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1. Inleiding 
Op 6 juni jl. heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van de Participatieraad gemeente 
Haarlem en het ontbinden van de adviesraden SAMS, SoZaWe-raad en Wmo-raad. De 
Participatieraad heeft tot taak de raad en het college gevraagd en ongevraagd te adviseren 
over alle zaken die van belang zijn voor de zelfredzaamheid  en sociaal-culturele participatie 
van belanghebbenden in de Haarlemse samenleving op de domeinen ‘werk en inkomen’, 
‘diversiteit en multiculturele samenleving’ en ‘zorg, wonen en welzijn’.  
Voor het zomerreces ontvingen wij drie slotadviezen en overdrachtsdocumenten van de 
adviesraden SAMS, SoZaWe-raad en Wmo-raad. In een brief naar de Participatieraad 
beantwoorden wij de adviezen.  
 
2. Besluitpunten college 

 
1. Het college stelt bijgevoegd antwoord op de slotdocumenten van de SAMS, SoZaWe-

raad en de Wmo-raad vast  
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 
3. De Participatieraad ontvangt schriftelijk het antwoord. De voormalige adviesraden 

ontvangen een afschrift van het antwoord  
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving 
 
3. Beoogd resultaat 
Een goede overdracht naar de Participatieraad.   
 
Het beantwoorden van de adviezen van de voormalige adviesraden SAMS, SoZaWe-raad 
en Wmo-raad. 
 
4. Argumenten 
Afronding en overdracht periode SAMS, SoZaWe-raad en Wmo-raad 
De slotdocumenten dienen naast als advies aan het gemeentebestuur ook als overdracht naar 
de Participatieraad. Uitzondering hierop is het slotdocument van de SoZaWe-raad dat geen 
aanbevelingen voor het gemeentebestuur bevat. 
 
5. Kanttekeningen 
Reactie naar Participatieraad Haarlem 
De adviezen zijn ingediend door de voormalige adviesraden SAMS, SoZaWe-raad en Wmo-
raad. Aangezien het werk van deze adviesraden is beëindigd gaat de reactie naar de nieuwe 
adviesraad, de Participatieraad Haarlem. 
 
6. Uitvoering 
Het antwoord gaat naar de Participatieraad en de leden van de voormalige adviesraden 
SAMS, SoZaWe-raad en Wmo-raad ontvangen een afschrift van deze brief.  
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7. Bijlagen 
 
 Antwoordbrief ‘reactie op slotdocumenten adviesraden’ 
 SAMS: Advies ‘Een toekomst na de SAMS’ 
 Wmo-raad: overdrachtsdocument ‘Participeren moet je leren!’ 
 SoZaWe-raad: overdrachtsdocument naar de Participatieraad 

 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem 
www.haarlem.nl 

 
Geachte leden van de Participatieraad, 
 
Voor het zomerreces ontvingen wij drie overdrachtsdocumenten van de adviesraden 
SAMS, SoZaWe-raad en Wmo-raad. Op vrijdagmiddag 14 juni jl. overhandigde de 
SAMS het advies ‘Een toekomst na de SAMS’. Op woensdagmiddag 3 juli kregen 
wij zowel van de SoZaWe-raad als van de Wmo-raad een overdrachtsdocument 
overhandigd. Wij hebben er voor gekozen om in één brief op de drie documenten in 
te gaan. Het antwoord is naar uw raad gestuurd aangezien het werk van de oude 
adviesraden is beëindigd. De leden van de voormalige adviesraden ontvangen een 
afschrift van dit antwoord.  
  
Voordat wij op de drie slotdocumenten ingaan nogmaals onze complimenten voor 
het werk, de inzet en adviezen die door de drie voormalige adviesraden de 
afgelopen jaren is verzet. Gezamenlijk is gewerkt aan de voorbereiding van de 
Participatieraad en tegelijkertijd zijn de drie raden doorgegaan met hun advieswerk. 
Met de drie slotadviezen is de periode van deze adviesraden afgerond. In dit 
antwoord  gaan wij op de adviezen uit de drie documenten in.  
U heeft zelf de drie slotdocumenten  al ontvangen en hier kennis van genomen.  
 
 
1. SLOTDOCUMENT SAMS 
 
In het advies ‘Een toekomst na de SAMS?’ adviseert de SAMS het 
gemeentebestuur om aandacht te houden voor een aantal zaken die van belang zijn 
voor onze (multiculturele) stad. In paragraaf 3 schetst de SAMS positieve en 
hoopvolle ontwikkelingen zoals goede onderlinge etnische verhoudingen in 
Haarlem, het toenemende aantal zelfstandige ondernemers onder migranten en het 
stijgen van het onderwijsniveau over de hele linie. In paragraaf 4 schetst de SAMS 
een aantal zorgen en aanbevelingen. In totaal komt de SAMS in het slotadvies met 
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zeven aanbevelingen op de terreinen ‘opvoedingsondersteuning’, ‘onderwijs’, ‘werk 
en inkomen’, ‘maatschappelijke participatie’ en ‘interculturele hulpverlening’. 
Tijdens de aanbieding van het advies in een bijeenkomst op 14 juni in de 
bibliotheek heeft de SAMS gevraagd voor ‘taal- en conversatielessen en cursussen’ 
en aangegeven blij te zijn dat de SAMSprijs in de vorm van een participatieprijs 
wordt voortgezet. Als bijlage bij het advies heeft de SAMS de resultaten gevoegd 
van een verkenning naar de maatschappelijke positie van etnische groeperingen in 
Haarlem. 
 
Wij lopen per terrein de aanbevelingen langs en geven per aanbeveling onze reactie 
weer. 
 
1.1 Terrein opvoedingsondersteuning 
 
Aanbeveling:  
Iedereen die zich bezighoudt met opvoedingsondersteuning zou intercultureel 
moeten denken. Te veel nadruk op één cultuur als norm, maakt dat kinderen in een 
spagaat belanden waar ze niet zonder meer zelf uit kunnen komen. 
Opvoedingsondersteuners moeten bruggen slaan tussen ‘oosters’ en ‘westers’ 
denken. 
 
Reactie:  
Ons uitgangspunt is dat hulpverleners een open houding hebben voor iedereen 
ongeacht iemands culturele achtergrond.  
 
 
1.2 Terrein onderwijs 
 
Aanbeveling: 
Projecten die schooluitval tegengaan, zijn effectief en nog steeds hard nodig. Deze 
dienen gecontinueerd te worden. Ook initiatieven die ouderbetrokkenheid 
stimuleren en die taalachterstanden in het onderwijs bestrijden, verdienen alle 
ondersteuning die zij kunnen gebruiken. De gemeente dient erop toe te zien dat 
aanbod en kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in Haarlem optimaal 
zijn. 
 
Reactie:  
De aanpak bestrijding voortijdige schooluitval (VSV) met de extra maatregelen 
(extra middelen van de rijksoverheid), wordt onverminderd voortgezet. Dit op basis 
van het afgesloten convenant 2012-2015 tussen de regio /centrumgemeente 
Haarlem, de schoolbesturen en het rijk. Voor 2014-2018 stellen wij een 
uitgangspuntennotitie op ten behoeve van een vervolg Meerjarenplan VSV.  
Wij zijn het eens met de aanbeveling over de voor- en vroegschoolse educatie in 
Haarlem. Zo is ons beleid ook ingericht. 
 
Aanbeveling: 
Huiswerkbegeleidingsactiviteiten in de wijk, door maatschappelijke organisaties 
(zoals allochtone zelforganisaties, wijkcentra, bibliotheken) zijn laagdrempelig, en 
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verdienen (financiële) steun van de gemeente. Dit zijn belangrijke initiatieven voor 
het vergroten van onderwijskansen van (niet alleen) allochtone kinderen. 
 
Reactie:  
Financiële steun aan allochtone organisaties voor huiswerkbegeleiding is door ons 
afgebouwd. Wij kunnen de term “financiële” dan ook niet overnemen.  
 
Aanbeveling:  
Discriminatie in het onderwijs (zo goed als elders) is onacceptabel. Neem klachten 
en gevoelens over discriminatie serieus, en investeer in voorlichting over 
discriminatie, ook in het onderwijs, zodat het Bureau Discriminatiezaken op z’n 
minst een beeld krijgt van de ernst en omvang van het probleem. Om discriminatie 
tegen te gaan, is er een bepaalde openheid, een bereidheid te kijken naar ‘de ander,’ 
nodig. Een dergelijke openheid kan bewerkstelligd worden door de dialoog aan te 
gaan. Alle reden dus om de dialoog tussen groepen actief te stimuleren. 
 
Reactie:  
Wij zijn het eens met deze aanbeveling en het sluit aan op ons beleid. Het Bureau 
Discriminatiezaken en het COC Kennemerland verzorgen voorlichtings-
programma’s in het onderwijs.  
 
1.3 Terrein werk en inkomen 
 
Aanbeveling:  
De rechtstreekse invloed die de gemeente kan uitoefenen op het personeelsbeleid 
van bedrijven binnen Haarlem is misschien gering, maar de gemeente kan op z’n 
minst zelf het goede voorbeeld geven en zou moeten nagaan waarom het haar 
klaarblijkelijk, tot op heden, niet lukt een evenredig aandeel allochtonen binnen 
haar gelederen te halen.  
 
Reactie: 
Haarlem streeft naar een divers samengestelde organisatie: jong en oud, man en 
vrouw, culturele achtergrond en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
Haarlem erkent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om een afspiegeling te 
zijn van de samenleving en te streven naar een divers personeelsbestand. Gelet op 
de periode van reorganisatie, taakstelling en stagnatie op de arbeidsmarkt, zijn de 
mogelijkheden gering om door middel van het verloop van personeel hierin 
concrete resultaten te boeken. Er wordt op dit moment bij hoge uitzondering extern 
geworven. Voor vacatures waarvoor extern wordt geworven wordt geen 
voorkeursbeleid gevoerd, maar wordt bij de selectie gelet op kwaliteit èn diversiteit 
van het team waarvoor wordt geselecteerd.  
 
De gemeente Haarlem handhaaft het beleid om te werven op kwaliteit en 
daarbinnen te streven naar diversiteit. De gemeente staat open voor praktische 
ideeën en samenwerking om in contact te komen met doelgroepen en naar 
mogelijkheden tot versterking van de diversiteit te zoeken. 
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1.4 Terrein maatschappelijke participatie 
 
Aanbeveling: 
Monitor het effect van de nieuwe subsidieregeling op het voortbestaan van 
zelforganisaties en tevens op de beoogde samenwerking tussen organisaties. 
Vanzelfsprekend dienen ook zelforganisaties niet te blijven bestaan om het bestaan 
op zich, maar houd oog voor het belang dat deze organisaties hebben voor 
emancipatie, participatie en sociale samenhang. Behoud hierin het goede! 
 
Reactie: 
Wij zijn het met u eens dat zelforganisaties bijdragen aan de emancipatie,  
participatie en sociale samenhang.  Zelforganisaties zijn een schakel naar allochtone 
bevolkingsgroepen en vervullen veelal een spilfunctie naar hun achterban en de 
Haarlemse samenleving. Met de uitvoeringsregeling huisvesting zelforganisaties 
ondersteunen wij zelforganisaties met een vergoeding in hun huisvestingskosten. 
De regeling is sinds dit jaar van kracht. Over het effect op langere termijn valt nu 
nog weinig te zeggen, maar wij dit volgen wij met veel interesse.  
 
 
1.5 Terrein interculturele hulpverlening 
 
Aanbeveling:  
Stimuleer organisaties om samen te werken en kennis uit te wisselen. Ondersteun en 
bemoedig initiatieven in Haarlem die zich actief inzetten voor interculturalisatie in 
de hulpverlening. Instellingen moeten naar de mensen toe komen en actief werken 
aan het verkleinen van de afstand tussen de instelling en allochtone groepen. 
 
Reactie:  
Wij onderkennen het belang van een goede ondersteuning voor alle burgers. 
Burgers moeten op een juiste wijze geholpen worden, ook als het burgers uit een 
andere cultuur betreft. De wijze waarop is in de eerste plaats de  
verantwoordelijkheid van de hulpverleningsinstellingen zelf. Wel verwachten wij 
dat instellingen en hun professionals zorgen dat zij voldoende kennis hebben over 
de multiculturele samenleving en de betekenis hiervan voor hun eigen handelen.  
  
 
2. SLOTDOCUMENT SOZAWE-RAAD 
 
Het slotdocument van de SoZaWe-raad is een overdrachtsdocument naar de 
Participatieraad. Naast een algemene uitleg wijst de SoZaWe-raad op een aantal 
belangrijke zaken die spelen op het moment van de opheffing van de SoZaWe-raad 
zoals: 

 gevolgen opheffen van de afdeling bijzondere doelgroepen bij de 
reorganisatie van SoZaWe; 

 invoering van de Participatiewet in 2015; 
 participatie van gemeentelijke cliënten op het Werkplein; 
 vorm en inhoud van de gemeentelijke communicatie; 
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 bezorgdheid over veranderingen in het sociale domein (Samen voor elkaar-
proces); 

 Studiefonds, Jeugdsport- en Cultuurfonds 
 en de cliëntenparticipatie WSW-geïndiceerden 

 
Het slotdocument is een helder en duidelijk opgesteld overdrachtsstuk waarin de 
belangrijkste zaken die spelen door de SoZaWe-raad aangekaart worden. Aangezien 
in het stuk geen aanbevelingen aan het gemeentebestuur worden gedaan maar deze 
allen aan u als de Participatieraad gericht zijn geven wij zelf geen inhoudelijke 
reactie. Wij nemen aan dat u hier goed gebruik van zult maken en danken de 
SoZaWe-raad voor deze mooie overdracht.  

 
3. SLOTDOCUMENT WMO-RAAD 
 
Het slotdocument van de Wmo-raad ‘Participeren moet je leren’ is een 
overdrachtsdocument naar de Participatieraad. Aan het slot van het advies komt de 
Wmo-raad met aanbevelingen voor de participatieraad en het gemeentebestuur. Het 
document geeft een beeld van lopende zaken en ontwikkelingen in het sociaal 
domein, blikt terug op de inzet van de Wmo-raad en geeft een opsomming 
overdracht actuele zaken.  
 
Wij lopen de aanbevelingen puntsgewijs af en geven zover het een aanbeveling aan 
het gemeentebestuur betreft per aanbeveling onze reactie.  
 
3.1 Aanbeveling transities sociaal domein 
De Wmo-raad constateert dat ze de uitgangspunten van het college over Samen 
voor Elkaar onderschrijft. De Wmo-raad heeft, gelet op de tijdsdruk en de 
doorgevoerde bezuinigingen van het kabinet, grote zorgen omtrent de haalbaarheid 
bij de uitvoering van het vernieuwde Wmo-beleid zoals het kabinet/ c.q. de 
gemeente voor ogen hebben. De Wmo-raad is van mening dat meer tijd voor het 
uitvoeren van deze transities gewenst en noodzakelijk is. 
 
Reactie: 
Het Rijk bepaalt de planning van de decentralisaties. Gemeenten pleiten via de 
VNG en andere kanalen voor voldoende voorbereidingstijd. 
 
3.2 Aanbeveling zorgaanbieders: 
De Wmo-raad vindt dat het college door moet gaan met de huidige zorgaanbieders 
en de samenwerking hiermee moet continueren. Waarom zou je het kind met het 
badwater weggooien als je niet weet hoe een nieuwe zorgaanbieder werkt? 
 
Reactie: 
Keuzes ten aanzien van continuïteit van de zorg versus vernieuwing moeten nog 
gemaakt worden. De gemeente zal hierin een balans zoeken, rekening houdend met 
de financiële taakstelling. 
 



 

6 

 

3.3 Aanbeveling beleidsarme invoering: 
De Wmo-raad pleit voor een beleidsarme en veilige invoering van de vernieuwde 
Wmo. 
 
Reactie: 
Een beleidsarme invoering sluit niet aan bij de ambitie die de gemeente heeft 
uitgesproken met Samen voor Elkaar. We willen zowel inhoudelijk vernieuwen, als 
binnen de budgettaire kaders blijven. Dat vraagt om een beleidsrijke invoering. 
 
3.4 Aanbeveling initiatieven 
De Wmo-raad betreurt het dat de gemeente meent dat nieuwe onderzoeken 
noodzakelijk zijn. De Wmo-raad pleit voor een terdege inventarisatie van reeds 
bestaand en nieuwe initiatieven bij burger(s) en mogelijkheden bij o.a. bestaande 
vrijwilligersorganisaties. De nieuwe onderzoeken betekenen een onnodige extra 
kosten voor de gemeente en geeft vertraging in de verdere uitvoering van het beleid. 
Waarom moet het wiel opnieuw uitgevonden worden?  
 
Reactie: 
De nieuwe taken komen met veel minder middelen naar de gemeente. Om toch 
adequate ondersteuning te bieden met minder budget zijn systeeminnovaties 
noodzakelijk. Om de juiste keuzes te kunnen maken hebben we met partners in de 
stad kennis gedeeld, onderzoeken gedaan en expertmeetings gehad.  
 
3.5 Aanbeveling eigen bijdragen 
De Wmo-raad vreest dat de opeenstapeling van eigen Bijdragen voor de cliënt 
funest zal zijn en het heeft tot gevolg dat de besteedbaarheid van zijn/haar inkomen 
achteruit gaat, wat weer nadelig is voor de economie. De Wmo-raad adviseert 
derhalve om met name de kwetsbare burger met een laag inkomen te ontzien.  
 
Reactie: 
Het college wil, met de Wmo-raad, dat de minima niet onevenredig worden belast 
met eigen bijdragen. Daarom wordt voor alle voorzieningen op het terrein van de 
Wmo aangesloten bij de landelijke regeling voor de hoogte van de eigen bijdrage. 
Hierdoor is gewaarborgd dat de eigen bijdrage die een burger voor WMO-
voorzieningen of Awbz-zorg opgelegd krijgt niet uitstijgt boven het maximum dat 
het kabinet jaarlijks bij Algemene Maatregel van Bestuur vastlegt. Om deze reden 
worden de eigen bijdragen in het kader van de Wmo dan ook geïnd door het CAK. 
Het CAK beschikt over inkomensgegevens van burgers en bewaakt dat de eigen 
bijdrage voor Wmo en Awbz tezamen nooit hoger is dan het landelijk vastgestelde 
maximum. Dit maximum is afhankelijk van het inkomen van de cliënt. Voor de 
exacte bepaling van dit maximum verwijst het college naar de website van het 
CAK. Daar kan de individuele burgers zelf laten uitrekenen wat het maximum 
bedrag is dat hij/zij jaarlijks aan eigen bijdragen in het kader van Wmo en Awbz 
moet betalen.  
 
3.6 Aanbeveling communicatie 
De Wmo-raad doet een dringend beroep op het college om de communicatie met de 
burger(s) te optimaliseren, omdat veel bewoners (nog) niet op de hoogte zijn wat 
hun te wachten staat.  
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Reactie: 
Uiteraard hechten wij aan een goede communicatie met de Haarlemse burger, zowel 
in het algemeen als bij de communicatie over ‘Samen voor Elkaar’ in het bijzonder. 
Wij zetten hiervoor ook middelen en mensen in.  Om niet in herhaling te vervallen 
verwijzen wij  hierbij ook naar onze reacties van 26 november 2012 en 11 april 
2013 (kenmerk 2012/416200) op het ongevraagd advies ‘Communicatie met de 
burger’ dat de voormalige adviesraden gezamenlijk uit hebben gebracht. 
 
 
4. TOT SLOT 
Met dit antwoord sluiten wij de periode van de adviesraden SAMS, SoZaWe-raad 
en Wmo-raad af. Wij kijken uit naar de adviezen die wij van u als Participatieraad 
gaan ontvangen.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
  
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
J. Scholten mr. B.B. Schneiders 
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College van B en W 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 

Haarlem, 17 juni 2013 

Betreft: Advies 'Een toekomst na de SAMS?' 

Geacht college. 

Hierbij zenden wij u het slotadvies van de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad Haarlem (SAMS) 
dat afgelopen vrijdag 14 juni aan wethouder Jack van der Hoek is aangeboden. In het advies met als 
titel 'Een toekomst na de SAMS?' adviseert de SAMS het gemeentebestuur om aandacht te houden 
voor een aantal zaken die van belang zijn voor onze (multiculturele) stad. In paragraaf 3 schetst de 
SAMS de positieve en hoopvolle ontwikkelingen. In paragraaf 4 de zorgen en aanbevelingen. In 
totaal komt de SAMS in dit slotadvies met zeven aanbevelingen op de terreinen 
'opvoedingsondersteuning', 'onderwijs', 'werk en inkomen', 'maatschappelijke participatie' en 
'interculturele hulpverlening'. Tijdens de presentatie van het SAMS-slotadvies heeft de zaal als 
aanvulling op onze aanbevelingen ook aandacht voor 'taal- en conversatielessen en cursussen' 
meegegeven en aangegeven erg blij te zijn met behoud van de SAMS-prijs in de vorm van een 'SAMS-
participatieprijs'. 

Als bijlage bij het slotadvies treft u de resultaten van een verkenning naar de maatschappelijk positie 
van etnische groeperingen in Haarlem die in opdracht van de SAMS in 2012 door Sanne van Oosten 
en Ibrahim Yerden is vervaardigd. 



Hiermee wordt een periode van twaalf jaar advisering door de SAMS over Haarlem als multiculturele 
stad afgesloten. De SAMS draagt haar werk over aan de Participatieraad Haarlem. De SAMS wenst 
haar veel succes en vertrouwt erop dat de aandacht voor het domein Diversiteit en Multiculturele 
Samenleving in goede handen zal zijn. 

Met vriendelijke groet. 

Mustafa Öcal, 
voorzitter SAMS 

Bijlage: Een toekomst na de SAMS? 
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Samenleving in goede handen zal zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Mustafa Öcal, 
voorzitter SAMS 
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Met de nota's Kans en kracht (eind 2011) en Samen voor elkaar (mei 2012) schetst het 
stadsbestuur van Haarlem het kader voor de organisatie van "ondersteuning en activering van 
burgers in Haarlem." Een goede verstaander heeft niet veel meer nodig dan dergelijke titels om 
te begrijpen dat de gemeente Haarlem haar burgers wil aanspreken op zelfredzaamheid en op 
solidariteit, hen eerder wil aanspreken op hun krachten en capaciteiten dan op hun behoeften. 
De gemeente wil de "Haarlemmers minder bij de hand [nemen en hen bovenal stimuleren] om 
voor zichzelf en anderen te zorgen." Binnen het sociaal domein vindt momenteel een transitie 
plaats. Een en ander heeft direct te maken met minder middelen, terwijl de behoefte aan 
ondersteuning groeit, leest men in Samen voor elkaar. 

Er lijkt echter meer aan de hand te zijn dan alleen het simpele feit dat er bezuinigd 
moet worden. Er worden in Somen voor e/Zcoor slechts drie doelgroepen onderscheiden: 
1. zij die volledig zelfredzaam zijn (naar schatting 80% van de bevolking), 
2. zij die beperkt zelfredzaam zijn of te maken hebben met tijdelijk regieverlies (15%). en 

3. zij die niet zelfredzaam zijn en te maken hebben met langdurig of permanent regieverlies 

(5%). 
Maar hoe zit het dan met, bijvoorbeeld, de etnische minderheden? Zijn zij geen afzonderlijke 
doelgroep meer? Het lijkt erop van niet. Wanneer nog slechts wordt gekeken naar de mate 
van zelfredzaamheid, en niet meer naar de achterliggende oorzaak hiervan, verdwijnt daarmee 
automatisch uit beeld dat sommige problemen wel degelijk etnisch-specifiek van aard zijn. De 
SAMS althans is van mening dat dit laatste het geval is, en pleit ervoor dat stadsbestuur en 
instellingen dit niet uit het oog verliezen. 

Er heeft in de afgelopen decennia een verschuiving plaatsgevonden van een categoraal 
minderhedenbeleid, zoals Haarlem vanaf de jaren 1980 voerde, via een integratiebeleid, naar 
een diversiteitsbeleid zoals dat nu vormgegeven wordt. De 'subsidieregeling beleid allochtone 
zelforganisaties' moet met ingang van 2013 dan ook plaatsmaken voor een 'uitvoeringsregeling 
diversiteitsbevordering.' Het college "beschouwt de verschillen in cultuur, etnische achtergrond, 
seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de individuen binnen 
een groep in beginsel als een verrijking voor de stad," maar stelt dat "inzet voor de sociale 
samenhang en diversiteit in onze stad . . . het hele maatschappelijke middenveld [aangaat,] en 
. . . niet alleen een vraag aan allochtone organisaties [is]." Het college zegt weliswaar oog te 
hebben voor de sociale functie van die allochtone zelforganisaties in Haarlem, maar vindt het 
desondanks wenselijk om af te stappen van een categoraal ingerichte subsidieregeling. 

Het kan geen toeval zijn dat deze overgang samenvalt met het samengaan van drie 
afzonderlijke gemeentelijke adviesraden tot een brede participatieraad. De SAMS, adviesraad 
voor een multiculturele stad, houdt in 2013, na bijna twaalf jaar, op te bestaan. Vanaf 2013 
voert de gemeente dus geen afzonderlijk beleid meer voor allochtone organisaties, noch 
beschikt de gemeente dan nog langer over een afzonderlijke adviesraad die zich expliciet 
bezighoudt met het versterken van Haarlem als multiculturele stad. Gelukkig is er dan wél 
een nieuwe, bredere, adviesraad, waarbinnen een domein 'diversiteit en de multiculturele 
samenleving' is geformuleerd. De SAMS hoopt van harte dat dit domein binnen de nieuwe 
participatieraad volkomen tot z'n recht komt. 
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1. Handvat 
Ideële bezwaren kun je nauwelijks aanvoeren tegen het loslaten van een categoraal beleid, 
noch tegen het aanspreken van mensen op kracht, op zelfredzaamheid, op hun eigen 
verantwoordelijkheid en op solidariteit. In het coalitie-akkoord van het huidige college 
vormen de woorden 'sociaal en betrokken' een rode draad. Wie kan daar op inhoudelijke 
gronden ook maar iets tegen inbrengen? De SAMS zou dat niet eens willen proberen - wij 
constateren slechts dat etniciteit klaarblijkelijk in het beleid niet langer functioneert als 
een probleemdefinitie, en juichen dat enerzijds, op ideële gronden, toe, maar vragen ons 
anderzijds, op praktische gronden, af of daarvoor de tijd wel rijp is. Bovendien vragen wij ons 
af of het college inderdaad voldoende oog heeft voor het belang dat allochtone zelforganisaties 
hebben voor de samenhang binnen de stad. Bewustzijn van de eigen etnische identiteit heeft 
niet alleen een emancipatoir effect, ook vormen etnische groepen en hun organisaties een 
oriëntatiepunt voor individuen in een vreemde, en soms vijandige omgeving (Yerden en Van 
Oosten, 2012; zie bijlage). Allochtone zelforganisaties boren juist de kracht in mensen aan, en 
doen dat juist vanuit het principe 'samen voor elkaar.' 

Veel van de problemen die etnische minderheden (nog steeds) hebben, kunnen 
teruggevoerd worden op hun slechtere sociaal-economische positie ten opzichte van de 
autochtone meerderheid, en zijn in die zin niet etnisch van aard. De vraag is alleen of dat voor 
alle problemen geldt. Zijn er niet nog steeds omstandigheden aan te wijzen die problemen 
veroorzaken voor etnische minderheden in de stad, en die wel degelijk gerelateerd zijn 
aan hun etniciteit? De SAMS denkt van wel, en wil, zo aan het eind van zijn bestaan, het 
gemeentebestuur nog eenmaal adviseren om aandacht te houden voor een aantal zaken. 
De aanbevelingen die wij in dit stuk doen, bieden tegelijk een handvat aan de nieuwe 
participatieraad, zodat deze ervan op de hoogte is van welke zaken de SAMS meent dat 
ze van belang zijn waar het om onze multiculturele stad gaat. Op deze wijze hopen wij de 
opgebouwde expertise en ervaring door te kunnen geven aan onze opvolgers. 

2. Andere publicaties 
De meeste punten die we noemen, zijn niet nieuw. Ze zijn eerder aan de orde gekomen in 
adviezen die de SAMS heeft uitgebracht, maar ook in bijvoorbeeld het manifest dat de SAMS 
begin 2010 uitbracht naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, en in de publicatie 
Het gaat niet alleen om Hassan, maar ook om Hans, uit 2012, ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van de SAMS. Dat de SAMS een aantal punten steeds weer meent te moeten noemen, 
tekent wellicht het uithoudingsvermogen van de SAMS, maar tekent nog veel meer de 
hardnekkigheid en de ernst van bepaalde problemen die etnische minderheden in Nederland 
ondervinden. 

Als bijlage is toegevoegd het onderzoeksrapport Een verkenning naar de 
maatschappelijke positie van etnische groeperingen in Haarlem; een verkenning naar de 
leefsituatie van Haarlemmers van Turkse, Marokkaanse, Surnaamse en van Antilliaanse afkomst. 
Dit onderzoek is in 2011/2012, in opdracht van de SAMS, uitgevoerd door Ibrahim Yerden en 
Sanne van Oosten. De SAMS vond het belangrijk dat er, meer dan vijftien jaar na het laatste 
grootschalige onderzoek naar de maatschappelijke integratie van etnische groeperingen in 
Haarlem {Allemaal Haarlemmers, 1995), gegevens beschikbaar zouden komen over de huidige 
leefsituatie van de vier genoemde groepen. Inmiddels zijn de omstandigheden voor een 
dergelijk onderzoek echter in die zin verslechterd, dat er, althans in Haarlem, nauwelijks nog 
naar etniciteit wordt geregistreerd. Dat maakt dat kwantitatieve gegevens over de onderzochte 
groepen, specifiek voor Haarlem, maar mondjesmaat beschikbaar zijn. De cijfermatige 
gegevens, die noodgedwongen dus vaak landelijke gegevens zijn, zijn aangevuld met 
kwalitatieve gegevens, die verkregen zijn door gesprekken te voeren met een aantal (ervarings) 
deskundigen. Deze deskundigen zijn mensen die geworteld zijn in de Haarlemse samenleving 
en die vanuit hun functie veel met allochtone groepen te maken hebben. Door deze aanvulling 
met ervaringen en visies van een aantal deskundigen, wordt toch een beeld verkregen van de 
Haarlemse situatie. 
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3. Positief 
Wat de multiculturele stad Haarlem betreft, ziet de SAMS niet alleen punten van zorg, maar ook 
punten die positief zijn en hoopvol stemmen. We noemen er enkele. 

Zoals in eerdere publicaties al vaak gemeld is, zijn de onderlinge verhoudingen tussen 
de diverse etnische groepen en de gemeente goed. Haarlem mag zich gelukkig prijzen dat 
er relatief weinig spanningen op dat vlak zijn. Daar staat tegenover dat deze afwezigheid 
van spanningen gepaard gaat met een zekere onverschilligheid ten opzichte van elkaar. Men 
beweegt zich toch vooral binnen de eigen groep, en leeft wat langs elkaar heen. 

Landelijk, en zo ook in Haarlem, neemt het aantal zelfstandige ondernemers onder 
immigranten toe. Vooral Turken zijn vaak actief als zelfstandig ondernemer. Sowieso is het 
percentage werkende allochtonen de laatste vijftien jaar sterk gestegen, maar helaas is 
het werkloosheidspercentage onder hen nog altijd beduidend hoger dan onder autochtone 
Nederlanders. Bovendien hebben de werkende allochtonen relatief vaker een flexibele 
arbeidsrelatie, waardoor zij in economisch zware tijden eerder hun baan verliezen. Zeker 
onder allochtone vrouwen (uitgezonderd de Surinaamse) is de arbeidsmarktparticipatie laag 
vergeleken met autochtone vrouwen. Initiatieven die vrouwen stimuleren zich te ontplooien, 
zoals onder andere de moedercentra, werpen echter hun vruchten af. Het tempo waarin 
allochtone vrouwen zich emanciperen, is bemoedigend. 

Ook het niveau van onderwijs stijgt over de hele linie. En het aantal leerlingen dat 
de school verlaat zonder startkwalificatie daalt sterk, onder alle groepen. Meisjes verlaten 
overigens veel minder vaak voortijdig het onderwijs dan jongens. 

4. Zorgen en aanbevelingen 
4.1 Opvoedingsondersteuning 
Kinderen uit allochtone gezinnen hebben op straat en op school te maken met een heel andere 
benadering van opvoeding dan die ze thuis krijgen. Dit zorgt vaak voor verwarring en verzet. 
Hulpverleners en opvoedingsondersteuners hanteren nog te veel één van beide culturen als 
norm. Biculturaliteit hoeft geenszins te betekenen dat je tussen de wal en het schip valt, maar 
kan juist van grote waarde zijn, mits je beide culturen in je weet te verenigen, dan wel weet 
wanneer en hoe je moet switchen tussen beide. 

Aanbeveling: ledereen die zich bezighoudt met opvoedingsondersteuning zou 
intercultureel moeten denken. Te veel nadruk op één cultuur als norm, maakt dat 
kinderen in een spagaat belanden waar ze niet zonder meer zelf uit kunnen komen. 
Opvoedingsondersteuners moeten bruggen slaan tussen 'oosters' en 'westers' denken. 

4.2 Onderwijs 
De verschillen in onderwijsprestaties tussen allochtone en autochtone leerlingen zijn nog altijd 
te groot. Een bemoedigende ontwikkeling is dat de Cito-toetsscores van allochtone leerlingen 
stijgen, maar deze leerlingen blijken nog vaak een lager schooladvies te krijgen dan hun 
autochtone leeftijdgenoten. Dat kan veroorzaakt worden doordat leerkrachten leerprestaties 
van allochtone leerlingen lager inschatten dan deze feitelijk zijn, maar ook doordat leerkrachten 
ervan uitgaan dat de begeleiding bij het schoolwerk in allochtone gezinnen, meer dan in 
autochtone gezinnen, te wensen overlaat. 

Het zou niet mogen voorkomen dat een leerling zonder startkwalificatie het onderwijs 
verlaat. Gelukkig dalen de percentages voortijdig schoolverlaters, maar ze zijn nog steeds te 
hoog, vooral onder allochtone jongens. 

Het is ongehoord dat nog steeds leerlingen met een taalachterstand het basisonderwijs 
verlaten. Een goede taalbeheersing is zo basaal, van zo'n essentieel belang voor de rest van de 
leerprestaties, dat alles in het werk gesteld moet worden om taalachterstanden weg te werken. 
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Aanbeveling: Projecten die schooluitval tegengaan, zijn effectief en nog steeds hard 
nodig. Deze dienen gecontinueerd te worden. Ook initiatieven die ouderbetrokkenheid 
stimuleren en die taalachterstanden in het onderwijs bestrijden, verdienen alle ondersteuning 
die zij kunnen gebruiken. De gemeente dient erop toe te zien dat aanbod en kwaliteit van de 
voor- en vroegschoolse educatie in Haarlem optimaal zijn. 

Aanbeveling: Huiswerkbegeleidingsactiviteiten in de wijk, door maatschappelijke 
organisaties (zoals allochtone zelforganisaties, wijkcentra, bibliotheken) zijn laagdrempelig, 
en verdienen (financiële) steun van de gemeente. Dit zijn belangrijke initiatieven voor het 
vergroten van onderwijskansen van (niet alleen) allochtone kinderen. 

De SAMS vangt regelmatig signalen op waaruit blijkt dat leerlingen zich gediscrimineerd voelen 
in het onderwijs. Ook in het onderzoek van Yerden en Van Oosten (2012) worden dergelijke 
gevoelens genoemd. Klachten over discriminatie worden vaak niet ingediend, omdat jongeren, 
maar ook volwassenen, het gevoel hebben dat niets met dergelijke klachten gedaan wordt. 
De moeite die allochtone leerlingen hebben om aan stageplaatsen te komen, heeft, naar het 
vermoeden van de SAMS, op z'n minst ten dele ook met discriminatie te maken. 

Aanbeveling: Discriminatie in het onderwijs (zo goed als elders) is onacceptabel. 
Neem klachten en gevoelens over discriminatie serieus, en investeer in voorlichting over 
discriminatie, ook in het onderwijs, zodat het Bureau Discriminatiezaken op z'n minst een beeld 
krijgt van de ernst en omvang van het probleem. Om discriminatie tegen te gaan, is er een 
bepaalde openheid, een bereidheid te kijken naar 'de ander,' nodig. Een dergelijke openheid 
kan bewerkstelligd worden door de dialoog aan te gaan. Alle reden dus om de dialoog tussen 
groepen actief te stimuleren. 

4.3 Werk en inkomen 
Armoede onder allochtone bevolkingsgroepen komt minimaal drie keer zo vaak voor als 
onder autochtonen. Het werkloosheidspercentage onder allochtonen is de laatste vijftien jaar 
gedaald, maar is nog altijd hoger dan onder autochtonen. Allochtonen hebben relatief vaak 
een flexibele arbeidsrelatie, zodat zij een groter risico lopen hun baan kwijt te raken tijdens 
een financiële crisis. Of je als gemeente nu naar etniciteit registreert of dat principieel niet 
doet, als overduidelijk zichtbaar is dat je personeelsbestand geen getrouwe afspiegeling van 
de samenleving is, dan zou dat je als gemeente en werkgever te denken moeten geven, en aan 
moeten zetten tot reflectie op het eigen personeelsbeleid. 

Aanbeveling: De rechtstreekse invloed die de gemeente kan uitoefenen op het 
personeelsbeleid van bedrijven binnen Haarlem is misschien gering, maar de gemeente 
kan op z'n minst zelf het goede voorbeeld geven en zou moeten nagaan waarom het haar 
klaarblijkelijk, tot op heden, niet lukt een evenredig aandeel allochtonen binnen haar gelederen 
te halen. 

4.4 Maatschappelijke participatie 
De subsidieregeling voor allochtone zelforganisaties bestaat met ingang van 2013 niet 
meer (behoudens een bescheiden budget voor een deel van de huisvestingskosten 
van zelforganisaties). Organisaties kunnen voor activiteiten een beroep doen op de 
nieuwe uitvoeringsregeling 'diversiteitsbevordering,' die echter openstaat voor "alle 
vrijwilligersorganisaties die zich met activiteiten richten op het bevorderen van sociale 
samenhang in Haarlem en op positieve wijze met diversiteit omgaan." De SAMS wijst op het 
risico dat veel allochtone zelforganisaties deze wijziging niet zullen overleven. Wij vrezen 
dat de afschaffing van de subsidieregeling in het verlengde daarvan een aantal ongewenste 
effecten zal hebben. 
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Aanbeveling: Monitor het effect van de nieuwe subsidieregeling op het voortbestaan 
van zelforganisaties en tevens op de beoogde samenwerking tussen organisaties. 
Vanzelfsprekend dienen ook zelforganisaties niet te blijven bestaan om het bestaan op zich, 
maar houd oog voor het belang dat deze organisaties hebben voor emancipatie, participatie en 
sociale samenhang. Behoud hierin het goede! 

4.5 Interculturele hulpverlening 
Ook op psychosociaal gebied ondervinden allochtone bevolkingsgroepen problemen die 
samenhangen met hun specifieke situatie. Deze problemen hangen samen met verschillen in 
culturele tradities, maar ook met de eigen migratiegeschiedenis. Specifieke problemen vragen 
om een specifieke benadering. Hulpverleners willen over het algemeen wel intercultureel 
werken, maar ontberen daarvoor de nodige kennis en werken bovendien te geïsoleerd van 
elkaar. Het schort in hulpverleningsland aan kennisuitwisseling en samenwerking. 

Aanbeveling: Stimuleer organisaties om samen te werken en kennis uit te wisselen. 
Ondersteun en bemoedig initiatieven in Haarlem die zich actief inzetten voor interculturalisatie 
in de hulpverlening. Instellingen moeten naar de mensen toe komen en actief werken aan het 
verkleinen van de afstand tussen de instelling en allochtone groepen. 

5. Tot slot 
De SAMS heeft in de afgelopen twaalf jaar kunnen signaleren, kritisch mogen volgen, debatten 
kunnen organiseren, mogen onderzoeken en adviseren op alle terreinen die de multiculturele 
stad Haarlem betreffen. Nu draagt de SAMS het stokje over aan de nieuwe participatieraad. 

Specifieke aandacht voor etnische minderheden lijkt niet meer van deze tijd te zijn, 
wanneer je het beleid van de gemeente Haarlem beschouwt. Dat is op ideële gronden toe te 
juichen; de SAMS hecht er desondanks aan de gemeente erop te wijzen dat etnisch-specifieke 
problemen niet oplossen door simpelweg etniciteit als probleemdefinitie overboord te gooien. 

De SAMS wenst de nieuw te vormen participatieraad veel succes bij diens werk en vertrouwt 
erop dat de aandacht voor de multiculturele stad Haarlem bij deze adviesraad in goede handen 
zal zijn. 
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1. Inleiding 

De Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad Haarlem (SAMS) wil de maatschappelijke 
positie van Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen in Haarlem kaart brengen. De 
verkenning is toegespitst op drie domeinen: onderwijs, werk en maatschappelijke participa
tie. De laatste keer dat er in Haarlem een grootschalig onderzoek is uitgevoerd was in 1995: 
"Allemaal Haarlemmers" (Reinsch et al. 1995). Dit onderzoek handelde over de maatschap
pelijke integratie van etnische groeperingen in Haarlem. Na 15 jaar was er bij de SAMS 
behoefte aan een actualisering van de gegevens en een overzicht van het vigerende beleid. 
De verkenning is bestemd voor beleidsmakers bij de overheid, instellingen (onderwijs, zorg, 
enzovoorts), allochtone zelforganisaties en belanghebbende burgers. Vanwege de beperkte 
middelen moest worden volstaan met een bescheiden verkenning. Een groot probleem hierbij 
was, dat er nauwelijks nog registratie plaatsvindt op basis van etniciteit. 

Probleemstelling 
Haarlem begon in de jaren tachtig met een eigen minderhedenbeleid als voorloper van het 
integratiebeleid. Het motto was: algemeen waar het kan en categoriaal waar het moet. Het 
beleid schoof steeds meer op in de richting van een (algemeen) achterstandsbeleid. In het 
beleidsprogramma 2003-2006 van de gemeente Haarlem stond de integratie centraal. Hierbij 
gaat het om de verbetering van de maatschappelijke positie van allochtone Haarlemmers en 
de versterking van Haarlem als multiculturele samenleving. De eerder gesignaleerde ver
schuiving van een minderhedenbeleid naar een achterstandsbeleid wordt steeds duidelijker 
zichtbaar. De opheffing van SAMS in 2012 is wat dit betreft symptomatisch. In deze ont
wikkeling volgt Haarlem het landelijke beleid, dat in hoofdstuk 2 uiteengezet wordt. 

Op dit moment telt Haarlem in totaal iets meer dan 150.000 inwoners. Daarvan zijn 112.624 
autochtone Nederlanders. Het grootste deel van de allochtonen in Haarlem is afkomstig uit 
westerse landen. Van de Haarlemmers van niet-westers allochtone herkomst zijn er 4.701 
inwoners Marokkaans, 6.415 inwoners Turks, 2.043 inwoners Surinaams en 956 inwoners 
zijn afkomstig van de Nederlandse Antillen. Het onderzoek is erop gericht om gegevens te 
verzamelen over onderwijs, werk en inkomen en de maatschappelijke participatie van deze 
vier etnische groeperingen, die als belangrijke indicatoren van de maatschappelijke positie 
kunnen worden beschouwd. Het genoten onderwijs, werk en inkomen en maatschappelijke 
participatie zijn van invloed op de maatschappelijke positie van zowel leden van etnische 
groeperingen als autochtone Nederlanders. Hierop wordt in hoofdstuk 2 uitgebreid ingegaan. 
Dit heeft geleid tot de volgende probleemstelling: 

Probleemstelling Wat is de maatschappelijke positie van Marokkanen, Turken, Surinamers en 
Antillianen in Haarlem? 

Omschrijving en 
afbakening begrippen 

De maatschappelijke positie is de positie, die een persoon, een gezin of een gemeenschap in 
de samenleving in neemt. Deze positie kan variëren van hoog tot laag en wordt bepaald door 
opleiding, werk en inkomen en maatschappelijke participatie. 

Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen behoren tot een etnische groepe
ring/gemeenschap, die gevormd is op basis van het land van herkomst, religie, en door 
culturele kenmerken. 

Methode van materiaalverzameling 
Om de probleemstelling te beantwoorden is gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalita
tieve gegevens. Begonnen is met een literatuurstudie om inzicht te krijgen in de algemene 
maatschappelijke positie van de vier etnische groeperingen. Het verzamelen van kwantitatie
ve gegevens over de vier etnische groeperingen in Haarlem is moeilijk omdat door de 
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instellingen niet meer op etniciteit wordt geregistreerd. In Haarlem zijn contacten gelegd met 
de afdeling Onderwijs, Jeugd en sport (JOS), de afdeling Sociale Zaken, het bureau Onder
zoek en Statistiek (O&S) en het CWI. 

Alleen het bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) en het CWI beschikten over een beperkte 
hoeveelheid gegevens met betrekking tot de vier etnische groeperingen in Haarlem. Ook in 
de onderwijsmonitor, bij de onderwijsinspectie en gespecialiseerde instituten als het Kohn-
stamm Instituut waren geen gegevens over Haarlem beschikbaar. 

Vanwege het veelal ontbreken van kwantitatieve lokale gegevens hebben wij veel gebruik 
gemaakt van de landelijke gegevens. De landelijke cijfermatige gegevens en de beperkte 
Haarlemse cijfermatige gegevens zijn aangevuld met kwalitatieve data. Er zijn gesprekken 
gehouden met een aantal (ervarings)deskundigen'. Met deze ervaringsdeskundigen zijn 
halfgestructureerde interviews gehouden. In elk domein werden twee tot drie interviews 
gehouden. In samenspraak met de SAMS zijn de (ervarings)deskundigen gekozen. Deze 
(ervarings)deskundigen zijn geworteld in het Haarlemse leven en hebben door hun functie 
veel met etnische groepen te maken. Zij konden daarom een goed beeld geven van de 
maatschappelijke positie van vier etnische groeperingen. 

De geïnterviewde (ervarings)deskundigen zijn geselecteerd op basis van hun functie binnen 
een bepaald domein. Het bleek dat sommige geïnterviewde (ervarings)deskundigen kennis 
hadden van meerdere domeinen. In het interview en de uitwerking is daarvan gebruik 
gemaakt. Hierbij kan nog worden aangetekend dat sommige respondenten zowel professio
nal zijn als ervaringsdeskundigen, doordat zij ook vaak actief zijn in een van de zelforganisa
ties. In de rapportage is bij één respondent op zijn verzoek een fictieve naam gebruikt. 

Begeleidingscommissie 
De begeleidingscommissie is in de loop van het onderzoek regelmatig bij elkaar gekomen 
om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Deze begeleidingscommissie bestaat uit: 
H. Lock (Gemeente Haarlem, secretaris SAMS), M. Öcal (voorzitter SAMS), M. Noto 
(SAMS), I . Yerden (cultureel antropoloog/onderzoeker) en H. van Koutrik (socio
loog/onderzoeker). 

Opbouw onderzoek 
In dit eerste hoofdstuk zijn de probleemstelling en de methode van materiaalverzameling 
behandeld. In het tweede hoofdstuk wordt een beleidsmatig kader geschetst en een theoreti
sche verkenning uitgevoerd. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt een presentatie gegeven van 
de verzamelde data. In hoofdstuk 3 wordt de onderwijssituatie, in hoofdstuk 4 de werk- en 
inkomenssituatie en in hoofdstuk 5 de maatschappelijke participatie van Marokkanen, 
Turken, Surinamers, Antillianen en autochtone Nederlanders behandeld. In elk van de 
hoofdstukken worden eerst de landelijke data in kaart gebracht, daarna wordt een vergelij
king gemaakt met de situatie in Haarlem. Hoofdstuk 6 biedt de samenvatting en conclusies. 

In bijlage I wordt een korte omschrijving van de geïnterviewde (ervarings)deskundigen gegeven. 
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2. Beleid en theorievorming met betrekking tot de maatschap
pelijke positie van etnische groeperingen 

In dit hoofdstuk wordt een korte uiteenzetting gegeven van het beleid en theorievorming 
rond de maatschappelijke positie van etnische groeperingen. Daarna wordt een vergelijking 
gemaakt tussen de demografische situatie van de onderscheiden etnische groeperingen in 
Nederland en in Haarlem. 

2.1 Migratie- en minderhedenbeleid 

Beleid Beleid is niet alleen een samenstel van doeleinden, middelen uitgezet in de tijd, maar ook 
een antwoord op een (maatschappelijk) probleem. Voor overheidsbeleid geldt bovendien, dat 
dit beleid tot stand komt in wisselwerking met het beleid van allerlei maatschappelijke 
groeperingen en individuele burgers. Dat geldt ook voor het migratie- en minderhedenbeleid. 
De migratie heeft na de tweede wereldoorlog tot op heden op de maatschappelijke en de 

Immigratie politieke agenda gestaan. De immigratie betreft de komst van gastarbeiders. In de jaren 
vijftig van de vorige eeuw waren dit Zuid-Europeanen. Daarna kwamen de Marokkanen en 
Turken. Van af 1970 kwam er ook een immigratiestroom uit Suriname op gang. Een belang
rijke ontwikkeling is, dat de meeste gastarbeiders niet meer terugkeerden naar het land van 
herkomst, maar zich blijvend vestigden in Nederland en dat vervolgens de gezinshereniging 

Minderhedennota 0P g a n g kwam. In de minderhedennota van 1983 werd als einddoel gekozen voor een 
tussenpositie tussen twee extremen: individualistische assimilatie (individu als uitgangspunt, 
gelijke kansen voor individuele mensen) en collectivistisch pluralisme (de groep als uit
gangspunt, gelijke resultaten voor groepen, minderheidsbescherming, koesteren van de 
groepsverschillen). Emancipatie werd als een tussendoel opgenomen: versterking van 
zelfbewustzijn en zelfrespect van de leden van minderheidsgroepen. Leidraad hierbij was de 
integratie met behoud van eigen identiteit. In de nota worden als de drie grootste problemen 
bij de aanwezigheid van migranten genoemd: 

Sociale en economische achterstand. 
Rechtspositie en discriminatie. 
Geringe participatie en dreigend isolement. 

Sinds 1983 zijn er door de rijksoverheid nog een aantal minderhedennota's (beleid) voortge
bracht, waarin voornoemde problemen in wisselende bewoordingen werden herhaald. Wel 
vonden er verschuivingen plaats in het beleid, die grofweg kunnen worden aangeduid als de 

Achterstandsbeleid ontwikkeling van een integratiebeleid naar een achterstandsbeleid. In zijn algemeenheid 
geldt dat beleid tijdgebonden is en probeert in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 
Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op de huidige maatschappelijke positie van 
de etnische groeperingen in Haarlem. 

Hoe moet het beleid ten aanzien van de etnische groeperingen eruit komen te zien? De 
_ ., . , , huidige maatschappelijke dynamiek is zo groot dat alomvattende beleidsvisies niet meer 
Probleemgerichte aanpak en 0 f t - j j e> 

maatwerk werken en dat een probleemgerichte aanpak en maatwerk nodig zijn. 

2.2 De maatschappelijke positie van de verschillende etnische groe
peringen 

Theorie I n de huidige 'Nederlandse samenleving is sprake van een historisch gegroeide machtsver
houding tussen een meerderheid en een minderheid. Ten opzichte van de autochtone Neder
landers nemen de Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen als etnische groeperingen 
een minderheidspositie in. 
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Etniciteit Etnisering is een proces waarbij de vorming en activering van bewustzijn van etnische 
identiteit voortdurend gestimuleerd wordt (Vermeulen, 1984: 30). Het betreft veelal situaties 
waarin een etnische groep gaat optreden als belangengroep die emancipatie en verbetering 
van de maatschappelijke situatie nastreeft. Zonder dit maatschappelijk doel, kan men spreken 
van etnisch isolationisme. Er bestaat een duidelijk negatief verband tussen etnisch isolatio
nisme en sociale mobiliteit (Koot en Venema, 1985: 6-7). Volgens Penninx is een voordeel 
van het etniseringsperspectief dat groepsvorming en de interactie tussen groepen beschreven 
kan worden. De etnisch-culturele positie is de mate waarin een groep door de samenleving 
als een aparte groep wordt beschouwd of zichzelf als zodanig beschouwt. Een individu 
behoort tot een etnisch-culturele groep als hij zichzelf primair als lid van die groep be
schouwt of door de samenleving als zodanig beschouwd wordt (Penninx, 1988: 51-52). 

De etnische groep en haar organisaties kunnen een thuishaven vormen voor individuen, en 
het oriëntatiepunt zijn in een vreemde of zelfs vijandige omgeving. Lidmaatschap van een 
groep van lot-, cultuur-, of geloofsgenoten kan de overgang van de ene samenleving naar de 
andere vergemakkelijken. In dit sociaal-psychologische perspectief zijn etnische organisaties 
vooral de uitdrukking van de behoefte aan een milieu, waarin men zich veilig en thuis kan 
voelen (Penninx, 1988: 35). De mate van het benadrukken van de eigen etnische identiteit 
wordt bepaald door een aantal elementen, te weten: (1) sociaal- economische factoren, (2) 
ervaringen van stigmatisering en (3) discriminatie. Ten slotte kunnen factoren die verband 
houden met het migratieproces van invloed zijn: leeftijd, verblijfsduur en concentratie in 
bepaalde woonwijken (Vermeulen, 1984: 29). 

Maatschappelijke 
context 

De maatschappelijke positie van de etnische groeperingen wordt beïnvloed door de wijze 
van opvang in de ontvangende samenleving, alsmede door de maatschappelijke context in 
het land van herkomst. Dit wordt toegelicht aan de hand van the boundary-making approach 
van Wimmer (2009). Deze theorie benadrukt het belang van de maatschappelijke context, 
zowel in het land van herkomst als in het land van aankomst voor de maatschappelijke 
positie van etnische groeperingen. Bij de integratie spelen de kenmerken van het land van 
aankomst juist een grote rol. 

Ontvangende In Nederland kwamen Turken en Marokkanen het land binnen als gastarbeiders. Tijdelijke 
samenleving arbeiders die na verloop van tijd weer terug naar het land van herkomst zouden gaan. Ze 

werkten voornamelijk in de bouw en andere sectoren waar geen diploma's voor waren 
vereist. De eerste groep migranten bestond vooral uit werkende mannen, daarna volgden na 
verloop van tijd vrouwen en kinderen. Bij de meeste Surinamers en Antillianen was de 
context waarin zij Nederland binnenkwamen anders. In tegenstelling tot de Turken en 
Marokkanen waren zij wel vertrouwd met de Nederlandse cultuur. Volgens Wimmer (2009) 
zijn deze gebeurtenissen van invloed op de maatschappelijke positie die etnische groeperin
gen binnen samenlevingen innemen. 

Land van herkomst 

Turken en Marokkanen 

Surinamers en Antillianen 

Niet alleen de context waarin migranten in het land van aankomst arriveren is bepalend, ook 
de context waaruit deze migranten zijn vertrokken is van belang (Wimmer, 2009). Veel 
Turken en Marokkanen die naar Nederland verhuisden als gastarbeider behoorden in het land 
van herkomst tot de lagere sociaal economische klasse. De meeste Marokkaanse mannen en 
bijna alle vrouwen van de eerste generatie die allemaal behoren tot de Berbers waren analfa
beet in eigen taal. De meeste Turkse mannen van de eerste generatie in Turkije hebben 
enkele jaren onderwijs genoten. De meeste Turkse vrouwen van de eerste generatie waren 
analfabeet (van den Berg-Eldering, 1982; Yerden, 2000). 

Surinaamse en Antilliaanse migranten verhuisden in de jaren zeventig en tachtig naar 
Nederland. Deze groep had een meer diverse samenstelling qua maatschappelijke positie, en 
kon over het algemeen wel lezen en schrijven. Omdat de meesten in het land van herkomst al 
Nederlands spraken vormde een taalbarrière bij deze groep geen probleem. 
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De observatie dat leden van een bepaalde etnische groep veel met elkaar omgaan, wordt vaak 
toegeschreven aan de sociale contacten binnen de etnische groep. Wimmer laat zien dat deze 
groepsvorming veel specifieker is dan wordt gedacht. Vaak vindt groepsvorming plaats 
tussen leden van een grote familie, voormalige inwoners van een specifieke streek of dorp, 
leden van een specifieke religieuze stroming in het land van herkomst of arbeiders vanuit een 
bepaalde beroepsgroep. Als etnische groep profileren zij zich naar de dominante groep vaak 
als een eenheid, maar naar binnen toe worden de verschillen geaccentueerd. 

dentificalie en groepsvorming 

Acceptatie 

Het beeld dat zowel outsiders als insiders van etnische minderheden hebben, is sociaal 
geconstrueerd. Niet alleen bij minderheden is dit het geval, ook identificatie en groepsvor
ming van de meerderheid is aan sociale constructie onderhevig. Bij etnische minderheden is 
echter de sociale acceptatie door de meerderheid van groter belang dan andersom. Aangezien 
de meerderheid een bevoordeelde positie heeft, hebben zij meer macht om de sociale werke
lijkheid van de minderheid te vormen. Volgens Wimmer (2009) worstelen immigranten om 
de acceptatie van de meerderheid te krijgen. Hoe deze acceptatie wordt bewerkstelligd en of 
dit succesvol is, hangt af van de context waarin het plaatsvindt, en niet van essentiële 
kenmerken die etnische groeperingen zouden kunnen bezitten. De acceptatie en integratie 
van etnische minderheden is een dynamisch proces die tot sociale veranderingen leidt. Deze 
veranderingen hebben implicaties voor de maatschappelijke posities van etnische minderhe
den. 

De maatschappelijke positie van de etnische groeperingen wordt beïnvloed door processen 
van participatie, emancipatie en integratie. Onderwijs, werk en inkomen en maatschappelijke 
participatie spelen hierbij een belangrijke rol. 

2.3 Het belang van onderwijs voor de positie op de arbeidsmarkt 

Volgens Wimmer (2009) is het evident dat immigranten met een lagere opleiding vaker 
terechtkomen in etnisch-gedefmieerde niches van de arbeidsmarkt, die minder toekomstper
spectieven en betaling bieden. Dit impliceert een sterke verbinding tussen onderwijs ener
zijds en werk en inkomen anderzijds. Dit is uitgebreid behandeld in het werk van Gary 

Human capitai Becker (1964). Human capital wordt gezien als een voorspeller van economisch succes. 
Deze theorie, die niet alleen van toepassing is op etnische groeperingen, laat het verband 
zien tussen onderwijs enerzijds en werk en inkomen anderzijds. Becker omschreef in zijn 
"human capital theory" het nut van investeringen in human capital voor het verkrijgen van 
financiële en persoonlijke winst op de arbeidsmarkt. Human capital refereert aan de talenten, 
kennis en ervaringen die een individu kan bezitten. Onderwijs, bijscholing en ervaring 
kunnen bijdragen aan iemands human capital. Onderwijs is de belangrijkste en makkelijkst 
meetbare determinant van human capital. Onderwijs heeft dus een direct verband met 
toekomstig werk en inkomen. Dit is van groot belang voor de maatschappelijke positie van 
alle etnische groeperingen binnen de samenleving. 

2.4 Maatschappelijke participatie in de samenleving 

Onder maatschappelijke participatie kan worden verstaan de deelname van (groepen) burgers 
aan de samenleving. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen arbeidsparticipatie, 
bewonersparticipatie, burgerparticipatie, onderwijsparticipatie, politieke participatie, vrijwil
lige inzet, enzovoorts. 

Participatie en 
integratie 
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In het voorgaande zijn theorieën over de arbeidsparticipatie en de onderwijsparticipatie 
behandeld. Hier wordt ingegaan op de theorie van Portes, die het verband tussen maatschap
pelijke participatie en integratie behandelt. Maatschappelijke participatie wordt vaak gezien 
als graadmeter van integratie binnen de samenleving. De segmented assimilation theorie van 
Portes en Zhou (1993) stelt dat er niet één weg is in het integratieproces, maar dat er ver-
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schillende segmenten van de samenleving zijn waarin kan worden geïntegreerd. Volgens 
(Portes et al. 1993) is integratie geen graadmeter van sociale mobiliteit. Portes laat via de 
segmented assimilation theory zien hoe het in het voordeel van de immigrant kan zijn om 
niet te integreren. Dit is niet een kenmerk van desinteresse in de dominante cultuur, maar een 
strategie om gebruik te maken van alle voordelen die een beschermende etnische groep kan 
bieden. 

Bij integratie van etnische minderheden in de dominante Nederlandse cultuur is het van 
groot belang om na te gaan in welk segment van de Nederlandse samenleving leden van een 
etnische groep integreren. Door een relatief gesegregeerd leven te leiden komen er bij 
Nederlands-Turkse jongeren minder criminaliteit en schooluitval voor dan bij Nederlands-
Marokkaanse jongeren (Crul et al. 2003). 

2.5 Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders 

Allochtone inwoners 
in Nederland 

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de omvang van de verschillende etnische 
groeperingen in Nederland en Haarlem. 
Op 1 januari 2010 was één op de vijf inwoners van Nederland allochtoon. De helft van hen is 
in Nederland geboren en behoort daarmee tot de tweede generatie. Het aandeel niet-westerse 
allochtonen in de totale bevolking is de afgelopen tien jaar langzaam toegenomen van 9 naar 
11 procent. Twee derde van hen behoort tot één van de vier 'klassieke herkomstgroepen' die 
zich voornamelijk sinds de jaren zestig in Nederland gevestigd hebben: Marokkanen, 
Turken, Surinamers en Antillianen. Bijna de helft van de Turken en iets meer dan de helft 
van de Marokkanen in Nederland is van de tweede generatie. In de Surinaamse en Antilli
aanse herkomstgroepen zijn dat er ruim vier op de tien. De klassieke herkomstgroepen 
groeien vooral door de tweede generatie: in 2009 nam hun aantal met bijna 17 duizend 
personen toe terwijl de eerste generatie nog met enkele duizenden groeide (Van der Veen 
2010: 56). 

Allochtone inwoners 
in Haarlem 

Tabel 1 Het aandeel van Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen in de Nederlandse en Haar
lemse bevolking 

Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Totale 
bevolking 

Demografie 
Nederland 

Aantal 349.000 384.000 342.000 138.000 16.575.000 i 
Percentage 2,1% 2,3% | 2,1% 0,8% 100% 

Demografie 
Haarlem 

Aantal 4.701 6.415 2.043 956 150.695 
Percentage \ 3,1% | 4,3% 1,4% 0,6% 100% 

Bevolkingsstatistieken CBS, 1 januari 2010 

Bovenstaande tabel geeft aan dat Haarlem een relatieve oververtegenwoordiging van Turken 
en Marokkanen kent, en een relatieve ondervertegenwoordiging van Surinamers en Antillia
nen. Uit de bevolkingsstatistieken van het CBS blijkt dat de Turken en Marokkanen vooral in 
grote steden gevestigd zijn. 

Deze bevolkingsgegevens vormen de onderlegger voor de uiteenzettingen in de volgende 
hoofdstukken. 



3. Onderwijssituatie van de etnische groeperingen 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beeld geschetst van de onderwijssituatie van de Marokkaan
se, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Als referentiekader wordt de situatie 
van de autochtone Nederlanders gebruikt. Vervolgens wordt dit beeld aan de hand van de 
gehouden interviews ingekleurd voor de gemeente Haarlem. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies. 

3.1 Een landelijk beeld van de onderwijssituatie van etnische groe
peringen 

In de maatschappelijke positiebepaling van mensen uit alle etnische groepen speelt onderwijs 
een belangrijke rol. Een goede opleiding geeft betere kansen op de arbeidsmarkt en op 
sociaal-culturele integratie. Achtereenvolgens komen verschillende aspecten van onderwijs 
aan bod in de volgorde waarin zij in een mensenleven aan de orde komen. Begonnen wordt 
met een bespreking van de uitkomsten van de Cito-toets. Daarna volgen de gegevens van de 
spreiding over de verschillende schoolniveaus in het voortgezet onderwijs. Vervolgens 
worden de schooluitval en de ervaring van discriminatie in het onderwijs behandeld. Ten 
slotte wordt er een vergelijking gemaakt tussen de opleidingsniveaus van de verschillende 
leeftijdscategorieën. 

Cito-toets 
De Cito-toets heeft invloed op het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Onderstaande 
tabel geeft aan wat het gemiddelde percentage antwoorden goed op de Cito-toets was bij de 
verschillende etnische groeperingen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen gezinnen die thuis 
Nederlands spreken en gezinnen die thuis geen Nederlands spreken. 

Tabel 2 gemiddeld percentage Cito-toets 

Autochtonen 

Turken NlVf Nfdfrlamis 

Pf i i f i i fo i i i i i 

Niet Neiifrlatid* 

Nfiifrltitui* 

Niet Neiierlitnd* 

Nederlands 

Niet Nederltittds 

Nederlands 

Overig niet-westers Niet Nederlands 

Nederlands 

Nforokkanen 

Surinamers 

A n t i l l i a n e n / 
Arubanen 

0 56 58 60 62 64 66 68 70 7 2 74 76 

% 
1 1 Rekenen-wiskunde ^ H l Taal 

Cito/CBS onderwijsstatistieken 2008 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat autochtone kinderen beter presteren op de Cito-toets dan 
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Duidelijk is dat het spreken van Neder
lands thuis bij de verschillende etnische groeperingen van invloed is op de scores met 
betrekking rekenen en wiskunde en taal. Ondanks het feit dat hier een duidelijke correlatie 
zichtbaar is, is het niet te zeggen of dit een rechtstreeks verband is. Het vermoeden is dat er 
meer redenen kunnen zijn waarom kinderen die thuis, bijvoorbeeld, Turks spreken minder 
goed presteren op de Cito-toets. Onderstaande tabel laat zien hoe de scores op de Cito-toets 
zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. 

10 



Tabel 3 Cito-toetsscores naar etniciteit sinds 1994/'95 

Percentages 
voortgezet onderwijs 

540 
538 
536 
534 
532 
530 
528 
526 
524 
522 
520 

1994/-95 1996/ '97 1998/ '99 2 0 0 0 / , 0 1 2 0 0 2 / 0 3 20O4/-05 2007/ -08 

autochtoon 
hoog 

Surinaams 

autochtoon 
laag 

Marokkaans 

Turks 

Antllliaans 

a De aantallen Antllltaans-Nederlandse leerlingen zijn aan de lage kant (80 In alle meetjaren). In de schooljaren 
1994 / '95 en 1996 / '97 zijn de aantallen Antilliaanse leerlingen te gering om apart te presenteren. 
Autochtoon laag - belde ouders hebben ten hoogste een Ibo-opleldlng voltooid: autochtoon hoog - een van 
belde ouders heeft ten minste een mavo-opleldlng voltooid. 

Bron: Gijsberts 2009 

Bovenstaande tabel geeft aan dat er een stijging te constateren is in de Cito-toetsscores van 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse kinderen. Bij autochtone kinderen, zowel die met 
ouders met een hoog als die met ouders met een laag opleidingsniveau, is er een daling te 
zien in de Cito-toetsscores. 

Opleidingsniveau 
Nadat kinderen de Cito-toets hebben afgelegd, gaan zij naar het voortgezet onderwijs. De 
onderstaande tabel laat zien welke percentages van de kinderen van Marokkaanse, Turkse, 
Surinaamse, Antilliaanse of autochtone afkomst vmbo, havo en vwo volgen. 

Tabel 4 Niveau voortgezet onderwijs in jaar 3 van de middelbare school 

Marokkaans Turks Surinaams Antilliaans Autochtoon 

Verdeling voortgezet onderwijs 
leerjaar 3 naar onderwijs
soort: % VMBO (Van der Veen 
2010). 

77% 77% 68% 71% 54% 

Meisjes (Gijsberts 2009) 77% 78% 62% 67% 50% 
Jongens (Gijsberts 2009) 79% 79% 70% 70% 55% 

Verdeling voortgezet onderwijs 
leerjaar 3 naar onderwijs
soort: % havo en vwo (Van der 
Veen 2010). 

23% 23% 32% 29% 46% 

Meisjes (Gijsberts 2009) 23% 22% 38% 33% 50% 
Jongens (Gijsberts 2009) 21% 21% 30% 30% 45% 

Van der Veen 2010, Gijsberts 2009 

Uit deze tabel blijkt dat autochtone Nederlanders vaker op de havo en het vwo zitten dan de 
vier etnische groeperingen. De deelname van Turken en Marokkanen is bij het vmbo hoogst. 
Bij alle vier de etnische groeperingen, evenals bij de autochtone Nederlanders, zijn de 
meisjes vaker in de hogere niveaus van het voortgezet onderwijs vertegenwoordigd dan de 
jongens. 

Schooluitval 
Een deel van de leerlingen verlaat de school zonder een startkwalificatie, zoals onderstaande 
tabel laat zien. 

U • I x 4 * ftx • S • *CM qM tvs«tn 4*wp>V)H 
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Tabel S Schooluitval 

Marokkaans Turks Surinaams Antilliaans Autochtonen 

Percentage schooluitval 2,1% 1,8% 2,0% 2,8% 1,2% 

Startkwal ificatie 

Voortijdig 
schooluitval 

(Gijsberts 2009) 

Zoals eerder vermeid, is een goede opleiding van belang om te kunnen slagen op de ar
beidsmarkt. De overheid acht een opleiding op ten minste het niveau van havo, vwo of mbo-
niveau 2 (basisberoepsopleiding) noodzakelijk. "Leerlingen die van school gaan zonder een 
diploma op dit niveau hebben geen startkwalificatie en worden aangeduid als een voortijdig 
schoolverlater. Zij hebben meer moeite met het vinden van een baan en stromen minder vaak 
door naar betere posities op de arbeidsmarkt dan leeftijdgenoten die niet voortijdig van 
school gaan" (Van der Veen, 2010: 72). "Meisjes van niet-westerse herkomst hebben vaker 
een startkwalificatie dan autochtone jongens. Niet-westerse allochtone jongens stromen 
vanuit alle niveaus van voortgezet onderwijs vaker voortijdig uit dan autochtone jongens" 
(Van der Veen, 2010: 73). In een tijdsbestek van drie jaar is de schooluitval aanzienlijk 
teruggedrongen. Dat geldt zowel voor autochtonen als voor de etnische groeperingen. Bij de 
etnische groeperingen is een grotere afname dan bij autochtonen zoals onderstaande tabel 
laat zien. 

Tabel 6 Schooluitval 

4 . 5 

hlllll l l l l, 
M a r o k k a a n s S u r i n a a m s A n t i l l i a a n s o v e r i g a u t o c h t o o n 

n i e t - w e s t e r s 

2 0 0 4 / 0 5 

Bron: Gijsberts 2009 
20OS/O6 2 0 0 6 / 0 7 2 0 O 7 / - 0 8 

Discriminatie op school 
Het percentage van respondenten dat zich op school "een enkele keer" tot "redelijk vaak" 
gediscrimineerd voelt op basis van zijn of haar etniciteit ligt bij allochtonen aanzienlijk 
hoger dan bij autochtone Nederlanders (De Graaf, 2010a). 

Tabel 7 Discriminatie op school 

Marokkaans Turks Surinaams Antilliaans Autochtonen 

Discriminatie op school 22% 28% 24% 14% 16% 
N=1190 N=1129 N=71 N=36 N=2886 

(De Graaf 2010a) 

Opvallend genoeg zeggen Antillianen minder vaak dat ze gediscrimineerd worden dan 
autochtone Nederlanders. Er moet hierbij wel opgemerkt worden dat het moeilijk is om toe 
te geven datje last hebt van discriminatie. Het geeft een gevoel van machteloosheid weer en 
dat is een beeld dat allochtonen en autochtonen niet graag van zichzelf willen schetsen. 

a & t ï*i<*!—sus «tot t té r if9*ft> 'S'Mr-if)-! 
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Opleidingsniveau bij de verschillende leeftijdscategorieën generaties 
Uit onderstaande tabel komt naar voren dat er een groot verschil is in de hoogst afgeronde 
opleiding tussen de verschillende leeftijdscategorieën. 

Tabel 8 Percentages hoogst afgeronde opleiding naar leeftijd 

Marokkaans en Turks Surinaams en Antilliaans | Autochtoon 
% Basisonderwijs 

55-64 jaar | 52 29 12 
45-54 jaar | 44 15 6 
35-44 jaar | 26 9 4 
25-34 jaar 13 4 3 

% Hoger onderwijs 
55-64 jaar | 5 17 26 
45-54 jaar 9 17 29 
35-44 jaar | 11 25 33 
25-34 jaar | 16 28 41 

Van der Veen 2010: 82 

Deze tabel geeft aan dat de oudste leeftijdscategorieën in vergelijking met de jongere 
leeftijdscategorieën een laag opleidingsniveau hebben; dat verschil is groot. De scores van de 
allochtone groeperingen liggen over de hele linie lager dan bij de autochtonen. 

3.2 Onderwijssituatie van de etnische groeperingen in Haarlem 

Bij het beeld zoals dat in de vorige paragraaf geschetst is, worden door enkele (erva-
rings)deskundigen uit Haarlem kanttekeningen geplaatst vanuit hun werkpraktijk. Achter
eenvolgens zal aandacht worden besteed aan de reacties van de geïnterviewde (erva
ringsdeskundigen op de Cito-toets, opleidingsniveau, opleidingsniveau bij meisjes, school
uitval en discriminatie binnen het onderwijs. 

Cito-toets Uit de gegevens in de vorige paragraaf blijkt dat autochtone kinderen beter presteren op de 
Cito-toets dan Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen, ongeacht of deze thuis 
Nederlands spreken of niet. Wel blijkt dat bij de verschillende etnische groeperingen het 
thuis spreken van de Nederlandse taal van invloed is op rekenen, wiskunde en taal. (Erva-
rings)deskundige Sayar, betrokken bij de huiswerkbegeleiding vanuit het Culturele Centrum 
Selimiye, maakt hierbij de volgende kanttekening: 

Turkse kinderen spreken vaak noch goed Turks noch goed Nederlands. In de thuissi
tuatie spreken deze kinderen Turks met hun ouders, die niet alleen analfabeet zijn in 
het Nederlands maar ook in hun eigen taal. Deze kinderen spreken een taal die tus
sen Turks en Nederlands in ligt. Als hun Turks door onze Turkse les verbetert, mer
ken we dat het Nederlands ook verbetert. 

Schooladvies Een volgende kanttekening betreft het schooladvies van de leerkracht van de basisschool. 
Nadat de Cito-toets is afgenomen geeft de leerkracht van de basisschool een advies voor het 
voortgezet onderwijs. Dit is vaak een bron van conflict tussen leraar en ouders. (Erva-
rings)deskundige Sayar maakt hierover de volgende opmerkingen: 

De oorzaak van deze conflicten ligt bij hardnekkige vooroordelen, vooroordelen die 
al 30 of 40 jaar bestaan. Ouders vinden dat hun kinderen ten onrechte te laag wor
den geadviseerd en raken daarom gefrustreerd. Stel je voor dat zo 'n kind vwo aan
kan en de leraar adviseert vmbo-t. 

a i x < ( f t • « # I • « I w8•*w *Np»»«H 
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Cito-toets 
momentopname 

Problemen rondom de Cito-toets werden al eerder gesignaleerd in het onderzoek HOB: meer 
succes op school (Yerden, 1998). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Turkse studenten 
ondanks een lage Cito-toets zeer succesvol scoorden en bezig waren met hun hoge opleiding. 
De kritiek van jongeren was, dat de Cito-toets te veel een momentopname is, en dat zijzelf 
zowel als hun ouders onvoldoende waren voorgelicht over het vervolgonderwijs en dat de 
beoordeling van de leerkracht te veel gebaseerd was op vooroordelen. Doordat de ouders 
vanwege hun kennis- en taalproblemen de kinderen niet goed begeleiden zijn veel leerkrach
ten geneigd om de kinderen naar een te laag schoolniveau te verwijzen om daarmee proble
men te voorkomen. 

Turkse, Marokkaanse 
ouders: hoger 
ambitieniveau 

Niet alleen binnen de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zijn er 
conflicten over het niveau dat het kind al dan niet aan kan. Er lijkt, volgens een afdelingslei
der van een Haarlemse vmbo-school, meer "streberigheid" te zijn bij ouders en kinderen van 
Turkse en Marokkaanse afkomst dan bij autochtone kinderen. De afdelingsleider bij het 
Haarlem College (Hogenes): 

Je ziet dat het ambitieniveau van Turkse en Marokkaanse kinderen hoger is dan bij 
de autochtone kinderen. De blanke ouders hebben tegenwoordig iets meer het idee 
dat hun kinderen vooral mogen doen waar ze zin in hebben en wat ze leuk vinden. 
Bij Turkse en Marokkaanse ouders zie je heel erg dat als hun kinderen een zeven of 
acht hebben gehaald zij gaan vragen of de kinderen niet een etage hoger zouden 
kunnen komen. Bijvoorbeeld van basis naar kader (niveaus van het vmbo). Van ka
der naar TL (theoretisch leerweg) of van TL naar de havo. Die discussies ontstaan 
wat vaker met Turkse en met name Marokkaanse ouders, dan met autochtone ou
ders. 

Onderwaardering 
kinderen uit etnische 
groeperingen 

Uit de geraadpleegde literatuur en ook uit onze verkenning blijkt dat er een verschil in visie 
is tussen wat Turkse of Marokkaanse ouders vinden dat hun kinderen kunnen en wat leraren 
denken dat deze kinderen kunnen. Dit zou kunnen komen door een onterechte drang om op 
een hoger niveau te functioneren, maar het zou ook kunnen dat deze kinderen stelselmatig te 
laag worden ingeschat. Kinderen van allochtone afkomst worden mogelijk al sinds de 
basisschool ondergewaardeerd waardoor ze consequent onder hun niveau presteren. Daarom 
zou het "ambitieniveau", zoals (ervarings)deskundige Hogenes dat noemt, hoger kunnen 
lijken bij leerlingen en ouders van Marokkaanse en Turkse afkomst. Het onderwaarderen van 
leerlingen kan een funeste uitwerking hebben. Al zou een leerling eigenlijk meer kunnen, 
door ondergewaardeerd te worden gaat een kind ook minder in zichzelf geloven en als 
gevolg daarvan ook minder goed presteren. Uit de verschillende interviews is gebleken dat 
deze onderwaardering tot conflicten heeft geleid. Het zou daarom bevorderlijk kunnen zijn 
dat leraren van alle schooltypen en onderwijsniveaus zich ervan bewust worden dat er 
regelmatig onderwaardering van leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst plaatsvindt. 

Opleidingsniveau 

Etnische scholieren 
minder hoog 
opgeleid dan 
autochtone 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat alle vier de etnische groeperingen minder hoog 
opgeleid zijn dan autochtone Nederlanders. Deze opleidingsverschillen nemen weliswaar af, 
maar het is nog steeds zo dat kinderen van autochtone Nederlanders vaker op de havo en het 
vwo zitten dan de kinderen van de vier etnische groeperingen. Bij het vmbo is dit omge
keerd. Zoals eerder uiteengezet is, heeft dit mogelijk te maken met onderwaardering van 
kinderen uit etnische groeperingen, maar ook met de mogelijkheden van ouders hun kind te 
begeleiden en hun betrokkenheid bij het onderwijs. Volgens de afdelingsleider bij het 
Haarlem College, een grote vmbo-school, Hogenes, lijkt betrokkenheid van ouders bij 
leerlingen in eerste instantie naar etnische lijnen te zijn verdeeld: 

De Marokkaanse ouders zijn iets minder betrokken bij het schoolgebeuren. Mis
schien niet bij hun kinderen maar wel bij het schoolgebeuren. Ze laten hun kinderen 
meer hun eigen gang gaan. Ze laten het wat meer aan de school over. Bij deze ou
ders kom je ook wat vaker tegen dat zij slecht Nederlands spreken. Bij Turkse ou-
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School en ouders 
stemmen niet op 

elkaar af 

Opleidingsniveau 
bij meisjes 

ders kom je dat niet meer zoveel tegen. Turkse ouders komen over het algemeen op 
ouderavonden. Ook spreken ze vaak wel Nederlands. Antilliaanse en Surinaamse 
ouders zijn ongeveer vergelijkbaar met Nederlandse ouders. 

Over de ouderbetrokkenheid wordt door Hogenes over zijn vmbo-school nog het volgende 
opgemerkt: 

Je hebt vier stromingen hier in huis. Je hebt een kader-, een basis-, een basisbe
roeps- en een theoretische leerweg. Sowieso zijn alle ouders van kinderen in de the
oretische leerweg wat meer betrokken. Daar zie je ook wat minder Marokkaanse en 
Turkse kinderen in verhouding met de basis- en kaderberoepsopleiding. Bij deze 
laatste opleidingen is ook de betrokkenheid van de autochtone ouders wal minder. 
Dat heeft ook niet zo zeer met etniciteit maar met het opleidingsniveau van de ouders 
te maken. 

Dit wordt onderschreven door (ervarings)deskundige Alouani: 

Ik denk dat dat echt iets te maken heeft met de sociaaleconomische positie van de 
mensen. Het is heel ingewikkeld, maar je ziet dat er ook een aantal Hollandse jonge
ren zijn met precies hetzelfde patroon. Het zijn jongeren die uit een lagere sociaal-
economische klasse komen en daar zie je eigenlijk precies hetzelfde. 

Zowel Hogenes als Alouani geven daarmee aan dat onderwijsprestaties en ouderbetrokken
heid veel te maken hebben met de sociaaleconomische positie en het opleidingsniveau van 
de ouders. Er moet echter wel aandacht blijven voor culturele verschillen. Alouani merkt 
hierover het volgende op: 

Bij Nederlandse ouders kun je zakelijker te werk gaan, bij allochtonen moet je eerst 
het vertrouwen winnen. Eerst bijvoorbeeld drie kwartier over koetjes en kalfjes pra
ten voor je ter zake kan komen, dan pas heb je het vertrouwen gewonnen. 

Deze bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek van Yerden (2010). Zowel hoog als laag 
opgeleide allochtone ouders vinden de opleiding van hun kinderen belangrijk. De betrokken
heid bij hun kinderen is groot maar met name laag opgeleide ouders hebben problemen met 
de begeleiding van hun kinderen in het onderwijs. De klassieke taakverdeling in het onder
wijs zal moeten worden herzien, waarbij de school een intensievere rol krijgt bij de begelei
ding. Eén en ander betekent wel dat de wederzijds verwachtingen tussen school en ouders op 
elkaar worden afgestemd. 

Het opleidingsniveau van meisjes ligt gemiddeld hoger dan bij jongens. Dat geldt zowel voor 
allochtone als autochtone meisjes. Door verschillende (ervarings)deskundigen worden hier 
opmerkingen over gemaakt. De (ervarings)deskundige Hogenes legt uit: 

Marokkaanse jongens hebben de neiging om gemakzuchtig te zijn en zoiets te hebben 
van: ik red het allemaal wel. Meiden zijn daar iets ambitieuzer in. 

De (ervarings)deskundige Alouani legt uit dat Marokkaanse en Turkse meisjes minder last 
hebben van discriminatie en vooroordelen: 

De problemen worden vaker aan de jongens geplakt. De meiden en de vrouwen heb
ben ook veel te maken met discriminatie, maar toch zal een vrouw eerder geaccep
teerd en minder snel geassocieerd worden met bijvoorbeeld criminaliteit dan een 
jongen. Dat geldt voor Marokkanen, maar voor Turken ook wel. Men ziet het ver
schil niet. Allebei zwarte koppies. 

Over de Antilliaanse vrouwen merkt de (ervarings)deskundige Brown op, dat zij minder last 
hebben van een aantal hardnekkige vooroordelen dan Antilliaanse mannen: 
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Schooluitval is hoger 
bij etnische jongeren 
dan autochtone 

Sociaaleconomische 
klassen speelt een rol 
bij de schooluitval 

Projecten tegen de 
schooluitval 

Het is moeilijker om een zwarte man te zijn dan een vrouw. Vrouwen hebben minder 
problemen. Vrouwen zijn rustiger, en gebruiken over het algemeen minder alcohol 
dan mannen. Ze zijn minder druk, driftig en heftig. En krijgen minder ruzie. Mannen 
zijn vaak zo stoer en ze krijgen ruzie. Vrouwen krijgen dat minder. Dat is gewoon zo. 
Dat is gewoon altijd zo geweest. 

Oordelen over etnische minderheden is dus vaak seksespecifiek. Er kunnen echter meer 
redenen zijn voor jonge vrouwen om beter te presteren in het onderwijs. Belangrijke waar
den voor het presteren in het onderwijs zijn: gehoorzaamheid en vlijt. Deze waarden worden 
over het algemeen meer nageleefd door meisjes dan door jongens. 

Schooluitval 
Het percentage leerlingen dat voortijdig de school verlaat, varieert van 2,8% bij Antilliaanse 
leerlingen tot 1,2% bij autochtone Nederlandse leerlingen (Gijsberts 2009). Volgens de 
statistieken is schooluitval dus hoger onder allochtone leerlingen dan onder autochtone 
leerlingen. De schooluitval in Haarlem was in het schooljaar 2006-2007 4,8%. Dat was 
hoger dan het landelijke gemiddelde van 3,9% (SAMS 2010). In de periode na 2007 heeft 
landelijk de schooluitval sterke daling doorgemaakt. Waarschijnlijk geldt dit ook voor 
Haarlem. Desondanks is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. De (erva
ringsdeskundigen Hogenes en Alouani zien schooluitval als een probleem dat bij alle 
etniciteiten voorkomt: 

[Hogenes] Er zit in kleur, zo noem ik het altijd maar, geen verschil. [Alouani] 
Schooluitval komt veel meer voor in de lagere sociaaleconomische klassen, die ge
huisvest zijn in de achterstandswijken. 

Hoewel de sociaaleconomische status ongetwijfeld een rol speelt bij de schooluitval, b l i j f dit 
ook gelden voor de etnisch factor. Daarom moeten de projecten gericht op het voorkomen 
van de schooluitval gecontinueerd worden. Het gaat hierbij om projecten als In Balans, 
PIAS, buddyprojecten, maar ook om de projecten van zelforganisaties in de van huiswerkbe
geleiding. De (ervarings)deskundige Sayar, actief in de begeleiding van zelforganisatie bij 
huiswerkbegeleiding en ouderparticipatie in het onderwijs, merkt hierover op: 

Wij geven als zelforganisatie voorlichting aan ouders dat hun kinderen op tijd op 
school moeten zijn. Als ze ziek zijn moet dat gelijk doorgegeven worden. Hierover 
geven we informatie aan de ouders. Dit geldt ook voor onze bijlessen. We beginnen 
om tien uur. Dan moeten ze er om tien uur zijn. Komen ze te laat? Dan mogen ze de 
les niet volgen. Als dat drie keer achter elkaar gebeurt, spreken we met de ouders. 
Als ze bij ons drie keer achter elkaar te laat komen, komen ze waarschijnlijk ook te 
laat op school. 

Voortijdige schoolverlaters zijn moeilijk te motiveren om weer naar school terug te gaan. 
Dat dit niet helemaal onmogelijk is, licht (ervarings)deskundige Sayar toe met een voorbeeld 
uit zijn praktijk: 

Na een aanslag op de moskee waren er een paar Turkse jongeren uit de buurt die 
deze moskee wilden bewaken. Ik kende deze jongeren in eerste instantie niet, maar 
het contact met de moskee en het culturele centrum had op deze jongeren een posi
tieve uitwerking. Ik heb met hen kennis gemaakt en gevraagd wat zij deden. In een 
individueel gesprek heb ik hen gestimuleerd om weer naar school en naar het werk 
te gaan. Bij de meesten is dit gelukt. Het zijn nu keurig nette jongeren. Eentje doet 
nu zelfs HBO. De rest heeft allemaal een vaste baan. Door te luisteren en advies te 
geven heb ik dit voor elkaar gekregen. 

Het belang van zelforganisaties in het voorkomen van schooluitval met hun activiteiten 
gericht op ouderen en kinderen moet niet worden onderschat. 
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Discriminatie komt 
vaker voor bij de 
etnische scholier 

Politieke klimaat 
invloed op de 
discriminatie 

Scholier stapelt 
frustraties op 

Discriminatie binnen het onderwijs 
Volgens de cijfers, gepresenteerd in de voorafgaande paragraaf, ervaren Turken, Marokka
nen en Surinamers veel vaker discriminatie in het onderwijs dan Antillianen en autochtonen. 
Discriminatie vindt plaats in allerlei sectoren van de leefwereld van een individu, ook in het 
onderwijs. De last die etnische groeperingen hebben van het huidige politieke klimaat is door 
veel geïnterviewde (ervarings)deskundigen aangegrepen. Alouani zet uiteen, dat veel 
Marokkaanse jongeren zich niet geaccepteerd voelen binnen de samenleving: 

Wat je voornamelijk ziet bij jongeren van Marokkaanse afkomst is dat het huidige 
politieke klimaat in Nederland dat we nu hebben, maakt dat zij heel erg naar elkaar 
toetrekken en dat ze al van tevoren het gevoel hebben dat het toch niet uitmaakt wat 
ze doen omdat ze toch niet geaccepteerd worden. Dat merk ik de laatste jaren heel 
sterk bij Marokkaanse jongeren. 

Sayar vertelt over de discriminatie op school: 

Een autochtoon kind mag tien keer een fout maken terwijl allochtone kinderen dat 
maar drie keer mogen doen. Dit zorgt voor een indirect gevoel van discriminatie bij 
jongeren. Zonder dat er zelfs maar direct wordt gediscrimineerd, al gebeurt dit ui
teraard ook, krijgen de jongeren impliciet al een gevoel van discriminatie. Van deze 
vorm van discriminatie hebben ze veel last op school. De politieke opvattingen van 
de docent spelen hierbij een rol. 

De gesprekken met de ervaringsdeskundigen laten zien hoe de frustraties rondom discrimina
tie zich ontwikkelen. Door discriminatie niet voldoende tegen te gaan, stapelen frustraties 
zich op. Alouani: 

Wat ook een probleem is, is dat heel veel jongeren [bij gevallen van discriminatie] 
het niet eens thuis vertellen. Ze denken vaak, tsja, mijn vader en moeder kunnen toch 
niet naar school en met de leerkracht praten omdat ze niet goed Nederlands spreken. 
(...) De meesten vertellen het niet eens thuis. (...) Heel belangrijk is het, als je aan 
het puberen bent en je vertelt thuis wat je overkomen is op school, bijvoorbeeld dat 
een docent discriminerende opmerkingen heeft gemaakt, je dan als ouder meteen 
ingrijpt door naar school te gaan en de docent ter verantwoording te roepen. Dan 
leert het kind op de juiste manier zijn of haar recht te halen. Als dit niet gebeurt, 
krijg je een opstapeling van frustraties, wat in de praktijk vaak plaatsvindt. 

De afdelingsleidster vmbo-school Hogenes schetst het probleem vanuit de school: 

Ik merk wel dat Marokkaanse kinderen vaker zoiets hebben van, hey waarom ik? Als 
je ze aanspreekt zeg ik: ja, dat is omdat je dit en dat doet. Niet omdat je een kleurtje 
hebt maar omdat je dit doet. Dan hebben Marokkaanse kinderen wat meer de nei
ging om verhaal te halen als je ze aanspreekt. Ze vinden het moeilijk om aangespro
ken te worden en terechtgewezen te worden. Meer dan de andere etniciteiten in ieder 
geval. 

Geconcludeerd kan worden dat door het politieke klimaat de gevoelens van discriminatie 
zijn toegenomen. Aan de ene kant wordt gesignaleerd dat de ouders dit probleem onvol
doende op school ter sprake brengen, aan de andere kant wordt gesignaleerd dat door de 
jongeren overtrokken wordt gereageerd op de op- en aanmerkingen van de docenten. De 
discussie over discriminatie zal voortgezet worden in de paragraaf over werk en inkomen. 
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3.3 Conclusie 

Onderwijs is een belangrijke factor voor de positie, die mensen in de maatschappij in nemen. 
Dat geldt voor alle burgers. De kansen op goed onderwijs worden beïnvloed door de maat
schappelijke omstandigheden. 
Ouders uit etnische groeperingen hechten vaak veel belang aan goed onderwijs voor hun 
kinderen. Zij zijn zich ervan bewust, dat hun kinderen zonder een goede opleiding geen 
toekomst hebben in Nederland. Dit geldt niet alleen voor jongens maar ook voor meisjes. 
Opvallend is dat de schoolprestaties van meisjes hoger liggen dan bij jongens. Ouders uit de 
etnische groeperingen zijn vaak onvoldoende in staat om hun kinderen adequaat te begelei
den en structuur te bieden in hun dagelijkse bestaan. Ouders uit etnische groeperingen zien 
de aanpak van deze problemen als een taak van de school. Hoewel er door sommige ouders 
al belangrijke stappen gezet zijn, en er ook aanzienlijke verschillen zijn tussen de etnische 
groeperingen, blijft dit voor alsnog een belangrijk probleem. 
Het opleidingsniveau van de kinderen is veel hoger dan van de ouders; de kinderen uit de 
etnische groeperingen hebben echter nog altijd een achterstand ten opzichte van kinderen uit 
autochtone gezinnen. 

De school speelt ook een belangrijke rol bij goede prestaties van de kinderen. Scholen 
houden zich bezig met het overdragen van kennis. In het algemeen wordt de begeleiding van 
de kinderen door de school als een taak van de ouders gezien. In het licht van wat in het 
voorgaande over de taakopvattingen van de ouders is gesteld, is er een duidelijke kloof 
tussen de opvattingen van de school en de ouders. De begeleiding door de zelforganisaties 
van ouders en kinderen speelt een belangrijke rol bij het overbruggen van de kloof. 

Spanningen tussen ouders uit etnische groeperingen manifesteren zich ook bij de keuze van 
het voortgezet onderwijs van hun kinderen. De Cito-toets speelt een belangrijke rol bij het 
schooladvies voor de vervolgopleiding van de kinderen. De kinderen uit alle etnische 
groeperingen scoren lager dan de autochtone kinderen op de Cito-toets. Vaak wordt dit in 
verband gebracht met de taalachterstand van de leerlingen uit de etnische groeperingen. 
Hoewel hierover nog geen valide onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, heeft dit er in 
Zweden toe geleid dat de leerlingen de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs op latere 
leeftijd maken. 
Of de Cito-toets nu wel of niet voldoende toegesneden is op allochtone kinderen, veel 
scholen hebben de neiging om de toetsresultaten van allochtone kinderen in het schooladvies 
laag te beoordelen. Op de achtergrond spelen negatieve beelden over etnische groeperingen 
hierbij een rol. Bij de scholen is er onvoldoende besef, dat de wereld veranderd is, ook bij 
etnische groeperingen. Hierbij botsen de scholen vaak met de ouders, die juist het hoogst 
mogelijke opleidingsniveau voor hun kinderen wensen. De ouders blijken achteraf vaak het 
gelijk aan hun kant te hebben. Meer kennis bij de scholen over de achtergronden van hun 
leerlingen zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van deze spanningen. 
De schooluitval is in de afgelopen jaren, zowel bij autochtonen, als bij de etnische groepe
ringen flink gedaald. De scores op schooluitval bij de jongeren uit de vier etnische groepe
ringen liggen nog altijd hoger dan bij autochtone jongeren. Overigens zijn er ook tussen de 
etnische groeperingen onderling grote verschillen. Opvallend is de relatief hoge schooluitval 
bij Antilliaanse leerlingen. In hoeverre de etnische factor hierin een rol speelt, is niet duide
lijk. In de discussie wordt vooral benadrukt dat vooral de lage sociaaleconomische positie 
hierbij een rol speelt. 

Discriminatie op school wordt nog altijd vaker ervaren door leerlingen uit de etnische 
groeperingen dan door autochtone leerlingen. Er is een verband tussen discriminatie op 
school en schooluitval. Jongeren uit etnische groeperingen hebben het vaak gevoel, dat zij 
over één kam geschoren worden met een enkele leerling met dezelfde etnische achtergrond, 
die zich misdragen heeft. Door deze vooroordelen voelen zij zich niet geaccepteerd. 
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Hoewel iedereen vol goede bedoelingen is, valt er in de driehoek school-ouders- kind nog 
veel te verbeteren. 

4. Werk en inkomen van de etnische groeperingen 

Conjuncturele 
schommelingen 
bepalen werkloosheid 

Aandeel werkenden 
onder allochtonen 

toegenomen 
maar nog steeds is de 
werkloosheid hoger 

Allochtonen 
verliezen hun baan 

eerder dan 
autochtonen 

Dit hoofdstuk gaat over werk en inkomen van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaan
se en autochtone Nederlanders. Eerst worden de werkloosheid en de arbeidsmarktparticipatie 
behandeld. Aandacht zal hierbij ook worden besteed aan de positie van vrouwen. Onderne
men is het volgende onderwerp dat zal worden besproken. Daarna zal worden ingegaan op 
de discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Van de inkomenssituatie zal een vergelijking worden gemaakt tussen de inkomensniveaus en 
het gebruik van verschillende uitkeringen door de leden van de verschillende etnische 
groeperingen. 

In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk zal dit landelijke beeld worden ingekleurd voor de 
gemeente Haarlem op basis van de interviews met de (ervarings)deskundigen. In de conclu
sie worden de belangrijkste bevindingen op een rij gezet. 

4.1 Een algemeen beeld over werk en inkomen in Nederland 

Werk biedt mensen naast een inkomen ook mogelijkheden voor sociale interactie met andere 
bevolkingsgroepen. 
Sinds 1996 is het aandeel werkenden onder migranten en hun nakomelingen aanzienlijk 
gestegen, ook al blijkt in deze periode het aandeel werkenden onder migranten sterk beïn
vloed te worden door de conjuncturele schommelingen. "Werkenden uit de vier grote niet-
westerse groepen bereiken steeds vaker hogere sporten van de beroepenladder. Vooral de 
tweede generatie heeft in de afgelopen tien jaar een grote sprong gemaakt. Het wijst op het 
ontstaan van een substantiële middenklasse onder niet-westerse migranten in Nederland" 
(Gijsberts, 2009: 24). 

Werkloosheid 
De werkloosheidscijfers2 zijn veel hoger bij Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen 
dan bij autochtonen. Van de Marokkanen is 12% werkloos in 2009. Bij Turken en Surina
mers is dit 10% en bij Antillianen is dit 11%. Bij autochtonen is dit percentage veel lager: 
4%. 

In deze paragraaf wordt steeds gekeken naar werklozen van 15 tot 65 jaar. Zoals tabel 6 laat 
zien, zijn de werkloosheidspercentages aanzienlijk hoger bij de niet-westerse allochtonen. 
Dit geldt ook voor de tweede generatie allochtonen. "Deze grotere werkloosheid hangt 
samen met het feit dat de tweede generatie veel jongeren telt; en jongeren hebben een hoge 
kans op werkloosheid" (Gijsberts, 2009: 141). Onderstaande tabel geeft de invloed van 
conjuncturele schommelingen op de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen weer. 

Bij werk en inkomen anno 2011 moet men rekening houden met de invloed van de economi
sche crisis. In economisch slechte tijden verliezen naar verhouding veel niet-westerse 
allochtonen als eersten hun baan. Deels komt dit doordat zij bovengemiddeld vaak een 

C e l s 

Definitie werklozen volgens het CBS: "Werklozen zijn personen die geen werk hebben, of die een baan van 
minder dan twaalf uur per week hebben, en die zoeken naar een baan van twaalf uur of meer per week en 
daarvoor op korte termijn beschikbaar zijn. Zoeken betekent dat men in de laatste vier weken activiteiten heeft 
ondernomen om een betaalde baan te vinden. Beschikbaar zijn betekent dat men binnen twee weken kan 
beginnen in een nieuwe werkkring" (Van der Veen, 2010). 
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flexibele arbeidsrelatie hebben (Van der Veen, 2010). Bij een economisch herstel profiteren 
de allochtonen bovendien vertraagd. De arbeidsparticipatie van niet-westerse allochtonen is 
door toedoen van de meest recente economische crisis gedaald, vooral onder Surinamers en 
Antillianen. De arbeidsparticipatiegraad van niet-westerse allochtonen is lager dan die van 
autochtonen, ongeacht de leeftijd. Vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen bieden zich 
weinig aan op de arbeidsmarkt (Van der Veen, 2010). 

Tabel 9 Werkloosheid sinds 2001 
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Bron: Van der Veen 2010 

A rbeidsmarktparticipatie 
De netto arbeidsparticipatie drukt uit welk aandeel in de bevolking (15 tot 65 jaar) een 
betaalde baan heeft van tenminste twaalf uur per week (werkzame beroepsbevolking). In 
deze paragraaf gaat het bij (arbeids)participatie altijd om de netto arbeidsparticipatie (Van 
der Veen, 2010). 

Tabel 10 Arbeidsmarktparticipatie 

Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Autochtonen 
Netto- participatie mannen en 
vrouwen (Van der Veen 2010) 

50% 54% 63% 58% 70% 

Netto-participatie mannen 
(Van der Veen 2010) 

61% 66% 65% 65% 78% 

Netto-participatie vrouwen 
(Van der Veen 2010) 

39% 42% 62% 51% 62% 

Gemiddeld aantal uren per 
week mannen (Gijsberts 2004) 

36 uur 36 uur 36 uur 33 uur 38 uur 

Gemiddeld aantal uren per 
week vrouwen (Gijsberts 2004) 

26 uur 28 uur 29 uur 29 uur 25 uur 

Van der Veen 2010, Gijsberts 2004 

Vrouwen 
participeren minder 
op de arbeidsmarkt 

dan mannen 

Vrouwen participeren aanzienlijk minder op de arbeidsmarkt dan mannen. Dat geldt vooral 
voor Turkse en Marokkaanse vrouwen. In 2009 behoorde, ongeveer vier op de tien Turkse 
en Marokkaanse vrouwen tot de werkzame beroepsbevolking. Van de Antilliaanse vrouwen 
participeerde de helft op de arbeidsmarkt. Surinaamse vrouwen werkten even vaak als 
autochtone vrouwen, zes op de tien hadden een betaalde baan van minimaal twaalf uur per 
week (Van der Veen, 2010). 
Als wordt gekeken naar het aantal uren in de week dat wordt gewerkt, valt op dat autochtone 
Nederlandse mannen het hoogste aantal uren in de week werken. Autochtone vrouwen 
werken juist het minste aantal uren in de week vergeleken met vrouwen van de vier etnische 
groeperingen. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen werken het meeste aantal uren in de 
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week, gevolgd door Turkse vrouwen, daarna Marokkaanse vrouwen, en als laatste pas 
Nederlandse vrouwen. 

Zelfstandig ondernemerschap 
Ondernemerschap kan een belangrijke manier zijn voor immigranten om een plaats te 
verwerven in de Nederlandse maatschappij. 

Tabel 11 Zelfstandig ondernemerschap 

Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Autochtonen 
% zelfstandige ondernemers 4,0% 5,5% 4,7% 3,5% 7,1% 
Grootste branche van zelfstandige Detail- Detail Persoonlijke Bouw Detail
ondernemers Handel handel diensten handel 

Van der Veen 2010, Gijsberts 2009 

Etnisch onder
nemerschap 
neemt toe 

Discriminatie bij 
sollicitatie en 
op werkvloer 

Het aantal ondernemers onder de migranten is de afgelopen tien jaar spectaculair gegroeid. 
Positief is verder dat de spreiding van migrantenondememers over verschillende branches 
steeds groter wordt en dat de overlevingskansen in de laatste tien jaar zijn verbeterd. "Niet-
westerse ondernemers houden het langer vol, steeds minder bedrijven houden er in het eerste 
jaar mee op, al doen autochtone ondernemers het op dit punt nog aanzienlijk beter". Van alle 
niet-westerse groepen zijn personen uit de Chinese en Turkse groep het vaakst actief als 
zelfstandig ondernemer (Gijsberts, 2009: 25). 

Gegevens over zelfstandig ondernemerschap zijn ontleend aan de registers van de Kamer 
van Koophandel (zoals geciteerd in Gijsberts, 2009). De KvK-gegevens hebben als voordeel 
dat ze van alle bronnen het meest recente beeld geven. Omdat het registratiegegevens betreft, 
is bovendien detaillering naar kleinere migrantengroepen mogelijk. Bij de cijfers van de 
Kamer van Koophandel gaat het om personen die zich inschrijven. 

Ondernemerschap komt bij autochtone Nederlanders meer voor dan bij allochtone Nederlan
ders. Van de vier etnische groeperingen kennen Turken het hoogste percentage zelfstandig 
ondernemerschap. Of het bedrijf daadwerkelijk van de grond komt of dat er winst wordt 
gemaakt, is daarmee niet gezegd. Detailhandel is bij de etnische minderheden, evenals bij 
autochtonen, de belangrijkste vorm van ondernemerschap (Gijsberts, 2009). 

Discriminatie 

In de onderstaande tabel wordt de ervaring van discriminatie rondom arbeid weergegeven. 

Tabel 12 Discriminatie 
Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Autochtonen 

N=1I90 N=1129 N=71 N=36 N=2886 
Discriminatie op 37% 31% 21% 17% 19% 
sollicitatie 
Discriminatie op de 27% 29% 28% 25% 16% 
werkvloer 
De Graaf, 2010a 

Bij "discriminatie op sollicitatie" gaat het om het percentage van de respondenten dat "een 
enkele keer" tot "redelijk vaak" discriminatie ervaart bij sollicitaties voor een stage of een 
baan. De tabel 9 laat zien dat Marokkanen, Turken en Surinamers hier veel meer last van 
zeggen te hebben dan autochtone Nederlanders en Antillianen (De Graaf, 2010a). Bij 
"discriminatie op werkvloer" is het meteen duidelijk dat het percentage van de respondenten 
dat "een enkele keer" tot "redelijk vaak" discriminatie ervaart op de werkvloer bij de vier 
etnische groeperingen veel hoger is dan bij autochtone Nederlanders (De Graaf, 2010a). 
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Recent onderzoek van de VU (Vrije Universiteit van Amsterdam) heeft discriminatie in de 
Nederlandse uitzendbranche in kaart gebracht. Loeters en Backer (2011), deden zich voor als 
een fictief callcenterbedrijf dat op zoek was naar een groot aantal nieuwe medewerkers. Bij 
het gesprek lieten ze weten dat ze geen Marokkaanse, Turkse of Surinaamse medewerkers 
wilden. Bij elke etniciteit gaven ze hier een stereotype redenering voor. Van Marokkanen 
werd gezegd dat ze onbetrouwbaar waren en van Surinamers werd gezegd dat ze lui waren. 
Ook voegden ze eraan toe dat het niet uitmaakte dat ze "prima Nederlands" spreken; ze 
hadden al "veel verhalen gehoord over deze mensen en op televisie en in de kranten wordt 
ook al nooit iets goeds gezegd". 187 uitzendbureaus werden benaderd en 76,8% willigde het 
verzoek in. Sommige uitzendbureaus gaven weliswaar aan dat discriminatie verboden is, 
maar gingen toch op het verzoek in (Loeters en Backer, 2011). 

Uitkeringsafhankelijkheid 
Een andere manier om de omvang van economische inactiviteit te bezien, is door het in kaart 
brengen van de mate waarin migrantengroepen zijn aangewezen op een uitkering. Deze 
verschilt van de hierboven gepresenteerde benadering op basis van werkloosheidscijfers. 

Tabel 13 Uitkeringsafhankelijkheid 

Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Autochtonen 
% met bijstandsuitkering 12,6% 8,6% 7,3% 9,8% 1,6% 
% met werkloosheids
uitkering 

2,8% 3,2% 3,3% 3,4% 1,7% 

% met arbeidsonge
schiktheidsuitkering 

6,4% 10,6% 7,6% 4,3% 7.1% 

Van der Veen, 2010 

Verschillen per 
groep in 

uitkeringsafhan
kelijkheid 

Niet alle personen zonder werk behoren tot de werkloze beroepsbevolking. Veel personen 
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, behoren hier niet toe, omdat ze niet naar werk 
hoeven te zoeken. 
Autochtone Nederlanders zijn het minst vaak afhankelijk van een uitkering. Opvallend is dat 
elke etnische groeperingen zijn eigen uitkeringspatroon heeft. Bij bijstandsuitkeringen is het 
percentage Marokkanen het hoogst (12,6%). Bij de werkloosheidsuitkeringen scoren de 
Antillianen het hoogst (3,4%). Ten slotte is bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering het 
aandeel bij de Turken het hoogst (10,6%). 

Inkomenssituatie 
Werk en inkomen hangen sterk met elkaar samen. Nu de werksituatie is onderzocht, zal de 
inkomenssituatie van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone Neder
landers worden bezien. In de onderstaande tabel wordt de inkomenssituatie van de vier 
etnische groepen en autochtone Nederlanders geschetst. 

Tabel 14 Inkomenssituatie 

Inkomensver Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Autochtonen 
schillen Gezamenlijk inkomen3 eioso,- €1300,- €1500,- €1400,- €1800,-

per huishouden N=l190 N=1129 N=7I N=36 N=2886 
Moeite om rond te 31% 35% 35% 18% 19% 
komen N=1190 N=1129 N=71 N=36 N=2886 
De Graaf 2010a 

Uit tabel 14 blijkt dat Marokkanen het laagste gezamenlijk inkomen en autochtone Neder
landers het hoogste gezamenlijk inkomen opgeven. De "moeite om rond te komen" laat een 

Gezamenlijk inkomen is het inkomen van het huishouden: de respondent en indien van toepassing, 
de partner van de respondent (De Graaf, 2010a). 

22 



ander beeld zien. Van de Antillianen en autochtonen geven respectievelijk 18% en 19% aan 
moeite te hebben om rond te komen. Opvallend hierbij is dat het inkomen van autochtonen 

Leven in gemiddeld €400,- hoger is. Het aandeel van de Marokkanen, Turken en Surinamers die 
armoede moeite hebben om rond te komen is respectievelijk 31%, 35% en 35%. Ook hier loopt het 

gezamenlijk inkomen en de moeite om rond te komen niet synchroon. Hierbij nog kan 
worden aangetekend, dat deze gegevens gebaseerd zijn op (subjectieve) uitspraken van de 
mensen zelf. 

Tabel 15 Lage-inkomensgrens 

Inkomens
verschillen 

lussen autochto
nen en allochto

nen 

Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Autochtonen | 
% lage-inkomensgrens 28,3% 21,9% 14,4% 21,3% 4,8% 
% langdurig onder lage-
inkomensgrens 

17,1% 10,5% 5,7% 8,0% 1,4% 

Van der Veen, 2010 

Naast "moeite om rond te komen" in relatie tot inkomen kan nog op een andere manier naar 
het inkomen worden gekeken. In tabel 15 is de lage-inkomensgrens geïntroduceerd. Het 
afbakenen van de categorie personen in een huishouden met kans op armoede gebeurt op 
basis van de lage-inkomensgrens. In 2008 bedroeg de lage-inkomensgrens voor een alleen
staande 920 euro netto per maand. Niet-westerse allochtonen hebben veel vaker een inkomen 
onder de lage-inkomensgrens dan autochtonen en westerse allochtonen. In de tabel wordt 
onderscheid gemaakt tussen mensen die langdurig een laag inkomen hebben of slechts een 
laag inkomen hebben gedurende een jaar. Het percentage huishoudens van de etnische 
groeperingen onder de lage-inkomensgrens is minimaal drie keer hoger bij de verschillende 
etnische groepen dan bij autochtone Nederlanders. Bij Marokkanen is dit ruim vijf keer zo 
hoog. Bij langdurige armoede zijn de verschillen zelfs nog groter. 

4.2 Werk- en inkomenssituatie etnische groeperingen in Haarlem 

In de onderstaande paragraaf wordt een beeld geschetst van de Haarlemse situatie over 
werkloosheid, ondernemerschap, arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, uitkeringsafhanke
lijkheid, inkomenssituatie en discriminatie. Voor de interpretatie van de Haarlemse situatie is 
gebruik gemaakt van de landelijke gegevens, gegevens van bureau O&S (bureau onderzoek 
en statistiek ) en het Haarlemse CWI. Voor de inkleuring van deze gegevens is wederom 
gebruik gemaakt van de interviews met (ervarings)deskundigen. 

Werkloos
heid per etnische 

groepering 

Werkloosheid bij 
etnische 

groeperingen 
hoger dan bij 
autochtonen 

Werkloosheid onder allochtonen in Haarlem 
Van de totale beroepsbevolking in Haarlem zijn er 3631 (3,8% ) werkloos op 1 januari 2012, 
waarvan er 723 (18,6%) afkomstig zijn uit de vier etnische groeperingen. Van deze werklo
zen zijn er 96 afkomstig uit Suriname, 33 afkomstig uit de Nederlandse Antillen/Aruba, 311 
afkomstig uit Turkije en 283 afkomstig uit Marokko (werkbedrijf UWV 2012). Hieruit kan 
worden afgeleid, dat de werkloosheidspercentages bij de vier etnische groeperingen, evenals 
op landelijke niveau, veel hoger liggen dan bij de autochtone beroepsbevolking. Gemiddeld 
zijn de percentages twee maal zo hoog als bij de autochtone beroepsbevolking. 

Bij de werkloosheid speelt ook het onderwijsniveau een rol, zoals onderstaande tabel laat 
zien: 

Tabel: 16 Niet-werkende werkzoekenden naar onderwijsniveau en herkomst 

Niet werkende werkzoekenden per 1 januari 2011 
Onderwijs naar etniciteit 

Turken Marokkanen Surinamers Antill./Arubanen 
lager onderwijs of geslacht M 54 75 14 4 

n * M r- v 

23 



minder 
V 58 65 12 5 

vmbo geslacht M 43 38 11 9 
V 16 23 13 4 

mbo/havo/vwo geslacht M 38 32 23 12 

V 19 13 12 8 

hbo/wo geslacht M 5 10 5 2 

V 3 7 8 4 

Totaal 236 263 98 48 

Bron: UWV werkbedrijf 

Bijna de helft van de Turken en meer dan de helft van de Marokkanen, die op zoek zijn naar 
werk hebben, heeft alleen lager onderwijs gehad. (Ervarings)deskundige El Aichi merkt 
hierover op: 

Ik denk dat er meer werkloosheid is bij Marokkanen dan bij Turken. De Marok
kanen hebben heel weinig diploma 's. Vroeger had je veel industrie waar je te
recht kon zonder een diploma. Dat is niet meer zo. Tegenwoordig moet je al voor 
een schoonmaakbaantje een diploma hebben. Daarom raken mensen niet alleen 
hun banen kwijt, maar komen ze ook niet meer aan de bak. Hierdoor neemt de 
langdurige werkloosheid bij deze groeperingen nog steeds toe. 

A rbeidsmarktparticipatie vrouwen 
Er is een aanzienlijke kloof in netto-participatie tussen autochtone vrouwen enerzijds en 
Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen anderzijds. Autochtone vrouwen 
hebben een hogere netto-participatie. Als er echter wordt gekeken naar het aantal uren dat 
deze vrouwen werken, is het juist andersom. Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilli
aanse werkende vrouwen, werken meer uren in de week dan autochtone werkende vrouwen. 
Hiervoor hadden de (ervarings)deskundigen geen verklaring. De lagere netto-participatie 
hield volgens de (ervarings)deskundigen verband met de traditionele levensopvatting van 
allochtone vrouwen. 

Deze traditionele levensopvatting en levensstijl kan ongunstig uitwerken wanneer de man 
uitvalt en de vrouw alleen komt te staan. Niet alleen wegvallende inkomsten vormen dan een 
probleem, ook een gebrek aan kennis om voor zichzelf te zorgen wordt dan zichtbaar. 
Rahmouni, (ervarings)deskundige van de Haarlemse schuldhulpverlening, komt dit in zijn 
werk vaak tegen: 

Je hebt natuurlijk ook heel veel, hoe moet ik dit zeggen, vrouwen, die getrouwd 
zijn geweest en waar de man thuis zogenaamd alles regelde voor zijn vrouw. Na 
een scheiding komt zo 'n vrouw opeens in een wereld waarvan ze denkt: hoe 
moet dit allemaal? Het gaat dan om een wereld, waarin je allerlei dingen moet 
aanvragen en waarin zij niet in staat is om de goede weg te bewandelen. 

Overigens hebben zowel (ervarings)deskundige Rahmouni als El Aichi aangegeven dat er 
veel verandering is op het gebied van arbeidsmarktparticipatie van vrouwen uit Marokkaanse 
en Turkse groeperingen; (ervarings)deskundige Alouani onderstreept dit. Vanuit haar 
stichting voor Marokkaanse vrouwen in Haarlem organiseert zij veel bijeenkomsten om de 
arbeidsmarktparticipatie van Marokkaanse vrouwen te bevorderen. Door vrouwen te stimule
ren actief te worden binnen een vereniging en daarmee hun zelfvertrouwen te bevorderen, 
hoopt ze de stap naar de arbeidsmarkt voor hen te verkleinen. Er worden door haar ook 
bijeenkomsten georganiseerd waarbij vrouwen met een bijzondere baan of functie centraal 
staan. Zo kunnen meer vrouwen zien dat het best mogelijk is om zichzelf op een dergelijke 
manier te ontplooien. Alouani: 
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Vrouwenemancipatie, waar Nederlanders heel lang over hebben gedaan, gaat 
nu veel sneller bij Marokkaanse vrouwen dan het bij autochtone Nederlandse 
vrouwen is gegaan. Als je kijkt in hoeverre de onderwijspositie en de arbeids
marktpositie verbeteren, zie je ook dat dit heel snel gaat. Je hebt nu vrouwelijke 
taxichauffeurs, buschauffeurs, managers, je hebt van alles. Ik vind het echt 
prachtig als je dat ziet. Dat is toch iets dat zich door de jaren heen ontwikkeld 
heeft. 

Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is een belangrijke graadmeter voor emancipatie. 
Arbeidsmarktparticipatie is niet alleen bevorderlijk voor de emancipatie van vrouwen, maar 
hiermee geven zij hun kinderen ook het goede voorbeeld. Naast zelforganisaties vervullen 
ook de moedercentra in Haarlem hier een belangrijke rol. 

Ondernemerschap van de etnische groeperingen 
Van de vier etnische groepen is het percentage zelfstandige ondernemers landelijk het 
hoogste bij Turken. Daarna volgen de Surinamers, Marokkanen en Antillianen. (Erva-
rings)deskundige Rahmouni merkt hierover op: 

Ik ben zelf Marokkaan. Maar als ik kijk naar Haarlem, dan vind ik Turken wel 
echte ondernemers. Ze werken hard. Dat vind ik bij Marokkanen wel wat min
der. 

Ondernemerschap is bevorderlijk voor de integratie van een etnische groep in het land van 
aankomst. Zij kunnen zo op eigen wijze vorm geven aan de werkomgeving. In een omgeving 
waar niet alle gewoontes hetzelfde zijn kan dit positief uitwerken op de samenleving. 
(Ervarings)deskundige El Aichi licht toe: 

Ik denk dat ondernemerschap belangrijk is, als je veel werkloosheid onder al
lochtonen hebt. De geschiedenis heeft ons wel een beetje geleerd dat een alloch
tone ondernemer sneller een allochtoon in dienst zou nemen dan een autochtoon. 
Dat heeft te maken met het feit dat zij de cultuur beter begrijpen. Daardoor kun 
je ook begrijpen waarom autochtonen sneller een autochtoon in dienst nemen. 
Het is de kunst om zelf creatief te blijven en je baantjes zelf te creëren. 

In een samenleving waar het samenleven tussen verschillende culturen niet altijd even 
gemakkelijk verloopt, kan het een oplossing zijn om niches te benutten, waar iemand zelf 
een werksituatie kan vormgeven. Het is belangrijk dat ondernemerschap gestimuleerd 
wordt. 

Discriminatie bij sollicitatie en op de werkvloer 
Het landelijke beeld van discriminatie van etnische groeperingen werd door de ervaringsdes
kundigen uit Haarlem bevestigd. Over discriminatie van personen uit de vier etnische 
groeperingen konden de geïnterviewde (ervarings)deskundigen veel voorbeelden geven. 
(Ervarings)deskundige Brown, een actieve Antilliaan: 

Bij sollicitaties heb ik het voordeel een voornaam te hebben, die niet als de 
voornaam van een allochtoon klinkt; dat sluit discriminatie in het beginstadium 
van de sollicitatieprocedure voor een groot deel uit, als het mogelijk is om in

formatie over mijn geboorteland weg te laten. Echter, bij een face-to-face solli
citatiegesprek is discriminatie nog steeds mogelijk. Op mijn laatste baan ging 
het niet goed, toen ik daar ging solliciteren. Ik had goede papieren. Ik heb gesol
liciteerd met alleen maar mijn naam, zonder geboorteplaats of wat dan ook. 
Toen werd ik uitgenodigd op een gesprek. Het ging heel goed. De man zei: je 
weet veel meer dan ik en je bent goed. Het klikte heel erg. Binnen een week krijg 
je een bericht zei hij. Ik ging daar met een goed gevoel weg. Tot de dag van van-
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daag heb ik nog niks gehoord. Ik heb heel vaak gebeld. De ene keer zeiden ze dat 
hij er niet was, de andere keer zeiden ze dat hij er niet meer werkte. 

Zoals in de vorige paragraaf vermeid, discrimineert driekwart van de Nederlandse uitzend-
branches desgevraagd op etniciteit. Er werd zelfs door sommige uitzendbureaus aangegeven 
dat het mogelijk was om op namen te selecteren en zodoende de Marokkaanse, Turkse of 
Surinaamse namen niet uit te nodigen voor een gesprek. 

Echter, alle geïnterviewde (ervarings)deskundigen onderstreepten het belang van de eigen 
verantwoordelijkheid. Ondanks het feit dat er discriminatie plaatsvindt, is het aan het 
individu om er het beste van te maken. (Ervarings)deskundige Rahmouni vertelt: 

Ik vind dat je zelf verantwoordelijk bent. Het ligt er ook aan hoe je zelf overkomt 
en hoe je jezelfpresenteert. Als je bij een sollicitatie gesprek gaat praten met een 
soort straattaal, ja dan wordt je niet aangenomen. Slecht taalgebruik, daar heb
ben heel veel jongens en meisjes last van. Het komt vaak voor, dat ze daarom 
niet aangenomen worden. Ik maak ook weieens mee, dat ik in de bus zit en dat ik 
dan Marokkanen hoor praten in het Nederlands en dat ik denk: heremetijd, heb 
je nooit school gehad of zo? En dan zie ik ze met een schooltas op hun rug. En 
dan denk ik: zegt jouw leraar nooit op school dat je normaal Nederlands of ABN 
moet spreken? Ze hebben zo 'n bepaald accent. Dat is niet alleen bij Marokkanen 
het geval, maar ook bij Turken en ook bij Surinamers. 

Ook door (ervarings)deskundige El Aichi worden straattaal en houding genoemd als oorzaak 
van discriminatie: 

We werken ook met jongeren die op een of andere manier niet aan de bak ko
men. Dat heeft vaak met houding te maken. Ze hebben gewoon soms zo 'n hou
ding van "naja, fuck jou, weet je ". Ze hebben allemaal vaardigheden nodig die 
aangeleerd moeten worden zodat ze weten hoe ze een sollicitatiegesprek kunnen 
voeren. Eigen netwerken kunnen ook een rol spelen bij het vinden van een baan. 

Het onderstrepen van de eigen verantwoordelijkheid bij discriminatie moet voorkómen dat 
ze onnodig in een slachtofferrol worden geduwd. Een etnische minderheid of seksuele 
minderheid, die aangeeft slachtoffer te zijn van discriminatie, erkent hiermee het gebrek aan 
controle over eigen leven. Dit wordt niet graag toegegeven. Het onderstrepen van de eigen 
verantwoordelijkheid wordt daarmee tot een afweermechanisme dat de kracht geeft om niet 
bij de pakken neer te gaan zitten. El Aichi: 

Als je vertrouwen hebt in jezelf is het aan te raden om gewoon door te blijven 
gaan en door te blijven solliciteren. Besef dat je leven niet afhangt van die ene 
rotte appel [werkgever] die er toevallig tussen zit. Je hoeft je daar niks van aan 
te trekken. Gewoon doorgaan. Je kunt discriminatie niet uitroeien. 

Desondanks is het duidelijk dat de weg van onderwijs naar een baan voor de vier etnische 
groeperingen moeilijker is dan voor autochtone Nederlanders. Discriminatie is met de 
algemene wet gelijke behandeling verboden. Het kan daarom juridisch worden afgedwongen 
dat dit niet plaatsvindt. Op discriminatie moet ook binnen de gemeente sterk gecontroleerd 
worden. De geïnterviewde (ervarings)deskundigen El Aichi en Asha Soedhwa gaven aan dat 
het ambtenarenbestand van de gemeente Haarlem bij lange na niet een afspiegeling vormt 
van de samenleving. De gemeente heeft zich tot doel gesteld om in 2010 een afspiegeling te 
zijn van de samenleving. (Ervarings)deskundige El Aichi zegt daar het volgende over: 

Als je de vraagt stelt, hoeveel allochtone ambtenaren Haarlem heeft, kunnen ze 
niet eens een cijfer noemen. Het antwoord dat wij krijgen is: wij registreren niet 
op afkomst, bla bla bla. Zo proberen zij aan hun taakstelling te ontkomen. 
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Etnische registratie is in het verleden ernstig misbruikt, maar het verbod op etnische registra
tie kan ook gebruikt worden als een manier om de werkelijkheid te maskeren. Er moet 
daarom een tussenweg gevonden worden. Het is namelijk mogelijk om te meten of de 
doelstelling voor 2010 gehaald is door middel van surveys. Op die manier wordt er niet op 
etniciteit geregistreerd, maar kan er wel getoetst worden of beleidsdoelstellingen zijn ge
haald. 
Bij (ervarings)deskundige El Aichi bestaat het sterke vermoeden dat dit niet is gehaald: 

Van mij hoeven ze niet op etniciteit te registeren, want ik kan je zó wel vertellen 
dat het niet is gehaald. Ik ken alle allochtonen bij de gemeente en ik kan je ver
tellen dat dat nog lang geen 10 procent is. 

Het is daarom belangrijk om het stilzwijgen rondom etniciteit te doorbreken. 

Uitkeringsafhankelijkheid 
Leden van de vier etnische groeperingen komen sneller in een uitkeringssituatie terecht. Zij 
blijven ook langer van een uitkering afhankelijk. Het aantal uitkeringstrekkers dat gebruik
maakt van een bijstandsuitkering onder allochtonen is relatief hoog, zoals de volgende tabel 
laat zien. 

Tabel: 17 Bijstand (WWB) ontvangers naar etniciteit en geslacht per 31 12 2010 

M V totaal 
Turken 53 84 137 

Marokkanen 116 66 182 

Surinamers 35 34 69 
Antill./Arubanen 12 24 36 
Overige allocht. 369 361 730 

Autochtonen 619 697 1316 
Totaal f204 f266 2470 
Bron: O&S (bureau onderzoek en statistiek Haarlem) 

Jongeren en 
uitkeringen 

Ouderen en 
uitkeringen 

(Ervarings)deskundige Rahmouni verbaast zich er vaak over, dat ook jongeren zo lang in een 
uitkeringssituatie zitten: 

Ik kom regelmatig jonge mensen tegen, waarvan ik denk: die kunnen heus wel 
werken. Hoe is het mogelijk dat je al die jaren een uitkering hebt gekregen? 
Mensen in de schuldsanering zijn meestal niet zo gemotiveerd om te werken. 
Want ze weten: alles wat ik meer verdien moet naar de schuldeisers toe. Het 
maakt hierbij eigenlijk niet zoveel uit of het nou Nederlanders of Turken zijn. 
Het is in principe gewoon hetzelfde. 

Niet alleen bij jongeren, maar ook bij ouderen komt uitkeringsafhankelijkheid veel voor. 
Volgens (ervarings)deskundige El Aichi is dat "verborgen werkloosheid", het gaat om 
mensen die in de WAO terechtkomen en er niet meer uitkomen. Dit komt uiteraard zowel bij 
autochtonen als bij allochtonen voor, maar hangt ook voor een groot deel samen met het lage 
opleidingsniveau en de stijgende diploma-eisen voor laaggeschoolde arbeid, zoals besproken 
in de paragraaf over werkloosheid. Een bijkomend probleem is dat er veel analfabetisme is 
onder deze allochtone ouderen, waardoor zij uitkeringen mislopen. Er is meer geld voor hen 
beschikbaar, maar omdat zij niet de kennis hebben om hier aanspraak op te maken, blijven 
zij een laag inkomen houden. Zowel Rahmouni als El Aichi kennen hiervan veel voorbeel
den. Rahmouni: 

t? • I 

Ouderen weten niet echt de weg te vinden naar kwijtscheldingen van verschil
lende instanties. Als je zo 'n intakegesprek hebt, ga je kijken hoe je iemand kan 
helpen. Krijgt hij wel wat hij hoort te krijgen per maand? Zo niet, dan ga je 

t0M « I '5 iwr-if5-4 

27 



doorverwijzen. Er zijn heel veel voorzieningen die mensen laten liggen. Ouderen 
weten hun weg daarin niet te vinden. Ze weten meestal niet waar ze allemaal 
aanspraak op kunnen maken. 

Uitkeringsafhankelijken moeten weten waar ze recht op hebben. Met de wirwar aan regelin
gen in Nederland kan het voor laaggeschoolden, vooral als die slecht Nederlands spreken, 
moeilijk zijn om te weten waarvoor je in aanmerking komt. Uitkeringsafhankelijken moeten 
ook weten wat hun plichten zijn. 
In dit verband geeft (ervarings)deskundige El Aichi aan dat de gemeente veel mogelijkheden 
voor werkverschaffing laat liggen. 

We zijn hier heel dichtbij Schiphol, daar zijn veel banen te vinden waar ze zou
den kunnen werken. Mogelijk is dit een manier om mensen die kunnen werken, 
aan het werk te krijgen. 

Inkomenssituatie 
Van personen met een jaarinkomen, is het gemiddelde besteedbaar inkomen in Haarlem 
€30.000. Voor heel Nederland is dit €28.300. De gemiddelde Haarlemmer heeft dus een 
hoger gemiddeld inkomen dan de gemiddelde Nederlander. Onder autochtonen in Haarlem is 
het gemiddelde besteedbaar inkomen van personen met een heel jaarinkomen €30.800. 
Onder allochtonen is dit €26.800. Bij niet-westerse allochtonen is dit €21.800. 

Ondanks dit gemiddeld aanzienlijk lagere inkomen van niet-westerse allochtonen in Haarlem 
zitten er volgens Rahmouni van de Haarlemse schuldhulpverlening relatief niet meer niet-
westerse allochtonen in het bestand van de schuldhulpverlening. Rahmouni: 

De verschillen tussen de aantallen autochtonen en allochtonen in de schuldhulp
verlening zijn gering. Ik denk dat buitenlandse mensen wat eerder op familiele
den terugvallen door geld te lenen. Een andere mogelijkheid is, dat zij zich 
schamen om de stap te zetten naar de schuldhulpverlening. 

Rahmouni sprak vooral over Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Surinamers en Antillia
nen hebben volgens de geïnterviewde (ervarings)deskundigen minder financiële problemen. 
Door El Aichi werd hierover het volgende opgemerkt: 

Ik heb veel te maken met Marokkanen en Turken, maar minder met Surinamers 
en Antillianen. Die laatste groeperingen zie ik ook als groeperingen die wel ge
ïntegreerd zijn en die goed de weg weten te vinden. Dat kan te maken hebben 
met het j'eit dat zij eerder in Nederland waren of met het feit dat zij een voor
sprong hebben qua taal. Veel problematiek komt voort uit het feit dat men de 
taal niet machtig is. Bij Surinamers en Antillianen is dat veel minder het geval. 
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4.3 Conclusie 
Er is een sterk verband tussen onderwijs enerzijds en werk en inkomen anderzijds. Het 
relatief lage onderwijsniveau van de etnische groeperingen in vergelijking met de autochtone 
Nederlanders is van invloed op hun positie op het terrein van werk en inkomen. Dit is vooral 
zichtbaar bij de werk- en inkomenssituatie van de eerste generatie. Ook andere factoren, 
zoals discriminatie bij sollicitaties en op de werkvloer, dragen niet bij tot een versterking van 
hun positie op de arbeidsmarkt en hun inkomenssituatie. 
Achtereenvolgens worden enkele conclusies getrokken met betrekking tot werkloosheid en 
arbeidsmarktparticipatie, inkomenssituatie en uitkeringsafhankelijkheid en discriminatie van 
etnische groeperingen. 

Werkloosheid en arbeidsmarktparticipatie 
De werkloosheid is bij de vier etnische groeperingen veel hoger dan bij de autochtonen. Dit 
geldt ook voor langdurige werkloosheid. Bij Marokkanen en Antillianen is de werkloosheid 
zelfs twee maal zo hoog. 
De kans, dat dit op korte termijn verbetert, is niet groot. Het aantal banen waarvoor weinig 
scholing nodig is, neemt nog steeds af. In het algemeen worden voor veel banen de scho
lingseisen (te) hoog gesteld. Overigens spelen bij het verwerven van een baan sociale 
netwerken een steeds belangrijker rol. Mannen en vrouwen uit de vier etnische groeperingen 
beschikken vaak minder over de hiervoor relevante netwerken. Wel is dit een extra impuls 
voor de totstandkoming van eigen bedrijven met producten, die in eerste instantie gericht 
zijn op de eigen achterban. 
Discriminatie bij sollicitaties zorgt ervoor, dat ook hoger opgeleide jongeren uit etnische 
groeperingen moeilijker toegang hebben naar werk. Het huidige klimaat in de politiek en de 
samenleving is niet bevorderlijk voor een actieve participatie op de arbeidsmarkt. De Turken 
en Marokkanen moeten binnen veel bedrijven verantwoording afleggen aan autochtonen 
over misdragingen van representanten uit hun herkomstgroep. 

Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen draagt niet alleen bij aan het gezinsinkomen, maar 
heeft ook een emanciperende werking. Vrouwen krijgen hierdoor niet alleen een eigen 
inkomen, waardoor zij minder afhankelijk worden van de man. Noodzakelijk is ook dat de 
zorg voor de kinderen een taak wordt, die steeds meer tussen vader en moeder gedeeld 
wordt. Hoewel de arbeidsmarktparticipatie bij allochtone vrouwen lager is dan bij autochto
ne vrouwen is de gemeente Haarlem met de moedercentra op de goede weg. Deze organisa
ties hebben een positieve uitwerking op de (arbeidsmarkt)participatie van vrouwen. 

Inkomens- en uitkeringssituatie 
De belangrijkste uitkomst binnen dit domein is dat de inkomenspositie van vier etnische 
groeperingen slechter is dan de inkomenspositie van autochtone Nederlanders. Zij zijn vaker 
werkloos en daardoor vaker (langdurig) afhankelijk van een uitkering. Hierdoor leven ook 
meer allochtonen onder de lage-inkomensgrens. Door de economische crisis kan dit heel snel 
toenemen. Dit geldt zowel voor Nederland als geheel als voor Haarlem. De allochtonen doen 
echter relatief minder vaak een beroep op schuldsanering. Een verklaring hiervoor is, dat de 
onderlinge solidariteit binnen de etnische gemeenschappen, met name bij Marokkanen en 
Turken, groot is. Hierbij kan nog worden aangetekend dat bij dat mensen uit deze groeperin
gen zich mogelijk schamen om met hun armoedeproblemen bij instanties aan te kloppen. 
Het gevaar dreigt dat langzamerhand een nieuwe onderklasse ontstaat, waarvan de allochto
nen een substantieel deel zullen uitmaken. 
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5. Maatschappelijke participatie bij de etnische groeperingen in 
Nederland 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van de maatschappelijke participatie4 van de vier etnische 
groeperingen op de maatschappelijke positie behandeld. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen participatie op macroniveau, mesoniveau en microniveau. In hoeverre participeren de 
leden van de etnische groeperingen op de verschillende niveaus: politiek, maatschappelijk en 
in de woonomgeving? 

Na het algemeen beeld wordt ingegaan op de situatie in Haarlem. Naast enkele kwantitatieve 
gegevens zal hierbij voornamelijk geput worden uit de interviews met de zelforganisaties. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies. 

5.1 Het landelijke beeld van de maatschappelijke participatie 
In deze paragraaf wordt aan de hand van landelijke data een beeld geschetst van de maat
schappelijke participatie. De onderwerpen, die hierbij ondermeer aan de orde komen, zijn: de 
betrokkenheid bij mensen in hun omgeving, zowel binnen als buiten de eigen etnische 
groepering; de inzet als vrijwilliger voor maatschappelijke organisaties, deelname en betrok
kenheid bij de politiek, de oriëntatie op Nederland; het vertrouwen in andere mensen en in 
instituties, enzovoorts. 

Participatie op macroniveau 
Er wordt begonnen met een overzicht van politiek vertrouwen, interesse en stemgedrag. In 
onderstaande tabel wordt dit in beeld gebracht5. 

Tabel 18 Politiek vertrouwen, interesse en stemgedrag 

Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Autochtonen 
N=1190 N=1I29 N=71 N=36 N=2886 

Interesse in politiek 50% 40% 38% 35% 52% 
Stemmen Tweede Kamer 68% 67% 75% 77% 80% 
Stemmen Gemeenteraad 60% 62% 49% 56% 64% 
Vertrouwen in de politiek 25% 24% 22% 35% 36% 
Vertrouwen in de overheid 39% 43% 40% 50% 46% 

De Graaf 2010a 

"Interesse in politiek" geeft het percentage van de respondenten aan dat "zeer geïnteres
seerd" tot "tamelijk geïnteresseerd" antwoordden op de vraag: "In welke mate bent u geïnte
resseerd in politieke onderwerpen?" Uit de tabel blijkt dat bij de Marokkanen en autochtonen 
het percentage geïnteresseerden in de politiek het hoogst is (50%). Het aandeel van de 
Antillianen met interesse in de politiek is het laagst (35%). Bij Surinamers en Turken ligt het 
percentage wat hoger, respectievelijk 38% en 40%. 
De percentages "stemmen voor de Tweede Kamer" geeft een ander beeld. De vraag luidde: 
"Als er op dit moment verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer, zou u dan gaan 
stemmen? Ga er hierbij van uit dat u mag stemmen". De percentages betreffen de responden
ten die "zeer waarschijnlijk wel" en "waarschijnlijk wel" antwoordden. Uit de tabel blijkt dat 
autochtone Nederlanders het vaakst zeggen van plan te zijn te gaan stemmen, gevolgd door 

Onder maatschappelijke participatie verstaan wij het geheel van sociale interactie en communicatie tussen 
burgers, groeperingen en organisaties binnen de samenleving. De participatie is van invloed op de sociale 
samenhang binnen de samenleving en de wijze waarop deze georganiseerd is. 

5De Graaf, 2010a; de tabel is opgemaakt uit kwantitatieve cijfers van de Netherlands Longitudinal Lifespan 
Survey (NELLS). 
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de Antillianen, Surinamers, Marokkanen en Turken (De Graaf, 2010a). Dezelfde vraag is 
gesteld voor de gemeenteraad. Hieruit blijkt dat alle groeperingen minder gaan stemmen bij 
de gemeenteraad. Wederom geven autochtonen het meest aan te gaan stemmen. Wat opvalt 
is, dat Surinamers en Antillianen die relatief vaak aangeven te gaan stemmen bij de Tweede 
Kamer verkiezingen het minst gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit zou 
kunnen betekenen dat Surinamers en Antillianen relatief minder binding hebben met de 
gemeentepolitiek. 

De vragen over vertrouwen in de politiek en vertrouwen in de overheid luidden: "Wilt u voor 
elk van de volgende instellingen aangeven hoeveel vertrouwen u er in heeft?... de politiek ... 
de overheid". De scores zijn de percentages van de respondenten uit de verschillende groepe
ringen, die "heel veel vertrouwen" en "tamelijk veel vertrouwen" als antwoord gaven. 
Duidelijk is dat het vertrouwen in de politiek bij alle groeperingen het laagst is bij Surina
mers. Bij autochtone Nederlanders is dit percentage met 36% het hoogst. Opvallend is dat 
het vertrouwen in de overheid bij de autochtone Nederlanders niet het hoogst is. Het percen
tage van de verschillende groeperingen dat het meeste vertrouwen in de overheid heeft is bij 
de Antillianen het hoogst (50%). 

De mate waarin naar de Nederlandse televisie wordt gekeken en de mate waarin iemand zich 
op z'n plek voelt in Nederland gedifferentieerd naar de verschillende etnische groeperingen 
wordt beschreven in de volgende tabel. 

Tabel 19 Kijken naar Nederlanders zenders en zich thuisvoelen in Nederland 

Marokkanen 
N=1190 

Turken 
N=1129 

Surinamers 
N=71 

Antillianen 
N=36 

Autochtonen 
N=2886 

Kijken voornamelijk 
Nederlandse televisie 

64% 37% 53% 66% 70% 

Voelt zich op zijn of haar 
plek in Nederland 

79% 74% 82% 76% 85% 

De Graaf, 2010a; Van der Veen, 2010 

Aan de respondenten is gevraagd "Als u televisie kijkt, hoe vaak kijkt u dan naar Nederland
se zenders (publieke en commerciële omroepen)?". De percentages in de tabel (14) betreffen 
het aandeel van de respondenten, die "vrijwel altijd" of "ongeveer driekwart van de tijd" 
antwoordden. Opvallend is dat van de Turken slechts 37% aangeeft dat ze "vrijwel altijd" of 
"ongeveer driekwart van de tijd" naar Nederlandse televisiezenders kijkt (De Graaf, 2010a). 
Ook bij de Surinamers is dit percentage relatief laag (53%). Bij de overige groeperingen ligt 
dit percentage beduidend hoger. 

Op de vraag "Voelt u zich op uw plek in Nederland" waren de percentages van de respon
denten die "zeer mee eens" of "mee eens" antwoordden, bij autochtonen 85%, en bij Suri
namers 82%. Deze percentages waren bij Turken 74%, bij Antillianen 76% en bij Marokka
nen 79% (De Graaf, 2010a). 

Participatie op mesoniveau 
Deze paragraaf geeft inzicht in de participatie in het verenigingsleven en de deelname aan 
vrijwilligerswerk bij de verschillende etnische groeperingen. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat minder allochtonen participeren in clubverband dan autoch
tonen. Terwijl 54 procent van de autochtonen van 18 jaar en ouder minstens een keer per 
maand deelneemt aan activiteiten in clubverband, gaat het bij Turken en Marokkanen om 
ongeveer een derde. Van Surinamers en Antillianen doet zo'n 40 procent regelmatig mee aan 
verenigingsactiviteiten. 
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Tabel 20 Mate van participatie in clubverband 

Marokkanen Turken Surinamers Antillianen Autochtonen 
Mate van participatie in 
clubverband bij mannen 
(Van der Veen 2010) 

40% 36% 48% 45% 54% 

Mate van activiteit in 
clubverband bij 
vrouwen (Van der Veen 
2010) 

30% 29% 31% 38% 54% 

Opvallend zijn ook de verschillen tussen mannen en vrouwen. Alleen bij autochtonen 
participeren evenveel mannen als vrouwen in clubverband (54%). Bij alle onderscheiden 
etnische groeperingen doen er meer mannen dan vrouwen mee aan verenigingsactiviteiten. 

Door vrijwilligerswerk te doen, evenals door mee te doen aan activiteiten van verenigingen 
en clubs, kunnen mensen in contact komen met andere etnische groeperingen. Bij het 
vrijwilligerswerk speelt opleidingsniveau een belangrijke rol, zoals onderstaande tabel laat 
zien. 

Tabel 21 Vrijwilligerswerk naar opleidingsniveau 

3 0 
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Bron: Van der Veen, 2010 

Zoals bovenstaande diagram aangeeft, is er een verband tussen opleiding en vrijwilligers
werk. Zowel bij autochtonen, westerse als niet-westerse allochtonen zijn er meer vrijwil
ligers onder de hoger opgeleiden dan onder de lager opgeleiden. Autochtonen kennen het 
hoogste percentage van vrijwilligers. Van de vier etnische groepringen doen Marokkanen en 
Surinamers het meest aan vrijwilligerswerk en Turken en Antillianen het minst. Echter, de 
laagst opgeleide groep autochtonen participeert ongeveer evenveel als de hoogst opgeleide 
groep Marokkanen en Surinamers (Van der Veen, 2010). Tegen deze cijfers kan ingebracht 
worden, dat wat onder vrijwilligerswerk verstaan wordt, per etnische groep kan verschillen. 

Participatie op microniveau 
In deze paragraaf wordt het vertrouwen in de medemens en het percentage dat contact 
onderhoudt met autochtonen bij de vier etnische groeperingen behandeld. In de onderstaande 
tabel wordt dit in beeld gebracht. 

Tabel 22 Sociaal vertrouwen 

Marokkanen Turken 
N=1190 ; N=1129 

Surinamers 
N=71 

Antillianen 
N=36 

Autochtonen 
N=2886 

Vertrouwen in medemens 
(De Graaf 2010a) 
% dat in de vrije tijd 
"vaak" omgaat met 
autochtone Nederlanders 
(Van der Veen 2010) 

37% 32% 40% 47% 55% Vertrouwen in medemens 
(De Graaf 2010a) 
% dat in de vrije tijd 
"vaak" omgaat met 
autochtone Nederlanders 
(Van der Veen 2010) 

24% 19% 48% 50% 

Bron: De Graaf, 2010a; Van der Veen, 2010 
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Het variabele vertrouwen in de medemens geeft het percentage respondenten aan dat "zeer 
mee eens" of "mee eens" antwoordde op de stelling "de meeste mensen zijn wel te vertrou
wen". Duidelijk is dat Turken verreweg het minste vertrouwen hebben in de medemens en 
dat autochtonen het meeste vertrouwen hebben in de medemens (De Graaf 2010a). 

Vervolgens wordt uiteengezet welk aandeel van de vier etnische groepen in de vrije tijd 
"vaak" omgaat met autochtone Nederlanders (Van der Veen 2010). Antillianen (50%) en 
Surinamers (48%) scoren het hoogst. Turken (19%) en Marokkanen (24%) scoren beduidend 
lager. 

De uitkomsten uit deze paragraaf worden bij de behandeling van de maatschappelijke 
participatie in Haarlem voorgelegd aan de (ervarings)deskundigen. 

5.2 Maatschappelijke participatie van etnische groeperingen in 
Haarlem 
Bij de samenstelling van deze paragraaf is gebruik gemaakt van de kennis en expertise van 
de (ervarings)deskundigen, die ook als vrijwilligers actief zijn in het verenigingsleven en 
allochtone zelforganisaties. Verder is gebruik gemaakt van gegevens van het Omnibusonder-
zoek van de gemeente Haarlem. 

Politieke interesse, politiek vertrouwen en stemgedrag 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat Marokkaanse Nederlanders bijna net zo politiek geïnteres
seerd zijn als autochtone Nederlanders. Zij zijn duidelijk meer geïnteresseerd dan Turken, 
Surinamers en Antillianen. Antillianen toonden de minste interesse in de politiek. Volgens 
(ervarings)deskundige Brown zijn het clubmensen, die niet geïnteresseerd zijn in politiek. 
Brown vertelt: 

Antillianen zijn gek op domino want dat is een sociaal gebeuren. We hebben 
meerdere keren iets georganiseerd met domino en elke keer kwamen er ongeveer 
400 man uit heel Nederland. Als we een politiek debat zouden organiseren, zou
den deze mensen daar geen zin in hebben. Dat vind ik jammer, want ik volg de 
politiek op de voet. Maar ja, de meeste Antillianen zijn niet geïnteresseerd. 

De politieke interesse is onder deze groep laag, maar betekent dat ook dat het politieke 
vertrouwen onder Antillianen laag is? Volgens de survey-gegevens gepresenteerd in de 
voorgaande paragraaf is het vertrouwen in de overheid en de politiek relatief hoog. (Erva-
rings)deskundige Brown kan dit niet beamen. In zijn ervaring is juist het omgekeerde het 
geval. Brown vertelt: 

Antillianen geloven niet in politiek. Dat komt deels door de politieke situatie op 
de Antillen. Daar is de politiek smerig. In Nederland is alles misschien een beet
je diplomatieker, maar ook smerig. Ze komen hier zonder hoge pet op te hebben 
van de politiek. Dan kom je hier en dan zie je na een paar jaar dat het hier mis
schien iets beter gaat, maar er zijn soms uitspraken [van politici] over de Antil
lianen waar ik me diep gekwetst door voel. Als een Antilliaan iets fout doet, 
worden alle Antillianen over één kam geschoren. Terwijl als een Nederlander 
iets verkeerd doet, worden ze niet over één kam geschoren. Dat is wat mij dwars 
zit. 

Uit de survey-gegevens blijkt dat Antillianen relatief veel ambitie hebben om te gaan 
stemmen als er landelijke verkiezingen zijn, maar relatief weinig als er gemeenteraadsver
kiezingen zijn. Dit tegengestelde stemgedrag bij Antillianen kan niet verklaard worden door 
Brown. Hij geeft aan dat zijn achterban het nut niet inziet van stemmen. Brown vertelt: 
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Ik denk dat 80, 85% van de Antillianen niet gaat stemmen, omdat de Antillianen 
voelen dat de politiek niets voor ze doet. De mensen die wel stemmen zijn over 
het algemeen Antillianen die hoog opgeleid zijn. Ik stem altijd. Soms denk ik, ik 
ga niet stemmen, het heeft geen nut. Dan ga je stemmen en dan komen er totaal 
andere mensen aan de macht, dan waarop je gestemd hebt. Deze mensen luiste
ren niet naar de kiezers. Dat geldt ook in Haarlem. Soms doen ze gewoon dingen 
die niemand wil. Waarom vraagje dan om de mening van de mensen? 

Bij de Hindoestaans Surinaamse vereniging van Suresh Soedhwa en Asha Soedhwa wordt 
alleen in de aanloop naar de verkiezingen aandacht besteed aan politiek. Ze stimuleren hun 
achterban om te gaan stemmen door voorlichting te geven. Dit geldt voor vele zelforganisa
ties in Haarlem. Alouani: 

Zelforganisaties hebben bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een grote rol 
gespeeld bij het informeren van mensen over de verkiezingen. Wie staat waar 
voor? Wat kan je waarvan vinden? Als je de mensen erbij betrekt, dan is de kans 
groot dat ze gaan stemmen. [Marokkaanse] zelforganisaties, maar ook Turkse 
verenigingen en stichtingen hebben daar veel in geïnvesteerd. 

Uit de survey-gegevens blijkt dat de Marokkaanse ondervraagden ongeveer evenveel interes
se toonden in de politiek als autochtone Nederlanders. De interesse in politiek is bij de 
Turkse, Antilliaanse en Surinaamse respondenten veel minder. Alouani geeft de volgende 
toelichting: 

Bij Marokkanen zie je dat zij de confrontatie aangaan en dat zij hun plek opei
sen; wij zijn hier en wij hebben dezelfde rechten. Je ziet dat Marokkanen op cul
tureel gebied veel meer in de picture zijn, bijvoorbeeld als schrijver. Bij Turken 
zie je dat veel minder, die zijn veel meer gericht op de eigen groep en de eigen 
bedrijven en ondernemingen. 

Sociaal Uit de survey-gegevens bleek dat de respondenten uit de vier etnische groeperingen minder 
vertrouwen vertrouwen in hun medemens hebben dan autochtone Nederlanders. Vooral Turken en 

Marokkanen scoorden laag met betrekking tot het sociale vertrouwen. Dit zou kunnen 
samenhangen met het huidige politieke klimaat en het gebrek aan informatie. Informatie 
maakt mensen sterk en geeft vertrouwen. Alouani vertelt: 

Er is veel wantrouwen over bijna alles. Voor de hulpverlening is het moeilijk 
vertrouwen te winnen. De mensen gaan vaak sneller uit van het negatieve. Ze 
zien veel als een bedreiging. Ik denk dat dat veel te maken heeft met wat mensen 
in hun leven hebben meegemaakt en wat hun situatie hier in Nederland is. De si
tuatie waar we nu in zitten is niet bepaald vertrouwenwekkend. Hoe meer kennis 
je hebt, hoe sterker je wordt, en het opleidingsniveau is nog relatief laag onder 
Turken en Marokkanen. Ik denk dat dat ook speelt. Hoe hoger opgeleid je bent, 
hoe bewuster je bent en hoe sterker je in je schoenen staat. 

Alouani geeft aan dat dit wantrouwen ook iets te maken zou kunnen hebben met de specifie
ke Haarlemse situatie. In Haarlem woont namelijk één van de meest behouden Marokkaanse 
gemeenschappen. Alouani vertelt: 

Zij zijn zeer traditioneel en komen uit de omgeving van Nador. Dit is een be
paalde streek uit de Rif. Het is een stam, die ook in Marokko al bekend staat als 
zeer behoudend. Het gaat allemaal om familie, neefjes, nichtjes, enzovoorts. Ze 
zijn heel wantrouwend. Desondanks heeft de zelforganisatie waarin ik actief ben 
contact met hen opgebouwd. 
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Samenleven met 
andere culturen 

Televisie en 
kijkgedrag 

Thuis voelen 
in Nederland 

In het Omnibusonderzoek van de gemeente Haarlem (2010) is informatie verzameld over de 
ervaring van samenleven met andere culturen in Haarlem. De resultaten zijn weergegeven in 
de volgende tabel. 

Tabel 23 - De ervaring van samenleven met andere culturen in Haarlem 

Positief Maakt niet uit Negatief 
Haarlem totaal 42 48 10 
Autochtonen 41 49 11 
Westerse allochtonen 57 39 4 
Niet-westerse allochtonen 61 36 3 
Omnibusonderzoek Haarlem, 2010 

Uit deze tabel blijkt dat autochtonen het minst positief staan tegenover het samenleven met 
andere culturen. De allochtonen - en vooral de niet-westerse allochtonen - staan aanzienlijk 
positiever tegen over het samenleven met mensen uit andere culturen. 

Over het samenleven op wijk- en buurtniveau worden aan het onderzoek van Yerden e.a. 
(2007) de volgende gegevens ontleend. De allochtone deelnemers die in de gemengde of 
concentratiewij ken wonen, voelen zich thuis in deze wijken. Zij kunnen zich identificeren 
met de wijk vanwege het netwerk waarvan zij deel uitmaken, de beschikbaarheid van 
voorzieningen als de moskee en 'eigen' winkels. Belangrijk is voor zowel autochtonen als 
allochtonen, dat zij zich veilig voelen in de woonbuurt en geen last van elkaar hebben 
(Yerden e.a, 2007). 

Naar welke televisiezenders mensen kijken - onderscheiden naar land en taal - kan inzicht 
geven in de culturele integratie in Nederland. Volgens de survey-gegevens kijken Marokka
nen aanzienlijk vaker naar de Nederlandse televisie dan Turken. Surinamers en Antillianen 
zitten tussen autochtone Nederlanders en Turken in. De verklaring voor het grote verschil 
tussen Turken en Marokkanen is simpel. De meeste Marokkanen beheersen de taal die op 
Marokkaanse televisie wordt uitgezonden niet. Verder bestaat de mogelijkheid om van de 
Turkse televisie een groot aantal zenders te ontvangen. (Ervarings)deskundige Alouani licht 
dit toe: 

Veel Nederlanders denken dat Marokkanen de hele tijd naar Marokkaanse zen
ders zitten te kijken. Dat kun je wel zeggen van de Turken, maar van de Marok
kanen niet. Marokkaanse jongeren begrijpen niets van wat er op Marokkaanse 
televisie wordt gezegd. De taal die gesproken wordt op de Marokkaanse televisie 
is Marokkaans-Arabisch of het standaard Arabisch, dat een nog moeilijkere taal 
is. Het is voor hen een vreemde taal. De Turken spreken de taal die op de Turkse 
televisiezenders gesproken wordt. 

Opvallend is dat het overgrote deel van de leden van de etnische groeperingen zich op hun 
plek voelt in Nederland. De percentages lopen uiteen van 85% voor autochtonen tot 74%) 
voor de Turkse Nederlanders. 
De Surinamers voelen zich blijkens de survey ongeveer even vaak op hun plek als autochto
ne Nederlanders. Dat wordt bevestigd in het gesprek met Suresh Soedhwa en Asha Soedhwa. 

Ik voel dat ik erg gehecht ben aan Nederland, het is mijn land, ik woon hier, ik 
leef hier en ik wil hier doodgaan. 

Uit de survey bleek dat Antillianen zich hier beduidend minder thuis voelen dan de Surina
mers. (Ervarings)deskundige Brown vertelt: 

Antillianen worden niet geaccepteerd. Zij voelen zich geen Nederlanders. Ook al 
staat in hun paspoort dat ze Nederlander zijn. Zo voelen ze zich niet. Ze worden 
altijd anders behandeld en bekeken. Dat is nog steeds zo. Ik loop soms door de 
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supermarkt en dan vraagt iemand of ze mijn tas mogen doorzoeken. Dat doet me 
pijn. Heel veel pijn. Ik heb nog nooit iemand beroofd. Dat zou ik ook nooit doen. 

De (ervarings)deskundige El Aichi is van mening, dat veel Marokkanen - anders dan de 
surveygegevens laten zien - zich in Nederland wel op hun plek voelen. Dit was niet zo toen 
de eerste generatie als gastarbeider in Nederland aankwam, maar dat is tegenwoordig 
veranderd. El Aichi vertelt: 

De jongeren zijn hier in Nederland geboren en getogen. Zij voelen zich hier in 
Nederland op hun plek. De mensen die hier zijn, willen hier ook een toekomst 
opbouwen. 

Er is verschil van inzicht tussen de deskundigen El Aichi en Alouani over "het zich op hun 
plek voelen van Marokkanen in Nederland". Alouani vindt dat Marokkaanse jongeren zich 
vaak niet meer op hun plek voelen in Nederland. Het politieke klimaat speelt hierbij een rol. 
Dit klimaat is de laatste jaren aan het verharden. Alouani: 

Wat je voornamelijk ziet bij jongeren van Marokkaanse afkomst is dat de sfeer 
die we nu hebben in Nederland maakt dat zij heel erg naar elkaar toetrekken en 
dat ze al van tevoren het gevoel hebben dat het toch niet uitmaakt wat ze doen 
omdat ze toch niet geaccepteerd worden. Dat merk ik de laatste jaren heel sterk 
bij Marokkaanse jongeren. 

Sociale Volgens de survey-gegevens gepresenteerd in de vorige paragraaf is er een groot verschil in 
integratie sociale integratie tussen Marokkanen en Turken enerzijds en Surinamers en Antillianen 

anderzijds. Dit verschil is volgens de geïnterviewde (ervarings)deskundigen te verklaren 
door de taalbarrière die Marokkanen en Turken ervaren en Surinamers en Antillianen niet. 
Brown: 

Antilliaanse en Surinamers gaan meer om met Nederlanders dan Marokkanen en 
Turken. Dat komt door onze Antilliaanse achtergrond. Wij krijgen gemakkelijk 
contact met Nederlanders omdat wij de taal spreken. Turken en Marokkanen 
hebben daar meer moeite mee. Dat vind ik niet vreemd. Wij zijn Nederlanders! 

Alle geïnterviewde (ervarings)deskundigen geven aan dat de verschillende etnische groepe
ringen niet snel activiteiten samen doen. Dit werd door meerdere geïnterviewde (erva
ringsdeskundigen als een probleem ervaren. Asha Soedhwa heeft al verschillende pogingen 
gedaan om met leden van etnische groeperingen gezamenlijk activiteiten te doen. 

Iedereen is natuurlijk in zijn eigen doelgroep heel actief. Maar gezamenlijk doen 
ze heel weinig. Ik probeerde vorig jaar een kookcursus te geven, ook voor ieder
een. Dat was gebaseerd op vegetarisch koken en je ziet dat Marokkanen en Tur
ken vooral bij hun eigen groep willen zijn en niet zo graag dingen met anderen 
willen doen. Met het maken van kerststukjes zie je precies hetzelfde. Ze hebben 
geen zin om iets te maken. Zelfs als we het gratis doen, zie je ze niet verschijnen. 
Vaak dachten we, misschien hangt het af van financiële drempels. Maar dat was 
niet zo. 

Brown had een toepasselijke uitspraak om deze segregatie onder etnische groepen te verkla
ren: "birds of a feather flock together". Niet alleen onder etnische groeperingen is dit het 
geval, ook autochtone Nederlanders doen hieraan mee. Niet alleen autochtone Nederlanders 
in Nederland, maar ook in het buitenland vertonen zij deze trend. Brown: 

Kijk, in Nederland gaat het er altijd over dat je moet instromen in de Nederland
se samenleving. Ga naar Suriname, Antillen, Amerika, Canada en Australië, dan 
zie je ook dat Nederlanders met elkaar samenkomen. Ik vind dit niet vreemd, je 
trouwt ook met iemand die het beste bij je past. 
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Etnische Etnische groepsvorming vindt niet alleen plaats onder volwassenen, het gebeurt ook onder 
groepsvorming j o n g e r e n , (Ervarings)deskundige Hogenes van de Haarlemse vmbo-school vertelt: 

Groepsvorming vindt niet alleen plaats bij Nederlanders onder elkaar, ook kin
deren die uit naburige dorpen komen, blijven meer omgaan met andere kinderen 
van diezelfde dorpen. Sociale interactie tussen individuen uit de verschillende 
groeperingen komt daardoor moeilijk op gang. Ik denk dat bijvoorbeeld de 
Turkse kinderen voor een groot deel, laten we zeggen 75% met Turkse kinderen 
omgaan. Hetzelfde geldt voor Marokkaanse kinderen en de kinderen uit andere 
etnische groeperingen. Eén op één zie je nog wel eens dat ze een vriendinnetje of 
vriendje hebben uit een andere etnische groepering. Maar als je straks op het 
schoolplein kijkt zie dat je daar groepjes Turkse en groepjes Marokkaanse kin
deren hebt. Het is niet zo dat ik zeg dat dit een strijd oplevert tussen die verschil
lende groepen. Bij Surinaamse en Antilliaanse kinderen zie ik dit niet. Die inte
greren veel gemakkelijker. Maar ook blanke kinderen trekken met elkaar op. Er 
is bijvoorbeeld een groepje uit Halfweg Zwanenburg. Daar komt echt een groep
je vandaan en die trekken veel met elkaar op. Dat zijn allemaal blanke kindertjes 
met blanke ouders en die integreren eigenlijk ook niet. 

Het onderzoek van Yerden e.a. (2007) omschrijft waarom omgang met leden van de eigen 
groep vaak geprefereerd wordt: ze begrijpen elkaar beter en accepteren elkaar gemakkelijker 
omdat zij dezelfde dingen meemaken. Bij het vertellen over de eigen problemen aan autoch
tonen hebben ze het idee dat ze meteen in een hoekje worden gedrukt en dat ze achterlijk 
zijn. In het onderzoek blijkt verder dat ook autochtonen vaak geen contact hebben met hun 
directe Turkse buren. Zij hebben een hele andere levensstijl. Autochtonen hebben vaak wel 
contact met andere autochtone buren. Daar vindt wel koffiebezoek plaats (Yerden e.a, 2007). 
Asha Soedhwa, geeft een soortgelijk voorbeeld: 

Ik heb bijvoorbeeld Marokkaanse buren. Ze zoeken gewoon hun eigen doelgroe
pen op. Ik heb ze wel eens uitgenodigd voor een kop koffie. Ze gaan niet zo gauw 
met anderen om. Turken en Marokkanen zijn hele grote groeperingen terwijl Su
rinamers een kleine groepering zijn, waarvan de leden met iedereen omgaan. 

Het contact leggen met mensen van dezelfde etnische komaf blijkt gemakkelijker te zijn dan 
met mensen van andere etnische groepen. "De culturele codes zijn hetzelfde". Het gevoel 
van verbondenheid met de eigen etnische groep is sterk (Yerden e.a, 2007). 
Het verschil in sociale integratie valt voor een groot deel te verklaren uit de sociale samen
hang binnen de groeperingen. De Turkse groeperingen lijken meer voor de eigen doelgroep 
te organiseren, zowel door stichtingen door als zelforganisaties. Alouani: 

In de Turkse gemeenschap heb je een bepaalde structuur, een sociale structuur, 
waardoor veel onderling in de gemeenschap geregeld wordt. Binnen de gemeen
schap zelf probeert men heel veel op te lossen. Je hebt allerlei culturele centra 
en organisaties die heel veel bieden. Die proberen de jongeren allemaal naar 
hun eigen ideologie te bewegen. Bijvoorbeeld moskeeën, culturele centra, die 
proberen allemaal dingen te doen met hun jongeren. In de Marokkaanse ge
meenschap heb je dat niet. Veel te weinig. Zo belanden jongeren veel meer op 
straat. Je ziet ook dat soms in jongerencentra wordt gezegd dat alles wordt 
overgenomen door de Marokkanen. Dat is de groep die daar waarschijnlijk het 
meeste behoefte aan heeft. De grootste groep die ik hier heb zijn de jongeren van 
Marokkaanse afkomst, daarna pas de groep van Turkse afkomst. Ik merk ook 
soms aan de jongeren van Turkse afkomst dat zij veel minder gebruik maken van 
jongerencentra enzovoorts; zij hebben daar veel minder behoefte aan, zij hebben 
eigen organisaties waar zij gebruik van maken. Ze komen ook meer bij elkaar 
thuis. Bij Marokkaanse jongeren is dat minder, die gaan de straat op en vaak 
zorgt dat voor overlast. 
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Ook uit het onderzoek van Yerden e.a. (2007) zijn de gevolgen van deze trend gebleken. "De 
Marokkaanse jongeren in Haarlem vinden dat er weinig vrijetijdsgelegenheden en activitei
ten zijn die aansluiten bij hun interesses en behoeftes. Zij benadrukken hierbij dat door de 
beperkte vrijetijdsgelegenheden zij genoodzaakt zijn rond te hangen in het winkelcentrum 
(Yerden e.a. 2007). 

5.3 Conclusie 

Politieke 
participatie 

In dit hoofdstuk zijn een aantal onderwerpen behandeld, die van invloed zijn op de maat
schappelijke participatie bij de vier etnische groeperingen. Als vergelijkingsmaatstaf zijn ook 
hier weer de autochtone Nederlanders gehanteerd. De maatschappelijke participatie als het 
geheel van sociale interactie en communicatie tussen burgers, groeperingen en organisaties 
binnen de samenleving is van invloed op de wijze waarop de samenleving georganiseerd. 
Thema's, die hierbij aan de orde komen zijn politieke interesse, politiek vertrouwen en 
stemgedrag maar ook samenleven met verschillende culturen, sociale en culturele integratie. 

Het overgrote deel van de leden van de etnische groeperingen voelt zich thuis in Nederland. 
Er zijn grote verschillen in sociale integratie tussen Marokkanen en Turken enerzijds en 
Surinamers en Antillianen anderzijds. Deze verschillen hebben te maken met de migratiege
schiedenis, taal, religie en cultuur. De overeenkomst tussen alle groeperingen, autochtone en 
allochtone, is dat er bewustwording en etnisering plaats vindt. Er zijn niet alleen overeen
komsten en verschillen tussen de etnische groeperingen, maar ook tussen de participatie en 
betrokkenheid van deze groeperingen op de verschillende niveaus in de samenleving. 

De politieke participatie omvat de variabelen: interesse in politiek, stemgedrag en vertrou
wen in de politiek en de overheid. Opvallend bij de Marokkanen is de relatief grote interesse 
in politiek (even hoog als bij autochtonen) en het geringe vertrouwen in de politiek en de 
overheid. De Turken, Surinamers, Antillianen hebben minder interesse in de politiek. Ook 
bij deze categorieën is er behalve bij de Antillianen, relatief weinig vertrouwen in de politiek 
en de overheid. 

Verenigingen/ 
zelforganisaties 
en vrijwilligers
werk 

Er zijn ook verschillen in stemgedrag tussen de verschillende etnische groeperingen bij de 
Tweede Kamer en de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen scoren 
de Marokkanen en Turken relatief laag en Surinamers en Antillianen relatief hoog. Opval
lend is dat deze laatste groeperingen bij de gemeenteraadsverkiezingen laag scoren, in 
tegenstelling tot de Marokkanen en Turken, die even hoog scoren als de autochtone Neder
landers. In de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen spelen de zelforganisaties 
als informatieverschaffer een belangrijke rol. 

Marokkanen en met name jongeren worden in de politiek en in de samenleving voortdurend 
gepolitiseerd en geproblematiseerd. Zij komen hierdoor op de politieke en maatschappelijke 
agenda als probleemcategorieën. De Marokkanen en vooral de jongeren voelen zich niet 
geaccepteerd. De etnische bewustwording is sterk toegenomen; zij gaan de confrontatie aan 
en eisen een volwaardige plaats binnen de samenleving. 
Turken zijn vooralsnog veel meer gericht op de onderlinge solidariteit binnen de eigen 
groep. Voorkomen moet worden, dat deze groepsgerichtheid leidt tot sociaal isolement en 
minder participatie binnen de bredere samenleving. In het verlengde hiervan is begrijpelijk, 
dat vooral Turken en Marokkanen laag scoorden met betrekking tot het sociale vertrouwen. 
De negatieve beeldvorming tussen de etnische groeperingen onderling en autochtone Neder
landers leidt tot weinig vertrouwen in elkaar. 

De deelname aan het verenigingsleven is bij de vier etnische groeperingen lager dan bij de 
autochtonen. Het laagst scoren de Marokkanen en Turken, Antillianen en Surinamers nemen 
een tussenpositie in. Opvallend is dat de participatie bij alle etnische groeperingen toeneemt, 
wanneer het opleidingsniveau stijgt. In tegenstelling tot de autochtonen, waar het percentage 
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vrouwen dat participeert in het verenigingsleven even hoog is als bij de mannen, is het 
percentage vrouwen uit de vier etnische groeperingen dat participeert in het verenigingsleven 
veel lager dan bij de mannen. Hierbij kan nog worden aan getekend dat Marokkanen en 
Turken vooral actief zijn binnen de eigen zelforganisaties. 
(Etnische) zelforganisaties vervullen een belangrijke rol bij het stimuleren van de emancipa
tie en de participatie op de verschillende gebieden: politieke participatie, arbeid en vrijwilli
gerswerk in sfeer van onderwijs en sociaal culturele activiteiten, enzovoorts. Hoewel het 
vrijwilligerswerk bij de vier etnische groeperingen minder is dan bij autochtonen, wat voor 
een deel te maken heeft met het lagere opleidingsniveau, vervult het ook bij deze groeperin
gen belangrijke maatschappelijke functies op het gebied van belangenbehartiging, emancipa
tie en participatie. 

Participatie in De bevolkingssamenstelling heeft invloed op de veiligheidsgevoelens, overlast en de identi-
wijken huurt ficatie met buurt, wijk en stad. Er is een verschil tussen de etnische groeperingen, met name 

Marokkanen en Turken, enerzijds en autochtone Nederlanders anderzijds. Etnische groepe
ringen voelen zich het meest thuis in concentratie- en gemengde wijken, doordat zij zich daar 
kunnen identificeren met de voorzieningen, zoals winkels, koffiehuizen en religieuze ont
moetingplaatsen. 

Autochtonen ervaren vooral in de concentratiebuurten vaak veel overlast en voelen zich niet 
veilig door de aanwezigheid van grote aantallen mensen uit de etnische groeperingen. Door 
alle veranderingen kunnen zij zich moeilijker met deze buurten en wijken identificeren. De 
omgang met leden van de eigen groep wordt geprefereerd. Ze begrijpen elkaar beter en 
accepteren elkaar gemakkelijker doordat zij dezelfde ervaringen hebben. De autochtonen 
hebben meestal geen contact met directe buren uit etnische groeperingen, maar wel met 
autochtone buren. Dit heeft onder andere te maken met verschillen in levensstijl. 
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Migratiebe-
werinpen 

Migra
tiebeleid 

6. Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rij gezet. 
Leidraad bij het onderzoek was gegevens te verzamelen die een beeld zouden kunnen geven 
van de maatschappelijke positie van Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers in 
Haarlem. Sleutelbegrippen hierbij waren maatschappelijke participatie, etnische groepsvor
ming (etnisering) en emancipatie. De maatschappelijke positie van de vier etnische groepe
ringen is vooral bepaald aan de hand van het onderwijsniveau, werk en inkomen, en maat
schappelijke participatie. 

Migratie en migratiebeleid 
De migratie is na de Tweede Wereldoorlog massaal op gang gekomen naar West Europa. In 
Nederland kwamen eerst de Zuid-Europeanen vanaf de jaren 1950. Beginjaren 1960 kwam 
vanuit Marokko en Turkije de stroom van mannelijke gastarbeiders op gang. Toen deze 
gastarbeiders zich blijvend in Nederland vestigden, kwam vanaf 1965 gezinshereniging tot 
stand. Na 1970 vond er forse instroom uit Suriname plaats. Door de massale migratie en 
gezinshereniging werd de overheid genoodzaakt om beleid te ontwikkelen. In de eerste 
minderhedennota van 1983 was het beleid ten aanzien van minderheden: integratie met 
behoud van eigen identiteit. Als de drie grootste problemen werden in deze nota gesigna
leerd: (1) sociale en economische achterstand, (2) rechtspositie en discriminatie, (3) geringe 
participatie en dreigend isolement. In de volgende beleidsnota's vond er een ontwikkeling 
plaats van integratiebeleid naar een algemeen achterstandsbeleid 

Het overheidsbeleid staat in wisselwerking met het beleid van allerlei maatschappelijke 
groeperingen en individuele burgers. Het beleid moet aansluiten bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen. In de huidige maatschappelijke situatie en dynamiek betekent dit dat er 
weinig ruimte is voor al omvattende beleidsvisies. In de praktijk betekent dit, dat een 
probleemgerichte aanpak en maatwerk nodig zijn. 

De maatschappelijke positie van de etnische minderheden 
Voor de verheldering van de maatschappelijke positie van etnische minderheden zijn belang
rijke constateringen, dat niet alleen de context in het land van aankomst maar ook de maat
schappelijke context in het land van herkomst van belang zijn voor de maatschappelijke 
positie. Daarnaast spelen ook de familiegeschiedenis en de wijze van gemeenschapsvorming 
een belangrijke rol. Belangrijke begrippen in deze omschrijving zijn ingroup en outgroup, 
acceptatie, integratie, emancipatie en participatie. Van belang is verder dat er een sterke 
verbinding is tussen onderwijs enerzijds en werk en inkomen anderzijds. Investeringen in 
human capital zijn daarom belangrijk voor het verkrijgen van financiële en persoonlijke 
winst op de arbeidsmarkt. 

Onderwijs, werk en inkomen en maatschappelijke participatie bepalen de maatschappelijke 
positie van een individu of een groep binnen de samenleving. De inrichting van het onder
wijs, de arbeidsmarkt en de samenleving creëren de voorwaarden voor de wijze van interac
tie tussen individu, etnische groeperingen en de bredere samenleving. Welke kansen en 
belemmeringen zijn er voor de mensen die een achterstandspositie hebben op een of meerde
re domeinen? Zowel uit de landelijke als uit de Haarlemse gegevens blijkt dat de vier 
etnische groeperingen in totaliteit op de door ons onderzochte domeinen in een achterstands
situatie verkeren ten opzichte van autochtonen. 

Onderwijs 
Onderwijsniveau Het onderwijsniveau van de verschillende etnische groeperingen is verbeterd, zowel lande

lijk als ook in Haarlem. Dit geldt voor alle groeperingen maar voor Marokkanen en Turken 
in het bijzonder. Het onderwijsniveau van de tweede generatie is in vergelijking tot hun 
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Opvoeding en 
begeleiding 

ouders aanzienlijk gestegen en dit proces heeft zich doorgezet bij de derde generatie. In 
vergelijking met de autochtonen is er echter nog steeds sprake van een achterstand. Welke 
stappen kunnen in de driehoek ouders - leerlingen - onderwijs worden gezet om hierin 
verbetering te brengen? 

Een belangrijke thema hierbij is de opvoeding en begeleiding van kinderen door de (etni
sche) ouders. Alle ouders vinden een (goede) opleiding voor hun kinderen belangrijk, dat 
geldt zowel voor jongens als meisjes. Zij zijn zich ervan bewust dat een diploma een nood
zakelijke voorwaarde is om in de maatschappij te slagen. Ouders hebben het idee, dat zij 
alles voor hun kinderen doen wat nodig is. Wat de ouders hiermee bedoelen is, dat zij goed 
voor hun kinderen zorgen: minder huishoudelijke taken voor dochters. Ouders weten niet of 
onvoldoende hoe zij aan het leven van het kind structuur moeten geven en hoe zij hen daarin 
moeten begeleiden. Dat geldt zowel voor het onderwijs als de vrije tijd. 

Voor wat betreft onderwijs lopen de verwachtingen van de ouders en de school over de 
begeleiding van de kinderen uiteen. De school verwacht, dat de ouders hun kinderen in het 
onderwijs begeleiden en de school ziet dit dan ook primair als een taak van de ouders. De 
meeste ouders uit de etnische groeperingen zien de onderwijsbegeleiding vooral als een taak 
van de school. De communicatie tussen ouders en school over de wederzijds verwachtingen 
zal verbeterd moeten worden. De ouders gaan in de begeleiding van hun kinderen tijdens de 
schoolopleiding uit van hun eigen wensdromen zonder met de interesse en mogelijkheden 
van hun kind rekening te houden. Beroepen als arts, advocaat, econoom staan hoog aange
schreven. Deze verwachtingen kunnen nadelig uitwerken op de schoolprestaties van de 
kinderen. 

Schooladvies Het schooladvies van de etnische leerlingen bij de overgang van de basisschool naar het 
voorgezet onderwijs roept veel vragen op. Zijn de Cito-toetsresultaten bij de verschillende 
etnische groeperingen en de te lage schooladviezen het resultaat van onvoldoende begelei
ding, taalachterstand of geringere intelligentie? In ieder geval zijn er een groot aantal erva
ringen, waarin het (te) lage schooladvies in de praktijk wordt gelogenstraft. Bij de scholen 
bestaat volgens de ouders vaak een ongefundeerd beeld over etnische leerlingen, wat door
werkt bij het schooladvies. Volgens de school hebben de ouders van de etnische kinderen te 
hoge verwachtingen van het schoolniveau van hun kinderen. 
In de praktijk volgen de meeste ouders van etnische kinderen het schooladvies op. Het moet 
niet uitgesloten worden geacht, dat de kinderen uit de etnische groeperingen systematisch 
een te laag schooladvies krijgen. Hierbij speelt bij etnische leerlingen de taalachterstand een 
bepalende rol. Taalachterstand kan echter worden ingelopen. 

Schooluitval De schooluitval bij etnische jongeren is hoger dan bij autochtone leerlingen. In het discours 
hierover worden als factoren genoemd: de afkomst uit de lagere sociale milieus, de gebrek
kige begeleiding tijdens de hele schoolloopbaan, waardoor de leerdiscipline zwak ontwik
keld is, frustraties vanwege het te hoge ambitieniveau, ervaringen met discriminatie op 
school en de behoefte aan geld en vrije tijd. De wortels van de schooluitval liggen zowel bij 
de school als bij de ouders. In feite wordt het fundament van de schooluitval al gelegd op de 
basisschool. 

Discriminatie (Voor)oordelen over en discriminatie van etnische leerlingen spelen een belangrijke rol bij 
de binding die deze leerlingen met de school hebben. Een negatieve bejegening door de 
school is van invloed op de schoolprestaties en eventueel schooluitval. 

Werkloosheid en 
arbeidsmarkt 

Werk en inkomen 
De werkloosheid is ook in Haarlem bij de vier etnische groeperingen veel hoger dan bij de 
autochtonen. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Het lagere onderwijs niveau 
bij etnische groeperingen is hierop van invloed. Ondanks het toegenomen onderwijsniveau 
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bij de etnische jongeren, waarbij vooral de progressie van vrouwen opmerkelijk is, is er nog 
altijd een achterstand ten opzichte van de autochtonen. De kansen op werk voor etnische 
jongeren zijn daardoor kleiner. Door de toegenomen eisen aan scholing op de arbeidsmarkt 
leeft het overgrote deel van de eerste generatie van een uitkering. Ook bij de tweede genera
tie van de etnische groeperingen zijn de werkloosheidscijfers hoger. Door de krimpende 
arbeidsmarkt wordt zelfs voor laaggeschoolde arbeid allerlei diploma-eisen gesteld. 

Discriminatie en ^ e discriminatie op de arbeidsmarkt van de etnische minderheden is groot. Zo worden 
arbeidsmarkt mensen uit etnische minderheden op basis van hun naam door sommige werkgevers bij 

sollicitaties uitgesloten. Op de werkvloer worden mensen uit etnische minderheden niet als 
individu bejegend, maar als iemand die tot een bepaalde etnische groep behoort. Rondzin-
gende vooroordelen zijn: Marokkanen zijn onbetrouwbaar, Surinamers zijn lui, enzovoorts. 
Ook uitzendbureaus werkten bij de werving van nieuwe medewerkers op verzoek van de 
werkgevers mee aan de discriminatie van arbeidskrachten uit etnische minderheden. De 
sociale netwerken spelen een belangrijke rol bij het verwerven van een baan. De gerichtheid 
op de eigen etnische groepering kan negatief uitpakken bij het vinden van een werk. 

Ondernemerschap Tegenover de negatieve ontwikkelingen is de toename van het aantal etnische zelfstandige 
ondernemers een positieve ontwikkeling. Het betreft vooral jongeren. Lag hierbij aanvanke
lijk het accent op detailhandel, thans is er een diversiteit aan ondernemingen variërend van 
reisbureaus, makelaarskantoren, garagebedrijven, aannemersbedrijven, tot dienstverlenende 
bedrijven als advocatenkantoren, enzovoorts. Deze ontwikkeling heeft zich vooral voorge
daan bij Turken en Marokkanen en in mindere mate bij Surinamers en Antillianen. Hierbij 
zijn zowel bedrijven, die zeer succesvol zijn als ook bedrijven die door onvoldoende kennis 
van bedrijfsmanagement en regelgeving weer opgeheven worden. 

Rijkdom en 
armoede 

Kortom, de geschetste ontwikkelingen laten zien, dat het bij een deel van etnische groeperin
gen goed gaat, maar dat door de langdurige werkloosheid bij een andere deel van de etnische 
groeperingen de kans op een armoedeval groot is. Het ontstaan van een nieuwe onderklasse, 
die voor een groot deel bestaat uit mensen behorende tot de etnische groeperingen, is bepaald 
niet denkbeeldig. 
Problematisch hierbij is, dat er geen (effectief) beleid meer is voor de bestrijding van langdu
rig werklozen, terwijl ook de (re-)integratiesubsidies (naar werk) en de inburgeringsubsidies 
worden afgebouwd. 

Identificatie 

Maatschappelijke participatie 
Van de maatschappelijke participatie worden de participatie in wijk en buurt, het vereni
gingsleven, het vrijwilligerswerk en de politieke participatie behandeld. 
De vier etnische groeperingen voelen zich thuis in Nederland. Er is een sterke identificatie 
met de gemeente, waarin zij wonen. Dit geldt ook voor Haarlem. Zoals in alle grotere 
gemeenten gaat de woonvoorkeur uit naar concentratie- en gemengde wijken waarin de 
sociale infrastructuur en het voorzieningenniveau gevormd zijn door de etnische achtergrond 
van de bewoners. De sociale netwerken zijn dus gevormd langs de etnische lijnen. Aan de 
ene kant is dit positief, omdat er daardoor meer ruimte ontstaat voor de collectieve belangen
behartiging en aandacht voor de specifieke problemen en het bevorderen van de emancipatie 
van de etnische groep. Voorkomen moet worden dat de etnische groeperingen in een maat
schappelijk isolement komen te verkeren. Door het langs elkaar heen leven van de etnische 
groeperingen is de kans op negatieve beeldvorming, al dan niet versterkt door de media, 
groot. De politisering en problematisering van bepaalde etnische groepen, met name Marok
kaanse en Antilliaanse jongeren, heeft de negatieve beeldvorming tussen de etnische groepe
ringen onderling en tussen de groepen en autochtonen versterkt. Het etnische bewustzijn, 
met name onder jongeren, is hierdoor versterkt waardoor de solidariteit met de eigen groep is 
toegenomen en de integratie in de bredere samenleving is afgenomen. Op het niveau van 
buurt en wijk leidt dit in concentratiewijken tot een gebrekkige identificatie bij autochtone 
bewoners en de ervaring van onveiligheidsgevoelens. Leefstijl verschillen en verschillen in 
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omgangsvormen in de publieke ruimte worden negatief geïnterpreteerd en leiden tot de 
irritatie. 

Verenigingsleven 

Vrijwilligerswerk 

Politieke 
participatie 

Maatschappelijke 
positie en etnisering 

Het verenigingsleven bij de etnische groeperingen heeft zich ontwikkeld langs etnische 
lijnen. In het bijzonder bij Marokkanen en Turken hebben zich eigen organisaties ontwikkeld 
op de verschillende domeinen: organisaties voor belangenbehartiging, religieuze organisa
ties, organisaties op het gebied van cultuur en sport, enzovoort. De participatie van de 
jongeren beperkt zich niet alleen tot de "eigen" organisaties maar zij nemen in toenemende 
mate deel aan het algemene verenigingsleven. Desondanks is de participatie van etnische 
groeperingen nog altijd lager dan die van de autochtone bevolking. De participatie neemt toe 
bij de stijging van het opleidingsniveau. Opvallend is dat de participatie van de vrouwen uit 
de vier etnische groeperingen, anders dan die van autochtone vrouwen, veel lager is dan die 
van de mannen uit dezelfde groep. 

Het vrijwilligerswerk bij de vier etnische groeperingen voltrekt zich meestal in de eigen 
(zelforganisaties. Zij zien het vrijwilligerswerk vooral als onderling hulpbetoon en mantel
zorg. Ook hier hebben de jongeren een bredere oriëntatie. In vergelijking met de autochtonen 
is er echter nog altijd sprake van een achterstand. 

De politieke participatie bij de vier etnische groeperingen ontwikkelt zich. Zowel op lande
lijk als op gemeentelijk niveau neemt het aantal gekozen vertegenwoordigers toe. Opvallend 
is, dat deze participatie plaatsvindt in bijna alle politieke partijen. Ook binnen partijen wordt 
geparticipeerd in besturen en werkgroepen, enzovoorts. Opvallend is wel dat de deelname bij 
gemeenteraadsverkiezingen van Marokkanen en Turken bijna even hoog is als bij autochto
nen, terwijl dit landelijke verkiezingen dit veel lager is. Globaal genomen is het beeld bij 
Surinamers en Antillianen omgekeerd. Het vertrouwen in de politiek en in de overheid is 
zowel bij autochtonen als bij de etnische groeperingen laag. Wel is er toenemend besef 
vooral bij de etnische jongeren dat de politieke besluitvorming beïnvloedt hoe hun leven en 
toekomst eruit komen te zien. Marokkanen, en met name Marokkaanse jongeren, worden in 
de politiek en in de samenleving voortdurend gepolitiseerd en geproblematiseerd. Dit is van 
invloed op hun etnische en politieke bewustwording. Ze gaan de confrontatie aan en eisen 
een volwaardige plaats binnen de samenleving op. 

De maatschappelijke positie van de etnische groeperingen in Haarlem wordt bepaald door de 
wisselwerking van onderwijs, werk en inkomen en de maatschappelijke participatie maar 
bovenal door de wijze waarop de samenleving georganiseerd is. Voor de etnische groeperin
gen speelt de overgang van gastarbeider naar etnische Nederlander een belangrijke rol. 
Hierbij werd een proces van gezinshereniging en gemeenschapsvorming in gang gezet, dat 
zich voltrok langs etnische lijnen. Het proces van etnisering is een wisselwerking tussen de 
etnische groeperingen enerzijds en de dominante samenleving anderzijds. Bij dit proces 
kunnen twee ontwikkelingen worden onderscheiden. Door allerlei maatschappelijke ontwik
kelingen vindt er een voortdurende herpositionering plaats tussen etnische groeperingen en 
de dominante samenleving. Daarnaast vinden ook binnen de etnische groeperingen zelf 
allerlei ontwikkelingen plaats op het gebied van onderwijs, werk en inkomen en maatschap
pelijke participatie. De uitkomst van deze ontwikkelingen zijn niet te voorspellen maar 
zullen zich zeker voortzetten. De aandacht voor de risico's van etnisering zal ook in de 
toekomst moeten blijven bestaan. 
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Bijlage 1: Overzicht van de (ervarings)deskundigen 

Domein 1: Onderwijs 
Raja Alouani 
Is in dienst bij In Balans, een organisatie die Haarlemse probleemjongeren met een niet-
westerse allochtone afkomst helpt. Ze spreekt met ouders en jongeren en probeert de laatste 
zoveel mogelijk weer op het goede pad te krijgen. 

Edith Hogenes 
Een afdelingsleider van het Haarlem College, een vmbo-school waar een groot deel van de 
kinderen een niet-westerse allochtone achtergrond heeft. 

Erol Sayar 
Mede-oprichter van huiswerkbegeleiding bij Cultureel Centrum Selimiye. Sayar heeft veel 
inzicht in wat jonge kinderen met een Turkse achtergrond missen in het Nederlandse onder
wijs. 

Domein 2: Werk en inkomen 
Mousin Rahmouni 
Medewerker van de gemeente Haarlem bij de afdeling schuldhulpverlening en budgetbeheer. 
Is zelf van Marokkaanse afkomst en heeft daarom relatief meer te maken met cliënten van 
Marokkaanse afkomst omdat hij, vanwege zijn afkomst, meer bij Marokkaanse cliënten 
ingedeeld wordt. 

Mostapha el Aichi 
Een medewerker van een maatschappelijke organisatie in Haarlem die een passende oplos
sing probeert te vinden voor mensen die langdurig in een uitkering zitten, voornamelijk 
ouderen. 

Ruben Brown 
Een actieve Antilliaan die veel heeft georganiseerd voor Antillianen in Haarlem. Heeft veel 
meegemaakt op het gebied van discriminatie van Antillianen op de werkvloer. 

AU Gode 
Medewerker gemeente Haarlem: Bureau en Werk. Gode houdt zich vooral bezig met de re-
integratie van (langdurig) werklozen. 

Domein 3: Maatschappelijke participatie 
Suresh en Asha Soedhwa 
Een Hindoestaans Surinaams koppel dat Multicultureel Schalkwijk heeft opgericht. Hij 
houdt zich voornamelijk bezig met jongeren, zij voornamelijk met het ouderenwerk. 

Raja Alouani 
Ook al onder het kopje onderwijs genoemd. Deze (ervarings)deskundige is ook de voorzitter 
van Zohor, een Marokkaanse vrouwenorganisatie in Haarlem. 

Ruben Brown 
Ook al onder het kopje werk en inkomen genoemd. Deze (ervarings)deskundige is een 
actieve Antilliaan die veel heeft georganiseerd voor Antillianen in Haarlem. 

Mostapha el Aichi 
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Ook al onder het kopje werk en inkomen genoemd. Deze (ervarings)deskundige is ook de 
voorzitter van een Marokkaanse vereniging in Haarlem. 
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