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Formeel ging Kennisplatform Integratie & Samenleving 1 januari 2015 van  
start. Het vliegende vervolg van dat begin maakten we vooral met onze 
presentatie op 16 april van datzelfde jaar en de ontmoeting met tal van 
professionals uit onder meer gemeenten, migranten- en maatschappelijke 
organisaties.

Nu zijn we een jaar verder. Het Kennisplatform is op stoom geraakt. We 
zijn een veel bezochte website rijker, we hebben uiteenlopende publicaties  
uitgebracht, evenementen georganiseerd en tal van adviezen verstrekt.

In dit Jaarbericht 2015 blikken we in grote lijnen terug op ons eerste 
bestaansjaar. Maar dat niet alleen, het is voor een deel ook geschreven 
met een blik op het nu én de toekomst. De kern van deze publicatie vormt 
het essay van de hand van Hans Boutellier. Zijn bijdrage is gegoten in de 
vorm van een bericht aan minister Asscher: De omstreden vluchteling; 
over de conse  quenties van een Europees vraagstuk voor Nederlands  
integratiebeleid. Wat betekent de recente komst van vele vluchtelingen naar 
ons land voor de samenleving en het beleid rond integratie en diversiteit in de 
toekomst?

Dan de terugblik op 2015: die gaat onder meer aan de hand van interviews 
met onze coördinatoren op de vier deelprogramma’s die de pijlers van 
onze activiteiten vormen: nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie en 
toegankelijkheid en participatie. Welke kennis deden we op en ook: welke 
maatschappelijke vraagstukken rond diversiteit en integratie verlegden zich 
gedurende het afgelopen jaar?

Die vraaggesprekken wisselen we af met interviews met vertegenwoordigers 
van onze gebruikers. We vroegen hen: hoe was de samenwerking met ons en 
wat geeft u ons mee? Vanzelfsprekend maar niet overbodig om te noemen: 
we stellen ons nadrukkelijk open voor suggesties over onze activiteiten.  
Die kunnen we goed gebruiken bij het vormgeven van ons programma in 
de komende jaren waarin we ons verder ontwikkelen. En we op volle sterkte 
doorgaan met de ontwikkeling en verspreiding van kennis rond integratie en 
diversiteit en daarbij fungeren als flexibel kennisnetwerk.

Voorwoord

Marijke Steenbergen

Lid Raad van Bestuur 

Movisie 

 

Majone Steketee

Voorzitter Raad van 

Bestuur Verwey-

Jonker Instituut
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De onontkoombare vreemdeling
De recente vluchtelingenproblematiek is niet uniek. Europa 

werd eerder geconfronteerd met een grote vraag om asiel – het 

meest recent in de jaren negentig. Toch werkt deze historische 

vergelijking voor veel mensen nauwelijks relativerend. Ze maakt 

het gevoel van onrust eerder groter – opnieuw een appel op 

onze ontvankelijkheid. De vluchtelingenproblematiek brengt ‘de 

vreemdeling’ nu ook heel dichtbij, zowel via de media als in veel 

gemeenten op fysieke wijze. Wat vooral opvalt, is dat de huidige 

toestroom zo polariserend werkt. Tegenover verwelkoming staat 

keiharde afwijzing. Het leidt tot ontluisterende beelden.

Aan de ene kant zijn er de schrijnende taferelen aan de 

Europese grenzen die dicht blijven of waarvan de hekken af en 

toe op een kier gaan. Vooral als er kinderen in het geding zijn,  

 

 

worden de harten weker - zoals rond het beeld van de in Bodrum 

aangespoelde peuter Aylan Kurdi uit Kobani. Aan de andere kant 

zien we schokkende taferelen van Nederlandse burgers die zich 

onbehouwen of zelfs gewelddadig verzetten tegen de komst van 

asielzoekers naar hun gemeenschap.

De vluchtelingenproblematiek lijkt meer los te maken dan ooit. 

‘Het land van aankomst’ zit gevangen tussen medemenselijkheid 

en angst voor verlies – verlies van voorzieningen, van 

cultuur, van identiteit. De nieuwe vreemdeling markeert een 

overgangsfase – alsof dit een kantelpunt is. Velen ervaren 

gespletenheid tussen willen ondersteunen en angst voor wat 

komen gaat. De emotionele polarisatie lijkt te ontaarden in een 

onoverbrugbare tweedeling. Welke consequenties heeft dit voor 

het overheidsbeleid?

Over de vluchtelingen uit het Midden-Oosten is vrijwel alles gezegd en 
geschreven wat maar denkbaar is. Toch is er vooralsnog geen oplossing 
voor de problemen rond hun opvang en integratie. En misschien gaat die 
er ook wel niet komen. De asielmigratie lijkt een doorlopende uitdaging 
voor Europa te gaan vormen. Over ‘de vluchteling’ wordt daarom heftig 
gestreden. De huidige asielzoekers dragen bij aan een groeiend besef dat de 
bevolkingssamenstelling van Nederland niet alleen definitief is veranderd, 
maar dat ook zal blijven doen. De diversiteit groeit, hoewel in verschillende 
snelheden, afhankelijk van de plaats waar we ons bevinden. De vluchtelingen 
die nu aankomen, markeren de strijd over wie ‘we’ zijn. Gezien de groeiende 
diversiteit worden de kwaliteit en continuïteit van de instituties, oftewel hoe 
we Nederland organiseren, de inzet van beleid. En dat gaat niet zonder slag 
of stoot – een essay over mentale pijn en het besturen van diversiteit.1 

1 Zie literatuurlijst pagina 9

De omstreden vluchteling
Over de consequenties van een Europees vraagstuk voor Nederlands integratiebeleid

Hans Boutellier
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Tussen barmhartigheid en angst voor 
verlies
Op basis van onze bevindingen bij gemeenten en betrokken 

organisaties zouden we tegenover polarisatie een ander beeld 

willen plaatsen: een beeld van meerstemmigheid. En wel 

om twee redenen. In de eerste plaats speelt de strijd tussen 

barmhartigheid (of sociale rechtvaardigheid) en angst voor 

verlies niet alleen tussen twee gepolariseerde kampen. Hij 

speelt in allerlei verbanden, tussen en binnen groepen, onder 

vrienden en in gezinnen, en zelfs in het eigen hoofd: ‘we moeten 

open staan voor iedereen, maar niet ten koste van onszelf’. De 

werkelijkheid is ambivalenter dan het beeld.

In het omgaan met deze 

ambivalentie speelt de 

schaalgrootte een cruciale 

rol. Het individuele appel 

van een ander, de vraag om 

hulp en bescherming, roept 

bij de meesten van ons 

een welwillende reactie op. 

Iedereen heeft momenten 

van Gutmensch te willen zijn. Maar ook het omgekeerde is 

het geval. Zelfs de grootste weldoener kent het einde van 

zijn Latijn. De enkelvoudige aalmoes wordt een probleem als 

zich honderden bedelaars op straat bevinden. Het is niet voor 

niets dat gemeenten ertoe neigen de opvang kleinschalig te 

organiseren. Je zou van een ‘menselijke maat’ kunnen spreken 

– een schaal die psychologisch te behappen is.

Een tweede reden om van meerstemmigheid in plaats van 

polarisatie te spreken, is de variatie in standpunten tussen 

barmhartigheid enerzijds en angst voor verlies anderzijds. De 

silent majority vindt van alles en nog wat – zo blijkt uit gesprekken 

die we voerden met bewoners over de vluchtelingenproblematiek. 

‘Natuurlijk moeten mensen in nood geholpen worden,’ vinden 

veel mensen. ‘Maar waarom is er zo weinig aandacht voor ons 

– mijn dochter staat al jaren op een wachtlijst voor een woning.’ 

Beide zijn begrijpelijke, menselijke reacties, die zich in allerlei 

variaties voordoen.

 

 

 

 

 

Er bestaan ambivalentie en variatie in de ogenschijnlijk verharde 

strijd tussen barmhartigheid en angst voor verlies. De soep 

wordt niet zo heet gegeten als hij door de (sociale) media 

wordt opgediend. Niet omdat deze media ‘schuldig’ zijn aan de 

ingenomen posities, maar omdat zij bijdragen aan het radicale 

beeld ervan. De stemming rond de vluchteling is er een van 

radicalisering, alsof Nederland in twee kampen uiteenvalt. Een 

preciezere blik wijst op meerstemmigheid, waarbij de inzet 

desalniettemin hoog is.

Diversiteit als permanent proces
De huidige vluchtelingenproblematiek staat niet op zichzelf. Ze 

zet de integratiepolitiek van de afgelopen decennia op scherp. 

De nieuwe asielzoekers versterken de veelkleurigheid van de 

samenleving. Zij komen bovenop een transformatie van de 

bevolkingssamenstelling die zich in de afgelopen halve eeuw 

voltrok. In Nederland leven bijna twee miljoen niet-westerse en 

ruim anderhalf miljoen westerse allochtonen, tegenover dertien-

en-een-kwart miljoen ‘autochtonen’. Deze cijfers zijn even 

veelzeggend als dubieus.

Het zijn dubieuze cijfers, omdat de begrippen ‘autochtoon’ en 

‘allochtoon’ hun betekenis verliezen. Het Centraal Bureau voor 

de Statistiek trekt de cijfers zelfs door naar 2060, met een 

verwachte navenante groei van ‘allochtone groepen’.2 Maar in dat 

jaar is het al een eeuw geleden dat de eerste gastarbeiders naar 

Nederland kwamen – waarover hebben we het dan eigenlijk? 

Zeker als we ons bedenken dat migratie zich in alle eeuwen heeft 

voorgedaan (Lucassen & Lucassen, 2011). (Boutellier is ook al 

zo’n geïmporteerde naam, zoals Özdil intussen Nederlands is 

– toch?).

Toch zijn de cijfers ook veelzeggend. De drie grootste steden van 

het land zijn in een halve eeuw zogenoemde majority-minority 

cities geworden – er woont een meerderheid aan minderheden. 

Om die reden omschreef de antropoloog Steven Vertovec (2007) 

Londen als een stad van superdiversiteit. Hij telde destijds 

179 nationaliteiten en 300 talen. Nooit eerder kwamen zoveel 

2 Ontleend aan Statline CBS (18-12-2014), Prognose  
bevolking; geslacht, leeftijd, herkomst en generatie, 2013-2060.

‘TEGENOVER 

POLARISATIE WILLEN 

WE EEN ANDER 

BEELD PLAATSEN: 

EEN BEELD VAN 

MEERSTEMMIGHEID.’
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mensen in zo een korte tijd uit zoveel verschillende werelddelen 

naar West-Europa, aldus Maurice Crul c.s. (2013). Het is zo 

bezien een verbijsterende prestatie dat steden, in een periode 

die slechts twee generaties omvat, zoveel immigranten konden 

invoegen.3 Ja, er zijn problemen, maar ook het succes daarvan 

verdient de aandacht.

Hoe dan ook is het een feit dat grote delen van Europa drastisch 

van bevolkingssamenstelling zijn veranderd. Het begrip 

superdiversiteit typeert deze situatie, waardoor een totaal 

ander perspectief ontstaat op ‘integratie’. Als er geen etnische 

meerderheidsgroep meer is, zal iedereen zich aan iedereen 

moeten aanpassen, is de gedachte (zie bijvoorbeeld Geldof, 

2013). Als het begrip integratie nog ergens op slaat dan is het 

op wederzijdse integratie tót een samenleving, in plaats van het 

opgaan in een bestaande identiteit.

Diversiteit als norm
Diversiteit wordt zo de nieuwe norm – niet alleen in soorten 

minderheden, maar ook binnen minderheden: in verblijfsstatus, 

woonsituatie, geloof, sociale positie en contacten met het 

moederland. Levens gaan ook steeds meer over nationale 

grenzen heen (het zogenoemde transnationalisme). Er ontstaan 

‘wereldfamilies’ door verblijf hier en familie daar en omgekeerd 

– onder andere via financiële steun. Woonplaats, land en familie 

vallen niet meer samen. Maar het gaat nog verder. Handel met het 

moederland, internationale digitale vriendschappen, westerse 

overwinteraars in het zuiden, globaal toerisme, semigratie 

(afwisselend in twee landen wonen), schotelantennes, de nanny-

industrie, expats: er wordt fysiek en mentaal heel wat heen en 

weer gependeld tussen de verschillende landen.

Er ontstaat aldus een duizelingwekkend perspectief, dat aansluit 

bij het beeld van een netwerksamenleving, een sociologisch 

geaccepteerde typering van de huidige maatschappij.4 Ook in 

dat beeld van een ‘vernetwerkte’ samenleving is steeds minder 

sprake van eenduidige collectieve gehelen. De technologie maakt 

3 De snelheid van immigratie in Europa maakt haar ook 
anders dan bijvoorbeeld die in New York.

4 Populair gemaakt door de Catalaanse socioloog Manuel Castells 
(2000), maar voor het eerst uitgewerkt door de Nederlandse 
communicatiewetenschapper Jan van Dijk (1991).

het mogelijk om mentaal op meerdere plekken tegelijk te zijn en 

we kunnen ons makkelijk aansluiten bij netwerken die slechts 

selectief onze aandacht opslokken. Mediagebruik is bijvoorbeeld 

steeds meer afgestemd op de individuele voorkeuren.

Een superdiverse netwerkmaatschappij wordt zo een 

caleidoscopisch geheel van identiteiten, relaties, talen en goden 

in een context van permeabele geografische gebieden. Het 

denken in termen van superdiversiteit overstijgt het minderheden-

integratie-denken in een overkoepelend perspectief. Het sluit aan 

bij het beeld van een improvisatiemaatschappij die gelijktijdig 

fragmentatie en cohesie laat zien. Diversiteit is de feitelijke 

toestand van grootstedelijk samenleven, en daarmee ook 

uitgangspunt voor bestuur op lokaal, nationaal en internationaal 

niveau.

Diversiteit als institutioneel vraagstuk
De notie van superdiversiteit bevestigt de complexiteit van 

de huidige samenleving en wijst op de onmogelijkheid om 

deze systematisch en al integrerend van bovenaf te regelen. 

Het doorbreekt bovendien het dominante ‘wij-zij-denken’. De 

samenleving is immers veel ingewikkelder dan dat. Er zijn 

tientallen wij’en en zij’en, of honderdtallen of duizendtallen – het 

is maar hoe je naar de gegeven diversiteit en variatie kijkt. Een 

dergelijke situatie vraagt vanuit een politiek oogpunt dan ook 

eerder om het ‘besturen van verschillen’ dan om het ‘organiseren 

van overeenkomsten’, zoals doorklinkt in het idee van ‘gedeeld 

burgerschap’. 

In het maatschappelijk debat ligt vaak nadrukkelijk het verlangen 

besloten dat we met elkaar één cultuur zouden moeten vormen, 

waarin gelijkheid van normen en waarden, gebruiken en gewoonten 

wordt nagestreefd. Denk aan de pogingen van de verschillende 

kabinetten Balkenende om het normen-en-waardendebat te 

agenderen. We zien het ook terug in het geforceerde zoeken 

naar Nederlanderschap in de inburgeringscursussen die begin  

deze eeuw werden geïntroduceerd. Het begrip superdiversiteit 

houdt daarentegen in dat verschillen worden erkend, met de 

nadrukkelijke kanttekening dat de problemen dan nog niet zijn 

opgelost.
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Zo kent Nederland grote autochtone groepen en streken die 

niet zo snel superdivers zullen veranderen. Er dreigt rond 

diversiteit zelfs een Nederland van twee of zelfs meer snelheden 

te ontstaan. In sommige gemeenten trekken ze het niet, ‘die 

vreemdelingen’. In andere is het kwestie de zaak zo goed 

mogelijk te regelen. De achtergronden van deze verschillen 

kunnen sterk uiteenlopen. Men kan eraan gewend zijn of er 

zijn sociaaleconomische achterstanden; er is sprake van een 

gesloten gemeenschap of er zijn politieke opvattingen die zich 

verzetten tegen een verkleurende samenleving.

Een ander probleem is dat niet alle migranten en vluchtelingen 

kosmo po litische wereld burgers zijn. Er bestaan reële problemen, 

zoals ongewenste groepsdruk, patriarchale dominantie, homo-

fobie, geloofsdwang, parallelle economie, sociaal isolement, 

eerwraak of bekrompen 

fundamentalisme. Tegen 

die achtergrond is de groei-

ende diversiteit wel degelijk 

ook een probleem voor een 

open samenleving. Een 

samenleving is meer dan 

een optelsom van diverse 

individuen of groepen, zoals 

de term superdiversiteit 

suggereert. Een samen-

leving organiseert zich in 

instituties. Precies daarin zit 

het belang van het besturen 

van diversiteit.

Een samenleving kent 

structuren, organisaties en 

tradities. Die gaan van de rechtsstaat en het onderwijs tot aan 

de omroepen en het sinterklaasfeest, en alles wat daar tussenin 

zit. Ze hebben een bepaalde zwaarte en voegen zich niet zomaar 

naar de diversiteit, hoe ‘super’ die ook is. De diversiteit in denken 

en handelen moet vaak bevochten worden, maar soms ook 

liever niet. Er zijn verworvenheden in het Westen waar niet 

aan getornd kan worden, wil het zijn eigen uitgangspunten niet 

ondergraven. Gelijkheid voor de wet, vrijheid van meningsuiting, 

recht op een eigen levensbeschouwing. Het zijn ankerpunten in 

een dynamische context.

Diversiteit als bestuurlijke uitdaging
Een samenleving die permanent verandert zoekt tegelijkertijd 

stabiliteit, continuïteit en duurzaamheid. Toch is aanpassing van 

de instituties en tradities onvermijdelijk – gegeven de diverse 

achtergronden, andere talen, toegankelijkheid van voorzieningen 

en conflictueuze incidenten. Een superdiverse, fluïde 

samenleving vraagt om bezinning op principes die zij wenst te 

koesteren of die zij juist achter zich moet laten. Zij doet aan 

permanent zelfonderzoek. Dat doet soms pijn en gaat gepaard 

met strijd. Deze wordt zichtbaar in de actuele worsteling met het 

vluchtelingenvraagstuk.

De superdiverse samenleving is een realistisch uitgangspunt, 

maar tegelijkertijd geen hosannaverhaal. Het managen van de 

stabiliteit en vitaliteit van de samenleving gaat om mensen (die 

van alle kleuren, talen, gezindten en geaardheid zijn), zoveel is 

zeker. Maar de politieke inzet schuilt toch vooral in de waarde en 

de continuïteit van instituties, zoals de kwaliteit van onderwijs 

en gezondheidszorg of de robuustheid van de rechtsstaat. 

Waarin toont de liberale democratie zich flexibel (bijvoorbeeld 

zwarte piet of islamitische feestdagen) en welke waarden zijn 

heilig (bijvoorbeeld seksegelijkheid)? In welke mate weerstaat 

zij de tendens tot discriminatie en wanneer laat zij markt en 

samenleving zelf het werk doen?

De laatste jaren wordt gekozen voor zogenoemd generiek beleid, 

vanuit een basale notie van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. 

Specifieke aandacht voor zogenoemde ‘allochtonen’ wordt 

dan al gauw gezien als voorrangsbeleid. Maar zo eenvoudig 

is dat generieke beleid niet, want wat wordt er dan eigenlijk 

nagestreefd? Gaat ‘generiek’ over gelijke behandeling zonder 

aanzien des persoons, om gelijke kansen met voor iedereen 

dezelfde uitgangspositie, om normalisering, waarbij voor eenieder 

geldende uitgangspunten van burgerschap worden vastgesteld? 

Of om verplichtende verantwoordelijkheid, waarmee gewenst 

gedrag wordt afgedwongen (Dagevos, Huinder e.a. 2014)? 

Behalve dit conceptuele probleem, leidt generiek beleid ook tot 

praktische problemen. In de praktijk blijkt het nogal verschillend 

uit te pakken voor diverse groepen. Veel organisaties hebben 

moeite om de diverse doelgroepen te bereiken. Voor sommige 

groepen worden daarom toch specifieke maatregelen getroffen. 

'EEN SAMENLEVING 

IS MEER DAN 

EEN OPTELSOM 

VAN INDIVIDUEN 

OF GROEPEN, 

ZOALS DE TERM 

SUPERDIVERSITEIT 

SUGGEREERT. EEN 

SAMENLEVING 

ORGANISEERT ZICH IN 

INSTITUTIES. PRECIES 

DAARIN ZIT HET BELANG 

VAN HET BESTUREN VAN 

DIVERSITEIT.'
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In de jeugdhulpverlening bijvoorbeeld blijkt het vaak moeilijk 

te zijn om ‘minderheden’ te bereiken. Men spreekt elkaars 

taal niet, problemen worden anders gedefinieerd of er heerst 

wederzijds wantrouwen over opvoedkundige inzichten (Pels, 

2010). Om dat te doorbreken wordt gezocht naar de verbinding 

tussen informele migranteninitiatieven en reguliere instellingen 

(proefschrift Ponzoni, te verschijnen). Dat is geen generiek, maar 

specifiek beleid.

Inclusiviteit van instituties
Een verkleurende samenleving – opnieuw zichtbaar door de 

huidige vluchtelingen – vraagt om verkleurende instituties. Dat 

kan niet anders. Het is een noodzakelijke aanpassing, die ook de 

doorontwikkeling van onze samenleving een impuls kan geven. 

Dat besef is in het eerste jaar van ons Kennisplatform Integratie 

& Samenleving sterk gegroeid. Maar het gaat verder dan dat. 

Diversiteitsbeleid behoeft een transformatie van een reactief 

probleembeleid naar een proactief kansenbeleid. Het land dat 

zijn diversiteit op deze wijze productief weet te maken, heeft 

naar alle waarschijnlijkheid uiteindelijk de beste papieren voor 

de toekomst.

Samenleven met verschillen veronderstelt een stijl van besturen 

die niet terugdeinst voor het benoemen van de problemen, 

en tegelijk bereid is die verschillen te omarmen. Het beleid 

ontwikkelt zich in een polariserende omgeving, waarbij al 

gauw vormen van onrechtvaardigheid worden ervaren. Circa 

85% van de islamitische jongeren onderschrijft de stelling dat 

moslims worden gediscrimineerd. Ze denken dat ze minder 

kans maken op een baan, en dat is ook het geval als we naar 

de werkloosheidscijfers kijken. Opvallend is dat circa 25% 

van de autochtone jongeren denkt dat moslims juist worden 

voorgetrokken (Gielen & Van Wonderen, 2013). Besturen van 

diversiteit vraagt dus om stuurmanskunst van zijn organisaties 

ten opzichte van een wirwar van percepties, meningen en 

emoties. Daarin zullen zij ondersteund moeten worden.

Wat zijn de consequenties voor de instellingen van 

onderwijs, (gezondheids)zorg, welzijn, veiligheid en wonen? 

Diversiteitsbeleid betekent in ieder geval variatie, afhankelijk 

van de organisatie, de plaats, het probleem, de kans en de 

betrokkenen. Maar het vraagt ook om onderzoek naar de 

fundamenten van de democratische rechtsstaat. Zijn zij stevig 

genoeg om ondermijning te voorkomen? En zijn zij sterk genoeg 

voor het steeds complexere huis dat erop gebouwd wordt? Zijn 

de democratie en het recht voldoende ingericht op een inclusieve 

samenleving? 

We prijzen ons gelukkig dat we met Kennisplatform Integratie 

& Samenleving kunnen bijdragen aan de begeleiding van het 

proces van verkleuring van de samenleving. We hebben zicht op 

wat er gedaan wordt aan het diverser maken van organisaties, 

aan de pacificatie van tegenstellingen en aan het tegengaan 

van radicalisering. Radicalisering van moslimjongeren en van 

extreem-nationalistische groepen. Ook bieden we concrete 

handvatten om praktijken diverser te maken. Diversiteitsbeleid 

betekent vertrouwen in gezamenlijk kúnnen – voorbij de 

polarisatie rond ‘de omstreden vluchteling’. 

Besluit
Het vluchtelingenvraagstuk 

beweegt zich tussen barm-

hartigheid en angst voor 

verlies, tussen emotie en 

realiteit. Het verhevigt de 

spanningen die de verkleuring 

van de Nederlandse samen-

leving over de afgelopen 

decennia met zich heeft mee -

gebracht. Daar gelden geen 

eenvoudige oplossingen, 

silver bullits of quick wins – favoriete termen van beleids  makers. 

Inclusiviteit is een noodzakelijk politiek vertrekpunt binnen een 

demo cra   tische rechtsstaat. En het is vooral een opgave om er 

een vitale ontwikkeling van te maken. Daar past geen beleid van 

one size fits all.

Het lijkt soms alsof het maar niet wil doordringen tot instellingen 

en organisaties dat de tijden definitief en radicaal zijn veranderd. 

Instituties zijn traag, en soms is dat goed – bijvoorbeeld waar het 

om hun kwaliteit gaat. Maar de teller tikt. Een inclusieve politiek 

betekent geen terugkeer naar ‘de doelgroepen’, daarvoor is de 

situatie te gecompliceerd. Het is vooral een proactieve politiek 

van flexibiliteit en dialoog. Dan gaat het om georganiseerde 

diversiteit van instellingen, actief antidiscriminatiebeleid 

op de arbeidsmarkt, reflectie op de uitgangspunten van de 

‘EEN INCLUSIEVE 

POLITIEK 

BETEKENT GEEN 

TERUGKEER NAAR 

‘DE DOELGROEPEN’, 

DAARVOOR IS 

DE SITUATIE TE 

GECOMPLICEERD. 
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democratische rechtsstaat en krachtdadig optreden tegen de 

ondermijning daarvan.

De samenleving kent een pluriform waardenstelsel en kan 

niet vanuit Den Haag georganiseerd worden. Maar Haags 

beleid schept wel de condities en het kan prikkels geven. Een 

inclusieve samenleving vraagt om wijs beleid en moedige 

politici. Vanuit het kennisplatform hebben we goed zicht op hoe 

de samenleving verkleurt en verandert, en het draagt daartoe 

bij. Politiek en beleid laten zich bij voorkeur leiden door wat er 

écht speelt in scholen en ziekenhuizen, op straat en in bedrijven, 

in peuterzalen en discotheken, in buurthuizen en portieken. 

Daar wordt de samenleving gevormd: veelkleurig, ‘vernetwerkt’, 

met spanningen en vrolijkheid, met pijn vanwege verlies en de 

blijdschap rond nieuwe ontmoetingen.
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De opbrengsten van Kennisplatform Integratie & Samenleving rond nieuwe 
migratie hadden betrekking op twee groepen: nieuwe migranten uit EU-
landen en vluchtelingen. De urgentie van het vraagstuk rond die tweede 
groep drong zich in de loop van 2015 nadrukkelijk op.

De aandacht van het kennisplatform rond dit thema 

concentreerde zich in 2015 op de integratie van EU-migranten 

uit landen van de Europese Unie die in een recent verleden naar 

Nederland zijn gekomen. Meer specifiek: vooral uit Midden- 

en Oost-Europa. Die focus was logisch: het aantal migranten 

afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie nam de  

afgelopen vijf jaar toe met 153.000 tot bijna 600.000 

(Migrantenmonitor CBS 2013). ‘Er was nog weinig kennis over 

hun leefsituatie’, zegt themacoördinator Marjan de Gruijter 

van Verwey-Jonker Instituut. Er waren bovendien signalen dat 

EU-migranten en hun kinderen nog onvoldoende aansluiting  

met de Nederlandse samenleving vinden. Met het gevaar dat 

zich een nieuwe sociale onderklasse vormt. 

Gemeenten hebben zorgen 
maar geen beleid
Behalve in de grote steden, hebben maar weinig gemeenten 

specifieke maatregelen of beleid rondom nieuwe EU-migranten, 

leerde de Enquête gemeenten & nieuwe EU-migranten van 

Kennisplatform Integratie & Samenleving uit 2015. Naast de 

kennis over de lacunes in beleid bij gemeenten, bracht deze 

enquête ook aan het licht dat gemeenten wél zorgen hebben 

over de positie van EU-migranten die zich (semi)permanent in 

Nederland vestigen. Gemeenten zien steeds vaker dat het niet 

alleen maar seizoenarbeiders zijn die hier hard werken en dan 

weer teruggaan. Het gaat om mensen die hier blijven wonen en 

leven, met kinderen die naar school gaan. De Gruijter: ‘Gemeenten 

realiseren zich: daar moeten we wat mee.’

Nadat het perspectief van gemeenten in beeld had gebracht, 

voerde het kennisplatform een verdiepende studie uit naar de 

ervaringen van EU-migranten in Nederland. De Gruijter: ‘We  

hebben gesprekken gehouden met EU-migranten met heel diverse  

 

achtergronden en migratiemotieven. Daaruit blijkt dat men het 

leven en werken in Nederland goeddeels positief beoordeelt. De 

migranten die hier komen voor werk, verwachten er in Nederland 

op vooruit te gaan, en dat is meestal het geval. Maar, onder andere 

door het niet of slecht spreken van de Nederlandse taal, stuiten 

EU-migranten op barrières, die ze vooralsnog moeilijk kunnen 

slechten. Veel Polen zijn bijvoorbeeld goed opgeleid. Ze doen 

aanvankelijk ongeschoold werk maar willen beter werk. Dat lukt 

niet omdat ze de taal niet spreken en niet weten niet hoe ze een en 

ander moeten aanpakken.’

Toekomstagenda
De oogst van de enquête onder gemeenten en de gesprekken 

met EU-migranten vormden - behalve dat ze een stevig netwerk 

van gemeenten opleverden - een krachtig fundament voor een 

volgende activiteit: drie dialoogbijeenkomsten met als thema 

taal, informatievoorziening en beeldvorming. Daarin bogen 

vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers, betrokken 

professionals en zelforganisaties van arbeidsmigranten zich over 

het vraagstuk ‘hoe zorgen we ervoor dat het lokale integratiebeleid 

beter aansluit op de behoeften van Europese arbeidsmigranten?’. 

Bij de bijeenkomsten bleek dat én migranten én gemeenten 

met dezelfde vraagstukken worstelen, maar dan vanuit een  

verschillend perspectief. Taal is daarvan een pregnant voorbeeld. 

De Gruijter: ‘Gemeente vinden taal belangrijk omdat ze met de 

inwoners willen communiceren. Voor de EU-migranten is taal 

belangrijk omdat dit hen helpt in bijvoorbeeld gesprekken op 

de school van hun kinderen of bij de uitbreiding van hun sociale 

netwerk.’ Op basis van de resultaten van de dialoogbijeenkomsten 

is een zogenaamde toekomstagenda opgesteld. Gemeenten 

kunnen deze gebruiken om samen met maatschappelijke- en 

belangenorganisaties de positie van EU-migranten in gemeenten 

te verbeteren.

Thema nieuwe migratie

Vraagstukken in de luwte en in 
het centrum van de samenleving
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Vluchtelingenvraagstuk
Er is in 2015 het nodige bereikt met kennisopbrengsten over 

de positie van migranten uit EU-landen en de agendasetting 

rond beleid. Tegelijkertijd zagen de politiek, beleidsmakers 

en de samenleving zich geconfronteerd met een nieuwe 

maatschappelijke actualiteit: de komst van grote groepen 

vluchtelingen naar Nederland. Het maakte dat het onderwerp 

EU-migranten een vraagstuk in de luwte werd. De Gruijter: ‘We 

merken dat in gemeenten op dit moment alle aandacht uitgaat 

naar de uitdagingen van het vluchtelingenvraagstuk. Ook omdat 

door het COA een beroep wordt gedaan op gemeenten om snel 

noodopvangplaatsen te realiseren.’

De urgentie van het vluchtelingenvraagstuk dwong 

Kennisplatform Integratie & Samenleving in 2015 ook tot 

introspectie over zijn rol. Is het in staat om bruikbare kennis-

producten te leveren voor zijn doelgroepen? Jazeker, is het korte 

antwoord. Volgens De Gruijter lukt dat als onderzoek nauw 

aansluit bij actuele kwesties waar bijvoorbeeld gemeenten, 

maar ook maatschappelijke organisaties mee bezig zijn. Wat 

zijn de ambities van plannen als het gaat om maatschappelijke 

ondersteuning en arbeidsparticipatie van vluchtelingen? En wat 

weten we uit het verleden over wat werkt en niet werkt? Daarover 

kan het kennisplatform tussentijds rapporteren gedurende de 

looptijd van de projecten. 

Illustratief daarvoor is een klein onderzoekje over de vraag hoe 

burgers denken over het vluchtelingenvraagstuk. De Gruijter: 

‘Met de publicatie ‘Mensen zoals jij en ik’ willen we bijdragen aan 

uitwisselingen en gesprekken tussen mensen over vluchtelingen. 

Gesprekken van burgers met elkaar, met de nieuwkomers en 

met de overheid. Het onderzoek biedt daarnaast inzicht in op 

welke vlakken het vluchtelingenvraagstuk nog onvoldoende is 

georganiseerd en geeft handvatten voor mogelijke oplossingen.’

Agendasetting
Een andere vraag die zich opdringt: wat is de rol van agendasetting 

in het sterk gepolariseerde debat over vluchtelingen? Hilde 

Bakker (Movisie), net als De Gruijter themacoördinator: ‘Die 

rol in de agendasetting is er onmiskenbaar. En niet om een 

mening te ventileren, nee wij signaleren op basis van ons werk 

iets, een probleem, waarvan we vinden dat de politiek er iets 

mee moet. Onze taak is om dat op een goede, neutrale manier  

 

te beschrijven. Gebaseerd op kennis en ervaring. Niet op een 

hetzerige manier.’ Marjan de Gruijter: ‘Wij praten niet omdat we 

iets vinden, maar omdat we wat gevonden hebben. We praten 

over resultaten van onderzoek. Dat is belangrijk. Daarnaast 

hebben we een functie te vervullen bij het ontwikkelen, uitdragen 

en bekend maken van goede praktijken. Daar gaan we mee door 

en dat helpt onze doelgroepen; beleidsmakers, maatschappelijke 

organisaties, professionals en migrantenorganisaties. Het geluid 

dat wij uitdragen, en dat baseren we op eigen bevindingen en die 

van anderen is: zorg dat vluchtelingen die naar ons land komen 

en blijven - snel integreren in de Nederlandse samenleving. Met 

alles wat daar bij hoort. Zodra men hier is, een status heeft of 

uitzicht hier op heeft: laat mensen de taal leren, kennismaken 

met de Nederlandse samenleving in alle facetten: met normen 

en waarden, maar ook in praktische zin. Doe je dat niet, dan zet 

je nieuwkomers buitenspel.’

Wat deed Kennisplatform Integratie & 
Samenleving in 2015 op dit thema? 

  Enquête gemeenten en nieuwe EU-migranten

  Recente EU-migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa aan 

het woord

  Dialoog en belangenbehartiging

  Instrumenten voor het integratiebeleid

  Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland

http://www.kis.nl/publicatie/enquete-gemeenten-nieuwe-eu-migranten
http://www.kis.nl/publicatie/recente-eu-migranten-uit-midden-oost-en-zuid-europa-aan-het-woord
http://www.kis.nl/publicatie/recente-eu-migranten-uit-midden-oost-en-zuid-europa-aan-het-woord
http://www.kis.nl/publicatie/toekomstagenda-eu-migranten-gemeenten
http://www.kis.nl/project/instrumenten-voor-de-integratie-van-eu-migranten
http://www.kis.nl/publicatie/poolse-en-bulgaarse-ouders-en-kinderen-nederland
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De adviseur van het Team maatschappelijke 
ontwikkeling in de Noord-Limburgse gemeente 
Peel en Maas Bert Peterse is blij met 
Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). 
‘Op de oprichtingsbijeenkomst, ruim een jaar 
geleden, hoopte ik dat KIS informatie zou gaan 
bieden waar mijn gemeente haar voordeel mee 
zou kunnen doen bij het opstellen en uitvoeren 
van zowel haar integratie- als diversiteitsbeleid. 
Die verwachting is meer dan uitgekomen.’ 

 

‘Als kleine gemeente (43 duizend inwoners, red.) met redelijk 

veel arbeidsmigranten uit het oostelijke deel van de EU, vooral 

uit Polen, worstelt Peel en Maas dagelijks met de integratie van 

mensen die niet oorspronkelijk uit de regio komen. In eerste 

instantie doen de problemen zich vooral voor bij registratie en 

huisvesting, maar, later, doen zij zich ook voor bij communicatie 

en participatie.’

‘Uit een landelijke enquête van KIS blijkt dat 61 procent 

van Nederlandse gemeenten nog geen gericht beleid voor 

EU-migranten heeft. Dat mijn gemeente wel zo’n beleid heeft, 

wil echter niet zeggen dat ze op haar lauweren kan gaan 

rusten. Integendeel, het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of 

een migrant hier alleen verblijft om seizoenarbeid te verrichten 

of dat hij zich definitief in de gemeente vestigt. Dan zijn andere 

voorzieningen nodig. Op de thema’s wonen, economie, sociaal-

maatschappelijk, registratie & handhaving en communicatie 

& informatie werken we in Noord-Limburg daarom samen met 

gemeenten en partnerorganisaties. Peel en Maas is trekker van 

de module sociaal-maatschappelijk.’

‘De bundeling van expertise uit de twee deelnemende instituten, 

Verwey-Jonker Instituut en Movisie, maakt KIS tot een 

interessante partner bij het vormgeven van het gemeentelijke 

integratie- en diversiteitsbeleid. Daar komt nog bij dat het 

platform en zijn medewerkers benaderbaar en toegankelijk zijn, 

dat zijn adviezen en publicatie in begrijpelijke taal vervat zijn en 

dat KIS niet alleen vraagt maar ook geeft. Een wederkerigheid 

die de kennis van zowel gemeenten als KIS ten goede komt. En 

daarvoor is weer nodig dat KIS bereikbaar en toegankelijk blijft 

voor praktische vragen van gemeenten. Waar deze mogelijk geen 

ruimte voor onderzoek hebben, zou KIS die taak op zich kunnen 

nemen. Zo kan KIS een organisatie mét gemeenten worden.’

In gesprek met adviseur van gemeente Peel en Maas

‘Verwachting is meer dan 
uitgekomen’

‘DE BUNDELING VAN 

EXPERTISE UIT DE 

TWEE DEELNEMENDE 

INSTITUTEN MAAKT KIS 

TOT EEN INTERESSANTE 

PARTNER BIJ HET 

VORMGEVEN VAN 

HET GEMEENTELIJKE 

INTEGRATIE- EN 

DIVERSITEITSBELEID.’

http://www.kis.nl/publicatie/enquete-gemeenten-nieuwe-eu-migranten
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Hoe ga je om met sociale spanningen in wijken en buurten? Hoe voorkom 
je radicalisering, hoe versterk je de identiteit van jongeren van niet-westerse 
afkomst? Een paar voorbeelden van urgente maatschappelijke vraagstukken 
die een rol spelen bij de activiteiten van Kennisplatform Integratie & 
Samenleving.

Sociale stabiliteit. Onder die themaparaplu verricht 

Kennisplatform Integratie & Samenleving tal van activiteiten. 

En probeert daarbij nadrukkelijk voorbij de waan van de 

dag te blikken. Er is namelijk grote behoefte aan kennis en 

methoden om sociale spanningen te voorkomen, constateren 

themacoördinatoren Ron van Wonderen (Verwey-Jonker 

Instituut) en Marijke Booijink (Movisie). Of het nu gaat om 

uiteenlopende vragen als hoe voorkom je sociale spanningen in 

een wijk, hoe ga je ermee om als de boel escaleert, hoe signaleer 

en voorkom je dat moslimjongeren radicaliseren: beleidsmakers 

sociale professionals hebben grote honger naar kennis en de 

toepassing van die kennis in de praktijk. Tegelijkertijd is er al veel 

ontwikkeld in het sociale domein. ‘Maar professionals zien door 

de bomen het bos niet meer’, zegt Van Wonderen. ‘Aan ons, als 

kennisplatform, om ordening aan te brengen, ook naar kwaliteit.’ 

De beantwoording van de kernachtige vraag ‘wat werkt?’ ziet 

hij als een belangrijke rode draad voor de activiteiten rond het 

thema. ‘Wat kunnen professionals en beleidsmakers gebruiken? 

We proberen hen praktische aanknopingspunten te bieden in het 

dichte bos van de actualiteit.’

Methoden tegen radicalisering
Gebruik de ervaring die er is, maar til die op een hoger plan, is 

eveneens een belangrijk motto van Van Wonderen en Booijink. 

Een mooi voorbeeld, de bevindingen rond een van de projecten: 

een beschrijving van praktijkvoorbeelden die professionals 

in den lande gebruiken om te voorkomen dat jongeren 

radicaliseren. Marijke Booijink: ‘Al na de aanslag op de Twin 

Towers en de moord op Theo van Gogh waren er al tal van lokale 

initiatieven die moesten voorkomen dat moslimjongeren gingen 

radicaliseren.’ De makke ervan: de meeste initiatieven waren 

nauwelijks overdraagbaar, nauwelijks beschreven en nauwelijks 

geëvalueerd. ‘Het gevolg is dat deze inspanningen in het lokale 

zijn blijven steken.’ Daarna stond radicalisering jarenlang minder 

scherp op het netvlies van beleidsmakers en professionals. 

Vervolgens is daar sinds enige tijd weer verandering in gekomen. 

Het voordeel is nu dat we nu niet opnieuw het wiel hoeven uit 

te vinden, zegt Booijink. ‘En dat we kunnen zien wat er van 

die methoden van toen bruikbaar is. Want er zijn waardevolle 

ervaringen opgedaan. Die ervaringen laten zien dat we nu niet 

als een gek nieuwe dingen moeten gaan verzinnen.’

Booijink: ‘Het resultaat is een shortlist van praktijkvoorbeelden 

die een brede spreiding hebben van doelgroep, sector, thema. 

Die dienen ter inspiratie waarmee professionals in hun eigen 

gemeente of regio aan de slag kunnen.’ Vooruitblikkend naar 2016: 

‘Dan gaan we werken aan verdere beschrijving, onderbouwing 

en evaluatie van interventies ter preventie van radicalisering. Zo 

werken we aan kwaliteitsverbetering en overdraagbaarheid. Ook 

om te voorkomen dat we weer zo’n projectencarrousel krijgen 

als in het verleden.’

Je zou het als een drietrapsraket kunnen zien, deze manier van 

werken: inzichtelijk maken welke methoden er al zijn, de kwaliteit 

ervan opvijzelen en ze overdraagbaar maken in het land. Ook 

weer ter illustratie van deze manier van werken: Kennisplatform 

Integratie & Samenleving is lid van het Platform Onderzoekers 

Radicalisering en Extremisme. Booijink: ‘We ontsluiten via een 

vaste rubriek op kis.nl de onderzoekskennis vanuit dit platform 

voor het werkveld. Ook maken we gebruik van deze inzichten bij 

het werken aan kwaliteitsverbetering van interventies.’

Thema sociale stabiliteit

Drietrapsraket
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Weerbaarheid versterken
Een belangrijk element bij interventies rond het voorkomen 

van radicalisering, is de versterking van de weerbaarheid van 

jongeren, zegt Van Wonderen. Het empoweren van jongeren 

past sterk in een maatschappelijke trend die zichtbaar wordt. ‘De 

interventies ontwikkelen zich steeds sterker in de richting van 

weerbaarheid.’

Dat speelt niet alleen bij interventies. Bij andere activiteiten 

van het kennisplatform vormde die empowerment zelfs het 

specifieke uitgangspunt. Hoe versterk je de identiteit van 

jongeren uit diverse religieuze en etnische groepen? Hoe maak je 

hen weerbaar en leer je hen omgaan met ervaren discriminatie, 

versterk je hun eigen identiteit zonder dat er een mismatch 

ontstaat met heersende normen en waarden in de Nederlandse 

samenleving? Jamila Achahchah, projectleider bij het 

kennisplatform (Movisie), was bij een aantal van deze projecten 

betrokken. In vijf gemeenten is met jongeren met uiteenlopende 

middelen gewerkt aan hun empowerment. ‘Bied ruimte aan 

hen en benader hen positief. Opereer in hun wereld, niet in de 

systeemwereld. Deze jongeren voelen zich geen burger of op zijn 

hoogst een tweederangsburger’, vat Achahchah kernachtig hun 

bevindingen over hun plek in de samenleving samen. 

Hoe breng je daarin verandering met de initiatieven, wat zijn 

daarbij succesfactoren volgens haar? ‘Wij werken met de 

jongeren als partner, wij opereren vanuit hun leefwereld, niet 

vanuit de systeemwereld waar we als professional vaak deel van 

uitmaken’, zegt Achahchah. ‘Bied de jongeren de ruimte. Stel als 

uitgangspunt: je mag zijn zoals je bent. Stel niet centraal wat ze 

niet kunnen, maar wat ze wel kunnen. En faciliteer hen’, voegt ze 

toe. Dat houdt niet in dat dit kritiekloos gebeurt. ‘Wij denken mee 

met hen over hun plannen maar houden ze ook een spiegel voor: 

kan dit, waarom denk je dat dit gaat werken?’

Ga allianties aan met anderen, houden Achahchah en haar 

collega’s de jongeren voor. Anders blijf je klein en zet wat je 

doet weinig zoden aan de dijk. Ze ziet dit ook als belangrijke 

ervaringskennis waar andere dan de zeven gemeenten hun 

voordeel mee kunnen doen.

Wat deed Kennisplatform Integratie & 
Samenleving in 2015 op dit thema? 

  Migranten en eigen voorzieningen

  Hoe voorkom je sociale spanningen?

  Het versterken van de identiteit van niet-westerse jongeren

  Hoe signaleer je radicalisering in een vroegtijdig stadium?

  Radicalisering: wat werkt?

  Samenleven in de rechtsstaat: debat en opinie

  De Nacht van de Rechtsstaat

http://www.kis.nl/project/parallelle-pedagogische-civil-society-van-migranten
http://www.kis.nl/project/voorkomen-van-sociale-spanningen
http://www.kis.nl/project/this-is-me
http://www.kis.nl/project/signalering-van-voedingsbodems-voor-radicalisering-wijken
http://www.kis.nl/project/radicalisering-wat-werkt
http://www.kis.nl/project/samenleven-de-rechtsstaat-opinie-en-debat
http://www.nachtvanderechtsstaat.nl/


De omstreden vluchteling 15Jaarbericht 2015

Sociaal psycholoog Cemil Yilmaz heeft zich ten 
doel gesteld, professioneel en privé, om ‘bij te 
dragen aan de bevordering van rechtvaardigheid 
en gelijkwaardigheid in de samenleving. Niet 
door luid roepend achter een vaandel te lopen, 
maar door structureel te werken aan een 
duurzame verandering om aldus een inclusieve 
maatschappij te realiseren’.

 

Met dat doel voor ogen zet Yilmaz zich als oprichter/eigenaar 

van See Why in voor een betere benutting van het kleurrijke talent 

in ons land en voor de bevordering van diversiteit in diensten en 

bedrijven. Hij heeft daartoe onder anderen deelgenomen aan de 

denktank audit diversiteitsbeleid van Kennisplatform Integratie 

&Samenleving (KIS). Daarnaast schrijft Yilmaz blogs voor de 

website van KIS. 

Dat Yilmaz bijdragen zou gaan leveren aan het kennisplatform, 

was niet vanzelfsprekend. ‘Heel eerlijk gezegd was ik vooral 

in het begin nogal sceptisch. Zou KIS wel onderzoeken van 

voldoende kwaliteit kunnen afleveren? Mijn scepsis bleek niet 

terecht, gelukkig.’

‘Ik vind overigens wel dat KIS meer aansluiting moet zoeken met 

de volgende generaties migranten, als ze als instituut relevant 

wil blijven tenminste. En het zou ook meer het voortouw moeten 

nemen in het integratiedebat, door empirisch verkregen feiten te 

plaatsen tegenover de onderbuikgevoelens die het huidige, sterk 

gepolariseerde debat helaas maar al te vaak domineren. Oftewel 

agenda bepalen in plaats van volgen.’

In gesprek met ondernemer Cemil Yilmaz

‘Kritisch maar rechtvaardig’

‘IK VIND OVERIGENS 

WEL DAT KIS MEER 

AANSLUITING MOET 

ZOEKEN MET DE 

VOLGENDE GENERATIES 

MIGRANTEN.’
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Ondanks de maatschappelijke tegenwind ontbreekt het vaak niet aan 
goede intenties om diversiteit en cultuursensitiviteit te agenderen binnen 
organisaties. Maar hoe je goodwill en kennis omzet in daadwerkelijke 
verandering, is vers twee. Themacoördinatoren Jamila Achahchah en Hans 
Bellaart blikken terug op de inspanningen rond dit thema in 2015.

Het vergroten van de deelname van nieuwe Nederlanders 

en hun nazaten in de samenleving is een belangrijk doel van 

integratiebeleid. Om dit voor elkaar te krijgen is aandacht nodig 

voor de toegankelijkheid van allerlei voorzieningen - in onderwijs, 

zorg, de arbeidsmarkt en andere belangrijke maatschappelijke 

domeinen. Zijn er drempels die een gelijkwaardige deelname 

belemmeren, wat zijn die dan en hoe slechten we deze? Dat 

zijn fundamentele vragen die het uitgangspunt vormden voor 

activiteiten van Kennisplatform Integratie & Samenleving in 

2015 rond het thema inclusie en toegankelijkheid.

Tijdgeest tegen
Het is niet dat ze hun verhaal pessimistisch willen inkleuren, 

absoluut niet. Toch constateren beide themacoördinatoren - 

Hans Bellaart (Verwey-Jonker Instituut) en Jamila Achahchah 

(Movisie) eensgezind dat het thema de tijdgeest tegen 

heeft. ‘Doelgroepenbeleid is in gemeenten afgeschaft. Het 

is voor gemeenteprofessionals en professionals binnen 

maatschappelijke organisaties volstrekt niet evident dat je moet 

werken aan inclusie voor migranten’, zegt Bellaart. Achahchah 

illustreert deze stelling met een van haar ervaringen rond het 

agenderen van diversiteit. ‘Er is me erg vaak gevraagd: waarom 

speciale aandacht voor deze doelgroep? Onder meer toen we 

een verkennende studie verrichtten naar de kracht van kleurrijke 

sociale ondernemingen, bedrijven die drijven op de inspanningen 

van ondernemers en werknemers met een niet-westerse 

afkomst.’

Wat ze maar willen zeggen: inclusie als urgent thema in 

de hoofden krijgen van beleidsprofessionals en sociale 

professionals, vergt de nodige moeite. Meer dan bij participatie, 

zegt Achahchah, waar vooral wordt gekeken naar de 

inspanningen van de nieuwkomers. Bij inclusie draait het om 

het veranderen van routines en vertrouwde mechanismen 

in de ontvangende samenleving en, zoals ze dat noemt: ‘de 

systeemwereld’. Waar leg je de verantwoordelijkheid als mensen 

niet mee kunnen komen doordat ze de taal niet spreken of de 

overheid wantrouwen? En daarmee buiten de boot vallen in de 

samenleving, zegt Bellaart. ‘Laat je het systeem zo en laat je 

het aan de burgers, of bied je maatwerk aan en pas jij je aan de 

veelkleurigheid van burgers en cliënten aan?’ Achahchah, die de 

beeldspraak even aanhoudt: ‘Hoe goed is de boot als mensen 

eruit vallen of er niet eens in weten te komen?’

Movisie houdt zich al langer bezig met het thema inclusie. In 

brede zin wel te verstaan want het gaat dan ook om de inclusie 

van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders en mensen 

met een handicap. Achahchah probeert daarin ‘mee te liften’, 

maar stelt dat de agendering voor deze groepen een weg lijkt 

met minder hobbels en kuilen. Ze denkt ook te weten waarom. 

‘Bij hen speelt niet de negatieve beeldvorming die vooral moslims 

treft.’ Bellaart: ‘Denk aan de aanslagen en het negatieve nieuws 

rond vluchtelingen. De golf aan negatieve beelden maakt dat 

mensen zich steeds meer hardop afvragen: waarom moet ik met 

hen rekening houden?’

Kentering in sommige gemeenten
Beide themacoördinatoren zien, terugblikkend op vorig jaar, 

ook veel lichtpunten. Bellaart ziet dat in sommige gemeenten 

sprake is van een kentering rond diversiteitbeleid: ‘Juist actuele 

vraagstukken rond vluchtelingen, werkloosheid, de radicalisering 

van jongeren, maakt dat gemeenten inzien dat er wel degelijk 

specifieke accenten in het beleid nodig zijn om bepaalde 

problemen aan te pakken en integratie en participatie te 

Thema inclusie en toegankelijkheid

Van het wat naar het hoe
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bevorderen. Het bewustzijn dat diversiteitvragen toch meespelen 

in beleid, wint dus weer terrein. Steeds meer komt het besef dat 

we het kind met het badwater hebben weggegooid.’

De rol van het kennisplatform is tot nu toe vooral geweest om 

deze analyse te maken en handreikingen te bieden om drempels 

die inclusie belemmeren te helpen slechten. Om daadwerkelijke 

veranderingen te bewerkstelligen in de vele gemeenten en 

organisaties, zijn er meer inspanningen nodig, stelt Bellaart 

realistisch. ‘Het zijn opstapjes. We moeten bescheiden zijn in wat 

we in één jaar hebben kunnen bereiken. We hebben medewerking 

van belangrijke stakeholders nodig om toegankelijkheid en 

inclusie te bevorderen.’

Van intentie naar aanpak
Bellaart en Achahchah zien in de praktijk ook veel goede 

intenties rond cultuursensitief en divers werken. Dat baseren ze 

onder meer op de ervaringen van het afgelopen jaar en de vele 

contacten met partners en hun netwerken en de vragen die bij 

het kennisplatform binnen kwamen. Er is grote bereidheid om 

drempels in organisaties te slechten of nieuwe klantgroepen te 

bereiken bij wie dat tot voor kort niet goed lukte. Van intentie naar 

een goed werkend aanpak blijkt dan wel een best grote stap.

Achahchah: ‘Medewerkers in grote zorginstellingen willen het 

bijvoorbeeld graag maar weten niet hoe ze dit in een concrete 

aanpak moeten omzetten.’ Aanvankelijk is er groot enthousiasme. 

Daarna heb je te kampen met lastige processen in organisaties en 

loopt de geestdrift al snel terug. Bellaart: ‘Vaak wil men hapklare 

brokken. Terwijl je rond dit onderwerp over een lange adem moet 

beschikken. Diversiteit heeft met allerlei aspecten te maken in 

je organisatie of bedrijf. Je bent er bijvoorbeeld niet met een 

divers samengesteld personeelsbestand. Dat is pas het begin.’ 

Achahchah vult aan: ‘Professionals die ons benaderen willen 

graag een gereedschapskist, een kant-en-klaar product. Maar 

dat is er niet. Dat wil zeggen: de oplossingen zijn meerduidig. 

En dat vindt met nogal eens te complex.’ Tegelijkertijd zijn die 

goede intenties wel een mooi begin, erkennen ze. ‘Juist omdat 

het complex is, moeten we slimmer worden bij het aangaan van 

partnerschap’, stelt Bellaart. ‘Wij bieden kennis, maar we hebben 

partners nodig die over een langere periode organisaties kunnen 

steunen.’ 

En er speelt nog iets dat van belang is, voegt hij toe. ‘We weten 

heel veel, er is de afgelopen 25 jaar het nodige uitgevonden.’ 

Wellicht vergt het vergroten van de impact waarmee je de 

veelheid aan kennis die is verzameld aan de man brengt wel een 

andere werkwijze. ‘Wij beseffen dat we niet alleen kennis moeten 

ontwikkelen over hoe je cultuursensitiever moet werken, maar 

dat wij ook kennis moeten ontwikkelen over veranderstrategieën, 

over coalities met de overheid en maatschappelijke instellingen 

om een duurzame verankering voor elkaar te krijgen. Een manier 

vinden die ervoor zorgt dat mensen diversiteit omarmen.’ ‘De 

vraag om te helpen agenderen, en voor elkaar te krijgen hóe je 

iets voor elkaar krijgt, is ook in toenemende mate ook de vraag 

die bedrijven en organisaties ons stellen’, valt Achahchah hem 

bij. ‘Wij proberen dat in toenemende mate onderdeel te laten zijn 

van onze activiteiten’, zegt Bellaart.

Bedrijfsleven 
Het zou kunnen helpen als we onze oor meer te luister leggen 

bij het bedrijfsleven, meent Bellaart. Hij ervoer dit bij een van 

de producten van het kennisplatform: een online self audit voor 

bedrijven. Met dit instrument kunnen bedrijven zien waar zij staan 

rond inclusief beleid en krijgen zij tips en goede voorbeelden 

om een stap verder te komen in het proces. Veel internationale 

ondernemingen hebben al behoorlijk grote stappen gezet rond 

diversiteitsbeleid, stelt Bellaart. ‘Die merken dat er verschillen zijn 

tussen klantengroepen en personeel uit verschillende landen. 

Die bedrijven weten dat als ze bijvoorbeeld een high potential uit 

Sri Lanka in huis willen houden, ze ook rekening moeten houden 

met zijn cultuur, zijn normen en waarden om zijn talenten tot bloei 

te laten komen.’ Achahchah ziet ook in Nederland dat bedrijven 

verder zijn dan de non-profitsector rond cultuursensitiviteit. 

‘Albert Heijn, Tempo Team, Jumbo. Daar is een andere manier 

van kijken naar klanten en medewerkers.’ Bellaart: ‘Daar is het 

natuurlijk een business case. Mensen komen pas in beweging 

als ze inzien dat iets voordelen biedt of als je er nadelen mee 

kunt voorkomen.’

Inspiratiebron voor de zachte sector, maar tegelijkertijd is het 

daar een stuk lastiger om de winst te ervaren van diversiteit. 

Bellaart: ‘In zorg en welzijn komen genoeg klanten. Het wijkteam 

is al overbelast. Waarom zouden ze dan moeite doen om een 

moeilijk bereikbare doelgroep te bereiken? De incentive is er niet. 
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Als zij maatschappelijk kwetsbare migrantengroepen niet 

bereiken, gaan ze niet failliet. En vrijwel niemand spreekt hen 

daarop aan.’

Maakt dat ook pessimistisch want dit zal niet snel veranderen 

toch? Ja toch wel, menen Bellaart en Achahchah. Ook hier de 

nodige lichtpunten. Sinds de markwerking in de zorg van kracht 

is, duiken juist etnische ondernemers op die zich specificeren 

op klanten met een niet-westerse afkomst. Vooral in de ggz zie 

je daar succesvolle voorbeelden van en nu beginnen ook in de 

jeugdzorg de eerste initiatieven te ontstaan, nu de aanbesteding 

in gemeenten anders verloopt.

Rol van het kennisplatform?
Bellaart: ‘We laten zien wat de kracht van etnische ondernemers 

is - toegankelijk zijn is wel degelijk mogelijk! - en we kunnen laten 

zien dat we die bruggenbouwers nodig hebben om de reguliere 

zorg te veranderen.’ Achahchah ziet dat migrantenorganisaties 

ook een veranderde houding hebben, ondernemender zijn 

geworden. ‘Terwijl de systeemwereld nog een beeld van 

hen heeft dat sterk achterloopt op de nieuwe werkelijkheid.’ 

Bellaart: ‘Veel maatschappelijke organisaties denken nog zo: 

oh ja, migrantenorganisaties zijn handig, die kunnen helpen 

om cliënten naar ons door te sluizen.’ Tegelijkertijd moet de 

verbinding tussen informele en formele zorg er ook zijn, menen 

beiden. Bellaart: ‘Je ziet al dat er allerlei allianties ontstaan tussen 

etnische ondernemers, gemeenten en andere stakeholders. De 

rol van het Kennisplatform daarbij is aanhaken bij initiatieven, 

partners vinden en verbinden. We kunnen het niet alleen.’

Wat deed Kennisplatform Integratie & 
Samenleving in 2015 op dit thema? 

  Verbinding tussen formele en informele zorg in jeugd en 

gezin

  Mantelzorg diversiteitsproof

  Instrument om diversiteitskwaliteit gemeente te verbeteren

  Inclusief beleid in het bedrijfsleven

  Kleurrijk sociaal ondernemerschap: vernieuwing in 

arbeidsparticipatie

  Wat zijn effectieve interventies om discriminatie tegen te 

gaan?

  Kennisdossier Roma en Sinti

http://www.kis.nl/project/verbinding-tussen-formele-en-informele-zorg-rondom-jeugd-en-gezin
http://www.kis.nl/project/verbinding-tussen-formele-en-informele-zorg-rondom-jeugd-en-gezin
http://www.kis.nl/publicatie/zorg-voor-de-mantelzorger
http://www.kis.nl/project/instrument-voor-kwaliteitsverbetering-gemeentelijk-diversiteitsbeleid
http://www.kis.nl/project/inclusief-beleid-het-bedrijfsleven-self-audit-instrument
http://www.kis.nl/publicatie/innovatie-arbeidsparticipatie
http://www.kis.nl/publicatie/innovatie-arbeidsparticipatie
http://www.kis.nl/project/effectieve-interventies-ter-preventie-van-discriminatie
http://www.kis.nl/project/effectieve-interventies-ter-preventie-van-discriminatie
http://www.kis.nl/dossier/roma-en-sinti
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Sander Haas is manager communicatie en 
duurzaamheid bij het schoonmaakbedrijf 
Asito, een schoonmaakbedrijf met tienduizend 
werknemers, van wie de helft in een ander land 
dan Nederland is geboren.

 

Haas. ‘We hebben een werknemersbestand dat uit veel 

verschillende nationaliteiten bestaat en daar zijn we reuzetrots 

op. Het betekent namelijk dat mensen van verschillend pluimage 

zich bij ons thuis voelen. Dat is niet toevallig, we werken al jaren 

aan het creëren van een bedrijfsklimaat waarin een andere 

culturele of religieuze achtergrond als meerwaarde en niet als 

belemmering wordt gezien. Dat is bij beroepen waarvoor een 

hogere opleiding nodig is vaak usance, maar onder blue collar 

workers nog lang niet vanzelfsprekend.’

‘Niet alle bedrijven zijn zo ver met hun diversiteitsbeleid als wij. 

Dat was ook een van de redenen dat we hebben meegedaan 

aan de denktank audit diversiteit van Kennisplatform Integratie 

& Samenleving. We wilden onze kennis en ervaringen met het 

voeren van een diversiteitsbeleid met anderen delen. Helemaal 

onbaatzuchtig was dat natuurlijk niet, we veronderstelden dat 

we ook van anderen zouden kunnen leren. En dat bleek ook.’

‘De denktank heeft namelijk een online tool ontwikkeld waarmee 

ondernemingen zicht kunnen krijgen op het al dan niet diverse 

karakter van hun personeelsbestand. Die tool bevat tevens 

handvatten om de eventueel tekortschietende diversiteit te 

vergroten én te borgen. Dat laatste, de borging, bleek ook bij ons 

weinig aandacht te krijgen. Noem het de wet van de remmende 

voorsprong: ons bedrijf is zo divers dat we waren vergeten 

procedures te borgen. Dat is meteen het mooie van onze 

samenwerking met het kennisplatform: instelling en deelnemers 

leren van elkaar waardoor een verdieping van diversiteitsbeleid 

mogelijk is. Ook bij ons. Overigens zou het kennisplatform nog 

relevanter kunnen worden als het bedrijven ook in de praktijk gaat 

ondersteunen, zelf of door een relevant netwerk aan te bieden.’

In gesprek met schoonmaakbedrijf Asito

‘Van elkaar leren’

‘NIET ALLE BEDRIJVEN 

ZIJN ZO VER MET HUN 

DIVERSITEITSBELEID ALS 

WIJ. DAT WAS OOK EEN 

VAN DE REDENEN DAT 

WE HEBBEN MEEGEDAAN 

AAN DE DENKTANK AUDIT 

DIVERSITEIT.’
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Belemmeringen om te participeren in de samenleving kunnen zich aan twee 
kanten voordoen: aan de zijde van de mensen zelf maar ook aan de kant van 
de samenleving en instituties. Kennisplatform Integratie & Samenleving helpt 
die barrières inzichtelijk te maken en bij te dragen aan het wegnemen ervan.

Hoe kunnen mensen met een niet-westerse achtergrond even 

goed deelnemen aan de maatschappij en posities bereiken 

als mensen die hier, of elders in het Westen, zijn geboren en 

getogen en wier ouders dat ook zijn? Zie hier de kern van het 

thema participatie, een van de vier pijlers binnen de activiteiten 

van het kennisplatform. De inzet spitst zich toe op domeinen 

die voor participatie diep ingrijpen in het dagelijks bestaan van 

burgers: arbeid, opvoeding, onderwijs, inkomen en gezondheid. 

En het kennisplatform zet het vergrootglas op onderwerpen die 

van invloed zijn op hoe je als burger functioneert en wie of wat 

je wilt en kunt zijn. En op factoren die kunnen helpen of juist 

belemmerend kunnen zijn bij participatie. Denk aan opvoeding 

of de gemeenschappelijke burgerkracht in een etnische 

gemeenschap. Wat werkt al bij ondersteuning daarbij en wat is 

er aanvullend nodig? 

Een veelomvattend thema, participatie, en het gevaar is dat je 

te veel wilt, zegt themacoördinator Marjolijn Distelbrink (Verwey-

Jonker Instituut). ‘Waar zitten de lacunes in kennis rond dit 

thema?’, licht ze een belangrijk selectiecriterium toe voor de 

keuze van activiteiten van het kennisplatform. Een aanzienlijk 

deel van de in 2015 gestarte activiteiten rond participatie leidde 

begin 2016 tot resultaten.

Voortborduren
Het kennisplatform borduurde voor een deel voort op al lopende 

programma’s - zoals K!X, dat helpt jongeren met een niet-

westerse achtergrond een sterkere uitgangspositie te creëren 

op de arbeidsmarkt. Daarbij lag in 2015 de nadruk op de borging 

van de K!X-methodiek. Er zijn veel scholen die het programma 

hebben geadopteerd. Daarnaast is de verbinding gemaakt 

naar werkgevers, naar de arbeidsmarkt, zegt themacoördinator 

Annemarie van Hinsberg (Movisie), op de vraag naar de specifieke 

opbrengsten. Niet alleen voor K!X, maar ook rond tal van andere 

projecten rond participatie, richt de blik van het kennisplatform 

zich op de vraag wat nu écht werkt. Geen overbodige vraag, met 

het oog op tal van initiatieven om de participatie van migranten 

- jong en minder jong - te vergroten. Distelbrink: ‘We proberen 

handzame producten voor onze doelgroepen te maken die 

praktisch zijn. We vragen professionals: wat hebben jullie nodig, 

hoe sluit het aan op wat jullie al doen?’

Stagediscriminatie
Soms dienden zich gedurende het jaar nieuwe thema’s aan 

met grote urgentie, zegt Van Hinsberg. ‘Maatschappelijke 

ontwikkelingen dwingen ons nieuwe activiteiten te ondernemen 

en dat is goed.’ Een voorbeeld daarvan zijn de activiteiten die het 

kennisplatform onderneemt op het terrein van stagediscriminatie. 

Jongeren geven aan steeds vaker aan dat er sprake is van 

discriminatie op de stagemarkt. Dat is een signaal waar we 

iets mee wilden. Dus zijn we op zoek gegaan wat er speelt in 

de stagemarkt. We deden literatuuronderzoek en kwalitatief 

onderzoek via interviews en focusgroepen. En de organisatie 

van een kennisatelier over diversiteitsbeleid in gemeenten 

- een denktankdag met experts en ervaringsdeskundigen - 

om het vraagstuk diepgaand te bespreken en tot praktische 

aanbevelingen te komen. 

Volgens Van Hinsberg levert de samenwerking van 

Kennisplatform Integratie & Samenleving met partners ook 

op dat nieuwe thema’s zich aandienen. Een luisterend oor 

voor wat er leeft in de samenleving bij onze doelgroepen is 

ontzettend belangrijk, zegt ze. Illustratief vindt ze de Nacht van 

de Rechtsstaat (27 november Felix Meritis Amsterdam, met 

meer dan 600 bezoekers) waar het thema uitsluiting centraal 

stond en jongeren van niet-westerse afkomst ervaringsverhalen 

Thema participatie

Het beste van twee werelden

http://www.nachtvanderechtsstaat.nl 
http://www.nachtvanderechtsstaat.nl 
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vertelden over onrecht en wat je er aan kunt doen. En de 

institutionele belemmeringen in de samenleving die ze ervaren 

om te participeren.

Barrières 
‘Bij participatie ligt het accent op de vraag hoe je mensen zo 

goed mogelijk toerust om deel te nemen aan de samenleving. Er 

kan sprake zijn van openlijke discriminatie’, zegt Van Hinsberg, 

‘en dan is het zaak om die bloot te leggen en oplossingen te 

vinden.’ Belemmeringen om te participeren kunnen zich aan 

twee kanten voordoen: bij de betreffende mensen maar ook aan 

de zijde van de maatschappij. Distelbrink: ‘Neem de kansen op 

het vinden van een stage, die voor autochtone jongeren nog altijd 

gunstiger zijn dan voor jongeren van niet-westerse herkomst. De 

belemmeringen kunnen te maken hebben met de bagage die 

jongeren van thuis meekrijgen of het een ontbrekend netwerk 

dat anderen wel hebben waarmee je verder komt. Maar barrières 

kunnen ook in het systeem zitten. En soms zelfs op een verborgen 

manier.’ Ze geeft het voorbeeld van een stagebegeleider op een 

ROC die tevreden constateert dat iedereen in zijn groep een 

stageplek heeft kunnen vinden. ‘Maar het blijkt dan dat zijn 

Turks-Nederlandse studenten vooral bij bedrijven met een Turkse 

eigenaar terecht zijn gekomen omdat er andere bedrijven waren 

die zeiden: ‘ik wil dat hoofddoekje liever niet’. Dat er sprake is 

van discriminatie hield de stagebegeleider niet zo bezig, want hij 

was tevreden dat iedereen was geplaatst. Dus je werkt ook aan 

bewustwording bij de andere kant, in dit geval in het onderwijs.’

Samenwerking in de zorg
Een andere activiteit van het kennisplatform richt zich 

op de samenwerking tussen informele zorg - waarbij 

migrantenorganisaties een belangrijke rol spelen - en formele 

zorg zoals wijkteams die ouders en kinderen ondersteunen bij 

opgroeien en opvoeden. Distelbrink vertelt wat het belang kan zijn 

van de informele zorg. ‘Migrantenouders die zich zorgen maken 

over hun kinderen omdat ze bijvoorbeeld het vermoeden hebben 

dat een zoon radicaliseert. Of omdat ze een conflict hebben 

met hun dochter die meer vrijheid wil. Ouders bespreken dit 

soms liever (eerst) in hun eigen gemeenschap, het zijn precaire 

onderwerpen. Migrantenorganisaties of sleutelpersonen in de 

gemeenschap hebben een vertrouwenspositie. Zij zullen de 

problemen van mensen aanhoren, advies geven en niet direct 

doorverwijzen naar jeugdzorg, zo zien ouders het. Tegelijkertijd 

is de verbinding met formele organisaties ook belangrijke omdat 

ze daar veel beter weten hoe hulp gevonden kan worden als er 

echt problemen zijn.’

Kortom: hoe maak je gebruik van de kracht van informele zorg en 

leg je waar nodig de link naar de formele zorg? Inspanningen van 

onderzoek en andersoortige activiteiten van het kennisplatform 

moeten antwoorden gaan leveren op deze vraag. 

Biculturele LHBT’s
Opbrengsten uit diverse projecten leveren al vruchtbaar 

materiaal op; onder andere voor professionals en burgers van 

niet-westerse achtergrond zelf. Bijvoorbeeld uit het project 

waarin levensverhalen van biculturele LHBT’s (lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) zijn verzameld 

over hoe zij hun seksuele identiteit hebben vormgegeven en 

hiermee zijn omgegaan in en met hun eigen gemeenschap. 

Distelbrink: ‘Dit leverde een rijkdom aan verhalen op.’ De 

uitkomsten laten zien hoe mensen én hun seksuele identiteit 

hebben kunnen vormgeven én hoe ze daarbij de connectie met 

de gemeenschap niet hebben verloren. Het leert professionals en 

mensen die het aangaat dat er meer strategieën mogelijk zijn als 

je ontdekt dat je homo, biseksueel, lesbisch of transgender bent. 

Een rechtlijnige coming out is absoluut niet de enige optie. Die 

leidt er zelfs nogal eens toe dat biculturele LHBT’s het contact 

met hun eigen etnische gemeenschap verliezen. Distelbrink: ‘We 

zetten vaak ten onrechte een normatieve bril op bij alternatieve 

en creatieve oplossingen, Zo van: jammer dat je gaat trouwen 

en dan in het geniep homoseksuele contacten hebt. Maar als 

dat de keuze is waardoor jij kunt zijn wie je wilt zijn, kan dat voor 

sommige individuen de beste strategie zijn.’

Volgens Van Hinsberg illustreert dit voorbeeld een belangrijk 

uitgangspunt van participatie. ‘Zorg je dat je zowel je eigen 

afkomst niet verloochent en toch goed in de samenleving 

kunt functioneren: het beste van twee werelden. We willen 

voorbeelden laten zien uit de praktijk die illustreren hoe mensen 

wél participeren waarbij ze ook de link houden met hun 

gemeenschap. Hoe ze daar hun weg in vinden.’ 
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Wat deed Kennisplatform Integratie & 
Samenleving in 2015 op dit thema?

  Beter beeld op taal!

  K!X: een beproefde aanpak van jeugdwerkeloosheid onder 

migrantenjongeren

  Basisinstrument leefsituatie Nieuwe Nederlanders

  Opvoeden in een diverse samenleving

  Wat werkt rond arbeidsparticipatie?

  Huwelijkswang

  De professionalisering van voorlichters uit eigen kring

  Patronen van zelfbeschikking en coming out

http://www.kis.nl/project/beter-beeld-op-taal
http://www.projectkix.nl/
http://www.projectkix.nl/
http://www.kis.nl/project/basisinstrument-leefsituatie-nieuwe-nederlanders
http://www.kis.nl/project/opvoeden-een-diverse-samenleving
http://www.kis.nl/project/wat-werkt-bij-aanpakken-jeugdwerkloosheid-migrantenjongeren
http://www.kis.nl/publicatie/factsheet-huwelijksdwang
http://www.kis.nl/project/professionalisering-van-peer-educators-en-voorlichters-uit-eigen-kring
http://www.kis.nl/project/patronen-van-zelfbeschikking-en-coming-out
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Het gemeenteraadslid voor de PvdA in Amster-
dam, Sofyan Mbarki doet regelmatig een beroep 
op Kennisplatform Integratie & Samenleving 
(KIS). ‘Ik ben namens mijn partij woordvoerder 
voor Openbare Orde en Veiligheid, Jeugd & 
Diversiteit. Omdat dit ook onderwerpen zijn 
waar het kennisplatform zich mee bezig-
houdt, wend ik me geregeld tot KIS voor 
achtergrondinformatie, onderzoek en duiding 
van de maatschappelijke en sociologische 
ontwikkelingen op deze terreinen.’

 

‘Als ik de meerwaarde van KIS zou moeten omschrijven, zou 

ik zeggen dat de rapporten en publicaties van het platform mij 

ondersteunen om een verdieping in het debat aan te brengen, 

vooral als het gaat om de integraliteit van het Amsterdamse 

diversiteits- en integratiebeleid.’ 

‘Dat klinkt misschien abstract, laat ik daarom een voorbeeld 

geven. Ik beijver me al geruime tijd voor meer culturele 

sensitiviteit in de jeugdzorg. Alleen dan kan er maatwerk worden 

geleverd. Immers, maatwerk houdt in dat dat instellingen 

kennis hebben van degenen aan wie ze zorg zouden moeten 

verlenen. Dat thema speelt al wat langer in Amsterdam, en in 

de andere grote steden. Begin november vorig jaar debatteerde 

de gemeenteraad nogmaals over de jeugdzorg en haar nog te 

weinig op diversiteit gerichte aanpak. Op datzelfde moment 

bracht KIS een rapport uit over de verschillen in gebruik van 

de jeugdhulp naar etnische groepen. Mede op grond van de 

bevindingen en aanbevelingen uit dat rapport, nam de raad een 

motie aan waarin meer culturele sensitiviteit wordt bepleit om 

de grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in het gebruik van 

jeugdzorg terug te dringen.’ 

‘Bij de start van KIS had ik geen verwachtingen over het platform, 

maar mijn ervaringen van het afgelopen jaar stemmen me zeer 

tevreden. Met haar rapport over het gebruik van de jeugdzorg, 

heeft KIS er ten slotte aan bijgedragen dat Amsterdam weer een 

stapje verder heeft gedaan in het kleurrijker maken van de zorg 

aan kwetsbare jongeren. Niet gek zo’n bijdrage van een instituut 

dat nu net een jaar oud is.’ 

In gesprek met gemeenteraadslid Sofyan Mbarki

‘Hulp bij het kleurrijker maken 
van de jeugdzorg’

‘DE RAPPORTEN 

EN PUBLICATIES 

ONDERSTEUNEN MIJ OM 

VERDIEPING IN HET DEBAT 

AAN TE BRENGEN.’

http://www.kis.nl/persbericht/grote-verschillen-gebruik-jeugdzorg-naar-etnische-herkomst
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Wat kunnen we doen om radicalisering van jongeren tegen te gaan? Het is 
maar een van de 75 vragen die het portaal van Kennisplatform Integratie 
& Samenleving vorig jaar ontving. Voorzien van een flexibel budget wil het 
portaal, samen met anderen, de kennis vergroten over maatschappelijke 
vraagstukken rond diversiteit.

Het portaal heeft een tweeledige functie, zegt coördinator van 

het portaal Hans Bellaart (Verwey-Jonker Instituut). ‘Enerzijds 

kennis en informatie delen en anderzijds leren, signaleren 

en agenderen. Behalve vraagbaak, organiseert het ook 

kennisateliers en maakt het politiek en samenleving attent op 

maatschappelijke trends. Het portaal speelt in op actuele vragen 

vanuit de overheid, maatschappelijke instellingen, professionals 

en migranten(zelf)organisaties. Het verdiept, samen met hen, de 

kennis en schenkt tevens aandacht aan de implementatie ervan.’

‘Wij kunnen snel inspelen op vragen via de zogenaamde 

‘vraagbaakfunctie’ van het portaal’, vervolgt Bellaart. 

‘Professionals kunnen aan het portaal vragen stellen over de 

knelpunten waar zij en hun organisaties tegen aanlopen in de 

alledaagse werkelijkheid van een multiculturele samenleving. 

Bijvoorbeeld een gemeente wil een Bulgaars gezin – man en 

twee kinderen – dat in de misère zit, helpen. Maar omdat de 

vader werkloos is, heeft hij strikt genomen geen verblijfstitel 

meer. De vraag is nu: als de gemeente de man helpt, moet zij dit 

dan aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst melden? En als zij 

dit doet, bestaat er dan de kans dat het gezin uitgezet wordt?’

Makkelijke en moeilijke vragen 
‘De meeste vragen die we vorig jaar ontvingen – 53 op 75 in 

totaal – waren eenvoudiger te beantwoorden, vaak binnen 2 

uur, via telefoon of mail. Denk bijvoorbeeld aan een vraag als 

die van een ondernemer die wilde weten hoe hij de diversiteit 

in zijn bedrijf kan meten. Voor 7 vragen – en de vraag over het 

Bulgaars gezin valt in die categorie – hadden we wat meer tijd 

nodig om te antwoorden. Een ander goed voorbeeld van zo’n 

minder makkelijke vraag is: wat kan de jeugdhulp doen om te 

voorkomen dat jongeren radicaliseren? Omdat we daarover al de 

nodige kennis in huis hebben, hadden we niet meer dan 8 uur 

werk nodig om deze vraag in een notitie te beantwoorden.’

Volgens Bellaart lag het weliswaar buiten de eigenlijke 

functie van het portaal, maar naar aanleiding van die notitie 

heeft het kennisplatform samen met de vragensteller – een 

jeugdhulporganisatie in Midden-Nederland – op 26 mei 2015 

een miniconferentie georganiseerd over vervreemding en 

radicalisering. Verschillende groepen spraken toen over de rol 

van de jeugdhulp bij het tegengaan van radicalisering en welke 

deskundigheid daarvoor vereist is.

Bellaart: ‘Gecompliceerde vragen die veel meer dan 8 uur 

kosten om te beantwoorden – vorig jaar waren dat er 15 – 

worden niet meteen in behandeling genomen, maar eerst aan 

een begeleidingscommissie voorgelegd. In die commissie 

zijn de directies van de beide bij Kennisplatform Integratie & 

Samnleving betrokken instituten, Verwey-Jonker en Movisie, 

vertegenwoordigd. Gezamenlijk bepalen zij met de coördinator 

van het portaal of beantwoording van een vraag, via onderzoek, 

past binnen de thema’s van het kennisplatform.’ Andere criteria 

zijn dat het onderzoek maatschappelijke relevante kennis moet 

opleveren en dat de kosten in een redelijke verhouding tot de 

baten dienen te staan. 

De vragenstellers, ongeacht of het een eenvoudige of minder 

eenvoudige vraag betrof, waren zeer tevreden over de reacties 

die zij van het portaal ontvingen. Bellaart: ‘We zijn uiteraard blij 

met die waardering.’

Portaal

Vragen stellen en van elkaar 
leren via het portaal
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Uniek door flexibel budget
Wat het portaal volgens Bellaart uniek maakt, is dat het over 

een flexibel inzetbaar budget beschikt. ‘Doordat het jaarplan niet 

volkomen is volgeboekt, biedt het ruimte voor de beantwoording 

van vragen die in de loop van een jaar binnenkomen. Vanwege die 

flexibiliteit konden we in de eerste helft van 2015 na de aanslag 

op de redactie van het tijdschrift Charlie Hebdo, inspringen op 

vragen over radicalisering, en in de tweede helft van dat jaar op 

vragen over de vluchtelingencrisis.’

Opkomst etnisch sociaal 
ondernemerschap
De misschien wel belangrijkste trend die het portaal het afgelopen 

jaar heeft gesignaleerd, is de onstuimige groei van het etnisch 

sociaal ondernemerschap. Er komen steeds meer organisaties 

voor zorg en welzijn die zich specifiek richten op bewoners met 

een niet-westerse herkomst. In reactie op het feitelijk afschaffen 

van vrijwel elk doelgroepenbeleid, zijn ook zelforganisaties 

zich breder en commerciëler gaan organiseren. Steeds vaker 

redeneren zij ‘waarom zouden wij onbetaald verlof op moeten 

nemen van ons werk om grote zorg en welzijnsorganisaties of 

overheden te adviseren over hoe ze bepaalde groepen moeten 

benaderen? Als ze ons advies op prijs stellen, dan kunnen ze er 

ook wel voor betalen.’

‘Bij belangrijke trends proberen we de kennis te verdiepen. 

Nadat we signalen kregen van zelforganisaties over de 

stroeve samenwerking met gemeenten na afschaffing van 

het doelgroepenbeleid, hebben we daar een kennisatelier over 

georganiseerd. Dit deden wij ook na signalen over discriminatie 

bij stages. De groei van etnisch sociaal ondernemerschap zien 

we als een mogelijkheid om de doelgroepen op een andere 

manier bij het beleid betrekken, maar tegelijkertijd stimuleren wij 

het debat over de vraag in hoeverre dit bijdraagt aan het ontstaan 

van een samenleving waarin groepen niet met elkaar maar naast 

elkaar leven. Het debat daarover entameren en stimuleren, is ook 

zeker een functie van het portaal van het kennisplatform’, aldus 

Bellaart.
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KENNISPLATFORM INTEGRATIE & SAMENLEVING

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, 

adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over 

vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. 

Daarnaast staat het platform open voor vragen, signalen 

en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een 

antwoord op. 

Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele 

bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele 

samenleving. 

Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden 

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

Twitter en LinkedIn.
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