, die stereotypen. Je komt gewoon steeds vaker al-

lochtonen tegen, dus je merkt ook steeds meer dat die 

onderling kunnen verschillen, niet allemaal hetzelfde zijn. 

Je hebt luie en hardwerkenden, religieuzen en liberalen, 

aardige en onaardige mensen binnen die groepen. Je 

komt er steeds meer mee in aanraking, dus dat beeld van 
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cultuur en gebruiken ter discussie. Zij voelen zich Nederlander 

en willen zich dan ook in de Nederlandse cultuur kunnen herken-

nen. Waarbij ook genoemd wordt dat de goede beheersing van 

de Nederlandse taal en het hogere opleidingsniveau van deze 

latere generaties een rol kunnen spelen. 

Veertig jaar geleden had je natuurlijk al die mensen die 

hiernaartoe kwamen om te werken. Die spraken veelal de 

taal niet en wisten niet altijd hoe het er in Nederland aan 

toegaat. Maar inmiddels hebben die mensen kinderen 

gekregen, en die hebben ook kinderen gekregen. Die gaan 

hier naar school. En spreken Nederlands en voelen zich 

betrokken. Dus ik denk wel dat de jongere generatie zeker 

een stuk mondiger is geworden. En af en toe boos wordt 

op hoe het nu in Nederland toegaat, met discriminatie en 

zo. Dus dat ze van zich laten horen is positief, want Ne-

derland is ook hun thuis.

Migranten willen ook iets bereiken en slagen in de samen-

leving. Omdat zij in Nederland wonen en onze samenle-

ving dus ook hen aangaat. Ze zijn gewoon Nederlanders. 

We moeten het met zijn allen doen. En dan is het nodig dat 

zij zich herkennen in Nederland. Daarvoor mag best af en 

toe een heilig huisje sneuvelen. Want Nederlanders mo-

gen zich ook weleens wat meer openstellen voor andere 

culturen. Zij zijn er nu eenmaal, en ze zullen blijven. 

Respondenten die dit ‘emancipatoire’ narratief gebruiken, zijn 

meestal positief over deze ontwikkelingen, maar zijn wel kritisch 

over de harde toon waarop de discussie soms wordt gevoerd. 

Daarnaast vragen respondenten zich soms af of personen die 

zich als woordvoerders in de media opwerpen wel representatief 

zijn voor hoe binnen bredere bevolkingsgroepen wordt gedacht 

(zoals binnen de anti Zwarte Piet beweging). 

Ik vind het goed dat mensen met een migratieachtergrond 

van zich laten horen, ze willen meedoen in Nederland. Ze 

maken statements waar zij voor staan. Dat vind ik prima 

zolang zij ook maar een steentje bijdragen om dit in geza-

menlijkheid te doen. Dus de verbinding zoeken met mensen 

uit de autochtone bevolking. Want soms kunnen mensen zo 

vastgeroest zijn in hun eigen gelijk, dat ze zelf niet beseffen 

wat hun eisen betekenen voor andere culturen. Denk aan 

die Zwarte Pieten discussie. Nederlanders denken dat wat 

hier normaal is, ook normaal zou moeten zijn voor mensen 

uit andere culturen. Terwijl sommige Surinamers en ook 

Amerikanen denken, die Zwarte Pieten wat is dat voor iets 

achterlijks. Zij verplaatsen zich niet in hoe Nederlanders het 

beleven, namelijk dat het een kinderfeest is en ze Zwarte 

Pieten niet als racistisch beschouwen.

Anderzijds constateren respondenten dat ook mensen met een 

Nederlandse achtergrond steeds meer bekend zijn met andere 

culturen, en zich meer openstellen voor de aanwezigheid van 

mensen met een migratieachtergrond in de samenleving, met 

name jongeren. Nederlandse jongeren zijn meer gewend dan de 

oudere generaties om met mensen met andere etnisch-culturele 

achtergronden dan zijzelf om te gaan.

Er groeien nu generaties op, die van jongs af aan in een 

multiculturele samenleving zitten. In de jaren zestig zijn 

de grote groepen nieuwe Nederlanders gekomen, dat was 

toen nog nieuw. We moesten aan elkaar wennen. Maar 

de nieuwe generaties die nu opgroeien gaan samen naar 

school, en vloeien beter in elkaar over. Alleen al omdat je 

merkt dat jonge allochtonen goed zijn opgeleid, goed Ne-

derlands beheersen, de cultuur beter kennen… Maar ook 

over en weer, Nederlandse jongeren zijn meer gewend 

dan de oudere generaties om met mensen uit andere cul-

turen om te gaan. Van oorsprong Nederlandse mensen 

weten dus ook meer over de andere culturen. 

4.6 Emancipatie minderheidsgroepen; 
ter discussie stellen culturele 
tradities

In veel interviews benoemen respondenten dat mensen met 

een migratieachtergrond in Nederland ‘mondiger’ worden. 

Minderheden laten volgens respondenten meer en luider hun 

mening horen en eisen nadrukkelijker een plek op in de samenle-

ving. Ook stellen mensen met een migratieachtergrond volgens 

respondenten in toenemende mate de Nederlandse cultuur en 

tradities ter discussie. Een vaak genoemd voorbeeld hiervan is 

de discussie rond Zwarte Piet.

Respondenten denken verschillend over deze ontwikkelingen. 

In grote lijnen zijn bij respondenten twee narratieven te identi-

ficeren, die elkaar overigens niet uitsluiten: een ‘emancipatoir’ 

narratief dat deze ‘mondigheid’ als positief en noodzakelijk ziet; 

en een narratief dat verliesgevoelens omtrent culturele tradities 

centraal zet.

In het eerste narratief benadrukken respondenten dat als 

mensen met een migratieachtergrond voor zichzelf opkomen 

en een plaats in de samenleving opeisen, dit duidt op emanci-

patie en toenemende betrokkenheid bij de Nederlandse samen-

leving. Deze respondenten denken dat het hierbij vooral gaat 

om mensen met een migratieachtergrond die zelf in Nederland 

geboren zijn. Volgens respondenten voelen nieuwe generaties 

zich betrokken bij de Nederlandse samenleving (ze zijn immers 

hier opgegroeid), en stellen ze juist daarom de bestaande 
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Ik ben heel bang dat wij in ons land onze eigen traditione-

le dingen gaan verliezen. Traditionele dingen waar ieder-

een altijd naar uitkijkt. Bijvoorbeeld Zwarte Piet. Het zijn 

maar kleine dingen, maar wel dingen die ingeburgerd zijn 

bij ons als Nederlanders, waar continu tegenaan wordt 

geschopt. Ik zou het wel willen accepteren maar dan op 

een rustige manier. Dingen veranderen nu eenmaal. Maar 

zoals er nu tegenaan geschopt wordt, dwingelandij door 

kleine groepen. Dat stuit me tegen de borst. Je hebt ook 

bepaalde eigenwaarde als land, vind ik. En ik vind dat deze 

nu verloochend wordt.

Wat denk je van het negerzoenenverhaal. Dat mochten 

we niet meer zeggen. Maar ik heb het negers het zelf ho-

ren zeggen. Die vonden het ook onzin. Ik gaf ze een com-

pliment dat ze die dingen zo noemden. Ergens moet het 

ophouden. Het gaat veel en veel te ver. Blanke vla mag 

wel, witte kool mag wel. Nee, dan mag dat ook niet meer. 

Dan moet je gewoon een streep trekken. Heel simpel, Ne-

derland is mijn land. Ben je het er niet mee eens? Dan 

mag je lekker terug waar je vandaan komt.

Als jij in een land bent dan moet je je gewoon aan de re-

gels houden van dat land. Als jij je minderheidscultuur 

wilt uitoefenen, prima, maar hou je dan stil in plaats van 

lawaai maken. Want dan krijg je onnodige polarisatie in 

de samenleving. Of ga terug naar je land en dan doe je het 

daar. Je kunt ook gewoon heel logisch nadenken: je bent 

hier en je wilt terug naar die cultuur. In plaats van terug te 

gaan verplaats je dingen en dat is niet goed. Nederland 

staat daar te open voor. Ik ga ook niet naar een islamitisch 

land en zeggen: Ik ga hier in mijn bikini op straat lopen.

4.7 Berichtgeving in media, selectief 
mediagebruik en populisme

Bijna alle mensen die wij spraken, maken zich in meer of 

mindere mate zorgen over afnemende cohesie in de samenle-

ving en toenemende spanningen in Nederland tussen mensen 

van verschillende achtergronden. Volgens respondenten dragen 

zowel populisme, berichtgeving in traditionele en sociale media, 

als selectief gebruik van deze media (‘informatiebubbels’) bij 

aan deze polarisatie in de samenleving. Media zoomen vooral 

in op negatief nieuws zoals incidenten waar immigranten of 

moslims bij betrokken zijn; en brengen weinig positief nieuws 

zoals over moslims die maatschappelijk succesvol zijn. Ook 

vinden respondenten dat media populisten te veel een podium 

geven voor polariserende boodschappen. Sommige respon-

denten zijn ook bang voor een polariserende invloed van het 

presidentschap van Trump, en de opkomst van het populisme 

Natuurlijk mag er discussie zijn over het Sinterklaasfeest 

en de figuur van Zwarte Piet. Dat is alleen maar goed. Ik 

ben zelf Antilliaan. Maar ik vraag me weleens af wie die 

Quincy Gario, Sylvana Simons of hoe ze ook heten verte-

genwoordigen. Zijn ze soms gekozen door de Surinaam-

se en Antilliaanse bevolking? Nee natuurlijk niet. En ik ken 

zat Antillianen die er niets mee hebben. Het leuke is, kom 

je dan op de Nederlandse Antillen, en dan hebben ze ook 

Sinterklaasfeest met Zwarte Piet en daar wordt Zwarte 

Piet gespeeld door een zwart iemand en die wordt nog 

zwarter gemaakt. Ze begrijpen er daar niks van dat ze in 

Nederland zeggen dat Zwarte Piet racistisch is.

Daarnaast zijn respondenten bang dat de samenleving verhardt. 

Respondenten maken zich zorgen over de polarisatie in het 

debat en mogelijke spanningen die kunnen ontstaan, doordat 

culturele minderheden soms op felle toon hun plek opeisen en 

dat hier vervolgens weer een negatieve reactie op komt. Volgens 

respondenten zouden mensen meer voor elkaar open moeten 

staan, en (van beide kanten) nuance moeten terugbrengen in 

het debat. Mensen uit zowel de ‘autochtone’ meerderheid als 

uit culturele minderheden die de genuanceerde hoofdstroom 

binnen die groepen vertegenwoordigen, zouden meer aan het 

woord gelaten moeten worden, in plaats van mensen die een 

gepolariseerd standpunt innemen.

Waar ik bang voor ben, is dat het steeds harder wordt te-

gen elkaar. Zie de Zwarte Pieten discussie. Dat begint heel 

geleidelijk en op een gegeven moment heb je de demon-

straties tegen elkaar en vechtpartijen. Het lijkt net alsof je 

alleen mensen hebt die voor Zwarte Piet zijn, en mensen 

die tegen Zwarte Piet zijn. De mensen die er tussenin zit-

ten hebben weinig in te brengen. Die zouden meer aan het 

woord moeten komen, dan heb je meer kans dat er een 

oplossing komt waar de meesten zich in kunnen vinden.

Een tweede narratief stelt verliesgevoelens centraal. 

Respondenten vrezen dat door de eisen van mensen met een 

migratieachtergrond de Nederlandse cultuur, tradities en identi-

teit onder druk komen staan of dreigen te verdwijnen. Dit zorgt 

volgens respondenten voor maatschappelijke spanningen. Deze 

respondenten vinden daarom dat mensen uit culturele minder-

heden zich aan de dominante Nederlandse cultuur moeten 

aanpassen in plaats van deze ter discussie te stellen. Sommige 

respondenten denken dat multicultureel samenleven niet zal 

werken als iedere cultuur zijn eigen plek opeist, omdat dit zorgt 

voor segregatie. Enkele respondenten vinden dat mensen met 

een migratieachtergrond die vraagtekens zetten bij Nederlandse 

cultuur en tradities, beter kunnen vertrekken uit Nederland. 
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waardoor zij steeds minder worden geconfronteerd met andere 

opvattingen dan die van henzelf. Op sociale media en internet-

fora worden burgers alleen nog bevestigd in hun eigen gelijk. 

Hierdoor gaan wereldbeelden in de samenleving steeds meer 

uiteenlopen, en gaan groepen elkaar minder goed begrijpen.

Er bestaan veel meer sociale media dan dat ik volg, maar 

de discussies die ik heb gezien geven geen realistisch 

beeld, het is heel eenzijdig en ook grof. Als je die forums 

opent en die reacties leest, nou dan wordt je helemaal niet 

goed. Het is heel polariserend. Ik kan niet geloven dat de 

gemiddelde Nederlander ook zo denkt. Maar die hoor je 

niet op die fora. Die zit daar niet op. Het zijn communities 

van mensen die het allemaal met elkaar eens zijn en el-

kaar versterken in hun vooroordelen. Het zijn bubbels als 

het ware waar iedereen in zit.

Nou, er mag wel wat meer aandacht komen voor het 

gescheld op sociale media. Weet je, van mij mag er een 

sterk signaal komen. Hoe kan je dat tegen gaan? Ik denk 

toch jongeren aanspreken op het internet met ‘jongens 

luister en let op wat je zegt’. Dat mensen gaan nadenken 

van oké wat zeg ik nu? Wat typ ik nu? Is het een korte 

emotie die ik nu voel? Pleur ik het erop of ga ik nu toch een 

beetje op mijn woorden letten?

Vooral bij de jeugd zie je gescheiden wereldbeelden in 

steeds sterkere mate. Als je weet dat islamitische jon-

geren volstrekt andere mediabronnen gebruiken dan 

autochtone jongeren, laat staan volwassenen. Dan snap 

je dat leraren totaal niet om kunnen gaan met opmerkin-

gen van jongeren over samenzweringstheorieën. Ze we-

ten niet waar het vandaan komt en hoe erop te reageren. 

Het lijkt wel alsof groepen steeds meer andere planeten 

wonen. Door die sociale media heeft straks iedereen zijn 

eigen eiland en is de gezamenlijkheid in de samenleving 

helemaal weg. 

Tegenwoordig zit bijna iedereen op Facebook. Op het mo-

ment dat jij een aantal keer hebt gezegd, ik vind dat Zwar-

te Piet moet blijven, dan krijg je veel meer van dat soort 

discussies te zien en steeds meer in de richting van hoe 

jezelf denkt. Je ziet alleen nog mensen die het met jou 

eens zijn. En hetzelfde heb je met andere maatschappe-

lijke onderwerpen. Als jij of voorstander of tegenstander 

bent van iets, dan krijg je steeds meer alleen de extremen 

te zien. Maar op het moment dat jij gewoon willekeurig op 

straat met iemand een gesprek aangaat, dan is het niet zo 

dat zo iemand precies hetzelfde denkt als jou. Dan heb je 

ineens hele andere gesprekken.

in andere (Europese) landen. Overigens leggen veel responden-

ten die bezorgd zijn over de opkomst van populisme, de schuld 

hiervoor niet geheel bij de politiek en de media. Deze responden-

ten wijzen erop dat populisme geen kans zou maken als er geen 

reële voedingsbodem zou zijn voor onvrede en frustraties over 

de etnisch-cultureel diverse samenleving. 

De discussie over de multiculturele samenleving is mo-

menteel heel gepolariseerd. In de media lees je alleen 

maar negatieve berichten over moslims en immigranten. 

En partijen zoals PVV en DENK krijgen een podium aan-

geboden voor hun onverzoenlijke boodschappen. Nuan-

ce in de media hoor je niet, of althans te weinig. Dat is 

niet interessant voor ze. Dat verkoopt niet denken ze. Het 

voelt alsof je wordt gedwongen om een positie in te ne-

men, Voor of tegen. Maar zo zwart wit is de wereld niet.

Ik (man met Surinaamse achtergrond) vind dat de me-

dia  echt een negatieve invloed heeft op beeldvorming 

over sommige bevolkingsgroepen. Dan wordt wordt er 

bijvoorbeeld bericht over criminaliteit en wordt er  een 

bevolkingsgroep bij genoemd. Dat is heel stigmatiserend, 

want criminaliteit komt ook onder Nederlanders voor. Het 

gevolg is bijvoorbeeld dat jongeren die solliciteren en af-

gewezen worden, gaan denken dat dit komt door de ne-

gatieve berichtgeving, waarin de media iedereen van een 

bepaalde bevolkingsgroep over een kam scheert.

Ik denk dat doordat in Amerika Trump president is gewor-

den, we ook hier een sterker platform zullen krijgen voor 

mensen zoals Wilders. Dat is een gevaar dat alleen maar 

toeneemt. Amerika lijkt ver weg maar uiteindelijk heeft het 

vrij veel invloed hier. Als de media en ook sociale media 

doorgaan met paniekerige en emotionele reacties over al-

les wat ook enigszins mis gaat met moslims en vluchtelin-

gen en zo, dan neemt die haat bij ons ook alleen maar toe.

Ik (Marokkaanse vrouw) moet er niet aan denken als de 

PVV de grootste partij zou worden in Nederland. Wat gaat 

er dan gebeuren met ons, moslims? Daar denk ik toch 

over na, want zij hebben toch bepaalde ideeën over mos-

lims, de islam, en dat die niet thuishoren in Nederland

Respondenten noemen discussiefora op Facebook en andere 

sociale media als aanjagers voor polarisatie en negatieve voor-

oordelen. Respondenten maken zich hierover zorgen en vinden 

dat burgers, met name jongeren, bewuster moeten worden 

gemaakt van de impact van uitspraken en schelden. Ook maken 

sommige respondenten zich zorgen over ‘informatiebub-

bels’. Burgers maken volgens hen selectief gebruik van media 
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4.8 Het ‘midden’ versterken

In de voorafgaande citaten benoemen respondenten veelvuldig 

dat het debat over de etnisch-cultureel diverse samenleving 

gepolariseerd is. De extremen in het debat krijgen een podium, 

terwijl de meer genuanceerd denkende meerderheid nauwe-

lijks aan het woord komt. Volgens sommige respondenten 

kan polarisatie worden tegengegaan door meer aandacht voor 

opvattingen die leven in het brede spectrum tussen de ‘polen’. 

Hieraan zijn volgens deze respondenten wel enkele belangrijke 

randvoorwaarden verbonden. Ten eerste moet het initiatief moet 

van beide kanten komen, in dit voorbeeld dus van zowel mensen 

met een Nederlandse als mensen met een migratieachtergrond. 

Ten tweede moet het ‘midden’ in de Nederlandse samenleving 

zijn stem krachtig genoeg kunnen laten horen en niet overstemd 

worden door burgers en opiniemakers die luid roepen aan de 

extremen. Ten derde zien respondenten een belangrijke rol voor 

culturele minderheidsgroepen. Namelijk dat deze gemeen-

schappen zich ervoor inzetten dat extreme opvattingen die 

claimen het geluid van gehele bevolkingsgroepen te vertegen-

woordigen, zonodig krachtig worden weersproken. 

Nou ja, het lastige is natuurlijk, de meest radicale stand-

punten worden het luidst verkondigd. Maar ik weet dat er 

genoeg positieve mensen zijn, die met elkaar willen sa-

menleven, daar ga ik altijd maar van uit. Dat is de silent 

majority, die moet toch kunnen winnen. Ik denk dat dit 

ook zal gaan gebeuren.

Het moet toch ook komen van de Surinamers, de Marok-

kanen, de Turken. Kleine activistische minderheden binnen 

die groepen schreeuwen in de camera’s de meest vergaan-

de teksten. Ik kan me niet voorstellen dat de meerderheid 

in die groepen het daar mee eens is. Ik snap niet dat die 

bevolkingsgroepen daar niet meer op reageren, daar af-

stand van nemen. Dat zou goed zijn voor de beeldvorming 

van die groepen binnen Nederland. Waarom zeggen de 

Turken in Nederland niet luid en duidelijk dat ze Nederland 

een democratisch land vinden, en niet fascistisch zoals die 

demonstrerende jongeren zeiden? Waarom zeggen Ma-

rokkanen niet dat ze die hangjongeren ook irritant vinden, 

dat ze een slecht beeld geven voor de hele Marokkaanse 

gemeenschap? Misschien doen ze dat wel, maar ik hoor er 

niets over. Maar dat kan ook komen door mijn eigen selec-

tieve mediagebruik. Tja het is niet makkelijk.
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Neem de vrachtwagenchauffeurs. Die Poolse mensen die 

doen het wel heel goedkoop en de Nederlanders hebben 

recht op een bepaald salaris. Dus als je vrachtwagen-

chauffeur bent, dan heb je pech want je wordt weggecon-

curreerd. Als je je baan kwijtraakt, dan kom je niet zomaar 

aan een nieuwe baan en dan krijg je bovendien minder 

betaald. 

Omdat Oost-Europeanen goedkoper zijn, dat is het punt. 

Als ik ga solliciteren dan wordt er tegen mij gezegd ‘je 

bent te duur’. Ja natuurlijk, een Bulgaar of een Pool doet 

het voor een paar euro. Dat is gewoon heel frustrerend. 

Daarnaast zijn respondenten bezorgd dat er in de toekomst 

een tekort aan banen ontstaat, als het aantal migranten blijft 

toenemen.

Als je die vluchtelingenstroom ziet, die mensen krijgen 

een huis en worden aan het werk geholpen. Dat is prima 

en geeft volgens mij nu geen problemen. Maar op een 

gegeven moment houdt het aantal banen in Nederland 

een keer op, dan zijn alle banen vergeven. Dus dat zal on-

getwijfeld gevolgen hebben, dan zullen de vluchtelingen 

gaan concurreren met Nederlanders voor de banen. 

Volgens enkele respondenten worden de kansen op een baan 

verkleind door een voorkeursbeleid voor mensen met een migra-

tieachtergrond. Deze respondenten ervaren dit als oneerlijk.

Gekleurde mensen maken bij overheidsorganen meer 

kans dan een blanke man. Omdat - dat is mij ooit eens 

verteld - dat een overheidsbedrijf zoveel procent gekleurd 

moet hebben en zoveel procent vrouw. Dan ben je in mijn 

ogen niet eerlijk bezig. De juiste persoon moet op de juis-

te functie zitten. Of je nou man, vrouw, wit of zwart bent, 

dat moet niet uitmaken. Ik vind het heel slecht dat daar 

dan toch naar gekeken wordt. Dan ga je dus eigenlijk je 

5.1 Introductie

In de interviews stelden respondenten diverse economische 

aspecten van etnisch-culturele diversiteit aan de orde. Zoals 

de gevolgen van migratie voor kansen op een baan of woning, 

de beschikbaarheid van sociale voorzieningen en de draag-

kracht van de Nederlandse economie. Zorgen betreffen vooral 

de economische gevolgen van de komst van nieuwe migran-

ten -vluchtelingen en arbeidsmigranten- naar Nederland, en 

gaan niet zozeer over mensen met een migratieachtergrond 

die al langer in Nederland zijn of in Nederland zijn geboren. 

Respondenten zien ook positieve gevolgen van immigratie voor 

de economie, zo noemen zij dat migranten banen vervullen die 

‘Nederlanders niet willen doen’ en dat immigratie goed is tegen 

vergrijzing en daarmee voor het behoud van de verzorgingsstaat 

op de langere termijn.

5.2 Verdringing op de arbeids- en 
woningmarkt

VERDRINGING OP DE ARBEIDSMARKT

Ten eerste ervaren sommige respondenten dat Nederlanders 

door de komst van migranten minder kans hebben op een baan. 

Dit geldt vooral voor lager opgeleiden. Volgens respondenten is 

er al te weinig werk voor mensen met weinig of een lage oplei-

ding, en zij ervaren dat migranten de weinige banen ‘inpikken’ 

door oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld omdat migranten 

akkoord gaan met een lager loon, waardoor de lonen dalen. 

Volgens respondenten zorgt dit voor verdringing van mensen 

met een hoger loon uit bepaalde bedrijfstakken, vooral voor 

bepaalde sectoren zoals de bouw- of transportsector. De voor-

beelden die respondenten geven gaan vooral over verdringing 

door arbeidsmigranten uit Oost-Europa. 

5 Economie en 
verzorgingsstaat
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ik gewoon absurd. Je moet als Nederland eerst voor je 

eigen volk zorgen en daarna pas voor de rest. 

Kijk, als je hier als vluchteling komt, natuurlijk moet je dan 

opvang krijgen, maar je moet wel achteraan sluiten. Je 

kunt niet mensen passeren, en zeker niet de mensen die 

gewoon keihard ervoor werken en ook niet zoveel heb-

ben. Je kunt in mijn ogen een vluchteling niet meer geven, 

als je eigen bewoners die heel hun leven gewoon netjes 

belasting hebben betaald. Die hebben daarmee toch wel 

rechten opgebouwd. Vluchtelingen moeten gewoon net-

jes op hun beurt wachten. 

Andere respondenten zeggen te begrijpen dat er voorrang aan 

vluchtelingen wordt verleend bij het toekennen van woningen, 

maar vinden het moeilijk om te accepteren dat daardoor andere 

mensen, die soms al lang op een woning wachten, nog langer 

moeten wachten. Deze respondenten maken zich zorgen 

over het draagvlak voor vluchtelingenopvang en vinden dat 

er snel meer huizen beschikbaar moeten komen, door nieuwe 

huizen te bouwen of oude kantoorpanden om te bouwen tot 

appartementencomplexen. 

IMMIGRATIE HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR DE KANSEN OP 

EEN BAAN OF HUIS

Sommige respondenten denken dat de komst van migranten 

niet tot verdringing op de arbeids- of woningmarkt leidt. Op het 

gebied van baankansen zijn deze respondenten van mening 

dat er voor Nederlanders altijd werk te vinden is, mits zij echt 

gemotiveerd zijn en bereid om ook minder leuk werk te accepte-

ren. Migranten doen volgens deze respondenten vaak werk dat 

Nederlanders zelf niet willen doen, en er is dus geen sprake van 

verdringing. Daarnaast gaat het bij kansen op een baan volgens 

respondenten om wie het best gekwalificeerd is voor de baan. 

Deze respondenten vinden dat Nederlanders die geen werk 

kunnen vinden, hier niet migranten de schuld van kunnen geven, 

maar zich meer moeten inzetten om werk te vinden.

Ik vind dat als mensen zeggen er is geen werk, dat dit niet 

klopt. Er is altijd werk, maar dat moet je wel willen doen. 

Als ik de Polen zie, die doen gewoon alles. Die zeuren ook 

niet. Ik ben echt van mening dat mensen die klagen over 

migranten zichzelf vaak te goed vinden voor werk dat 

deze migranten doen. Het is de keuze die je maakt, want 

er is werk genoeg. Als ik op Indeed of andere banensites 

kijk, nou, daar staan heel veel banen op. Dus ik denk: die 

buitenlanders hebben er niks mee te maken dat sommi-

ge Nederlanders niet werken, het is gewoon het volk zelf 

wat ofwel geen zin heeft of denkt van: daar ben ik te goed 

voor. 

eigen bevolking achterstellen, wat mij betreft is dat dis-

criminatie!

VERDRINGING OP DE WONINGMARKT

Ten tweede ervaren sommige respondenten verdringing op 

de woningmarkt. Respondenten stellen bijvoorbeeld dat er 

een tekort is aan (huur)woningen in Nederland, waardoor 

mensen lang op de wachtlijst voor een woning moeten staan. 

Respondenten zijn bezorgd dat dit woningtekort door de komst 

van migranten naar Nederland toeneemt, en dat het voor henzelf 

of mensen in hun omgeving zo steeds moeilijker wordt een huis 

te vinden. Respondenten hebben er met name moeite mee 

als vluchtelingen voorrang krijgen op een sociale huurwoning, 

waardoor mensen die al jaren op de wachtlijst stonden, en wie 

soms al een huis was beloofd, nog langer moeten wachten. 

Enkele respondenten hebben dit zelf meegemaakt en zijn 

hierover boos.

Is er wel plek voor iedereen? Zijn er wel huizen voor ieder-

een? Ik sta al tien jaar op een wachtlijst en vluchtelingen 

krijgen huizen. En ik heb nog niets. Dus dat is niet hele-

maal eerlijk. Je moet gewoon gelijk behandeld worden. 

Ik bedoel, ik sta al tien jaar op die lijst en mij zien ze dan 

ineens niet meer staan. En dat geldt voor anderen die op 

wachtlijsten staan. Ik kan me voorstellen dat mensen 

daar goed pissig om worden. 

Ik heb het persoonlijk meegemaakt. Ik ging scheiden en 

toen werden ik en mijn twee kids het huis uit gezet, omdat 

we ook financiële problemen hadden. En toen had ik dus 

geen huis. Ik ging naar de woningbouw en dan zeggen ze 

‘er is geen huis’. Maar dan hoor je ondertussen wel dat 

asielzoekers een huis krijgen. En dan ga je dingen denken. 

Want dan zit je zo in je rats, dat je met twee kids op straat 

komt te staan, en iemand anders krijgt wel een huis en 

ik niet. Dat was heel wrang. Ja, die mensen hebben ook 

rechten, maar die hadden wel onderdak en ik niet. Ja, op 

een camping staan, maar dan is dan best wel gruwelijk. 

Ook sommige respondenten die zelf geen problemen hebben 

gehad met het vinden van een woning, vinden het oneerlijk als 

aan migranten voorrang verleend wordt, en vinden dat zij ‘net als 

iedereen’ achteraan in de wachtrij moeten aansluiten.

Mijn vriendin heeft acht jaar ingeschreven gestaan voor 

een huurhuis. En die moet een lootje trekken wanneer zij 

aan de beurt is. En dan komt er een buitenlander binnen 

in Veenendaal. En die krijgt een huis, een inboedel, een 

uitkering. Wat waarschijnlijk nog meer is, dan wat een 

gemiddeld mens die gewoon werkt krijgt. Nou, dat vind 
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mers te snel of te makkelijk een beroep kunnen doen op sociale 

voorzieningen in Nederland. Dit ervaren respondenten als oneer-

lijk tegenover Nederlanders die werken en belasting betalen. 

Al die Poolse mensen die hier naartoe komen… ik merk 

dat ik het wel lastig vind. Dat wij mensen uit andere Eu-

ropese landen gelijke rechten geven, terwijl er bij ons veel 

meer rechten zijn als ergens anders. Als Poolse mensen 

hier anderhalf jaar hebben gewerkt, en dan WW krijgen 

omdat ze daar premie voor hebben betaald, dat vind ik 

dat terecht. Maar dan komen ze vervolgens in de bijstand 

en dan denk ik: jij woont hier helemaal niet, je verblijft hier 

alleen maar, waarom heb jij recht op bijstand? Ik vind dat 

we dat niet zouden moeten doen. Dan gaan ze maar weer 

een tijdje terug naar Polen, totdat er weer werk is. En dan 

is het stelsel ook nog zo in Nederland: eerst moest je drie 

maanden er tussenuit en nu moet je er zes maanden tus-

senuit. Die tijd zitten ze dan in de uitkering en wij schop-

pen ze weer aan het werk, zeg maar. Je kunt ook best tij-

delijk ergens anders gaan werken. Dat stelsel dat vind ik 

dus niet goed, dat mensen al zo snel een beroep kunnen 

doen op onze basisvoorzieningen.

Ook maken sommige respondenten zich zorgen over de kosten 

van de komst van migranten. Men denkt dat vooral de komst 

van asielzoekers kostbaar is, omdat zij vaak niet mogen werken 

(en dus geen belasting betalen) maar wel veel kosten met zich 

mee brengen (opvang, uitkeringen, zakgeld, reïntegratiecursus-

sen, gezinshereniging). Volgens deze respondenten zou de prio-

riteit van de overheid meer moeten liggen bij andere problemen 

in de samenleving, zoals armoede of gebrekkige gezondheids-

zorg voor ouderen. Ook hier zien we dat respondenten het als 

oneerlijk ervaren, wanneer mensen die al in Nederland wonen 

voor hun gevoel minder aandacht krijgen dan nieuwkomers. 

Hiernaast hebben enkele respondenten benadrukt dat asielzoe-

kers toegestaan zou moeten worden om te werken, om in hun 

eigen levensonderhoud te voorzien. Dat is volgens responden-

ten beter voor hun eigenwaarde, integratie, en voor het draag-

vlak in de samenleving. 

Het hele asielbeleid, de kosten ervan zijn te groot. Op-

vangen van vluchtelingen is ok, maar dan wel soberder. 

Besteed het geld maar eerst eens aan de zorg. Zorg en 

oudere mensen en dat soort zaken; dat heeft voorrang. 

Onze eigen burgers hebben meer hulp nodig. Er zijn nog 

steeds mensen die naar de Voedselbank gaan. Ik snap 

dat nog steeds niet tot op de dag van vandaag. Je bent 

in Nederland en je moet naar de Voedselbank. Zorg eerst 

maar dat Nederlanders het goed hebben, en dan pas geef 

Als iemand gekwalificeerd is en daardoor een baan krijgt, 

dan is dat prima, zou ik zeggen. Je moet dan niet klagen 

dat een migrant die baan heeft. Hetgeen je dan zelf moet 

doen, is zorgen dat je beter bent als die andere, als je per 

sé die baan wilt hebben.

Tevens zijn er respondenten die denken dat door de komst van 

migranten, door een groeiende bevolking, er juist meer werkge-

legenheid ontstaat.

Als je heel simpel kijkt naar de kinderopvang, of naar het 

onderwijs. Dan denk ik, als er meer migranten zijn, dan 

ontstaat er ook meer werk. Want hun kinderen moeten 

ook opgevangen worden, en scholing krijgen. Dus je krijgt 

meer mensen maar er ontstaat ook meer werk. Ik heb dus 

niet het gevoel dat zij onze banen wegpikken.

5.3 Druk op sociale voorzieningen en 
verzorgingsstaat

In onze gesprekken kwamen diverse zorgen naar voren over 

het behoud van de verzorgingsstaat. Ook deze zorgen gaan 

vooral over de gevolgen van de komst van nieuwe migran-

ten. Respondenten zijn bezorgd dat door de komst van grote 

aantallen migranten het steeds moeilijker zal worden om ook in 

de toekomst de sociale voorzieningen in Nederland overeind te 

houden, zoals gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en 

sociale zekerheid. 

Er komen momenteel zoveel mensen Nederland binnen. 

Overal komt druk op: scholen, ziekenhuizen, werkplekken 

voor lager opgeleiden, huizen voor mensen met een laag 

inkomen of starters. Ik denk dat daar te weinig rekening 

mee wordt gehouden. En ik ben ook bang dat als mijn 

zoontje straks naar school gaat dat hij in een overvolle 

klas terecht komt. Omdat de leraren die we in Nederland 

hebben, die worden niet ineens vertienvoudigd. Terwijl de 

populatie kinderen ineens wel heel snel groeit. Dat kan el-

kaar niet bijhouden. 

Sommige respondenten denken dat een groot deel van de 

Nederlandse samenleving het ‘beter’ zou kunnen hebben en 

staan daarom niet positief tegenover de komst van migranten. 

Respondenten vinden dat er een betere balans zou moeten zijn 

tussen overheidsaandacht voor nieuwkomers (zoals vluch-

telingen) en de rest van de samenleving, vooral zolang er nog 

armoede is in Nederland of een tekort aan huizen. Daarnaast 

moet de overheid volgens meerdere respondenten beter contro-

leren of migranten die een uitkering ontvangen hier wel recht 

op hebben. Verder vinden sommige respondenten dat nieuwko-
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of laagopgeleid zijn. Voor hoger opgeleide vluchtelingen zou 

gelden dat de diploma’s niet goed aansluiten op de Nederlandse 

situatie, of dat vluchtelingen actuele kennis van hun werkveld 

ontberen (vanwege het feit dat ze een of meerdere jaren op 

de vlucht zijn geweest en ook in de asielprocedure kennis niet 

hebben geactualiseerd). Verder noemen respondenten vaak dat 

vluchtelingen de Nederlandse taal (nog) onvoldoende beheer-

sen. Het kunnen spreken van de Nederlandse taal is volgens hen 

voor veel banen een vereiste. 

Voor de meeste vluchtelingen wachten natuurlijk de sim-

pele baantjes. Omdat ze de taal niet spreken, of omdat ze 

onvoldoende opleiding hebben gehad.

Wat moeten we in Nederland met asielzoekers uit Soma-

lië of Eritrea? Die hebben weinig anders geleerd dan scha-

pen hoeden, en ze hebben een heel andere cultuur. Je zult 

zien dat dat zij massaal in de uitkering komen. Dan kun 

je je afvragen of die groepen wel naar Nederland moeten 

komen, met onze stedelijke en westerse cultuur. Anders 

ligt het voor Syriërs, daar zijn grote steden. Damascus, 

Aleppo. En de mensen zijn goed opgeleid. Die kunnen wel 

aarden in Nederland denk ik. 

Daarnaast zijn sommige respondenten bezorgd over de arbeids-

participatie van mensen met een migratieachtergrond die al 

langer in Nederland wonen. Men is vooral bezorgd over jongeren 

met een migratieachtergrond, voornamelijk jongens, die in 

Nederland zijn geboren en opgegroeid. Volgens respondenten 

is de werkloosheid onder hen hoger dan onder jongeren met 

een Nederlandse achtergrond. Respondenten noemen hiervoor 

verschillende mogelijke oorzaken. Ten eerste zijn jongeren met 

een migratieachtergrond volgens respondenten vaker werkloos, 

door discriminatie bij het vinden van een baan of stage. 

Die jongeren komen niet aan de bak. Als je Mohamed heet 

dan maak je gewoon minder kans op een stage of baan. 

Dat is voor die jongeren heel frustrerend en demotive-

rend. Daar maak ik me wel zorgen om. Dan zul je zien dat 

jongeren zich afkeren van de samenleving, en dat vormt 

een voedingsbodem voor ressentiment en spanningen.

Een tweede oorzaak is volgens respondenten vroegtijdige 

schooluitval. Deze hogere schooluitval kan volgens respon-

denten komen doordat jongeren met een migratieachtergrond 

het moeilijker hebben in het Nederlandse onderwijs. Andere 

respondenten denken dat jongeren met een migratieachter-

grond minder gemotiveerd zijn om te slagen voor school en 

een baan te vinden. Volgens respondenten zijn voor sommige 

je hulp aan anderen, aan asielzoekers. Je komt als vluch-

teling hier naartoe, geen probleem. Maar je krijgt heel veel 

mensen in Nederland die niets gaan doen. Want ze mo-

gen niet werken. Je moet mensen altijd helpen, maar hoe 

help je ze? Niet door ze gewoon geld te geven. Dat roept 

ressentimenten op tegen asielzoekers, en is ook voor hun 

frustrerend. Want nu brengen ze hun dagen zinloos door. 

Dat is volgens mij onnodig. Die mensen kunnen werken, 

laat ze werken.

Enkele respondenten zeggen juist dat, hoewel de opvang van 

vluchtelingen (veel) geld kost, Nederland rijk genoeg is om dit 

te bekostigen.

Natuurlijk, de opvang van vluchtelingen kost geld. Maar 

in Nederland hebben we meer dan voldoende geld. We 

leven hier in zo’n enorme welvaart dat ik niet zie dat wij 

het slechter krijgen door de komst van vluchtelingen, dat 

wij niet meer die tweede auto kunnen kopen of een groter 

huis. Dat ik minder zou kunnen uitgeven of minder wel-

vaart heb, omdat er mensen zijn die economisch niet zo 

veel bijdragen. Dat klopt volgens mij niet. Nederland is 

gewoon een welvarend land en het wordt telkens meer. 

Mensen hebben tegenwoordig niet één computer, maar 

drie laptops. De standaard van de welvaart zie ik alleen 

maar omhooggaan. Ik zie niet gebeuren dat het minder 

wordt. 

5.4 Zorgen over arbeidsparticipatie 
van mensen met een 
migratieachtergrond

De mate waarin respondenten het gevoel hebben dat migran-

tengroepen een bijdrage (kunnen) leveren aan de economie in 

Nederland, draagt bij aan de acceptatie van deze groepen. 

Als het gaat om de arbeidsparticipatie van nieuwkomers, dan 

verschilt per groep in hoeverre respondenten zich hier zorgen 

over maken. Over arbeidsmigranten (zoals Polen) zijn de meeste 

respondenten positief. Zij zijn volgens hen ‘hardwerkend’ en 

doen werk waar in Nederland veel behoefte aan is, ook al bestaan 

er (zoals hiervoor benoemd) bij een aantal respondenten zorgen 

over verdringing op de arbeidsmarkt. Over de competenties en 

aansluiting op de arbeidsmarkt van vluchtelingen zijn respon-

denten veelal minder optimistisch; waarbij sommige respon-

denten overigens wel verschillen noemen tussen verschillende 

groepen vluchtelingen. Respondenten zijn bezorgd dat de 

kennis en competenties van veel vluchtelingen onvoldoende 

aansluiten op wat wordt gevraagd op de arbeidsmarkt. Dit komt 

volgens respondenten doordat vluchtelingen vaak ongeschoold 
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5.5 Migranten zijn hard nodig voor de 
Nederlandse economie

Respondenten zien ook positieve gevolgen van migratie voor de 

Nederlandse economie, zoals dat zonder migranten er een tekort 

aan arbeidskrachten zou ontstaan voor banen die ‘Nederlanders 

niet willen doen’.

Migranten doen een heleboel baantjes die de meeste 

Nederlanders niet meer willen doen. Ik heb mensen in 

mijn familie die fruit telen. De meeste Nederlanders wil-

len geen appels en peren plukken, dus buitenlanders zijn 

hard nodig. 

Stel dat er geen migranten zouden zijn in Nederland, dan 

hadden we echt een probleem. Dan kunnen wij met ons 

eigen cluppie Hollanders, de vacatures niet vullen en lo-

pen we gigantisch vast met zijn allen.

Migranten doen de low-pay jobs. Als die mensen wegval-

len, dan valt de hele economie in elkaar. Natuurlijk is het 

zo dat heel veel schoonmakers van buitenlandse afkomst 

zijn, heel veel van de echt lage baantjes die wij Nederlan-

ders niet willen doen, die doen zij. Ik denk dat het absoluut 

heel belangrijk is voor de Nederlandse economie is dat er 

migranten zijn.

Ik heb zelf een Turkse achtergrond, maar ik vind toch ook 

dat je onderscheid moet maken tussen verschillende im-

migrantengroepen als het gaat om de bijdrage aan de eco-

nomie. Syriërs zijn vaak hoog opgeleid, spreken Engels, en 

kunnen volgens mij snel meedraaien in de Nederlandse 

samenleving. Die mensen kunnen echt bijdragen! Maar 

neem die Afrikaanse vluchtelingen, Eritreeërs en Somali-

ers en zo, die komen zo vanachter de schapen vandaan, 

weten niets, die kosten de samenleving alleen maar geld.

Sommige respondenten benadrukken positieve gevolgen van 

de komst van migranten voor de economie, omdat dit bijdraagt 

aan het tegengaan van gevolgen van vergrijzing en daarmee het 

behoud van de verzorgingsstaat op de langere termijn.

Nederland vergrijst, dan is het goed als er jongere men-

sen uit andere landen hier naartoe komen. Op de arbeids-

markt hebben we dan ook weer meer arbeidspotentieel.

Ik denk dat migratie heel goed kan zijn voor de Neder-

landse economie. Echt. We hebben uiteindelijk heel veel 

mensen nodig uit andere culturen die hier werken. We 

jongens status en ‘het snelle geld’ zo verleidelijk, dat ze eerder in 

de criminaliteit terecht komen in plaats van een baan te zoeken.

De schooluitval onder sommige groepen vind ik wel pro-

blematisch. Je school niet afmaken en daardoor geen 

baan kunnen vinden. Ja, en dan zal het per individu af-

hangen, wat er gebeurt. De ene persoon zal misschien 

aangetrokken worden door een bepaalde status en in de 

criminaliteit belanden. Een ander raakt gefrustreerd en 

gaat misschien radicaliseren. Dat zal per individu ver-

schillen. 

Ook zijn er ook respondenten die denken dat mensen met een 

migratieachtergrond vaker werkloos zijn, omdat zij een laag 

arbeidsethos hebben. Dat wil zeggen dat zij bijvoorbeeld niet 

alle werk willen accepteren, niet hard genoeg zouden werken, te 

laat komen of afspraken niet nakomen. Respondenten noemen 

hierbij jongens met een Marokkaanse achtergrond als specifieke 

groep. 

Ik ken jongens die zeggen: ‘Ik heb toch geen toekomst, ik 

krijg toch geen baan, en ook een stage wordt lastig.’ Maar 

áls ze dan op stage gaan, dan verknallen ze het zelf. Laat 

ik het voorbeeld geven van een jongen die een opleiding 

motorvoertuigen volgt. Hij moest op zijn stage een dag 

vegen. Hij vertikte dat, want: ‘Ik ben hier niet om te vegen.’ 

Maar ja, iedereen moet soms vegen daar. Hij wilde dat 

niet, en trekt het gelijk in het Marokkaan zijn dat hij moet 

vegen. En stopte met zijn stage. Dus het werkt als een 

selffulfilling prophecy, als volgt. De Marokkaanse jongere 

zelf heeft een rol, hij wil niet vegen ‘want mijn vader heeft 

genoeg geveegd hier. Het stagebedrijf zegt: Hij voelt zich 

te goed voor vegen. En bij de buitenwacht ontstaat het 

beeld Die Marokkanen willen niet werken. Die vragen we 

niet. Ja, zo blijf iedereen gewoon in zo’n cirkeltje rond-

gaan.

Ik heb een schildersbedrijf en ik geef die jongens een sta-

ge. Dat doe ik bewust, want zij moeten toch ook werker-

varing opdoen. En voor mij is het voordeel dat die jongens 

misschien blijven hangen als ze goed zijn, want goed 

personeel is schaars te vinden. Maar met Marokkaanse 

jongens ben ik toch voorzichtiger geworden. Ik heb met 

hen goede maar ook slechte ervaringen. Niet komen op-

dagen, te laat komen, moeilijke communicatie. En dat is 

zo jammer, ze verpesten het voor de goeden.
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de Kamervoorzitter is ook van Marokkaanse komaf. De 

grootste stad hier in Nederland, de burgemeester daarvan 

is Aboutaleb. Daar ben ik, als Marokkaan, wel trots op na-

tuurlijk. Als je kijkt naar het onderwijs en universiteiten de 

laatste decennia, daar zitten steeds meer allochtonen in. 

Jonge studenten die serieus bezig zijn.

Enkele respondenten benoemen dat de bijdrage aan de samen-

leving door mensen met een migratieachtergrond zal toenemen 

in de toekomst.

Stilaan zie je wel dat die etnische eilandjes minder worden 

en dat er ook bij universitaire studies en hbo-opleidingen 

ook Turkse of Marokkaanse jongeren doordringen. 

CULTURELE DIVERSITEIT GOED VOOR DE ECONOMIE

Sommige respondenten zijn van mening dat culturele diversi-

teit goed is voor de economie in algemene zin. Een reden die 

respondenten hiervoor noemen is dat migranten nieuwe ideeën 

of kennis met zich mee brengen. Daarnaast levert de aanwezig-

heid van winkels/producten uit andere landen volgens hen een 

positieve bijdrage aan de Nederlandse economie.

Klein voorbeeld. Neem al die toko’s die je tegenwoordig 

hebt. Je hebt Chinese-, Indonesische-, Surinaamse- en 

Antilliaanse toko’s. Als we dat niet hadden, hadden we al-

leen maar de groenteboeren en de supermarkt. Zonder al 

die oosterse spullen. Dus ik denk, als wij dat niet hadden, 

dan zou het aanbod van spullen in onze economie minder 

zijn.

Kijk naar de middenstand die eruit voortvloeit. Dat is de 

ruggengraat van iedere economie. Zij zijn stuk voor stuk 

ondernemend. Als je kijkt naar wat die vergunningen op-

leveren, alleen al voor de gemeente zelf. 

Ook denken sommige respondenten dat diversiteit goed is voor 

de economie omdat mensen met een migratieachtergrond 

bepaalde kwaliteiten met zich meebrengen, zoals het spreken 

van een tweede taal of beschikken over bepaalde kennis. 

Bijvoorbeeld in de handel maar ook in andere sectoren zijn deze 

kwaliteiten een verrijking, aldus respondenten.

Ja, dat is zeker een verrijking. Ze kunnen een tussenper-

soon zijn voor handel. Smeerolie als het ware, voor de 

handel met het buitenland. Het lijkt mij een pré. Als je dan 

toch tweetalig bent, dan kun je bij een in- en exportfirma 

of ander instituut waar meertaligheid op prijs wordt ge-

steld, goed werk verrichten.

zijn een vergrijzende natie. Kijk naar mezelf, ik kom uit de 

enorme geboortegolf van na de oorlog. Dat zijn er heel 

veel. Die werken nu nog, maar die houden straks allemaal 

op met werken.

Hiernaast spraken we respondenten die vinden dat mensen met 

een migratieachtergrond vaak harde werkers zijn. Respondenten 

benoemen dat zij bijvoorbeeld lange werkweken maken en 

meerdere banen naast elkaar hebben.

Ik weet, dat er groepen buitenlanders in Nederland zijn, 

die echt keihard werken, vaak meerdere banen hebben en 

echt goede werknemers zijn. Zoals de Polen die veel geld 

willen verdienen en daarna weer teruggaan. 

Sommige respondenten zijn van mening dat mensen met een 

Nederlandse achtergrond kunnen leren van het hoge arbeid-

sethos van mensen met een migratieachtergrond.

Leren dat kan op vele manieren. Soms kan je dingen op-

lossen door een andere manier van denken of een andere 

aanpak bijvoorbeeld. Een voorbeeld zijn Polen, ze werken 

voor weinig geld maar ze werken twee keer zo hard. Daar 

kan je van leren als Nederlander.

Ook zijn sommige respondenten van mening dat alle mensen 

die (hard) werken goed zijn voor de economie. Achtergrond 

is volgens deze respondenten niet relevant; mensen moeten 

beoordeeld worden op hun prestaties en kwaliteiten. Zolang 

iemand bereid is te werken, is diegene wat deze respondenten 

betreft dan ook welkom in Nederland.

Mensen die echt ervoor willen gaan en hier iets op willen 

bouwen. Dat is win-win. Die moet je ruimhartig toelaten. 

Daar hebben wij alleen maar met zijn allen plezier van, 

denk ik dan.

Daarnaast zijn sommige respondenten uitgesproken optimis-

tisch over de bijdrage van mensen met een migratieachtergrond 

op de langere termijn voor de Nederlandse economie en samen-

leving. Respondenten geven voorbeelden van maatschappelijk 

succesvolle mensen met een migratieachtergrond om dit punt 

te onderbouwen. 

Ik ben optimistisch omdat ik weet dat het beeld van al-

lochtonen in Nederland niet klopt. Dat beeld draait om 

vervelende knullen die agressief zijn op straat, niet wer-

ken en de samenleving alleen maar geld kosten. Maar 

de feiten spreken dit beeld gelukkig tegen. We hebben 

Marokkaanse schrijvers, doctoren, advocaten, de Twee-
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volwassen Nederlanders zijn bevraagd over hun beelden ten 

aanzien van de ‘islam’ en ‘moslims’, blijkt dat niet-moslims die 

zeggen negatief te denken over ‘moslims’, niet altijd ook negatief 

denken over de religie. Want mensen hebben meerdere associ-

aties met het begrip ‘moslims’. Dit zijn niet alleen associaties op 

basis van religie, maar ook op basis van onder meer etnische 

achtergrond (bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achter-

grond) en associaties op basis van vermeende kenmerken van 

specifieke subgroepen (meisjes, jongens, hangjongeren met een 

islamitische achtergrond, succesvolle moslims). Deze differen-

tiatie zien we ook terug in veel uitspraken van respondenten in 

de interviews. Narratieven gaan bijvoorbeeld over het gedrag 

van hangjongeren met een islamitische achtergrond, over het 

succes van meisjes met een islamitische achtergrond, over 

culturele opvattingen van moslims; maar meestal niet over de 

islam als religie. 

Het narratief dat voor de islamitische religie geen plaats zou zijn 

in de Nederlandse samenleving wordt door weinig respondenten 

gedeeld. Maar het narratief komt dus wel voor. 

6.2 Overeenkomsten tussen religies

Sommige respondenten benoemen expliciet dat volgens hen de 

christelijke en de islamitische religies in wezen weinig van elkaar 

verschillen. 

De religies lijken heel erg op elkaar. Neem de ramadan, 

vroeger vastten wij ook. Een moslim gaat naar de mos-

kee, een katholiek gaat naar de kerk. Beide religies heb-

ben een feestdag die gericht is op de familie. Wij hebben 

kerst en zij hebben, als ik het goed heb, het Suikerfeest. 

Zowel de islam als het christendom hebben tradities en 

eigenlijk lijken die heel erg op elkaar.

6.1 Introductie

In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende beelden en 

ideeën van respondenten over religieuze diversiteit al aan de 

orde gekomen. In dit hoofdstuk benoemen we kort de beelden 

en ideeën van respondenten over religieuze diversiteit die al aan 

bod zijn gekomen in eerdere hoofdstukken, en beschrijven we 

nog niet eerder beschreven beelden en ideeën.

Wat opvalt, is dat respondenten vrijwel uitsluitend het islami-

tische geloof/moslims noemen. Het christendom/christenen 

wordt nu en dan genoemd, maar vooral om een beeld over de 

islam te onderbouwen. Over andere religies wordt nagenoeg 

niet gesproken door onze respondenten. Verder valt op dat 

respondenten in hun uitspraken religie en cultuur vaak in één 

adem noemen. Zo spreken respondenten bijvoorbeeld over ‘de 

islamitische cultuur’, ‘de cultuur in islamitische landen’, en over 

culturele opvattingen van ‘moslims’. 

Respondenten zijn bezorgd over opvattingen die moslims 

volgens hen hebben, en over de positie van moslims in de 

Nederlandse samenleving. Zo zijn respondenten bezorgd dat 

moslims er ideeën of gewoonten op nahouden die conflicteren 

met de gangbare normen en waarden in Nederland, zoals opvat-

tingen over vrouwen of homoseksualiteit. En maken sommige 

respondenten zich zorgen over de mate waarin moslims zich 

thuisvoelen en/of integreren in de Nederlandse samenleving, 

ondanks het feit dat veel Nederlandse moslims in Nederland 

geboren en getogen zijn. Daarnaast bestaat er angst onder 

respondenten voor extremisme en terrorisme uit naam van de 

islam. 

Het is verhelderend om hier te verwijzen naar de bevindingen 

van het onderzoek ‘Oorzaken en triggerfactoren voor moslim-

discriminatie in Nederland’ (Van Wonderen en Van Kapel, 2017). 

Uit dit kwantitatieve onderzoek, waarin 4.000 jongeren en 2.000 

6 Religieuze diversiteit
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Het is een feit dat islamitisch eigenlijk het liefste willen dat 

wij ook zo worden. Dat vind ik niet fijn.

Er staan overal moskeeën. Moslims willen hun geloofs-

overtuiging niet voor zichzelf houden maar uitdragen. Ze 

willen je ook beïnvloeden.

Ik denk dat we als Nederland moeten stoppen met het 

financieren van moskeeën. Ja, dat meen ik echt. Er komt 

alleen maar ellende van. Als je leest wat ze daar soms 

prediken. Undercover zijn er mensen geweest en het blijkt 

dat er gewoon haat gepredikt wordt. Ik vind dat dit niet 

moet kunnen. Want we lopen als Nederland gevaar door 

een vijand van binnenuit, die ons wil veranderen in een 

kalifaat.

6.4 Zichtbaarheid van de islam

Sommige respondenten zijn in de interviews ingegaan op de 

zichtbaarheid van de islam, zoals religieuze kleding en moskeeën. 

Respondenten refereren bij islamitische kleding vooral aan het 

dragen van een hoofddoek, niqaab’s/boerka’s en (in mindere 

mate) djelleba’s. Daarbij blijken sommige respondenten zich 

ongemakkelijk te voelen bij de zichtbaarheid van de islam, maar 

merken zij ook regelmatig op dat moslims vrij moeten zijn om 

hun geloof te belijden. Respondenten ervaren dubbele gevoe-

lens: aan de ene kant vinden zij dat het iemands eigen keus is 

wat voor kleding wordt gedragen, tegelijkertijd geeft de kleding 

hen een ongemakkelijk of zelfs onveilig gevoel. Dit lijkt vooral 

te komen doordat dit ongemak verweven is met bezorgdheid: 

bezorgdheid over de positie van de vrouw, angst voor terro-

risme of de angst dat de islam de overhand krijgt in Nederland. 

Respondenten noemen vooral het onprettig te vinden om de 

ander niet te kunnen zien. Daarnaast zien sommige responden-

ten bedekkende kleding (vooral een niqaab of boerka, maar een 

enkeling noemt ook de hoofddoek) als teken van onderdrukking 

van de vrouw, of als signaal dat iemand zich niet wil ‘aanpassen’. 

Ik zie bijvoorbeeld iemand tussen de middag op een 

kleedje zitten om naar het oosten te bidden. Dan denk ik, 

wat is die aan het doen? Nou ja, oké. Het is hun geloof, en 

klaar. Iedereen moet geloven wat hij wil. Maar ja, toch voel 

ik me er een beetje ongemakkelijk bij. Het is zo anders 

dan we gewend zijn in Nederland. Dat valt dan heel erg op 

en daar schrik ik een beetje van.

Als je goed kijkt, dan is hun geloof is ongeveer hetzelfde 

als ons geloof. Zij hebben alleen een andere profeet. Wij 

hebben Jezus, zij hebben Mohammed. Veel van wat zij in 

de Koran hebben staan, staat hetzelfde in de Bijbel. Het 

komt op hetzelfde neer. 

6.3 Vrees voor overheersing door 
islam

Enkele respondenten zijn bezorgd dat door de aanwezigheid 

van moslims of de komst van islamitische migranten, de islam 

uiteindelijk de overhand zal krijgen in Nederland. Deze respon-

denten maken zich zorgen dat het islamitische geloof zal 

botsen met het christelijke geloof of de Nederlandse samen-

leving, of dat Nederland door de islam zal veranderen. Zij 

denken dat normen en waarden van moslims conflicteren met 

‘Nederlandse’ normen en waarden, en geloven niet dat dit zal 

veranderen door bijvoorbeeld integratie van moslims. Men denkt 

dat conflicterende opvattingen van moslims niet (alleen) door 

cultuur worden bepaald, maar (ook) voortvloeien uit de religie 

zelf. Het islamitische geloof staat volgens deze respondenten 

niet toe dat deze opvattingen worden aangepast, en zij denken 

daarom dat botsingen onvermijdelijk zullen zijn. 

Moslims willen te veel veranderen. Dat komt niet alleen 

door een andere cultuur, maar volgens mij is het inherent 

aan het geloof zelf. Ze zeggen dat de verschillen in de loop 

van de tijd wel zullen verdwijnen, dat moslims integreren 

in de Nederlandse cultuur. Ik geloof daar niets van. Het 

geloof staat dat niet toe. Ik denk dat moslims het liefste 

van Nederland een islamitisch land zouden maken. Met 

alle toeters en bellen, zoals leven volgens de Koran, stren-

ge straffen als je regels die staan in de Koran overtreedt, 

en de invoering van de sharia. Ik begrijp best dat moslims 

om de hoek een moskee willen die tien keer per dag een 

melodie luidruchtig de wijk in knalt. Maar ik wil dat niet, 

niet hier in mijn wijk, en ook nergens anders in Neder-

land. Want Nederland moet Nederland blijven. Dan moet 

je teruggaan naar Turkije of Marokko, daar heb je op elke 

hoek van de straat een moskee staan. Ik wil hun feesten 

hier niet. Wat een onzin, vrijgeven voor het Suikerfeest. Ik 

wil alleen christelijke feesten, Nederland is een christelijk 

land. Nederland is Nederland en het moet gewoon Ne-

derland blijven.

Ook denkt een enkele respondent dat moslims van Nederland 

een islamitisch land willen maken. Islamitische mensen willen 

volgens deze respondenten hun geloof opdringen, en niet-mos-

lims bekeren.
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Moskeeën worden minder vaak genoemd dan islamitische 

kleding. Enkele respondenten vinden dat er te veel moskeeën 

zijn, of dat deze niet passen in het straatbeeld van Nederland.

Als ik in Turkije een kerk wil bouwen dan zeggen ze: wat 

een kerk? Nee vriend! En hier kunnen ze maar bouwen wat 

ze willen. Ze mogen hun geloof belijden maar niet in zulke 

grote, protserige gebouwen. Veel te zichtbaar, dank denk 

je dat je niet meer in je eigen land bent. Dat vind ik ver-

schrikkelijk! Daar ben ik het niet mee eens.

Ik kom weleens in Rotterdam in de Bibliotheek. En dan 

zie ik iemand in die bedekkende kleding, ik weet niet wie 

daaronder loopt. Het is misschien een rechtse gedachte, 

maar ik vind dat niet prettig. Er kan ook een man onder 

zitten. En dan voel ik me onveilig. Maar voor de rest, met 

een hoofddoekje achter de kassa ofzo, nou daar heb ik niet 

zo’n moeite mee. Die Turkse of Marokkaanse meiden, heb 

ik ook totaal geen moeite mee.

Ik zal je vertellen, als ik iemand met een jurk bij de metro 

zie staan, en een baard, een jong iemand, dan ga ik er niet 

in. Ja, ben ik bang. Dan denk ik wat zit er onder die jurk? 

Een bomgordel?  

Over die religieuze kleding maak ik me toch wel zorgen. 

Hoewel ik die hoofddoeken af en toe prachtig vindt om 

te zien. Door het dragen van een hoofddoek associeer je 

die meiden met een religieuze groep. Dan zie je niet meer 

allereerst het individu, maar je denkt, ‘hé, een moslim’. Dat 

is een hardnekkig mechanisme dat ik niet wil. Ik wil het 

individu, dat meisje zien. Maar je ziet ook altijd gelijk die 

hoofddoek. Dat meisje is dus vastgekoppeld aan een reli-

gie. Dat vind ik jammer. 

Van mij mogen ze erbij lopen zoals ze willen, als het maar 

niet zo’n heel gewaad is waarbij hun gezicht bedekt is. Dat 

moeten ze echt verbieden. Ik bedoel, een hoofdoek is voor 

mij geen enkel probleem. Mijn moeder liep vroeger ook 

met een hoofddoek en mijn zusters liepen er ook mee. 

Alle boerenvrouwen liepen met een hoofddoek. Die lopen 

nu nog met een hoofdoek. Dus waarom zou een Turk niet 

met een hoofdoek mogen lopen? Alleen zo’n hele boerka, 

dan zeg ik nee! Dat moeten wij in ons land niet tolereren.
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Het kan jou ook overkomen. Je raakt je hele hebben en 

houden kwijt, dat is nog het ergste. Mensen vluchten niet 

uit vrije wil. Die mensen moeten ontberingen doorstaan 

om hier te komen. Als mezelf zoiets zou gebeuren, dan 

ben ik ook blij dat ik in een ander land opgevangen zou 

worden. Zo moet je dat bekijken. Daarom vind ik het be-

langrijk dat ze tijdelijk hier veilig kunnen wonen. 

Daarnaast zijn er respondenten die vinden dat de welvaart in 

Nederland de plicht schept om vluchtelingen op te vangen. 

Hier in Nederland hebben we de middelen om opvang te 

realiseren voor mensen die hulp nodig hebben. Ik vind dat 

onze welvaart ons ertoe verplicht om vluchtelingen op te 

vangen. 

Enkele respondenten zijn van mening dat er meer vluchtelin-

gen in Nederland kunnen worden opgevangen dan nu gebeurt. 

Wel verbinden respondenten hieraan de voorwaarde dat het 

vluchtelingenbeleid dan goed of beter georganiseerd moet zijn, 

zoals door goede screening van vluchtelingen, eerlijke verdeling 

van vluchtelingen over Europese lidstaten, of bouw van extra 

woningen.

Als het goed wordt aangepakt, vluchtelingen goed wor-

den gescreend, en er extra woningen worden gebouwd, 

dan kunnen we 20.000 vluchtelingen extra per jaar mak-

kelijk aan. Waarom zou dat niet kunnen? 

Ik vind, dat we als Nederland ons aandeel moeten leveren 

in de opvang van vluchtelingen, en dat we daarin behoor-

lijk magertjes presteren. Als je vergelijkt hoeveel vermo-

gen wij hebben ten opzichte van landen in de regio zelf 

die veel meer vluchtelingen opvangen, dan gaat er totaal 

iets scheef. Ik denk soms dat we dan misschien maar wat 

meer geld moeten geven aan die landen, want we hebben 

echt heel veel geld, we zijn echt heel rijk. 

7.1 Introductie

Toen we het veldwerk startten in de zomer van 2016, was de 

komst en opvang van vluchtelingen een dominant en heftig 

bediscussieerd maatschappelijk issue. In onze gesprekken 

over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving, spraken 

respondenten regelmatig over de komst en opvang van vluch-

telingen. Men sprak over de gevolgen hiervan volgens hen voor 

de Nederlandse economie, sociale veiligheid en sociale samen-

hang in Nederland. Deze thema’s hebben we reeds besproken 

in de voorgaande hoofdstukken. Hiernaast hebben we respon-

denten gevraagd naar hun ideeën en gevoelens over de komst 

en opvang van vluchtelingen naar Nederland an sich. Vinden 

respondenten dat vluchtelingen welkom zijn, of niet. Waarom 

wel, waarom niet, en onder welke voorwaarden? In dit hoofd-

stuk bespreken we de beelden en ideeën van respondenten die 

respondenten hierover hebben.

7.2 Opvang is een morele plicht

Veel respondenten geven aan dat het een morele plicht of verant-

woordelijkheid is om vluchtelingen in Nederland op te vangen. 

Ieder mens heeft volgens respondenten recht op een veilig leven 

en mensen in de wereld moeten elkaar helpen. Respondenten 

geven hierbij aan dat zij zelf ook opgevangen zouden willen 

worden, als zij zouden moeten vluchten voor geweld.

Als je in een oorlogsgebied woont dan zou ik ook weg 

gaan. Dus ik vind dat die mensen hier welkom zouden 

moeten zijn. Ik vind dat wij de morele plicht hebben om bij 

te dragen aan de opvang van mensen die moeten vluch-

ten. Ik zou het zelf ook fijn vinden als ik ergens opgevan-

gen werd. 

7 Komst en opvang van 
vluchtelingen
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moeilijk hebben. Investeer daar dan ook in. Ik vind niet 

dat we duizenden vluchtelingen moeten gaan accepteren, 

terwijl onze oudjes aan het wegkwijnen zijn.

Ik (man, Marokkaanse achtergrond) begrijp dat het op een 

gegeven moment vol kan worden in Nederland. Dus dat 

we op een gegeven moment moeten zeggen van ‘stop’. 

Ik kan me ook wel verplaatsen in mensen die niemand 

meer willen toelaten. Want je moet die vluchtelingen wel 

allemaal huisvesten, en Nederland is krap en klein. En je 

moet ze allemaal aan een baan helpen. Maar ik ben het 

er niet mee eens dat we helemaal niemand meer moe-

ten toelaten, want ze komen wel uit een oorlog, uit een 

noodsituatie. Dus als Nederland het niet meer aankan, 

dan moet Nederland ervoor zorgen dat ze elders worden 

opgevangen, in een land waar veel ruimte is.

CULTURELE EN AAN VEILIGHEID GERELATEERDE VOOR-

WAARDEN

Respondenten noemen naast economische ook culturele en aan 

veiligheid gerelateerde redenen waarom een grens gesteld moet 

worden aan het aantal vluchtelingen dat kan worden opgevan-

gen. Sommige respondenten zijn bezorgd over conflicterende 

normen en waarden, het ontstaan van sociale spanningen of 

een bedreiging van de Nederlandse identiteit, op het moment 

dat er veel vluchtelingen naar Nederland komen. Daarnaast 

maken sommige respondenten zich zorgen over criminaliteit of 

terrorisme. Er zou volgens deze respondenten een betere scree-

ning moeten zijn van asielzoekers (op banden met terroristische 

organisaties of crimineel verleden), meer aandacht voor getrau-

matiseerde vluchtelingen, en hard moeten worden opgetreden 

tegen asielzoekers/statushouders die de wet overtreden.

AANDACHT VOOR OMWONENDEN AZC’S

Enkele respondenten koppelen het draagvlak voor de opvang 

van vluchtelingen aan de voorwaarde dat er voldoende aandacht 

moet zijn voor de vragen, zorgen en veiligheid van omwonenden 

rond AZC’s. Lokaal bestuur en opvanglocaties moeten omwo-

nenden serieus nemen, met hen in gesprek gaan en maatrege-

len nemen om zorgen weg te nemen en eventuele overlast te 

voorkomen. Respondenten hebben de indruk dat dit niet altijd 

voldoende gebeurt. 

In de wijk van mijn moeder is kortgeleden een asiel-

zoekerscentrum gekomen. Er zaten tweehonderdvijftig 

asielzoekers in en die hebben er in het gebouw en in de 

omgeving een puinhoop van gemaakt. Rommel maken 

en agressie. Mijn moeder is in het winkelcentrum omver-

gelopen door asielzoekers. En mijn moeder is al slecht ter 

been. Daar kan ik echt niet tegen. Dan krijgen ze onderdak 

7.3 Voorwaardelijkheid van 
vluchtelingenopvang

Het merendeel van de respondenten beschouwt de opvang 

van vluchtelingen als een morele plicht, of vindt dat Nederland 

als welvarend land zijn verantwoordelijkheid moet nemen om 

vluchtelingen op te vangen. Wel stellen respondenten vaak voor-

waarden of grenzen aan de komst en opvang van vluchtelingen. 

Redenen die respondenten hiervoor noemen zijn zowel econo-

misch, cultureel als aan veiligheid gerelateerd. 

ECONOMISCHE VOORWAARDEN

Economische kanttekeningen zijn dat respondenten denken dat 

vluchtelingenopvang (te) veel geld kost, de verzorgingsstaat 

onder druk komt te staan, en dat de komst van veel vluchte-

lingen kan leiden tot werkloosheid of problemen met huisves-

ting. Respondenten geven vaak wel aan dat wat hun betreft 

meer vluchtelingen welkom zouden zijn als er tegelijkertijd meer 

gedaan zou worden aan deze problemen. 

Al die vluchtelingen die hier naartoe komen, moeten wel 

onderdak hebben, en eten, kleren, huisraad. Dus wij, Ne-

derlanders, moeten dat geld ophoesten. En ik zeg niet 

dat dat verkeerd is. Want je kunt moeilijk zeggen: ‘Zet die 

mensen maar weer terug op de boot en stuur maar weer 

terug, want wij hebben geen geld meer.’ Maar uiteindelijk 

houdt het een keer op. Er is wat mij betreft een grens aan 

de aantallen, ze zijn welkom maar niet te veel tegelijker-

tijd. 

We kunnen het, zoals de situatie nu is, niet aan, want er 

is geen beleid op gemaakt. Er is geen visie. Daardoor ko-

men veel vluchtelingen in de noodopvang in de grote ste-

den terecht, in wijken die toch al veel problemen hebben. 

Dus in steden die al problemen hebben met huisvesting 

ga ja nog eens vluchtelingen bij stoppen. Die vervolgens 

statushouders worden, en een huis nodig hebben. Ik ben 

voorstander van de opvang van vluchtelingen, maar al-

leen onder de voorwaarde dat beter wordt nagedacht 

over waar deze mensen het beste terecht kunnen. Kijk 

eens naar de krimpgemeentes in Nederland, in Gronin-

gen en Limburg, daar zouden toch woningen moeten zijn? 

Ik ben van mening dat iedereen een veilige plek verdient. 

En als jij een vluchteling bent omdat je in je land niet veilig 

bent met je gezin of wie dan ook, dan moeten wij er zijn 

om te helpen. Als iemand zijn leven niet zeker is, ik wil 

graag helpen, ik heb zo een bed voor hem. Maar dan vind 

ik tegelijkertijd dat de opvang van vluchtelingen niet ten 

koste mag gaan van de zorg voor Nederlanders die het 
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telingenopvang, wat ten koste zou gaan van de aanpak van 

andere problemen in de samenleving zoals armoede of proble-

men in de ouderenzorg. 

DUBBELE GEVOELENS

In veel gesprekken komt naar voren dat respondenten dubbele 

gevoelens ervaren over de komst en opvang van vluchtelingen. 

Waar respondenten aan de ene kant de morele verplichting 

voelen om vluchtelingen op te vangen, stellen zij aan de andere 

kant grenzen of voorwaarden aan deze opvang.

Kijk het is een beetje dubbel. Ik begrijp dat het op een ge-

geven moment te veel kan worden en dat de komst van 

nog meer vluchtelingen voor problemen kan zorgen. En 

dat wordt gezegd: stop! Maar anderzijds denk ik, ‘Hallo, ze 

komen uit een oorlog. Het is een noodsituatie. We moeten 

een oplossing voor ze bedenken!’ Dus als ze naar Neder-

land komen en we kunnen het niet meer aan, dan vind ik 

dat Nederland wel moet zorgen voor alternatief. Bijvoor-

beeld door een ander land dat heel veel ruimte heeft te 

betalen om ‘onze vluchtelingen’ op te vangen. Want je 

kunt die mensen niet in de kou laten staan of terugsturen. 

7.4 Onderscheid ‘echte’ vluchtelingen 
en ‘economische’ vluchtelingen

Een onderscheid dat respondenten in de gesprekken regelmatig 

maken, is tussen ‘echte’ vluchtelingen en ‘economische’ vluch-

telingen. Met ‘echte’ vluchtelingen doelen respondenten op 

mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld, hun leven 

niet zeker zijn in hun land van herkomst. Respondenten vinden 

het een morele plicht om deze mensen op te vangen. Maar 

‘economische’ vluchtelingen, waarmee respondenten doelen 

op mensen die in hun land van herkomst veilig waren maar 

om financiële redenen naar Nederland komen; zouden volgens 

respondenten niet opgevangen moeten worden. 

Veel van deze respondenten zeggen wel begrip te hebben voor 

‘economische’ vluchtelingen, maar zijn tegen de opvang van 

deze mensen omdat dit volgens hen een te grote druk levert op 

de verzorgingsstaat of op andere wijze onhaalbaar is. 

Ik vind het een morele plicht om vluchtelingen op te 

nemen. Maar dan vervolgens wel checken of het echte 

vluchtelingen zijn. Want er zitten ook mensen tussen die 

gewoon een beter leven willen. Ik begrijp heel goed dat 

mensen een beter leven willen hebben. Maar je moet een 

grens moet trekken, want om iedereen op te vangen is 

helaas niet haalbaar voor ons land. 

en hulp van ons, en als dank veroorzaken ze overlast in de 

buurt. Als dat gebeurt moet er echt worden ingegrepen.

Ik ken eigenlijk geen grote problemen die zijn ontstaan door 

de komst van vluchtelingen, behalve dan dat er een paar 

keer mensen uit onvrede of uit het idee niet gehoord te wor-

den, gingen protesteren bij een voorlichtingsavond over de 

komst van een AZC. Daar is toen door die gemeenten heel 

verkeerd op gereageerd, dat ondermijnt het draagvlak. 

LEEFKLIMAAT IN NEDERLAND

Enkele respondenten stellen grenzen aan de opvang van vluch-

telingen omdat het volgens hen al te vol is in Nederland om nog 

meer mensen toe te kunnen laten. Volgens deze respondenten 

is Nederland al te veel volgebouwd en is er daarom letterlijk geen 

plek voor nieuwkomers (Nederland slibt dicht, het is slecht voor 

het leefklimaat, er blijft geen natuur meer over).

Ja, het wordt gewoon te vol in Nederland. En dat zeg ik 

niet omdat de vluchtelingen uit Afrika of Syrië komen. Het 

maakt mij niet uit of het blanken zijn die hier naartoe ko-

men, of Afrikanen. Want als er een miljoen Amerikanen 

willen komen, dan sta ik ook niet te springen. Want voor al 

die mensen moeten nieuwe woningen worden gebouwd, 

en die zullen gaan autorijden en moeten er nieuwe wegen 

komen. Dat is nadelig voor de natuur, voor het landschap, 

voor de ruimte om ons heen, voor de kwaliteit van leven.

TIJDELIJKE STOP

Een enkele respondent is voorstander van een tijdelijke stop op 

de opvang van vluchtelingen in Nederland.

Ik denk dat een tijdelijke stop het beste is. Het kan niet 

zijn dat we iedereen maar opnemen en dan zelf zinken. 

Als er honderd mensen op een boot kunnen, dan kun je 

er wel tweehonderd op gooien, maar dan zinkt hij. Dus 

even geen mensen meer erin laten totdat we in Nederland 

alles beter op orde hebben. Dat we kunnen zeggen: het 

gaat goed bij ons, kom maar, want we hebben voldoende 

woonruimte en banen. Dan kunnen we mensen die hier 

naartoe komen een betere toekomst bieden. Maar nu is 

dat niet het geval. Want we kunnen eigenlijk al niet zorgen 

voor onze ouderen, we hebben geen huurwoningen voor 

mensen die al tien jaar op de wachtlijst staan.

OPVANG VERSOBEREN

Sommige respondenten geven aan dat vluchtelingen wat hen 

betreft welkom zijn, maar dat de opvang soberder zou moeten 

zijn. Er gaat volgens deze respondenten te veel geld naar vluch-



52Bezorgdheid en Veerkracht

vervelend gevoel, soms in combinatie met de opvatting dat 

opvang soberder mag of dat vluchtelingen worden ‘voorgetrok-

ken’ boven anderen in Nederland. 

Er is hier een groot asielzoekerscentrum gekomen. Op 

zichzelf niks mis mee. Maar die asielzoekers waren niet 

tevreden. Ze vonden dat het niet goed genoeg was, en 

gingen uit protest een paar nachten met zijn allen op 

straat slapen, met hun kinderen ook. Dat maakt al geen 

goede indruk. Maar sommigen gingen in de portieken 

plassen en poepen, herrie maken, allemaal overlast voor 

de omwonenden. Dat doe je niet. Maar het gebeurt wel. 

En daardoor gaan mensen er een hekel aan krijgen. Ze 

denken: die vluchtelingen komen hier, wij betalen het. Dat 

is in principe niet erg, maar dan moet je als vluchteling 

ook wel tonen dat je dankbaar bent, en dus juist niet herrie 

lopen schoppen.

Er is een schaarste aan woningen voor Nederlanders. Er 

zijn Nederlanders die jaren wachten op een huurwoning. 

Dan kunnen asielzoekers toch niet verwachten dat ze me-

teen een huis krijgen met alles erop en eraan? Ik hoorde 

een jongen van 16 jaar een keer zeggen op de televisie: ‘Ik 

ben een vluchteling, dus ik heb recht op een huis’. Nou, ik 

ben benieuwd hoe hij aan dat idee komt. Wie heeft hem 

dat in gefluisterd? Ze eisen het en dat kan niet.

Je hebt van die vluchtelingen die hier naartoe komen, op 

onze kosten leven en dan gaan zeuren dat het niet goed 

genoeg is. Ik hoorde vluchtelingen klagen dat ze snel in-

ternet moeten hebben, want dat is normaal. Een eerste 

levensbehoefte, daar staat volgens mij geen internet bij. 

Volgens mij is dat een belangrijke reden waarom veel 

mensen zoets hebben van: doe maar geen vluchtelingen 

meer, want je hebt niet het gevoel dat ze dankbaar zijn. 

Het was een jongen van 19 of 20. De woonruimte viel hem 

tegen. Het zijn 1-kamer appartementjes in het AZC en dat 

viel hem tegen. Die tolk was echt een vervelende, die zei 

tegen hem: ‘zelfs in de gevangenis is het beter’. Toen deed 

ik het raam open in zijn kamer en ik zei tegen hem ‘in de 

gevangenis kan het raam niet open’. Die ontevredenheid, 

daar word ik echt heel naar van. Ik dacht, dit is beter dan 

een tentje bij de grens van Turkije. Als ik in zo’n tent zat, 

had ik een moord gedaan voor zo’ n kamer met een eigen 

douche en om de hoek een eigen keuken en een tuintje 

nota bene ook nog. Voor jouw leeftijd is dat de super bowl 

dacht ik. 

Andere respondenten tonen minder begrip en zijn meer uitge-

sproken tegen opvang van deze mensen. Enkele respondenten 

gebruiken hierbij de term ‘gelukszoekers’.

Die echte vluchtelingen mogen van mij komen. Maar niet 

die gasten die uit Noord-Afrika komen. Dat zijn geen ech-

te vluchtelingen maar gelukszoekers. Die denken: ah lek-

ker naar Europa, uitkering pakken. 

Een Syriër of een Albanees, dat is voor mij een groot ver-

schil. Die Albanees kan het in Albanië ook slecht hebben 

maar die hoeft niet op de vlucht. Hij kan er ook in zijn ei-

gen land voor zorgen dat het voor hem beter wordt. Alba-

nezen moeten gewoon daar blijven. Dat is ook het beleid 

van de regering en dat vind ik ook wel goed. 

We spraken ook respondenten die dit onderscheid tussen ‘echte’ 

en ‘economische’ vluchtelingen niet zo scherp willen maken. 

Volgens deze respondenten heeft iedereen recht op een beter 

leven en kunnen we ook economische vluchtelingen opvangen, 

mits zij een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Als je uit zo’n arm land komt, Ethiopië bijvoorbeeld, en je 

ziet kans om naar Nederland te gaan, je te ontwikkelen en 

hier een bestaan op te bouwen. Dat je bijdraagt aan ons 

land, en dat je je familie daar ook nog kunt helpen. Of dat 

je na een tijdje teruggaat om Ethiopië verder te helpen, 

prima, ik heb daarvoor respect.

Om economische redenen vind ik het goed. Als je hier iets 

kan toevoegen aan de samenleving, dan zie ik geen na-

delen maar voordelen. Want we hebben hier banen die 

niemand wil doen. Als jij hier komt, je bent bereid de taal 

te leren en je handen uit de bouwen te steken, dan ben je 

voor mij welkom!

Ik heb moreel niets tegen ‘gelukszoekers’. Eigenlijk zijn we 

allemaal gewoon op zoek naar geluk, dus ik kan moeilijk 

‘nee’ zeggen tegen mensen die gewoon een bestaan wil-

len opbouwen en een beter leven, en die daar hun best 

voor willen doen. Maar tegen gasten die alleen voor een 

uitkering komen, of niet willen integreren of ‘meedoen’, 

daar zeg ik tegen blijf in je eigen land.

7.5 Ondermijning draagvlak door 
‘ondankbaarheid’

Enkele respondenten hebben het idee dat vluchtelingen niet of 

onvoldoende dankbaar zijn voor de hulp die ze krijgen, en vooraf 

hiervan te veel verwachtten. Dit geeft deze respondenten een 
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Hiernaast noemen respondenten aandachtspunten die volgens 

hen ook op de langere termijn kunnen bijdragen aan het draag-

vlak in de samenleving voor vluchtelingenopvang. Enkele 

respondenten expliciteerden dat het asielbeleid strenger zou 

moeten zijn voor mensen die misbruik maken van het systeem 

of geen kans maken op een verblijfsvergunning. Ook noemen 

enkele respondenten dat vluchtelingen die terug kunnen naar 

het land van herkomst omdat de situatie daar weer veilig is, 

sneller terug gestuurd moeten worden. Tot slot geven sommige 

respondenten aan dat er minder grote opvanglocaties zouden 

moeten komen en meer kleinschalige opvang. 

We spraken ook respondenten die aangeven wél tevreden te zijn 

over hoe de opvang van vluchtelingen in Nederland verloopt. 

Deze respondenten noemen wel een aantal zorgen, zoals te 

lange asielprocedures. Tegelijkertijd zijn er ook respondenten 

die vinden dat lange procedures noodzakelijk zijn voor een zorg-

vuldige screening van nieuwkomers.

Ik ben tevreden over de huidige opvang. Het is professio-

neel georganiseerd. Vluchtelingen worden geregistreerd, 

gescand en krijgen een status. Daar ben ik positief over. 

En ook als je ziet dat heel veel gewone mensen de be-

reidheid hebben om vluchtelingen te helpen. Ze stellen 

kamers in hun huis beschikbaar voor vluchtelingen. Het 

willen delen is de intentie van veel mensen in Nederland. 

Daarover kan ik huilen van blijdschap, echt. 

Er zijn heel veel mensen die hulp nodig hebben en vluch-

ten, dus die moet je gewoon helpen. Natuurlijk zijn de pro-

cedures aan de lange kant maar je moet ook zorgvuldig 

zijn. Want je moet ervoor zorgen dat je goed in beeld krijgt 

wie je binnenhaalt. Zodat als er rotte appels tussen zitten, 

je die er dan ook uit kunt halen. Volgens mij loopt dat re-

delijk goed. Natuurlijk glipt er weleens iemand door heen 

die je hier liever niet wilt hebben. Maar dat is onvermij-

delijk. De enige andere keuze is een hoge muur om Ne-

derland en niemand er meer inlaten. En dat wil niemand.

7.7 Suggesties voor verbeteren 
informatie bij vluchtelingenopvang

Sommige respondenten geven aan dat volgens hen onvoldoende 

informatie wordt gegeven over de opvang van vluchtelingen en 

het vluchtelingenbeleid. Respondenten zeggen bepaalde punten 

in het vluchtelingenbeleid niet te begrijpen, zoals de redenen 

dat vluchtelingen naar Nederland komen, de kosten van vluch-

telingenopvang, of hebben het gevoel dat vluchtelingen worden 

‘voorgetrokken’. Men zegt hierover uitleg en transparantie van 

7.6 Suggesties voor verbeterpunten

Veel respondenten zijn bezorgd over de (psychische) situatie 

van vluchtelingen en hun integratie in de samenleving, en 

noemen hieromtrent mogelijke verbeterpunten voor het huidige 

asielbeleid. In de eerste plaats denken sommige respondenten 

dat vluchtelingen lang niets te doen hebben, te lang verblijven 

in een opvanglocatie of AZC, in afzondering van de rest van de 

samenleving. De lange wachttijd zou volgens deze responden-

ten het integratieproces belemmeren doordat (vaak getrauma-

tiseerde) vluchtelingen zich vervelen, zich nutteloos voelen en 

psychische problemen kunnen ontwikkelen. Het integratiepro-

ces zou volgens deze respondenten kunnen verbeteren door 

sneller duidelijkheid te geven aan vluchtelingen, procedures te 

bekorten en vluchtelingen meteen zoveel mogelijk in de samen-

leving te betrekken. Men suggereert dat vluchtelingen sneller de 

kans moeten krijgen om te integreren, bijvoorbeeld door (vrijwil-

ligers)werk te mogen doen, de taal sneller te leren, en zich onder 

de mensen in de samenleving te kunnen mengen. 

Geef mensen snel duidelijkheid: je krijgt een status, je 

mag blijven of je moet weg. Dat jarenlang wachten, daar 

maak je alleen maar depressieve mensen van, ongeluk-

kige mensen, gefrustreerde mensen. Creëer snel hel-

derheid of mensen kunnen blijven. Dan kunnen ze een 

baan gaan zoeken of gaan studeren. Zodat ze zelf kunnen 

zorgen voor een zinvol leven. Dus kortere procedures en 

mensen sneller een kans geven om iets te doen, waar-

door hun leven weer betekenis krijgt. 

Ik maak me zorgen over integratie van vluchtelingen. Nu 

zitten ze lange tijd in zo’n opvangcentrum, ze komen ze 

niet echt in aanraking met Nederlanders, en dat helpt niet 

voor de integratie. Dat geldt ook voor de Nederlanders, die 

komen ook niet in contact met hen. Die contacten moe-

ten wat mij betreft sneller ontstaan, want je moet mensen 

zo snel mogelijk op eigen benen laten staan. Je moet ze 

helpen snel hun bestaan hier op te bouwen om verder te 

kunnen leven, en hun plek in de samenleving te vinden, en 

hieraan hun bijdrage te leveren. Dat is beter voor hen, en 

voor de Nederlandse samenleving.

Er moet sneller over status van mensen worden beslist. 

Mogen ze blijven of niet. Dan weten mensen waar ze aan 

toe zijn. Blijven of weggaan. Dit duurt nu vaak erg lang. 

Soms jaren. Dan blijven die mensen in onzekerheid. Hun 

kinderen gaan naar school en dan moeten ze opeens 

weg. En als ze blijven, dat moet je ze snel een goede plek 

kunnen geven, want anders moet je ze niet toelaten. Als je 

ze toelaat, dan moeten ze kunnen meedoen. 
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Als overheid moet je een heel duidelijk plan hebben en 

heel duidelijk communiceren over wat er gaat gebeuren, 

welke mensen er komen, wat kan je verwachten, en wat 

wordt er gedaan om overlast voor omwonenden te voor-

komen? Ja, het is dus voor een heel groot deel communi-

catie. Je moet wel reëel zijn in je communicatie en inder-

daad als, voor mensen die nu denken dat er nadelen aan 

zitten, dan moet je die ook duidelijk kunnen benoemen.

Hiernaast geven respondenten de volgende suggesties:

• Vluchtelingen/asielzoekers moeten informatie ontvangen 

over de wijk waar zij gehuisvest zullen worden en wat er 

van hen in de wijk wel of niet wordt verwacht; 

• De gemeente moet beter contact tussen wijkbewoners 

en vluchtelingen faciliteren, zoals kennismakingsbijeen-

komsten, en burgers ruimte voor betrokkenheid bieden 

(taalles, ‘buddy’). 

• Wanneer er een AZC/noodopvang in een wijk wordt 

geopend moet er extra aandacht worden besteed aan de 

veiligheid in die wijk (zoals hoe problemen kunnen worden 

gemeld en afspraken over de opvolging en terugkoppeling 

van meldingen).

Respondenten geven aan via verschillende kanalen geïnfor-

meerd te willen worden, zoals via folders, (lokale) kranten, 

internet, Facebook of bijeenkomsten. Verder geven responden-

ten aan dat de overheid burgers meerdere malen moet infor-

meren, in plaats van eenmalig een brief te sturen. Ook geven 

respondenten aan tijdig geïnformeerd te willen worden. 

Verder suggereert een respondent om een vluchteling zelf te 

laten vertellen, op bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst. 

Dit zou kunnen bijdragen aan het begrip van mensen voor 

vluchtelingen. 

Over de toon die de overheid in communicatie over vluchtelin-

gen zou moeten aanslaan, zeggen respondenten dat deze feite-

lijk, neutraal en reëel moet zijn: de overheid moet de zaken niet 

positiever voordoen en ‘niet eromheen draaien’. Verder geven 

respondenten aan dat de overheid naar mensen moet luisteren, 

zodat burgers niet het gevoel krijgen dat de komst van een AZC 

‘doorgedrukt’ wordt.

Hou het oprecht, eerlijk, open. Want als je probeert door 

te duwen, dan zal er een hoop verzet komen. Dan krijg 

je dus ook dat burgers niet eens tegen de vluchtelingen 

keren, maar tegen de eigen gemeente. En dan heb je toch 

wel iets heel fout gedaan, denk ik. Zie dat nog maar eens 

terug te winnen.

de overheid te missen, en willen dus meer informatie over het 

vluchtelingenbeleid en de procedures. 

Als burger heb je soms het idee dat alles naar vluchte-

lingen gaat en dat Nederlanders achter in de rij mogen 

aansluiten. Als ze daar eens meer uitleg over zouden ge-

ven, over hoe dat in elkaar steekt en wat de beweegre-

denen zijn om het op die manier te doen, misschien dat 

dat helpt.

Om zorgen bij burgers over de komst van vluchtelingen 

te verminderen, moeten gemeentes meer en eerder infor-

matie verstrekken. Echt, dat is echt een groot probleem, 

mensen tasten in het duister wie er komen, waarom, hoe 

lang, hoe de veiligheid wordt bewaakt. En dat wordt vol-

gens mij vaak niet gedaan. 

We vroegen respondenten welke informatie zij graag van de 

overheid of de gemeente zouden willen ontvangen, in de situatie 

dat er een AZC in hun buurt gevestigd of uitgebreid wordt. 

Respondenten noemen graag informatie te willen over:

• Aantallen, hoeveel vluchtelingen er komen.

• De achtergrond van de vluchtelingen, zoals land van 

herkomst of sekse.

• De planning, zoals hoe lang de vluchtelingen zullen blijven;

• Wat er van de bewoners wordt verwacht, en of wat 

bewoners kunnen doen.

• De leefomstandigheden in het AZC.

• Bij wie bewoners terecht kunnen als er problemen zijn.

• De manier waarop de veiligheid wordt gewaarborgd.

• Welke ondersteuning, zorg of dagbesteding de vluchtelin-

gen krijgen.

• De precieze locatie van het AZC.

Ik zou dan wel willen weten wat die mensen gaan doen, 

wat ze mogen doen, hoeveel het er zijn, voor hoe lang ze 

daar zitten. Belangrijk om te weten is vooral dat je vooraf 

duidelijkheid hebt over met wie je te maken krijgt en voor 

hoe lang.

Zijn het gezinnen? Zijn het veel mannen? Zijn het veel 

jongeren? Hoeveel mensen komen hier naartoe? Wat is 

de bedoeling, hoe lang blijven ze? Wat gaat er uiteindelijk 

met die mensen gebeuren? Is het de bedoeling dat ze in 

mijn wijk uiteindelijk onderdak gaan vinden? Of stromen 

ze door ergens anders naartoe? Moeten ze weer terug? 

Dat soort dingen zou ik wel graag willen weten. En wat 

wordt die mensen meegegeven over ons? Wat wordt hun 

verteld? Wat wordt van hun verwacht?
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• Een vrouw van middelbare leeftijd, voor haar inkomen 

afhankelijk van een uitkering. Ze is getrouwd geweest met 

een Ghanese man en trotse moeder van twee kinderen 

met een getinte huid. Ze is opgegroeid in de Achterhoek. 

Als ze daar met haar Ghanese vriend over straat liep, 

kregen ze nare opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. 

Ze heeft dan ook negatievere ervaringen met mensen met 

een Nederlandse achtergrond dan met mensen uit een 

andere cultuur. Over de ‘etnisch-cultureel diverse’ samen-

leving is ze positief, mensen met een andere etnisch-cultu-

rele achtergrond zijn volgens haar een verrijking, ‘ze laten 

je zien dat er meer is in de wereld dan Nederland’. Tege-

lijkertijd vindt ze de jongeren die rondhangen op straat 

en dingen roepen soms wel vervelend. En dan vooral de 

Marokkaanse jongeren. “Als ik langs zo’n groepje fietst, dan 

merk ik toch dat ik alerter ben dan bij autochtone jongeren. 

En dat vind ik naar om bij mezelf te merken.”

• Een maatschappijleer docente op een middelbare school. 

In haar klassen zitten leerlingen van allerlei achtergronden 

door elkaar heen. Soms wordt over en weer gediscrimi-

neerd tussen de leerlingen. Maar vaak gaat het ook goed. 

Zelf is ze positief over de etnisch-cultureel diverse samen-

leving. Inzichten met een andere etnisch-culturele achter-

grond zijn voor haar een verrijking. Al maakt ze zich ook 

zorgen, en dan vooral over de positie van de vrouw. ‘Ik ben 

bang dat we de rechten waar onze oma’s voor gevochten 

hebben, kwijtraken’. Ze ‘wil het eigenlijk niet zeggen’, maar 

de islam speelt voor haar een rol in deze zorgen. ‘Dat er 

mensen zijn die zo ver gaan voor hun geloof. Zoals je ziet 

met die terroristische aanslagen. Dat is beangstigend.’ 

Maar tegelijkertijd vindt ze het belangrijk dat ze zelf niet 

discrimineert. Toen een leerlinge haar ervan beschuldigde 

dat ze haar eruit had gestuurd vanwege haar hoofddoek, 

heeft ze met haar direct een stevig gesprek gevoerd. Want 

als er verhalen over haar de ronde zouden gaan doen dat 

ze discrimineert, lijkt haar verschrikkelijk.

De meeste door ons geïnterviewde burgers zijn niet in te delen 

volgens een strakke scheidslijn van ‘voor- en tegenstanders’ 

van (toenemende) etnisch-culturele diversiteit; hun denken is 

niet zwart-wit maar kent ‘vele tinten grijs’. Uit onze analyses van 

de interviews blijkt dat per interview beelden, ideeën, gevoelens 

en ervaringen tot gemiddeld zo’n 30 verschillende narratieven 

zijn te classificeren. In totaal, over alle 70 interviews heen, zijn 

beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen van respondenten 

te classificeren tot 134 verschillende narratieven. Natuurlijk 

noemen sommige respondenten aanzienlijk meer beelden, 

ideeën, gevoelens en ervaringen dan anderen (spreiding ligt 

tussen 25-45 narratieven per respondent). Bovendien denken 

respondenten aanzienlijk minder ‘polair’ over (toenemende) 

etnisch-culturele diversiteit dan de standpunten die door opinie-

makers en politici worden ingenomen in het maatschappelijk 

debat. Alle door ons geïnterviewde burgers hebben zowel posi-

tieve en negatieve beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen ten 

aanzien van (toenemende) etnisch-culturele diversiteit. Dus 

respondenten die overwegend positieve beelden, ideeën, gevoe-

lens en ervaringen noemen, noemen tegelijkertijd óók negatief 

geladen beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen hebben.17 

Hetzelfde geldt voor respondenten die overwegend negatief 

oordelen over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving; 

zij noemen weliswaar meer negatief geladen beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen, maar noemen tegelijkertijd óók positief 

geladen beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen.18 

Hieronder volgen ter illustratie een aantal impressies van inter-

views, die goed laten zien hoe respondenten verschillende 

beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen omtrent etnische/

culturele diversiteit in zich verenigen. 

17 Verhouding positieve versus negatieve elementen is gemiddeld 3:2; 
spreiding 4:3 – 4:1.

18 Verhouding negatieve versus positieve elementen eveneens gemiddeld 3:2; 
spreiding 4:3 – 4:1.

8 Positieve en negatieve 
narratieven gaan vaak 
samen
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andere culturen hebben echt wel goede dingen, te vaak zien 

we alleen de negatieve dingen van elkaar’. 

• Een huismoeder van bijna dertig, christelijk, en binnen-

kort weer startend met een opleiding in de zorg. Ze is 

bevriend met mensen uit allerlei verschillende culturen en 

getrouwd met een man van Antilliaanse komaf, met wie 

ze twee kinderen heeft. Over de etnisch-cultureel diverse 

samenleving is ze positief: het ‘verrijkt’ haar leven, en het 

leven van haar kinderen. ‘Mijn kinderen worden met alles 

opgevoed, met alle normen en waarden die horen bij ver-

schillende culturen en geloven’. Dit ervaart ze als een groot 

voordeel. Ze ziet ook problemen in de etnisch-cultureel 

diverse samenleving, maar dat ligt volgens haar ‘aan de 

persoon zelf. Je hebt overal wel rotte appels tussen’. Over 

groepen jongeren met bijvoorbeeld een Turkse of Marok-

kaanse achtergrond, die rondhangen op straat, maakt ze 

zich wel zorgen. Enerzijds omdat ‘sommigen van hen de 

boel terroriseren’, anderzijds omdat deze jongeren graag 

een baan en een opleiding willen, maar hiervoor geen 

kans krijgen, want ‘ze hebben eigenlijk al een stempel 

op hun naam.’ Ze merkt bijvoorbeeld ook dat haar man 

in sommige regio’s geen baan kan vinden. Over negatieve 

beeldvorming in de media maakt ze zich kwaad. ‘Het beeld 

over allochtonen in de media is negatief. Ze berichten 

over situaties zoals jongeren die overlast geven, bv laatst 

die treitervlogger in Zaandam. Maar er zijn echt genoeg 

mensen die heel positief in het leven staan. Dat wordt niet 

in beeld gebracht. Dat vind ik zo verschrikkelijk’. 

• Een dame van middelbare leeftijd, met vervoegd pensioen 

na gewerkt te hebben als gemeenteambtenaar. Ze is 

geboren in Brazilië en woont nu 40 jaar in Nederland. De 

etnisch-cultureel diverse samenleving noemt ze kleur-

rijk en ze geniet van andere manieren van eten, samen-

zijn, kleding en feesten. Integratie is voor haar van groot 

belang. Ze vindt dat de Nederlandse regering harder mag 

optreden tegen mensen met een andere etnisch-culturele 

achtergrond die niet integreren. ‘Wij wonen in Nederland. 

Het moet niet een ander land worden, hier moet de Neder-

landse cultuur overheersen, de Nederlandse regels. En niet 

van een ander land. Daar maak ik me soms zorgen over’. 

Ze hoopt dat burgers zich meer open zullen stellen voor 

mensen met een andere culturele achtergrond. En dat ze 

niet bang zijn om anderen met een andere etnisch-cultu-

rele achtergrond op hun gedrag aan te spreken. ‘Je ermee 

bemoeien is geen discriminatie.’ 

• Een opzichter bij een woonstichting. Zijn ervaringen met 

mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond 

zijn wisselend. Restaurants en feesten uit andere culturen 

vindt hij een leuke toevoeging aan de samenleving. Ook is 

hij positief over mensen die investeren in Nederland. Als 

• Een gepensioneerde dame, woonachtig in een vrijwel 

blanke wijk. In haar omgeving ziet ze weinig mensen 

met een andere etnisch-culturele achtergrond. Ze is een 

gelovig christen, en gaat elke zondag naar de kerk. Ze vindt 

dat ieder mens een kind is van God, en de een is dus niet 

beter dan de ander. En het is een plicht om vluchtelingen 

op te vangen in ons land. ‘Want als je die vreselijke beelden 

ziet op het nieuws, van vluchtelingen in bootjes. Die mensen 

moeten we goed opvangen’. Maar als ze op het nieuws dan 

‘die Turkse jongens ziet, die zich misdragen’ (een verslag-

gever van de NOS intimideren). ‘Dan word ik toch zo boos! 

En dan denk ik eigenlijk weleens, ‘ga dan maar naar Turkije’’. 

Ze schrikt van haar eigen woorden. ‘Nu ik het mezelf zo 

hoor zeggen, dat is toch wel heel erg om te zeggen. Maar ik 

denk het wel’. Laatst was ze op bezoek bij haar dochter in 

Amsterdam. ‘Daar zie je allerlei verschillende mensen over 

straat lopen. Dat is toch eigenlijk wel mooi om te zien, dat 

dat allemaal goed met elkaar leeft.’

• Een jongeman, werkzaam in de bouw en in het magazijn-

werk. Hij is deels afhankelijk van een uitkering en loopt bij 

de voedselbank. Nieuwkomers zijn voor hem ‘van harte 

welkom’, mits ze zich aanpassen aan de ‘Nederlandse 

cultuur’. Hij heeft het gevoel dat mensen met een Neder-

landse achtergrond die problemen hebben, worden achter-

gesteld bij vluchtelingen en arbeidsmigranten. ‘Ze worden 

van alle kanten geholpen. Meer dan Nederlanders. Dat kan 

niet, je moet één lijn trekken en moet je iedereen gelijk waar-

deren en helpen.’ Ook vindt hij dat nieuwkomers ‘heel de 

economie kapot maken’. Want als hij solliciteert, merkt hij 

dat hij sneller te duur wordt gevonden, omdat Bulgaarse 

of Poolse werknemers goedkoper zijn. Hij vindt wel dat je 

je als Nederlander ook een beetje moet openstellen voor 

andere denkwijzen. Maar dat is voor hem best moeilijk: “Ik 

vind het lastig om contact te maken met mensen uit andere 

culturen.” Over de oude generatie migranten is hij posi-

tiever, die heeft werk gedaan dat Nederlanders zelf niet 

wilden doen. En hij ziet ook bij de huidige migranten ‘best 

goede dingen’. Zo gaat hij naar een Rus die hem van zijn 

rugklachten afhelpt en heeft hij samengewerkt met Polen 

in de logistiek, vakmannen waren dat. Hij kent een aantal 

mensen met een andere cultuur over wie hij positief is. 

‘Er zijn echt wel goeden hoor. Hier woont ook een Soma-

lisch gezin. Die jongen werkt dag en nacht. Keigoed is dat.’ 

Nadat hij een vriendin kreeg die half Indonesisch was, is 

hij anders tegen de etnisch-cultureel diverse samenleving 

aan gaan kijken. Hij kwam in contact met haar vrienden 

en familie die qua cultuur zeer divers waren. Heel vrien-

delijk en gastvrij. ‘Kom je binnen. Heel de familie aan tafel 

en er wordt een bord voor je neergezet, het eten wordt voor 

je opgeschept en we gaan gezamenlijk eten. Mensen uit 
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Ik zou niet willen, dat ik discrimineer, maar ik merk het 

ook bij mezelf. Dat is niet rationeel, maar iets wat er on-

derhuids wel gewoon is, merk ik. Ik vind dat ik mensen 

daarmee te kort doe, want ik weet dat ik daarmee ook 

hele groepen over één kam scheer. Bijvoorbeeld, negatief 

denken over Marokkaanse hangjongeren. Daar doe ik net 

zo goed aan mee. Daar denk ik namelijk ook niet zo posi-

tief over. En ik weet niet of dat altijd terecht is. Misschien 

deels wel, maar misschien deels ook niet. Kijk hier zijn 

’s nachts altijd van die jongens in auto’s, die laten moto-

ren draaien, en staan er drie auto’s naast elkaar. Dan rijdt 

er weer een auto weg, dan stappen er weer jongens in of 

uit. Ze zijn altijd getint, dat vind ik jammer. Want dan denk 

ik, zie je wel, die irritante Marokkanen in hun stomme au-

to’s, ik wil slapen. Ik vind het wel een strijd in mijn hoofd, 

vaak. Soms denk ik ook ‘lekker’, als ik naar het dorp van 

mijn ouders ga. Dan denk ik ‘hier is het lekker blank, hier 

hoef ik even niet na te denken over wat me irriteert. Ik vind 

het vervelend dat als ik die jongeren in die auto’s zie, dat ik 

dan zo negatief over ze denk. Dat vind ik stom van mezelf, 

dan denk ik waarom denk je nou zo? Maar dat gebeurt wel 

op de plek waar ik leef, ik heb er last van, daarom zijn die 

gedachten er. (vrouw, 40-59, middelgrote stad).

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

Als je al die narigheid ziet van wat vluchtelingen is overko-

men, dan denk ik ‘laten we alsjeblieft aardig voor ze zijn’. 

Maar als je dan tegelijkertijd de ellende ziet die mensen 

uit andere culturen soms veroorzaken in Nederland, zoals 

zich heel brutaal gedragen, dan vind ik dat toch ook moei-

lijk. Die beelden vind ik echt in tegenstelling met elkaar. 

Dat veroorzaakt dus ook in mijn gevoelens een tegenstel-

ling, en geeft ook angst, vind ik. In de stad, als er een hele 

groep allochtone jongens staat, dan vind ik dat echt niet 

prettig. En ze zeggen bij ‘Opsporing Verzocht’ heel vaak 

dat de dader een licht getinte jongeman is. Dan denk ik 

gelijk, oh natuurlijk, alweer een Marokkaan. Het is wel heel 

erg eigenlijk, wat ik nu zeg. Het is heel stigmatiserend, 

want ik weet ook dat de meeste Marokkanen helemaal 

niet zo zijn (vrouw, 60+, grote stad).

iemand mensen met een andere etnisch-culturele achter-

grond eerder een baan krijgt dan een autochtone Neder-

lander omdat hij beter is, dan is dat juist goed. ‘Dan ben je 

juist goed geïntegreerd’. Tijdens zijn werk en het sporten 

komt hij veel in contact met mensen met een andere 

etnisch-culturele achtergrond. Los van de taalbarrière, 

vindt hij het soms moeilijk om met hen te communiceren, 

omdat ze ‘anders leven dan de Nederlandse norm’. Bijvoor-

beeld op sociaal vlak, zijn ervaring is dat ze meer op hun 

eigen gemeenschap gericht zijn en andere sociale codes 

hebben, die zijn soms moeilijk te begrijpen. Daarom is hij is 

een voorstander van goede begeleiding van nieuwkomers: 

taallessen, cursussen over de Nederlandse samenleving 

en toetsing. Hij heeft soms het gevoel dat de Nederlandse 

cultuur wordt aangepast door de etnisch-cultureel diverse 

samenleving. Bijvoorbeeld de bouw van moskeeën: ‘met 

van die hoge minaretten, dan wordt een geloof heel zicht-

baar en dominant, dat past niet bij de huidige Nederlandse 

samenleving’. 

• Een vrouw van Turkse komaf, dagelijks bezig met vrijwilli-

gerswerk in de wijk. Ze houdt van Nederland en zou graag 

haar beheersing van de Nederlandse taal verbeteren. Ze 

heeft weleens te maken gehad met een negatieve reactie 

van een autochtone Nederlandse vrouw die ze probeerde 

te helpen. Maar ze blijft anderen altijd positief benaderen, 

ook al zeggen haar Turkse vrienden dat Nederlanders klei-

nerend zijn. ‘Als ze boos kijken, dan kijk ik ook altijd terug, 

maar positief. Glimlachen, gewoon warm. Je moet zelf 

positief kijken, dan krijg je het terug’. Ze vraagt zich af hoe 

het komt dat sommige jongeren met een migrantenach-

tergrond zo brutaal zijn. ’Hoe kan dat zo? Blijven wij achter? 

Zijn Nederlandse mensen ook zo brutaal, nee toch?’ In het 

buurthuis dat zij heeft helpen opzetten worden ook vluch-

telingen uitgenodigd bij vrouwenbijeenkomsten. Als de 

gemeente zou vragen of zij een bijdrage willen leveren aan 

vluchtelingenopvang, zou ze dat meteen doen. ‘Wij staan 

klaar om mensen te helpen’. 

Regelmatig zijn geïnterviewde burgers zich bewust van de 

(ogenschijnlijk) tegenstrijdige beelden of ideeën die zij bezitten, 

en in onze gesprekken uitten mensen soms kritiek op hun eigen 

woorden of laten ze blijken te worstelen met verschillende 

beelden en discriminerend denken over groepen. Onderstaande 

citaten geven hiervan voorbeelden.
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over verdringing op de arbeidsmarkt of druk op sociale voor-

zieningen. Volgens respondenten ervaren vooral mensen met 

een laag inkomen of een lage opleiding economische dreiging 

door de komst van migranten, het gevoel dat de eigen kansen 

op bijvoorbeeld een baan minder groot worden. Respondenten 

tonen hiervoor in meer of mindere mate begrip.

Mijn vader is een beetje boos over wat vluchtelingen krij-

gen. Want hij wil graag een beter huis, en dat lukt niet qua 

geld. Hij is boos omdat hij denkt dat hij minder geld over-

houdt dan sommige vluchtelingen die hier binnenkomen. 

Dat die bij wijze van spreken gratis geld krijgen. Maar dat 

is natuurlijk niet zo. 

De crisis helpt niet mee. Veel mensen zijn werkloos of 

hebben schulden. En krijgen misschien niet altijd de hulp 

die ze willen of hoopten of verwachtten. Die mensen zien 

dat vluchtelingenhulp aangeboden krijgen die zij niet 

zomaar aangeboden krijgen. Daar komt een negatieve 

spiraal uit voort. Dat mensen denken ‘zij komen hier niet 

eens vandaan en ik word in de steek gelaten’. Ik denk dat 

dat voor veel mensen een reden is waar die negativiteit 

vandaan komt. 

Ik denk dat het hen vooral om de banen, om werkgele-

genheid gaat. Want dat soort kreten hoor je natuurlijk 

vaak. Zoals ‘we zitten hier thuis met een uitkering en jullie 

geven vluchtelingen gelijk een baan of woning’. Ze voelen 

zich benadeeld, blijkbaar. Ik ken die mensen niet persoon-

lijk, maar dat is wel wat je vaak in de media hoort. Dus on-

danks dat we het hier best wel goed hebben, denk ik dat 

ze vooral bang zijn. Dat ze van alles van wat ze hier toch 

hebben, misschien minder gaan krijgen. Ik vind het vooral 

angst en niet terecht. Maar anderzijds kan ik het me wel 

een beetje voorstellen dat ze zo denken. Want ze zijn wel 

de eerste die het voelen mocht de economie inderdaad 

teruglopen. 

9.1 Introductie

Het publieke debat in de media en op internet lijkt gepolariseerd 

tussen mensen die positief zijn over etnisch-culturele diver-

siteit in de samenleving en mensen die hierover negatief zijn. 

Deze polarisatie blijkt niet alleen uit de gebruikte argumenten in 

het debat, maar ook uit de beelden die voor- en tegenstanders 

gebruiken over elkaar. In de interviews zijn we nagegaan of deze 

polarisatie ook doorklinkt in de opvattingen van respondenten: 

hoe denken zij over mensen die andere opvattingen hebben over 

etnisch-culturele diversiteit dan zijzelf, en in welke mate kunnen 

respondenten zich in hen verplaatsen? 

9.2 Opvattingen over mensen die 
negatiever zijn over etnisch-
culturele diversiteit

In de eerdere hoofdstukken constateerden we dat veel respon-

denten genuanceerd denken over etnisch-culturele diversiteit in 

de Nederlandse samenleving, en dat veel respondenten hierover 

zowel positieve als negatieve ideeën en ervaringen hebben. Uit 

de beelden van respondenten over mensen met andere opvat-

tingen dan zijzelf, blijkt eveneens eerder nuance dan polarisatie.

Respondenten die zelf overwegend positief en optimistisch 

denken over diversiteit in de samenleving en de komst van 

vluchtelingen, tonen veelal begrip voor mensen die hierover 

negatiever denken. We hebben respondenten gevraagd waarom 

sommige mensen hier volgens hun negatiever over denken 

dan zijzelf. Ook vroegen we respondenten om deze mensen te 

typeren. 

Veel respondenten denken dat vooral mensen met een lage 

sociaaleconomische status negatief zijn over diversiteit in de 

samenleving, en dan met name over de komst en opvang van 

vluchtelingen. Volgens respondenten komt dit door zorgen 

9 Beeldvorming tussen 
mensen die ‘positief’ of 
‘negatief’ denken
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vreemde, angst voor verandering, angst voor wat mensen niet 

kennen. 

Er is veel achterdocht en wantrouwen in delen van de 

samenleving. Mensen zeggen: ‘politici zijn allemaal zak-

kenvullers en journalisten zijn allemaal leugenaars’. En 

‘immigranten zijn criminelen’. Die mensen kunnen niet 

omgaan met veranderingen, ze klampen zich wanhopig 

vast aan wat ze kennen. 

Mijn buurvrouw, die is nogal paniekerig. Er wonen in onze 

straat geen buitenlanders. Maar toen zag ze hier op straat 

een keer een Marokkaan lopen, en ze heeft toen de po-

litie gebeld. Ik zeg tegen haar: ‘Wat krijgen we nou? Die 

man die doet toch niks?’. Ze zei: ‘volgens mij is het niet 

helemaal pluis, die man woont hier niet, wat zoekt hij hier, 

misschien wil hij wel inbreken.’

Veel respondenten denken dat mensen die negatief zijn over 

diversiteit in de samenleving, worden beïnvloed door negatieve 

beeldvorming in de media. Dit zou vooral gelden voor mensen 

die weinig in contact komen met mensen met een migratieach-

tergrond. Respondenten benoemen twee manieren waarop dit 

zou kunnen veranderen. In de eerste plaats zouden media op 

meer genuanceerde wijze moeten berichten over mensen met 

een migratieachtergrond, door bijvoorbeeld niet alleen te berich-

ten over incidenten maar ook over de dingen die goed gaan. Dit 

doet volgens respondenten meer recht aan de werkelijkheid. In 

de tweede plaats zouden burgers volgens respondenten een 

kritischer begrip van berichten in de media moeten hebben.

Ik denk dat veel negativiteit is gebaseerd op angst. Puur 

op angst. De angst en wantrouwen worden volgens mij 

gevoed door de media. Neem Volendam. Of Noord Lim-

burg. Daar wonen nauwelijks Marokkanen, maar daar 

scoort de PVV het hoogst. Die mensen moeten hun angst 

hebben door wat ze in de media lezen. Al die verhalen 

over testosteronbommen, alsof alle islamitische mannen 

iedere Nederlandse vrouw bespiedt. 

 Al dat hijgende gedoe met jongeren van Turkse afkomst 

die dingen roepen over Erdogan. En Marokkaanse jon-

geren die zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. 

Daarvoor is in de krant wel aandacht. Maar dat onder-

zoek laatst, dat Turkse en Marokkaanse meisjes het zo 

goed doen op school, daarover lees je nauwelijks iets. En 

dat beïnvloedt wel de beeldvorming in de samenleving. 

Daardoor krijg je polarisatie, door de media dus. Natuur-

lijk moet je over negatieve zaken berichten, want die zijn 

er ook. Maar er zijn ook positieve geluiden, en dan vind 

Een ander narratief dat respondenten gebruiken, is ‘onbekend 

maakt onbemind’. Volgens deze respondenten komen nega-

tieve ideeën en vooroordelen voort uit onwetendheid bij mensen 

die weinig of nooit in contact komen met mensen met een 

migratieachtergrond. Bijvoorbeeld omdat in hun wijk of woon-

plaats weinig mensen met een migratieachtergrond wonen. 

Respondenten denken dat negatieve ideeën en vooroorde-

len zullen verminderen als er meer contacten komen tussen 

mensen van verschillende achtergronden. 

Ik denk onwetendheid. Als je nooit in contact komt met 

mensen uit andere culturen, dan weet je niets en dan blijft 

het vreemd. Dan blijf je allerlei ideeën en vooroordelen 

houden. Maar ik denk, als mensen eenmaal met andere 

culturen in contact komen, dan zullen ze ervaren dat dit 

best wel leuk kan zijn. Dat zie ik bijvoorbeeld ook bij mijn 

vriendin. Vroeger maakte ze vaak negatieve opmerkingen 

over buitenlanders. Dat kwam ook omdat ze nog nooit 

met buitenlanders was omgegaan. Maar via mij heeft 

ze allochtone vrouwen leren kennen, en nu vindt ze het 

gezellig om lekker mee te doen, lekker eten, dansen. De 

opmerkingen die ze vijf jaar geleden maakte, maakt ze nu 

niet meer. 

Ik geloof dat als mensen meer in aanraking komen met 

mensen met een andere achtergrond, dat ze dan vanzelf 

hun beelden zullen bijstellen. Want heel veel angst en 

vooroordelen komen door onwetendheid, en door wat ze 

van anderen horen. Ik heb stage gelopen op een school 

met geen enkele allochtoon. En daar hoorde ik kinderen 

zeggen ‘Turkie Augurkie’, ‘Turken zijn eng’. Ik zeg, waarom 

zeg je dat? Ja, dat wisten ze niet. Ze hadden nog nooit met 

een Turks persoon contact gehad.

Een goed voorbeeld was in Geldermalsen. Ik zag op tele-

visie een interview met een vrouw die tegen de komst van 

vluchtelingen was. Ze vertelde waarom ze zo angstig is 

voor vluchtelingen. Toen zei ze ‘ze passen zich niet aan’, 

‘ze pakken onze huizen af’. Dat soort dingen zei ze dus. 

Toen hebben ze ervoor gezorgd dat zij in contact kwam 

met vluchtelingen die in haar straat woonden. Door dat 

contact kreeg ze een ander beeld van die vluchtelingen 

en stond ze veel meer open voor contact met vluchte-

lingen. Toen ze zei: ‘het zijn eigenlijk best wel warme en 

vriendelijke mensen’. Dat bedoel ik met ‘onbekend maakt 

onbemind’.

Enkele respondenten verklaren negatief denken over etnisch-cul-

turele diversiteit uit wantrouwen en angst voor het nieuwe of 
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We spraken ook enkele respondenten die denken dat sommige 

mensen met een Nederlandse achtergrond, de aanwezigheid 

van mensen met een migratieachtergrond ervaren als bedrei-

ging voor de Nederlandse cultuur en soms (ook) voor hun eigen 

identiteit. Hoewel respondenten dit zelf anders ervaren, kunnen 

ze zich tot op zekere hoogte dit sentiment wel voorstellen. 

Volgens respondenten komt dit sentiment voort uit behoefte 

aan houvast en angst voor verandering. Want, zo luidt de rede-

nering, mensen vinden in ‘het vertrouwde’, in cultuur en identi-

teit, houvast in de snel veranderende en globaliserende wereld. 

Als dit onder druk komt te staan, mensen hun houvast verliezen, 

kan dit resulteren in vijandigheid tegen veranderingen en andere 

culturen.

Ik ben zelf half Nederlands, en ik vind de aanwezigheid 

van verschillende culturen in Nederland een verrijking. 

Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige autochtone 

Nederlanders dit wel als bedreigend ervaren, omdat de 

Nederlandse cultuur zoals hij nu is, verandert. Sommige 

gebruiken en tradities waaraan autochtone mensen ge-

hecht zijn, worden door mensen uit andere culturen ter 

discussie gesteld en zullen uiteindelijk verdwijnen. En dan 

verliezen ze toch een stukje van wat ze als hun identiteit 

zien.

Er speelt zoveel. Immigratie, internationalisering. Alles 

wat vertrouwd is, wordt ter discussie gesteld. Het gaat te 

snel voor veel mensen. Mensen zijn bang om hun eigen 

identiteit te verliezen. En dat is een houvast voor ze. Als ze 

geen houvast meer hebben, ja dan raken ze op drift, dan 

raken ze vatbaar voor leiders die hun dat houvast weer 

kunnen geven.

Verandering, daar zijn mensen heel slecht in. En ja, er 

gaan een heleboel dingen veranderen. Dat is nu al bezig. 

Daar zijn sommige mensen heel bang voor, denk ik.

Een andere reden die respondenten noemen als verklaring voor 

negatieve opvattingen over diversiteit in de samenleving, is 

angst voor toenemende onveiligheid. Dit zou vooral spelen bij 

weerstand tegen de komst van vluchtelingen. Volgens respon-

denten zijn mensen bijvoorbeeld bang dat terroristen het land 

binnen kunnen komen als asielzoeker, of dat alleenstaande 

mannelijke vluchtelingen vrouwen zullen misbruiken. De meeste 

respondenten vinden deze angsten ongegrond en vinden dat 

mensen met deze angsten bevooroordeeld zijn. Desalniettemin 

zeggen sommige respondenten wel begrip te kunnen opbren-

gen voor mensen die tegen de komst van vluchtelingen zijn 

vanwege angst voor terrorisme. Ook zeggen sommige respon-

denten begrip op te kunnen brengen voor mensen die proteste-

ik het fijn als die ook doorsijpelen. Als je over zowel het 

negatieve als over het positieve bericht, dan doet dat vol-

gens mij veel meer recht aan de werkelijkheid, en worden 

de Nederlandse burgers beter geïnformeerd.

De meningen van mensen worden nu, denk ik, voor een 

heel groot deel beïnvloed door de media. In de media gaat 

het bijvoorbeeld over terroristen met een islamitische 

achtergrond. Je kunt het mensen uit de provincie die nooit 

moslims zien, dan niet echt kwalijk nemen als ze bang 

worden voor moslims. Iemand die daarentegen dagelijks 

in contact komt met moslims weet dat er ook hele lieve en 

aardige moslims zijn. Die er het beste van willen maken in 

Nederland. En die weet ook dat er sommige moslims zijn 

die Nederland verwerpen. Maar dat zijn er maar enkelen 

tegenover een hele grote groep die wel wil meedoen in 

Nederland. Het gaat om de nuance. Die nuance kom je 

tegen in de stad, op de scholen. Maar in de media veel te 

weinig, en daardoor krijg je hele volksstammen die gaan 

geloven dat het bijna oorlog is in Nederland. 

Tegelijkertijd benadrukken sommige respondenten dat mensen 

die negatief denken over diversiteit, soms juist wél in contact 

komen met mensen met een migratieachtergrond maar daarbij 

negatieve ervaringen hebben gehad. Deze ervaringen met indi-

viduen beïnvloedt volgens respondenten vervolgens hun beeld 

over een groep. Volgens deze respondenten gaat het dan meestal 

om mensen die wonen in diverse maar arme buurten, waar veel 

problemen bestaan zoals overlast op straat of onveiligheid. 

Ja, ervaringen kunnen ook negatief zijn hè? Denk bijvoor-

beeld aan mensen in een grote stad waar in hun buurt 

veel niet westerse allochtonen wonen. Ja, die hebben 

soms rotervaringen. Er is rotzooi op straat, schelden, 

jongeren op scooters die je van de stoep rijden. Dan kan 

ik me voorstellen dat je er niet meer prettig woont. Door 

negatieve ervaringen met mensen uit andere culturen, ga 

je over hen toch een bepaalde mening vormen, en van die 

culturen misschien een bepaalde afkeer krijgen. 

Mijn vader is buschauffeur, hij heeft veel negatieve erva-

ringen gehad in Eindhoven met allochtone jongeren die 

de bus binnenkomen en denken dat de regels niet voor 

hun gelden. Dus die heeft daar negatieve ervaringen mee 

en spreekt zich dan ook meer negatief uit over jongeren 

met een allochtone achtergrond. 
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Kijk, wat betreft die vluchtelingen, ik kan me verplaatsen in 

mensen die bang zijn dat Nederland vol gaat zitten. Maar 

ik kan niet begrijpen dat sommige mensen al direct zeg-

gen: ‘ik wil die vluchtelingen niet. Stuur ze maar terug naar 

hun land want daar horen ze.’ Dus terug naar een oorlogs-

gebied, daar heb ik moeite mee. Die mensen willen niet 

nadenken hoe het er daar aan toe gaat, hoe erg het daar is. 

Ze willen het gewoon niet weten. Ja dat doet me wel wat. 

Stel je voor dat jij je huis en haard ontvlucht, dat doe je niet 

zomaar. Als je dat niet ziet, of niet wilt zien, dan heb je een 

bord voor je kop. 

Hiernaast zeiden enkele respondenten nadrukkelijk dat zij zich 

in het geheel niet kunnen verplaatsen in mensen die negatiever 

denken over diversiteit en vluchtelingen dan zijzelf. Soms uiten 

respondenten verontwaardiging over de standpunten van deze 

mensen. Zo vinden deze respondenten dat mensen met een 

negatieve houding naar diversiteit te veel in stereotypen denken, 

of typeren zij hen als ‘dom’, egoïstisch of ‘racistisch’. Daarnaast 

denken sommige respondenten dat mensen die negatief 

denken over diversiteit veelal laagopgeleid zijn, en daardoor 

ook meer beïnvloedbaar voor bijvoorbeeld media en politieke 

opiniemakers. 

Mensen die negatief oordelen over andere bevolkings-

groepen, die generaliseren en zetten groepen weg als een 

stereotype. Ik denk dat die mensen alleen met mensen uit 

hun eigen milieu omgaan, dus dat hun wereld klein en hun 

blik beperkt is. Bij mij wordt het beeld opgeroepen van 

vaak laagopgeleide, domme mensen. Tegelijkertijd roept 

het bij mij ook een beeld op van welgestelde VVD’ers, net 

zo goed. Die vind ik ook een beetje dom. 

Ze denken alleen maar aan hun eigen hachje. PVV-stem-

mers. Ze zijn alleen maar bezig met ikke, ikke, ikke en de 

rest kan stikken. Ze zijn vrij kortzichtig. Omdat mensen 

egoïstisch zijn. Mensen zijn geen leuke wezens, over het 

algemeen. Ik denk dat het ook met lage intelligentie en 

lage opleiding te maken heeft. Mensen die intelligent zijn, 

die denken iets meer na, zijn genuanceerder. 

Mensen die negatief denken over immigranten? Meelo-

pers! Het gros is meelopers. Tachtig procent is meelo-

pers. Tachtig procent weet niet waar ze over praten. Die 

willen niets met immigranten te maken hebben. Dus dan 

kunnen ze er wat mij betreft ook niet over praten, maar 

moeten hun mond houden.

ren tegen de komst van een AZC in hun buurt, omdat volgens 

hun lokale autoriteiten niet altijd handig opereren en soms te 

kort zijn geschoten in het serieus ingaan op vragen en zorgen 

van burgers.

Dat sommige mensen negatief zijn over de komst van 

vluchtelingen is volgens mij vanwege angst voor aansla-

gen. Het is natuurlijk schokkend als iets vrij dichtbij ge-

beurt waarbij doden vallen, zoals de aanslagen in Brussel 

en Parijs. Het is niet zo vreemd, vind ik, dat mensen daar 

bang voor zijn, want waarom zou het niet hier kunnen ge-

beuren? 

Angst voor de opvang van vluchtelingen in je wijk is wat 

mij betreft niet terecht. Maar ik kan me er wel iets bij voor-

stellen. Want ze verstoren het huisje, boompje, beestje 

gevoel. Je voelt je veilig in je huisje en in je straat, en dan 

wordt dat ineens verstoord door mensen uit een onbe-

kende cultuur, die in groepen door je straat lopen. Som-

migen zullen zich daar dan onveilig door zullen voelen. 

NIET KUNNEN INLEVEN IN MENSEN DIE NEGATIEF ZIJN OVER 

ETNISCH-CULTURELE DIVERSITEIT

Uit de hierboven gegeven voorbeelden blijkt dat veel respon-

denten zich kunnen inleven in de standpunten van mensen die 

negatiever denken dan zijzelf over etnisch-culturele diversiteit of 

over vluchtelingen. We spraken ook respondenten die zich deels 

wel, deels niet kunnen inleven in mensen negatiever denken dan 

zijzelf. Deze respondenten zeggen zich wel in te kunnen leven in 

mensen die bezorgd zijn over de toekomst van de verzorgings-

staat, die zich zorgen maken over veiligheid, die negatief denken 

over mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond 

vanwege negatieve ervaringen die zij hebben gehad. Maar men 

zegt zich niet te kunnen inleven in mensen die volgens hen nati-

onalistisch of racistisch denken. 

Ik wil niet oordelen over de grote groep mensen die be-

zorgd zijn over de multiculturele samenleving. Bezorgd-

heid kan ik me voorstellen, want het gaat niet overal even 

goed. In sommige wijken is het een rotzooi en heb je 

spanningen. En ik snap ook dat mensen bezorgd zijn over 

de orthodoxe islam, want als die meer invloed krijgen dan 

betekent dat voor ons een stap terug in de tijd. Maar er 

zitten er ook gewoon tussen die puur racistisch zijn, die 

discrimineren, schelden. Die kom je vooral tegen op het 

internet. Dat zijn gewoon domme sukkels. Dan denk ik: 

donder een eind op. Daar wil ik gewoon niets mee te ma-

ken hebben.
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‘elitair’. Deze mensen zouden niet weten wat er onder het ‘volk’ 

leeft, of het kan ze niet schelen. Hiervoor tonen respondenten 

weinig begrip.

Iemand die in een hele dure wijk woont, ja, die ziet de cri-

minaliteit niet. Die komt niet in de Schilderswijk en ook 

niet in andere multiculturele wijken. Ze hebben zelf min-

der ervaringen met de multiculturele samenleving en ko-

men ook uit een ander milieu. Als jij uit een gouden wieg 

komt, en je ouders hebben bijvoorbeeld een onderneming 

en willen goedkope werknemers. Ja, natuurlijk denk je 

dan, laat nog maar eens een paar duizend extra migran-

ten komen. Maar als jij een wat mindere baan hebt en je 

woont hier ergens in een flatje, ja, dan heb je er zelf mee 

te maken. Dan zit je ertussen. 

Ik denk dat mensen die positief praten over de multicul-

turele samenleving zichzelf voor de gek houden. Om de 

schijn op te houden naar de buitenwereld, en zich moreel 

superieur te voelen. Laten zien van ‘kijk eens, ik ben goed 

met de multiculturele samenleving’. Maar er ondertussen 

kunnen ze eraan ontsnappen.

Zolang het maar een ver-van-mijn-bed-show is, hè. Zo-

lang het niet in je eigen achtertuin is, dan kun je heel mak-

kelijk denken ‘wat leuk al die culturen’. Dat is een elitaire 

opvatting. Want op het moment dat het dichtbij komt, als 

je ermee wordt geconfronteerd, dan wordt het lastiger om 

de goed nieuws show vol te houden. Dan kun je niet meer 

heen om de negatieve kanten, zoals overlast en gebrek-

kige integratie.

Daarnaast denken sommige respondenten dat mensen die 

(heel) positief zijn over diversiteit in de samenleving niet realis-

tisch of naïef zijn. Volgens deze respondenten hebben deze 

mensen geen realistisch beeld van de schaduwkanten van de 

etnisch-cultureel diverse samenleving, of van de gevolgen van 

de komst van vluchtelingen of arbeidsmigranten naar Nederland. 

Ook vinden sommige respondenten dat zorgen over of kritiek 

op etnisch-culturele diversiteit in de samenleving, soms te 

makkelijk bestempeld worden als ‘discriminatie’ of ‘racisme’, en 

dat diegenen te weinig oog hebben voor de oorzaken waarom 

sommige mensen niet positief denken over de etnisch-cultureel 

diverse samenleving.

Als je heel positief bent over multiculti, dan denk ik dat 

je de waarheid niet onder ogen wilt zien. Je hebt soms 

mensen met hele linkse gedachtes. De wereld is mooi en 

bestaat alleen maar uit bloemetjes. Maar dat is de werke-

lijkheid niet. We hebben problemen in onze oude wijken 

Het zijn allemaal schapen. Iedereen sluit zich aan, hup-

pakee, iedereen in mijn omgeving denkt zo, o dan denk 

ik ook zo. Ik denk dat ze er niet goed over nadenken en 

dat ze zich voor het gemak maar aansluiten aan het grote 

geheel. 

9.3 Opvattingen over mensen die 
positiever zijn over etnisch-
culturele diversiteit

Respondenten die in de interviews overwegend bezorgd of 

negatief spraken over etnisch-culturele diversiteit en/of de 

komst van vluchtelingen, vroegen we hoe zij denken over 

personen of groepen die hierover positief denken, en in welke 

mate zij hiervoor begrip hebben. Het blijkt dat deze responden-

ten zich over het algemeen moeilijker kunnen inleven in mensen 

die positiever zijn dan zijzelf, dan omgekeerd. 

Een eerste narratief onder deze respondenten is dat immigratie 

voor sommige groepen in de samenleving meer gevolgen heeft 

dan voor andere groepen. Volgens respondenten zouden ‘voor-

standers’ van het toelaten van migranten vaak mensen zijn met 

een hogere sociaaleconomische status, die door immigratie zelf 

niet negatief worden getroffen in hun kansen in de samenle-

ving. Volgens respondenten houden deze mensen onvoldoende 

rekening met mensen die wel negatief worden getroffen, of zijn 

ze hier onverschillig over. 

Die lui hebben het financieel gezien vaak goed voor elkaar. 

Het is makkelijk om een heilige te zijn als je geen last hebt 

van de gevolgen. Maar ik word bedreigd met een uitzet-

ting, omdat ik twee maanden lang geen huur heb betaald. 

En er is wel een huis voor een asielzoeker die daarvoor 

geen eens hoeft te werken. Mensen die positief denken 

over immigratie zijn volgens mij in een beschermde om-

geving opgegroeid. Ik was pas zestien jaar oud en toen 

werd ik buitengezet door mijn eigen oudelui. Ik heb ne-

gen maanden op straat moeten leven. Dus dat zijn mijn 

ervaringen. Mensen die positief zijn, komen niet veel met 

buitenlanders in aanraking. Maar ik word op een uitzend-

bureau weggestuurd, omdat Ali twee euro goedkoper is. 

Ik vind mensen die positief zijn zich er heel makkelijk van 

afmaken, zij willen zich niet verplaatsen in mensen die het 

moeilijker hebben dan hunzelf. Eigenlijk is dat heel schijn-

heilig.

Een tweede narratief is het vermoeden bij sommige respon-

denten, dat mensen die positiever zijn dan zijzelf over diversi-

teit in de samenleving, hiervan zelf geen ‘last’ hebben. Volgens 

respondenten wonen deze mensen vaak in dure wijken of zijn ze 
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Op scholen groeien kinderen met elkaar op. Wit, zwart, 

groen en blauw, bij wijze van spreken. Ze raken aan elkaar 

gewend. Dus in die zin kan ik me wel voorstellen dat al-

thans de jongeren positiever zijn over mensen met andere 

achtergronden. Positiever dan mensen van mijn genera-

tie. Want wij hebben die ervaring, van samen opgroeien 

niet. Wij zagen eerst de gastarbeiders, nu de vluchtelin-

gen binnenkomen. Het gaat wel snel allemaal, Nederland 

verandert snel. Daarin voel ik mezelf toch minder thuis.

Mijn man is veel positiever over buitenlanders dan ikzelf. 

Ik denk dat dat komt omdat hij zoveel met buitenlanders 

omgaat op zijn werk. Dan zeg ik iets over die ettertjes bij 

ons in de wijk op straat, die schelden enzo. En dan zegt hij 

‘je ziet het verkeerd, 90% is niet zo’. Dus we zijn het niet 

altijd eens. Ik denk dat hij positiever is over buitenlanders 

omdat hij elke dag met ze omgaat, en dan zie je ook de 

leuke dingen.

9.4 Communiceren met mensen met 
een andere mening

Sommige respondenten geven aan dat zij het moeilijk vinden 

om over etnisch-culturele diversiteit te spreken met mensen die 

hier anders over denken dan zijzelf. Dit geldt vooral voor respon-

denten die zelf positief denken over etnisch-culturele diversiteit, 

maar ook het omgekeerde komt voor. Respondenten vinden dit 

moeilijk omdat zij ervaren dat er bij mensen met een andere 

mening geen ruimte is voor discussie.

Mijn ervaring is, veel mensen hebben al hun oordeel klaar, 

en ze zijn daar niet meer van af te brengen. Mensen zijn 

soms zo stug in hun overtuigingen dat ze niet kunnen of 

willen luisteren naar andere opvatting. Ik probeer weleens 

over de multiculturele samenleving te praten met tegen-

standers hiervan, maar vaak heeft het geen nut. Dan zeg-

gen ze bijvoorbeeld dat alle moslims hetzelfde zijn. En 

het zijn allemaal criminelen. Ik zeg, alle Nederlanders zijn 

ook niet hetzelfde. Maar dat willen ze dan niet horen, die 

mensen. Dus ja, ik heb er wel discussies over, maar op 

een gegeven moment word ik er zo moe van, dan denk ik 

bekijk het maar. 

Ik ken een paar jongens die echt rechts zijn. Die ook wel-

eens berichten op facebook plaatsen en dan schaam ik 

me kapot. Ik vind het heel moeilijk om met zulke mensen 

te praten, omdat ze in hun gelijk blijven zitten. Ik vraag 

ze weleens ‘ben je weleens in aanraking gekomen met 

met mensen die zich niet aanpassen. En we kunnen ook 

niet alle vluchtelingen binnen laten. Het is niet zo simpel 

als wat die linkse types roepen: ‘kom maar met z’n allen 

naar Nederland want hier zorgen we wel goed voor je’. 

Natuurlijk moet je mensen helpen die gevlucht zijn. Maar 

je moet wel nadenken wat je binnen laat. 

Nou, er zijn mensen met bepaalde idealen, met bepaalde 

principes, die idealiseren het leven. Vaak het zijn het be-

paalde, wat ik noem alternatieve mensen. Van de groene 

partij en van Vluchtelingenwerk en dat soort clubs. Die 

zitten vol met idealen en principes. Maar zij zien niet de 

consequenties daarvan. Hoe zij denken is niet realistisch. 

Want het leven is wat anders dan idealen en principes. 

Maar wat me het meeste stoort is dat zij iedereen die 

anders denken dan zij al heel snel intolerant noemen. Of 

zelfs racistisch. Maar dat is niet zo. Die mensen willen 

hun verheven idealen overeind houden, ook al is de wer-

kelijkheid anders, en zetten daarom mensen die anders 

denken dan zij weg als racisten.

Mensen uit de hogere klassen. Ze wonen zelf in prachti-

ge huizen, die mensen kunnen heel makkelijk een positief 

beeld hebben van de multiculturele samenleving. Ze heb-

ben geld genoeg, ze hebben geen problemen, hun baan 

zou nooit afgepikt worden door een Albanees of door een 

Pool. Zij hoeven hun kinderen niet naar zwarte scholen 

te sturen waar een straatcultuur heerst. Het dedain van 

die klasse naar gewone mensen en hun zorgen, het on-

begrip voor de zorgen van de gewone man, ik noem het 

decadent. 

Sommige respondenten, die zelf negatief denken over diversiteit 

of vluchtelingen, zeggen zich wél te kunnen inleven in mensen 

die positiever zijn. Deze respondenten denken dat mensen 

positief denken, omdat zij positieve ervaringen hebben opgedaan 

met mensen met een migratieachtergrond. Bijvoorbeeld met 

vrienden, buren, op school of op het werk. Of omdat mensen in 

het buitenland gewerkt of gewoond hebben, en daar positieve 

ervaringen hebben opgedaan. 

Mensen die positief denken over de multiculturele samen-

leving, over vluchtelingen, tja, ik denk dat die mensen zelf 

positieve ervaringen hebben. Misschien hebben ze aardi-

ge collega’s uit Suriname of Turkije. Of een Marokkaanse 

buurman die ze weleens uitnodigt voor een maaltijd.
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Ik heb het er soms over met mijn vrienden. Zij zijn alle-

maal zeer positief over de multiculturele samenleving. 

Mijn ouders zijn wel een beetje racistisch. Vooral over 

islamitische mensen. Maar soms ook over Afrikanen. 

Het komt misschien door vroeger, toen hebben ze allerlei 

vooroordelen geleerd, toen werd er heel anders gedacht 

over zwarten dan tegenwoordig. Veel meer in stereoty-

pen. Ze hebben ook nooit contact met niet-Nederlanders. 

Wij, de jongere generatie, wel. Wij prikken door vooroor-

delen heen.

Bijna iedereen die ik spreek, denkt hetzelfde over buiten-

landers als ik. Zij zijn het allemaal een beetje zat. Ja, mijn 

familie en vrienden ook. Ik spreek ook weleens met men-

sen die een andere mening hebben. ‘Ja, laat ze binnen’ 

zeggen ze dan. ‘Allemaal zielige mensen’. ‘Laat de vluch-

telingen maar komen, want we zijn een rijk land.’ Daar ben 

ik het dus niet mee eens. Maar ik respecteer hun mening 

wel. Iedereen heeft het recht om te denken wat ze willen. 

En dus ik ook. 

vluchtelingen of heb je je weleens verdiept in die groepen’. 

Dan zeggen zij ‘nee, dat wil ik niet’. Er is geen toenadering 

en dat is wel de splitsing, de polarisatie die ik bij sommi-

gen proef nu op dit moment in Nederland.

Ik heb geen zin in die voor en tegen discussies. Maar als 

er een goed gesprek mogelijk is, van twee richtingen, 

dan ben ik bereid om daarover te praten. Soms lukt dat. 

Soms niet. Op het moment dat het is van ‘ik moet mijn 

verhaal kwijt en ik moet mijn mening aan jou opdringen’, 

dan denk ik snel laat maar zitten. Dan ga ik met iemand 

anders kletsen. 

Andere respondenten vinden het moeilijk te communiceren met 

mensen met een andere mening omdat zij bang zijn dat mensen 

hun mening veroordelen.

Als ik eerlijk voor mijn mening uitkom, zoals nu in dit inter-

view, dan is mijn ervaring dat mensen al heel snel etiket-

ten op je voorhoofd plakken. Ik praat niet meer met mijn 

omgeving over de multiculturele samenleving. Want ik 

heb negatieve ervaringen opgedaan in het verleden met 

vrienden of kennissen. Dan worden er etiketten opgeplakt 

en ik vind dat niet terecht is. Zoals dat je een racist bent 

als je zegt dat het samenleven van verschillende culturen 

ook minder leuke kanten heeft. Dat ik me soms onveilig 

voel. Er wordt dan helemaal niet naar je geluisterd. Dan 

is het meteen: ‘Oh nou dan ga je zeker stemmen op Wil-

ders?’ 

We vroegen respondenten ook of zij weleens over dit onderwerp 

spreken met mensen in hun directe omgeving, zoals vrienden 

en familie. De meeste respondenten hebben het hier soms over 

met mensen in hun omgeving, maar niet zo vaak. Sommige 

respondenten gaan vooral om met mensen die dezelfde mening 

hebben als zijzelf. De meeste respondenten zeggen echter 

zowel mensen in hun omgeving te hebben die hun mening delen 

als mensen met een andere (vaak negatievere) mening. 

Mijn neven zitten in de politiek en die zijn behoorlijk rechts. 

Ik vind het interessant om daar met ze over te praten. Al-

leen zijn ze zo stellig, dat heeft weleens tot conflicten ge-

leid binnen de familie. Omdat de meesten in mijn familie 

wat meer links denken, en zij rechts. We bespreken dan de 

ervaringen die zij hebben en die wij hebben met de mul-

ticulturele samenleving. Of we hebben het over verhalen 

in de media. Daar staan links en rechts ook vaak flink te-

genover elkaar. 
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negatieve ideeën, beelden en persoonlijke ervaringen over cultu-

rele en etnische diversiteit; en zij (h)erkennen hierin vaak ook 

de nuances en tegenstrijdigheden. Mensen beschikken kortom 

over een groot aantal ‘narratieven’ ten aanzien van diversiteit in 

de samenleving, waardoor zij weerbaarder zijn tegen ‘polarisa-

tie’ in de samenleving.

We bespreken nu eerst zorgen van respondenten over de 

(toenemende) culturele en etnische diversiteit in de samenle-

ving. Vervolgens gaan we in op hun optimisme en veerkracht 

bij het omgaan met verschillen. We besluiten met de conclu-

sies en aanknopingspunten voor beleids- en maatschappelijke 

organisaties hoe zij de veerkracht in de samenleving kunnen 

versterken.19

10.1 Bezorgdheid

SOCIAAL-CULTURELE VERSCHILLEN, SEGREGATIE, 

MOEIZAME OMGANG MET ELKAAR

Veel respondenten zijn bezorgd over tegenstellingen en maat-

schappelijke spanningen tussen mensen met een Nederlandse 

en mensen met een migratieachtergrond. Deze bezorgdheid 

heeft vaker een sociaal-culturele dan een sociaaleconomische 

19 Dit onderzoek is ‘kwalitatief’, dat wil zeggen dat we geen statistische 
uitspraken kunnen doen over hoeveel Nederlanders bepaalde beelden, 
ideeën, gevoelens en ervaringen hebben ten aanzien van de etnisch-cul-
turele diversiteit in de samenleving. Het onderzoek was er aller eerst op 
gericht om de diversiteit aan beelden, ideeën, gevoe lens en ervaringen 
inzichtelijk te maken. Wat onze respondenten betreft kunnen we wel 
vaststellen dat bepaalde narratieven door ‘veel’, ‘sommige’ of ‘enkele’ 
respondenten worden genoemd. De aanduiding ‘veel respondenten’ wil 
zeggen dat minimaal de helft van de respondenten een bepaald narratief 
heeft gebruikt. De aanduiding ‘sommige respondenten’ wil zeggen dat een 
substantieel aantal respondenten, maar minder dan de helft, een bepaald 
narratief heeft gebruikt

Dit rapport presenteert de resultaten van een kwalitatief onder-

zoek naar de beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen van 

Nederlanders ten aanzien van de (toenemende) culturele en 

etnische diversiteit in de Nederlandse samenleving. Het biedt 

een overzicht van zorgen en weerstanden en geeft daar meer 

inzicht in. Daarnaast toont het de veerkracht van de samenle-

ving om met verschillen om te kunnen gaan. Onze gesprekspart-

ners vertelden uitgebreid over hun ideeën, beelden en gevoelens 

en over hun persoonlijke ervaringen (positief en negatief) met 

mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond dan 

zijzelf. In de interviews gingen we verder na of de polarisatie 

in het maatschappelijk debat ook doorklinkt in de opvattingen 

van mensen zelf: Hoe denken zij over personen of groepen die 

andere opvattingen dan zijzelf hebben over etnisch-culturele 

diversiteit?

De grote variëteit aan beelden, ideeën, gevoelens en ervarin-

gen beschrijven we aan de hand van deze thema’s: sociale 

samenhang, sociale veiligheid, culturele verschillen, religieuze 

diversiteit, economie en vluchtelingenopvang. De onderzoeks-

resultaten tonen dat veel Nederlanders zich zorgen maken over 

onderwerpen als immigratie en de ‘etnisch-cultureel diverse’ 

samenleving, maar ook dat zij hierover niet ‘zwart-wit’ denken. 

Vrijwel alle respondenten zien en ervaren zowel positieve als 

negatieve kanten aan de (toenemende) culturele en etnische 

diversiteit in de samenleving. Enerzijds zijn zij bijvoorbeeld 

bezorgd over een toenemende tweedeling en spanningen 

tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen met 

een Nederlandse achtergrond. Anderzijds is bij burgers sprake 

van optimisme over de veerkracht in de samenleving in het 

omgaan met verschillen. Hierbij speelt contact met mensen met 

een andere culturele achtergrond vaak een belangrijke rol. Ook 

zijn veel respondenten optimistisch dat mensen met een migra-

tieachtergrond steeds beter hun plek in de samenleving weten te 

vinden en dat verschillen en vooroordelen in de toekomst zullen 

afnemen. Burgers verenigen in zichzelf zowel positieve als 

10 Samenvatting, conclusies 
en aanknopingspunten voor 
beleid
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voornoemde probleem dat mensen het contact maken met 

personen uit ‘andere culturen’ lastig vinden door ervaren taal-

barrière en afwijkende culturele codes. Op het niveau van de 

Nederlandse samenleving spelen bij burgers zorgen en verwar-

ring over wat (nog) de Nederlandse identiteit is, en zorgen over 

vrijheden en (culturele) vanzelfsprekendheden die onder druk 

komen te staan. Brede bezorgdheid bestaat bij respondenten 

over opvattingen van mensen met een andere culturele achter-

grond of religie, die conflicteren met wat men noemt ‘westerse’ 

opvattingen. En die volgens respondenten daardoor gevolgen 

hebben voor de tolerantie en openheid binnen de Nederlandse 

samenleving. Juist mensen met een positieve houding tegenover 

diversiteit en immigratie uiten hun zorgen hierover. Men zegt de 

culturele en maatschappelijke verworvenheden, waarvoor ‘lang 

is gestreden’, onder druk te zien komen. Specifiek noemen zij 

de positie van vrouwen en homo’s, gewenste omgangsvormen, 

opvoeding en de scheiding van kerk en staat. 

EMANCIPATIE MINDERHEIDSGROEPEN EN TER DISCUSSIE 

STELLEN VAN DE MAINSTREAM NEDERLANDSE CULTUUR EN 

TRADITIES

In veel interviews gingen respondenten in op de toegeno-

men ‘mondigheid’ van mensen met een migratieachtergrond. 

Respondenten benoemen dat mensen met een migratieach-

tergrond meer en luider hun mening laten horen, waarbij de 

Nederlandse cultuur en tradities soms ter discussie worden 

gesteld (zoals in de discussie rond Zwarte Piet). Respondenten 

denken verschillend hierover, waarbij in grote lijnen twee narra-

tieven zijn te identificeren. In het eerste narratief benadrukken 

respondenten dat als mensen met een migratie-achtergrond 

voor zichzelf opkomen, dit duidt op emancipatie en toenemende 

betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving. Deze respon-

denten denken meestal positief hierover, maar zijn wel kritisch 

over de harde toon waarop de discussie soms wordt gevoerd. 

Er zou volgens sommige respondenten meer aandacht moeten 

komen voor genuanceerde geluiden vanuit etnisch-culturele 

minderheden, omdat die representatiever voor het denken 

binnen de betreffende groepen zouden zijn en bovendien meer 

kunnen bereiken doordat ze minder polarisatie oproepen in de 

Nederlandse samenleving. In het tweede narratief staan verlies-

gevoelens centraal. Deze respondenten vrezen dat door de eisen 

van mensen met een migratieachtergrond Nederlandse cultuur, 

tradities en identiteit onder druk komen staan of dreigen te 

verdwijnen, en denken dat dit kan leiden tot maatschappelijke 

spanningen. 

DISCRIMINATIE EN VOOROORDELEN 

Ook discriminatie en vooroordelen worden door veel respon-

denten genoemd als een punt van zorg. Men benoemt verban-

den tussen discriminatie en sociale problemen zoals het zich 

achtergrond.20 Bijna iedereen die we spraken vindt het belang-

rijk dat mensen met een migratieachtergrond de Nederlandse 

taal beheersen en kennis hebben over (impliciete) culturele 

opvattingen, verwachtingen en omgangsvormen. Respondenten 

wijzen op het belang hiervan voor de kansen en het functioneren 

van personen met een migratieachtergrond in de maatschappij. 

Bijvoorbeeld om aan werk te komen of op het werk te kunnen 

communiceren met collega’s. 

Respondenten zijn ook bezorgd over segregatie: het ontstaan 

van ‘eilandjes’ in de samenleving omdat mensen met dezelfde 

culturele of etnische achtergrond elkaar opzoeken. Ze denken 

dat mensen met een migratieachtergrond daardoor meer traditi-

onele culturele opvattingen hebben en een beperktere kennis van 

‘hoe het werkt in Nederland’ (zoals: kennis over toegankelijkheid 

van voorzieningen en ondersteuning, en impliciete culturele- en 

gedragsnormen). Hierdoor zal voor deze mensen de aansluiting 

met de rest van de Nederlandse samenleving moeilijk worden. 

Gevolgen hiervan kunnen zijn opvoedingsproblemen, isolatie 

en afhankelijkheid. Sommige respondenten denken dat zulke 

‘eilandjes’ in de samenleving’ ook ontstaan doordat mensen 

met een Nederlandse achtergrond (te) weinig open staan voor 

contact met mensen met een migratieachtergrond.

Een ander onderwerp dat veel wordt genoemd is onzekerheid 

en fricties in de omgang met elkaar. Taalbarrière, verschillen 

in omgangsvormen en andere (onuitgesproken) verwachtin-

gen maken het voor mensen moeilijker om elkaars gedrag te 

herkennen en duiden. Daardoor ontstaan onzekerheid, ongemak 

en misverstanden over hoe je met elkaar omgaat. Voorbeelden 

worden gegeven van formele situaties zoals op werk en school, 

én van informele situaties zoals elkaar groeten op straat, een 

‘praatje’ maken, elkaar uitnodigen, afspraken maken e.d. Ook 

voelen sommige respondenten zich onzeker over wat wel en 

niet bespreekbaar is binnen bepaalde culturen. Ze vinden het 

bovendien soms lastig om mensen met een andere culturele 

achtergrond dan zijzelf te betrekken bij sociale initiatieven, het 

verenigingsleven of vrijwilligerswerk.

VERLIESGEVOELENS

Veel respondenten ervaren ‘verliesgevoelens’ als gevolg van 

de steeds diversere samenleving. Op het niveau van de eigen 

woonplaats en woonwijk gaat het hierbij om ervaren verlies van 

sociale verbanden, het minder thuisvoelen in de eigen wijk en 

gevoelens van vervreemding. Nauw verweven hiermee is het 

20 Deze bevinding is in lijn met de notie dat in Nederland sociaal-culturele 
tegenstellingen dominant zijn geworden over sociaaleconomische 
tegenstellingen. Zie onder meer Gescheiden Werelden. Een verkenning van 
sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland (SCP en WRR, 2014).
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denten benadrukken dat de meeste moslims niets met terro-

risme te maken hebben noch dit steunen, anderen stellen dat 

aanslagen in het westen vrijwel altijd door moslims worden 

gepleegd en dat er dus wel degelijk een verband is tussen 

religie en terrorisme. Nederlandse moslims zouden volgens de 

laatste groep explicieter afstand moeten nemen van terrorisme. 

Andere respondenten vinden het juist onterecht dat moslims 

worden aangekeken en aangesproken op terrorisme, en vrezen 

dat moslims zich daardoor minder geaccepteerd voelen en zich 

minder verbonden voelen met de Nederlandse samenleving. 

MEDIA

Veel respondenten zijn bezorgd over negatieve berichtgeving 

in traditionele en sociale media, en selectief gebruik van deze 

media. Men denkt dat deze ontwikkelingen bijdragen aan pola-

risatie in de samenleving. Media tonen vooral negatief nieuws 

en geven te veel een podium voor polariserende boodschappen. 

Ook discussiefora op Facebook en andere sociale media worden 

genoemd als aanjagers van polarisatie. De suggestie wordt 

gedaan dat mensen, met name jongeren, bewuster moeten 

worden gemaakt van de impact van ongenuanceerdheid en 

schelden op anderen. Ook maken sommige respondenten zich 

zorgen over selectief mediagebruik, waardoor mensen steeds 

minder geconfronteerd worden met andere opvattingen dan die 

van henzelf (‘informatiebubbels’). Hierdoor gaan wereldbeelden 

in de samenleving steeds meer uiteenlopen, en zullen groepen 

elkaar minder goed gaan begrijpen.

ECONOMIE EN VOORZIENINGEN

Respondenten hebben zich ook uitgesproken over sociaaleco-

nomische thema’s, voornamelijk over de sociaaleconomische 

gevolgen van de komst van nieuwe migranten (vluchtelingen 

en arbeidsmigranten) naar Nederland. Zoals de gevolgen voor 

de arbeids- en woningmarkt, de beschikbaarheid van sociale 

voorzieningen en de algemene draagkracht van de Nederlandse 

economie. De meeste respondenten zien voor de eigen kansen 

op een baan en huis geen negatieve gevolgen van migratie, 

maar zijn wel bezorgd over verdringing op de arbeidsmarkt 

van voornamelijk lager opgeleide Nederlanders door migran-

ten, bijvoorbeeld door Oost-Europeanen. Veel respondenten 

ervaren het als oneerlijk wanneer migranten (zoals vluchte-

lingen) voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen 

boven mensen die soms al jaren op de wachtlijst staan. In onze 

gesprekken kwamen ook zorgen naar voren over het behoud van 

de verzorgingsstaat. Sommige respondenten vrezen dat door de 

komst van vluchtelingen het steeds moeilijker zal worden om 

in de toekomst sociale voorzieningen overeind te houden, zoals 

gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zeker-

heid. Verder zeggen sommige respondenten het als oneerlijk te 

ervaren dat – in hun beleving- nieuwkomers te makkelijk of te 

afsluiten of afkeren van de Nederlandse samenleving, boosheid 

en isolatie. Voor deze respondenten is gelijke behandeling een 

belangrijk issue: iedereen in de samenleving moet gelijk behan-

deld moet worden, ongeacht culturele afkomst. Hiertegenover 

stellen sommige respondenten het narratief, dat mensen met 

een migratieachtergrond zich soms te veel zouden ‘verschuilen’ 

achter discriminatie. Soms benoemen respondenten (ook) dat 

volgens hen discriminatie en uitsluiting te veel worden bezien 

vanuit het perspectief van ‘zwart’ tegen ‘wit’. Zij signaleren 

dat er ook discriminatie en uitsluiting tussen etnisch-culturele 

bevolkingsgroepen onderling plaatsvindt en binnen deze bevol-

kingsgroepen. Ook geven sommige respondenten voorbeelden 

van discriminatie van mensen met een Nederlandse achter-

grond door mensen met een migratieachtergrond (zoals discri-

minatie tussen kinderen op gemengde scholen). Deze respon-

denten zijn bevreesd dat zulke vormen van discriminatie vaker 

zullen gaan voorkomen doordat het aantal mensen met een 

andere etnisch-culturele achtergrond in Nederland toeneemt, en 

vinden daarom dat dit in antidiscriminatiebeleid een plaats zou 

moeten krijgen.

OVERLAST EN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS

De associatie door respondenten van de etnische-culturele 

diversiteit met overlast en criminaliteit is een terugkerend narra-

tief in veel interviews. Gevoelens van overlast en onveiligheid 

worden blijkens de interviews vooral te worden veroorzaakt 

door relatief kleine ‘fricties’ tussen bevolkingsgroepen in de 

eigen woonomgeving, en door ervaren onvermogen om elkaar 

hierop aan te kunnen spreken. Zoals bij botsende leefstijlen 

tussen directe buren, brutaal gedrag van kinderen en het niet 

schoonhouden van portieken. Dergelijke problemen komen heel 

dichtbij voor mensen, men wordt er bij voortduring mee gecon-

fronteerd. Dit kan grote impact hebben op het welbevinden en 

woongenot van mensen. Deze ‘kleine oorzaken’ worden vaker 

genoemd dan grotere problemen zoals criminaliteit. Daarnaast 

maken respondenten zich zorgen over niet-respectvol en intimi-

derend gedrag. Zoals het naroepen en onheus benaderen van 

meisjes en vrouwen op straat. Dit wordt ervaren als ‘indringend’ 

en ‘bedreigend’. Complicerende factor is dat sommige mensen 

het lastig vinden om mensen met een andere culturele achter-

grond dan zijzelf aan te spreken op ongewenst gedag. Zij zeggen 

bang te zijn voor een onvoorspelbare reactie: door vermeend 

cultuurverschil vindt men het moeilijk in te schatten hoe iemand 

zal reageren, of men denkt dat mensen met andere culturele 

achtergronden sneller agressief reageren. 

Terroristische aanslagen uit naam van de islam roepen bij 

sommige respondenten angstgevoelens op, maar leiden ook tot 

bezorgdheid dat moslims en niet-moslims in de Nederlandse 

samenleving tegen elkaar worden opgezet. Sommige respon-
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vervelend gevoel, soms in combinatie met het idee dat opvang 

sober mag of dat vluchtelingen worden ‘voorgetrokken’ boven 

anderen in Nederland. 

10.2 Wel of niet aanpassen aan ‘de 
Nederlandse samenleving’?

We hebben veel zorgen van respondenten besproken. Daaruit 

blijkt dat veel respondenten vinden dat mensen met een migra-

tieachtergrond zich in bepaalde mate moeten aanpassen 

aan de mainstream Nederlandse cultuur. De meeste respon-

denten die we hebben gesproken hanteren het volgende 

-algemene- 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 samenleving of 
voor de betreffende bevolkingsgroepen zelf. Mensen met 
een andere culturele achtergrond moeten zich aanpassen 
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.”

De concrete invulling die respondenten geven aan dit algemene 

narratief kent veel variatie; dit geldt voor zowel waaraan mensen 

met een migratieachtergrond zich moeten aanpassen, de mate 

waarin ze zich moeten aanpassen, en waarom ze dat zouden 

moeten doen. 

Als respondenten stellen dat mensen met een migratieach-

tergrond zich moeten aanpassen aan de Nederlandse normen 

en waarden, vrijheden en wetgeving, waaraan moeten zij zich 

dan aanpassen? In de gesprekken keren verschillende karak-

teristieken van de ‘Nederlandse cultuur’ regelmatig terug. De 

‘Nederlandse cultuur’ wordt door respondenten omschreven 

in termen van ‘het kunnen spreken van de Nederlandse taal’, 

‘gangbare omgangsvormen’, geaccepteerde vrijheden (seksuele 

en politieke voorkeuren, niet religieus zijn), geaccepteerde 

rechten (zoals gelijkwaardige positie van vrouwen, en rechten 

voor minderheden), religie beperken tot de privésfeer (waaron-

der terughoudendheid inzake het dragen van religieuze kleding 

en symbolen). 

De meeste respondenten in ons onderzoek -zowel politiek 

progressief én conservatief georiënteerde mensen, jongeren 

snel een beroep kunnen doen op sociale voorzieningen. Andere 

respondenten denken daarentegen dat de instroom van vluch-

telingen juist zal helpen tegen de vergrijzing, en dat daardoor 

de verzorgingsstaat juist overeind gehouden kan worden. De 

mate waarin respondenten het gevoel hebben dat migranten-

groepen een bijdrage (kunnen) leveren aan de economie in 

Nederland, draagt bij aan acceptatie van deze groepen. Veel van 

deze respondenten zijn positief over de bijdrage van arbeidsmi-

granten aan de economie, maar zijn niet optimistisch over de 

arbeidskansen van asielzoekers, omdat kennis en competen-

ties onvoldoende zou aansluiten op wat wordt gevraagd op de 

arbeidsmarkt. 

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN

In veel gesprekken blijkt dat respondenten dubbele gevoelens 

ervaren over de komst en opvang van vluchtelingen. Waar de 

meeste respondenten aan de ene kant de morele verplichting 

voelen om vluchtelingen op te vangen, stellen zij aan de andere 

kant voorwaarden of grenzen aan deze opvang. Deze voorwaar-

den zijn zowel economisch, cultureel en veiligheid gerelateerd. 

Zoals voorwaarden aan de aantallen vluchtelingen die kunnen 

worden toegelaten, grenzen aan de verblijfsduur en een goede 

screening zodat alleen ‘echte vluchtelingen’ binnenkomen. Veel 

respondenten maken onderscheid tussen ‘echte’ vluchtelingen, 

mensen die in hun eigen land niet veilig zijn, en ‘economische’ 

vluchtelingen. Bijna alle respondenten vinden dat het een morele 

plicht is om ‘echte’ vluchtelingen op te vangen, maar dat econo-

mische vluchtelingen niet opgevangen moeten worden. Enkele 

respondenten willen dit onderscheid niet zo scherp maken en 

vinden dat iedereen recht heeft op een beter leven. Volgens hen 

kan Nederland economische vluchtelingen opvangen, mits zij 

een bijdrage leveren aan de economie. Verder zijn veel respon-

denten bezorgd over de integratie van vluchtelingen in de samen-

leving. Respondenten zijn onder meer bezorgd over de lange 

wachttijd voor een verblijfsvergunning, en vinden dat vluchte-

lingen sneller bij de samenleving betrokken moeten worden. 

Ook stellen respondenten vaak dat voldoende aandacht moet 

zijn voor vragen, zorgen en veiligheid van omwonenden rond 

AZC’s. Een andere voorwaarde die respondenten stellen, heeft 

te maken met een door hen ervaren onbalans tussen aandacht 

voor vluchtelingen en aandacht voor de problemen van andere 

mensen. Er gaat volgens deze respondenten te veel geld naar 

vluchtelingenopvang, wat ten koste zou gaan van aandacht 

voor de aanpak van andere maatschappelijke problemen in 

de samenleving zoals armoedebestrijding en zorg. Daarnaast 

heeft een aantal respondenten het idee dat vluchtelingen niet of 

onvoldoende dankbaar zijn voor de hulp die ze krijgen, of vooraf 

hiervan te veel verwachten. Dit geeft deze respondenten een 
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maken tussen culturele achtergronden: het gaat volgens hen om 

het individu en niet om zijn/haar afkomst.

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. Respondenten 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.

Sommige respondenten zijn uitgesproken optimistisch over de 

veerkracht van de samenleving en denken dat vooroordelen en 

spanningen tussen mensen met verschillende achtergronden 

in de toekomst zullen afnemen. Kinderen van migranten zijn in 

Nederland geboren en groeien hier op. Ze beheersen daardoor 

de Nederlandse taal goed, kennen de cultuur, en mengen zich 

met andere bevolkingsgroepen in de samenleving. Daarnaast 

hebben mensen met een migratieachtergrond een steeds een 

betere positie op de arbeidsmarkt, zijn steeds hoger opgeleid, 

en spelen een grotere rol binnen de politiek. Ook benadrukken 

sommige respondenten dat mensen met een Nederlandse 

achtergrond steeds meer in aanraking komen met - en gewend 

raken aan mensen met andere achtergronden. Men merkt 

daardoor ook steeds meer dat personen binnen groepen onder-

ling niet allemaal hetzelfde zijn of denken. Met name jongeren 

zijn gewend (meer dan de oudere generaties) om met mensen 

met een andere etnisch-culturele achtergrond om te gaan. Op 

de scholen zou de basis worden gelegd voor een toekomst 

waarin groepen met verschillende achtergronden elkaar beter 

leren kennen en vooroordelen afnemen. 

Respondenten noemen ook positieve gevolgen die migratie 

volgens hen heeft voor de Nederlandse economie, zoals 

dat migranten banen vervullen die ‘Nederlanders niet willen 

doen’. Sommige respondenten zijn uitgesproken optimistisch 

over de bijdrage van migranten op de langere termijn voor de 

Nederlandse economie en samenleving. Ook benoemen respon-

denten dat culturele diversiteit goed is voor de economie in 

algemene zin, omdat migranten nieuwe ideeën, kennis en kwali-

teiten met zich meebrengen. 

Sommige respondenten maken zich weliswaar zorgen over 

toenemende spanningen en tegenstellingen in de samenleving, 

maar denken tegelijkertijd dat dit niet het toekomstbeeld hoeft 

te worden. Voorwaarde is volgens hen dan wel dat mensen uit 

het ‘midden’ zich krachtig genoeg kunnen laten horen en niet 

overstemd wordt door burgers en opiniemakers die luid roepen 

én ouderen, hoog- én laagopgeleiden- stellen dat van mensen 

met een migratieachtergrond mag worden verwacht dat zij zich 

tot op zekere hoogte aanpassen aan de in Nederland gangbare 

normen en waarden, gebruiken en omgangsvormen. Volgens 

respondenten is dit belangrijk om problemen te voorkomen en 

om de kansen van mensen met een migratieachtergrond in de 

samenleving te vergroten. De vereiste aanpassing is volgens 

de meeste respondenten niet absoluut (volledige aanpassing) 

maar voorwaardelijk. Gesteld wordt dat mensen met een migra-

tieachtergrond de ruimte moeten 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 

samenleving of voor de betreffende migrantengroepen zelf. 

Overigens benadrukken sommige respondenten dat integratie 

van twee kanten moet komen, dus dat ook van mensen met 

een Nederlandse achtergrond aanpassingen mogen worden 

verwacht, en zich meer bewust moeten worden van (impliciete) 

vooroordelen. Sommige respondenten stelden dat mensen met 

een Nederlandse achtergrond meer zouden moeten nadenken 

over vanzelfsprekendheden in de Nederlandse cultuur, waarbij 

werd gerefereerd aan de koloniale erfenis maar ook aan de 

gangbare opvattingen over de positie van religie in de samen-

leving en vrijzinnige opvattingen over seksualiteit, welke in 

andere culturen soms minder vanzelfsprekend zijn. Het debat 

over diversiteit in de samenleving zou volgens deze responden-

ten minder scherp en met meer respect kunnen verlopen als 

mensen met een Nederlandse achtergrond bereid zijn om zich 

meer in de achtergronden van opvattingen in andere culturen te 

verplaatsen.

10.3 Optimisme en veerkracht

De meeste respondenten die zorgen hebben over etnisch-cul-

turele diversiteit, geven tegelijkertijd ook voorbeelden die laten 

zien dat kennismaking met mensen met andere culturele 

achtergronden leuk, interessant of verrijkend kan zijn, voor 

zichzelf en/of voor de samenleving. Zo vinden veel burgers de 

aanwezigheid van verschillende culturen, van verschillen, in 

essentie positief, omdat mensen uit verschillende culturen van 

elkaar leren. Verschillende culturen zorgen voor ‘kruisbestuiving’ 

waaruit nieuwe en betere zaken kunnen voortkomen. Sommige 

burgers gebruiken daarbij een relativerend narratief over cultu-

rele verschillen. Culturele verschillen zijn misschien reëel, maar 

individuen mag je er niet op afrekenen. Je moet mensen in 

de eerste plaats zien als een individu, en niet als lid van een 

etnische of culturele groep. Dit narratief komt ook naar voren 

wanneer burgers spreken over problemen in de samenleving 

rond bijvoorbeeld veiligheid, economie of sociale samenhang. 

Respondenten maken dan duidelijk geen onderscheid te willen 
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en door mensen uit stedelijke gebieden met meer persoonlijke 

ervaring met culturele diversiteit. 

Respondenten met allerlei achtergronden (links én rechts geori-

enteerde respondenten, jongeren én ouderen, hoog- én laagop-

geleiden) zijn bezorgd over opvattingen van mensen met een 

migratieachtergrond die volgens hen strijdig kunnen zijn met 

gangbare opvattingen en tolerantie binnen de Nederlandse 

samenleving (zoals over de plaats van religie, de positie van 

vrouwen, andere seksuele voorkeuren). Narratieven over ‘cultu-

rele dreiging’ (zoals angst voor verlies van de Nederlandse 

identiteit en/of te veel invloed door andere religies of culturen) 

komen echter vooral voor bij laag- en middelbaaropgeleide 

burgers, en bij burgers met een rechtse politieke voorkeur. Toch 

is dit verschil relatief; scherpe tegenstellingen tussen linkse en 

rechtse burgers en tussen hoog- en laagopgeleiden, zijn blijkens 

onze interviews niet te maken, aangezien ook een deel van de 

hoger opgeleiden en burgers met een linkse politieke voorkeur 

zich zorgen maken over de Nederlandse identiteit en het behoud 

van culturele tradities. 

Het ervaren van economische dreiging, zoals angst voor 

verdringing op de arbeidsmarkt en woningmarkt, speelt vooral 

bij lager opgeleiden en mensen met lagere inkomens. Breed 

gedeeld onder respondenten – dus ook onder hoogopgeleiden 

en mensen met hogere inkomens- is echter de zorg dat deze 

verdringing op ‘oneerlijke’ wijze plaatsvindt ten koste van lager 

opgeleiden en mensen met lagere inkomens. Ook de bezorgd-

heid over onvoldoende aansluiting van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt wordt door respondenten breed gedeeld. De 

bezorgdheid over de draagkracht van de verzorgingsstaat en de 

toegang tot voorzieningen leeft echter vooral onder lager opge-

leiden. Het narratief dat migratie (ook) positieve gevolgen heeft 

voor de Nederlandse economie, zoals het vervullen van banen 

die ‘Nederlanders niet willen doen’ en het tegengaan van vergrij-

zing, vinden we bij zowel politiek ‘links’ georiënteerde respon-

denten als politiek ‘rechts’ georiënteerde respondenten (CDA- 

en VVD-stemmers), maar minder vaak bij lager opgeleiden en 

stemmers op de politieke flanken (SP en PVV).

Het ervaren van ‘dubbele gevoelens’ over de komst en opvang 

van vluchtelingen, is eveneens een breed gedeeld narratief bij 

respondenten. Waar de meeste respondenten aan de ene kant 

de morele verplichting voelen om vluchtelingen op te vangen, 

stellen zij aan de andere kant voorwaarden of grenzen aan deze 

opvang. Vooral respondenten met een lager inkomen of oplei-

ding en stemmers op de politieke flanken ervaren ‘onbalans’ 

tussen de aandacht voor vluchtelingen en de aandacht voor de 

problemen van mensen die al in Nederland zijn. Hoewel óók deze 

respondenten veelal vinden dat vluchtelingen die in hun eigen 

aan de extremen. En dat zowel mensen met een Nederlandse 

achtergrond als mensen met andere culturele achtergron-

den zich niet isoleren in de eigen groep en cultuur. Ook hier 

wordt door respondenten een belangrijke rol voor het ‘midden’ 

gezien, namelijk dat gemeenschappen zich ervoor inzetten 

dat personen met extreme opvattingen, die claimen het geluid 

van gehele bevolkingsgroepen te vertegenwoordigen, krachtig 

worden weersproken. 

10.4 Verschillen narratieven tussen 
groepen burgers

Verscheidene narratieven over etnisch-culturele diversiteit in de 

samenleving worden breed gedeeld, door zowel politiek links én 

rechts georiënteerde burgers, jongeren én ouderen, burgers uit 

de stad én uit de provincie, hoog- én laagopgeleiden, mensen 

met een Nederlandse- en mensen met een migratie achter-

grond. Een van deze breed gedeelde narratieven is bezorgdheid 

over het ontstaan van een toenemende tweedeling in de samen-

leving tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen 

met een Nederlandse achtergrond. Ook bestaat bij veel respon-

denten veel bezorgdheid over (toenemende) maatschappelijke 

spanningen. 

Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat naast deze bezorgdheid 

bij een deel van de respondenten óok sprake is van optimisme. 

Waarbij men een toekomst voorziet dat mensen met verschil-

lende achtergronden elkaar steeds beter leren kennen, dat 

vooroordelen en spanningen tussen mensen met verschillende 

achtergronden in de toekomst zullen afnemen, en dat mensen 

met een migratieachtergrond een steeds betere opleiding en 

positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving zullen hebben. 

Dit ‘optimistische’ narratief treffen we vaker aan bij mensen uit 

steden, jongvolwassenen, en mensen met een migratieachter-

grond, dan bij laagopgeleiden, ouderen en mensen in niet stede-

lijke gebieden. 

Daarnaast blijkt uit de interviews dat ouderen en mensen in niet 

stedelijke gebieden hun beeld over mensen met een migratie-

achtergrond relatief vaker baseren op wat zij zien of lezen in 

nieuwsmedia en op internet; jongeren en mensen uit steden 

baseren zich relatief vaker op ervaringen met mensen met een 

migratieachtergrond die men persoonlijk kent. 

Ook positieve narratieven over culturele diversiteit in de samen-

leving, zoals verrijking van de Nederlandse cultuur en het ‘op een 

hoger peil komen van de Nederlandse cultuur’ door culturele 

uitwisselingen, worden vaker genoemd door hoogopgeleiden 
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zijn verontwaardigd over negatieve standpunten; en gebruiken 

daartoe morele argumenten en kwalificaties. Zo vinden deze 

respondenten dat mensen met een afwijzende houding tegen-

over diversiteit of vluchtelingen, ‘dom’, ‘egoïstisch’ of ‘racistisch’ 

zijn en te veel in stereotypen denken over mensen met een 

andere etnisch-culturele achtergrond.

Respondenten die zelf voornamelijk bezorgd of negatief spreken 

over etnisch-culturele diversiteit of de opvang van vluchtelingen, 

kunnen zich over het algemeen moeilijker inleven in mensen die 

positiever zijn dan omgekeerd. Zij hebben veelal wel verklaringen 

waarom mensen positiever kunnen zijn, maar men heeft hiervoor 

tegelijkertijd weinig begrip. Voorbeelden van zulke verklaringen 

zijn dat ‘deze mensen door immigratie zelf niet negatief worden 

getroffen in hun kansen’, ‘hiervan zelf geen overlast ervaren’ of 

‘naïef zijn en geen realistisch beeld hebben van de schaduwkan-

ten van de multiculturele samenleving’.

10.6 Conclusies en aanknopingspunten 
voor beleid

Inzicht in de variatie aan positieve en negatieve ideeën, beelden, 

gevoelens en persoonlijke ervaringen rond etnisch-culturele 

diversiteit kan gemeenten en maatschappelijke organisaties 

helpen om bezorgdheid onder burgers te herkennen en te duiden. 

En om de veerkracht in de samenleving te versterken rond het 

omgaan met toenemende etnisch-culturele diversiteit. In dit 

rapport benoemen we aanknopingspunten voor handelings-

perspectieven voor beleid en communicatie. Hierbij verwijzen 

we ook naar eerder uitgevoerde studies naar beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen van Nederlanders ten aanzien van de 

land niet veilig zijn op onze hulp en opvang mogen rekenen, 

vinden deze respondenten dat vluchtelingenopvang soberder en 

korter zou moeten zijn. 

De door ons geïnterviewde burgers met een migratieachter-

grond, die al langer in Nederland wonen hanteren in grote lijnen 

dezelfde narratieven als mensen met een Nederlandse achter-

grond over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. 

Wel noemen mensen met een migratieachter grond vaker dat 

etnisch-culturele diversiteit een verrijking is voor de samenle-

ving. Opvallend is dat veel respondenten met een migratieach-

tergrond dezelfde zorgen benoemen als veel respondenten met 

een Nederlandse achtergrond. Respondenten met een islamiti-

sche achtergrond noemen vaker negatieve berichtgeving in de 

media over mensen met een migratieachtergrond, in het bijzon-

der moslims, als een probleem.

10.5 Beeldvorming tussen mensen met 
verschillende opvattingen over 
diversiteit

In de interviews zijn we nagegaan of de polarisatie in het maat-

schappelijk debat over etnisch-culturele diversiteit en de opvang 

van vluchtelingen, ook doorklinkt in de beeldvorming die mensen 

hebben over mensen met andere opvattingen over etnisch-cul-

turele diversiteit dan zijzelf. Uit de gesprekken blijkt eerder 

nuance dan polarisatie, vooral bij respondenten die zelf over-

wegend positief en optimistisch denken. Respondenten zeggen 

zich in te kunnen leven in de zorgen van mensen die negatie-

ver denken dan zijzelf over diversiteit of vluchtelingen, en geven 

hier verschillende verklaringen voor. Zo denken zij dat vooral 

mensen met lage inkomens bezorgd zijn over hun eigen kansen 

op een baan. Een andere verklaring die respondenten geven, 

is dat ‘onbekend maakt onbemind’. Negatieve ideeën zouden 

voortkomen uit onwetendheid bij mensen die weinig of nooit 

in contact komen met mensen met een migratieachtergrond, 

of vanuit angst voor het onbekende. Respondenten denken 

dat negatieve ideeën zullen verminderen als er meer contacten 

komen tussen mensen met verschillende culturele achtergron-

den. Ook de angst voor onveiligheid wordt genoemd als oorzaak 

voor negatieve ideeën; dit zou vooral spelen bij weerstand tegen 

de komst van vluchtelingen. De meeste respondenten vinden 

deze angsten ongegrond, maar tonen hiervoor wel begrip. Veel 

respondenten denken, tot slot, dat mensen die negatief zijn over 

diversiteit in de samenleving, worden beïnvloed door negatieve 

beeldvorming in de media. Volgens hen zouden media op meer 

genuanceerde wijze moeten berichten over mensen met een 

migratieachtergrond. Enkele respondenten zeggen echter zich 

in het geheel niet te kunnen verplaatsen in mensen die negatief 

denken over diversiteit en vluchtelingen. Deze respondenten 



72Bezorgdheid en Veerkracht

met mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond om 

te gaan. Volgens deze narratieven zullen vooroordelen en span-

ningen tussen mensen met verschillende achtergronden in de 

toekomst afnemen. 

Een aanknopingspunt om ‘het midden te versterken’ kan zijn 

om in te haken op voornoemde optimistische narratieven over 

groepen met een migratieachtergrond en deze nadrukkelijker 

onder de aandacht te brengen van mensen met een Nederlandse 

achtergrond.22 Dit kan bijdragen aan een diverser en realisti-

scher beeld over mensen met een migratieachtergrond dan de 

negatieve frames die thans veel aandacht krijgen in de media. 

Relevant is om hierin de ‘kracht’ van mensen met een migra-

tieachtergrond te belichten, en tegenwicht te bieden aan nega-

tieve stereotypen over deze mensen.23 Ook kunnen mensen 

door middel van informatie bewust(er) worden gemaakt van 

de veelkleurigheid van groepen met een migratieachtergrond in 

Nederland, zowel in achtergronden als opvattingen.24

KIS onderzoekt thans welke aanpakken ingezet kunnen worden 

door gemeenten en maatschappelijke organisaties om ‘het 

midden te versterken’. Centraal in het project staat hoe de veer-

kracht in de samenleving kan worden versterkt in het ‘weerstand 

bieden’ aan de extreme geluiden vanuit de polen? Welke moge-

lijke methoden of interventies helpen om contact met bezorgde 

burgers te maken en de eventueel aanwezige woede te kana-

liseren en te verminderen? Hiertoe beschrijft KIS verschillende 

methodieken, waaronder verschillende vormen van dialoog; 

programma’s om burgerschap te versterken; campagnes op 

internet en sociale media om tegengeluid te bieden aan stereo-

22 In het onderzoek ‘Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in 
Nederland (Van Wonderen en Van Kapel, 2017) [http://www.verwey-jonker.
nl/doc/2017/116024-Oorzaken-en-triggerfactoren-moslimdiscriminatie-
30-juni-WEB.pdf] wordt toegelicht dat niet-islamitische Nederlanders over 
diverse subgroepen moslims in Nederland verschillend oordelen. Over 
islamitische meisjes, vrouwen en ouderen en over liberale en succesvolle 
moslims denkt men gemiddeld positiever gedacht dan over islamitische 
jongens, mannen, jongeren en strenggelovige moslims. De ervaringen, 
beelden en ideeën over de subgroepen van moslims met wie niet-moslims 
vaker in aanraking komen, beïnvloeden sterker dan andere mogelijke 
categorieën moslims hun algemene oordeel over moslims in Nederland. 
Een vergelijkbaar mechanisme doet zich voor in de berichtgeving in 
de media over moslims. In de media wordt niet over alle categorieën 
moslims in gelijke mate bericht, maar is vaak gerelateerd aan incidenten 
waar specifieke subgroepen bij zijn betrokken. Hierdoor krijgt in de media 
bijvoorbeeld de categorie ‘overlastgevende jongeren met een islamitische 
achtergrond’ veel aandacht (’priming’). Met name voor personen voor 
wie berichtgeving in de media een belangrijke informatiebron is over 
moslims, geldt natuurlijk dat de selectieve media-aandacht voor bepaalde 
subgroepen van moslims het algemene oordeel over moslims in Nederland 
beïnvloedt. 

23 Zoals dat zij vaak problemen hebben, hulp nodig hebben, oververtegen-
woordigd zijn in de criminaliteit en dergelijke.

24 Ook Brandsma (2016) concludeert dat de ‘zwijgende meerderheid’ cruciaal 
is om in te investeren middels beleidsinspanningen, omdat zij weerstand 
kan bieden aan polarisatie. 

(toenemende) culturele en etnische diversiteit en de opvang van 

vluchtelingen.21

INSPELEN OP VEERKRACHT

Beleidsmakers en maatschappelijke organisaties moeten zich 

ervan bewust zijn dat de meeste Nederlanders zich welis-

waar zorgen maken over onderwerpen als immigratie en de 

‘etnisch-cultureel diverse’ samenleving, maar dat zij hierover 

niet ‘zwart-wit’ denken. En er zowel positieve als negatieve 

kanten aan zien. Dit draagt eraan bij dat veel burgers voorals-

nog weerstand kunnen bieden aan de ‘polen’ in het maatschap-

pelijk debat over etnisch-culturele diversiteit in de Nederlandse 

samenleving. Tegelijkertijd geven respondenten aan dat zij zich 

zorgen maken over toenemende tegenstellingen en spanningen, 

en zich onder invloed van het gepolariseerde ook onder druk 

voelen gezet om meer uitgesproken standpunten in te nemen. 

De vraag is nu hoe ‘het veelstemmige midden’ in de samenle-

ving kan worden versterkt om weerstand te bieden aan de polen. 

De resultaten van het onderzoek bieden hiertoe verscheidene 

aanknopingspunten.

Allereerst blijkt dat bezorgdheid van respondenten zelden de 

hele multi-etnische samenleving betreft. Men scheert mensen 

met een migratieachtergrond niet altijd over één kam, maar 

maakt onderscheid tussen groepen en tussen leden daarbin-

nen. Met name over meisjes met een migratieachtergrond zijn 

burgers vaak positief en optimistisch. Ook benoemen sommige 

respondenten dat mensen met een migratieachtergrond een 

steeds betere positie op de arbeidsmarkt hebben, steeds hoger 

zijn opgeleid, en een steeds grotere rol spelen binnen politiek en 

samenleving. Mensen met een Nederlandse achtergrond komen 

steeds meer in aanraking met, en raken gewend aan mensen 

met andere achtergronden. Met name jongeren zijn gewend om 

21 De in dit onderzoek geïdentificeerde narratieven en opgenomen citaten 
kunnen worden gebruikt om de veelal meer algemene bevindingen uit 
eerdere studies nader te verdiepen en interpreteren. Voorbeelden van zulke 
studies zijn Continu Onderzoek Burgerperspectieven (SCP); Gescheiden 
Werelden. Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen n Nederland 
(SCP en WRR, 2014); Segmentatie langs etnische grenzen (SCP, 2014); 
Verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving (WRR, 2016); 
Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken 
van vertrouwen in Amsterdamse buurten (Verwey-Jonker Instituut en 
Bureau Onderzoek & Statistiek, 2012); Een vreemde in eigen land’: Boze 
autochtone burgers over nieuwe Nederlanders en de overheid (FORUM en 
Verwey-Jonker Instituut, 2010); Werelden van verschil. Over de sociaal-
culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland (SCP, 
2015); Fort Europa. Hoe denken mensen over migratie en vluchtelingen 
in Europa en Nederland? (I&O Research, 2015); Verliesgevoelens in relatie 
tot de multi-etnische samenleving onder autochtone Nederlanders (WRR, 
2016); De diverse samenleving door de ogen van burgers. Amsterdam 
(Veldkamp, 2016). Mensen zoals jij en ik. Burgers aan het woord over het 
vluchtelingenvraagstuk (Verwey-Jonker Instituut & PON, 2016); Oorzaken 
en triggerfactoren voor moslimdiscriminatie (Verwey-Jonker Instituut, 
2017). 



73Bezorgdheid en Veerkracht

POSITIEF OVERBRUGGEND CONTACT

Heel duidelijk komt uit dit onderzoek naar voren dat overbrug-

gend contact (ontmoeting) tussen mensen met een Nederlandse 

achtergrond en mensen met een migratieachtergrond een 

belangrijke factor is voor wederzijdse positieve beeldvorming. 

Mits deze een bestendig of terugkerend karakter hebben, zoals 

met directe buren, collega’s op het werk, op school en op de 

sportvereniging. Burgers uit stedelijke gebieden hebben welis-

waar vaker dan burgers uit niet-stedelijke gebieden negatieve 

ervaringen met mensen met een migratieachtergrond die men 

niet persoonlijk kent. Maar deze ‘onpersoonlijke’ ervaringen 

hebben een meer ‘vluchtig’ (kortdurend, niet bestendig) karakter, 

zoals op straat of tijdens het uitgaan, en lijken over het geheel 

bezien minder impact te hebben op beeldvorming dan posi-

tieve persoonlijke contacten.27 Voor beleid betekent dit dat het 

vergroten van het aantal contactmogelijkheden tussen mensen 

met een Nederlandse achtergrond en mensen met een migra-

tieachtergrond een mogelijkheid biedt voor positievere weder-

zijdse oordelen. Dit kan door het faciliteren van ontmoetings-

plaatsen voor overbruggend contact of door het stimuleren van 

gezamenlijke activiteiten. De omstandigheden waaronder dit 

contact plaatsvindt dienen dan wel constructief te zijn, omdat 

anders de kans bestaat dat negatieve ervaringen de negatieve 

oordelen juist bevestigen. Voor jongeren biedt het onderwijs 

hiervoor de meeste aanknopingspunten, bijvoorbeeld om een 

leerlijn op basis van de contacttheorie te maken. Voor volwas-

senen biedt onder meer de buurt hiervoor perspectieven (zie 

volgende alinea).

VERBINDING MAKEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN OP 

MICRONIVEAU

Eveneens relevant voor beleidsmakers en maatschappelijke 

organisaties is om zich ervan bewust te zijn dat blijkens dit 

onderzoek, polarisatie in de samenleving tussen mensen met 

een Nederlandse achtergrond en mensen met een migratieach-

tergrond, in veel gevallen niet wortelt in grote thema’s zoals reli-

gieuze verschillen, maar in kleine ‘oorzaken’. Veel respondenten 

spraken over onzekerheid en fricties in de omgang met elkaar. 

Taalbarrière, verschillen in omgangsvormen en andere (onuit-

gesproken) verwachtingen maken het voor mensen moeilijker 

om elkaars gedrag te herkennen en duiden. Daardoor ontstaan 

onzekerheid, ongemak en misverstanden over hoe je met elkaar 

omgaat. Verder blijken gevoelens van overlast en onveiligheid 

27 Dit mechanisme hebben we niet alleen kwalitatief vastgesteld in dit 
onderzoek, maar ook, op kwantitatieve wijze, in de survey Oorzaken en 
triggerfactoren voor moslimdiscriminatie in Nederland Zie voor meer 
informatie over dit mechanisme het rapport Oorzaken en triggerfactoren 
moslimdiscriminatie in Nederland (Van Wonderen en Van Kapel, 2017) [http://
www.verwey-jonker.nl/doc/2017/116024-Oorzaken-en-triggerfactoren- 
moslimdiscriminatie-30-juni-WEB.pdf]. 

typen, competenties te belichten en individuele verhalen van 

vluchtelingen te vertellen; activiteiten gericht op ontmoetingen 

tussen groepen. Ook zal een overzicht worden opgeleverd van 

handelingsperspectieven, welke interventies hiertoe ingezet 

kunnen worden en voor welke groepen. De rapportage komt 

begin 2018 beschikbaar.

DIFFERENTIATIE IN COMMUNICATIE

De resultaten van dit KIS-onderzoek bieden aangrijpingspun-

ten voor beleid en communicatie.Voor beleidsmakers en maat-

schappelijke organisaties die de veerkracht van de samenleving 

rond het omgaan met (toenemende) etnisch-culturele diver-

siteit willen vergroten, is het belangrijk om allereerst inzicht 

te hebben in de beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen van 

burgers, eventuele zorgen en weerstanden, optimisme en posi-

tieve ervaringen. Dit kan helpen om op meer effectieve wijze 

contact te leggen en te communiceren met burgers. De narra-

tieven en toelichtende citaten in dit rapport zijn daarbij een hulp-

middel en kunnen gemeenten en maatschappelijke organisa-

ties ondersteunen. Hiermee kunnen zij het ‘midden’ versterken 

tegen ongewenste polarisatie door een meer gedifferentieerde 

aanpak en communicatie (zoals het kiezen van ‘de juiste toon’ 

en herkenbare, aansprekende boodschappen).25 Dit rapport 

onderbouwt de stelling dat zo’n differentiatie primair moet 

inspelen op specifieke zorgen en weerstanden, en niet rekening 

hoeft te houden met vastomlijnde demografische, sociale of 

politieke categorieën. Immers: zorgen en weerstanden komen 

voor bij alle leeftijdsgroepen, mannen én vrouwen, bij ‘links’ en 

‘rechts’ denkende mensen, bij mensen met een Nederlandse 

achtergrond en mensen met een migratieachtergrond, mensen 

met een hoge opleiding en een lage opleiding. Het hanteren van 

generaliserende frames (zoals “boze burgers”, “PVV-stemmers” 

of “mensen die niet willen of kunnen open staan voor verande-

ringen”) om bezorgde burgers mee aan te duiden, doet geen 

recht aan de complexe realiteit en is derhalve weinig zinvol.26

25 Zie ook bijlage 1 voor een overzicht van alle narratieven die we in het 
onderzoek hebben geïdentificeerd.

26 Zie ook Witte (2017) voor een vergelijkbaar perspectief. Witte betoogt 
dat de term ‘boze burger’ te kust en te keur wordt gebruikt om mensen te 
framen, die op enigerlei wijze uiting (lijken te) geven aan hun ongenoegen. 
Hiermee is deze term min of meer verworden tot een containerbegrip, 
dat vrijwel betekenisloos is geworden – juist vanwege ieder gebrek aan 
nuance en differentiatie. Door zo’n eensluidend frame ontstaat het gevaar 
dat ‘alle boze burgers’ op een uniforme wijze worden benaderd. Een 
benadering, die voorbij gaat aan soms zeer uiteenlopende achtergronden, 
historie, gronden en motieven achter de uitingen van burgers. Nadere 
differentiatie naar achtergronden en motieven is volgens Witte noodzakelijk 
om te kunnen bepalen of de uitingen van de ‘burger’ veroorzaakt worden 
door zorgen, boosheid, woede, wantrouwen of zelfs politiek-ideologische 
weerstand. Deze differentiatie naar achtergronden maakt het op haar beurt 
noodzakelijk te differentiëren in de wijze waarop men met ‘deze burgers’ 
contact legt en communiceert.
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In de KIS handreiking Omgaan met maatschappelijke spannin-

gen (Van Wonderen en Witte, 2016) (LINK: https://www.kis.nl/

sites/default/files/bestanden/Publicaties/handreiking-maat-

schappelijke-spanningen.pdf) wordt een groot aantal voorbeel-

den besproken van interventies die zijn gericht op het vergroten 

van de publieke familiariteit. Ook worden praktijkvoorbeelden 

getoond die de individuele en collectieve weerbaarheid van 

bewoners kunnen vergroten.30

VERBINDENDE INITIATIEVEN

Respondenten suggereerden in de interviews dat meer ‘verbin-

dende initiatieven’ tussen mensen met diverse achtergronden 

gewenst zijn. Men doelt hierbij op activiteiten waarin mensen 

met diverse achtergronden elkaar ontmoeten of samenwerken 

op thema’s die niet de onderlinge verschillen benadrukken maar 

juist wat bindt. Thema’s die kunnen binden zijn onder meer 

schoon, heel en veilig in de directe woonomgeving. Zoals bijvoor-

beeld gezamenlijk speelveiligheid organiseren voor de kinderen. 

Wij verwijzen naar het rapport Niet langer met de ruggen 

naar elkaar [LINK: http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/

RMO%20advies%2037.pdf van de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling (RMO) voor een overzicht en analyse van voor-

waarden en mogelijkheden om ‘verbindende initiatieven’ te faci-

literen. De RMO heeft initiatieven om binding tussen groepen 

met diverse achtergronden te bevorderen beschreven en geclas-

sificeerd, en een advies over ‘verbinden’ uitgebracht dat (nog 

steeds) zeer de moeite waard is kennis van te nemen is.31 Zij 

rangschikken projecten op een bindingsladder die vier sporten 

telt. Op iedere sport neemt de intensiteit en duurzaamheid van 

het nagestreefde interetnische contact toe. Ontmoeting is het 

eerste niveau, elkaar leren kennen het tweede. Projecten op dit 

niveau hebben het doel begrip en respect tussen diverse bevol-

kingsgroepen te stimuleren (bijvoorbeeld door interculturele 

dialogen). Op het derde niveau hebben projecten het specifieke 

doel om collectief handelen te realiseren. Voorbeelden hiervan 

zijn projecten waarin mensen samen een stadsetiquette of leef-

regels in een park of straat opstellen. Op de vierde en hoogste 

sport van de ladder is het doel het realiseren van wederzijdse 

30 Beknopt worden de doelstelling en werkwijze aangegeven, evenals 
weblinks waar meer informatie over de aanpak gevonden kan worden. Alle 
aanpakken beogen te bevorderen dat burgers zelf handelend optreden in 
hun wijk of hun straat/portiek. Sommige aanpakken richten zich vooral op 
zelf handelend optreden van burgers in de directe leefomgeving (portiek, 
straat), andere aanpakken richten zich meer op het bevorderen van 
handelend optredend van burgers in de wijk. Enkele interventies beogen 
beiden, en staan dan genoemd onder beide categorieën. Een deel van de 
aanpakken betreft individuele weerbaarheid (b.v. burgers die met elkaar 
gesprek gaan over gedragsregels in het portiek, of burgers die een afvalbak 
adopteren). Een ander deel van de aanpakken richt zich meer op collectieve 
weerbaarheid (b.v. buurtpreventieprojecten).

31 Dit rapport is reeds in 2005 gepubliceerd maar de analyse en aanbeveling-
en zijn nog steeds actueel en relevant.

vaak te worden veroorzaakt door ervaren onvermogen om 

elkaar hierop aan te kunnen spreken. Zoals bij botsende leefstij-

len tussen directe buren, brutaal gedrag van kinderen en het niet 

schoonhouden van portieken. Door vermeend cultuurverschil 

vindt men het moeilijk in te schatten hoe iemand zal reageren, 

of men denkt dat mensen met een andere etnisch-culturele 

achtergrond sneller agressief reageren. Een belangrijk aankno-

pingspunt voor beleid zit blijkens de bevindingen in ons onder-

zoek daarom in het bevorderen van verbindingen op microniveau 

(straat, portiek, tussen buren) en ‘het verlagen van de drempel’ 

om elkaar aan te spreken en het vergroten van de zogeheten 

‘publieke familiariteit’ (dat is: bewoners dienen te beschikken 

over ‘voldoende informatie om andere bewoners te herkennen 

en sociaal te plaatsen’).28 29 

Uit ander onderzoek blijkt dat interventies die de kans vergroten 

dat bewoners zelf hande lend optreden, de meeste impact hebben 

als ze worden uitge voerd op het kleinste schaalniveau: straat, 

galerij of portiek (Van Wonderen en Witte, 2016). Een aanpak om 

het samenleven tussen bevolkingsgroepen in buurten te verbe-

teren dient zich te richten op het vermogen van bewoners om 

zelf iets aan overlast of ander ongewenst gedrag in de directe 

leefomgeving te doen. Als mensen elkaar in een straat, portiek 

of galerij niet kennen, is het moeilijker om bij problemen elkaar 

hierop aan te spreken. De verhoudingen tussen bewoners komen 

daardoor onder druk te staan. Het wordt dan lastig om anderen 

aan te spreken en daarmee om contact met mensen uit andere 

groepen te leggen. Het vergroten van de publieke familiariteit is 

een sleutel bij het voorkomen van spanningen. Dit betekent niet 

dat buurtbewoners onderling meer contact moeten aangaan. 

Wel is het belangrijk dat bewoners elkaar ‘weten te plaatsen’. 

Dus dat men weet wie de buren en hun kinderen zijn zodat de 

buren (of hun kinderen) bij overlast of ergernissen effectiever 

kunnen worden aangesproken. 

28 Zie bijvoorbeeld de kwalitatieve verkenning De diverse samenleving door de 
ogen van burgers (Ter Berg & Schothorst, 2016). Blijkens dit onderzoek zien 
burgers zien meer verbinding tussen bevolkingsgroepen als een mogelijke 
oplossing om spanningen te voorkomen, om te voorkomen dat groepen 
zich uitgesloten gaan voelen en dat hele groepen worden aangesproken 
op het gedrag van enkelingen uit die groepen. Deze verbinding zou het 
liefst kleinschalig tot stand moeten komen op het niveau van buurt- en 
straatniveau.

29 Zie ook het onderzoek Samenleven met verschillen (Broekhuizen en Van 
Wonderen, 2012). [LINK: http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/
Samenleven_met_verschil len_Signaleren_spanningen_versterken_
vertrouwen_in_Amsterdamse_buurten.pdf] Dit onderzoek beschrijft 
dat onderhuidse spanningen is buurten veelal een gevolg zijn van het 
gelijktijdig manifesteren van (een opeenstapeling van) risicofactoren. In 
dit rapport wordt kwantitatief onderbouwd dat kleine fricties in de directe 
woonomgeving een belangrijke oorzaak is voor negatieve beeldvorming en 
spanningen tussen mensen met diverse culturele achtergronden.

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/handreiking-maatschappelijke-spanningen.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/handreiking-maatschappelijke-spanningen.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/handreiking-maatschappelijke-spanningen.pdf
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/RMO%20advies%2037.pdf
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/RMO%20advies%2037.pdf
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voor meer genuanceerde geluiden of ‘het midden’ van culturele 

minderheden, omdat die mogelijk representatiever zijn voor de 

betreffende groepen en mogelijk minder polarisatie oproepen in 

de Nederlandse samenleving. 

FRAGMENTATIE VAN POLARISATIE

Diversiteit in de samenleving neemt toe op alle niveaus. Ook 

binnen en tussen groepen Nederlanders met een migratieach-

tergrond. De interviews maken dit ook duidelijk: veel burgers 

maken onderscheid tussen en binnen verschillende groepen 

met een migratieachtergrond, en zijn over bepaalde (sub)

groepen optimistischer dan over anderen. Ook wetenschappers 

nemen notie van toenemende fragmentatie binnen en tussen 

etnisch-culturele groepen. Maurice Crul en anderen (2013) 

schetsen een beeld over toenemende superdiversiteit in de 

samenleving, volgens welke vooral in steden steeds vaker geen 

sprake meer is van meerderheden maar alleen nog van minder-

heden. Klassieke minderheidsgroepen zijn inmiddels gevestigde 

groepen in de steden geworden, en de traditionele meerderheid 

van mensen met een Nederlandse achtergrond een minder-

heid. Deze omkering van meerderheid en minderheid gaat gelijk 

op met een toenemende diversiteit binnen en tussen groepen 

met een migratieachtergrond. Met aan de ene kant een groei-

ende groep middelbaar- en hoogopgeleiden en aan de andere 

kant een groep die sociaaleconomisch achterblijft.33 Beleid 

zou zich vanuit dit perspectief minder moeten gaan richten op 

etnisch-culturele achtergronden, maar meer op groepen burgers, 

zwart en wit, die in de huidige/toekomstige samenleving moeilij-

ker een plek kunnen vinden.

Voor beleidsmakers is het kortom relevant om zich ervan 

bewust te zijn dat enerzijds mensen met een migratieachter-

grond instromen in hogere onderwijsniveaus en goede kansen 

hebben op maatschappelijk succes. En dat anderzijds er een 

groep is met lagere opleiding waarvoor de vooruitzichten steeds 

moeilijker worden. Deze tweedeling geldt echter niet alleen 

voor mensen met een migratieachtergrond, maar ook voor 

mensen met een Nederlandse achtergrond. Want ook ‘witte 

Nederlanders’ met een lage opleiding zitten in hetzelfde schuitje 

van er niet bij horen, minder kansen krijgen. Kortom, polarisa-

tie ‘fragmenteert’, en zal in de toekomst naast langs etnische 

lijnen (‘zwart versus wit’) ook steeds meer plaatsvinden langs 

lijnen van kansen, opleiding, ‘wel of niet mee kunnen komen in 

de complexe, globaliserende samenleving’. 

33 Crul, M., Schneider, J. and Lelie, F. (2013). Super-diversity. A New Vision on 
Integration. Amsterdam: Free University Press.

hulprelaties, in het bijzonder tussen kansrijken en kansarmen. 

Te denken valt aan mentorprojecten waarin leden van midden-

groepen een kansarme allochtone jongere begeleiden op school 

of bij het zoeken naar werk. 

VERLIESGEVOELENS

Veel respondenten gaven in de interviews voorbeelden van 

‘verliesgevoelens’ die zij ervaren als gevolg van de steeds diver-

sere samenleving, zoals verlies van sociale verbanden, minder 

thuisvoelen in de eigen wijk en gevoelens van vervreemding. Op 

het niveau van de Nederlandse samenleving spelen zorgen en 

verwarring over wat (nog) de Nederlandse identiteit is en over 

vrijheden en (culturele) vanzelfsprekendheden in de Nederlandse 

samenleving onder druk komen te staan. Brede bezorgdheid 

bestaat over opvattingen die kunnen conflicteren met wat 

men noemt ‘westerse’ opvattingen, en die volgens responden-

ten daardoor gevolgen hebben voor de tolerantie en openheid 

binnen de Nederlandse samenleving. Voor beleid is de conclusie 

relevant dat het ervaren van verliesgevoelens als gevolg van de 

komst van nieuwkomers een maatschappelijk probleem is dat 

zich doet voelen in brede lagen van de samenleving, dwars door 

sociale klassen en politieke voorkeuren heen. Deze bevinding is 

in lijn met een kwantitatieve studie van de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid (2016) naar ‘verliesgevoelens’ 

van mensen met een Nederlandse achtergrond in relatie tot de 

multi-etnische samenleving.32

EMANCIPATIE MINDERHEIDSGROEPEN EN TER DISCUSSIE 

STELLEN VAN DE MAINSTREAM CULTUUR

Respondenten die positief denken over de toegenomen 

‘mondigheid’ van mensen met een migratieachtergrond, waarin 

de Nederlandse cultuur en tradities soms ter discussie worden 

gesteld, en dit zien als emancipatie en toenemende betrokken-

heid bij de Nederlandse samenleving, zijn vaak wel kritisch over 

de harde toon waarop de discussie soms wordt gevoerd. Er 

zou volgens deze respondenten meer aandacht moeten komen 

32 A. Smeekes & L. Mulder (2016). WRR Working Paper 22. Dit onderzoek 
is verricht in het kader van het project ‘Migratiediversiteit’, waarin de 
WRR onderzoekt hoe (de)centrale overheden kunnen omgaan met de 
toegenomen migratiediversiteit in steden. Het onderzoek focust op een veel 
gehoord sentiment in het maatschappelijk en politiek debat over de komst 
van migranten, namelijk dat ‘mensen met een Nederlandse achtergrond 
hun land langzaam kwijtraken aan nieuwkomers’. Uit de resultaten van 
de analyses wordt duidelijk dat de meeste mensen met een Nederlandse 
achtergrond daadwerkelijk zeggen verliesgevoelens te ervaren als gevolg 
van de groeiende aanwezigheid van andere etnische of culturele groepen. 
Opmerkelijke bevinding is echter dat dergelijke verliesgevoelens zich 
niet beperken tot specifieke, duidelijk af te bakenen categorieën burgers. 
Weliswaar geven lager- en middelbaar opgeleide burgers het vaakst aan dat 
zij verliesgevoelens ervaren, maar ook veel hoger opgeleide mensen met 
een Nederlandse achtergrond zegt verliesgevoelens te ervaren. Hetzelfde 
beeld zien we als verliesgevoelens worden uitgesplitst naar politieke 
voorkeur, sekse en leeftijdsgroepen. 
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en uitsluiting echter thans te veel bezien vanuit het perspectief 

van ‘zwart’ tegen ‘wit’, omdat discriminatie en uitsluiting ook 

tussen en binnen etnisch-culturele groepen plaatsvindt, en door 

mensen met een migratieachtergrond naar mensen met een 

Nederlandse achtergrond (zoals tussen kinderen op gemengde 

scholen). Deze respondenten vrezen dat deze vormen van 

discriminatie in de toekomst vaker zullen voorkomen door de 

toename van het aantal mensen met een niet-Nederlandse 

achtergrond, en suggereren om aan deze aspecten in antidiscri-

minatiebeleid meer aandacht te geven.

ACCEPTATIE VAN VLUCHTELINGEN

Voor beleidsmakers en maatschappelijke organisaties die met 

burgers in gesprek willen over de komst en opvang van vluchte-

lingen in hun gemeente; die het draagvlak hiervoor willen vergro-

ten; of die burgers willen betrekken bij contacten met-, onder-

steuning van - of activiteiten met vluchtelingen, is het belangrijk 

om zich te realiseren dat bijna alle burgers de morele verplich-

ting voelen dat vluchtelingen opgevangen en geholpen moeten 

worden. Maar ook dat veel mensen dubbele gevoelens ervaren 

over de komst en opvang van vluchtelingen; en economische 

-, culturele - of aan veiligheid gerelateerd voorwaarden of 

grenzen aan opvang stellen. Het draagvlak voor de opvang van 

vluchtelingen hangt tevens af van het gevoel van mensen dat 

de aandacht voor vluchtelingen ‘in balans is’ met de aandacht 

voor andere problemen in de Nederlandse samenleving (zoals 

werk, ‘eerlijke’ verdeling van betaalbare woningen en toegang 

tot voorzieningen; dat vluchtelingen bij zullen dragen aan de 

Nederlandse samenleving; en dat vragen, zorgen en veilig-

heid van omwonenden rond AZC’s voldoende serieus worden 

genomen.) In de benadering van – en communicatie dient men 

zich bewust te zijn van deze overwegingen bij burgers. Het heeft 

weinig zin – en is wellicht contraproductief - om mensen aan 

te spreken op hun ‘morele verantwoordelijkheid’, ‘mededogen’ 

of ‘menselijkheid’, aangezien veel mensen dit al voelen. Mensen 

verwachten dat serieus wordt ingegaan op hun vragen, reserves 

en zorgen. Dit betekent dat beleidsmakers en maatschappelijke 

organisaties allereerst inzicht moeten hebben in de eventuele 

zorgen en weerstanden die burgers hebben. De narratieven in 

dit rapport zijn een hulpmiddel voor een eerste inzicht in deze 

mogelijke zorgen en weerstanden. In communicatie kunnen 

zorgen en weerstanden vervolgens worden benoemd, en kan 

relevante informatie worden gegeven waardoor mensen zich 

serieuzer genomen voelen en (indien mogelijk) zorgen en weer-

standen (deels) kunnen worden weggenomen.

Mogelijke strategieën die in lijn zijn met de bevindingen in ons 

onderzoek, zijn bijvoorbeeld de volgende. Mensen willen weten 

wie ‘de vluchtelingen’ zijn die in hun wijk komen, of waarvoor 

hun ondersteuning wordt gevraagd. De anonieme groep 

INTEGRATIE VAN TWEE KANTEN 

De meeste respondenten 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. Hiernaast benadrukken sommige responden-

ten dat integratie van twee kanten zou moeten komen, waarbij 

mensen met een Nederlandse achtergrond meer bewust moeten 

worden gemaakt over vanzelfsprekendheden in de mainstream 

Nederlandse cultuur.34 Het debat over diversiteit in de samen-

leving zou volgens deze respondenten minder scherp en met 

meer respect kunnen verlopen als mensen met een Nederlandse 

achtergrond bereid zijn om zich meer in de achtergronden van 

opvattingen in andere culturen te verplaatsen. Als aanknopings-

beleid voor beleid zou in communicatie, dialoog en lespakketten 

hiervoor aandacht kunnen zijn.

MEDIAWIJSHEID

Veel respondenten bezorgd te zijn over negatieve berichtge-

ving in traditionele en sociale media, en selectief gebruik van 

deze media. Media tonen vooral negatief nieuws en geven een 

podium voor polariserende boodschappen. De suggestie wordt 

gegeven dat mensen, met name jongeren, bewuster moeten 

worden gemaakt van de impact van ongenuanceerdheid en 

schelden op anderen. Vanuit het beleid kan hierop worden inge-

speeld door jongeren te leren kritischer met nieuws en zeker ook 

met internetbronnen om te gaan en informatie (‘waar komen 

berichten vandaan, welke doelen dienen ze?’) beter te filteren 

(‘mediawijsheid’).

DISCRIMINATIE EN VOOROORDELEN 

Voor veel respondenten is antidiscriminatiebeleid en het 

wegnemen van vooroordelen een belangrijk issue, iedereen in 

de samenleving moet gelijk behandeld moet worden, ongeacht 

culturele afkomst. Tegelijkertijd benoemen respondenten dat 

discriminatie en vooroordelen kunnen worden tegengaan door 

de ‘kracht’ van mensen met een migratieachtergrond te belich-

ten, en tegenwicht te bieden aan negatieve stereotypen over 

mensen met een migratieachtergrond (zie alinea ‘Inspelen op 

veerkracht’: overwogen kan worden om in antidiscriminatie 

aanpakken meer aandacht te geven aan deze positieve voor-

beelden, en mensen door middel van informatie ook bewust(er) 

te maken van de veelkleurigheid groepen met een migratie-

achtergrond in Nederland, zowel in achtergronden als opvat-

tingen). Volgens sommige respondenten worden discriminatie 

34 Welke in andere culturen soms minder vanzelfsprekend zijn (zoals de 
koloniale erfenis, opvattingen over de positie van religie in de samenleving 
en vrijzinnige opvattingen over seksualiteit).
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vluchtelingen kan een gezicht krijgen door het ‘vertellen van 

verhalen’. Wie zijn de mensen/individuen achter ‘de vluchte-

ling’, wat zijn hun achtergronden, en wellicht belangrijker nog, 

wat zijn hun kwaliteiten en ambities. De focus in de ‘verhalen/

portretten’ kan zijn: vluchtelingen zijn niet zielig maar hebben 

dromen en talenten, en zijn gemotiveerd om bij te dragen aan de 

Nederlandse samenleving. Hiernaast hebben respondenten in 

onze interviews enkele concrete suggesties gegeven om draag-

vlak te verkrijgen bij buurtbewoners voor de opvang van vluch-

telingen in de wijk. Zoals duidelijk communiceren over wat er 

gaat gebeuren, welke mensen er komen, wat kan je verwachten, 

en wat wordt er gedaan om overlast voor omwonenden te voor-

komen? De suggesties van respondenten worden toegelicht in 

hoofdstuk 7 ‘Komst en opvang van vluchtelingen’, zie de alinea 

‘Suggesties voor verbeteren informatie bij vluchtelingenopvang’.
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Respondenten zijn bezorgd dat:

1. Moeders onvoldoende de weg weten te vinden naar 
voorzieningen en zorg die hun kan helpen in de opvoeding 
en zorg voor hun kinderen.

2. Er te weinig toezicht is op kinderen. Ouders weten/
begrijpen niet wat hun kinderen doen op internet, met wie ze 
omgaan, wat ze op straat doen. Mogelijke gevolgen hiervan 
kunnen zijn volgens respondenten: ontsporing van kinderen 
in criminaliteit of radicalisering.

3. Er worden kinderen met een andere etnisch-culturele 
achtergrond in Nederland geboren die worden opgevoed in 
de taal van hun ouders. Hierdoor beginnen deze kinderen 
met een achterstand.

4. Kinderen presteren minder goed op school doordat 
de ouders de taal onvoldoende spreken, de gang van zaken 
op school niet goed begrijpen, en de kinderen hierdoor 
minder goed kunnen ondersteunen.

5. Respondenten zijn bezorgd dat vrouwen die de 
Nederlandse taal niet goed spreken, die niet goed de weg 
weten in de Nederlandse samenleving, geïsoleerd raken. 
Zij komen volgens respondenten het huis weinig uit of niet, 
en zijn afhankelijk van man of kinderen voor vertalen naar/
vanuit het Nederlands. Een gevolg hiervan kan zijn isolatie 
en afhankelijkheid.

Introductie

Bijlage 1 presenteert een overzicht van de narratieven die we 

in het onderzoek hebben geïdentificeerd over de etnisch-cultu-

reel diverse samenleving. De narratieven bestaan uit beelden, 

ideeën, gevoelens en ervaringen. Op basis van de analyses in 

dit onderzoek hebben we uiteindelijk 134 verschillende narra-

tieven vastgesteld. Dit onderzoek is ‘kwalitatief’, dat wil zeggen 

dat geen statistische conclusies kunnen worden getrokken 

over percentages in de Nederlandse samenleving die bepaalde 

beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen hebben. Het onder-

zoek was er allereerst op gericht om de diversiteit aan beelden, 

ideeën, gevoelens en ervaringen inzichtelijk te maken. Wat onze 

respondenten betreft kunnen we wel concluderen dat bepaalde 

narratieven door ‘veel’, ‘sommige’ of ‘enkele’ respondenten 

worden genoemd. Deze termen zullen we dan ook gebruiken.

CULTURELE VERSCHILLEN

SPREKEN TAAL EN KENNIS OVER NEDERLANDSE SAMENLE-

VING ZIJN VOORWAARDEN VOOR MEEDOEN, ZELFREDZAAM-

HEID, KANSEN 

Respondenten verbinden het beperkt spreken van de 
Nederlandse taal aan het hebben van traditionele cultu-
rele opvattingen en aan gebrekkige kennis over de domi-
nante Nederlandse cultuur en samenleving. Respondenten 
denken dat door taalbarrière, traditionele culturele opvat-
tingen en/of beperkte kennis van de Nederlandse samen-
leving, sommige mensen met een migratieachtergrond 
aansluiting missen met de Nederlandse samenleving. Dit 
zou vaker gelden voor vrouwen (moeders). Gevolg hiervan 
kunnen zijn opvoedingsproblemen, minder toezicht op 
kinderen en mindere schoolprestaties.

Bijlage 1  
Overzicht van narratieven
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TAALBARRIÈRE, EN CULTURELE VERSCHILLEN IN OMGANGS-

VORMEN EN ANDERE (IMPLICIETE) CULTURELE CODES .

Respondenten ervaren communicatieproblemen met 
mensen uit migrantengroepen die zij toeschrijven aan zowel 
het niet goed spreken van de Nederlandse taal (taalbarri-
ère), als aan culturele verschillen in omgangsvormen en 
andere -onuitgesproken- verwachtingen. Sommige respon-
denten vinden het hierdoor soms lastiger om contact te 
maken met mensen met een andere culturele achtergrond 
dan zijzelf. Het wordt daardoor ook moeilijker om elkaars 
gedrag te kunnen herkennen en duiden, waardoor ongemak, 
vervreemding, onbegrip en fricties kunnen ontstaan.

9. Respondenten ervaren onzekerheid of ongemak 
in de persoonlijke omgang met mensen met een andere 
etnisch-culturele achtergrond. Hoe ga je met elkaar om? 
Voorbeelden zijn ongemakkelijke contacten op straat met 
mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. 
Wel of niet groeten? Vooral bij begroeting van het andere 
geslacht. Ook leeft er onzekerheid omtrent het aanspreken 
van mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond 
voor een praatje of bijvoorbeeld om een bepaald compli-
ment te geven. Wordt dit wel op prijs gesteld?

10. Onzekerheid over verschillende – veelal onuitge-
sproken- culturele codes of verwachtingen over wat wel of 
niet besproken kan worden met mensen met een andere 
etnisch-culturele achtergrond. Sommige burgers zeggen 
expliciet niet te weten welke reacties men kan verwachten 
en zijn bezorgd dat men mensen met een andere cultu-
rele achtergrond beledigt als ze bepaalde zaken aan de 
orde stellen. Of men vreest boosheid of andere negatieve 
reacties.

11. Ook positieve ervaringen kunnen aanleiding geven 
tot onzekerheid of ongemak. Een relatief vaak gegeven 
voorbeeld gaat over hoe te reageren op gastvrijheid door 
mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond, 
zoals uitnodigingen om thee te komen drinken of langs te 
komen om te eten. Dit wordt als ‘hartelijk’ ervaren. Toch 
wordt dit ook genoemd als een oorzaak voor mogelijke 
misverstanden. Burgers geven bijvoorbeeld ook aan dat 
ze niet altijd goed in kunnen schatten of dit moet worden 
geïnterpreteerd als een teken van vriendelijkheid zonder 
dat het ook daadwerkelijk de bedoeling is dat men ingaat 
op de uitnodiging; of dat de uitnodiging concreet is. Verder 
zeggen sommige burgers zich weleens af te vragen of en 
wanneer het onbeleefd is om een dergelijke uitnodiging af te 
slaan. Tot slot geven burgers voorbeelden van onzekerheid 
of misverstanden over wanneer ja ‘ja’ is, en nee ‘nee’.

Respondenten wijzen op het belang van kennis van de 
Nederlandse taal, culturele codes en samenleving voor de 
kansen en zelfredzaamheid van personen met een migratie-
achtergrond in de maatschappij. Zoals voor de kansen om 
aan werk te komen, om op het werk te kunnen communice-
ren met collega’s, en promotiekansen. Enkele respondenten 
geven aan dat collega’s met een migratieachtergrond die de 
taal niet goed spreken weliswaar hard werken en prettige 
collega’s zijn, maar ook dat door communicatieproblemen 
misverstanden op het werk kunnen ontstaan. Ook zelfred-
zaamheid in andere formele contexten wordt genoemd, 
zoals goed kunnen uitleggen bij de dokter of hulpverlening 
wat iemand mankeert of wat de zorgbehoefte is.

Functioneren op het werk en carrièrekansen 

6. Het niet goed spreken van de Nederlandse taal, 
en het niet kennen van (onuitgesproken) verwachtingen, 
omgangsvormen en andere culturele codes belemmeren de 
kansen voor mensen met een migratieachtergrond om werk 
te vinden. 

7. Ook kunnen op het werk communicatieproblemen 
en misverstanden ontstaan, met collega’s, klanten, leiding-
gevenden. Kansen op promotie kunnen hierdoor worden 
verkleind.

Zelfredzaamheid in andere formele contexten zoals het 
verkrijgen van afdoende of de juiste zorg of hulp

8. Door het niet goed spreken van de Nederlandse taal 
zijn sommige mensen uit met een migratieachtergrond niet 
altijd in staat om hun problemen of behoeften duidelijk te 
maken (zoals bij de dokter, de zorg, op school, en bij andere 
diensten/voorzieningen) zodat men niet altijd voldoende of 
de juiste zorg of hulp verkrijgt.
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Homo-intolerantie

16. Veel respondenten zien homoacceptatie in de 
Nederlandse samenleving als een verworvenheid, en vinden 
dat er in Nederland geen ruimte kan zijn voor homo-into-
lerantie en dat mensen met een migratieachtergrond daar 
ook naar moeten leven.

Opvoeding

17. Sommige respondenten zeggen bezorgd te zijn dat 
de opvoeding van kinderen met een migrantenachtergrond 
(waaronder overdracht van kennis over de Nederlandse 
samenleving en gangbare normen en waarden, de mate van 
ouderlijk toezicht, kinderen corrigeren op gedrag) ontoerei-
kend is om deze kinderen voor te bereiden op wat gewenst 
en verwacht wordt in de Nederlandse samenleving. 

BOTSENDE CULTURELE OPVATTINGEN, ZORGEN OVER OPEN 

EN TOLERANTE SAMENLEVING

Veel respondenten hebben de perceptie (en zijn hierover 
bezorgd) dat bepaalde normen en waarden (en daaruit 
voortvloeiende opvattingen, gebruiken en gedragingen) van 
sommige mensen met een migratieachtergrond conflic-
teren met de dominante ‘Nederlandse’ cultuur en eventu-
eel wetgeving. Zoals ideeën over gewenste omgangsvor-
men, opvoeding, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
acceptatie van homo’s, scheiding van kerk en staat. Deze 
bezorgdheid wordt breed gedeeld door respondenten 
(zowel door politiek progressief - als door politiek conser-
vatief denkende respondenten).

Positie en gelijkwaardigheid van vrouwen

12. Een breed gedragen gevoel onder respondenten is 
dat vrouwen in sommige culturen een minder gelijkwaar-
dige positie hebben dan in de Nederlandse cultuur. Hiervoor 
is weinig of geen begrip. Respondenten denken dat meisjes 
en vrouwen in andere culturen (specifiek wordt vooral de 
islamitische cultuur genoemd) minder vrijheden en kansen 
hebben dan mannen. Enkele respondenten denken dat 
vrouwen in sommige culturen vaker te maken hebben met 
(huiselijk) geweld. 

13. Respondenten denken dat er niet alleen ‘binnen’ 
maar ook ‘buiten’ de cultuur wordt gehandeld naar het idee 
dat vrouwen minderwaardig zijn, bijvoorbeeld wanneer 
mannen vrouwen geen hand willen geven, hen niet willen 
aankijken, of niet willen spreken met vrouwen. De minder-
waardige positie van de vrouw botst volgens respondenten 
met de Nederlandse waarde van de gelijkheid tussen man 
en vrouw. Ze vinden het belangrijk dat deze waarde, ‘waar 
hard voor geknokt is’, gewaarborgd blijft in de Nederlandse 
samenleving. 

14. Sommige respondenten geven aan moeite te hebben 
met vrouwen die bedekkende kleding dragen, en zien dit als 
een teken van onderdrukking van de vrouw.

15. Tegelijkertijd zijn er ook respondenten die juist 
een positieve ontwikkeling zien wat betreft de positie van 
vrouwen binnen islamitische gemeenschappen. Zo stellen 
meerdere respondenten expliciet dat jonge vrouwelijke 
moslims zich op het gebied van opleiding goed ontwikke-
len, waardoor deze vrouwen meer onafhankelijk worden. 
En omdat families meer afhankelijk worden van de kennis 
van vrouwen, krijgen vrouwen volgens respondenten een 
belangrijkere rol binnen het gezin en de cultuur.
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Verandering of verdwijning Nederlandse 
identiteit is geen probleem

Verandering Nederlandse identiteit door immigratie is niet 
per se negatief, aangezien samenlevingen en culturen altijd 
onderhevig zijn aan continue verandering.

22. Sommige respondenten erkennen dat door immi-
gratie de Nederlandse identiteit verandert en mogelijk zal 
verdwijnen. Dit zien zij echter niet per se als iets negatiefs. 
Volgens deze respondenten is het niet mogelijk om de 
Nederlandse cultuur te behouden aangezien samenlevin-
gen en culturen altijd onderhevig zijn aan continue verande-
ring. Als Nederland wil streven naar een ‘open samenleving’ 
dan moet die samenleving diversiteit weerspiegelen. 

23. Deze respondenten zetten ook vraagtekens bij wat 
de “Nederlandse identiteit” eigenlijk is, aangezien deze niet 
statisch maar voortdurend in beweging is. De discussie 
over aanpassen aan ‘de Nederlandse identiteit’ zien deze 
respondenten dan ook als vaag en onproductief. 

24. Een verwant narratief, en een illustratie van het 
voorgaande, is dat naarmate culturen langer in Nederland 
wonen, ze vanzelf geaccepteerd worden. Respondenten 
gaven voorbeelden van de Indische cultuur en de 
Surinaamse gemeenschap, en denken dat het met de isla-
mitische bevolkingsgroepen net zo zal gaan. Dit narratief 
wordt vooral gehanteerd door jonge mensen die samen 
opgroeien c.q. in dezelfde klas te zitten als kinderen met een 
islamitische achtergrond.

Angst voor het ontstaan van conflicten 

Sommige respondenten zijn bezorgd over het ontstaan van 
conflicten. Dit narratief bestaat uit meerdere elementen: a. 
de perceptie dat sprake is van conflicterende normen en 
waarden; b. de perceptie dat mensen met een migratieach-
tergrond zich onvoldoende aanpassen aan de mainstream 
Nederlandse cultuur; c. bezorgdheid dat hierdoor spannin-
gen en conflicten ontstaan; en d. (bij sommige burgers) 
angst voor verlies van de Nederlandse identiteit en tradities.

18. Sommige respondenten zijn bezorgd over de mate 
waarin zowel reeds aanwezige (met name islamitische) 
bevolkingsgroepen evenals nieuwkomers bereid en in staat 
zijn om zich aan de mainstream Nederlandse normen, 
waarden en gebruiken aan te passen. Hierdoor kunnen 
volgens hen spanningen en problemen in de samenleving 
ontstaan.

19. De meeste van deze respondenten vinden het overi-
gens op zichzelf niet problematisch dát mensen met een 
andere culturele of religieuze achtergrond in Nederland 
aanwezig zijn, zolang de groep niet te groot is. De zorgen 
betreffen vooral dat een te grote toename van deze groepen, 
in combinatie met botsende normen en waarden, zal leiden 
tot spanningen.

20. Enkele van deze respondenten – vaker (maar niet 
uitsluitend) laagopgeleiden en stemmers van ‘rechtse’ 
partijen - spreken tevens expliciet hun bezorgdheid uit 
dat als het aantal mensen uit niet-Nederlandse culturen 
toeneemt en /of mensen uit niet-Nederlandse culturen 
niet bereid zijn om zich aan te passen, dat andere culturen 
dan te veel invloed krijgen in Nederland. Deze responden-
ten noemen in dit verband vooral culturen die het islami-
tische geloof aanhangen. Hierdoor kunnen volgens hen de 
Nederlandse normen en waarden, vrijheden en wetgeving 
in gevaar komen. Deze respondenten vrezen voor over-
heersing door andere culturen en het voortbestaan van de 
Nederlandse identiteit: ‘Nederland is Nederland niet meer’. 

21. Hoewel de meeste voorbeelden gaan over angst 
voor conflicterende waarden en normen, geven sommige 
respondenten ook voorbeelden van andere ontwikkelingen 
die de Nederlandse identiteit zouden aantasten, zoals inter-
nationalisering en globalisering. Zoals verdringing van het 
Nederlands door het Engels.
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rond bijvoorbeeld veiligheid, economie of sociale samen-
hang. Respondenten maken dan duidelijk geen onderscheid 
te willen maken tussen culturele achtergronden: het gaat 
volgens hen om het individu en niet om zijn/haar afkomst. 
Aanpakken moeten individueel zijn en niet groepsgericht.

Aanpassen aan de Nederlandse 
samenleving

De meeste respondenten hanteren het volgende -algemene- 
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.”

30. De concrete invulling die respondenten geven aan 
dit algemene narratief kent veel variatie; dit geldt voor zowel 
waaraan mensen zich moeten aanpassen, de mate waarin 
ze zich moeten aanpassen, en waarom ze dat zouden 
moeten doen. Als respondenten stellen dat mensen met een 
andere culturele achtergrond zich moeten aanpassen aan 
de dominante Nederlandse normen en waarden, vrijheden 
en wetgeving, waaraan precies moeten zij zich dan aanpas-
sen? Respondenten omschrijven de ‘Nederlandse cultuur’ 
in termen van ‘het kunnen spreken van de Nederlandse 
taal’, ‘gangbare omgangsvormen’, geaccepteerde vrijhe-
den (seksuele en politieke voorkeuren, niet religieus zijn), 
geaccepteerde rechten (zoals gelijkwaardige positie van 
vrouwen, en rechten voor minderheden), religie beperken 
tot de privésfeer (waaronder terughoudendheid inzake het 
dragen van religieuze kleding en symbolen).

31. De mate waarin mensen met een migratie achter-
grond zich volgens de meeste respondenten aan de domi-
nante Nederlandse cultuur moeten aanpassen is niet 
absoluut (volledige aanpassing) maar voorwaardelijk, het 
hangt voor een belangrijk deel samen met het ‘waarom’ 
hiervan. Dit ‘waarom’ is blijkens de interviews:
I. Meer kansen voor personen uit deze culturen, zoals 

de kans op een baan of volwaardig meedraaien in de 
samenleving. 

II. Voorkomen van conflicten, overlast of onderdrukking 
van de mainstream Nederlandse cultuur of subgroe-
pen binnen de Nederlandse bevolking (zoals homo’s, 
vrouwen).

De aanwezigheid van mensen met 
verschillende culturele achtergronden in 
Nederland is verrijkend

De meeste respondenten die zorgen hebben over 
etnisch-culturele diversiteit, geven tegelijkertijd voorbeel-
den die laten zien dat kennismaking met mensen met een 
andere etnisch-culturele achtergrond ook leuk, interessant 
of verrijkend is, voor zichzelf en/of voor de samenleving.

25. Verschillende respondenten vinden dat de aanwe-
zigheid van verschillende culturen, van verschillen, in 
essentie positief is, zelfs noodzakelijk en nastrevenswaar-
dig omdat culturen van elkaar leren, waardoor dingen beter 
gaan en culturen op een hoger plan komen. “Je leert door 
andere culturen om op een andere manier naar je eigen 
samenleving te kijken.” En verschillende culturen zorgen 
voor ‘kruisbestuiving’ waaruit nieuwe en betere zaken 
kunnen voortkomen.

26. Een concreet aspect dat veel respondenten plezie-
rig vinden aan diversiteit in de samenleving, is de verschei-
denheid in het aanbod aan eten, winkels of muziek. Op het 
moment dat mensen met verschillende culturele achter-
gronden open staan voor elkaar en elkaar proberen te begrij-
pen, kunnen problemen/spanningen in de etnisch-cultureel 
diverse samenleving worden voorkomen of verminderd. 
Kunst, muziek en eten kan daarbij een verbindende werking 
hebben: een manier om mensen met verschillende culturele 
achtergronden nader tot elkaar te brengen.

27. Enkele respondenten benoemen expliciet de gast-
vrijheid of vriendelijkheid van mensen uit niet-Nederlandse 
culturen als positief, en geven soms aan dat de Nederlandse 
cultuur hiervan zou kunnen leren.

Niet culturele verschillen maar het 
individu is belangrijk

Sommige respondenten relativeren het belang van cultu-
rele verschillen tussen bevolkingsgroepen. Niet culturele 
verschillen zijn belangrijk maar het individu.

28. Sommige respondenten relativeren het belang van 
culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen. Deze zijn 
weliswaar reëel, maar doen er (uiteindelijk) niet toe. Het gaat 
om individuen en niet om groepen. Individuen mag men niet 
afrekenen op hun culturele of etnische achtergronden. 

29. Dit narratief, komt vaak ook naar voren wanneer 
respondenten spreken over problemen in de samenleving 
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denten een onvermogen om hun buren effectief op overlast 
aan te spreken, hetgeen zij wijten aan onder meer taalbar-
rière, andere omgangsvormen en andere culturele opvattin-
gen over schoon, opvoeding en toezicht op kinderen.

35. Sommige respondenten denken dat mensen 
met andere etnisch-culturele achtergronden dan zijzelf 
minder zorgvuldig omgaan met het schoonhouden van de 
openbare ruimte. Deze respondenten geven als voorbeel-
den dat mensen met andere achtergronden vaker troep op 
straat gooien, vuilnis eerder buiten zetten dan is toegestaan 
en rommel niet opruimen. 

36. Sommige respondenten geven aan dat zijzelf, of 
mensen die zij kennen, zich soms onveilig voelen op straat. 
Ze durven bijvoorbeeld ’s avonds niet over straat of mijden 
bepaalde plekken in de wijk. Respondenten geven daarbij 
vaak aan dat dit komt uit vrees voor opmerkingen of provo-
caties door hangjongeren, waarbij vooral jongens met een 
Marokkaanse achtergrond als specifieke groep worden 
genoemd. Hierbij geven sommige respondenten wel aan 
dat ze ‘denken’ dat het om Marokkaanse jongeren gaat, 
zonder dit zeker te weten.

37. Naast de wijk wordt ook het uitgaansleven door 
sommige respondenten genoemd als context waarbinnen 
negatieve ervaringen met mensen met andere etnisch-cul-
turele achtergronden kunnen plaatsvinden.

Associaties met overlast en onveiligheid 
door berichtgeving in de media

Mediaberichtgeving speelt een rol bij het ontstaan van 
ideeën en beelden over overlast, onveiligheid en etni-
sche-culturele diversiteit. Dit geldt vooral voor respon-
denten uit niet stedelijke gebieden die zelf niet wonen in 
multiculturele wijken en ook anderszins weinig in aanraking 
komen met mensen met andere etnisch-culturele achter-
gronden dan zijzelf.

38. Respondenten die weinig in aanraking komen met 
mensen met andere etnisch-culturele achtergronden dan 
zijzelf, legden in de interviews relaties tussen overlast, 
onveiligheid en etnische-culturele diversiteit, waarbij men 
voorbeelden gaf van incidenten die men in de media heeft 
gezien of gehoord. Meestal betrof dit incidenten met agres-
sief gedrag door hangjongeren. De narratieven van respon-
denten uit niet stedelijke gebieden zijn over het algemeen 
negatiever van aard. Dit kan mogelijk worden verklaard 
doordat in de media vooral incidenten met culturele minder-
heden in het nieuws komen, en minder aandacht is voor 
positieve ervaringen.

III. Tegengaan van omstandigheden en praktijken binnen 
culturen zelf, die strijdig zijn met de geldende demo-
cratische en libertaire opvattingen in Nederland. 
Zoals onderdrukking of minder kansen voor vrouwen, 
seksuele minderheden of mensen met religieuze en 
culturele opvattingen die afwijken van de mainstream 
binnen die cultuur.

32. Het type narratief dat principieel geen andere 
culturen/religies in Nederland mogen worden toegelaten 
(‘alleen de Nederlandse cultuur mag worden toegestaan’, 
of ‘andere culturen zijn minderwaardig’) of dat volledige 
aanpassing aan de Nederlandse cultuur wordt verlangd, 
komt nauwelijks voor onder respondenten.

SOCIALE VEILIGHEID

Ervaren van overlast en gevoelens van 
onveiligheid

Sommige respondenten in multiculturele wijken zeggen 
weleens overlast te ervaren door mensen met een andere 
etnisch-culturele achtergrond, of zich angstig of onveilig 
te voelen in contacten. Veel voorbeelden gaan over erva-
ringen (van zichzelf of nabije anderen) met brutaal gedrag, 
naroepen/vervelende opmerkingen maken, vandalisme, 
afval op straat gooien, overlast door jongeren met scooters 
of in auto’s. Vooral overlast of onveiligheid in de eigen 
woonomgeving komt heel dichtbij voor mensen, men wordt 
er bij voortduring mee geconfronteerd. Dit kan grote impact 
hebben op het welbevinden en woongenot van mensen.

33. Respondenten uit multiculturele wijken geven voor-
beelden van overlast door kinderen van 10 tot 14 jaar die 
zich brutaal opstellen, rommel en lawaai maken en zich niet 
goed laten aanspreken op hun gedrag. Ook weten respon-
denten niet altijd wie de ouders zijn, noch hoe ze deze 
moeten aanspreken of welke reacties men kan verwach-
ten. Het feit dat contacten met deze kinderen vaak dichtbij 
de eigen woning zijn (op de stoep, galerij, of trappenhuis) 
maakt dat de overlast van deze kinderen confronterender en 
intenser kan zijn dan overlast door hangjongeren, aangezien 
jongeren zich vaker terugtrekken op pleintjes of in parken.

34. Respondenten geven verschillende voorbeelden van 
overlast die zij ervaren van buren met andere etnisch-cultu-
rele achtergronden. Dit kan gaan om andere leefstijlen, zoals 
de tijden waarop mensen eten en bezoek wordt ontvangen. 
Irritaties kunnen ook ontstaan over zaken zoals vervuiling en 
het niet schoonmaken van portieken, of over het toezicht op 
en corrigeren van kinderen die luidruchtig in het trappenhuis 
of galerij aanwezig zijn. Hierbij ervaren sommige respon-
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41. Sommige respondenten spreken mensen met een 
andere etnisch-culturele achtergrond even makkelijk aan 
op hun gedrag als mensen met dezelfde etnisch-culturele 
achtergrond als zijzelf. Deze respondenten geven aan niet 
te letten op iemands culturele achtergrond, maar op de 
uitstraling van een persoon of de situatie, om in te schatten 
of zij iemand wel of niet aanspreken.

42. Ook zijn er respondenten die zeggen het moeilijker 
te vinden om mensen met een andere etnisch-culturele 
achtergrond op (ongewenst) gedrag aan te spreken, dan 
mensen met dezelfde achtergrond. Zij geven met name aan 
bang te zijn voor een onvoorspelbare reactie: door cultuur-
verschillen vindt men het moeilijker om in te schatten hoe 
iemand zal reageren. 

43. Sommige respondenten zeggen mensen met een 
andere achtergrond minder makkelijk op hun gedrag 
aanspreken, omdat zij denken dat mensen uit bepaalde 
culturen sneller agressief reageren of bang zijn dat er 
geweld tegen hun zal worden gepleegd. Een vooronder-
stelling welke hierbij relatief vaak wordt genoemd is dat 
mensen uit bepaalde culturen ‘korte lontjes’ hebben, of 
‘temperamentvol’ zijn. 

44. De beeldvorming dat mensen uit bepaalde culturen 
zich vaker agressief of opvliegend gedragen, is volgens 
respondenten mede verkregen door wat men ziet en hoort 
in de media.

Intimiderend gedrag tegen vrouwen

Respondenten benoemen niet-respectvol en intimide-
rend gedrag naar vrouwen als ‘vervelend’, ‘indringend’ en 
‘bedreigend’; en geven diverse verklaringen voor dit gedrag.

45. Respondenten benoemen in het bijzonder niet-res-
pectvol gedrag naar vrouwen als ‘vervelend’. Dit gedrag 
wordt ook als ‘indringend’ en ‘bedreigend’ omschreven. 
Sommige respondenten geven concrete voorbeelden, dit 
zijn veelal eigen ervaringen of ervaringen uit de directe 
omgeving van respondenten, zoals van een vriendin of 
dochter. Genoemde voorbeelden betreffen gedrag door 
jongens en mannen, waaronder naroepen, uitschelden voor 
(kanker)hoer, spugen of betasten. Deze gebeurtenissen 
vinden veelal plaats op straat of tijdens het uitgaan. Groepen 
die hierbij door respondenten vooral (als daders) genoemd 
worden zijn jonge mannen van Nederlands-Marokkaanse 
en (soms) Turks-Nederlandse afkomst.

46. Respondenten verklaren intimiderend gedrag tegen-
over vrouwen onder meer uit factoren die ook al genoemd 
zijn bij de verklaringen voor overlast, zoals opvoedings-

Verklaringen voor overlastgevend 
gedrag

Respondenten geven verschillende verklaringen voor de 
relaties die er volgens hen zijn tussen etnisch-culturele 
diversiteit, overlast en onveiligheidsgevoelens. Op hoofdlij-
nen kunnen we twee narratieven identificeren.

39. In het eerste narratief, waarin overlastgevend of inti-
miderend gedrag in verband wordt gebracht met specifieke 
eigenschappen van bevolkingsgroepen, denken responden-
ten bijvoorbeeld dat:
I. Jongeren thuis heel streng worden opgevoed maar dat 

er buiten weinig corrigerend toezicht is. Omdat buiten 
op straat door ouders minder grenzen worden gesteld, 
kunnen jongeren moeilijker omgaan met vrijheid. 

II. Ook groepsgedrag, verveling, straatcultuur en eigen-
schappen die respondenten associëren met bepaalde 
culturen (zoals feller temperament) worden genoemd 
als oorzaken. 

III. Sommige respondenten wijten het gedrag ook aan frus-
traties bij jongeren. Vooral over Marokkaanse jongeren 
zeggen respondenten dat zij deze zich afzetten tegen 
de maatschappij en dit uiten in negatief gedrag, omdat 
zij zich niet geaccepteerd voelen. 

40. In het tweede narratief nuanceren respondenten 
juist groeps- of cultuurgebonden oorzaken voor overlast en 
onveiligheidsgevoelens. Deze respondenten vooronderstel-
len dat onveiligheidsgevoelens en het ervaren van overlast 
subjectief is. Dit zou namelijk (ook) worden veroorzaakt 
door onbekendheid, ongemak en vooroordelen van mensen 
ten aanzien van andere bevolkingsgroepen:
I. Onveiligheidsgevoelens ontstaan doordat de bedoe-

lingen en reacties van mensen met een andere 
etnisch-culturele achtergrond minder bekend zijn.

II. Vooroordelen over culturen spelen een rol bij het 
ontstaan van onveiligheidsgevoelens.

III. Culturele achtergrond en meer onveiligheid staan los 
van elkaar. Oorzaken voor meer overlastgevend gedrag, 
criminaliteit e.d. bij bepaalde culturen zijn eerder te 
verklaren uit opleiding en klasse, dan uit cultuur.

Vrees voor negatieve reacties bij 
aanspreken op gedrag

Sommige respondenten vinden het moeilijker om mensen 
met andere etnisch-culturele achtergronden aan te spreken 
op ongewenst gedrag. Voor anderen maakt dit geen verschil.
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vluchtelingen worden genoemd. De meeste respondenten 
zeggen deze voorbeelden via de media te hebben gezien 
of gehoord, en niet uit ervaringen van zichzelf of bekenden. 
Respondenten koppelen de oorzaken voor seksueel geweld 
door vluchtelingen aan cultuurverschillen in het respect 
voor vrouwen.

Criminaliteit

Er is onder sommige respondenten bezorgdheid over 
hogere criminaliteitscijfers bij mensen met een migra-
tieachtergrond. Veel respondenten nuanceren de relatie 
tussen afkomst en criminaliteit. Anderen verklaren crimi-
neel gedrag vanuit culturele factoren.

51. Er is onder sommige respondenten bezorgdheid 
over hogere criminaliteitscijfers bij mensen met een migra-
tieachtergrond. Met name over Marokkanen en Oost-
Europeanen vooronderstellen deze respondenten dat zij 
relatief vaak betrokken zijn bij criminaliteit, bijvoorbeeld bij 
overvallen, straatroof, inbraken en drugshandel. 

52. Net zoals bij overlastgevend gedrag, nuanceren veel 
respondenten de relatie tussen afkomst en criminaliteit. 
Zij benoemen dat criminaliteit niet zo zeer te maken heeft 
met afkomst, maar eerder met omstandigheden waarmee 
mensen met een migratieachtergrond bovengemiddeld 
vaak te maken krijgen. Respondenten verklaren crimineel 
gedrag bijvoorbeeld uit de lagere sociaaleconomische 
positie van een groep, minder kansen die mensen krijgen in 
de maatschappij of een lager opleidingsniveau. 

53. Bij Marokkaans-Nederlandse jongeren wordt ook 
wel genoemd dat ervaren discriminatie, zich buitengesloten 
voelen en het negatieve beeld dat de media van hen bestaat, 
werken als een ‘self-fulfilling prophecy’ doordat jongeren 
zich afkeren van de Nederlandse samenleving en daardoor 
minder drempels ervaren voor crimineel gedrag.

54. Tegelijkertijd zijn er ook respondenten die crimineel 
gedrag wel primair verklaren vanuit culturele factoren. Bij 
veel van deze respondenten leeft het beeld dat cultuurver-
schillen in de opvoeding bij kunnen dragen aan negatief 
gedrag. Zo zijn er respondenten die stellen dat Marokkaanse 
en Turkse jongeren streng worden opgevoed en dat met 
name Marokkaanse jongens niet goed kunnen omgaan met 
de vrijheid in Nederland. Ook zou de opvoeding in Marokko 
en Turkije voor een belangrijk deel op straat plaatsvinden, 
waardoor ook in Nederland door ouders minder toezicht 
plaatsvindt op wat jongens buitenhuis uitvoeren. Een klein 
aantal respondenten noemt tevens een ‘macho’ cultuur 
waarin geen respect en normen en waarden zijn bijgebracht.

problemen en niet kunnen omgaan met vrijheid op straat. 
Daarnaast koppelen sommige respondenten niet-respect-
vol gedrag naar vrouwen aan culturele verschillen in opvat-
tingen over de positie van vrouwen.

47. Enkele respondenten denken dat het ervaren van 
intimidatie niet alleen het gevolg hoeft te zijn van daadwer-
kelijk niet-respectvol gedrag, maar (althans gedeeltelijk) 
kan worden veroorzaakt door de wijze waarop meisjes en 
vrouwen dit gedrag opvatten. Onbekendheid met andere 
culturen zou hierbij een rol spelen.

Agressie en geweld

Sommige respondenten denken dat agressie en geweld 
binnen bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond 
vaker voorkomen. Hierbij noemen zij voorbeelden van 
bepaalde verschijningsvormen van agressie en geweld, 
zoals huiselijk geweld en seksueel geweld. Respondenten 
geven diverse verklaringen voor dit gedrag.

48. Sommige respondenten denken dat huiselijk- en 
seksueel geweld vaker voorkomen binnen bevolkingsgroe-
pen met een migratieachtergrond. De meeste voorbeelden 
die respondenten hiervan gaven, baseerden zij op wat men 
heeft gezien of gehoord in de media. Enkele respondenten 
gaven ook voorbeelden van incidenten uit eigen ervaring, 
of die mensen in hun omgeving hebben meegemaakt 
(vrienden, familie of buurtgenoten).

49. Respondenten hanteren twee verklaringen waarom, 
volgens hen, huiselijk geweld vaker zou voorkomen binnen 
bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond. 
I. In de eerste plaats culturele verklaringen, zoals het 

beeld dat de vrouw onderdanig is aan de man, en de 
man als hoofd van het gezin zijn vrouw met agressie in 
het gareel mag houden. Tevens denken respondenten 
dat een strenge opvoeding van kinderen soms gepaard 
gaat met het slaan van kinderen.

II. De tweede verklaring is dat gezinnen met een migra-
tieachtergrond het moeilijk hebben in Nederland met 
tal van problemen. Sommige gezinnen noemt men 
‘probleemgezinnen’ waarin naast bijvoorbeeld schuld-
problematiek ook integratieproblemen (zoals taal 
niet spreken), opvoedingsproblemen en criminaliteit 
spelen. In deze gezinnen zou ook vaker huiselijk geweld 
plaatsvinden. 

50. Respondenten hebben in de interviews ook gespro-
ken over seksueel geweld. Narratieven over seksuele inti-
midatie op straat naar vrouwen hebben we hiervoor reeds 
besproken. Hiernaast geven respondenten ook voorbeel-
den van aanrandingen of verkrachtingen, waarbij vooral 
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stelt dat de islam een geloof is zoals andere geloven, en dat 
de meeste moslims niets met terrorisme te maken hebben 
noch dit steunen. 

60. Het tweede narratief benadrukt dat aanslagen in 
het westen vrijwel altijd door moslims worden gepleegd 
en dat er dus wel degelijk een verband is tussen religie en 
terrorisme. 

61. Sommigen respondenten merken op dat moslims 
onterecht worden aangekeken op terrorisme. Een kleine 
groep extremisten beïnvloeden en het algemene beeld dat 
men heeft over moslims. 

62. Respondenten met een islamitische achtergrond 
geven voorbeelden van situaties waarin zij zijn aange-
sproken op aanslagen en hebben het gevoel dat moslims 
hiervoor ter verantwoording worden geroepen. Dit is naar 
hun gevoel onterecht en discriminerend omdat zij niets met 
de aanslagen te maken hebben, en zich hier dus ook niet 
voor hoeven verantwoorden. Zowel respondenten met een 
islamitische achtergrond als sommige respondenten met 
een niet-islamitische achtergrond maken zich zorgen over 
‘wat dit doet’ met moslims in Nederland” dat men zich niet 
geaccepteerd voelt en dat moslims zich daardoor zullen 
afkeren van de Nederlandse samenleving. 

63. Hoewel de meeste respondenten denken dat 
moslims in Nederland terrorisme en extremisme niet 
steunen, vinden sommige respondenten dat dit door de 
moslimgemeenschap duidelijker gezegd moet worden. 
Van aanslagen en intolerantie moet nadrukkelijker afstand 
worden genomen. Moslims blijven volgens deze respon-
denten ‘te stil bij terrorisme’. Nu blijft het volgens deze 
respondenten voor de samenleving te onduidelijk hoe 
moslims denken over terrorisme. Daardoor zou het volgens 
hen voor critici van moslims en de islam ook te makkelijk 
zijn om moslims weg te zetten als intolerant of gevaarlijk.

64. Terrorisme komt in de interviews relatief vaak ter 
sprake wanneer het gaat over de komst van vluchtelin-
gen naar Nederland. Meerdere respondenten noemen het 
beeld dat er terroristen onder de vluchtelingen kunnen 
zitten. Vooral ‘dat je terroristen niet kunt herkennen’ lijkt 
bij respondenten angst op te roepen. Ook komt een gevoel 
van kwetsbaarheid naar boven in de gesprekken (‘er hoeft 
er maar één tussen te staan…’). Respondenten benadruk-
ken dat er goed gecontroleerd of gescreend moet worden 
op wie er Nederland binnenkomen. Sommige responden-
ten benoemen hierbij primair dat screening noodzakelijk is 
voor de veiligheid in Nederland, anderen noemen (ook) dat 
screening noodzakelijk is om het draagvlak voor vluchtelin-
genopvang te behouden.

55. Als respondenten spreken over criminaliteit en de 
relatie met culturele diversiteit, dan verwijzen zij vaak naar 
wat zij zien of horen in de media. Vooral programma’s zoals 
‘Opsporing Verzocht’ worden vaak genoemd. Respondenten 
zeggen dat in deze programma’s vaak wordt gesproken over 
‘licht getinte jongens’ of iemand die spreekt met een ‘niet 
Nederlands accent’. Sommige respondenten zien dit als 
bewijs voor meer criminaliteit onder mensen met een migra-
tieachtergrond. Andere respondenten beschrijven juist dat zij 
zich ergeren aan de vooroordelen die dit soort programma’s 
bij mensen oproept, en dat soms ook proberen te corrigeren.

Angst voor escalatie van conflicten

Sommige respondenten zijn bang dat er escalatie zal 
plaatsvinden tussen of binnen bevolkingsgroepen.

56. Sommige respondenten signaleren dat er meer 
spanningen lijken te ontstaan binnen bevolkingsgroe-
pen, tussen mensen uit hetzelfde land van herkomst. Een 
frequent genoemd voorbeeld zijn spanningen in de Turkse 
gemeenschap tussen voor- en tegenstanders van Erdogan. 
Respondenten maken zich hier zorgen om, en vrezen dat 
spanningen in het buitenland worden overgenomen door de 
diaspora.

57. Enkele respondenten zijn bang dat er escalatie zal 
plaatsvinden zoals (gewelddadige) conflicten tussen bevol-
kingsgroepen. Of dat er zondebokken aangewezen worden 
en groepen vervolgd zullen worden.

Angst voor terroristische aanslagen

Sommige respondenten zijn bezorgd over terroristische 
aanslagen uit naam van de islam. Respondenten verschil-
len in de mate waarin zij terrorisme en religie - de islam – 
aan elkaar verbinden.

58. Veel respondenten uiten in de interviews zorgen 
over terroristische aanslagen uit naam van de islam. De 
mate waarin respondenten zich hierover zorgen maken 
varieert. Sommige respondenten zijn nauwelijks bang, 
andere respondenten geven aan zich dagelijks zorgen te 
maken. Een enkeling is er zelfs zeker van dat een aanslag in 
Nederland een keer gaat gebeuren.

59. Respondenten verschillen in de mate waarin zij 
terrorisme en religie - de islam – aan elkaar verbinden. 
Respondenten hanteren twee verschillende narratieven over 
de relatie tussen aanslagen en de islam. Het eerste narratief 
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Emancipatie minderheidsgroepen; ter 
discussie stellen culturele tradities

In veel interviews benoemen respondenten dat mensen met 
een migratieachtergrond in Nederland meer voor zichzelf 
opkomen (‘mondiger worden’). Minderheden laten volgens 
respondenten meer en luider hun mening horen en eisen 
nadrukkelijker een plek op in de samenleving. Ook stellen 
mensen met een migratieachtergrond volgens responden-
ten in toenemende mate de Nederlandse cultuur en tradi-
ties ter discussie. Een vaak genoemd voorbeeld hiervan 
is de discussie rond Zwarte Piet. Respondenten denken 
verschillend over deze ontwikkelingen. In grote lijnen zijn bij 
respondenten twee narratieven te identificeren, die elkaar 
overigens niet uitsluiten: een ‘emancipatoir’ narratief dat 
deze ‘mondigheid’ als positief en noodzakelijk ziet; en een 
narratief dat verliesgevoelens omtrent culturele tradities 
centraal zet.

67. In het eerste narratief benadrukken respondenten 
dat als mensen met een migratieachtergrond voor zichzelf 
opkomen en een plaats in de samenleving opeisen, dit 
duidt op emancipatie en toenemende betrokkenheid bij de 
Nederlandse samenleving. 
I. Volgens deze respondenten voelen nieuwe genera-

ties zich betrokken bij de Nederlandse samenleving 
(ze zijn immers hier opgegroeid), en stellen ze juist 
daarom de bestaande cultuur en gebruiken ter discus-
sie. Zij voelen zich Nederlander en willen zich dan ook 
in de Nederlandse cultuur kunnen herkennen. Waarbij 
ook genoemd wordt dat de goede beheersing van de 
Nederlandse taal en het hogere opleidingsniveau van 
deze latere generaties een rol kunnen spelen. 

II. Respondenten die dit ‘emancipatoire’ narratief gebrui-
ken, zijn meestal positief over deze ontwikkelingen, 
maar zijn wel kritisch over de harde toon waarop de 
discussie soms wordt gevoerd.

III. Daarnaast zijn respondenten bang dat de samenleving 
verhardt. Respondenten maken zich zorgen over de 
polarisatie in het debat en mogelijke spanningen die 
kunnen ontstaan, doordat culturele minderheden soms 
op felle toon hun plek opeisen en dat hier vervolgens 
weer een negatieve reactie op komt. Volgens respon-
denten zouden mensen meer voor elkaar open moeten 
staan, en (van beide kanten) nuance moeten terug-
brengen in het debat. Mensen uit zowel de ‘autoch-
tone’ meerderheid als uit culturele minderheden die de 
genuanceerde hoofdstroom binnen die groepen verte-
genwoordigen, zouden meer aan het woord gelaten 
moeten worden, in plaats van mensen die een gepola-
riseerd standpunt innemen.

SOCIALE SAMENHANG EN SOCIALE 
STABILITEIT

Verliesgevoelens, vervreemding, minder 
thuisvoelen

Veel respondenten ervaren ‘verliesgevoelens’ als gevolg 
van de steeds diversere samenleving, zowel op het niveau 
van de eigen woon- en leefomgeving, als op het niveau van 
de Nederlandse cultuur en samenleving.

65. Door het steeds meer divers worden van de samen-
leving zijn verliesgevoelens aanwezig in het denken en in 
de ervaringen van respondenten. Sommige respondenten 
hebben buurtgenoten met een Nederlandse achtergrond 
met wie ze contacten hadden zien vertrekken uit de eigen 
wijk. In plaats daarvan zijn mensen met een migratieach-
tergrond de wijk ingekomen, waarmee deze respondenten 
minder overeenkomsten ervaren. Nauw verweven hiermee 
is het ervaren van een taalbarrière, en het lastig vinden om 
contact te maken met nieuwkomers. Sommige respon-
denten wijzen ook op een gevoel van ‘minder thuisvoelen’, 
‘vervreemding’ en eenzaamheid dat hierdoor kan ontstaan

66. Op het niveau van de Nederlandse samenleving 
spelen bij respondenten zorgen en verwarring over wat 
(nog) de Nederlandse identiteit is, en zorgen over vrijheden 
en (culturele) vanzelfsprekendheden die onder druk komen 
te staan (zie ook narratieven 21 en 22). Verliesgevoelens 
worden ook ervaren ten aanzien van Nederlandse culturele 
tradities (zie ook narratieven 67 en 68) Daarnaast bestaat 
bezorgdheid bij respondenten voor verlies van tolerantie en 
openheid binnen de Nederlandse samenleving, en is men 
bevreesd dat culturele en maatschappelijke verworven-
heden, waarvoor ‘lang is gestreden’, onder druk komen te 
staan door meer behoudende opvattingen van mensen met 
een andere culturele achtergrond (zie ook narratieven 12 tot 
en met 16).
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met een andere achtergrond. Deze respondenten zijn van 
mening dat wanneer je zelf positief en open bent tegenover 
anderen, je deze positiviteit en openheid vaak terugkrijgt.

71. Sommige respondenten ervaren een verschil in 
tolerantie tussen grote steden en kleine steden of dorpen. 
In grote steden zou sprake zijn van minder vooroordelen 
naar mensen met andere etnisch-culturele achtergron-
den. Respondenten denken dat mensen uit dorpen minder 
tolerant zijn, angstiger zijn en meer vooroordelen hebben 
omdat ze minder gewend zijn aan mensen met andere 
achtergronden. En omdat ze hun beelden over mensen met 
andere etnisch-culturele achtergronden vaker krijgen via 
negatieve berichtgeving in de media. 

72. Sommige respondenten geven aan het lastig te 
vinden om mensen met een andere etnisch-culturele 
achtergrond te betrekken bij initiatieven in de wijk. Zoals 
bij leefbaarheidsinitiatieven, schoonmaakacties, wijkagen-
da’s, of toezicht organiseren op spelende kinderen. Andere 
voorbeelden gaan over het betrekken van mensen met een 
andere etnisch-culturele achtergrond om zich actief in te 
zetten binnen verenigingen (zoals bij sportverenigingen); of 
het doen van vrijwilligerswerk.

Discriminatie en vooroordelen

Veel respondenten zijn bezorgd over discriminatie en voor-
oordelen in de etnisch en cultureel diverse samenleving.

73. Veel respondenten zeggen dat discriminatie en 
vooroordelen een probleem vormen in de etnisch en cultu-
reel diverse samenleving. 
I. Respondenten maken zich zorgen over discrimina-

tie en racisme in de samenleving, door medeburgers 
maar ook over discriminatie en vooroordelen in de 
media, door de politie (etnisch profileren), en op de 
arbeidsmarkt. 

II. Zowel respondenten met een Nederlandse als met 
een migratieachtergrond zien een verband tussen 
discriminatie en het zich afsluiten of afkeren van de 
Nederlandse samenleving, boosheid, isolatie en het 
ontstaan van ‘eilandjes’ in de samenleving. Voor deze 
respondenten is gelijke behandeling een belangrijk 
issue, iedereen in de samenleving moet gelijk behan-
deld moet worden, ongeacht culturele afkomst.

III. Sommige respondenten benadrukken dat volgens hen 
discriminatie en racisme in de samenleving worden 
gevoed door negatieve beeldvorming over mensen met 
een migratieachtergrond (met name mensen met een 
Marokkaanse achtergrond en moslims) in de politiek 
en in de media.

68. Een tweede narratief stelt verliesgevoelens centraal. 
Respondenten vrezen dat door de eisen van mensen met 
een migratieachtergrond de Nederlandse cultuur, tradities 
en identiteit onder druk komen staan of dreigen te verdwij-
nen. Dit zorgt volgens respondenten voor maatschappe-
lijke spanningen. Deze respondenten vinden daarom dat 
mensen uit culturele minderheden zich aan de dominante 
Nederlandse cultuur moeten aanpassen in plaats van deze 
ter discussie te stellen. Sommige respondenten denken dat 
multicultureel samenleven niet zal werken als iedere cultuur 
zijn eigen plek opeist, omdat dit zorgt voor segregatie.

Gescheiden werelden: 
bevolkingsgroepen leven langs elkaar

Veel respondenten hebben bij etnische en culturele diversi-
teit in de samenleving het beeld van ‘gescheiden werelden’. 
We kunnen volgens respondenten niet spreken van een 
‘etnisch-cultureel diverse samenleving’, omdat we niet mét 
elkaar maar langs elkaar heen leven. De meeste respon-
denten constateren dat bevolkingsgroepen in zekere mate 
langs elkaar heen leven.

69. Veel respondenten hebben zorgen over toenemende 
fysieke en culturele segregatie tussen bevolkingsgroe-
pen: het ontstaan van ‘eilandjes’ in de samenleving, waar 
mensen van dezelfde cultuur of etnische achtergrond elkaar 
opzoeken en geïsoleerd leven van andere culturen.
I. Sommige respondenten zijn vooral bezorgd over 

de ontwikkelingen in wijken waar vooral mensen 
met een migratieachtergrond wonen. In die wijken 
zouden mensen wonen die zich afzonderen van de 
Nederlandse samenleving. Deze respondenten hebben 
op zichzelf veelal wel begrip dat mensen met dezelfde 
achtergrond bij elkaar wonen, maar maken zich wel 
zorgen over de gevolgen voor de uitwisseling met de 
Nederlandse cultuur. 

II. Enkele respondenten denken dat mensen met een 
migratieachtergrond zich soms te veel identifice-
ren met het land van herkomst. Daarbij worden 
Nederlanders met een Turkse achtergrond als speci-
fieke groep benoemd. Als voorbeeld noemen respon-
denten spanningen in de Turkse gemeenschap na de 
mislukte couppoging in Turkije.

70. Sommige respondenten stellen dat het probleem 
van segregatie ook niet moet worden overdreven. Er zijn 
volgens hen genoeg mensen met een migratieachtergrond 
die goed integreren en wél toenadering zoeken tot mensen 
met een andere achtergrond dan zijzelf. Respondenten 
geven voorbeelden van positieve ervaringen met mensen 



89Bezorgdheid en Veerkracht

hebben, zoals met directe buren, collega’s op het werk, 
op school en op de sportvereniging. 

II. Negatieve ervaringen worden daarentegen vooral 
opgedaan met mensen met een andere achtergrond 
die men niet persoonlijk kent en die een meer ‘vluchtig’ 
(kortdurend, niet bestendig) karakter hebben, zoals op 
straat of tijdens het uitgaan.

III. Positieve ervaringen, welke een bestendig of terugke-
rend karakter hebben, zorgen voor veerkracht/buffer 
bij mensen, zodat ‘vluchtige’ negatieve ervaringen en 
mediaberichtgeving minder impact hebben.

78. Sommige respondenten hebben het beeld dat de 
integratie vordert: zij zien bijvoorbeeld dat bevolkingsgroe-
pen minder langs elkaar heen leven, elkaar meer respecte-
ren en accepteren. 
I. Kinderen van migranten zijn in Nederland geboren 

en groeien hier op. Daardoor beheersen ze volgens 
respondenten de Nederlandse taal goed, kennen ze de 
cultuur, en mengen ze zich met andere bevolkingsgroe-
pen in de samenleving. 

II. Respondenten noemen in de interviews voorbeel-
den van mensen met een migratieachtergrond die de 
taal goed spreken, die actief toenadering zoeken en 
waarmee men makkelijk kan communiceren. Deze 
mensen willen niet geïsoleerd van andere bevolkings-
groepen leven, stellen zich actief op in de Nederlandse 
samenleving en dragen hieraan ook actief bij. 

79. Sommige respondenten denken dat stereoty-
pen, vooroordelen, tegenstellingen en spanningen tussen 
mensen uit verschillende bevolkingsgroepen steeds meer 
zullen afnemen, omdat mensen met een migratieach-
tergrond steeds meer onderdeel zijn geworden van de 
samenleving. 
I. Mensen met een Nederlandse achtergrond komen 

steeds meer in aanraking met - en raken daardoor 
gewend aan - mensen met een migratieachtergrond. 

II. Daarnaast hebben mensen met een migratieachter-
grond volgens respondenten een steeds betere positie 
op de arbeidsmarkt, zijn steeds hoger opgeleid, en 
spelen een grotere rol binnen de politiek. Respondenten 
wijzen erop dat onder meer islamitische meisjes het 
steeds beter doen in het onderwijs, en dat de aanwe-
zigheid van mensen met een migratieachtergrond ook 
in het hoger onderwijs steeds meer toeneemt.

III. Tevens constateren respondenten dat ook mensen met 
een Nederlandse achtergrond zich meer openstellen 
voor de aanwezigheid van mensen met een migratie-
achtergrond in de samenleving, met name jongeren. 
Nederlandse jongeren zijn meer gewend dan de oudere 
generaties om met mensen met andere etnisch-cultu-
rele achtergronden dan zijzelf om te gaan.

IV. Anderzijds stellen sommige respondenten ook dat 
negatieve beeldvorming, en daardoor discriminatie en 
racisme in de samenleving, wordt gevoed door gedrag 
van sommige mensen uit minderheidsgroepen zelf. 

74. Een ander narratief omtrent discriminatie dat 
sommige respondenten in onze gesprekken hanteerden, 
is dat mensen met een migratieachtergrond zich soms te 
makkelijk ‘verschuilen’ achter discriminatie als oorzaak van 
problemen.

75. Sommige respondenten vinden dat discriminatie te 
veel wordt bezien vanuit het perspectief van ‘autochtoon’ 
versus ‘allochtoon’. Zij signaleren dat er namelijk ook discri-
minatie en uitsluiting tussen mensen uit migrantengroepen 
onderling plaatsvindt (bijvoorbeeld tussen Marokkanen en 
Surinamers, of Koerden en Turken), en binnen bevolkings-
groepen (bijvoorbeeld tussen Surinaamse Hindoestanen en 
Creolen, en binnen de Turkse gemeenschap). 

76. Ook geven sommige respondenten voorbeelden 
van mensen met een Nederlandse achtergrond die worden 
gediscrimineerd door mensen met een migratieachter-
grond, voornamelijk discriminatie door kinderen wordt 
hierbij genoemd. Respondenten zijn bezorgd dat discrimi-
natie tussen en binnen migrantengroepen, en discrimina-
tie van mensen met een Nederlandse achtergrond, vaker 
zal gaan voorkomen doordat het aantal mensen met een 
migratieachtergrond toeneemt. Daarom zouden voor-
noemde vormen van discriminatie volgens deze respon-
denten een plaats moeten krijgen in antidiscriminatiebeleid.

Tegenstellingen en vooroordelen in de 
samenleving nemen juist af

We kwamen bij respondenten ook veel positieve ervaringen 
met multicultureel samenleven tegen, evenals optimisme 
over de veerkracht van de samenleving in het omgaan met 
verschillen, en optimisme over het op termijn verdwijnen 
van vooroordelen en tegenstellingen.

77. Positieve ervaringen met multicultureel samenleven 
en optimisme over de veerkracht van de samenleving in 
het omgaan met verschillen hebben voornamelijk respon-
denten uit stedelijke gebieden. Ook jonge mensen hebben 
relatief vaak positieve ervaringen en zijn optimistischer.
I. Uit de interviews blijkt dat we dit in belangrijke mate 

kunnen verklaren door frequentie en kwaliteit van 
persoonlijke contacten met mensen met een andere 
etnisch-culturele achtergrond. Positieve contacten 
zijn vooral met mensen die men persoonlijk kent en 
die bovendien een bestendig of terugkerend karakter 
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82. Volgens sommige respondenten kan polarisatie 
tussen mensen met verschillende etnisch-culturele achter-
gronden worden tegengegaan door meer aandacht voor 
opvattingen die leven in het brede spectrum tussen de 
‘polen’. Hieraan zijn volgens deze respondenten wel enkele 
belangrijke randvoorwaarden verbonden:
I. Ten eerste moet het initiatief moet van beide kanten 

komen, dus van zowel mensen met een Nederlandse - 
als mensen met een migratieachtergrond. 

II. Ten tweede moet het ‘midden’ in de Nederlandse 
samenleving zijn stem krachtig genoeg kunnen laten 
horen en niet overstemd worden door burgers en 
opiniemakers die luid roepen aan de extremen. 

III. Ten derde zien respondenten een belangrijke rol voor 
culturele minderheidsgroepen. Namelijk dat deze 
gemeenschappen zich ervoor inzetten dat extreme 
opvattingen die claimen het geluid van gehele bevol-
kingsgroepen te vertegenwoordigen, zonodig krachtig 
worden weersproken.

ECONOMIE EN VERZORGINGSSTAAT

Verdringing op de arbeids- en 
woningmarkt

In de interviews stelden respondenten diverse economi-
sche aspecten aan de orde, zoals de gevolgen van migratie 
voor kansen op een baan of woning, de beschikbaar-
heid van sociale voorzieningen en de draagkracht van de 
Nederlandse economie. Zorgen betreffen vooral de econo-
mische gevolgen van de komst van nieuwe migranten 
-vluchtelingen en arbeidsmigranten- naar Nederland, en 
gaan niet zozeer over mensen met een migratieachtergrond 
die al langer in Nederland zijn of in Nederland zijn geboren.

Verdringing op de arbeidsmarkt

83. Sommige respondenten denken dat Nederlanders 
door de komst van migranten minder kans hebben op een 
baan. 
I. Dit geldt volgens deze respondenten vooral voor lager 

opgeleiden. Volgens respondenten is er al te weinig 
werk voor mensen met weinig of een lage opleiding, en 
zij ervaren dat migranten de weinige banen ‘inpikken’ 
door oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld omdat 
migranten akkoord gaan met een lager loon, waardoor 
de lonen dalen.

II. Volgens respondenten zorgt dit voor verdringing van 
mensen met een hoger loon uit bepaalde bedrijfstak-
ken, vooral voor bepaalde sectoren zoals de bouw- of 
transportsector. De voorbeelden die respondenten 

Berichtgeving in media, selectief 
mediagebruik en populisme

Volgens veel respondenten dragen zowel populisme, 
berichtgeving in traditionele en sociale media, als selectief 
gebruik van deze media (‘informatiebubbels’) bij aan polari-
satie in de samenleving.

80. Volgens veel respondenten dragen zowel populisme, 
berichtgeving in traditionele en sociale media, als selectief 
gebruik van deze media (‘informatiebubbels’) bij aan polari-
satie in de samenleving:
I. Media zoomen volgens respondenten vooral in op 

negatief nieuws zoals incidenten waar immigranten of 
moslims bij betrokken zijn; en brengen weinig positief 
nieuws zoals over moslims die maatschappelijk 
succesvol zijn. 

II. Ook vinden deze respondenten dat media populis-
ten te veel een podium geven voor polariserende 
boodschappen. 

III. Discussiefora op Internet en sociale media worden 
gezien als aanjagers voor polarisatie en negatieve 
vooroordelen. Respondenten maken zich hierover 
zorgen en vinden dat burgers, met name jongeren, 
bewuster moeten worden gemaakt van de impact van 
uitspraken en schelden. 

IV. Ook maken sommige respondenten zich zorgen over 
‘informatiebubbels’. Burgers maken volgens hen selec-
tief gebruik van media waardoor zij steeds minder 
worden geconfronteerd met andere opvattingen dan 
die van henzelf. Op sociale media en internetfora 
worden burgers alleen nog bevestigd in hun eigen 
gelijk. Hierdoor gaan wereldbeelden in de samenle-
ving steeds meer uiteenlopen, en gaan groepen elkaar 
minder goed begrijpen.

81. Overigens leggen respondenten die bezorgd zijn 
over de opkomst van populisme, de schuld hiervoor niet 
geheel bij de politiek en de media. Deze respondenten 
wijzen erop dat populisme geen kans zou maken als er geen 
reële voedingsbodem zou zijn voor onvrede en frustraties 
over de etnisch-cultureel diverse samenleving.

Het ‘midden’ versterken

Volgens sommige respondenten kan polarisatie worden 
tegengegaan door meer aandacht voor opvattingen die 
leven in het brede spectrum tussen de ‘polen’. Hieraan zijn 
volgens deze respondenten wel enkele belangrijke rand-
voorwaarden verbonden.
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Nederlanders zelf niet willen doen, en er is dus geen 
sprake van verdringing

II. Daarnaast gaat het bij kansen op een baan volgens deze 
respondenten om wie het best gekwalificeerd is voor 
de baan. Deze respondenten vinden dat Nederlanders 
die geen werk kunnen vinden, hier niet migranten de 
schuld van kunnen geven, maar zichzelf meer moeten 
inzetten om werk te vinden.

III. Tevens zijn er respondenten die denken dat door de 
komst van migranten, door een groeiende bevolking, er 
juist meer werkgelegenheid ontstaat.

Druk op sociale voorzieningen en 
verzorgingsstaat

In onze gesprekken kwamen diverse zorgen naar voren 
over het behoud van de verzorgingsstaat. Ook deze zorgen 
gaan vooral over de gevolgen van de komst van nieuwe 
migranten.

86. Sommige respondenten zijn bezorgd dat door de 
komst van grote aantallen migranten het steeds moeilijker 
zal worden om ook in de toekomst de sociale voorzieningen 
in Nederland overeind te houden, zoals gezondheidszorg, 
onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Deze 
respondenten vinden dat er een betere balans zou moeten 
zijn tussen overheidsaandacht voor nieuwkomers (zoals 
vluchtelingen) en de rest van de samenleving, vooral zolang 
er nog armoede is in Nederland of een tekort aan huizen. 

87. Sommige respondenten denken dat nieuwkomers 
te snel of te makkelijk een beroep kunnen doen op sociale 
voorzieningen in Nederland. Dit ervaren respondenten als 
oneerlijk tegenover Nederlanders die werken en belas-
ting betalen. Daarnaast moet de overheid volgens enkele 
respondenten beter controleren of migranten die een uitke-
ring ontvangen hier wel recht op hebben. 

88. Ook maken sommige respondenten zich zorgen 
over de kosten van de komst van migranten. Men denkt 
dat vooral de komst van asielzoekers kostbaar is, omdat 
zij vaak niet mogen werken (en dus geen belasting betalen) 
maar wel kosten met zich mee brengen (opvang, uitkerin-
gen, zakgeld, reïntegratiecursussen, gezinshereniging). 
Volgens deze respondenten zou de prioriteit van de overheid 
meer moeten liggen bij andere problemen in de samenle-
ving, zoals armoede of gebrekkige gezondheidszorg voor 
ouderen. Ook hier zien we dat respondenten het als oneer-
lijk ervaren, wanneer mensen die al in Nederland wonen 
voor hun gevoel minder aandacht krijgen dan nieuwkomers. 

geven gaan vooral over verdringing door arbeidsmi-
granten uit Oost-Europa.

III. Daarnaast zijn respondenten bezorgd dat er in de 
toekomst een tekort aan banen ontstaat, als het aantal 
migranten blijft toenemen.

IV. Volgens enkele respondenten worden de kansen op 
een baan verkleind door een voorkeursbeleid voor 
mensen met een migratieachtergrond. Deze respon-
denten ervaren dit als oneerlijk.

Verdringing op de woningmarkt

84. Sommige respondenten denken dat de komst van 
migranten leidt verdringing op de woningmarkt. 
I. Respondenten stellen bijvoorbeeld dat er een tekort is 

aan (huur)woningen in Nederland, waardoor mensen 
lang op de wachtlijst voor een woning moeten staan. 
Respondenten zijn bezorgd dat dit woningtekort door 
de komst van migranten naar Nederland toeneemt, en 
dat het voor henzelf of mensen in hun omgeving zo 
steeds moeilijker wordt een huis te vinden. 

II. Respondenten hebben er met name moeite mee als 
vluchtelingen voorrang krijgen op een sociale huur-
woning, waardoor volgens hen mensen die al jaren op 
de wachtlijst stonden, en wie soms al een huis was 
beloofd, nog langer moeten wachten. Enkele respon-
denten hebben dit zelf meegemaakt en zijn hierover 
boos. Ook sommige respondenten die zelf geen proble-
men hebben gehad met het vinden van een woning, 
vinden het oneerlijk als aan migranten voorrang zou 
worden verleend, en vinden dat zij ‘net als iedereen’ 
achteraan in de wachtrij moeten aansluiten.

III. Andere respondenten zeggen te begrijpen dat er 
voorrang aan vluchtelingen wordt verleend bij het 
toekennen van woningen, maar vinden het moeilijk om 
te accepteren dat daardoor andere mensen, die soms 
al lang op een woning wachten, nog langer moeten 
wachten. Deze respondenten maken zich zorgen over 
het draagvlak voor vluchtelingenopvang en vinden dat 
er snel meer huizen beschikbaar moeten komen, door 
nieuwe huizen te bouwen of oude kantoorpanden om 
te bouwen tot appartementencomplexen.

Immigratie heeft geen gevolgen voor de kansen op een 
baan of huis

85. Sommige respondenten denken dat de komst van 
migranten niet tot verdringing op de arbeids- of woning-
markt leidt. 
I. Op het gebied van baankansen zijn deze responden-

ten van mening dat er voor Nederlanders altijd werk 
te vinden is, mits zij echt gemotiveerd zijn en bereid 
om ook minder leuk werk te accepteren. Migranten 
doen volgens deze respondenten vaak werk dat 
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en opgegroeid. Volgens respondenten is de werkloosheid 
onder hen hoger dan onder jongeren met een Nederlandse 
achtergrond. Respondenten noemen hiervoor verschillende 
mogelijke oorzaken. 
I. Ten eerste zijn jongeren met een migratieachtergrond 

volgens respondenten vaker werkloos, door discrimi-
natie bij het vinden van een baan of stage.

II. Een tweede oorzaak is volgens respondenten vroeg-
tijdige schooluitval. Deze hogere schooluitval kan 
volgens respondenten komen doordat jongeren met 
een migratieachtergrond het moeilijker hebben in het 
Nederlandse onderwijs. Andere respondenten denken 
dat jongeren met een migratieachtergrond minder 
gemotiveerd zijn om te slagen voor school en een baan 
te vinden. Volgens respondenten zijn voor sommige 
jongens status en ‘het snelle geld’ zo verleidelijk, dat 
ze eerder in de criminaliteit terecht komen in plaats van 
een baan te zoeken.

III. Ook zijn er ook respondenten die denken dat mensen 
met een migratieachtergrond vaker werkloos zijn, 
omdat zij een laag arbeidsethos hebben. Dat wil 
zeggen dat zij bijvoorbeeld niet alle werk willen accep-
teren, niet hard genoeg zouden werken, te laat komen 
of afspraken niet nakomen. Respondenten noemen 
hierbij jongens met een Marokkaanse achtergrond als 
specifieke groep.

Migranten zijn hard nodig voor de 
Nederlandse economie

Veel respondenten noemen ook positieve gevolgen van 
immigratie voor de economie. Sommige respondenten zijn 
uitgesproken optimistisch over de bijdrage van mensen 
met een migratieachtergrond op de langere termijn voor de 
Nederlandse economie en samenleving.

Respondenten noemen positieve gevolgen van immigratie 
voor de economie.

95. Veel respondenten noemen dat migranten banen 
vervullen die ‘Nederlanders niet willen doen’.

96. Sommige respondenten benadrukken positieve 
gevolgen van de komst van migranten voor de economie, 
omdat dit bijdraagt aan het tegengaan van gevolgen van 
vergrijzing en daarmee het behoud van de verzorgingsstaat 
op de langere termijn.

97. Hiernaast spraken we respondenten die vinden dat 
mensen met een migratieachtergrond vaak harde werkers 
zijn. Respondenten benoemen dat zij bijvoorbeeld lange 
werkweken maken en meerdere banen naast elkaar hebben.

89. Enkele respondenten benadrukken dat, hoewel de 
opvang van vluchtelingen (veel) geld kost, Nederland rijk 
genoeg is om dit te bekostigen.

90. Hiernaast benadrukten enkele respondenten dat 
asielzoekers toegestaan zou moeten worden om te werken, 
om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dat is 
volgens respondenten beter voor hun eigenwaarde, inte-
gratie, en voor het draagvlak in de samenleving.

Zorgen over arbeidsparticipatie van 
mensen met een migratieachtergrond

De mate waarin respondenten het gevoel hebben dat 
migrantengroepen een bijdrage (kunnen) leveren aan de 
economie in Nederland, draagt bij aan de acceptatie van 
deze groepen. Als het gaat om de arbeidsparticipatie van 
nieuwkomers, dan verschilt per groep in hoeverre respon-
denten zich hier zorgen over maken.

91. Over arbeidsmigranten (zoals Polen) zijn de meeste 
respondenten positief. Zij zijn volgens hen ‘hardwerkend’ en 
doen werk waar in Nederland veel behoefte aan is, ook zijn 
er bij een aantal respondenten zorgen over verdringing op 
de arbeidsmarkt. 

92. Over de competenties en aansluiting op de arbeids-
markt van vluchtelingen zijn respondenten veelal minder 
optimistisch; waarbij sommige respondenten overigens 
wel verschillen noemen tussen verschillende groepen 
vluchtelingen. 

93. Sommige respondenten zijn bezorgd dat de kennis 
en competenties van veel vluchtelingen onvoldoende 
aansluiten op wat wordt gevraagd op de arbeidsmarkt. 
I. Dit komt volgens respondenten doordat vluchtelingen 

vaak ongeschoold of laagopgeleid zijn. 
II. Voor hoger opgeleide vluchtelingen zou gelden dat 

de diploma’s niet goed aansluiten op de Nederlandse 
situatie, of dat vluchtelingen actuele kennis van hun 
werkveld ontberen (vanwege het feit dat ze een of 
meerdere jaren op de vlucht zijn geweest en ook in de 
asielprocedure kennis niet hebben geactualiseerd). 

III. Verder noemen respondenten vaak dat vluchtelingen 
de Nederlandse taal (nog) onvoldoende beheersen. Het 
kunnen spreken van de Nederlandse taal is volgens hen 
voor veel banen een vereiste.

94. Daarnaast zijn sommige respondenten bezorgd 
over de arbeidsparticipatie van mensen met een migra-
tieachtergrond die al langer in Nederland wonen. Men is 
vooral bezorgd over jongeren met een migratieachter-
grond, voornamelijk jongens, die in Nederland zijn geboren 



93Bezorgdheid en Veerkracht

religies hebben een feestdag die gericht is op de familie 
(Kerst en Suikerfeest).

Vrees voor overheersing door islam

Enkele respondenten zijn bezorgd dat door de aanwezig-
heid van moslims of de komst van islamitische migranten, 
de islam uiteindelijk de overhand zal krijgen in Nederland.

104. Enkele respondenten zijn bezorgd dat door de 
aanwezigheid van moslims of de komst van islamitische 
migranten, de islam uiteindelijk de overhand zal krijgen in 
Nederland. 
I. Deze respondenten maken zich zorgen dat het islami-

tische geloof zal botsen met het christelijke geloof of 
de Nederlandse samenleving, of dat Nederland door 
de islam zal veranderen. Zij denken dat normen en 
waarden van moslims conflicteren met ‘Nederlandse’ 
normen en waarden, en geloven niet dat dit zal veran-
deren door bijvoorbeeld integratie van moslims. 

II. Men denkt dat conflicterende opvattingen van moslims 
niet (alleen) door cultuur worden bepaald, maar (ook) 
voortvloeien uit de religie zelf. Het islamitische geloof 
staat volgens deze respondenten niet toe dat deze 
opvattingen worden aangepast, en zij denken daarom 
dat botsingen onvermijdelijk zullen zijn.

105. Een enkele respondent denkt dat moslims van 
Nederland een islamitisch land willen maken. Islamitische 
mensen willen volgens deze respondenten hun geloof 
opdringen, en niet-moslims bekeren.

Zichtbaarheid van de islam

Sommige respondenten zijn in de interviews ingegaan op 
de zichtbaarheid van de islam, zoals religieuze kleding en 
moskeeën.

106. Respondenten refereren bij islamitische kleding 
vooral aan het dragen van een hoofddoek, niqaab’s/boerka’s 
en (in mindere mate) djelleba’s. 

107. Sommige respondenten voelen zich ongemakke-
lijk bij de zichtbaarheid van de islam, maar merken zij ook 
regelmatig op dat moslims vrij moeten zijn om hun geloof 
te belijden. Respondenten ervaren dubbele gevoelens: aan 
de ene kant vinden zij dat het iemands eigen keus is wat 
voor kleding wordt gedragen, tegelijkertijd geeft de kleding 
hen een ongemakkelijk of zelfs onveilig gevoel. 

108. Dit lijkt vooral te komen doordat dit ongemak 
verweven is met bezorgdheid: bezorgdheid over de positie 

98. Sommige respondenten zijn van mening dat mensen 
met een Nederlandse achtergrond kunnen leren van het hoge 
arbeidsethos van mensen met een migratieachtergrond.

Optimisme bij respondenten over de bijdrage van mensen 
met een migratieachtergrond op de langere termijn voor 
de Nederlandse economie en samenleving.

99. Sommige respondenten noemen expliciet dat alle 
mensen die (hard) werken goed zijn voor de economie. Hun 
achtergrond is volgens deze respondenten niet relevant; 
mensen moeten beoordeeld worden op hun prestaties en 
kwaliteiten. Zolang iemand bereid is te werken, is diegene 
wat deze respondenten betreft welkom in Nederland. 

100. Daarnaast zijn sommige respondenten uitgesproken 
optimistisch over de bijdrage van mensen met een migra-
tieachtergrond op de langere termijn voor de Nederlandse 
economie en samenleving. Respondenten geven voorbeel-
den van maatschappelijk succesvolle mensen met een 
migratieachtergrond om dit punt te onderbouwen.

Culturele diversiteit goed voor de economie

101. Sommige respondenten zijn van mening dat cultu-
rele diversiteit goed is voor de economie in algemene 
zin. Een reden die respondenten hiervoor noemen is dat 
migranten nieuwe ideeën of kennis met zich mee brengen. 
Daarnaast levert de aanwezigheid van winkels/producten 
uit andere landen volgens hen een positieve bijdrage aan de 
Nederlandse economie.

102. Ook denken sommige respondenten dat diversiteit 
goed is voor de economie omdat mensen met een migra-
tieachtergrond bepaalde kwaliteiten met zich meebrengen, 
zoals het spreken van een tweede taal of beschikken over 
bepaalde kennis. Bijvoorbeeld in de handel maar ook in 
andere sectoren zijn deze kwaliteiten een verrijking, aldus 
deze respondenten.

RELIGIEUZE DIVERSITEIT

Overeenkomsten tussen religies

Sommige respondenten benoemen expliciet dat volgens 
hen de christelijke en de islamitische religies in wezen 
weinig van elkaar verschillen.

103. Sommige respondenten benadrukken dat naar hun 
mening gewoonten en tradities van de christelijke en isla-
mitische religies op elkaar lijken. Bijvoorbeeld: beide religies 
kennen een periode van vasten: ramadan in de islam, en de 
vastenperiode voor Pasen in het christendom. Een moslim 
gaat naar de moskee, een katholiek gaat naar de kerk. Beide 
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Voorwaardelijkheid van 
vluchtelingenopvang

In veel gesprekken kwam naar voren dat respondenten 
dubbele gevoelens ervaren over de komst en opvang van 
vluchtelingen. Waar respondenten aan de ene kant de 
morele verplichting voelen om vluchtelingen op te vangen, 
stellen zij aan de andere kant grenzen of voorwaarden 
aan deze opvang. Redenen die respondenten hiervoor 
noemen zijn zowel economisch, cultureel als aan veiligheid 
gerelateerd.

Economische voorwaarden

112. Economische kanttekeningen zijn dat responden-
ten denken dat vluchtelingenopvang (te) veel geld kost, 
de verzorgingsstaat onder druk komt te staan, en dat de 
komst van veel vluchtelingen kan leiden tot werkloosheid of 
problemen met huisvesting. Respondenten geven vaak wel 
aan dat wat hun betreft meer vluchtelingen welkom zouden 
zijn als er tegelijkertijd meer gedaan zou worden aan deze 
problemen (zie ook narratieven 83 tot en met 90). 

Culturele en aan veiligheid gerelateerde voorwaarden

113. Respondenten noemen ook culturele en aan veilig-
heid gerelateerde redenen waarom een grens gesteld moet 
worden aan het aantal vluchtelingen dat kan worden opge-
vangen. Sommige respondenten zijn bezorgd over conflic-
terende normen en waarden, het ontstaan van sociale 
spanningen of een bedreiging van de Nederlandse identiteit, 
op het moment dat er veel vluchtelingen naar Nederland 
komen. Daarnaast maken sommige respondenten zich 
zorgen over criminaliteit of terrorisme. Er zou volgens 
deze respondenten een betere screening moeten zijn van 
asielzoekers (op banden met terroristische organisaties of 
crimineel verleden), meer aandacht voor getraumatiseerde 
vluchtelingen, en hard moeten worden opgetreden tegen 
asielzoekers/statushouders die de wet overtreden.

Aandacht voor omwonenden AZC’s

114. Enkele respondenten koppelen het draagvlak voor 
de opvang van vluchtelingen aan de voorwaarde dat er 
voldoende aandacht moet zijn voor de vragen, zorgen en 
veiligheid van omwonenden rond AZC’s. Lokaal bestuur 
en opvanglocaties moeten omwonenden serieus nemen, 
met hen in gesprek gaan en maatregelen nemen om 
zorgen weg te nemen en eventuele overlast te voorkomen. 
Respondenten hebben de indruk dat dit niet altijd voldoende 
gebeurt.

Leefklimaat in Nederland

van de vrouw, angst voor terrorisme of de angst dat de 
islam de overhand krijgt in Nederland. Respondenten 
noemen vooral het onprettig te vinden om de ander niet 
te kunnen zien. Daarnaast zien sommige respondenten 
bedekkende kleding (vooral een niqaab of boerka, maar een 
enkeling noemt ook de hoofddoek) als teken van onderdruk-
king van de vrouw, of als signaal dat iemand zich niet wil 
‘aanpassen’.

109. Moskeeën worden minder vaak genoemd dan isla-
mitische kleding. Enkele respondenten vinden dat er te veel 
moskeeën zijn, of dat deze niet passen in het straatbeeld 
van Nederland.

KOMST EN OPVANG VAN 
VLUCHTELINGEN

Opvang is een morele plicht

Het merendeel van de respondenten beschouwt de opvang 
van vluchtelingen als een morele plicht, of vindt dat 
Nederland als welvarend land zijn verantwoordelijkheid 
moet nemen om vluchtelingen op te vangen.

110. Veel respondenten geven aan dat het een morele 
plicht of verantwoordelijkheid is om vluchtelingen in 
Nederland op te vangen. Ieder mens heeft volgens respon-
denten recht op een veilig leven en mensen in de wereld 
moeten elkaar helpen. Respondenten geven hierbij aan 
dat zij zelf ook opgevangen zouden willen worden, als zij 
zouden moeten vluchten voor geweld. Daarnaast zijn er 
respondenten die vinden dat de welvaart in Nederland de 
plicht schept om vluchtelingen op te vangen.

111. Enkele respondenten zijn van mening dat er meer 
vluchtelingen in Nederland kunnen worden opgevangen 
dan nu gebeurt. Wel verbinden respondenten hieraan de 
voorwaarde dat het vluchtelingenbeleid dan goed of beter 
georganiseerd moet zijn, zoals door goede screening van 
vluchtelingen, eerlijke verdeling van vluchtelingen over 
Europese lidstaten, of bouw van extra woningen.
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grote druk levert op de verzorgingsstaat of op andere wijze 
onhaalbaar is.

121. Andere respondenten tonen minder begrip en zijn 
meer uitgesproken tegen opvang van deze mensen. Enkele 
respondenten gebruiken hierbij de term ‘gelukszoekers’.

122. We spraken ook respondenten die dit onderscheid 
tussen ‘echte’ en ‘economische’ vluchtelingen niet zo scherp 
willen maken. Volgens deze respondenten heeft iedereen 
recht op een beter leven en kunnen we ook economische 
vluchtelingen opvangen, mits zij een bijdrage leveren aan 
de maatschappij.

Suggesties voor verbeterpunten

Veel respondenten zijn bezorgd over de (psychische) 
situatie van vluchtelingen en hun integratie in de samenle-
ving, en noemen hieromtrent mogelijke verbeterpunten voor 
het huidige asielbeleid.

123. In de eerste plaats denken sommige respondenten 
dat vluchtelingen lang niets te doen hebben, te lang verblij-
ven in een opvanglocatie of AZC, in afzondering van de rest 
van de samenleving.
I. De lange wachttijd zou volgens deze respondenten het 

integratieproces belemmeren doordat (vaak getrau-
matiseerde) vluchtelingen zich vervelen, zich nutteloos 
voelen en psychische problemen kunnen ontwikkelen.

II. Het integratieproces zou volgens deze respondenten 
kunnen verbeteren door sneller duidelijkheid te geven 
aan vluchtelingen, procedures te bekorten en vluch-
telingen meteen zoveel mogelijk in de samenleving te 
betrekken. Men suggereert dat vluchtelingen sneller 
de kans moeten krijgen om te integreren, bijvoorbeeld 
door (vrijwilligers)werk te mogen doen, de taal sneller 
te leren, en zich onder de mensen in de samenleving te 
kunnen mengen.

124. Hiernaast noemen respondenten aandachtspun-
ten die volgens hen ook op de langere termijn kunnen 
bijdragen aan het draagvlak in de samenleving voor 
vluchtelingenopvang.
I. Enkele respondenten expliciteren dat het asielbeleid 

strenger zou moeten zijn voor mensen die misbruik 
maken van het systeem of geen kans maken op een 
verblijfsvergunning. 

II. Ook noemen enkele respondenten dat vluchtelingen 
die terug kunnen naar het land van herkomst omdat 
de situatie daar weer veilig is, sneller terug gestuurd 
moeten worden.

115. Enkele respondenten stellen grenzen aan de 
opvang van vluchtelingen omdat het volgens hen al te vol 
is in Nederland om nog meer mensen toe te kunnen laten. 
Volgens deze respondenten is Nederland al te veel volge-
bouwd en is er daarom letterlijk geen plek voor nieuwko-
mers (Nederland slibt dicht, het is slecht voor het leefkli-
maat, er blijft geen natuur meer over).

Tijdelijke stop

116.  Een enkele respondent is voorstander van een tijde-
lijke stop op de opvang van vluchtelingen in Nederland, 
totdat Nederland de zaken beter op orde heeft (maat-
schappelijke problemen zoals het tekort aan goedkope 
woonruimte, banen voor laagopgeleiden, betere zorg voor 
ouderen).

Opvang versoberen

117. Sommige respondenten geven aan dat vluchtelingen 
wat hen betreft welkom zijn, maar dat de opvang soberder 
zou moeten zijn. Er gaat volgens deze respondenten te veel 
geld naar vluchtelingenopvang, wat ten koste zou gaan van 
de aanpak van andere problemen in de samenleving zoals 
armoede of problemen in de ouderenzorg. 

Ondermijning draagvlak door ‘ondankbaarheid’

118. Enkele respondenten hebben het idee dat vluchtelin-
gen niet of onvoldoende dankbaar zijn voor de hulp die ze 
krijgen, en vooraf hiervan te veel verwachtten. Dit geeft deze 
respondenten een vervelend gevoel, soms in combinatie 
met de opvatting dat opvang soberder mag of dat vluchte-
lingen worden ‘voorgetrokken’ boven anderen in Nederland.

Onderscheid ‘echte’ vluchtelingen en 
‘economische’ vluchtelingen

Een onderscheid dat respondenten in de gesprekken regel-
matig maken, is tussen ‘echte’ vluchtelingen en ‘economi-
sche’ vluchtelingen.

119. Met ‘echte’ vluchtelingen doelen respondenten op 
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld, hun 
leven niet zeker zijn in hun land van herkomst. Respondenten 
vinden het een morele plicht om deze mensen op te vangen. 
Maar ‘economische’ vluchtelingen, waarmee respondenten 
doelen op mensen die in hun land van herkomst veilig waren 
maar om financiële redenen naar Nederland komen; zouden 
volgens respondenten niet opgevangen moeten worden.

120. Veel van deze respondenten zeggen wel begrip te 
hebben voor ‘economische’ vluchtelingen, maar zijn tegen 
de opvang van deze mensen omdat dit volgens hen een te 
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III. Wanneer er een AZC/noodopvang in een wijk wordt 
geopend moet er extra aandacht worden besteed aan 
de veiligheid in die wijk (zoals hoe problemen kunnen 
worden gemeld en afspraken over de opvolging en 
terugkoppeling van meldingen).

127. Respondenten geven aan via verschillende kanalen 
geïnformeerd te willen worden, zoals via folders, (lokale) 
kranten, internet, Facebook of bijeenkomsten. Verder geven 
respondenten aan dat de overheid burgers meerdere malen 
moet informeren, in plaats van eenmalig een brief te sturen. 
Ook geven respondenten aan tijdig geïnformeerd te willen 
worden. 

128. Verder wordt de suggestie gedaan om een vluchte-
ling zelf te laten vertellen, op bijvoorbeeld een informatie-
bijeenkomst. Dit zou kunnen bijdragen aan het begrip van 
mensen voor vluchtelingen. 

129. Over de toon die de overheid in communicatie over 
vluchtelingen zou moeten aanslaan, zeggen respondenten 
dat deze feitelijk, neutraal en reëel moet zijn: de overheid 
moet de zaken niet positiever voordoen en ‘niet eromheen 
draaien’. Verder geven respondenten aan dat de overheid 
naar mensen moet luisteren, zodat burgers niet het gevoel 
krijgen dat de komst van een AZC ‘doorgedrukt’ wordt.

POSITIEVE EN NEGATIEVE 
NARRATIEVEN GAAN VAAK SAMEN

De meeste respondenten zijn niet in te delen volgens een 
strakke scheidslijn van ‘voor- en tegenstanders’ van (toene-
mende) etnisch-culturele diversiteit; hun denken is niet 
zwart-wit maar kent ‘vele tinten grijs’.

130. Respondenten denken aanzienlijk minder ‘polair’ 
over (toenemende) etnisch-culturele diversiteit dan de 
standpunten die door opiniemakers en politici worden inge-
nomen in het maatschappelijk debat. Alle door ons geïn-
terviewde burgers hebben zowel positieve en negatieve 
beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen ten aanzien van 
(toenemende) etnisch-culturele diversiteit. In hoofdstuk 8 
staan voorbeelden van citaten van respondenten, die goed 
laten zien hoe respondenten verschillende beelden, ideeën, 
gevoelens en ervaringen omtrent etnische/culturele diversi-
teit in zich verenigen.

131. Regelmatig zijn respondenten zich bewust van 
de (ogenschijnlijk) tegenstrijdige beelden of ideeën die zij 
bezitten, en in onze gesprekken uitten mensen soms kritiek 
op hun eigen woorden of laten ze blijken te worstelen 
met verschillende beelden en discriminerend denken over 

III. Tot slot geven sommige respondenten aan dat er 
minder grote opvanglocaties zouden moeten komen 
en meer kleinschalige opvang. 

IV. We spraken ook respondenten die aangeven wél 
tevreden te zijn over hoe de opvang van vluchtelingen 
in Nederland verloopt. Deze respondenten noemen 
wel een aantal zorgen, zoals te lange asielprocedures. 
Tegelijkertijd zijn er ook respondenten die vinden dat 
lange procedures noodzakelijk zijn voor een zorgvul-
dige screening van nieuwkomers.

Suggesties voor verbeteren informatie 
bij vluchtelingenopvang

Sommige respondenten geven aan dat volgens hen onvol-
doende informatie wordt gegeven over de opvang van vluch-
telingen en het vluchtelingenbeleid. Respondenten zeggen 
bepaalde punten in het vluchtelingenbeleid niet te begrij-
pen, zoals de redenen dat vluchtelingen naar Nederland 
komen, de kosten van vluchtelingenopvang, of hebben het 
gevoel dat vluchtelingen worden ‘voorgetrokken’. Men zegt 
hierover uitleg en transparantie van de overheid te missen, 
en willen dus meer informatie over het vluchtelingenbeleid 
en de procedures.

125. Respondenten noemen graag informatie te willen 
over:
I. Aantallen, hoeveel vluchtelingen er komen;
II. De achtergrond van de vluchtelingen, zoals land van 

herkomst of sekse;
III. De planning, zoals hoe lang de vluchtelingen zullen 

blijven;
IV. Wat er van de bewoners wordt verwacht, en of wat 

bewoners kunnen doen;
V. De leefomstandigheden in het AZC;
VI. Bij wie bewoners terecht kunnen als er problemen zijn;
VII. De manier waarop de veiligheid wordt gewaarborgd;
VIII. Welke ondersteuning, zorg of dagbesteding de vluch-

telingen krijgen;
IX. De precieze locatie van het AZC.

126. Hiernaast geven respondenten de volgende 
suggesties:
I. Vluchtelingen/asielzoekers moeten informatie ontvan-

gen over de wijk waar zij gehuisvest zullen worden en 
wat er van hen in de wijk wel of niet wordt verwacht; 

II. De gemeente moet beter contact tussen wijkbewoners 
en vluchtelingen faciliteren, zoals kennismakingsbij-
eenkomsten, en burgers ruimte voor betrokkenheid 
bieden (taalles, ‘buddy’). 
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IV. Veel respondenten denken dat mensen die negatief zijn 
over diversiteit in de samenleving, worden beïnvloed 
door negatieve beeldvorming in de media. Dit zou vooral 
gelden voor mensen die weinig in contact komen met 
mensen met een migratieachtergrond. Respondenten 
benoemen twee manieren waarop dit zou kunnen 
veranderen. In de eerste plaats zouden media op meer 
genuanceerde wijze moeten berichten over mensen 
met een migratieachtergrond, door bijvoorbeeld niet 
alleen te berichten over incidenten maar ook over de 
dingen die goed gaan. Dit doet volgens respondenten 
meer recht aan de werkelijkheid. In de tweede plaats 
zouden burgers volgens respondenten een kritischer 
begrip van berichten in de media moeten hebben.

V. Tegelijkertijd benadrukken sommige respondenten dat 
mensen die negatief denken over diversiteit, soms juist 
wél in contact komen met mensen met een migratie-
achtergrond maar daarbij negatieve ervaringen hebben 
gehad. Deze ervaringen met individuen beïnvloedt 
volgens respondenten vervolgens hun beeld over 
een groep. Volgens deze respondenten gaat het dan 
meestal om mensen die wonen in diverse maar arme 
buurten, waar veel problemen bestaan zoals overlast 
op straat of onveiligheid.

VI. We spraken ook enkele respondenten die denken dat 
sommige mensen met een Nederlandse achtergrond, 
de aanwezigheid van mensen met een migratieach-
tergrond ervaren als bedreiging voor de Nederlandse 
cultuur en soms (ook) voor hun eigen identiteit. Hoewel 
respondenten dit zelf anders ervaren, kunnen ze zich 
tot op zekere hoogte dit sentiment wel voorstellen. 
Volgens respondenten komt dit sentiment voort uit 
behoefte aan houvast en angst voor verandering. 
Want, zo luidt de redenering, mensen vinden in ‘het 
vertrouwde’, in cultuur en identiteit, houvast in de snel 
veranderende en globaliserende wereld. Als dit onder 
druk komt te staan, mensen hun houvast verliezen, kan 
dit resulteren in vijandigheid tegen veranderingen en 
andere culturen.

VII. Een andere reden die respondenten noemen als verkla-
ring voor negatieve opvattingen over diversiteit in de 
samenleving, is angst voor toenemende onveiligheid. 
Dit zou vooral spelen bij weerstand tegen de komst 
van vluchtelingen. Volgens respondenten zijn mensen 
bijvoorbeeld bang dat terroristen het land binnen 
kunnen komen als asielzoeker, of dat alleenstaande 
mannelijke vluchtelingen vrouwen zullen misbruiken. 
De meeste respondenten vinden deze angsten onge-
grond en vinden dat mensen met deze angsten bevoor-
oordeeld zijn. Desalniettemin zeggen sommige respon-
denten wel begrip te kunnen opbrengen voor mensen 
die tegen de komst van vluchtelingen zijn vanwege 

groepen. Hoofdstuk 8 geeft hiervan voorbeelden aan de 
hand van citaten van respondenten.

BEELDVORMING TUSSEN MENSEN DIE 
‘POSITIEF’ OF ‘NEGATIEF’ DENKEN

Opvattingen over mensen die negatiever 
zijn over etnisch-culturele diversiteit

In dit onderzoek constateerden we dat veel respondenten 
genuanceerd denken over etnisch-culturele diversiteit in 
de Nederlandse samenleving, en dat veel respondenten 
hierover zowel positieve als negatieve ideeën en ervarin-
gen hebben. Uit de beelden van respondenten over mensen 
met andere opvattingen dan zijzelf, blijkt eveneens eerder 
nuance dan polarisatie.

Respondenten die zelf overwegend positief en opti-
mistisch denken over diversiteit kunnen zich inleven in 
mensen die hierover negatiever denken

132. Respondenten die zelf overwegend positief en opti-
mistisch denken over diversiteit in de samenleving en de 
komst van vluchtelingen, tonen veelal begrip voor mensen 
die hierover negatiever denken. 
I. Veel respondenten denken dat vooral mensen met 

een lage sociaaleconomische status negatief zijn 
over diversiteit in de samenleving, en dan met name 
over de komst en opvang van vluchtelingen. Volgens 
respondenten komt dit door zorgen over verdringing 
op de arbeidsmarkt of druk op sociale voorzieningen. 
Volgens respondenten ervaren vooral mensen met 
een laag inkomen of een lage opleiding economische 
dreiging door de komst van migranten, het gevoel dat 
de eigen kansen op bijvoorbeeld een baan minder 
groot worden. Respondenten tonen hiervoor in meer of 
mindere mate begrip.

II. Een ander narratief dat respondenten gebruiken, is 
‘onbekend maakt onbemind’. Volgens deze respon-
denten komen negatieve ideeën en vooroordelen voort 
uit onwetendheid bij mensen die weinig of nooit in 
contact komen met mensen met een migratieachter-
grond. Bijvoorbeeld omdat in hun wijk of woonplaats 
weinig mensen met een migratieachtergrond wonen. 
Respondenten denken dat negatieve ideeën en vooroor-
delen zullen verminderen als er meer contacten komen 
tussen mensen van verschillende achtergronden.

III. Enkele respondenten verklaren negatief denken over 
etnisch-culturele diversiteit uit wantrouwen en angst 
voor het nieuwe of vreemde, angst voor verandering, 
angst voor wat mensen niet kennen.
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I. Een eerste narratief onder deze respondenten is dat 
immigratie voor sommige groepen in de samenle-
ving meer gevolgen heeft dan voor andere groepen. 
Volgens deze respondenten zouden ‘voorstanders’ van 
het toelaten van migranten vaak mensen zijn met een 
hogere sociaaleconomische status, die door immigra-
tie zelf niet negatief worden getroffen in hun kansen in 
de samenleving. Deze mensen zouden onvoldoende 
rekening houden met mensen die wel negatief worden 
getroffen, of zijn ze hier onverschillig over. 

II. Een tweede narratief is het vermoeden bij sommige 
respondenten, dat mensen die positiever zijn dan 
zijzelf over diversiteit in de samenleving, hiervan zelf 
geen ‘last’ hebben. Volgens respondenten wonen deze 
mensen vaak in dure wijken of zijn ze ‘elitair’. Deze 
mensen zouden niet weten wat er onder het ‘volk’ leeft, 
of het kan ze niet schelen. Hiervoor tonen responden-
ten weinig begrip. 

III. Daarnaast denken sommige respondenten dat mensen 
die (heel) positief zijn over diversiteit in de samenleving 
niet realistisch of naïef zijn. Volgens deze responden-
ten hebben deze mensen geen realistisch beeld van 
de schaduwkanten van de etnisch-cultureel diverse 
samenleving, of van de gevolgen van de komst van 
vluchtelingen of arbeidsmigranten naar Nederland. 

IV. Ook vinden sommige respondenten dat zorgen over of 
kritiek op etnisch-culturele diversiteit in de samenle-
ving, soms te makkelijk bestempeld worden als ‘discri-
minatie’ of ‘racisme’, en dat diegenen te weinig oog 
hebben voor de oorzaken waarom sommige mensen 
niet positief denken over de etnisch-cultureel diverse 
samenleving.

Wel kunnen inleven in mensen die positief zijn over 
etnisch-culturele diversiteit

135. Sommige respondenten, die zelf negatief denken 
over diversiteit of vluchtelingen, zeggen zich wél te kunnen 
inleven in mensen die positiever zijn. Deze respondenten 
denken dat mensen positief denken, omdat zij positieve 
ervaringen hebben opgedaan met mensen met een migra-
tieachtergrond. Bijvoorbeeld met vrienden, buren, op school 
of op het werk. Of omdat mensen in het buitenland gewerkt 
of gewoond hebben, en daar positieve ervaringen hebben 
opgedaan.

angst voor terrorisme. Ook zeggen sommige respon-
denten begrip op te kunnen brengen voor mensen die 
protesteren tegen de komst van een AZC in hun buurt, 
omdat volgens hun lokale autoriteiten niet altijd handig 
opereren en soms te kort zijn geschoten in het serieus 
ingaan op vragen en zorgen van burgers.

Niet kunnen inleven in mensen die negatief zijn over 
etnisch-culturele diversiteit

133. We spraken ook enkele respondenten die zich deels 
wel, deels niet kunnen inleven in mensen negatiever denken 
dan zijzelf. 
I. Deze respondenten zeggen zich wel in te kunnen leven 

in mensen die bezorgd zijn over de toekomst van de 
verzorgingsstaat, die zich zorgen maken over veilig-
heid, die negatief denken over mensen met een andere 
etnisch-culturele achtergrond vanwege negatieve 
ervaringen die zij hebben gehad. Maar men zegt zich 
niet te kunnen inleven in mensen die volgens hen nati-
onalistisch of racistisch denken.

II. Hiernaast zeiden enkele respondenten nadrukkelijk dat 
zij zich in het geheel niet kunnen verplaatsen in mensen 
die negatiever denken over diversiteit en vluchtelingen 
dan zijzelf. Soms uiten respondenten verontwaardi-
ging over de standpunten van deze mensen. Zo vinden 
deze respondenten dat mensen met een negatieve 
houding naar diversiteit te veel in stereotypen denken, 
of typeren zij hen als ‘dom’, egoïstisch of ‘racistisch’. 
Daarnaast denken sommige respondenten dat mensen 
die negatief denken over diversiteit veelal laagopgeleid 
zijn, en daardoor ook meer beïnvloedbaar voor bijvoor-
beeld media en politieke opiniemakers.

Opvattingen over mensen die positiever 
zijn over etnisch-culturele diversiteit

Respondenten die in de interviews overwegend bezorgd of 
negatief spraken over etnisch-culturele diversiteit en/of de 
komst van vluchtelingen, vroegen we hoe zij denken over 
personen of groepen die hierover positief denken, en in welke 
mate zij hiervoor begrip hebben. Het blijkt dat deze respon-
denten zich over het algemeen moeilijker kunnen inleven in 
mensen die positiever zijn dan zijzelf, dan omgekeerd.

Niet kunnen inleven in mensen die positief zijn over 
etnisch-culturele diversiteit

134. Respondenten die negatief denken over etnisch-cul-
turele diversiteit kunnen zich veelal moeilijk inleven in 
mensen die positiever zijn over etnisch-culturele diversiteit 
en/of de komst van vluchtelingen.
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Communiceren met mensen met een 
andere mening

Sommige respondenten geven aan dat zij het moeilijk 
vinden om over etnisch-culturele diversiteit te spreken met 
mensen die hier anders over denken dan zijzelf.

136. Sommige respondenten geven aan dat zij het 
moeilijk vinden om over etnisch-culturele diversiteit te 
spreken met mensen die hier anders over denken dan 
zijzelf. Dit geldt vooral voor respondenten die zelf positief 
denken over etnisch-culturele diversiteit, maar ook het 
omgekeerde komt voor. Respondenten vinden dit moeilijk 
omdat zij ervaren dat er bij mensen met een andere mening 
geen ruimte is voor discussie.

137. Andere respondenten vinden het moeilijk te commu-
niceren met mensen met een andere mening omdat zij bang 
zijn dat mensen hun mening veroordelen.
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etnisch-cultureel diverse samenleving en de komst en opvang 

van vluchtelingen.35 Ook hebben we een analyse uitgevoerd 

van gehanteerde argumenten op internet (discussiefora) en 

gedrukte media in het debat over etnisch-culturele diversiteit in 

de samenleving en de komst/opvang van vluchtelingen. Hierbij 

hebben we geïdentificeerd uit welke elementen (beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen) deze argumenten zijn opgebouwd.36 

Het bestuderen van de wetenschappelijke publicaties, en argu-

mentaties op discussiefora en in gedrukte media resulteerde in 

een voorlopige lijst van elementen van argumentaties, evenals 

mogelijke categorieën om deze elementen (beelden, ideeën, 

redeneringen) te ordenen. In fase twee van het onderzoek, de 

diepte-interviews met burgers, is dit schema doorontwikkeld tot 

een definitief codeerschema.

35 Geraadpleegde studies: SCP Continu Onderzoek Burgerperspectieven 
(kwartaalrapportages 2015_1 t/m 2016_2); Verwey-Jonker Instituut 
& PON (2016). Mensen zoals jij en ik. Burgers aan het woord over het 
vluchtelingenvraagstuk.; Smeekes, & Mulder (2016). Verliesgevoelens in 
relatie tot de multi-etnische samenleving onder autochtone Nederlanders.; 
Multicultureel onbehagen onder Amsterdammers. Een kwalitatief onderzoek 
naar onbehagen over de multiculturele samenleving (2009).; Kanne & Klein 
Kranenburg. (2015). Fort Europa. Hoe denken mensen over migratie en 
vluchtelingen in Europa en Nederland?; SCP (2015). Werelden van verschil. 
Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in 
Nederland.; De Gruijter, Van Waesberghe, Drost & Slagmolen (2010). ‘Een 
vreemde in eigen land’: Boze autochtone burgers over nieuwe Nederlanders 
en de overheid.; Broekhuizen & Van Wonderen (2012). Samenleven met 
verschillen: Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen; SCP/
WRR (2014). Gescheiden Werelden. Een verkenning van sociaal-culturele 
tegenstellingen in Nederland.; Ter Berg & Schothorst (2016). De diverse 
samenleving door de ogen van burgers.

36 Om een grote verscheidenheid aan argumenten te identificeren (‘om 
niets te missen’), hebben we een gevarieerde insteek gekozen voor de 
selectie van onze bronnen. We hebben variatie aangebracht naar type 
sites (nieuws, discussie, lokaal, nationaal), eventuele politieke kleur van 
sites en doelgroepen van sites. De inhoudsanalyse is gedaan door twee 
personen, die na individuele zoekacties de resultaten hiervan met elkaar 
vergeleken, samenvoegden en bij verschillen van interpretatie zo nodig naar 
overeenstemming zochten.

Het onderzoek bestond uit de volgende fasen en onderdelen:

Fase 1 Voorfase

• Vooronderzoek en opstellen voorlopige coderingslijst.

• Opstellen topiclijst diepte-interviews en testen van de 

topiclijst in proefinterviews.

Fase 2 Veldwerk diepte-interviews

• Werving respondenten.

• Dataverzameling (diepte-interviews).

• Transcriberen interviews.

Fase 3 Analyse

• Maken coderingslijst en coderen van de afgenomen 

interviews.

• Analyses op de afgeronde interviews.

• Duidingssessie met gemeenten.

Bij het onderzoek was een klankbordgroep betrokken, afkomstig 

vanuit beleid (lokaal en landelijk) en wetenschap. De klankbord-

groep heeft meegedacht over de opzet en uitvoering van het 

onderzoek en de duiding van de resultaten. Aan de klankbord-

groep is deelgenomen door Frederique Windhorst (gemeente 

Amsterdam), Bertjan Doosje (Universiteit van Amsterdam), 

Michael Savelkoul (Radboud Universiteit Nijmegen), Lars 

Nickolson (Expertise-unit Sociale Stabiliteit van ministerie SZW) 

en Hans Boutellier (wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker 

Instituut). 

VOORONDERZOEK

Het project is gestart met een eerste verkenning van beelden, 

ideeën, gevoelens en ervaringen van burgers omtrent etnisch-cul-

turele diversiteit in de samenleving en de komst/opvang van 

vluchtelingen. Doelstelling hiervan was een voorlopig inzicht 

te verkrijgen in de diversiteit en reikwijdte van beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen; en handvatten voor de ontwikkeling 

van een passend analysekader. We hebben (wetenschappelijke) 

publicaties bestudeerd van eerder uitgevoerd onderzoek naar 

beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen van burgers over de 

Bijlage 2 
Opzet en uitvoering van het 
onderzoek
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tive was een VVV-bon van 15 euro beschikbaar. Als personen 

wilden meedoen, is door de enquêteur een afspraak ingepland. 

Lukte dit niet direct, dan nam de enquêteur binnen korte termijn 

contact op om een afspraak te maken (dezelfde dag nog of de 

volgende dag). Als mensen niet wilden meedoen, dan is geno-

teerd wat hiervoor de reden is. Bij de werving van respondenten 

is gestreefd naar een spreiding op achtergrondkenmerken: oplei-

dingsniveau, leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, politieke 

voorkeur, stedelijkheid van de woonomgeving en regio. In de 

netto steekproef wilden we tevens spreiding naar de (algemene) 

beoordeling van de (etnische/culturele) diversiteit in de samen-

leving. We wilden zowel personen includeren die zeggen positief, 

neutraal of negatief te denken over de (etnische/culturele) diver-

siteit in de samenleving.

De werving vond plaats op verschillende woonplaatsen in het 

land voor een zo goed mogelijke spreiding van respondenten 

naar woonomgeving. Woonplaatsen varieerden naar dorp/stad 

en regio. Uitgesplitst naar stedelijkheid van de woonomgeving 

hebben we burgers gesproken die wonen in een dorp, een kleine 

stad, een middelgrote stad en een grote stad. Naast woonplaat-

sen met een meer seculiere bevolking hebben we ook burgers 

geïnterviewd op de zogeheten ‘bible belt’ met een overwegend 

christelijke bevolking. In negen woonplaatsen zijn respondenten 

geworven: Utrecht, Veenendaal, Barneveld, Almere, Zoetermeer, 

Culemborg, Hilversum, Oud-Heusden, Rotterdam. Deze woon-

plaatsen liggen in zes verschillende provincies: Noord-Holland, 

Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Gelderland. 

Binnen woonplaatsen is bovendien in verschillende wijken 

geworven, zowel in etnisch-cultureel diverse wijken als in wijken 

waar voornamelijk mensen met een Nederlandse achtergrond 

wonen. In iedere woonplaats zijn minimaal 5 tot maximaal 10 

respondenten geworven. 

ONDERZOEKSPOPULATIE

Bij de werving van respondenten was uitgangspunt om burgers 

met verschillende (achtergrond) kenmerken in het onderzoek te 

includeren. Statistische representativiteit is derhalve niet nage-

streefd. Het onderzoek had een kwalitatieve insteek; we wilden 

opvattingen, beelden en ervaringen optekenen vanuit verschil-

lende segmenten in de samenleving. Het totaaloverzicht van de 

achtergrondkenmerken van de respondenten wordt weergege-

ven in bijlage 4. We hebben gesproken met ongeveer evenveel 

mannen als vrouwen, verdeeld over verschillende leeftijdsgroe-

pen (18-24 jaar, 25-39 jaar, 40-59 jaar en 60+). We hebben niet 

alleen gesproken met burgers van Nederlandse ‘autochtone’ 

herkomst (n=50) maar ook met 20 burgers met een migratieach-

In de voorfase hebben we de topiclijst voor de diepte-interviews 

met burgers ontwikkeld, en nader uitgewerkt in concrete vraag-

stellingen. De topiclijst is opgebouwd uit verschillende thema’s: 

• Achtergrondkenmerken respondent en inleidend 

vragenblok.

• Beelden, ideeën, ervaringen en zorgen over de (etnische/

culturele) diversiteit.

• Herkomst van beelden, ideeën en zorgen over de (etnische/

culturele) diversiteit.

• Wederzijdse beelden van voor- en tegenstanders van de 

(etnische/culturele) diversiteit.

• Handelingsperspectieven voor (het omgaan met) pro-

blemen in de (etnische/culturele) diversiteit in de 

samenleving.

• Beelden, ideeën en handelingsperspectief ten aanzien van 

vluchtelingen/asielzoekers in Nederland.

De thema’s worden nader toegelicht in de beschrijving van de 

uitvoering van de diepte-interviews.

VELDWERK DIEPTE-INTERVIEWS (WERVING EN SELECTIE 

RESPONDENTEN, AFNAME INTERVIEWS)

In de veldwerkperiode (2e helft 2016) zijn zeventig interviews van 

gemiddeld 1,5 - 2 uur met burgers afgenomen en getranscri-

beerd. We hebben verdiepende gesprekken gevoerd met burgers 

van allerlei achtergronden over de (toenemende) diversiteit in de 

samenleving. We hebben ons hierbij nadrukkelijk niet beperkt 

tot alleen zogenoemde ‘boze burgers’, maar gesproken met 

boze én optimistische burgers; jongeren én ouderen; mensen 

met een Nederlandse achtergrond én mensen met een migra-

tieachtergrond. Burgers die wonen in een stedelijke, etnisch 

diverse omgeving; én burgers ‘uit de provincie’ die hun informa-

tie over andere culturen voornamelijk via de media vernemen. 

De analyses van de interviews hebben plaatsgevonden in de 

periode januari-mei 2017.

WERVING RESPONDENTEN

Respondenten zijn geworven door medewerkers van het 

Verwey-Jonker Instituut door op drukke plaatsen (zoals in een 

winkelcentrum) mensen aan te spreken en te vragen of ze een 

korte vragenlijst willen beantwoorden over de (etnische/cultu-

rele) diversiteit in de samenleving. Deze vragenlijst bevatte 

enkele vragen over de algemene houding van de respondent ten 

aanzien van de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving, 

en over de achtergrondkenmerken van de respondent (sekse, 

leeftijd, opleiding, regio, type woonwijk, etniciteit, religie, poli-

tieke voorkeur). Na het beantwoorden van de korte vragenlijst 

is gevraagd of de respondent bereid is om mee te werken aan 

verdiepend onderzoek; een interview van 1,5 uur. Als incen-
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tergrond.37 Verdeeld naar religie gaf de ongeveer de helft van de 

respondenten aan niet gelovig te zijn. De gelovige respondenten 

waren christelijk (22) of moslim (6). Vier respondenten hadden 

een andere religie (hindoe, boeddhist). De politieke voorkeur van 

de geïnterviewden is gevarieerd, waaronder stemmers op PVV, 

VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en SP. De respondenten zijn 

eveneens gespreid naar opleidingsniveau (31 laag of middelbaar 

opgeleid vmbo/mbo; en 39 hbo/academisch). Ongeveer de helft 

van de door ons gesproken burgers werkt minimaal 12 uur in de 

week. De overige respondenten hebben een uitkering, zijn werk-

zoekend of studeren.

AFNAME, OPNAME EN TRANSCRIBEREN VAN DE INTERVIEWS

Het veldwerk is uitgevoerd door een team van vier intervie-

wers. Om de kwaliteit van de interviews te waarborgen zijn 

interviewers zorgvuldig geïnstrueerd en begeleid, bijvoorbeeld 

op het hanteren van een open en onbevooroordeelde houding. 

Belangrijk aandachtspunt was het gebruiken van open vraag-

stellingen, waarbij geïnterviewden zoveel mogelijk zélf aan het 

woord zijn en hun eigen ideeën en beelden uiten, zonder hierin te 

worden gestuurd door de interviewer. Daarbij vroegen de inter-

viewers wel goed door op gegeven antwoorden, zodat duidelijk 

werd wat een respondent precies bedoelt. De interviewer stelde 

open vragen zoals: kunt u dit toelichten? Kunt u daar een voor-

beeld van geven? Wat bedoelt u daarmee? Waarom denkt u dit? 

De eerste interviews zijn in tweetallen uitgevoerd om te borgen 

dat interviewers zoveel mogelijk op gelijke wijze de gesprekken 

uitvoeren.

37 CBS-definitie autochtone herkomst: mensen die in Nederland zijn 
geboren en waarvan ook de beide ouders in Nederland zijn geboren). 
Migratieachtergrond: respondent zelf, of een/beide ouders, is geboren in 
het buitenland.
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of verwachten: betrekken burgers zorgen op zichzelf38, op 

naasten39, of op de samenleving40.

Burgers noemen een groot aantal verschillende positieve en 

negatieve beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen in relatie tot 

de (etnische/culturele) diversiteit in de samenleving. Sommige 

van deze beelden, ideeën, gevoelens en ervaringen zullen voor 

hen belangrijker of intenser zijn dan anderen. Om inzicht te 

krijgen in het relatieve belang van bepaalde beelden, ideeën, 

gevoelens en ervaringen, is gevraagd aan respondenten wat 

zijzelf als het meest belangrijk of doorslaggevend zien voor hun 

mening over de (etnische/culturele) diversiteit in de samenle-

ving. Ook is aan respondenten gevraagd hoe zij denken dat 

de (etnische/culturele) diversiteit in de samenleving zich in de 

komend vijf tot tien jaar ontwikkelt. Wat zien respondenten als 

mogelijke positieve gevolgen van deze ontwikkeling, en waarover 

maken zij zich juist zorgen?

HERKOMST VAN BEELDEN, IDEEËN EN ZORGEN OVER DE 

(ETNISCHE/CULTURELE) DIVERSITEIT IN DE SAMENLEVING

De beelden, ideeën en zorgen die burgers hebben over de 

(etnische/culturele) diversiteit in de samenleving, kunnen op 

meerdere wijzen tot stand komen. In de eerste plaats zijn er 

de eigen ervaringen van burgers met mensen met een andere 

etnisch-culturele achtergrond. Daarnaast kunnen mensen 

beïnvloed worden door wat geschreven en getoond wordt over 

mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond in de 

media en op internet. Hiernaast is er nog de mogelijkheid dat 

burgers in hun beeldvorming over de (etnische/culturele) diver-

siteit in de samenleving worden beïnvloed door de ‘verhalen van 

38 Zoals: personen voelen zich persoonlijk onveiliger, voelen zich minder thuis 
etc.

39 Zoals: ‘mijn kind heeft minder kans op baan of huis’; ‘het wordt op straat 
onveiliger voor mijn dochter’.

40 Zoals: ‘de Nederlandse verzorgingsstaat onder druk’, ‘de Nederlandse vrije 
samenleving wordt bedreigd’.

ACHTERGRONDKENMERKEN RESPONDENT EN INLEIDEND 

VRAGENBLOK

De topiclijst bestaat uit twee onderdelen: 1) topics voor een kort 

straatinterview, en 2) topics voor een verdiepend interview bij 

mensen thuis. De straatinterviews zijn gebruikt voor de werving 

van respondenten voor de diepte-interviews. Hiertoe zijn enkele 

vragen gesteld over de algemene houding van respondenten ten 

aanzien van de (etnische/culturele) diversiteit in de samenle-

ving en immigratie; en over de achtergrondkenmerken van de 

respondenten (sekse, leeftijd, opleiding, regio, type woonwijk, 

etniciteit, religie, politieke voorkeur). Door eerst een beperkt 

aantal vragen te stellen in de straatinterviews, is het bovendien 

mogelijk om vast te stellen of, en hoe, personen wel die willen 

meewerken aan de diepte-interviews verschillen van personen 

die niet willen meewerken aan de diepte-interviews. De onder-

zoekers gebruiken deze informatie om gericht groepen respon-

denten te werven die op bepaalde achtergrondkenmerken of 

attitudes achterblijven in de netto steekproef.

BEELDEN, IDEEËN, ERVARINGEN EN ZORGEN OVER DE 

(ETNISCHE/CULTURELE) DIVERSITEIT IN DE SAMENLEVING

De diepte-interviews zijn gestart door de respondent te vragen 

naar de beelden, ideeën, ervaringen en zorgen die hij of zij heeft 

ten aanzien van de (etnische/culturele) diversiteit in de samen-

leving. De respondent is vervolgens gevraagd om de beelden, 

ideeën, ervaringen en zorgen nader toe te lichten, concrete voor-

beelden te geven en aan te geven wat hij/zij hieraan positief of 

minder positief vindt, of waarover iemand zich eventueel zorgen 

maakt. Allereerst zijn beelden en ideeën van respondenten over 

diversiteit in de samenleving open bevraagd. Vervolgens is 

gericht doorgevraagd op de verschillende thema’s, die uit het 

vooronderzoek naar voren kwamen: cultuur, economie, veilig-

heid en sociale samenhang. Daarbij is ook doorgevraagd naar 

eventuele verschillen die respondenten waarnemen tussen- 

en binnen etnische- en culturele groepen, en naar op welk 

niveau respondenten positieve of negatieve gevolgen ervaren 

Bijlage 3 
Topiclijst
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WEDERZIJDSE BEELDEN TUSSEN VOOR- EN TEGENSTAN-

DERS VAN DE (ETNISCHE/CULTURELE) DIVERSITEIT IN DE 

SAMENLEVING 

In de media en op internet wordt het beeld opgeroepen van een 

gepolariseerd debat tussen mensen die positief zijn over de 

(etnische/culturele) diversiteit in de samenleving (en opvang 

van vluchtelingen) en mensen die hierover negatief zijn. Deze 

polarisatie blijkt niet alleen uit de gebruikte argumentaties, maar 

ook uit de beelden die voor- en tegenstanders gebruiken ten 

opzichte van elkaar. In de interviews is daarom gevraagd hoe 

respondenten denken over burgers die anders denken over 

diversiteit in de samenleving dan zijzelf, en de mate waarin 

respondenten zich hierin kunnen verplaatsen.

HANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR (HET OMGAAN MET) 

PROBLEMEN IN DE (ETNISCHE/CULTURELE) DIVERSITEIT IN 

DE SAMENLEVING

Vervolgens bespraken we handelingsperspectieven met respon-

denten. Welke ideeën hebben burgers over hoe gehandeld zou 

moeten worden ten aanzien van problemen die samenhangen 

met de (etnische/culturele) diversiteit in de samenleving. Wat 

kan beter, hoe kan door lokale overheid én burgers beter worden 

omgaan (= veerkracht) met de verschillen en problemen die 

de (etnische/culturele) diversiteit in de samenleving met zich 

meebrengt? Wat zijn hiervoor de implicaties voor overheids-

communicatie- en beleid?

BEELDEN, IDEEËN EN HANDELINGSPERSPECTIEF TEN 

AANZIEN VAN VLUCHTELINGEN/ASIELZOEKERS IN 

NEDERLAND 

Aan de respondenten is tot slot specifiek gevraagd hoe zij 

denken over de komst en opvang van vluchtelingen/asielzoe-

kers, voor zover dit nog niet aan bod was gekomen in het inter-

view. De reden dat hier gericht naar is gevraagd, is de grote rol 

die dit thema speelde in het maatschappelijk debat, met name in 

de beginperiode van dit onderzoek (begin 2016). 

anderen’: de opvattingen en ervaringen van familie, vrienden, 

buurtgenoten of collega’s. In de interviews stelden we vast 

welke van deze ‘bronnen’ volgens burgers zelf, het meest 

relevant is voor het tot stand komen van hun beelden, ideeën 

en zorgen ten aanzien van de (etnische/culturele) diversiteit in 

de samenleving. 

• Allereerst is gevraagd hoe vaak respondenten contact 

hebben met mensen met een andere etnisch-culturele 

achtergrond, welke ervaringen respondenten hebben met 

mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond, 

en waar deze ervaringen hebben plaatsgevonden. Ook 

is gevraagd of respondenten het wel of niet moeilijker 

vinden om contact te maken met mensen met een andere 

etnisch-culturele achtergrond. 

• Gevraagd is of, en hoe vaak, respondenten praten met 

familie, vrienden, buurtgenoten of collega’s over de 

(etnische/culturele) diversiteit in de samenleving, en over 

elkaars ervaringen of ideeën ten aanzien van de (etnische/

culturele) diversiteit in de samenleving. Welke ‘verhalen’ 

horen respondenten dan van familie, vrienden, buurtge-

noten of collega’s? In hoeverre denken familie, vrienden, 

buurtgenoten of collega’s hetzelfde of anders dan de res-

pondenten zelf?

• Gevraagd is aan de respondenten welk beeld de media 

volgens hen schetst over de (etnische/culturele) diver-

siteit in de samenleving. Wat lezen, horen en zien zij 

(meestal) in de media (zoals krant, internet, radio, televi-

sie, sociale media)? Hoe typeren zij deze verhalen? Welke 

media zijn voor de respondent belangrijk om informatie 

over de (etnische/culturele) diversiteit in de samenleving 

vandaan te halen? En heeft de respondent het idee dat de 

media een goed beeld geven over de (etnische/culturele) 

diversiteit in de samenleving? Waarom wel/niet?

• Alles in aanmerking nemend, wat is voor de respondent 

het meest bepalend voor ideeën en gevoelens ten aanzien 

van de (etnische/culturele) diversiteit in de samenleving: 

eigen ervaringen, wat men hoort van vrienden/familie/

buurtgenoten/collega’s, of wat men ziet of leest in de 

media (of alle drie even belangrijk)? 
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 Opleiding MBO of lager 31

 HBO of hoger 39

 Werk, studie Werk > 12 uur per week 33

 Studerend 10

 Uitkering 17

 Vrijwilligerswerk 3

 Werkzoekend 3

 Anders 4

Religie Christelijk 22

 Islamitisch 6

 Anders 4

 Niet gelovig 38

Stemgedrag PVV 10

 GroenLinks, Partij voor de Dieren 9

 PvdA 8

 CU/CDA/SGP 8

 VVD 7

 SP 7

 D66 4

 Weet nog niet, links georiënteerd 3

Weet nog niet, midden georiënteerd 1

Weet nog niet, rechts georiënteerd 3

Weet niet of wil niet zeggen 10

Diepte-interviews zijn afgenomen met 70 burgers. Bij de 

werving streefden we naar een brede spreiding over achter-

grondkenmerken van burgers (en niet naar representativiteit). 

In de onderstaande tabel zijn de achtergrondkenmerken van de 

respondenten samengevat.

Tabel B2.1 Verdeling respondenten over achtergrondkenmer-
ken (N=70)

 Sekse  Man 36 

  Vrouw 34

 Herkomst 39 Nederlandse achtergrond 50 

 Migratieachtergrond 20

 Waarvan: Marokkaans (3); Turks (3); 
Surinaams (2); overig niet westers (6); 
overig westers (6).

 Leeftijd 18-24 jaar 13

 25-39 jaar 20

 40-59 jaar 20

 60 jaar of ouder 17

 Woonplaats Dorp (<20.000 inwoners) 17

 Kleine stad (20.000-50.000 inwoners) 9

 Middelgrote stad (50.000-100.000 
inwoners)

20

 Grote stad (>100.000 inwoners) 24

Bijlage 4 
Achtergrondkenmerken 
respondenten

39 Om de etnisch-culturele herkomst van respondenten te bepalen, hanteren we de indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien zowel de respondent zelf 
als zijn/haar ouders in Nederland zijn geboren, spreken we van mensen met een Nederlandse achtergrond. Indien de respondent zelf of ten minste één van de ouders 
in een ander land is geboren, spreken we van Nederlanders met een migratieachtergrond (Marokkaans, Turks, Surinaams of overig). Als beide ouders in verschillende 
landen (niet Nederland) zijn geboren, wordt herkomst aangemerkt als ‘overig’.
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