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Proloog
3 september 2015
Abdullah Kurdi woont met zijn vrouw en twee zonen in de Syrische stad Kobani.
Bij de aanval door IS op Kobani in 2014 vluchten Abdullah en zijn gezin naar
Turkije. Wanneer de Koerdische troepen in januari 2015 de stad weer in handen
krijgen, keren Abdullah en zijn gezin weer terug naar hun geboortegrond.
De terugkeer naar Kobani is helaas voor korte duur. In het voorjaar van 2015
wordt Kobani opnieuw aangevallen door IS. Abdullah en zijn gezin zoeken weder
om een veilig heenkomen in Turkije. Abdullah is Koerdisch en veiligheid voor
Koerden is in Turkije een relatief gegeven. Abdullah wil daarom naar Vancouver
reizen om zich daar te vestigen bij zijn zus Tima, die al meer dan twintig jaar in
Canada woont.
Ondanks de inspanningen van Tima voor deelname aan een sponsorprogramma
voor vluchtelingen wordt de asielaanvraag van Abdullah afgewezen door de
Canadese immigratiedienst. Dit omdat de Turkse overheid Abdullah’s vluchte
lingenstatus niet erkent.
Dan maar naar Europa.
Voor bijna $ 6.000 weet Abdullah vier plekken te bemachtigen voor een overtocht
naar het Griekse eiland Kos. Ondanks dat het bootje slechts geschikt is voor acht
personen zijn er in totaal 16 vluchtelingen die een plekje hebben weten te be
machtigen. Ook zijn er geen zwemvesten voor de opvarenden. Een enorm risico,
maar Abdullah en zijn vrouw besluiten het te nemen. Kos ligt op slechts 4 kilome
ter afstand, een tochtje van maximaal 30 minuten varen.
In de vroege ochtend van woensdag 2 september 2015 vertrekt de boot met de
familie Kurdi richting Kos. Al na 5 minuten varen slaat het noodlot toe. De boot
kapseist na een grote golf.
In eerste instantie weet Abdullah zich nog vast te klampen aan de boot met zijn
zonen in zijn armen. Tot één van de jongens door een sterke golf uit zijn armen
wordt gerukt. Abdullah probeert zijn zoon te redden en verliest daarbij zijn andere
zoon. Wanhopig probeert hij de jongens terug te vinden. Tevergeefs. Ook zijn
vrouw is nergens te vinden.
Abdullah zwemt terug naar de Turkse kust. Voor de derde keer in Turkije. Alleen.
Op 3 september 2015 wordt de wereld wakker geschud door de foto van Aylan
Kurdi.
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21 oktober 2015
Ze werd bekogeld met eieren en er was al een keer een steen door haar ruit ge
gooid. Toch besloot Dasja in te spreken tijdens een bewonersavond over de komst
van vluchtelingen naar haar geboortedorp. Ze vond zelf dat ze geen keuze had.
Ze moest een statement maken omdat je mensen in nood moet helpen.
De eerste vijf minuten van haar speech gaan goed. De toehoorders luisteren
aandachtig en haar opmerkingen over de ingeslagen weg rond zorg en jeugd – en
ouderenbeleid kunnen zelfs rekenen op een schamper applaus. De stemming slaat
om bij de volgende zin: “…. en daarom ben ik van mening dat we het als mensen
onder elkaar verplicht zijn om hen die zich daar wel bevinden een vluchthaven te
bieden.”
Er klinkt boegeroep vanuit de jonge mannen op de achterste rijen in de sportzaal.
“Moven!” dat moet ze!
Dasja vervolgt geduldig haar verhaal over de waarde van vrijheid van menings
uiting, en dat anderen hun verhaal niet meer durven doen. De jongemannen op
de achterste rijen reageren direct.
“Daar moet een piemel in! Daar moet een piemel in! Daar moet een piemel in!
Daar moet een piemel in! Daar moet een piemel in! Daar moet een piemel in!
Daar moet een piemel in!”
Met enige aarzeling vraagt de spreekstalmeester aan de zaal of Dasja misschien
haar verhaal mag afmaken. “Ze is bijna klaar!” voegt hij er voor de zekerheid nog
toe.
Dasja vervolgt haar verhaal en deelt haar zorgen met de zaal. “Ook bij mij leven
vele vragen over de opvanglocatie, maar de afdeling makkelijke oplossingen is
gesloten.”
“azc weg ermee! azc weg ermee! azc weg ermee! azc weg ermee! azc weg
ermee! azc weg ermee!”
De spreekstalmeester doet een volgende poging. “Mag deze mevrouw haar verhaal
nu even afmaken? Jullie houden haar op hè. Even een klein beetje beschaving.”

Proloog
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De interventie van de spreekstalmeester heeft geen effect. Zichtbaar aangeslagen
werkt Dasja toe naar haar slotakkoord. “Aan welke randvoorwaarden dient even
tuele opvang van vluchtelingen te voldoen?’ Deze vraag is het gemakkelijkst te
beantwoorden van allemaal. Het antwoord daarop staat namelijk al heel lang
zwart op wit en daar zijn we het ook al heel lang met elkaar over eens. Ik bedoel
daarmee onze eigen grondwet, maar ook de universele rechten van de mens en de
universele rechten van het kind.”
Verstopt in een burgerauto wordt Dasja na de bewonersavond door de politie
naar huis gebracht. Op 25 november 2015 wordt bekend dat er geen asielzoekers
centrum in Steenbergen wordt geopend.
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Inleiding

Op het hoogtepunt van de massamediale herontdekking van de vluchtelingenproblematiek en te midden van alle maatschappelijk rumoer rondom de fors toegenomen
instroom van asielzoekers, kregen wij een opdracht. Wij – zes ambtenaren van Rotterdam, Den Haag en Utrecht en tevens studenten van de opleiding Master of City Administration van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) – werden door de
gemeentesecretarissen van de vier grote gemeenten (G4) gevraagd om onderzoek te
doen naar, zoals het vereenvoudigd heette: ‘vluchtelingen’. Een opdracht die wij met
veel enthousiasme omarmden. Ieder vanuit de eigen interesse en achtergrond, maar
met een gezamenlijke gedachte dat er winst te behalen is in de wijze waarop Nederland beleidsmatig omgaat met deze ‘vluchtelingen’.
Ons enthousiasme kreeg bij het verkennen van het vraagstuk al snel gezelschap van
de complexiteiten die schuilgaan achter deze als beleidsdossier vermomde doelgroep.
De eerste maanden stonden dan ook in het teken van het struinen door definities,
publicaties, meningen, inzichten en beelden uit de praktijk. Van vragen aan anderen,
maar ook aan onszelf. Na die eerste maanden van zoeken naar relatieve orde hebben
we ervoor gekozen om ons onderzoek vanuit drie dimensies te belichten. Vanuit het
systeem, de individu en de omgeving. Macro en micro, met het tussenliggende meso.
Een getrapt onderzoek waarbij we vanuit een breed perspectief binnen onze steden op
zoek zijn gegaan. Dit onderzoek biedt dan ook een drieluik met bevindingen van deze
zoektocht door domeinen van asiel, integratie, burgerschap en diversiteit. Domeinen
zonder ogenschijnlijke grenzen.

Inleiding
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Leeswijzer

Het rapport bestaat uit drie delen:
Deelonderzoek i – Opvang met perspectief | Over het systeem, wetgeving en procedures
Het Nederlandse asielsysteem geldt als ‘sober doch humaan’. Tijdens de procedure
wordt, onder meer op basis van de Regeling verstrekking asielzoekers (Rva), op basisniveau voorzien in huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, activering, (vrijwilligers)
werk en inburgering, weliswaar verbonden aan diverse restricties zoals de fase in de
procedure. De logica achter dit beleid komt neer op de aanname dat opvang niet te
aantrekkelijk moet zijn, om mensen die geen recht hebben om te blijven te ontmoedigen hier asiel aan te vragen. Daarom wordt uitgegaan van bescheiden inspanningen,
om niet vergeefs voorzieningen te verstrekken aan mensen die toch niet in Nederland
mogen blijven. Omdat in het verleden het merendeel van de asielaanvragen werd afgewezen, lijkt zo’n benadering gerechtvaardigd. Recente onderzoeken tonen echter aan
dat de bescheiden inspanningen leiden tot teleurstellende uitkomsten, bijvoorbeeld waar
het gaat om participatie of gezondheid. Dat is op gemeentelijk niveau in toenemende
mate voelbaar vanwege de drie decentralisaties die uitgaan van participatie en eigen
kracht. Daarbij is de situatie met de huidige vluchtelingenstroom een andere: inmiddels
wordt het ruime merendeel van de asielaanvragen niet langer afgewezen, maar juist toegekend. Op basis van deze nieuwe inzichten en de veranderende situatie is het de vraag
of het systeem met andere inspanningen niet tot betere uitkomsten kan komen.
Deelonderzoek ii – Stedelijk burgerschap | Over de mens in het systeem
Tot op heden wordt beleid op het gebied van vluchtelingen, migratie en integratie voornamelijk benaderd vanuit het niveau van de natiestaat. Vluchtelingen komen echter niet
alleen aan in een land, maar ook in een gemeente en gemeenschap. Wereldwijd is de
trend van de trek naar de stad zichtbaar, en ook in Nederland zijn burgers met een
migratieachtergrond met name vertegenwoordigd in de vier grote steden. De dynamiek
van de stad lijkt beter aan te sluiten bij waar een vluchteling naar op zoek is dan het niveau van de natiestaat: een plek om je te vestigen, om te wonen, te leren en te werken.
Dit deelonderzoek zoomt in op het verschil tussen land en stad en wat dit betekent voor
de positie van de vluchteling in de stedelijk gemeenschappen van de vier grote steden.
Deelonderzoek iii – Den Haag, stad van aankomst | Over de nieuwe omgeving van de
vluchteling
De stad van aankomst, Den Haag. Voor veel vluchtelingen is de stad de belangrijkste
omgeving in het nieuwe land van aankomst. Dit geldt niet alleen voor vluchtelingen.
Jaarlijks trekken duizenden nieuwkomers naar de moderne westerse steden. In het
derde deel van het onderzoek staat daarom het absorptievermogen van de stad centraal: in hoeverre zijn de steden duurzaam een plek van aankomst? Deze vraag onderzoeken we aan de hand van de stad Den Haag als casus. Hierbij maken we gebruik
van analyses uit zowel traditionele- als sociale media en interviews met verschillende
Hagenaars. Daarin besteden we aandacht aan het sentiment in de stad, maar ook aan
de toenemende diversiteit en risico’s op segregatie en polarisatie.
Ieder deelrapport wordt afgesloten met een hoofdstuk conclusies. Waar mogelijk worden
aanbevelingen gedaan. Deze zijn geschreven met als doel onze opdrachtgevers, de
gemeentesecretarissen van de G4, bruikbare aanbevelingen aan te reiken die zij
kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van hun lokale beleid.
De gemene deler uit de deelonderzoeken verwoorden wij in het slotwoord.
Leeswijzer
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Dankwoord

We willen de gemeentesecretarissen van de G4, en dan in het bijzonder onze gespreks
partner Maarten Schurink, bedanken voor deze opdracht. Het bracht ons op een reis
waarin we een waaier aan collega’s leerden kennen, inspirerende gesprekspartners
ontmoetten, nieuwe kennis opdeden en diverse steden bezochten.
Tevens gaat onze dank uit naar Arthur Ringeling, Nancy Chin-A-Fat en Menno Fenger
voor de begeleiding bij het schrijven van onze onderzoeken. Een onmisbaar klankbord.
Ten slotte bedanken we onze gastdocenten en interviewpartners, die tijd voor ons
hebben gemaakt en hun kennis aan ons wilden overdragen.

Dankwoord
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Begrips
bepalingen

Tijdens onze studiereis naar Barcelona spreken we met een collega van de gemeente
Barcelona over de komst van migranten naar zijn stad.
“Of Barcelona een geschiedenis heeft als migrantenstad? Nou en of!” aldus onze evenknie uit Barcelona, “Hoe kun je anders een grote stad worden? Al honderden jaren
trekken migranten uit heel Spanje naar onze stad.”
Vanuit de Nederlandse opvattingen over migratie is de migratie naar Barcelona een
vrij recent verschijnsel. In het Franco-tijdperk was het als buitenlander zeer lastig of
vaak zelfs onmogelijk om je in Barcelona te vestigen.
Bovenstaande anekdote toont hoe groot de invloed van taal is in ons denken over
migratie in het algemeen en het vluchtelingenvraagstuk in het bijzonder.
In ons rapport worden verschillende begrippen gebruikt om de vluchteling (Dikke van
Dale: 1) Buitenlander, 2) Onbekende) te omschrijven.
De begrippen vertellen ons iets over de achtergrond en de status van het individu,
maar hebben ook een groot aantal impliciete bijbedoelingen. In onderstaande lijst
geven we een omschrijving van de meest gebruikte begrippen, aangevuld met onze
bedenkingen hierover.
Allochtoon
De Dikke van Dale omschrijft de allochtoon als “iemand die van elders afkomstig is”.
Dit is inderdaad vaak het geval maar dat hoeft niet zo te zijn. Volgens het cbs is een
allochtoon namelijk “iemand van wie ten minste één van de ouders in het buitenland
geboren is”. Iemand van om de hoek met een in Duitsland geboren vader is dus ook
een allochtoon. Onze koning en kroonprinses zijn dus ook allochtoon. Dikwijls wordt
er ook gesproken over tweede- en derde generatie allochtonen. Dit zijn dus mensen
van wie respectievelijk ten minste één grootouder of één overgrootouder in het buiten
land is geboren. Voor zover wij kunnen nagaan bestaat het woord allochtoon niet in
andere talen.
Autochtoon
Een autochtoon is volgens de Dikke van Dale “iemand die van de oorspronkelijke bewoners afkomstig is”. Het cbs ziet dit anders. Volgens het cbs is een autochtoon een
persoon “van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar
men zelf is geboren”. In die zin zijn tweede- en derde generatie allochtonen bijvoorbeeld ook autochtoon. Ook voor het begrip autochtoon bestaat er geen equivalent in
een andere taal.
Migrant
De Dikke van Dale geeft de volgende omschrijving van het begrip migrant: “iemand die
naar een andere streek of ander land verhuist”. Deze definitie is in lijn met de wijze
waarop het begrip migrant in Barcelona wordt gebruikt. Het cbs doet niet aan intra
nationale migranten. Volgens het cbs is een migrant iemand die zich vanuit het buiten
land in Nederland heeft gevestigd. Een asielzoeker (4) is volgens deze definitie (nog)
geen migrant, daar de vestiging nog niet heeft plaatsgevonden.
Begripsbepalingen
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Asielzoeker, vluchteling en statushouder
Volgens de Dikke van Dale is een asielzoeker een vreemdeling die politiek asiel aanvraagt. Een vluchteling is volgens de Dikke van Dale iemand die op de vlucht is om
politieke of economische redenen. In de praktijk zullen dit waarschijnlijk vaak dezelfde mensen zijn; ook economische vluchtelingen vragen asiel aan.
De wetgever denkt hier anders over: vluchtelingen zijn asielzoekers waarvan de vluchtelingenstatus is erkend. Dit zijn de asielzoekers waarbij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (ind) heeft geconstateerd dat de asielzoeker gerechtvaardigd een asielaanvraag heeft gedaan. Dit kan de asielzoeker doen omdat hij/zij in het land van herkomst wordt vervolgd vanwege politieke of godsdienstige overtuiging, wegens zijn
nationaliteit of omdat hij behoort tot een bepaald ras of sociale groep. Deze asiel
zoekers krijgen de vluchtelingenstatus en worden daarom ook wel statushouders
genoemd. De asielzoekers waarvan de asielaanvraag wordt afgewezen blijven asiel
zoekers. In de volksmond worden deze economische vluchtelingen soms gelukszoekers
genoemd.
Burger en illegaal
Ook het begrip burger heeft geen eenduidige betekenis. De Dikke van Dale geeft de
volgende definitie: 1) inwoner van de stad, 2) iedere inwoner van een land. De Dikke
van Dale is daarmee ruimhartiger dan het staatsrecht alwaar een burger wordt gezien
als een lid van de bevolking van een staat of bijvoorbeeld een gemeente. Het is wederom de ind die bepaalt in hoeverre een vreemdeling lid kan worden van de gemeenschap; gedeeltelijk voor een bepaalde periode (statushouder of migrant met een verblijfsdocument voor bepaalde tijd), gedeeltelijk voor onbepaalde tijd (vluchteling/
migrant met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd) of volledig (naturalisatie tot
Nederlander). Vreemdelingen waarvan het lidmaatschap tot de bevolking van de staat
is ontzegd, worden vanuit het vreemdelingenrecht aangeduid als illegaal, wat weer
een controversiële term is. Kan een mens überhaupt illegaal zijn? Er wordt in dit geval
daarom ook vaak gesproken over ongedocumenteerden of uitgeprocedeerden.
Expats
De Dikke van Dale omschrijft de expat als iemand die voor zijn werk een tijdje in het
buitenland woont. Ook hier hanteert de Dikke van Dale een ruime definitie. Seizoen
arbeiders zijn overduidelijk geen expats en vice versa. Het cbs heeft zelfs onderzoek
moeten doen naar de definitie van het begrip expat. Het cbs komt tot de volgende conclusie: “Expats zijn geboren en opgegroeid in een ander land en verdienen doorgaans
meer dan andere werknemers, het bedrijf waar ze werken is internationaal georiënteerd. Een expat is hooggekwalificeerd, is niet van plan zich permanent in Nederland
te vestigen en identificeert zich niet met de Nederlandse cultuur.”
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1

Inleiding

In het gebouw werd je verrast door de geur. Een geur die ik nooit had geroken en die ik
nooit zal vergeten. En hier gebeurde iets wat je nergens anders ter wereld kan zien, tenminste niet zo duidelijk en zolang: het wachten. Als je het wachten zou kunnen ruiken,
dan was het de geur van wachten die in het azc hing. Er woonden zo’n vijfhonderd
mensen. De samenstelling veranderde soms maandelijks, soms wekelijks. Mensen
kwamen en gingen. Sommigen verdwenen, anderen verschenen. En allemaal wachtten ze.1

1.1

aanleiding

Na een relatief rustig decennium van migratie zien we sinds 2014 weer een behoorlijke toename in het aantal asielaanvragen. Het aantal personen dat (voor het eerst) in
Nederland asiel aanvroeg is in 2015 uitgekomen boven het niveau van het ‘piekjaar’
1994, toen – mede als gevolg van de oorlog in voormalig Joegoslavië – meer dan 52.000
mensen (voor het eerst) asiel aanvroegen.2 Onderstaande figuur geeft een weergave
van de aantallen eerste asielaanvragen in de periode 1975 - 2015:
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Ook in 2016 zet deze beweging zich door en zal een groot aantal vluchtelingen bescherming zoeken in Europa. De verwachting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (ind) voor 2016 is dat 63.000 mensen een nieuw asielverzoek zullen doen.
Daarbovenop verwachten zij dat 5.000 asielzoekers een herhaalde aanvraag zullen
doen en worden er bovendien 25.600 nareizigers verwacht. Dat betekent dat Nederland dit jaar voor een minstens zo grote uitdaging staat als in 2015 om voor alle asielzoekers adequate opvang en bijbehorende voorzieningen te bieden.3 Een uitdaging
waar gemeenten actief bij betrokken zijn. Zowel voor de opvang van deze asielzoekers
als voor de integratie die volgt na een succesvol doorlopen asielprocedure.
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De mogelijke impact van deze toestroom aan asielzoekers is ook onderkend door de
gemeentesecretarissen van de vier grootste Nederlandse gemeenten (G4): Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daarom hebben zij in september 2015 zes van hun
ambtenaren die de Metropool masteropleiding van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) volgen de opdracht gegeven om hun (deel)onderzoeken hieraan te
wijden. Het resultaat is een onderzoek dat zich in drie deelonderzoeken richt op het
systeem van opvang, de stad als plaats van aankomst en burgerschap. Daarmee zijn
drie perspectieven in beeld gebracht op drie niveaus: het systeem (macro), de individu
(micro) en de omgeving (meso). Dit deelonderzoek spitst zich toe op de wijze waarop
de huidige asielprocedure is vormgegeven in relatie tot verdere integratie in Nederland. Welke handvatten worden asielzoekers geboden om zich voor te bereiden op een
zelfredzaam leven in Nederland gedurende de asielprocedure? Op welke wijze heeft
dit systeem zich ontwikkeld en wordt het vormgegeven? En wat zijn daarin belemmeringen en kansen? Doel van dit deelonderzoek is om aanbevelingen te doen hoe de
huidige asielprocedure meer en betere kansen kan bieden voor verdere integratie van
de uiteindelijke statushouders, en daarmee leidt tot beter maatschappelijke uitkomsten. Als uitgangspunt is het gedachtengoed van Bhagwati gehanteerd die stelt dat
“paradoxaal genoeg de mogelijkheden om migratie te beperken verminderd zijn terwijl de behoefte daaraan is toegenomen. De realiteit is dat grenzen niet te bewaken
zijn en migratie niet te stoppen is (…). Daarom moet er een fundamentele omslag
komen in de benadering van migratie: regeringen moeten hun beleid wijzigen van
beperking van migratie naar beheersing en zoeken naar voordelen voor iedereen.”4

1.2

op zoek naar de verloren tijd

Met de hogere toestroom van vluchtelingen komt het asielbeleid nadrukkelijker onder
een vergrootglas te liggen. Dat zorgt door de lens van recente publicaties voor een
scherp beeld van tekortkomingen in vooral de opvang. Zo ziet de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) een oorzaak van de gebrekkige arbeidsparticipatie
in het lange verblijf van toekomstige statushouders in asielzoekerscentra.5 Waar de
wrr wijst op verloren tijd in de procedure, waarschuwt de Kinderombudsman in zijn
rapport ‘Wachten op je toekomst’ zelfs voor een verloren generatie van kinderen die
langdurig in de (nood)-asielopvang verblijven. Dit omdat kinderen daardoor een aanzienlijk mindere kans hebben om zich te ontwikkelen en dreigen blijvend op achterstand te raken.6
De verloren tijd in de opvang is geen nieuwe vondst. In 2009 en 2011 werd door respectievelijk Vluchtelingenwerk en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) gerefereerd
aan de effecten die de periode van wachten op uitkomst van de asielaanvraag en een
verblijf in de opvang met een asielzoeker doet.7 In 2013 bracht de Adviescommissie
Vreemdelingenzaken (acvz), zoals ook aangehaald door de wrr, een advies uit waarin
zij stelt dat de tijd waarin een asielzoeker ‘wacht’ op een antwoord op diens asielaanvraag als verloren tijd beschouwd kan worden. De acvz beschrijft in haar rapport hoe
de sobere procedure waarin eigen initiatief centraal staat, leidt tot een zeer beperkt
aanbod van activiteiten. Het gevolg hiervan is een lange periode waarin de asielzoeker
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wacht, zich verveelt, passiviteit toeneemt en de neiging om zelf initiatief te nemen
min of meer verdwijnt.8 Als de asielzoeker uiteindelijk een verblijfsdocument toege
wezen krijgt, vindt dit zijn weerslag op het integratieproces.
Met deze inzichten voor ogen pleit de wrr voor een secure en snelle asielprocedure
waarin meer aandacht is voor het arbeidspotentieel van statushouders. En een aanpak
waarin het leren van de taal, het volgen van een opleiding, het krijgen van huisvesting
en het vinden van werk niet na elkaar, maar op hetzelfde moment plaatsvinden. Dat
advies is mede ingegeven door de lage arbeidsparticipatie van statushouders. Slechts
één op de drie in Nederland verblijvende statushouders tussen de 15 tot 64 jaar heeft
een betaalde baan en velen van hen zijn duurzaam afhankelijk van een bijstandsuitkering.9

1.3

andere basis, ander beleid

Nederland worstelt momenteel met de toegenomen instroom van asielzoekers. Dit
heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris een brief heeft doen uitgaan waarin asielzoekers worden gewaarschuwd dat Nederland ‘slechts’ sobere opvang kan bieden. In deze
brief staat dat de doorlooptijd van de asielprocedure door een massale instroom met
krap een jaar is toegenomen en de gemiddelde wachttijd 15 maanden bedraagt. Eveneens is te lezen dat Nederland te weinig opvangplaatsen heeft voor asielzoekers in
normale opvangcentra waardoor veel asielzoekers worden opgevangen in (tijdelijke)
noodopvanglocaties met beperkte voorzieningen. Ook wordt melding gemaakt van de
mogelijkheid dat asielzoekers meerdere keren worden overgeplaatst naar een andere
opvanglocatie.10
Die werkelijkheid van nu staat in sterk contrast met wat er volgens meerdere onderzoeken in de opvang nodig is. Bevindingen die deels gebaseerd zijn op geleerde lessen
uit het recente verleden. Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld de jaren negentig is
echter dat de meeste asielaanvragen in die tijd werden afgewezen, terwijl tegenwoordig de meeste verzoeken worden ingewilligd. Van alle beslissingen op asielverzoeken
die de ind in 1999 nam ging het bijvoorbeeld in 22% om inwilligingen. Tegen 63% in de
afgelopen drie jaar alleen al in eerste aanleg (periode januari 2013 - oktober 2015) en
zelfs 70% in de eerste drie kwartalen van 2015. Dit fors hogere inwilligingpercentage
onderstreept het belang van een gedegen integratiebeleid voor asielmigranten.11
Ofwel: andere uitgangspunten die vragen om ander asielbeleid. Een verschuiving in
het paradigma; van opvang met het doel om de meeste asielzoekers terug te sturen,
naar opvang gericht op opname van nieuwe burgers in de maatschappij.
Uit de rapporten van onder meer de wrr, de acvz, de Kinderombudsman, de Jaar
plannen Integratie en Integratiebarometers komt duidelijk naar voren dat het bieden
van activiteiten die integratie en ontwikkeling bevorderen goed zijn voor een verdere
ontwikkeling en integratie van het individu om te werken aan het bespoedigen van
het integratieproces om negatieve effecten zoals lage participatie, forse werkloosheid
en hoog zorggebruik voor de samenleving op langere termijn te voorkomen.
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1.4

de onderzoeksvraag

Dit onderzoek maakt deel uit van een drieluik dat zich richt op asiel en integratie van
vluchtelingen, vanuit drie verschillende perspectieven: het systeem, de stad en het
individu. En daarmee op drie niveaus: macro (systeem), meso (stad) en micro (individu). Dit deel richt zich op het systeem.
Probleemstelling
Het Nederlandse asielsysteem geldt als ‘sober doch humaan’. Tijdens de procedure
wordt, onder meer op basis van de Regeling verstrekking asielzoekers (Rva), op basisniveau voorzien in huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, activering, (vrijwilligers)
werk en inburgering, weliswaar verbonden aan diverse restricties zoals de fase in de
procedure. De logica achter dit beleid komt neer op de aanname dat opvang niet te
aantrekkelijk moet zijn, om mensen die geen recht hebben om te blijven te ontmoedigen hier asiel aan te vragen. Daarom wordt uitgegaan van bescheiden inspanningen,
om niet vergeefs voorzieningen te verstrekken aan mensen die toch niet in Nederland
mogen blijven. Omdat in het verleden het merendeel van de asielaanvragen werd afgewezen, lijkt zo’n benadering gerechtvaardigd. Recente onderzoeken tonen echter
aan dat de bescheiden inspanningen leiden tot teleurstellende uitkomsten, bijvoorbeeld waar het gaat om participatie of gezondheid. Dat is op gemeentelijk niveau in
toenemende mate voelbaar vanwege de drie decentralisaties die uitgaan van participatie en eigen kracht. Daarbij is de situatie met de huidige vluchtelingenstroom een
andere: inmiddels wordt het ruime merendeel van de asielaanvragen niet langer afgewezen, maar juist toegekend. Op basis van deze nieuwe inzichten en de veranderende
situatie is het de vraag of het systeem met andere inspanningen niet tot betere uitkomsten kan komen.
Doelstelling
Doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de opvang
binnen het Nederlandse asielsysteem verbeterd kan worden om tot betere uitkomsten
te komen voor de asielzoeker en de Nederlandse maatschappij.
Vraagstelling
Hoe kan het asielsysteem verbeterd worden om de periode waarin een asielzoeker in
afwachting is van een eventuele verblijfsstatus beter te benutten voor toekomstige
deelname aan de Nederlandse maatschappij?
Deelvragen:
•

Hoe is de samenhang en samenwerking binnen het systeem?

•

Welke knelpunten en belemmeringen zijn er volgens de betrokken actoren?

•

Welke kansen en mogelijkheden liggen er volgens de betrokken actoren?
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1.5

leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de beleidscontext. Hoe heeft de
huidige asielprocedure zich ontwikkeld en wat is op basis van de Rva het aanbod voor
de asielzoeker op het vlak van huisvesting, gezondheidszorg, educatie, werk en inburgering? Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het theoretisch kader behandeld en wordt
ingegaan op wetenschappelijke inzichten op het gebied van complexiteit en multi-level
governance. In hoofdstuk 4 volgt de methodologische verantwoording van dit onderzoek. Hoofdstuk 5 beschrijft de data die voor dit onderzoek zijn verzameld. Met hoofdstuk 6 worden deze data gespiegeld aan het theoretisch kader en worden conclusies
en aanbevelingen geboden.
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2
2.1

Beleidscontext
inleiding

In dit hoofdstuk wordt het aanbod van basisvoorzieningen waar de asielzoeker gebruik van kan maken gedurende diens asielprocedure, en de wijze waarop dit aanbod
is ontstaan, beschreven. Hiermee wordt de beleidscontext van dit onderzoek in kaart
gebracht: welk aanbod ligt er en hoe wordt dat vormgegeven? De informatie die hiervoor is gebruikt is afkomstig van de websites van de Rijksoverheid, het coa of andere
uitvoerende diensten.
Paragraaf 2.2 beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de huidige opvang van asiel
zoekers. In de paragrafen die hierop volgen wordt het aanbod van basisvoorzieningen
waar een asielzoeker recht op heeft op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg,
educatie en inburgering in kaart gebracht. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid
voor (vrijwilligers)werk. Voor de duur van deze (eerste) asielprocedure heeft de asielzoeker recht op deze basisvoorzieningen. Deze rechten en ook de plichten die hier
tegenover staan, zijn zoals eerder beschreven vastgelegd in de Rva. In de uiteenzetting
van deze basisvoorzieningen in dit hoofdstuk worden de betreffende passages uit de
Rva geciteerd en wordt de wijze van uitvoering beschreven. Ook wordt verwezen naar
andere wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid (‘Regeling Zorg Asielzoekers’,
de ‘Wet publieke gezondheid’ en de ‘Jeugdwet’), werk (‘Wet Arbeid Vreemdelingen’) en
onderwijs (‘Leerplichtwet’) die van invloed zijn op de uitvoering van dit aanbod.
Vanaf het moment dat een asielzoeker asiel aanvraagt, heeft hij recht op dit aanbod.
Dit recht geldt tot het einde van de procedure waarbij duidelijk is of de asielzoeker een
verblijfsvergunning krijgt, of diens aanvraag wordt afgewezen en hij/zij het land dient te
verlaten. Hoe lang het maximaal duurt voordat de beslissing hierover wordt genomen,
is bepaald bij wet. De toename van het aantal asielzoekers heeft er thans toe geleid
dat deze termijn is opgerekt. De wettelijke beslistermijn is in 2016 verlengd van 6 naar
15 maanden, met de mogelijkheid nog eens 3 maanden te verlengen.

2.2

het ontstaan van centraal geregelde opvang

Tot 1987 was er in Nederland geen officiële opvang. Bij aankomst in Nederland werden
asielzoekers verwezen naar de Sociale Dienst en kregen ze een uitkering. Door een
toenemende instroom, in eerste instantie vooral van Tamils uit Sri Lanka, werd in
november 1987 de Regeling Opvang Asielzoekers (roa) van kracht. De eerste vier asielzoekerscentra openden. Het poa, Project Opvang Asielzoekers, was in deze centra
verantwoordelijk voor de immateriële begeleiding van asielzoekers en de voedsel
voorziening.
Als voorbereiding op de verzelfstandiging van de asielopvang werden in april 1992 de
uitvoerende ambtenaren (staf, centrumdirecteuren, medische opvang, spreiding &
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plaatsing en huisvesting) gedetacheerd in de Interim Stichting Opvang Asielzoekers
(isoa). In 1993 nam het Kabinet-Lubbers III het besluit om de isoa en poa samen te
voegen tot de Centrale Opvang Asielzoekers, formeel nog de voorloper van het orgaan
coa. Op 1 juli 1994 werd de ‘Wet coa’ bekrachtigd en ging het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (coa) officieel als zelfstandig bestuursorgaan van start.
Het coa is in 1994 ingesteld bij de ‘Wet Centraal Orgaan opvang Asielzoekers’. Deze
wet is tevens de grondslag voor de verstrekkingen, die nader zijn uitgewerkt in twee
ministeriële regelingen: de Rva 1997 (‘Regeling verstrekkingen asielzoekers’) en de Rvb
(‘Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen’). In de volgende paragrafen wordt het aanbod zoals vastgelegd in de Rva op het gebied van huisvesting,
gezondheidszorg, educatie, werk en inburgering beschreven.
Het coa voert zijn taken uit in opdracht van de verantwoordelijke bewindspersoon
(thans de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie).12

2.3

huisvesting

Regeling verstrekking asielzoekers artikel 9:1
Behoudens de uitzondering genoemd in lid 9, omvat de opvang in een
opvangvoorziening in elk geval de volgende verstrekkingen:
a.	onderdak in opvangvoorzieningen die een toereikend huisvestings
niveau bieden of in particuliere huizen, appartementen, hotels of
andere voor de huisvesting van asielzoekers aangepaste ruimten.

De asielprocedure kent verschillende fases. Waar een asielzoeker woont is afhankelijk
van de fase waarin de asielaanvraag zich bevindt. Onderstaand volgt een beschrijving
van de vorm van huisvesting en de hieraan gekoppelde fase van afhandeling van
asielaanvraag.
Fase 1: Bij aankomst in Nederland meldt een asielzoeker zich aan bij een aanmeldcentrum (ac) en verblijft hij eerst een aantal dagen in een centrale ontvangstlocatie (col).
Fase 2: Hier start de zogenaamde rust- en voorbereidingstermijn, die tenminste zes
dagen duurt. De vreemdelingenpolitie registreert de asielzoeker en doet een identiteitsonderzoek. Ook onderzoekt een verpleegkundige van de organisatie Forensisch
Medische Maatschappij Utrecht (fmmu) of medische of psychische problemen bij de
asielzoeker het horen door de ind kunnen bemoeilijken. De asielzoeker ontmoet zijn
of haar advocaat en krijgt voorlichting over de procedure en zijn rechten en plichten.
Het verblijf in de centrale ontvangstlocatie duurt in principe maximaal 4 dagen.
Fase 3: Vervolgens verhuist een asielzoeker naar een proces opvanglocatie (pol). Na
afloop van de rust- en voorbereidingstermijn start hier de algemene asielprocedure
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die in principe acht dagen duurt. In deze periode hoort de ind de asielzoeker over zijn
of haar identiteit en vluchtverhaal. De beleidsrichtlijn is dat een verblijf in een proces
opvanglocatie maximaal 12 dagen duurt.
Fase 4: Als de algemene asielprocedure is afgerond verhuist een asielzoeker opnieuw.
In het geval dat de ind verder onderzoek nodig acht, wordt de asielzoeker doorgestuurd naar de zogeheten verlengde asielprocedure. Deze procedure duurt in principe
maximaal zes maanden, maar kan om verschillende redenen door de ind worden verlengd. Ook kan een asielzoeker die een afwijzing krijgt in hoger beroep gaan. In beide
gevallen verblijft de asielzoeker gedurende de verdere procedure in een asielzoekerscentrum (azc). Vanaf dit moment krijgt hij of zij leefgeld en zijn er voorzieningen om
zelf te koken.
Fase 5: In deze fase ontvangt de asielzoeker een besluit. Als een asielzoeker moet vertrekken, heeft hij of zij nog vier weken recht op opvang in een azc. Ook de mensen die
wel een verblijfstatus hebben ontvangen verblijven nog enige tijd in een azc, tot zij
een huis krijgen toegewezen in een gemeente.
Uiteindelijk verhuist een asielzoeker gedurende zijn procedure minimaal vijf keer.
Het afgelopen jaar, met alle hectiek omtrent het creëren van voldoende opvang, kon
het soms voorkomen dat asielzoekers dubbel zo vaak verhuisden. Het creëren van
extra voorzieningen als crisisnoodopvang waar asielzoekers maximaal een paar dagen
konden blijven en noodopvang die voor maximaal een paar weken geschikt was, was
hier debet aan.

2.4

gezondheidszorg

Regeling verstrekking asielzoekers artikel 9:
Behoudens de uitzondering genoemd in lid 9, omvat de opvang in een
opvangvoorziening in elk geval de volgende verstrekkingen:
1e	de dekking van de kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een daartoe te treffen ziektekostenregeling;
2 	Zo spoedig mogelijk nadat een asielzoeker voor de eerste keer in
een opvangvoorziening is opgevangen vindt een eerste onderzoek
naar zijn gezondheidstoestand plaats.

Ook zorgt het coa ervoor dat personen die door bijvoorbeeld foltering of andere ernstige vormen van geweld letsel hebben opgelopen hiervoor de vereiste behandeling
ontvangen. Dit gebeurt in de vorm van toegang tot passende medische en psychische
zorg (artikel 18c). Voor minderjarigen zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot
begeleiding of hulp ruimer: Slachtoffers van verwaarlozing en uitbuiting of minder
jarigen die hebben geleden onder gewapende conflicten, hebben recht op ‘rehabilitatiediensten’.
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De medische zorg voor asielzoekers is geregeld in de ‘Regeling Zorg Asielzoekers’ (rza)
die grotendeels overeenkomt met voorzieningen uit de ‘Zorgverzekeringswet’ en de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). Ook een deel van de Wmo-voorzieningen valt onder de rza. Het coa heeft met ingang van 1 januari 2009 de uitvoering van
de rza in handen gegeven van zorgverzekeraar Menzis. Deze wordt uitgevoerd door
Menzis coa Administratie (mca).13
mca draagt zorg voor:
•

de beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg volgens de rza;

•

adequate zorginkoop, met een landelijke dekking;

•

administratieve registratie en financiële afhandeling.

Alle asielzoekers krijgen enkele dagen na inschrijving een zorgpas toegestuurd met
een coa zorgnummer. Hiermee kan de asielzoeker aantonen dat de zorg volgens de
rza wordt vergoed. Omdat asielzoekers doorgaans nauwelijks financiële middelen
hebben geldt voor hen geen eigen bijdrage of eigen risico.
Asielzoekers hebben toegang tot huisarts, ziekenhuis en verloskundige. Menzis heeft
voor de organisatie van huisartsenzorg een eerstelijns Gezondheidscentrum voor
Asielzoekers (gca) ingericht. gca houdt spreekuren op of nabij iedere locatie.
Tandzorg met preventieve controles en behandeling is toegankelijk voor asielzoekers
onder de 18. Volwassen asielzoekers hebben alleen aanspraak op hulp bij ernstige
pijnklachten.
Sinds 1 januari 2015 dragen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg.
Voor asielzoekers geldt dat coa de komende jaren deze verantwoordelijkheid draagt.
In geval van crisis of een vermoeden van kindermishandeling (Veilig Thuis) is de gemeente verantwoordelijk. Ook voor asielzoekers. De jeugdgezondheidszorg voor asielzoekers tot 19 jaar bestaat bijvoorbeeld uit een verpleegkundige intake, het opstellen
van een vaccinatieplan conform het Rijksvaccinatieprogramma (rvp) en mogelijke
extra contactmomenten bij gezondheidsrisico’s.
Minderjarige asielzoekers kunnen indien nodig jeugdhulp ontvangen volgens de
Jeugdwet.
Gemeenten dragen verantwoordelijkheden op het terrein van de publieke gezondheidszorg. Deze verantwoordelijkheden zijn beschreven in de ‘Wet publieke gezondheid’ (Wpg) en gelden ook voor asielzoekers. Voor de publieke gezondheidszorg asielzoekers (pga) heeft het coa een overeenkomst met ggd ghor (Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland. Vanaf 1 januari 2010 voeren de regionale ggd’en de pga-taken uit in de asielzoekerscentra
in hun gemeente(n). ggd ghor Nederland sluit hiervoor een overeenkomst af met alle
ggd’en, en daar waar van toepassing, met de plaatselijke jeugdgezondheidszorg (jgz)
instelling. ggd ghor Nederland voert de landelijke coördinatie en ondersteuning uit
met betrekking tot pga. Asielzoekers hebben toegang tot publieke gezondheidszorg
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op grond van de ‘Wet publieke gezondheid’ (Wpg). Dit omvat onder meer preventie
en bestrijding van infectieziekten en gezondheidsbevordering door collectieve voorlichting.

2.5

educatie

Regeling verstrekking asielzoekers artikel 9:
Behoudens de uitzondering genoemd in lid 9, omvat de opvang in een
opvangvoorziening in elk geval de volgende verstrekkingen:
1d

recreatieve en educatieve activiteiten;

Het coa zorgt ervoor dat tijdens het verblijf in de opvangvoorziening:
3d	de asielzoeker een programma voor educatie en ontwikkeling wordt
geboden.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen van asielzoekers.
Als ze drie maanden in Nederland zijn moeten ze verplicht naar school.14 Ieder asielzoekerscentrum is gekoppeld aan een basisschool. Maar ouders mogen ook zelf een
school kiezen voor hun kind.
Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland eerst naar de inter
nationale schakelklas waar ze de Nederlandse taal leren. Als ze voldoende Nederlands
spreken gaan ze verder in het gewone onderwijs. Volgens de wet zijn (reguliere) leerlingen van 16 en 17 jaar deels leerplichtig: zij kunnen werk en leren combineren in
plaats van volledig dagonderwijs te volgen. Voor asielzoekerskinderen uit die leeftijdscategorie is zo’n combinatie veelal niet mogelijk, in verband met restricties op het
gebied van werk. Zij zijn in dat geval volledig leerplichtig.
Van de meerderjarige asielzoekers kiest een deel ervoor om te werken of te studeren
tijdens hun verblijf in de opvang. Afhankelijk van de fase van de procedure waarin een
bewoner zich bevindt biedt het coa op het azc diverse educatieve programma’s aan:
•

Bijvoorbeeld taallessen en de training ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’
voor bewoners die nog maar kort in Nederland zijn. Wie deze trainingen heeft
gevolgd kan aanvullende taallessen volgen om nog beter Nederlands te leren
spreken;

•

Op elk azc is een Open Leercentrum. Hier staan computers en kunnen bewoners
gebruik maken van internet. Kinderen kunnen hier hun huiswerk maken. Er is
begeleiding van medebewoners en vrijwilligers;

•

Volwassenen die onderwijs willen volgen kunnen daarbij ondersteuning krijgen
van de Stichting voor Vluchteling-Studenten uaf. Het uaf ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers in de vorm van advies en voorlichting, maar ook in de begeleiding tijdens studie, bemiddeling naar werk en financiële ondersteuning.15
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2.6

werk

Regeling verstrekking asielzoekers artikel 18:
1. 	Een asielzoeker kan door het coa nader aan te wijzen werkzaam
heden verrichten in en rondom de opvangvoorziening, voor de
uitvoering waarvan een vergoeding kan worden gegeven;
2. 	Het coa zorgt voor een evenredige verdeling van het aanbod van
werkzaamheden bedoeld in het eerste lid over de in de opvang
voorziening verblijvende asielzoekers die daarvoor in aanmerking
wensen te komen.
3. 	De vergoeding die een asielzoeker ontvangt voor het verrichten van
werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, bedraagt in totaal niet
meer dan 1 14,– per week.

Asielzoekers kunnen werken in en rondom het asielzoekerscentrum. Het coa bepaalt
welke werkzaamheden dit zijn en verstrekt de maximumvergoeding van 1 14 per
week.
Asielzoekers mogen pas regulier werk verrichten wanneer de asielaanvraag minstens
zes maanden in behandeling is. Hiervoor moet dan wel een tewerkstellingsvergunning
zijn verleend door het uwv op basis van de ‘Wet Arbeid Vreemdelingen’ (wav). Als
deze vergunning is verleend, mag maximaal 24 weken per jaar gewerkt worden. Voor
asielzoekers die optreden als artiest, geldt een maximum van 14 weken per jaar. Met
een tewerkstellingsvergunning kunnen asielzoekers ook als zelfstandig ondernemer
werken. Asielzoekers hebben recht op gelijke beloning, het uwv controleert of er geen
sprake is van onderbetaling.
Als asielzoekers inkomsten verwerven met hun werk, staan ze een bijdrage af aan het
coa voor onder meer de kosten van de opvang. Ze mogen 25% van hun inkomen, tot
een maximum van 1 185 per maand, zelf houden. Als ze meer verdienen dan het bedrag dat ze het coa verschuldigd zijn, mogen ze de rest van de inkomsten houden.
Navraag bij het coa over de hoogte van dit verschuldigde bedrag leverde echter op
dat deze bovengrens niet in kaart is gebracht.
Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen als ze een vrijwilligersverklaring van het
uwv hebben.
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2.7

inburgering

Regeling verstrekking asielzoekers artikel 9a
Aan de vreemdeling, bedoeld in artikel 3, derde lid, de onderdelen c, e, j
en k, die inburgeringsplichtig is op grond van de Wet Inburgering, kan
tijdens diens verblijf in de opvangvoorziening een voorziening worden
aangeboden op grond waarvan een aanvang kan worden gemaakt met de
voorbereiding van het examen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel
a van die wet.
•	
Deze voorziening wordt slechts aangeboden aan de vreemdeling,

bedoeld in het eerste lid, die een verklaring heeft ondertekend,
waarin hij verklaart de voorziening te accepteren en aan de voor
ziening deel te nemen.
•	
De voorziening bevat in ieder geval de onderdelen op grond waar-

van vaardigheden in de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving worden verworven.
•	
De deelname aan de voorziening vindt plaats op vrijwillige basis en

is kosteloos.

Tijdens het verblijf in de opvang biedt het coa asielzoekers die een verblijfstatus is
toegekend, de mogelijkheid om het programma ‘Voorbereiding op inburgering’ te volgen. Dit aanbod is dus niet toegankelijk voor asielzoekers die nog in afwachting zijn
van een verblijfsstatus, maar alleen beschikbaar voor asielzoekers die een positief besluit hebben gehad op hun asielaanvraag. Hiermee valt dit aanbod eigenlijk buiten de
scope van dit onderzoek. Echter, omdat het een aanbod is dat voorbereidt op integratie
in de Nederlandse samenleving en het binnen de asielopvang wordt geboden, wordt
het wel benoemd in dit hoofdstuk.
Het programma bestaat uit drie delen: een taalprogramma, een training ‘Kennis van
de Nederlandse Samenleving’ (kns) en persoonlijke begeleiding. Bij het taalprogramma
kunnen continu statushouders instromen. Zodra zij een positief besluit hebben ontvangen, kunnen zij starten met de lessen. Statushouders kunnen het programma volgen tot vertrek uit het azc. Er wordt gewerkt met een digitaal lesprogramma. Ook als
statushouders niet meer in het azc wonen hebben zij via dit programma nog toegang
tot het lesmateriaal.
De training ‘Kennis van de Nederlandse Maatschappij’ (knm) duurt twee dagdelen en
heeft als doel de statushouder voor te bereiden op de eerste twee maanden van het
verblijf in de gemeente. In de training vormen de begrippen eigen verantwoordelijkheid en initiatief de rode draad. Vijf belangrijke thema’s komen aan bod:
•

Praktische zaken voor de verhuizing naar de gemeente;

•

Wonen in Nederland;

•

Werk en inkomen;

•

Inburgeringsplicht;

•

Gezondheidszorg.
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De training wordt uitgevoerd in taalgroepen. Als het niet mogelijk blijkt om een taalgroep samen te stellen, dan krijgt de statushouder een persoonlijk knm-gesprek.
Hierdoor krijgen alle statushouders de voor hen belangrijke informatie.
Persoonlijke begeleiding maakt deel uit van het traject ‘Voorbereiding op inburgering’
en bestaat uit twee gesprekken. Elke statushouder krijgt een persoonlijk informatiedossier. Dit dossier is eigendom van de statushouder en bevat onder andere infor
matie over opleiding, expertise en het resultaat van het programma ‘Voorbereiding
op inburgering’.16

2.8

kosten

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste faciliteiten waar asielzoekers recht op hebben en
gebruik van kunnen maken vanuit de Rva belicht. Met de enorme toename van de
asielinstroom zijn de kosten voor dit systeem aanzienlijk toegenomen. Het kabinet
boekt voor 2016 1 1,2 miljard in voor de opvang van asielzoekers in het eerste jaar dat
ze in Nederland verblijven. Voor 2015 werd eveneens bijna 1 1,2 miljard uitgetrokken.
Ter vergelijking, in 2014 kostte de eerstejaarsopvang nog 1 340 miljoen euro. De toename van deze kosten is een van de onderwerpen van debat en komt ook in hoofdstuk 5 waar de onderzoeksresultaten worden besproken nader aan bod.
Nederland boekt de kosten voor huisvesting en dagelijkse levensbehoeften van asielzoekers die zich hier melden sinds 1992 op Ontwikkelingssamenwerking. Internationale regels staan dat toe gedurende het eerste jaar. Voor 2016 betreft dit een vijfde van
het budget van Ontwikkelingssamenwerking.

2.9

conclusie

In dit hoofdstuk is de totstandkoming van de huidige vorm van asielopvang beschreven. Tot 1987 was dit decentraal geregeld en kon de asielzoeker via de sociale dienst
van een gemeente een beroep doen op ondersteuning. Met de toename van het aantal
asielzoekers werd er eind jaren ’80 voor gekozen om opvang centraal te organiseren.
Eerst via de ‘Regeling Opvang Asielzoekers’ en vanaf 1994 via de vanaf dat jaar bij wet
ingestelde Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het coa. Het coa voert uit in opdracht
van de verantwoordelijke bewindspersoon, waarbij de ‘Regeling verstrekking asielzoekers’ (Rva) als kader dient voor rechten en plichten omtrent de basisvoorzieningen
voor asielzoekers. Met dit hoofdstuk is het aanbod op het gebied van huisvesting,
gezondheidszorg, educatie, werk en inburgering beschreven op basis van informatie
van de Rijksoverheid en uitvoerende diensten. Ook is hierbij ingegaan op bijvoorbeeld
het aantal verhuisbewegingen waarmee een asielzoeker te maken krijgt, en het aantal
betrokken partners bij bijvoorbeeld de uitvoering van de gezondheidszorg en wet- en
regelgeving die relevant zijn voor de uitvoering van dit aanbod zoals het universele
recht op onderwijs maar ook de ‘Wet Inburgering’. Tot slot is een kort overzicht van de
kosten van de asielopvang gegeven.
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In het volgende hoofdstuk wordt het theoretisch kader beschreven waarin complexiteit centraal staat. In hoofdstuk 4 wordt de methodologische verantwoording van dit
onderzoek beschreven en uitleg gegeven over het keuzeproces dat is doorlopen. In
hoofdstuk 5 en 6 gaan we verder in op de complexiteit die van invloed is op de uit
voering van de huidige asielopvang en de gevolgen die deze opvang heeft op verdere
integratie in de Nederlandse samenleving.
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3
3.1

Theoretisch kader
inleiding

Met dit hoofdstuk wordt gepoogd de wetenschappelijke theorie op het gebied van
complexiteit rondom beleidsvorming en -uitvoering in kaart te brengen, en gerelateerd aan asielopvang. Hoe is deze vorm van opvang ontstaan en welke rol hebben
de verschillende onderdelen en actoren hierin gespeeld? Is er sprake van een bewust
gekozen beleid of is het huidige systeem een resultaat van padafhankelijkheid? Hoe
verhouden nationaal en lokaal bestuur zich ten opzichte van elkaar binnen de vormgeving en uitvoering van dit beleid? Is het de vraag hoe de complexiteit van dit stelsel
omarmd moet worden om te komen tot een verbetering? Of bevindt zich onder de
deken van complexiteit een relatief eenvoudig alternatief?

3.2 	complexiteit in ingewikkelde systemen of complexe
systemen
De benadering van complexiteit in het Nederlandse asielsysteem heeft veel weg van
de complexiteitsreducerende of rationeel-mechanische stroming uit de tweedeling
van Teisman, waarin niet van complexe maar van ingewikkelde systemen wordt gesproken. 17 Deze stroming zoekt naar orde en wetmatige mechanismen binnen ingewikkelde systemen. Theoretici die zich van deze benadering bedienen, zoals Pacalle,
Hamel, MacIntosh & MacLean, gaan uit van een kenbare en stuurbare werking van
systemen. Vanuit hun perspectief is een complex systeem vooral een ingewikkelde
variant van een eenvoudig systeem. Die visie impliceert dat complexe systemen te
vereenvoudigen zijn. Wetenschappers uit deze stroming graven in de ogenschijnlijke
complexiteit en chaos, om daaronder een relatief eenvoudige basisstructuur te vinden.
Onder de voor hen hinderlijke want orde verstorende laag van complexiteit, onderscheiden ze kernvariabelen en vanuit ingewikkelde processen herleiden ze kernpunten. Op basis van deze kernelementen voorspellen zij trendmatige ontwikkelingen.
Een rationele aanpak moet het hen vervolgens mogelijk maken om het pad van de
voorspelde ontwikkeling te verlaten en af te slaan naar een ander pad, dat van het
gewenste punt in de toekomst, het doel dat voor ogen staat. Met methoden als volg-,
toezichts- en controlesystemen wordt zowel overzicht verkregen als afwijkend gedrag
aangetoond en beheerst.
De logica die onder het asielsysteem lijkt te liggen als het gaat om soberheid, de blokkade op inburgering tijdens de procedure en afschrikwekkend lange termijnen heeft
veel weg van deze benadering: het afstruinen van het pad van verborgen orde naar
een situatie van minder asielinstroom en het daaraan verbonden beslag op de maatschappij. Rapporten zoals dat van Regioplan, de wrr en de Kinderombudsman tonen
aan dat zo’n benadering van de asielprocedure negatieve gevolgen kan hebben op andere terreinen: van een voorland van inactiviteit bij volwassenen tot aan een verstoorde ontwikkeling bij kinderen. Het idee van een orde onder lagen van complexiteit is
niet veel meer dan een ontoereikend idee, volgens theoretici als Byrne, Flood, Fonseca,
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Shaw en Haynes die de tweede stroming uit Teismans tweedeling vormen. Zij zien
complexe systemen als meer dan de som van de onderlinge delen en richten zich op
de onvoorspelbare en niet causale ontwikkelingen hierin.
Waar de complexiteitsreducerende of reductionistische stroming uitgaat van ingewikkelde systemen met een bepaalde, min of meer verborgen orde, richt deze tweede
stroming zich op de complexe systemen. Volgens Geyer & Cairney18 is reductionisme
zowel het tegendeel als de oorsprong van de complexiteitstheorie: zij stellen dat die
laatste voortkomt uit de fatale tekortkomingen van de eerste. Het uitgangspunt van
de complexiteitstheorie is volgens hen dat de interactie van verschillende elementen
leiden tot uitkomsten die niet toegeschreven kunnen worden aan de individuele delen
van een systeem. Vandaar dat in die benadering de aandacht van de afzonderlijke
delen verlegd wordt naar het systeem als geheel, een netwerk van elementen die in
interactie tot systemisch gedrag leiden.

3.3

complexiteit en samenhang

Deze benadering is meer getrouw aan de inzichten uit de sociale en medische wetenschappen waaruit naar voren komt dat factoren op het ene domein die op het andere
domein beïnvloeden – en andersom. Bij bepaalde factoren zelfs intergenerationeel of
epigenetisch. Het grote geheel met zijn ondoorzichtige samenhang en de daaruit
voortvloeiende complexiteit is niet zonder meer in stukken te hakken, zoals Senge19
letterlijk fabelachtig laat zien. Volgens hem gaat het erom dat de gehele olifant wordt
aanschouwd, zoals hij het in een van de elf wetten uit zijn Vijfde Discipline verwoordt.
Zijn olifant komt uit een Soefistisch verhaal waarin drie blinde mannen delen van een
olifant bevoelen en denken te weten wat ze te pakken hebben. Volgens Senge is die
wijze van perceptie niet veel anders dan hoe verschillende afdelingen als marketing,
productie en research binnen een organisatie tegen organisatorische uitdagingen kijken.
Men ziet de afzonderlijke problemen, zo stelt Senge, maar niemand weet hoe het beleid
van hun afdelingen met elkaar interacteren. Senge haalt de slotzin uit het Soefistisch
verhaal aan: “Met deze manier van waarnemen, zullen ze nooit weten wat een olifant
is.” Hiermee stelt Senge de complexiteitsbenadering boven de reductionistische, of
binnen de tweedeling van Teisman: de tweede stroming boven de eerste. De fatale
tekortkomingen van reductionisme zijn daarmee niet zomaar van tafel. In de beroemde
metafoor van Senge: “Maar soms gaan mensen door en delen ze een olifant toch doormidden. Dat levert niet twee kleinere olifanten op, maar een rotzooi. Met een rotzooi
bedoel ik een gecompliceerd probleem dat niet op te lossen valt, omdat de oplossing
ligt in interacties die je niet kunt vinden als je alleen kijkt naar de delen die je dan in
handen hebt.”

3.4

beleid en complexiteit

Bij de olifant van het asielsysteem lijkt eenzelfde les te leren. Diverse domeinen die
apart van elkaar uitgevoerd worden en die – in hun schijnbare samenhang – met hun
verloren tijd slechts leiden tot de lage arbeidsparticipatie waarvan de wrr spreekt.
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De realiteit van alledaagse complexiteit botst op de beleidsrealiteit die gebaat is bij
ordening, controle en ogenschijnlijke helderheid. Het maken van beleid is immers een
zoektocht naar eenvoud.20 Volgens Sharkansky worden complexiteiten genegeerd bij
het maken van beleid. Beleidsmakers nemen de kortste weg en volgen daarom de
platgetreden paden die talloze anderen voor hen al zijn gegaan met een bepaalde
graad van succes. Niet alleen vanwege de complexiteit die alom aanwezig is in de politiek-bestuurlijke beleidsomgeving, maar ook vanwege chronische tijdsdruk. Er is geen
tijd voor een lange analyse over hoe doelen na verloop van tijd bereikt gaan worden,
zo stelt Sharkansky, maar actie is vereist, en wel in de meest nabije toekomst. Vandaar
dat de bekende weg gegaan wordt, de snelste en kortste weg, hoe imperfect ook, zelfs
als dat betekent dat mogelijk waardevolle alternatieven terzijde gelaten worden.
Maar het is de weg die conventioneel en praktisch is, voorzien van het gewicht van
ervaring dat de doorslag geeft. En juist die simplificerende omgang met complexiteiten
kan zorgen voor nieuwe complicaties, aldus Sharkansky. Maatregelen om deze complexiteiten te simplificeren, zoals bijvoorbeeld het optuigen van bureaucratische regels
of privatisering, hebben weinig zin: ze verminderen het aantal complexiteiten niet,
maar ze verplaatsen de verantwoordelijkheid om ermee om te gaan van de ene groep
actoren naar de andere. Zoals de complexiteiten niet verdwijnen op het moment dat
een taskforce wordt opgericht, of losse investeringen worden gedaan op deelgebieden
als activering of educatie. Dat asiel zo’n sterk gepolitiseerd onderwerp is en daarmee
fel beschenen wordt door de spotlights van sociale en traditionele media, lijkt volgens
deze inzichten van Sharkansky alleen te leiden tot een neerwaartse spiraal waar juist
een circle of virtue gewenst zou zijn. De verdere simplificering van het heikele thema in
goedbekkende soundbites is niet wat omgang met complexiteiten vereist. Integendeel:
onzekerheden die gepaard gaan met aanpassingen, met het herzien van een systeem,
lijken niet te worden aanvaard en dienen te worden weggeorganiseerd: het kabinet
volgt de lijn, het pad dat voorheen al uitgestippeld lag, dat eerder begaan is. Weliswaar
in andere tijden, maar leidend naar een aanvaardbare bestemming in het midden tussen
onstuitbare instroom en gesloten grenzen.

3.5

padafhankelijkheid

Sharkansky spreekt niet zomaar van een platgetreden pad. In de complexiteitsreducerende of reductionistische benadering ligt namelijk padafhankelijkheid (Arthur21;
Mitleton-Kelly22) op de loer: het volgen van het vaste pad binnen systemen die zich
uiterlijk chaotisch lijken te ontwikkelen en waarbij de keuze voor andere paden niet
meer overwogen wordt. Het vroegste voorbeeld van padafhankelijkheid is dat van
David23 met betrekking tot het Qwertytoetsenbord. Deze indeling van het toetsenbord
won het in de concurrentiestrijd van de Dvorak-variant, omdat op de aloude typemachine de letters die het vaakst gebruikt werden verder van elkaar af waren geplaatst,
waardoor hamertjes niet vast kwamen te zitten. Hoewel dat argument met de toepassing van computertoetsenborden niet meer steekhoudend is, en op Dvorak-toetsenborden hogere typesnelheden kunnen worden behaald, blijft qwerty de gangbare
indeling. Dat pad is ingezet en kan niet makkelijk verlaten worden. Hoewel de logica
niet langer geldt, geldt de gemaakte keuze als onweerlegbaar. In de fameuze woorden
van David: “Het ene verdomde ding leidt tot het andere.”
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Teisman (2005) geeft als voorbeeld van padafhankelijkheid dat een leider van een politieke partij een standpunt inneemt waarvan deze moeilijk kan afstappen. Pas als er
verkiezingen zijn of de leider wordt opgevolgd dient zich een kruising aan. Zo’n kruispunt (bifurcatie) doet zich voor als de actor ziet dat de situatie veranderd is en het
gevolgde pad naar het gestelde doel niet meer zo volkomen lijkt als voorheen omdat
er elders andere, meer aantrekkelijke doelen zichtbaar zijn geworden. Als er echter
geen kruispunt te bekennen lijkt, kan het ingeslagen pad een doodlopende weg blijken,
“hoe veel en vaak mensen in dat systeem ook roepen dat het verkeerd gaat”. Dit wordt
in de literatuur een ‘lock-in-situatie’ genoemd: in de complexiteitstheorie wordt hiervan gesproken bij grote padafhankelijkheid. In de woorden van Teisman: “De leider
kan geen kant op behalve te doen wat hij al doet. Zodra het merendeel van de leiders
zich als gevangen gaat gedragen van hun eigen pad, raakt het gehele systeem lock-in.”

3.6

multi-level governance

In het Nederlandse asielsysteem is complexiteit in hoge mate aanwezig. Niet in de
laatste plaats vanwege het grote aantal actoren dat op verschillende niveaus acteert.
‘Multi-level governance’ betreft de complexe patronen van samenwerking en beïnvloeding van internationale, nationale en regionale actoren binnen netwerken24. In het
vocabulaire van Teisman heet het “een stelsel in een stelsel”. Waarbij in dit specifieke
geval gesproken kan worden van meerdere stelsels. Allereerst vanwege de meerdere
domeinen die hierbij samenkomen, elkaar overlappen en beïnvloeden in de verschillende stadia van opvang: van de centrale opvang locatie (col) naar de proces opvang
locatie (pol) en daarna het asielzoekerscentrum (azc). Daarmee zijn ook verschillende
partijen met verschillende (deel)belangen in het systeem betrokken: van coa tot ggd
en van uwv tot ministeries als Veiligheid en Justitie (v&j), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw). Partijen op verschillende
overheidsniveaus, maar ook semi-overheden, ngo’s en commerciële partijen. Binnen
de landsgrenzen is er daarbij nog sprake van een scheiding tussen asielbeleid enerzijds, waarvoor de nationale overheid verantwoordelijkheid draagt en het integratie
beleid anderzijds, dat bij gemeenten is belegd.
Met de gelaagdheid aan overheden die betrokken zijn bij asielbeleid, is er sprake van
een verdere complicerende factor, en daarmee met recht: stelsels in een stelsel. Dat
begint bij de Europese Unie (eu) en haar Dublinverordeningen, waarin is bepaald dat
asielaanvragen slechts door de lidstaat waar de migrant de eu binnen komt in behandeling genomen kan worden. Dat leidt tot een uiterst ongunstige uitgangspositie voor
landen aan de buitengrenzen van de eu, die daarom niet ongaarne zien dat migranten
doorreizen naar landen die makkelijker asiel verlenen zoals Duitsland en Zweden
(Entzinger). Daarmee komt de discussie los over het verdelen van vluchtelingen, de
zogenoemde burden sharing, en daarmee de werking van ‘Dublin’, het fenomeen van
omhekte landsgrenzen binnen de eu en de daaraan verbonden vraagtekens bij het
Schengenverdrag. Een kwestie waarin eu-lidstaat Nederland een rol speelt, maar allesbehalve bepalend is. Deze supranationale aangelegenheden, aanvullend op de scheiding tussen nationale en lokale overheid omtrent asiel- en integratiebeleid, onderschrijven de relevantie om dit beleid te zien vanuit het perspectief van multi-level
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governance: een systeem van continue onderhandeling tussen gevestigde overheden
op verscheidene territoriale lagen (Marks, 1993). De theorie beschrijft hoe supranationale, nationale, regionale en lokale overheden verstrikt zijn in territoriaal overkoepelende beleidsnetwerken (Marks25). Wat evenzeer geldt voor private actoren zoals ngo’s,
producenten, consumenten, burgers (Van Tatenhove en Liefferink26). Binnen de landsgrenzen speelt daarbij nog mee dat beeldvorming, ofwel framing, bij een controversieel
onderwerp als migratie de samenwerking in een multi-level setting tussen nationale
en lokale overheid verder compliceert zoals Scholten27 laat zien. Waar multi-level
governance met het daarbij behorend oog voor zowel nationale als lokale aspecten
in een depolitiserende benadering gepast lijkt te zijn, dreigt ontkoppeling tussen de
overheidslagen met tegenstrijdige probleemanalyses en politieke conflicten tot gevolg
(De Zwart28).

3.7

conclusie

In dit hoofdstuk staat beschreven welke rol complexiteit speelt in systemen, is op
basis van wetenschappelijke literatuur uiteengezet hoe complexiteit tot uiting komt
in ingewikkelde systemen en hoe dit zich onderscheidt van complexiteit in complexe
systemen.
Het Nederlandse asielsysteem is een complex systeem. De beleidscontext zoals beschreven in het vorige hoofdstuk geeft daar blijk van. Zoals het vorige hoofdstuk laat
zien, zijn deze domeinen in de realiteit van de Rva netjes opgeknipt in delen. Veelal
ook bovenop of deels in plaats van de reguliere wetgeving op dat domein, die voor
elke inwoner van Nederland geldt. Uitgevoerd door actoren die hier in de reguliere
samenleving een rol in hebben, zoals de ggd en het uwv of door partijen die hiervoor
speciaal in het leven zijn geroepen zoals coa en mca. Deze domeinen staan in de praktijk niet op zich, maar interacteren met elkaar. Zo zijn factoren op het gebied van gezondheid van invloed op bijvoorbeeld educatie en werk – net als andersom – en spelen
huisvestingsfactoren een rol bij onder meer gezondheid. De centrale vraag in dit onderzoek is hoe vanuit deze complexe praktijk tot een verbetering van het systeem kan
worden gekomen. Met de wetenschappelijke benadering is in dit hoofdstuk ingegaan
op beide contraire stromingen binnen de complexiteitstheorie: complexiteitsreducerend
en -erkennend. Hierbij is de rol van multi-level governance en padafhankelijkheid
betrokken.
In hoofdstuk 4 wordt de methodologische verantwoording van dit onderzoek beschreven en uitleg gegeven over het keuzeproces dat is doorlopen. In hoofdstuk 5 worden
de onderzoeksresultaten in kaart gebracht en wordt een beeld geschetst van de complexe praktijk. In hoofdstuk 6 wordt deze complexe praktijk gespiegeld aan de in dit
hoofdstuk beschreven theorie en wordt gepoogd een inzicht te bieden in een wetenschappelijke benadering van deze werkelijkheid en de mogelijkheden die er liggen.
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4
4.1

Methodologische verantwoording
inleiding

In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van het keuzeproces dat is door
lopen om dit onderzoek vorm te geven en voor welke strategie is gekozen.

4.2

de onderzoeksstrategie

Een onderzoeksstrategie is een reeks van samenhangende beslissingen die voor de
onderzoeker leidend zijn in het onderzoek. Verschuren en Doorewaard onderscheiden
een aantal keuzes die gemaakt moeten worden. Er kan een keuze gemaakt worden
tussen theoriegericht en praktijkgericht onderzoek. Er kan gekozen worden voor
breedte of diepgang. En er kan gekozen worden voor een meer kwantitatief of meer
kwalitatief onderzoek. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van praktijkgericht
kwalitatief diepgaand onderzoek.
Praktijkgericht onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van
een probleem in de praktijk.29 Met dit onderzoek wordt beoogd om inzicht te creëren
in de samenhang en uitvoering van de Rva en de mogelijkheden voor ontwikkeling
van dit beleid die respondenten zien. Meer specifiek is gekozen voor de casestudy, met
als doel om een diepgaand en integraal inzicht te krijgen in een of enkele tijd-ruimtelijk begrensde objecten of processen.30 Voor dit onderzoek en met dit doel zijn vijftien
interviews afgenomen, onder respondenten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van
het beleid en de praktische uitvoering van het beleid. Een diepte-interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode en uitermate geschikt om ideeën en opvattingen over
een bepaald onderwerp te achterhalen.31 Hiermee is getracht te achterhalen hoe verschillende actoren met verschillende verantwoordelijkheden, posities, rollen en op
verschillende niveaus binnen (de periferie van) het asielsysteem dit systeem ervaren.

4.3

onderzoeksgroep en werkwijze

De onderzoeksgroep is samengesteld uit actoren die een rol spelen in het Nederlandse
asielsysteem. Respondenten op verschillende niveaus in de hiërarchie van hun organisatie: van bestuur, via beleid, naar uitvoering. Vertegenwoordigers van het brede palet
aan actoren op verschillende niveaus in het systeem, zoals de verantwoordelijke
ministeries op rijksniveau en de gemeenten die een azc hebben of zich op de komst
ervan voorbereiden. Ook zijn partijen geïnterviewd die actief zijn op de verschillende
domeinen, zoals onderwijs, gezondheid, activering en werk. Dit levert een gemêleerde
groep op met tegengestelde en overlappende perspectieven uit de meest relevante
richtingen en niveaus. Daarmee kan een beeld worden gevormd van het systeem als
geheel en de op elkaar inwerkende delen.
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De organisaties die vertegenwoordigd zijn in dit onderzoek betreffen:
•

Rijksniveau: Ministerie van v&j, Ministerie van SoZaWe;

•

Gemeentelijk niveau: vng, Gemeente Utrecht, Gemeente Rotterdam;

•

Onderwijs: uaf, lowan;

•

Gezondheid: ggd Utrecht, mca;

•

Werk/activering: uwv, Accenture, De Vrolijkheid;

•

Algemeen: coa, Vluchtelingenwerk.

Aan de hand van semigestructureerde interviews zijn gegevens gegenereerd. Op basis
van de vraagstelling en deelvragen is ervoor gekozen om deze standaard aan te stippen,
maar niet leidend te laten zijn voor het interview. Hier is voor gekozen om de verschillende geïnterviewde actoren voldoende ruimte en een zekere vrijheid te bieden om
dieper in te kunnen gaan op meningen over de verschillende onderwerpen, en hun
eigen achtergrond hierin een plek te kunnen geven.
De interviews zijn grotendeels bij de geïnterviewde op locatie afgenomen. In de uitvoering is ervoor gekozen om de interviews in tweetallen af te nemen, waarbij de
interviewer de vragen stelt en de ander tegelijkertijd de verslaglegging doet. Voorts
zijn de verslagen gedeeld met de geïnterviewden en hebben zij de mogelijkheid gehad
hun reactie te geven en eventuele onjuistheden kenbaar te maken.
Voorafgaande aan de interviews zijn relevante documenten, rapporten en literatuur
nageslagen om een goede basiskennis te verkrijgen en breed zicht te hebben over de
beleidscontext.
De interviews zijn afgenomen in de periode april, mei, juni 2016.

4.4

de data-analyse

Na het afronden van de onderzoeksperiode waarin de interviews zijn afgenomen, de
verslagen aan de geïnterviewden zijn voorgelegd en eventueel een reactie is ontvangen,
is de data vastgesteld. Op basis van de vraagstelling, de deelvragen en het theoretisch
kader is alle data gecodeerd en gesorteerd en zijn gegevens geanalyseerd. Deze analyse is in de uitwerking van dit onderzoek ondersteund door interessante uitspraken
van respondenten, om een plek te kunnen bieden aan gevoel en emotie die in de
interviews een plek vond.

4.5

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek

Er is gepoogd de betrouwbaarheid en validiteit zo goed mogelijk te waarborgen:
De interviewverslagen zijn voorgelegd aan de respondenten, en met de codering
van de data is de lijn van de onderzoeksvragen en het theoretisch kader gevolgd.
Desalniettemin betreft het een onderzoek naar een actueel probleem met grote
politieke aandacht en impact op de Nederlandse samenleving. De onderzoekers
menen dat alle partijen in vrijheid hebben gesproken en hun mening vrij hebben
geuit. Hier kan echter geen zekerheid over geboden worden.
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4.6

conclusie

Voor dit onderzoek is gekozen voor praktijkgericht kwalitatief diepgaand onderzoek.
Concreet betekent dit dat diverse actoren die onderdeel uitmaken van de keten van
asielopvang zijn geïnterviewd. Met hen is gesproken over de huidige vorm van opvang,
de knelpunten en kansen die zij zien en de wijze waarop het systeem verbeterd kan
worden. Met deze vorm van onderzoek is beoogd om te komen tot, in het meest optimale geval, een oplossing maar in elk geval een aanbeveling of alternatief dat aanzet
tot gedachteontwikkeling omtrent verbetering.
De interviews zijn afgenomen in de periode april tot en met juni 2016. Een periode
waarin de hectiek omtrent de asielinstroom weliswaar iets was afgenomen, maar nog
steeds volop aanwezig was. Gevolg hiervan was dat actualiteiten en de politieke gevoeligheid van invloed waren op de gevoerde gesprekken. In het volgende hoofdstuk
worden de bevindingen van deze gesprekken in kaart gebracht en de onderzoeks
vragen beantwoord op basis van de empirische bevindingen.
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5
5.1

Onderzoeksresultaten
inleiding

In dit hoofdstuk staan de empirische bevindingen weergegeven. Dit is gedaan langs de
lijn van de onderzoeksvraag en de onderliggende deelvragen:
Onderzoeksvraag
Hoe kan het asielsysteem verbeterd worden om de periode waarin een asielzoeker in
afwachting is van een eventuele verblijfsstatus beter te benutten voor toekomstige
opname in de Nederlandse maatschappij?
Deelvragen
•

Hoe is de samenhang en samenwerking binnen het systeem?

•

Welke knelpunten en belemmeringen zijn er volgens de betrokken actoren?

•

Welke kansen en mogelijkheden liggen er volgens de betrokken actoren?

De deelvragen worden eerst behandeld in respectievelijk de paragrafen 5.2, 5.3 en 5.4.
Vervolgens wordt de hoofdvraag beantwoord in paragraaf 5.5. Voor een beperkt deel
wordt gerefereerd aan het theoretisch kader dat in hoofdstuk 3 staat beschreven. In
hoofdstuk 6 worden de empirische bevindingen uitgebreid gespiegeld aan het theoretisch kader en worden de onderzoeksvraag en deelvragen nogmaals beantwoord op
basis van de empirische bevindingen en de wetenschappelijke inzichten zoals beschreven in het theoretisch kader.

5.2

samenhang en samenwerking

De repliek van de respondenten op de vragen over samenhang en samenwerking
spitst zich goeddeels toe op drie elementen: het systeem als geheel, de samenwerking
op beleidsgebied en de samenwerking in de uitvoering. De empirische bevindingen
zijn hierom weergegeven in deze driedeling.
5.2.1 Het systeem als geheel
“Stop alsjeblieft met dit gekke systeem.”
Het grootste deel van de respondenten ontwaart onvolkomenheden in het systeem
met negatieve uitwerkingen. Bijvoorbeeld op volwassen vluchtelingen, qua gezondheid, activering en werk. En op de veiligheid en gezondheid van kinderen. In het
merendeel van de interviews wordt gewezen op mogelijke gevolgen hiervan voor de
maatschappij. De verloren tijd uit het rapport van de wrr wordt in meerdere gevallen
spontaan aangehaald, net als de consequenties hiervan voor de arbeidsparticipatie.
Een respondent wijst in termen van oorzaak en gevolg op de noodzaak hier iets aan
te veranderen: “Als het mislukt: bijstand. Als het lukt: een burger die participeert en
de maatschappij niet tot last is.”
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Enkele respondenten verwerpen het systeem als geheel. Een respondent die dicht op
de dagelijkse praktijk zit, zegt daarover: “Als je het mocht ontwerpen, zou je het niet zo
verzinnen. Schrijf het maar niet op, maar dit is een bezopen systeem.” Deze respondent
verhaalt van een overleg op het ministerie van Veiligheid en Justitie met diverse partijen,
waarin het systeem als geheel ter sprake komt: “Ik zat bij v&j en dan zeggen heel veel
mensen: stop alsjeblieft met dit gekke systeem.” Het merendeel neemt het systeem
echter als een vaststaand gegeven, als de werkelijkheid waarmee nu eenmaal geleefd
moet worden. Een gemeenteambtenaar zegt daarover: “We zijn wel Nederland, blijkbaar hebben we dit soort systemen nodig om alles goed dicht te timmeren. Misschien
zit ik er te naïef in, maar er is vast over nagedacht. Als ambtenaar ben ik gewoon
onderdeel van dit systeem.”
Dominant is de gedachte dat hieraan onder dit kabinet niets te veranderen valt. Zoals
een ambtenaar van een ministerie aanvoert als argument dat herziening van het systeem nu niet mogelijk is: “Dit is het kader waarbinnen we werken. We kunnen hoog of
laag springen, maar met dit kabinet gaat het niet gebeuren.”
5.2.2 Samenwerking op beleidsniveau
“De samenwerking tussen gemeenten en het Rijk is in principe slecht.”
De samenwerking binnen het systeem is voor vrijwel alle partijen een punt van zorg.
Op beleidsniveau, tussen Rijksoverheid en gemeente bijvoorbeeld. Dat begint bij de
verantwoordelijkheden in twee bepalende fases in het proces: de opvang die onder
verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid valt en de verantwoordelijkheid voor integratie van statushouders waarbij de gemeente aan zet is. Een gemeenteambtenaar
zegt daarover: “Tot nu toe was het zo: als de locatie er is, dan is het verder aan het coa,
die regelt alles. Er is al die tijd een waterscheiding geweest. Als mensen in de coa-opvang zaten, dan had je er als gemeente niets mee te maken. Het is een klein staatje
binnen de stad, binnen de gemeente, dat azc.” Een respondent uit een andere gemeente stelt: “Vroeger waren het azc en de statushouders twee gescheiden werelden. De
keten was wel aangesloten, maar nu zien we de noodzaak om nog beter samen te
werken. De aantallen waren er toen niet naar. Nu zien we het belang.”
De respondent duidt daarmee de gemeentelijke aandacht die meer naar voren schuift:
van integratie en inburgering naar de tijd in het azc. Omdat gemeenten de mogelijke
gevolgen dragen van verloren tijd als het gaat om benodigde bijstandsuitkeringen.
Gevolgen die voor gemeenten in zwaarte kunnen toenemen met de recente decentralisaties in het sociale domein. Dat vraagt volgens gemeentelijke respondenten om een
andere benadering dan tot dusver gebruikelijk was. Bijvoorbeeld meer gemeentelijke
bemoeienis met de verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid. Daarbij botsen de
verschillende perspectieven. Een gemeenteambtenaar zegt daarover: “Wij kijken meer:
wat is het doel en hoe kun je dat organiseren? Dat is totaal afwezig bij het Rijk. Die
denken alleen in beheersing en stroming. Die denken al 15 jaar volgens hetzelfde idee:
“Anders krijgen vluchtelingen valse verwachtingen”.”
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Vanuit de Rijksoverheid is de perceptie omgekeerd evenredig. “Gemeenten blijven
achter”, zegt een rijksambtenaar over opvangplaatsen voor asielzoekers. Een andere
ambtenaar die zich vanuit het Rijk met de opvang bezig houdt, zet een ander beeld
tegenover de gemeentelijke ambities om met beleid het azc binnen te komen:
“Gemeenten omarmen wel veel meer. Ook al in het azc. Ze roepen wel, maar zetten
ze er ook financiering op in? Dat blijkt lastig. Tussen bedoelingen en inzet van financiën zit vaak een groot verschil.”
Daarmee is het tere onderwerp van financiën aangeroerd. Een bestuurder vanuit gemeentelijke zijde zegt daarover: “De samenwerking met het Rijk is in principe slecht.
De middelen die we voor inburgering vanuit het Rijk krijgen zijn niet kostendekkend.
Als je meer wil, moet er geld bij. Vanuit de gemeente. Wij vragen al jaren om meer
geld, maar door de politieke actualiteit zijn er nu meer mogelijkheden. Het Rijk heeft
de gemeenten nodig voor opvangplekken.”
Een respondent die zich bezig houdt met het verlenen van ondersteuning aan vluchtelingen ziet de problematische samenwerking van Rijk en gemeenten met lede ogen
aan. Deze respondent voegt er een derde partij aan toe, de publieke opinie: “Drie
spelers die niet goed met elkaar omgaan.”
5.2.3 Samenwerking op uitvoeringsniveau
“Door gebrek aan regie is er onvoldoende samenwerking.”
Ook in de uitvoering is er veel te wensen over op het gebied van samenwerking. Bijvoorbeeld binnen het asielzoekerscentrum. Een respondent die dicht op de uitvoering
zit vanuit het domein van activering stelt: “Er is een probleem en er is een oplossing.
Maar het raakt elkaar niet. Het wordt soms zelfs gefrustreerd. coa is een goede conciërge, maar andere partijen krijgen soms moeilijk aansluiting.” Een andere respondent
die zich in het domein van onderwijs begeeft, vindt dat er meer gemeentelijke sturing
in het azc dient te zijn: “Door gebrek aan regie is er onvoldoende samenwerking. Goed
bedoelde initiatieven vinden elkaar en de vluchteling niet goed genoeg.”
Exemplarisch voor het ervaren gebrek aan samenhang en samenwerking is wellicht de
wijze waarop de dienstverlening op de verschillende domeinen in de uitvoering is georganiseerd: in gescheiden stromen. Zoals een medewerker van de verantwoordelijke
organisatie zelf aangeeft: “De Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva) is de kapstok.
De onderdelen ervan zijn verdeeld onder collega’s. Zo is iemand verantwoordelijk voor
de verstrekking van middelen. Iemand anders voor gezondheidszorg. En iemand voor
activering, de voorbereiding op inburgering.”

5.3

knelpunten en belemmeringen

De knelpunten en belemmeringen die respondenten onderscheiden, zijn verdeeld over
de domeinen huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werk. Het varieert van systemische belemmeringen die de kwaliteit van uitvoering hinderen, tot aan het knelpunt

42

Tussen stad en systeem

van de diverse verhuizingen en het effect daarvan op andere domeinen. Daarnaast
komt draagvlak, en vooral het maatschappelijk gebrek daaraan, naar voren als een
groot knelpunt. Onderstaand zijn de ervaren knelpunten en belemmeringen per subparagraaf weergegeven. Tot slot is een bevinding toegevoegd (in subparagraaf 5.3.6)
die hier nadere duiding aan geeft: de gespleten tong van professional en persoon
waarmee nagenoeg elke respondent spreekt. Hierbij weerklinkt in de professionele
stem het staand beleid en is in het persoonlijk geluid een kritische reflectie of private
afstand te horen.
5.3.1 Huisvesting
“Het is niet goed om in een asielzoekerscentrum te zitten.”
Het andere grote knelpunt dat respondenten naar voren brengen, betreft huisvesting.
Het aantal verhuizingen is volgens meerdere respondenten te hoog. Niet alleen tijdens
het hoogtepunt van wat de vluchtelingencrisis is gaan heten, maar volgens een deel
van de respondenten ook al in het standaardproces. In subparagrafen 5.5.1 en 5.5.2
staat dit verder belicht.
Niet alleen het aantal verplaatsingen is problematisch, ook de impact van het verblijf
in het azc valt volgens meerdere respondenten niet te onderschatten. Een ambtenaar
van een ministerie zegt zonder omwegen: “Het is niet goed om in een asielzoekerscentrum te zitten.” Opmerkelijk genoeg wordt daar vanuit een grote gemeente een ander
beeld tegenaan gezet: “In het azc ontstaat een community, vriendschappen voor het
leven. Het is niet alleen maar kwaad. De discussie wordt nu totaal eenzijdig gevoerd.
Het is of allemaal totaal kwaad of allemaal totaal goed.”
5.3.2 Gezondheidszorg
“Je kunt voor alles naar de dokter, maar je krijgt alleen paracetamol.”
Op het gebied van gezondheid zijn de percepties gepolariseerd. “Mensen ervaren het
alsof je met alles naar de dokter kunt, maar je alleen paracetamol krijgt. Ze krijgen
niet waar ze behoefte of recht op hebben. Je kunt zeggen: het Nederlands zorgstelsel
is goed, ze moeten niet zeuren. Maar dat is niet waar, mensen kunnen zich niet uiten.
Als ze echt onderzocht worden is er veel meer aan de hand.” Dat laatste beaamt een
respondent die betrokken is bij de organisatie van zorg in asielzoekerscentra: “Er is
een check, maar dat is reactief beleid. En of men begrijpt wat het is, is de vraag.” Een
andere respondent spreekt ook spontaan van het Nederlandse paracetamolprocedé:
“In het land van herkomst krijgen ze direct medicijnen. Hier paracetamol.” Toch zijn
er even zoveel respondenten die de geboden gezondheidszorg als ‘goed’, ‘in orde’ of
‘aanvaardbaar’ beoordelen.
Meerdere respondenten stellen het Nederlandse uitgangspunt van zelfredzaamheid
ter discussie, een sleutelelement in ’s lands prille participatiesamenleving: “Het gaat
om zelfredzaamheid. Maar als asielzoeker: hoe zelfredzaam ben je? In Nederland is
het zo: als je niet met je kind naar het cjg wilt, hoef je nooit een dokter te zien. Bij
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asielzoekers is het verschillend gesteld met zelfredzaamheid. Er zijn er genoeg die ook
niet zelfredzaam waren in eigen land.”
Meerdere respondenten spreken van systemische beperkingen die ertoe leiden dat het
werk niet goed wordt uitgevoerd. Zo zegt een respondent vanuit de wereld van het
onderwijs: “Informatievoorziening is voorwaarde, maar die is er niet. Je gaat er vanuit
dat een kind is gescreend, dat hij meedraait in het jeugdgezondheidssysteem. Maar
dat kan een jaar duren.”
Een respondent die zich bezig houdt met het verstrekken van preventieve jeugdgezondheidszorg in een asielzoekerscentrum wijst op een dubbel gebrek aan informatie.
In bepaalde regio’s is deze dienstverlening anders georganiseerd dan wat tot 2010 landelijk de standaard was. De regelgeving is echter niet meegegroeid met de veranderde
praktijk. Daarom verleent het verantwoordelijke ministerie geen toestemming aan
deze medische professionals om noodzakelijke medische gegevens in te zien. “Daardoor moeten we dingen opnieuw doen”, zegt een respondent. “Het is een bizarre situatie die voor niemand wenselijk is. We kunnen hierdoor moeilijk aan onze opdracht
voldoen. Via omwegen lukt het wel, maar dan lopen we altijd achter de feiten aan.”
Een andere belemmering is de achterhaalde manier van registratie, waardoor gewerkt
wordt met parallelle informatiesystemen. Dat schaadt de kwaliteit van werk, zegt een
respondent: “Vluchtelingen lopen meer risico qua gezondheid dan andere gezinnen.
Wij werken preventief en kunnen dus ons werk niet goed doen. Met deze kinderen wil
je dat niet. Een epidemioloog die hier veel onderzoek naar heeft gedaan, geeft aan dat
kinderen niet getraumatiseerd hier komen, maar hier getraumatiseerd raken. Dat wil
je niet als overheid. Ik hoop dat dit verandert.”
5.3.3 Onderwijs
“Voorheen hadden we het over 4% aan fout- en dubbelmeldingen.
Nu zit dat op 50%.”
Datzelfde is te zien als het gaat om onderwijs: systemische tekortkomingen in de informatievoorziening die zorgen voor werk dat op de ene plaats is verricht en elders
moet worden overgedaan. Als gevolg van de vele verhuizingen en van het ontbreken
van een deugdelijk informatiesysteem. Een respondent draagt ter illustratie een praktijkvoorbeeld aan: “Vorige week was er een jongen die nieuw startte in een klas. Diezelfde dag nog gooit hij met tafels. Hierop zetten we hem in een aparte kamer om tot
rust te komen. Dan is de vraag: waar komt die jongen in hemelsnaam vandaan? Zo’n
gezin is overgeplaatst, komt zonder papieren, zonder gegevens. Ik heb de halve dag
rondgebeld. Uiteindelijk is er iemand die zegt: “O, dat is Ahmed, die heeft in dagbehandeling gezeten. Die kan absoluut niet naar regulier onderwijs”. Dat komt vaker voor.”
Daarnaast zijn er ook leerlingen die onder een verkeerde naam in het systeem terecht
komen, waardoor een school bekostiging misloopt. In de woorden van een respondent:
“Ze staan allemaal geregistreerd. Alleen, dat is het vervelende: eerst onder die naam,
want dat staat onder het procesformulier, en dan onder aan andere naam. Eerst onder
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die geboortedatum, dan onder een andere geboortedatum. Daar moet een oplossing
voor gevonden worden. Voorheen hadden we het over minimale verschillen. Toen hadden we het over 4% van de kinderen met foutmeldingen en dubbelmeldingen. Ik denk
dat het nu op 50% zit. Er hapert echt iets goed mis in het systeem, bij het invoeren. Dat
draagt niet bij aan bekostiging. Want als leerlingen niet zijn ingeschreven, krijg je geen
geld. Dan heb je misschien wel 184 kinderen op school, maar als je de helft maar kan
inschrijven, krijg je maar de helft van het geld. Als je tegen de teldatum aanzit, doe je
je best, maar dan loop je dus de helft van je bekostiging mis.”
Naast deze randvoorwaardelijke knelpunten, zien respondenten ook belemmeringen
op inhoud. “De vele verhuizingen hebben als gevolg dat de schoolloopbaan van kinderen steeds wordt onderbroken”, merkt een respondent op. “Ze moeten daardoor steeds
opnieuw beginnen. De middelen die in onderwijs worden gestoken worden zo inefficiënt gebruikt.” Dezelfde respondent ziet ook verloren tijd in het onderwijs op de azclocatie: “De focus ligt vooral op overleven, onderwijs als dagbesteding. Er is veel in- en
uitstroom. Die onzekerheid heeft weerslag op de kwaliteit. Na anderhalf, twee jaar in
het azc, komen ze nog in een schakelklas als statushouder. Ze hebben er al met al vijf
jaar voor nodig om op niveau te komen. In de schakelklas begint het opnieuw: in een
startersklas met kinderen die de taal nog niet goed spreken of niet gewend zijn naar
school te gaan.”
5.3.4 Werk en activering
‘Schrikbarend hoe een groot deel na een paar jaar nog in een uitkering zit.’
Uit de interviews komen twee regels naar voren die mogelijk activering en arbeidsparticipatie belemmeren: het verbod op werk in de eerste zes maanden van de opvang en
de zogenoemde 24-wekentermijn, de maximale periode per jaar waarin asielzoekers
werk mogen verrichten. Over het eerste mogelijke knelpunt poneert een respondent
die aan activering van asielzoekers werkt: “Regels moeten aangepast worden. Gelijk
aan de slag. Niet pas na zes maanden.” Een respondent van het ministerie zegt over
datzelfde onderwerp: “Met de huidige instroom van Syriërs mag 80% blijven. Dat is
ongebruikelijk, voorheen kenden we dat niet. Moet je daarin investeren als je weet
dat de helft wordt teruggestuurd? Dat is een financiële keuze van het kabinet die ik
wel snap.” Een respondent van een ander ministerie denkt daar iets anders over:
“Het eerste half jaar is misschien verloren tijd. Qua werk. Maar je kunt veel doen.
Vluchtelingen die wel op de hoogte zijn en zelf willen, kunnen bijvoorbeeld zelf al
starten met de taal te leren.”
Over de maximale termijn van 24 weken die een asielzoeker jaarlijks maximaal mag
werken, is ook discussie. De voorloper van deze regeling is eind jaren ’90 ingesteld,
destijds voor maximaal 12 weken voor werk dat “naar aard kortdurend” was, zoals
seizoensarbeid in land- en tuinbouw. Daarvoor mochten asielzoekers helemaal niet
werken. Na een positieve evaluatie is die termijn opgerekt naar de huidige duur van
24 weken. Volgens een respondent die zich op dit domein begeeft: “Het politiek klimaat
was toen duidelijk een andere. Met andere aantallen asielzoekers.”
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Vanuit het verantwoordelijk ministerie is de 24-wekentermijn voor de vluchtelingen
die zich nu aandienen, geen belemmering. Een respondent zegt daarover: “Voor de
vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië duurde de procedure 5 tot 7 jaar. Dan is 24
weken te kort. Maar met deze periode is dat anders. Het aantal mensen dat in de
wachtperiode zit en werkt, is heel klein. Ze spreken de taal niet en kennen de weg
niet. Alleen een paar lukt het om aan werk te komen. Vorig jaar waren het misschien
tientallen die aan het werk zijn gegaan.” Een respondent heeft een mogelijke verklaring voor het zeer beperkt aantal asielzoekers die in de wachtperiode aan de slag gaat:
“Asielzoekers worden een soort van weggeconcurreerd door mensen uit Midden- en
Oost-Europa, de zogenoemde moe-landers. Zij doen hetzelfde soort laaggeschoolde
werk dat Nederlanders niet willen doen. En voor deze groep hoeft een werkgever geen
vergunning aan te vragen.”
Boven de mogelijk beperkende regelgeving vormt de huidige benadering van activering en participatie volgens een meerderheid van respondenten een groot knelpunt.
De beknelling schuilt in schurende samenwerking, de aloude waterscheiding tussen
opvang en inburgering met de bijbehorende bestuurlijke verantwoordelijkheden en
daarmee, vanzelfsprekend, de daaraan gekoppelde financiën. Zoals een gemeentelijk
bestuurder het uitdrukt: “De periode in de opvang moet gebruikt worden om sneller te
integreren. Het is schrikbarend hoe een groot deel van de vluchtelingen na een paar
jaar nog in een uitkering zit. Dit kan niet. Daar moeten we iets aan doen. Het Rijk vindt
dat ook, maar maakt regelingen die bedoeld zijn om kosten laag te houden en naar
gemeenten te schuiven. Eigen verantwoordelijkheid. De ideologie van Verdonk. Ik vind
het volstrekt dramatisch. We moeten kijken naar een beter model.”
5.3.5 Draagvlak
“Misschien moet je wel zeggen: donder op met je draagvlak.”
In nagenoeg alle gesprekken komt het maatschappelijk draagvlak als knelpunt naar
voren. Respondenten voeren het gebrek aan dit draagvlak aan als reden om het systeem te laten voor wat het is. Een gemeentebestuurder omschrijft zo de klem tussen
verandering en consolidatie: “Een groep wil helpen. Een andere groep is bijna agressief
negatief. Vindt dat het schandalig is. Overal wordt op bezuinigd, maar niet op deze
groep vluchtelingen. Er is veel emotie. Ze zien gevaar. Dat we extremisme binnenhalen. Er is angst. Dat is lastig voor gemeentebestuurders. Werken we mee aan opvang of
liever niet, want het is slecht voor het draagvlak? De ene kant van de samenleving wil
niet dat we extra’s doen, de andere kant wil geen last. Maar we moeten investeren om
juist geen last te hebben.”
Een rijksambtenaar beaamt dat draagvlak doorslaggevend is, zoals bij het direct toe
laten van asielzoekers op de arbeidsmarkt: “Voor de vluchtelingen is het goed om te
herzien. Maar het vergroot het draagvlak bij de bevolking niet. Hoe leg je dat uit? “Ze
pikken onze banen”.” Dezelfde respondent geeft als overweging om uit de impasse
rond het tekort aan opvangplaatsen te raken: “Misschien moet je wel zeggen: donder
op met je draagvlak.”
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Vooral aan overheidszijde wordt geworsteld met draagvlak en communicatie. Het
gevoel dat geen enkele boodschap goed genoeg is als de komst van een azc wordt aangekondigd, verwoordt een gemeenteambtenaar als volgt: “Iedereen is het erover eens:
draagvlak is heel belangrijk. Is elke keer zoeken. Wat vertel je wel, wat niet? Dat is
precair. Blazen we het niet enorm op? We doen het als overheid nooit goed genoeg op
dit dossier qua communicatie. Niet iedereen vindt de boodschap leuk. Het azc komt er,
we gaan het er niet over hebben of het er komt. Het komt er.”
Waar het om draagvlak gaat, gaat het ook over politiek. Dat helpt niet, aldus meerdere
respondenten. Een andere gemeenteambtenaar vat het samen: “Asielbeleid is zo’n
politiek vraagstuk, dat is een probleem.” Diezelfde ambtenaar ziet hierdoor tegelijk
mogelijkheden: “De sociale woningbouwdiscussie wordt nu verbreed, voor vluchtelingen maar ook voor andere mensen. Never waste a good crisis. Nu wordt een discussie
gevoerd die de laatste 15 jaar niet mogelijk was, om toch in mensen te investeren.
Om mensen te activeren is beter voor de mens, maar ook voor het draagvlak in buurt.”
“De politiek worstelt ermee”, zegt een medewerker van een ministerie over ditzelfde
onderwerp. “De lokale democratie worstelt ermee. Er is geen goed antwoord op bedacht. We moeten draagvlak creëren als publieke sector. Incidenten zoals in Culemborg, daar moeten we van gaan leren.” Een andere respondent stelt dat de weg naar
een oplossing voor deze maatschappelijke discussie geplaveid is met draagvlak: “Dit is
iets dat je politiek moet wegen. Het is oplosbaar, het is een beleidskeuze: wat willen
we asielzoekers geven? Wat hebben we ervoor over? Wat is voor de maatschappij van
belang? Tot waar laat je dat toe? Dat is een maatschappelijke keuze, daar heb je draagvlak voor nodig.”
5.3.6 Het professionele versus het persoonlijke
“Als organisatie zeg ik dit niet, maar wel als persoon.”
In nagenoeg alle interviews komt de botsing naar voren tussen de persoon en de professional die aan het woord is, verenigd in dezelfde respondent. Zoals iemand die een
standpunt opvoert dat niet voor rekening van zijn organisatie kan komen omdat dit de
samenwerking met andere partijen kan belemmeren: “Als organisatie zeg ik dit niet,
maar wel als persoon.” Veelal worden sterkere uitspraken verzacht met de balsem van
een persoonlijke mening of individuele notie. Ook komt het voor dat het gesprek
wordt stilgelegd om helder te krijgen aan wie de vraag wordt gesteld: aan de mens of
de functionaris. Het toont de gevoeligheid van het onderwerp aan, iets dat ook vaker
expliciet naar voren wordt gebracht. Daarmee lijkt er sprake van een persoonlijke afstand van de professionele plaats in het systeem. Een respondent aan overheidszijde
zegt: “Wat is werk en wat is privé qua mening? Ik vind dat er meer ruimte moet zijn
voor bepaalde maatregelen, maar de bestuurder vindt van niet.” Slechts twee respondenten geven spontaan aan dat hun persoonlijke mening niet relevant is. Een van die
twee zegt duidelijk: “Ik voer de opdracht uit. Wat ik ervan vind doet er niet toe.”
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5.4

kansen en mogelijkheden
‘Als ze niet kunnen blijven dan is Nederlands een klein rottaaltje,
koeterwaals, daar heb je niets aan.’

Ondanks een keur aan knelpunten, kritiek op het systeem als geheel en de samenwerking daarbinnen op de verschillende niveaus en domeinen, biedt het huidige systeem
nog altijd kansen en mogelijkheden. Die zijn volgens de respondenten vooral te vinden
in wat betekenisvol wachten wordt genoemd. De maanden of jaren die een asielzoeker
tijdens zijn procedure doorbrengt op de verschillende locaties kan, zo zeggen vrijwel
alle respondenten, beter worden besteed. Met als doel: opvang met perspectief.
Onder de respondenten is duidelijk dat er meer gedaan zou kunnen worden in deze
periode van procedureconforme passiviteit. “Zo vroeg mogelijk moet je laten zien dat
participatie de beste manier is”, zegt een rijksambtenaar die hiermee de streep trekt
tussen de twee majeure fases: die van voor de toekenning van de verblijfsstatus en die
van daarna. En daarmee: de reeds benoemde waterscheiding tussen de competenties
van het Rijk aan de ene kant en die van de gemeente daar tegenover. Zo vroeg mogelijk heet hier: zo vroeg als de verblijfstatus is verleend. “Vanaf de eerste dag dat je
hoort dat je mag blijven. Dus voor statushouders, niet voor asielzoekers.” De respondent beaamt dat het voor de integratie wel beter is als mensen vanaf dag één hieraan
te werken. “Het is een financiële kwestie. Maar ik snap de keuze van het kabinet wel.
En het hoofd van de mensen staat er toch vaak niet naar.”
“Je moet ze niet als groep zien. Een label plakken werkt demotiverend”, zegt een respondent die met diverse anderen vindt dat, zoals in subparagraaf 5.3.3 beschreven
staat, het beter is om al vanaf de eerste dag in het asielzoekerscentrum aan de slag
te gaan. Met betaald werk, stages of vrijwilligerswerk. Of met ondernemerschap:
“Je vindt alle smaken in het azc. Mensen die alles goed hebben voorbereid en gelijk
naar de Kamer van Koophandel gaan. Ook mensen met wie dat nooit gaat gebeuren.
Een grote groep wil aan de slag. Na week twee willen ze iets doen. Ook al spreek je
geen Nederlands en worden diploma’s niet gewaardeerd, dan kun je stages lopen.
Er is een wens onder volwassenen om in contact te komen met Nederland. En winst
voor een bedrijf om mensen mee te laten lopen die niets kosten.”
Inzetten op ondernemerschap, ook in plaats van de huidige inspanningen om toe te
leiden naar een betrekking in loondienst, is een geluid dat ook vanuit een gemeente
te horen is. Een respondent ziet dit als meer gepast voor zowel voor integratie in
Nederland als bij mogelijke terugkeer naar het land van herkomst: “We zien hier een
veranderende arbeidsmarkt met meer zzp’ers. En het loondienstmodel is men ook niet
gewend in land van herkomst.”
Naast inzet op werk en activering, is er ook een roep om eerder te kunnen starten met
voorinburgering en het leren van de taal. Een respondent die dicht op de praktijk zit,
stelt: “coa doet nu voorinburgering. Dat kan beter en intensiever.” Een andere respondent zegt over het leren van Nederlands: “Een belangrijke kans is meer doen aan taalonderwijs. Nu duurt het een half jaar minimaal voor je je verblijfsdocument krijgt. In
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die periode kun je werken aan taal. Dat ligt gevoelig, vanwege de beleidsprincipes van
Verdonk. Het is een politieke kwestie.” Vanuit een gemeente wordt daar geheel anders
tegenaan gekeken: Om verdere migratie in Europa of terugkeer te versoepelen, zou het
beter zijn om Engels te leren. “Als ze niet kunnen blijven dan is Nederlands een klein
rottaaltje, koeterwaals, daar heb je niets aan.” Diezelfde gemeente draagt als enige ook
een vergezicht aan van stadsmigratie die ver afstaat van de werkelijkheid van vandaag: het uitwisselen van vluchtelingen tussen steden. “Als je om tafel gaat met tien
steden met een soort kwartetten: “Heb je voor mij X?”, dan kan dat best. Volgens het
idee van stadsmigratie: Steden hebben behoefte aan bepaalde mensen die andere
steden niet hebben. Zou je kunnen regelen. Als regeringen het met elkaar moeten
regelen, dan gaat dat hem niet worden. De eerste 10 jaar is dit uitgesloten. Een zinloze
toestand. Maar het kan wel oplossingen bieden. Vrij verkeer van mensen over Europa,
waar kun je elkaar aanvullen en toevoegen op arbeidsmarkt? Voor mensen is het ook
beter. Allerlei steden zijn daar best voor in.”

5.5

verbetering van het asielsysteem

In de vorige paragrafen zijn samenhang en samenwerking, knelpunten en belemmeringen en tot slot kansen en mogelijkheden in beeld gebracht. Hiermee worden de
deelvragen uit dit onderzoek beantwoord. Deze inzichten dragen daarmee ook bij aan
de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek: hoe kan het asielsysteem
verbeterd worden om de periode waarin een asielzoeker in afwachting is van een even
tuele verblijfsstatus beter te benutten voor toekomstige opname in de Nederlandse
maatschappij? Het antwoord op die vraag – los van de werking van het systeem als
geheel zoals aangehaald in paragraaf 5.2 – komt op basis van de repliek van respondenten uit op vier grote elementen: kleinschaliger opvang, opvang op één plek, een
andere verdeling van verantwoordelijkheden die bij een andere manier van organiseren past en een snellere procedure. Deze elementen staan hieronder toegelicht.
5.5.1 Kleinschaliger opvang
‘Met kleinere aantallen verwatert het
en neemt ook de maatschappelijke onrust af.’
“Waarom per sé in grote opvang? Kostenefficiëntie is de enige reden”, aldus een respondent die in lijn met het merendeel van de respondenten van mening is dat kleinschaliger opvang beter is voor asielzoekers. Maar ook voor de maatschappij en het
maatschappelijk draagvlak, zoals een andere respondent, werkzaam voor een ministerie, aangeeft. “Als je de asielzoekers verspreid over 369 gemeenten in plaats van acht
asielzoekerscentra, is dat een heel verschil. Met kleinere aantallen verwatert het en
neemt ook de maatschappelijke onrust af.”
Een andere respondent die vanuit het domein van gezondheid zicht heeft op het asielsysteem geeft aan dat kleinschaliger opvang niet haalbaar is met de huidige processen
en voorzieningen: “Er is een roep om kleinschalige locaties, maar het coa wil dat niet.
Zij hebben baat bij het grote, anders moeten ze het proces veranderen. Voor het coa is
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een locatie van minimaal 400 in orde.” Deze respondent stelt dat minstens even goede
voorzieningen wel te organiseren zijn op kleinschaliger niveau als de verantwoordelijkheid hiervoor verschuift van Rijk naar gemeenten: “Als de gemeente daarvoor verantwoordelijk is, kan dat vrij snel. Regulier in de samenleving, lokaal en klein, met
inzet van reguliere huisartsen en reguliere zorg.” Natuurlijk zijn er ook tegengeluiden.
Zoals van een respondent van een ministerie: “Dit is de oplossing niet.”
Kleinschaliger opvang betekent een afscheid van het systeem zoals dat nu is verworden. En daarmee afscheid van een structuur en een bundel aan voorzieningen parallel
aan de samenleving. Afscheid ook van, zoals een gemeenteambtenaar het uitdrukt,
“een staatje in de stad”. Om zo wel terecht te komen in de reguliere maatschappij,
en de situatie zoals deze door een respondent wordt beschreven te beëindigen: “De
samenhang die ontbreekt, is die met samenleving. Men landt niet waar men vertoeft:
15 maanden wachten, 20 keer op transport. De pijn is groot.”
5.5.2 Opvang op één plek
“Ik heb bizarre aantallen van dertien verhuizingen gehoord. Ik zeg wel vaker:
Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?”
Het slotcitaat uit de vorige paragraaf bouwt de brug naar het volgende element voor
verbetering van het systeem, op het domein huisvesting: opvang op één plek. Een
groot deel van de respondenten laakt de vele verhuizingen en de impact daarvan
op asielzoekers. Zoals een respondent de effecten van de verhuizingen op kinderen
verwoordt: “Het huidige systeem houdt voor een kind veel verhuizingen in. Veel verhuizingen betekent een hoop voor overdracht, betekent veel op gezondheid, veel voor
het veilig voelen. Kinderen waarmee echt iets is, die verzuipen in dit systeem met al
die verhuizingen. Vijf is standaard. Ik heb bizarre aantallen van dertien verhuizingen
gehoord. Ik zeg wel vaker: waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?”
In het onderzoek is aan respondenten de vraag gesteld hoe zij het asielsysteem zouden ontwerpen als zij hiertoe een blanco vel zouden krijgen. Van de respondenten die
in staat waren hun ideale systeem te schetsen, was een ruime meerderheid voor opvang op één plek. Zoals een respondent die voor de Rijksoverheid werkt het uittekent:
“Eerst screening in Ter Apel en dan door naar gemeenten. Daar waar de kans is om te
wonen, te werken, gelijk de samenleving in. Opvang in een gemeente, ook als je terugkeert. In Duitsland gebeurt het ook zo.” Dezelfde respondent voorspelt dat deze aanpassing onderwerp van debat wordt zodra de gemoederen rondom de zogenoemde
asielcrisis zijn bedaard: “Het huis staat in de fik. Zodra de brand geblust is, krijg je deze
discussie.”
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5.5.3 Anders organiseren, andere verantwoordelijkheid
“Het voorbeeld van België is wel interessant.
Daar is deze keten uit de politiek getrokken.”
Uit de beantwoording van de deelvragen blijkt dat de gescheiden verantwoordelijk
heden van Rijk en gemeenten niet bevorderlijk zijn voor gewenste maatschappelijke
uitkomsten. Zo is vanuit rijksperspectief bezien de toewijzing van plekken voor opvang van asielzoekers en vestiging van statushouders door gemeenten ontoereikend.
Zoals gemeenten er onder meer met hun verantwoordelijkheden op het sociaal domein
en verplichtingen voor het voorzien in bijstandsuitkeringen last van hebben dat het
Rijk de tijd van asielzoekers kwijt speelt. Er lijkt, afgaande op de repliek van respondenten, weinig sprake van succesvol multi-level governance, zoals de voorbeelden in
subparagraaf 5.2.2 onderschrijven.
Vanuit de lagere overheid welt de wens op om bevoegdheden naar onder te trekken.
Zoals een gemeenteambtenaar het formuleert: “Nu kunnen we als gemeente weinig.
Het zou helpen om dit dossier te decentraliseren en gemeenten zelf kansen en middelen
te geven om dingen te ontwikkelen. Omdat ik denk dat inburgering in een dorp heel
anders is dan in de grote stad. De gedachte om het in een decentralisatiemodel te
gieten, heb ik nog niet veel gehoord.” Een andere gemeente ziet decentralisatie juist
als schrikbeeld: “Ik heb wel de gedachte gehad: stel nou dat er niet genoeg azc’s zijn,
gaan ze dan naar een decentralisatie? Gaan ze dan opleggen dat er in elke gemeente
een azctje komt? Stel dat niemand beweegt, wat gaat het Rijk dan doen? Dat moment
hebben we natuurlijk ook gehad.”
Een ambtenaar van de Rijksoverheid stelt voor om het dossier te depolitiseren: “Het
voorbeeld van België is wel interessant. Daar is deze keten uit de politiek getrokken.
Dat zou wel iets zijn. Het biedt meer ruimte. Een keer aanstellen vanuit de politiek en
vervolgens een paar jaar aan de slag zonder dat alles onder politieke besluitvorming
moet vallen.”
5.5.4 Snellere procedure
Los van de twistpunten op dit dossier, is er brede consensus voor de opvatting dat de
procedure sneller moet. Nagenoeg alle respondenten geven aan dat dit een van de
belangrijkste systeemveranderingen dient te zijn. Zoals een gemeentebestuurder zegt:
“Zorg dat dingen sneller gebeuren. Niet het politieke gebruik dat het langer duurt om
af te schrikken, zoals in de brief van de staatssecretaris waarin hij aankondigt dat de
procedure langer duurt door de grote instroom. Het moet juist sneller.”
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5.6

conclusie

In dit hoofdstuk is op basis van de onderzoeksresultaten een antwoord gegeven op de
onderzoeksvragen. Deze antwoorden zijn gebaseerd op de interviews die voor dit onderzoek binnen de verschillende lagen van bestuur en uitvoering zijn afgenomen. Een
opvallend detail in de gesprekken die gevoerd zijn, was de wisselende rol van de professional en het individu / de mens achter deze rol. In een groot aantal gesprekken
verschilde de mening van de professional met die van het individu. De professional
hield vast aan de politieke kaders die rondom dit beleid zijn opgetrokken: integratie
en opname in de maatschappij van de asielzoeker na toewijzing van een asielstatus.
De mens achter de professional benoemde de complexiteit van het creëren van een
lange inactieve periode met alle gevolgen van dien, die hoogstwaarschijnlijk uitmondt
in een veel lastigere integratie. En juist omdat het merendeel van de asielzoekers een
status toegewezen krijgt, schuurt dat. Binnen deze context komt mooi bloot te liggen
dat de samenhang en samenwerking tussen partijen door partijen als onvoldoende
wordt beschouwd. Rijk en gemeenten worstelen met de tweedeling van asielopvang
en integratie. Het Rijk houdt vast aan een sobere opvang. Gemeenten wijzen op de
consequenties die dit heeft, en de vervolgstappen die genomen moeten worden bij
toekenning van een status en waarbij zij aan zet zijn. Het coa neemt daarin een bijzondere positie. Zij heeft de taak om de asielopvang vorm te geven binnen een hectiek
en complexiteit die vraagt om een keuze voor 1. een beperkt aantal samenwerkingspartners of juist 2. uitbreiding van het aantal partners en taken te delegeren. De rol
die de samenleving heeft en het draagvlak dat gevonden moet worden, speelt in de
besluitvorming en uitvoering een prominente rol: is het beleid sober, omdat dit aansluit op de wens van de samenleving en dus het draagvlak? Of moet draagvlak juist
hervonden worden door een andere vorm van opvang, die meer kansen biedt voor
de samenleving en de asielzoeker? Namelijk kleinschaligere opvang die dichter in
de samenleving staat en meer kansen biedt voor opname in de Nederlandse samen
leving. Een complex dilemma, waarbij padafhankelijkheid en multi-level governance
centraal staan. In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten gespiegeld aan de
wetenschappelijke literatuur van hoofdstuk 3.
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6
6.1

Conclusies en aanbevelingen
inleiding

Hoe kan de periode van opvang gedurende de asielprocedure beter benut worden om
asielzoekers beter te kunnen laten deelnemen aan de Nederlandse samenleving? Dat
is de vraag die in dit onderzoek centraal staat. Een vraag die per definitie onder spanning staat: spanning tussen de humanitaire opgave om vluchtelingen op te vangen en
de veronderstelde wens van de samenleving om minder asielzoekers. Spanning tussen
de wetenschap dat de wachtstand leidt tot afhankelijkheid van sociale middelen en
daarmee tot maatschappelijke kosten, en de aanname dat investeren in deze doelgroep op weerstand onder de Nederlandse bevolking weet te rekenen. Spanning
tussen het schrikbeeld van de aanzuigende werking en de kosten die hiermee voor
onze samenleving gemoeid zijn en die derhalve ten koste gaan van middelen voor
‘onze eigen mensen’.
Dit onderzoeksrapport eindigt met een beantwoording van de onderzoeksvragen op
basis van de empirische bevindingen die in hoofdstuk 5 zijn beschreven en die nu
worden gekoppeld aan de theoretische inzichten van hoofdstuk 3. In hoofdstuk 5
zijn de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de diverse interviews die voor
dit onderzoek zijn afgenomen. In dit hoofdstuk wordt getracht de praktijksituatie
te verklaren op basis van de theoretische inzichten. Doel hiervan is om een wetenschappelijke verklaring te vinden voor de huidige situatie van het asielsysteem. Ofwel,
de praktijksituatie wordt nogmaals bekeken door ‘de loep van wetenschappelijke inzichten’. Hoe kunnen de antwoorden die hoofdstuk 5 opleverden, verklaard worden?
Wat zien we dan? Wat kan geleerd worden van de totstandkoming van het huidige
asielsysteem en de kansen en belemmeringen die er liggen? Biedt deze loep een mogelijkheid om uit de huidige werkelijkheid te stappen en een nieuwe weg in te slaan?
Dit laatste hoofdstuk geeft eerst een antwoord op de onderzoeksvraag en de twee
deelvragen. Voorts worden conclusies getrokken. Tot slot worden aanbevelingen
gedaan. Hiermee wordt de laatste deelvraag beantwoord.

6.2

beantwoording onderzoeksvragen

Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag ‘Hoe kan het asielsysteem verbeterd worden
om de periode waarin een asielzoeker in afwachting is van een eventuele verblijfsstatus beter te
benutten voor toekomstige deelname aan de Nederlandse maatschappij?’, getoetst aan het
theoretisch perspectief levert de volgende beantwoording op.
Om te zorgen voor deelname in de maatschappij en daarmee optimale maatschappelijke uitkomsten, dient het doodlopende pad van het huidige asielsysteem verlaten te
worden. Concreet betekent dit: zorg voor een nieuwe benadering die recht doet aan de
werkelijkheid met haar complexiteiten in plaats van de complexiteiten te reduceren of
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ontkennen. Het aanvaarden van complexiteit conform de inzichten van Teisman is
noodzakelijk. Dat betekent tegelijkertijd: meer aandacht voor de samenhang en interactie tussen educatie, gezondheid, werk en huisvesting. De samenhang die volgens
Senge onontbeerlijk is, dient bij het creëren van een nieuw systeem in acht genomen
te worden. Dit om te komen tot een compleet systeem dat niet wordt beperkt door
‘ontkoppelde’ onderdelen die de interactie missen. Het laatste element dat deel dient
uit te maken van een herontwerp is multi-level governance. Gemeente en Rijk moeten
beter met elkaar samenwerken en meer oog hebben voor elkaars rol en belangen. Met
deze drie-eenheid van complexiteit, samenhang en multi-level governance kan een
nieuw ontwerp van het systeem tot stand worden gebracht: niet vanuit de idee van
minimale inspanning, maar vanuit de ambitie van maximaal maatschappelijk resultaat voor beide partijen.
De deelvraag ‘Hoe is de samenhang en samenwerking binnen het systeem?’ wordt als volgt
beantwoord:
De samenwerking op zowel beleids- als uitvoeringsniveau laat te wensen over. Met
meer oog voor samenhang tussen de domeinen zoals door Senge verwoord en oog
voor de op elkaar in werkende factoren kan hierin verbetering worden bewerkstelligd.
Om de samenwerking te bevorderen is multi-level governance gevraagd op basis
van de theorie van Marks (continue onderhandelingen tussen gevestigde overheden
om verscheidene territoriale lagen) maar met de toevoeging van Van Tatenhove en
Liefferink (betrokkenheid van ngo’s en burgers). Dat is niet mogelijk in het huidige
systeem. Duurzame verbetering vereist een nieuw ontwerp.
De beantwoording van de tweede deelvraag ‘Welke knelpunten en belemmeringen zijn er
volgens de actoren?’ luidt tot slot als volgt:
Er zijn diverse knelpunten: het lange wachten, inactiviteit, verlies van talent, kwaliteit
van dienstverlening, de vele verhuizingen en een slechte onderlinge uitwisseling van
relevante informatie door professionals. Knelpunten en belemmeringen die voort
komen vanuit de grondgedachte: beperkte inspanning met de ‘sobere doch humane’
opvang om vluchtelingen ‘buiten’ te houden. In plaats vanuit optimale uitkomsten
voor de integratie van de vluchteling. En ook vanuit het ogenschijnlijk reduceren van
complexiteiten en de verdeelde verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeenten.
Inherent aan dit systeem en de afhankelijkheid van het reeds lang ingeslagen pad
zoals beschreven door Arthur.

6.3

eerste conclusie: het pad van dit systeem loopt dood

Uit de bevindingen van dit onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat het pad
van dit systeem doodloopt. Eerdere onderzoeken (Regioplan, wrr, Kinderombudsman)
lieten al zien dat het asielsysteem negatieve uitkomsten heeft, zoals passiviteit en
grote afhankelijkheid van uitkeringen onder statushouders. Uit dit onderzoek blijkt
dat betrokkenen deze en andere negatieve maatschappelijke uitkomsten onderkennen
en ook zien waar het misgaat: in belemmeringen die ingesloten zijn in dit systeem.
Zoals de samenhang en samenwerking op beleids- en uitvoeringsniveau. Maar ook
ernstige beperkingen op het gebied van gezondheid, huisvesting, educatie, activering
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en werk. De verloren tijd waarvan de wrr spreekt valt dan ook niet terug te winnen
met dit huidige systeem. Daarvoor is meer nodig, zoals uit de aanbevelingen die
worden gedaan in paragraaf 6.5 zal blijken.
Desondanks wordt het ingeslagen pad vervolgd. Niet omdat dit nog altijd de beste
optie is, maar omdat niet afgeweken kan worden. Vanwege de vrees voor nog meer
complexiteiten – zoals Sharkansky schetst – in dit sterk gepolitiseerde dossier, zoals
de angst voor een verder afbrokkelend draagvlak. Deze padafhankelijkheid leidt tot
een uiteindelijke lock-in. Op basis van de inzichten van de respondenten kan worden
gesteld dat die lock-in nu plaatsvindt. Wat Teisman uittekent met het pad als een
doodlopende weg, “hoe veel en vaak mensen in dat systeem ook roepen dat het verkeerd gaat”, is momenteel aan de hand. Hiervan getuigen de persoonlijke noties die
vaak contrair aan de professionele inzichten uit de interviews naar voren komen.
Het merendeel van de betrokkenen zegt in te zien: Het moet anders, het moet beter.

6.4 	tweede conclusie: tweedeling in verantwoordelijkheden
zorgt voor onnodige polarisatie
Een instroom van asielzoekers die onvoorspelbaar is, het grote speelveld aan actoren
en belangen op lokaal, nationaal en internationaal niveau, wetgeving die gevolgd moet
worden, maar ook de solidariteit jegens een medemens die gevlucht is vanuit een
oorlogssituatie. Het maakt het asielsysteem complex. Tegelijk is de omgang in beleid
complexiteitsreducerend of zelfs ontkennend. Bijvoorbeeld waar het gaat om de scheiding in verantwoordelijkheden tussen lokale en nationale overheid. Het bieden van
een asielprocedure inclusief huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs voor kinderen
én het bewaken van draagvlak onder de Nederlandse bevolking valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Het bewaken van het lokale draagvlak en uiteindelijke
integratie in de (lokale) samenleving betreffen de lokale verantwoordelijkheid. Deze
verantwoordelijkheden liggen grotendeels in elkaars verlengde en botsen tegelijk.
Op papier is er een rechte scheidslijn tussen taken van het Rijk en gemeenten. Netjes
en ogenschijnlijk helder. Maar de werkelijkheid met al haar complexiteiten is anders.
Conform Sharkansky: met alleen een tweedeling in verantwoordelijkheden worden
de complexiteiten niet verminderd, maar verplaatst naar de praktijk en vermeerderd.
De samenhang die volgens Senge nodig is om met deze complexiteiten om te gaan,
ontbreekt door de waterscheiding in verantwoordelijkheden tussen nationale en lokale overheid. Senges olifant wordt ook hier in tweeën gezaagd. En ook hier leidt dat
niet tot de ene gave halve olifant voor het Rijk en het andere gave halve exemplaar
van de lokale overheden. Wat ze wel delen is de rotzooi die door het gezaag is achtergebleven.
Dat is de tweede conclusie uit dit onderzoek: de tweedeling in verantwoordelijkheden
tussen Rijk en gemeenten zorgt voor onnodige polarisatie met alle gevolgen van dien.
Veel sociaal beleid is recent gedecentraliseerd. Op het gebied van participatie, zorg en
hulpverlening hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen. De grondge-
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dachte van dit systeem van asielopvang, de idee van minimale inspanning, blijkt te
leiden tot ongewenste sociale uitkomsten. Anders dan tien of twintig jaar terug zijn die
uitkomsten nu direct voelbaar in gemeenten. Zowel sociaal als financieel. Die nieuwe
werkelijkheid versterkt het pleidooi voor multi-level governance zoals Marks dat beoogt. Uit de interviews komt naar voren dat daar vooralsnog weinig sprake van is. Daar
waar respondenten spreken van een samenwerking tussen Rijk en gemeenten die “in
principe slecht” is, dreigt ontkoppeling van overheidslagen, zoals De Zwart laat zien.

6.5

hoe verder? het toekomstperspectief van asielopvang

De twee conclusies van dit onderzoek leiden tot de volgende aanbeveling: stop met dit
systeem, beëindig de afhankelijkheid van het ingezette pad en ontwerp een nieuw
systeem. Doe dit vanuit de grondgedachte van meer participatie en meer zelfredzaamheid. Dat is de les die uit het verleden te leren valt en die past bij de actuele instroom
van vluchtelingen waarbij het merendeel een status toegekend krijgt.
Ontwerp een nieuw systeem vanuit gewenste uitkomsten en met verschillende partners. Een nieuw systeem voor asielopvang is een gezamenlijke opgave voor Rijk én
gemeenten. Met de grote decentralisaties binnen het sociaal domein komen de gevolgen van een doodlopend asielsysteem grotendeels voor rekening van gemeenten.
Multi-level governance is onmisbaar voor zo’n complexe opgave. Kijk vervolgens
serieus naar de mogelijkheid van opvang ín gemeenten. Niet in een azc als ‘staatje in
een stad’ of als stelsel in een stelsel, maar in de reguliere samenleving en als onderdeel van die reguliere samenleving. Zorg dus niet voor een parallelle wereld die in
zichzelf reeds exclusie voortbrengt.
Beëindig daarmee ook de keten van noodzakelijke verhuizingen. Ga uit van één plaats
binnen gemeenten, analoog aan de plaatsing van statushouders. Concreet betekent dit
een constructie waarbij er op een aantal plaatsen in het land asiel aangevraagd kan
worden en de procedure start, maar binnen een maand huisvesting in een gemeente
wordt geboden die als ‘stad of dorp van aankomst’ het nieuwe (tijdelijke) thuis wordt.
En als laatste aanbeveling: doe dat in openheid. Bevrijd de betrokken partijen, de
samenleving en de asielzoekers van het gijzelaarsschap van ‘ontbrekend draagvlak’.
Werk aan dit draagvlak door het beperken van polarisatie tussen Rijk en gemeenten.
En door te zorgen voor duidelijkheid en transparantie met een nieuwe, samenhangende
en meer op uitkomsten gerichte manier van opvang. Ga de discussie aan met elkaar
en met de samenleving over consequenties van het huidige beleid en de kansen die
er liggen. Uiteraard is dat niet eenvoudig binnen het huidige politieke beleid. En is het
makkelijk praten vanaf de zijlijn. Maar het is wel een gesprek dat gevoerd moet worden om als samenleving verder te komen. Hierin is een belangrijke taak weggelegd
voor de vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Als zij
eenheid creëren in hun onderlinge verscheidenheid kunnen ze samen met de Rijksoverheid en de vng de aanzet geven voor een nieuw en beter systeem van asiel
opvang: Opvang met perspectief. Dat is een mooie ambitie voor in de aanstaande
kabinetsperiode.
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1

Aanleiding

De Europese Unie staat ter discussie. In de afgelopen jaren is door de onrust in het
Midden-Oosten en de burgeroorlog in Syrië een voor Europa ongekende stroom van
vluchtelingen op gang gekomen. Beelden van rijen mensen die de tocht naar Europa
wagen, per boot, lopend, en niet altijd zonder gevaar, zijn niet te negeren. De Europese
Unie versterkte de grensbewaking en sloot een ‘vluchtelingendeal’ met Turkije. Tegelijkertijd werden de afgelopen weken en maanden gekleurd door gewelddadige aan
slagen, van gecoördineerde acties in Parijs en Brussel tot dreigingen van verwarde
mensen. Op 24 juni werd duidelijk dat de Britten met 52 procent voor een ‘Brexit’ hebben gestemd. Na een heftige campagne, waarbij zelfs een parlementariër is vermoord,
besloten de Britten dat zij niet langer onderdeel uit willen maken van de Europese
Unie. De redenen daarvoor verschillen per persoon, maar veelal worden behoefte aan
autonomie, zorgen over immigratie en het beschermen van de eigen identiteit van
Groot-Brittannië genoemd als overwegingen. Overeenkomstige retoriek is Nederland
niet vreemd.
Het Nederlandse debat werd de afgelopen periode gedomineerd door berichten over
het voortbestaan van de Europese Unie, het opvangen van de vluchtelingen, en op
welke manier wij daar in Nederland mee om gaan of zouden moeten gaan. Grote vragen worden gesteld, zoals: wie zijn de mensen die ons land in komen? Welke cultuur,
normen en waarden brengen ze mee en wat betekent dit voor Nederland? Staat het
Europese ideaal nog fier overeind of is het verworden tot een bureaucratisch Verweggistan? Moeten we een ontmoedigend asielbeleid voeren of is het vanzelfsprekend
om mensen in nood opvang te bieden? Wie heeft er recht op het gebruik van de voorzieningen van de Nederlandse verzorgingsstaat en waarom?
De emoties kunnen hoog oplopen. In Geldermalsen liep een gemeenteraadsvergadering
over de vestiging van een asielzoekerscentrum uit op rellen. In Nijmegen, Heumensoord,
stuitte de grootste opvanglocatie van Nederland echter op relatief weinig weerstand.
In onze eigen stad Utrecht zagen we een ongekende hoeveelheid initiatieven opkomen
om vluchtelingen welkom te heten en wegwijs te maken in de stad.
De landelijke politiek geeft aan dat de opvang sober is en de wachttijden lang. Er
wordt gesproken over ontmoediging. Een onpersoonlijk, bureaucratisch systeem, waar
mensen aan beginnen met de hoop om ‘statushouder’ te worden. Volgens de definitie
van het Centraal Bureau voor Statistiek (cbs) is een statushouder “een asielzoeker van
wie het verzoek is ingewilligd en die een (legale) verblijfsstatus heeft gekregen” (cbs,
2016). Van een asielzoekerscentrum verhuist men naar een plek in een gemeente en
komt terecht in een dorp of in een stad. Betrekt een huis in een wijk, in een straat.
Wordt onderdeel van een gemeenschap. En verandert ‘statushouder’ in buurman,
wijkgenoot, dorpeling of stedeling - medemens.
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“Laat ons de inwoners van Oranje anders vertellen
over de situatie in ons land en waarom wij hier naar veiligheid zoeken,
dan leren we elkaar meer begrijpen (…).”
Standplaats Oranje. Het verhaal van een Syrische vluchteling,
rtv Drenthe, 18 oktober 2014

“Hoe we het nu doen, is volstrekt failliet. Je ziet toch hoe moeilijk het is?”
Citaat uit interview met vvd-Kamerlid Malik Azmani in
de Volkskrant, 2 januari 2016

“Hoeveel eigen risico heeft een asielzoeker?
Hoeveel zakgeld krijgt een asielzoeker per week?
Hoeveel kost onderdak, eten en zorg per asielzoeker?
Hoeveel kost de inburgeringscursus per asielzoeker?
Hoeveel tijd moet een asielzoeker wachten op een sociale huurwoning?
Hoeveel is de bijdrage voor inrichting van een woning door de overheid?
Gewoon een paar vragen die ik tot nu toe niet beantwoord krijg.”
Commentaar van “Vincent uit Utrecht” op het nieuwsbericht Grimmige
informatieavond over vluchtelingenopvang Overvecht,
rtv Utrecht, 12 januari 2016
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2

Onderzoek

In Nederland wordt de asielprocedure, en het daarbij horende migratie- en integratiebeleid, grotendeels vormgegeven op rijksniveau. De ontwikkeling van (im)migratiebeleid door overheden hangt samen met de totstandkoming van natiestaten en daarbij
horende ideeën over burgerschap. Maar het is op gemeentelijk niveau dat de materie
op ooghoogte zichtbaar wordt. Het is de straat, de wijk, de buurt waar een opvang
locatie wordt geopend, waar het een-op-een-contact plaatsvindt, waar migranten en
autochtonen buren worden. Asielzoekers vestigen zich niet alleen in een land, maar
ook in een gemeente.
En waar ideeën over de nationale identiteit niet onomstreden zijn, groeit stedelijke
identificatie (Vermeulen, 2015: p. 37). Uit onderzoek blijkt dat Amsterdamse jongeren
zich in de eerste plaats Amsterdammer voelen en dan pas Nederlander (Van der Welle,
2011). Gesteld zou kunnen worden dat een stad een inclusievere entiteit is om je aan
te verbinden dan een land.
We willen met dit onderzoek een bijdrage leveren aan het debat rondom de huidige
toestroom van vluchtelingen en de komst van deze nieuwkomers naar de stad. We
onderzoeken het verschil tussen het zijn van een burger in een stad en in een staat.
Hierbij zijn we geïnteresseerd in de rol die de stad en daarbij de stedelijke gemeenschap kan spelen bij de opvang van vluchtelingen. En willen we achterhalen of mogelijke verschillen ook van invloed zijn op de positie van een vluchteling in de vier grote
steden van ons land.

2.1

methodiek

Met ons onderzoek willen we inzicht verkrijgen in het belang van de ontwikkeling van
volwaardig burgerschap in een stedelijke gemeenschap. Hiervoor hebben wij de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Welke mogelijkheden biedt het concept stedelijk burgerschap voor de manier waarop
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4) vluchtelingen opneemt in de stedelijke
gemeenschap?
En de volgende deelvragen:
•

Wat is het verschil tussen burger zijn van een land en burger zijn van een stad?

•

Wat betekent dit voor de positie van vluchtelingen in de stedelijke gemeenschap?

•

Wat betekent dit in overeenkomsten en verschillen tussen de G4 bij de opname van
vluchtelingen?

Wij spreken in ons onderzoek bewust over vluchteling en niet over statushouder,
verblijfsgerechtigden, asielzoeker of asielgerechtigde. De definitie die het cbs voor
‘vluchteling’ hanteert is de volgende:
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“Niet-Nederlander die naar Nederland is gekomen en van wie op grond van het
Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 is vastgesteld dat hij of zij in het
herkomstland gegronde vrees heeft voor vervolging, vanwege een godsdienstige
of politieke overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren tot een bepaalde sociale
groep.” (cbs, 2016)
Wij hanteren een bredere definitie van het woord vluchteling. Wanneer we in ons
onderzoek spreken over ‘vluchteling’ gaan we er vanuit, dat het gaat om mensen
die uit een eigen land zijn weggegaan omdat het daar om bepaalde redenen voor hen
niet veilig was, of dat er andere moverende redenen waren om het land van herkomst
te verlaten. Ongeacht of al dan niet officieel door instanties is vastgesteld dat we te
maken hebben met een rechtmatige vluchteling. De populatie van de stad bestaat
namelijk uit stedelingen met en zonder papieren en met en zonder status. Feit is dat
mensen die zijn gevlucht in de stad aanwezig zijn en daarmee onderdeel uitmaken
van de stedelijke gemeenschap.
Het onderzoek is kwalitatief en exploratief opgebouwd. In aanloop naar ons onderzoek
hebben we verkennende gesprekken gevoerd, die gebruikt zijn als input voor onze
onderzoeksopzet. Na het opstellen van onze onderzoeksopzet hebben we diverse
interviews afgenomen. Tevens hebben we ons verdiept in leidende theorieën op de
gebieden van burgerschap, identificatie en stedelijkheid. In bijlage 1 hebben we een
literatuurlijst opgenomen en in bijlage 2 een overzicht van onze gespreks- en
interviewpartners.
Voor ons onderzoek hebben we geprobeerd om in alle vier de steden te spreken met
beleidsmedewerkers op het gebied van integratie, diversiteit en/of burgerschap. In Den
Haag hebben we niet gesproken met de huidig verantwoordelijke medewerker(s), maar
met de projectleider van het voormalige programma burgerschap. Vanwege de rol van
stedelijkheid en stedelijke identiteit hebben we ook gesproken met de citymarketeers
van Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Helaas is het niet gelukt om een citymarketeer
van de gemeente Amsterdam te interviewen. Omdat de culturele sector een belangrijke
identiteitsdrager is voor een stad en vanwege de maatschappijkritische kwaliteiten van
de kunstsector, hebben we in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam ook gesproken met
de initiatiefnemers van kunstprojecten en de vertegenwoordigers van kunstinstellingen.
Dit hebben we aangevuld met interviews met verschillende wetenschappers, met
kennis over diversiteit, integratie en citymarketing. Ten slotte zijn we voor de verbreding van onze blik in internationaal perspectief op werkbezoek geweest in München
en Barcelona.
De interviews zijn afgenomen aan de hand van een topiclijst, gebaseerd op onze onderzoeksopzet en deelvragen. De interviews hebben we opgenomen en uitgewerkt in
een verslag, wat ter accordering aan de geïnterviewde is voorgelegd. Alle interviews
zijn systematisch geanalyseerd. Hiervoor hebben we een analysekader gebruikt waarin we alle uitspraken gegroepeerd hebben naar onderwerp, gebaseerd op de indeling
van onze deelvragen. Op deze manier hebben we per deelonderwerp de meningen van
onze respondenten goed kunnen vergelijken.
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2.2

leeswijzer

Allereerst wordt ingegaan op het begrip burgerschap en de dimensies hiervan in staat
en stad. Vervolgens koppelen we dit aan de leidende ideeën over integratie en het
huidige integratiebeleid. Hierna gaan we in op de theorieën over de stad, stedelijkheid
en stedelijke identificatie. Aan de hand van beleidsnota’s van Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht en onze interviews schetsen we vervolgens de karakteristieken
van de vier verschillende grote steden in hun opvattingen over immigratie, integratie
en/of burgerschap. De uitkomsten hiervan spiegelen we aan internationale voorbeelden
in Barcelona en München. Ten slotte beantwoorden we onze onderzoeksvragen en
laten we zien welke mogelijkheden het concept van stedelijk burgerschap voor de G4
biedt voor de opname van vluchtelingen in de stedelijke gemeenschap.

“L’enfer, c’est les autres”
Uit het toneelstuk ‘Huis Clos’, Jean Paul Sartre, 1943
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3

De Nederlander bestaat niet
Over Nederlands burgerschap en de Nederlandse identiteit

In 2007 krijgt prinses Máxima half Nederland over zich heen als ze zegt dat ‘dé’ Nederlandse identiteit niet bestaat. “Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten”,
zei ze bij de presentatie van Identificatie met Nederland, een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) over de wijze waarop burgers zich met
Nederland identificeren (Máxima: Dé Nederlandse identiteit bestaat niet. Trouw, 25 september 2007). Maar wat betekent het om Nederlands staatsburger te zijn en wat is
dan de Nederlandse identiteit? En hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen die
wij hebben over integratie? Daar gaan we, aan de hand van theorie en de afgenomen
interviews, in dit hoofdstuk dieper op in.

3.1

over grenzen: burgerschap

Het denken over burgerschap hangt samen met de ontwikkeling van de natiestaat.
Burgerschap gaat over in- en exclusie. Wie hoort waarbij, op basis waarvan, en wat
betekent dat voor wat die persoon kan en mag? Hoogleraar burgerschap en morele
diversiteit Sawitri Saharso van de Universiteit voor Humanistiek zegt hierover tegen
ons tijdens het interview: “Burgerschap is […] een term die mensen hoort te verbinden.
Je bent samen burgers van een land. Maar daarmee ook burgers tegenover niet-burgers.
Het is een verbindende term, maar het is ook exclusief, een uitsluitende term: zij die
geen burger zijn die horen er niet bij.”
De oud-Griekse stadsstaten, poleis, worden wel het “eerste kweekbed van de democratie genoemd” (Benjamin Barber, ‘De Burgermeester als wereldleider. Het gaat niet meer
om de vlag’. De Groene Amsterdammer, 19 maart 2016). De letterlijke vertaling van polis
is ook stad. De bewoners van een polis werden polites genoemd. Dit waren de exclusieve bewoners van de stad. De bevolking van de dorpen en gehuchten buiten de polis
werden bestempeld als niet-burgers. De polis beschikte over een eigen bestuur, administratie en een eigen verdediging. Zij was vrij en onafhankelijk en de polites vormden
in autonomie samen de wetten en het bestuur. Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de bewoners van de polis en de mensen daarbuiten, waarbij de polites
zich superieur voelden ten opzichte van de niet-polites. Een stadsmuur had uiteraard
in eerste instantie een beschermende en daarmee militaire betekenis, maar zorgde er
ook voor dat de gemeenschap binnen de muren van de stad zich van de mensen daarbuiten kon afsluiten. De polis was erg naar binnen gekeerd en vormde daarmee haar
eigen identiteit (Van Houtum, 2015, pg. 46-47). Het concept van ‘burger’ en ‘burgerschap’ gaat dan ook terug tot de Griekse en Romeinse tijd.
Bij de opkomst van de natiestaten in de 19de eeuw vervielen regionale identiteiten
(Pieter Hilhorst. ‘Liever de stad dan de natie’. De Groene Amsterdammer, 17 januari
2014).. Een groot aantal stadsstaten in Europa werd gereduceerd tot twintig natie
staten, waardoor er voor economische, industriële en militaire groei een steeds groter
beroep gedaan moest worden gedaan op een omvangrijkere bevolking. Hiermee

Deelonderzoek ii – Stedelijk burgerschap

67

samenhangend ontwikkelde zich het denken over nationale identiteit in relatie tot
burgerschap. Om saamhorigheid te creëren onder deze grote bevolkingsgroep werd er
aandacht besteed aan culturele homogenisering, bijvoorbeeld door allerlei standaardiseringen aan te brengen in taal en tijd en werd het belang van gezamenlijke uniforme
omgangsvormen en levensstijlen groter. De ideeën over burgerschap werden voor
namelijk toepasbaar op het nationale niveau.
In de feodale tijd bestond het gedachtegoed over burgerschap vooral in de context van
de hiërarchische verhouding tussen staat, vorst en/of elite en ‘onderdanen’. Hierbij
ging het met name om de verdeling van rechten. Dr. Mary Gilmartin van de National
University of Ireland zegt hierover in een interview over identiteit en burgerschap op
de website van de Royal Geographical Society :
“As nation-states developed, so too did the concept of citizenship, primarily as a
means of regulation. Nation-states counted their citizens, monitored their movement, and governed their behaviour. In return, citizens were granted the protection
of the nation-state, as well as rights to vote and travel.” (Gilmartin, 2010)
Vanaf de 18de eeuw begint dit zich uit te breiden. Naast dat het denken over rechten
wordt voortgezet, wordt er langzaam een dimensie aan burgerschap toegevoegd: die
van plichten. Dit gaat niet alleen om ‘harde’ plichten, zoals belasting betalen, maar ook
om ‘zachtere’ concepten, zoals participatie. Met de uitbreiding van de representatieve
democratie komt er een grotere verantwoordelijkheid te liggen bij een steeds groter
deel van de bevolking. Het kunnen uitoefenen van je rechten vraagt om een bepaalde
mate van kennis en betrokkenheid. Er bestaat zorg of de bevolking hiermee om kan
gaan. Daarom ontstaat, voornamelijk vanaf de 19de eeuw, aandacht voor ‘burgerschapsvorming’.
“In de moderne liberale democratie, die zich sinds het einde van de achttiende
eeuw ontwikkeld heeft, is deze problematiek urgent geworden. Per slot van rekening
bestaat democratie bij de gratie van participatie van burgers in de besluitvorming.”
(De Jong, 2014: pg. 11)
Waar in eerste instantie de invulling van de dimensie burgerlijke plichten zich voor
namelijk richtte op het vervullen van de democratische verantwoordelijkheid, wordt
dit in de loop der tijd breder ingevuld naar diverse vormen van participeren in de
maatschappij. Er wordt een derde dimensie toegevoegd: het lid zijn van een gemeenschap. Eerst spelen de zuilen hier nog een dominante rol in, met een stevig normen
en waardenkader. Maar met het afkalven van de zuilen in onder andere gezin, kerk,
verenigingsleven wordt dit steeds minder homogeen, meer gedifferentieerd.
Uiteindelijk wordt het begrip ‘burgerschap’ dus ingevuld door drie dimensies:
•

De rechtspositie van de burger: “defined by civil, political and social rights. (..) Here,
the citizen is the legal person free to act according to the law and having the right
to claim the law’s protection.” (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016)

•
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ving: “The second considers citizens specifically as political agents, actively participating in a society’s political institutions.” (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016)
•

De burger als lid van een gemeenschap: “citizenship as membership in a political
community that furnishes a distinct source of identity.” (Stanford Encyclopedia of
Philosophy, 2016)

Terwijl er over de eerste en tweede dimensie over het algemeen nog wel consensus
bestaat, is de derde moeilijker te definiëren. Met de burger als lid van een gemeenschap wordt een sociale component toegevoegd aan de wijze waarop landelijk burgerschap wordt ingevuld. Nederland is de gemeenschap en daar maken de burgers onderdeel van uit.
De drie dimensies van burgerschap hebben dan ook een onderlinge, complexe relatie:
“The rights a citizen enjoys will partly define the range of available political activities while explaining how citizenship can be a source of identity by strengthening
her sense of self-respect (Rawls 1972, 544). A strong civic identity can itself motivate citizens to participate actively in their society’s political life. That distinct
groups within a state do not share the same sense of identity towards ‘their’
political community (or communities) can be a reason to argue in favour of a
differentiated allocation of rights (Carens 2000, 168–173).” (Stanford Encyclopedia
of Philosophy, 2016)
Ook laten de drie dimensies zien, dat de scheidslijn tussen publiek en privaat binnen
het concept burgerschap meer diffuus is geworden. Dit brengt regelmatig de discussie
naar voren wie er regie zou moeten voeren over de invulling van het concept burgerschap. Hoogleraar Burgerschap en humanisering van instituties en organisaties
Evelien Tonkens omschreef dit in 201432 als volgt:
“Burgerschap en participatie [gaan] niet slechts [..] om herverdeling maar ook om
erkenning. Burgerschap is een moreel-emotionele praktijk. Wat burgers vinden dat
hun rechten en plichten zijn en wat ze vinden dat ze van ander burgers en instituties mogen verwachten, is niet afhankelijk van kosten-batenanalyses, maar van
moreel geladen emoties, die vaak draaien om erkenning en miskenning.”
(Tonkens, 2014)
Binnen het denken over burgerschap worden er, naast het uitgangspunt van de drie
dimensies, in de wetenschappelijke literatuur grofweg drie stromingen onderscheiden:
de liberale, de republikeinse en de communitaristische stroming. Het verschil in de
stromingen zit onder meer in welke dimensie a priori het meest belangrijk wordt gevonden, en of deze als uniform wordt opgevat of dat juist het belang van verschillen
wordt benadrukt. De republikeinse benadering gaat uit van zelfbestuur, en legt de
nadruk op de tweede dimensie van burgerschap. “Burger in die context is degene die
zowel regeert als geregeerd wordt” (Van Gunsteren, 1991, pg. iv). Hierbij participeert de
burger, vaak via instituties, in een politieke gemeenschap. In de liberale benadering
ligt de nadruk op het individu en zijn rechtspositie. De staat heeft hierbij, in wet- en

Deelonderzoek ii – Stedelijk burgerschap

69

regelgeving, een meer beschermende rol. Participatie van de burger wordt uitgeoefend
in de privésfeer. Vanuit het communitaristisch perspectief wordt homogeniteit door
het lid zijn van een gemeenschap benadrukt; participatie vindt met name plaats in de
eigen gemeenschap (Stanford Encyclopedia of Philosophy. Citizenship, 2016). De wrr
voegt hier in 1992 met het rapport Eigentijds burgerschap een vierde stroming aan toe:
het neo-republikeins burgerschap:
“Het in de studie ontwikkelde concept van een ‘neo-republikeins’ burgerschap
beoogt een plaats in te nemen te midden van de dynamiek van theoretische
stromingen van respectievelijk de burger als calculerende drager van rechten
en voorkeuren, en de burger als lid van maatschappelijke gemeenschappen,
in het bijzonder van de publieke gemeenschap.” (Van Gunsteren, 1992: pg. vii)
Evelien Tonkens licht dit in een PowerPointpresentatie “4 tradities van burgerschap”,
die te vinden is op de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters,
als volgt toe:
“Er wordt ingegaan op de rol van een toenemende mate van pluriformiteit in de
samenleving op burgerschap. Participatie vindt met name plaats in een “gemeenschap van lotsverbondenen”. (Tonkens, 2006)
Wanneer we de drie dimensies vertalen naar het huidige debat over vluchtelingen,
dan komen alle drie de dimensies van burgerschap hierin terug. De asielprocedure van
de Nederlandse overheid gaat in eerste instantie over rechten: wie heeft in welke fase
van de procedure waarop recht? Met name wanneer men een status krijgt, wordt de
dimensie van de plichten ingevuld. De derde dimensie van burgerschap voegt daar
een niet eenduidig te definiëren concept aan toe, dat een rol speelt bij debatten over
integratie, de multiculturele samenleving en inburgering, namelijk: identiteit en
identificatie in relatie tot een gemeenschap.

3.2

identificatie en identiteit

Het rapport Identificatie met Nederland van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering,
dat in 2007 door Máxima werd gepresenteerd, gaat uitgebreid in op theorieën over
identificatie en identiteit.
Er worden drie vormen van identificatie benoemd: functionele, normatieve en emotionele identificatie. Met functionele identificatie wordt het lidmaatschap van een bepaalde gemeenschap bedoeld. Daarbij kan gedacht worden aan stads- of buurtbewoner,
werknemer, verenigingslid en andere identiteiten waarbij duidelijk een groepsafbakening kan worden gesteld op basis van het gedeelde centrale doel van de groep. Normatieve identificatie gaat meer in op de expliciete normering, zoals wet- en regelgeving,
maar ook om de impliciete normering, zoals tradities en codes die bepalend zijn voor
in- of uitsluiting. Emotionele identificatie gaat ten slotte in op de mate waarop groepen
zich verbonden voelen met elkaar. Het gaat hierbij om het gevoel van verbondenheid,
loyaliteit en trots.
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Het rapport volgt het overzicht van Canovan (1998) en Smith (1991) waarin zes verschillende opvattingen over nationale identiteit worden onderscheiden: de territoriale
en ruimtelijke opvatting, de etnische opvatting, de culturele opvatting, de statelijke
benadering, de modernistische opvatting en ten slotte de benadering van een nationale identiteit als een door mensen geconstrueerde identiteit.
De territoriale en ruimtelijke opvatting gaat er ‘simpelweg’ vanuit dat de inwoners van
een land en een land bij elkaar horen. Deze opvatting heeft niet alleen betrekking op
de plaats an sich, maar ook op de voorbije generaties met haar tradities en de belangrijke gebeurtenissen waarover verhalen zijn ontstaan. Dit is terug te zien in de toeristische marketing over Nederland, waarin een beeld wordt gegeven van het Nederland,
van de tulpen, de molens, de klompen en de oude meesters (Identificatie met Nederland,
2007: pg. 43). Wanneer deze opvatting leidend is, kan dit tot ontwrichtende situaties
leiden, zoals Peter Geschiere in 2009 in zijn boek The perils of belonging de situatie in
Ivoorkust omschrijft ten tijden van het Gbagbo-regime. Geschiere beschrijft hoe in
Ivoorkust het Gbagbo-regime alle Ivorianen liet weten dat zij terug moesten keren
naar het dorp of de stad van hun oorsprong om daar te worden geregistreerd als burgers. De metropool Abidjan behoorde niet tot een plek waarvan mensen oorspronkelijk vandaan konden komen, met uitzondering van de Ebrié. Iedereen die geen stad of
dorp kon opgeven waar men oorspronkelijk vandaan kwam, zou het burgerschap van
de staat Ivoorkust verliezen.
“Whoever claims to be Ivorian must have a village. Someone who has done everything to forget the name of his village or who is incapable of showing he belongs to
a village is a person without bearings and is so dangerous that we must ask him
where he comes from.” (Mr. Séry Wayoro, directeur identificatie tijdens deze procedure. Citaat uit Marshall, 2006. Uit: Geschiere, 2009: pg. 3)
Dit voorbeeld brengt ons gelijk naar de tweede opvatting over nationale identiteit, namelijk de etnische opvatting, die in gaat op de gedeelde oorsprong van haar inwoners,
los van het territoir. Deze oorsprong blijft altijd erkend en maakt dat de leden van de
natie eigenlijk onderdeel zijn van een soort superfamilie. Dit is de opvatting zoals de
Marokkaanse staat naar haar inwoners kijkt, en ook zoals Duitsland nog tot begin
deze eeuw naar haar inwoners keek.
De culturele opvatting van de natiestaat legt de nadruk op de nationale identiteit als
een culturele gemeenschap. Deze opvatting is, aldus de wrr, vaak een combinatie van
een culturele opvatting van de natie van onderop, gecombineerd met een politieke.
Daarbij sijpelen veelal de verhalen van immigranten, ook al zijn ze al vele generaties
gevestigd in Nederland, maar mondjesmaat door in de gemeenschappelijke historische
geschiedenis, verhalen, tradities en mythen (Identificatie met Nederland, 2007: pg. 43-44).
De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren door middel van wet- en regelgeving op verschillende wijze de nationale identiteit willen markeren om aan te geven
wat het burger zijn van de natiestaat Nederland aan rechten en plichten met zich
meebrengt. (Identificatie met Nederland, 2007: pg. 42). Hierbij kan gedacht worden aan de
nationale canon, omdat, zoals Maria Grever dat omschrijft in haar artikel De paradox
van de natiestaat dat in 2005 is gepubliceerd in het Erasmus Magazine: “‘We’ […] niet
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meer [weten] wat ‘ons’ bindt en tot Nederlanders maakt” (Grever, 2005), en de wens
voor een Nationaal Historisch Museum om ons historisch besef ‘te redden’. Ook al
heeft ook ons koningshuis moeite met het duiden van de culturele waarde van het
Nederlanderschap:
“Máxima herinnerde aan de woorden van wijlen haar schoonvader prins Claus.
“Op de vraag hoe het voelde om Nederlander te zijn, antwoordde hij: ‘Ik weet het
niet. Ik voel me wereldburger, Europeaan, Nederlander’. Die woorden ben ik nooit
vergeten. Nederland is grote ramen met open gordijnen, maar ook hechten aan
privacy. Nederland is één koekje bij de koffie, maar ook een enorme gastvrijheid en
warmte.” ‘Ter geruststelling’ voegde ze eraan toe dat haar geboorteland Argentinië
evenmin één identiteit kent.” (Maxima: Dé Nederlandse identiteit bestaat niet.
Trouw, 25 september 2007)
De vierde opvatting is de statelijke benadering waarbij het gaat om het gehele palet
aan wetten, normen, rechtstatelijke beginselen en instituties die rechten en plichten
reguleren en handhaven (Identificatie met Nederland, 2007: pg. 44). Dit is veelal het perspectief waarmee naar de vluchteling wordt gekeken: wat is de status waarin zij verkeren, en wat is de kans dat zij worden genaturaliseerd? Wanneer is er sprake van
statushouders en welke voorzieningen zijn er voor vluchtelingen ten aanzien van de
status (wel of geen uitzicht op naturalisatie)?
De vijfde opvatting betreft de modernistische staat in relatie met de opkomst van de
industriële samenleving. Hierbij ligt de focus op de economische vooruitgang en wordt
natievorming gezien als het resultaat van de modernisering. De natiestaat staat hierbij
in dienst van de economie, waarin elke burger toegang heeft tot dezelfde producten en
diensten. Het is een typische Amerikaanse opvatting op de natiestaat, zoals Jan Dirk Snel
stelt in zijn artikel Democratische modernisering leidt tot uitsluiting en vervolging. Een moderne
staat vraagt om natievorming: “Wat Amerikanen verstaan onder natievorming is gewoonlijk het opbouwen van een staat vergezeld door economische ontwikkeling” (Snel, 2007).
De zesde opvatting, waarbij wordt uitgegaan van de natiestaat als een door mensen
geconstrueerde entiteit, is de meest gangbare. Of, zoals Canovan (1998) het stelt:
“Above all nations exists in the mind” (Identificatie met Nederland, 2007: pg. 45). In zijn
boek Imagined Communities (1983) gaat Benedict Anderson in op het geconstrueerde
denkbeeld van een natiestaat als gemeenschap. Dit kan alleen bestaan wanneer de
leden van de natiestaat daarin geloven. Dat is de reden waarom burgers in conflict
situaties bereid zijn om hun leven te laten ‘voor volk en vaderland’. Martijn de Koning
zegt hierover in 2013 in zijn artikel ‘Stop de integratie’ in de Volkskrant:
“De natiestaat bestaat, omdat de inwoners zich dat samen verbeelden en omdat ze
bepaalde zaken – bijvoorbeeld oorlogsherdenkingen, feestdagen en het volgen van
onderwijs – samen doen. De afgelopen eeuwen hebben politieke elites in alle natiestaten geprobeerd om hun grondgebied in culturele, taalkundige, economische,
sociale en juridische zin te homogeniseren. Voorbeelden hiervan zijn de eenheid
van de rechtspraak, vaststelling van één nationale taal en het creëren van een nationaal onderwijsstelsel. Door deze homogenisering werd geprobeerd om conflicten
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te voorkomen. Bijkomend voordeel was dat het kapitalisme gebaat is bij een grote,
homogene afzetmarkt.” (De Koning, 2013)
Vanuit dit uitgangspunt is nationale identiteit één van de verbindingen die identiteitsbepalend kan zijn. Wanneer het gaat om integratie van nieuwkomers wordt in het
maatschappelijk en politieke debat de nationale identiteit gezien als het belangrijkste
identificatiekader.

3.3

identiteit en integratie

Vanaf ongeveer de jaren ’80 breidt het migratiebeleid in Nederland zich uit tot discussies en beleid over integratie. Het debat wordt veelal gevoerd vanuit de culturele opvatting over identiteit met ideeën over ‘de Nederlandse maatschappij, identiteit en
normen en waarden’ en krijgt op die manier een directe connectie met opvattingen
en discussies over burgerschap en identiteit. Integratie wordt in eerste instantie
gedefinieerd als een tweezijdig proces. In 2014 luidt de definitie van het cbs in het
Jaarrapport Integratie als volgt:
“Integratie van allochtonen in de samenleving verwijst naar een proces waarbij
immigrantengroepen en de autochtone bevolking naar elkaar toegroeien en
volwaardig aan de samenleving deelnemen.” (Jaarrapport Integratie, cbs, 2014)
Onze respondenten hebben het in het kader van integratie veelal over ‘worteling’. Een
belangrijk aspect hierbij dat veelvuldig terugkomt, is ‘het hebben van een netwerk’.
Naast de basisbehoeften als een dak boven het hoofd en eten, is het van belang om
deel te kunnen nemen aan (sociale) netwerken, in contact te zijn met andere mensen
en vriendschappen op te bouwen en onderhouden. Een onderneemster uit Amsterdam
die we interviewen, zegt hierover: “Weet je wat ik nu sowieso de hele tijd hoor van al
die mensen die ik ontmoet? Als je dan vraagt: ‘Wat heeft jou nou het meest geholpen
toen je aankwam?’ Dan zijn het altijd een of twee mensen in hun leven. […] Om mensen te leren kennen, of meegenomen te worden naar een concert.” Segregatie wordt
door de respondenten over het algemeen niet gezien als iets positiefs, maar de meesten vinden het wel logisch dat migranten aansluiting zoeken bij een gemeenschap
waarmee ze iets delen. Een respondent vraagt hierbij aandacht voor het belang van
ontmoeting in de openbare ruimte, de zogenoemde ‘third places’.
Waar iedereen het over eens is, is dat er bepaalde vaardigheden nodig zijn om volwaardig onderdeel uit te maken van een samenleving. Fundamenteel is het beheersen
van de taal. Daarnaast is er de mogelijkheid tot kennisvermeerdering. Kinderen en
jongeren moeten naar school gaan; voor volwassenen is werk essentieel. Een aantal
respondenten voegt hier digitale vaardigheden aan toe: in de huidige tijd is je weg
kunnen vinden in de digitale wereld van belang. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot
“volwaardige deelname aan de maatschappij” ” (citaat van respondent). Als belemmeringen in dit proces worden aspecten genoemd als massaliteit, gevoelens van achtergesteld zijn (‘er niet bij horen’), de economische crisis en uitsluitingsmechanismen als
discriminatie.
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Maar een woord als ‘integratie’ kent inmiddels een veelheid aan connotaties. Vaak
richt het maatschappelijk debat zich vooral op de aanpassing van migranten aan de
Nederlandse maatschappij; niet zelden wordt integratie verward met assimilatie,
“zodanige aanpassing van individuen of groepen aan een dominante cultuur dat de
oorspronkelijke culturele identiteit op de achtergrond raakt”.33 Uit het promotieonderzoek van Van der Welle in 2011 Flexibele burgers? Amsterdamse jongvolwassenen over lokale
en nationale identiteiten blijkt zelfs dat sommigen vinden, dat de nationale identiteit
prioriteit zou moeten krijgen boven andere groepsidentiteiten, zoals, in het geval van
nieuwkomers, de herkomstlandidentiteit (Van der Welle, 2011: pg: 249).
Het eerder besproken rapport Identificatie met Nederland van de wrr stelt dat identiteit
geen kwestie is van kiezen, maar van delen en dat identificatie een dynamisch proces
is van het leggen, onderhouden en verbreken van verbindingen. Mensen voelen zich
met verschillende groepen verbonden en de intensiteit van die verbondenheid kan
verschillen (Identificatie met Nederland, 2007: pg. 14). Verscheidene politici, waaronder
Geert Wilders van de pvv, reageerden ontstemd op de inhoud van de toespraak van
Máxima tijdens de presentatie van het wrr-rapport. Hij bestempelde de toespraak als
“goedbedoelde politiek correcte prietpraat” (Máxima: ‘Nederlandse identiteit nog niet ontdekt. nrc, 25 september 2007). Ook cda en vvd zijn erg kritisch over het wrr-rapport.
Zo zegt Tweede Kamerlid Sterk van het cda:
“De nationale identiteit bestaat wel degelijk. Het Koningshuis is daar zelf een goed
voorbeeld van. Natuurlijk is er pluriformiteit, maar we hebben een collectieve
historie en nationale symbolen die Nederlanders binden.” (Máxima: ‘Nederlandse
identiteit nog niet ontdekt. nrc, 25 september 2007)
Deze discussie laat zien dat de bevestiging dat een identiteit pluriform mag zijn, wordt
verbonden aan het ontkennen van een Nederlandse identiteit. De leidende opvatting
onder politici is blijkbaar dat een landelijke identiteit homogeen zou moeten zijn.
Door te zeggen dat een landelijke homogene identiteit niet bestaat, wordt het Nederlanderschap ondermijnd, zo stellen de critici.
Aan landen wordt een zekere nationale cultuur gekoppeld, de culturele opvatting van
een landelijke identiteit, als een culturele gemeenschap. Economisch geograaf en bijzonder hoogleraar City- en Regiomarketing Gert Jan Hospers haalt in zijn boek Geografie en gevoel. Wat plekken met ons doen sociaal-psycholoog Geert Hofstede aan die spreekt
over cultuur als de ‘collectieve mentale programmering’. “Alles wat we meekrijgen uit
de sociale omgeving waarin we opgroeien en onze levenservaring opdoen” (Hospers,
2013). Vanuit deze gedachte draagt het land waarin we wonen of waar we vandaan
komen op een belangrijke manier bij aan de manier waarop we denken, voelen en
handelen (Hospers, 2013: pg. 13). In het integratiedebat vertaalt zich dit dus geregeld
in ‘onze’ normen en waarden, die door de nieuwkomer moet worden geadopteerd.
Dit is ook terug te zien in het integratiebeleid van de nationale overheid. Wanneer
iemand een verblijfsvergunning krijgt, is inburgeren verplicht. Op de site van de Rijksoverheid valt te lezen dat participatie één van de doelen van inburgering is. Onder het
kopje ‘Bevorderen participatie vreemdelingen’ is dit op de website als volgt omschreven:
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“Om mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij is het belangrijk om
de taal te leren. Daarnaast is het van belang om de rechten en plichten te kennen.
En weten wat de kernwaarden van de Nederlandse samenleving zijn. Kernwaarden
zoals vrijheid van meningsuiting, solidariteit en vrijheid van godsdienst.”
Deze inburgering is, zo valt te lezen in de Wet inburgering artikel 34, bedoeld voor
“categorieën Nederlanders”:
“[…] Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het huidige stelsel
van inburgering in de Nederlandse samenleving te herzien door een algemene
plicht tot inburgeren voor vreemdelingen en een plicht tot inburgering voor enkele
categorieën Nederlanders te introduceren, alsmede het verstrekken van bepaalde
verblijfsvergunningen afhankelijk te maken van het behalen van het inburgeringsexamen.” (Wet Inburgering, 2016)
De Rijksoverheid heeft aangegeven een participatieverklaring aan de Wet Inburgering
toe te willen voegen. “De participatieverklaring is een instrument dat betrekking heeft
op de basisprincipes van onze Nederlandse samenleving. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin centraal. Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samen
leving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen (Wet Inburgering, 2016)”.
Hierin zijn kenmerken van de republikeinse en liberale stromingen van burgerschap
terug te zien. Er wordt, niet onlogisch voor de Rijksoverheid, aandacht gevraagd voor
loyaliteit aan de natie. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het individu en de rechtspositie. De overheid verleent de vluchteling een bepaalde status, daaraan kunnen
rechten worden ontleend. De burger wordt door middel van een examen om loyaliteit
gevraagd. Het gaat hierbij niet zozeer om het lidmaatschap van een gemeenschap,
maar om de staatsrechtelijke positie van de burger gecombineerd met de theoretische
kennis van de burger over het land.
Maar waar Máxima kritiek kreeg toen zij homogeniteit ter discussie stelde, levert een
dergelijke homogene benadering vaak evengoed weerstand op. Het roept de vraag op
wat ‘de Nederlandse samenleving en haar kernwaarden’ dan precies behelzen. In de
jaren ’00 besteedde Jan Peter Balkenende als premier bijzondere aandacht aan ‘normen
en waarden’ en initieerde hierover een maatschappelijk debat. Dit stuitte echter direct
op kritiek. Wat zijn deze gedeelde normen en waarden dan? Wat is Nederlands burgerschap of een Nederlandse identiteit? Wie bepaalt dat en is het aan een overheid om de
internalisering hiervan op te leggen? In het rapport De stad: magneet, roltrap en spons.
Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest van het Planbureau voor de Leefomgeving
wordt gesteld dat Nederland als postmoderne maatschappij immers “gekenmerkt
[wordt] door een grote diversiteit aan maatschappelijke waarden ten aanzien van
werk, inkomen, relatievorming, gezinsvorming, vrije tijd en intellectuele ontwikkeling”
(De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest, 2015:
pg. 62). Of zoals een van onze respondenten het verwoordt:
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“In het integratiebeleid wordt gesteld, en de integratieagenda van Asscher heeft dat
heel duidelijk, dat migranten zich moeten aanpassen aan de kernwaarden – niet
alleen accepteren maar ook nog eens een keer internaliseren. […] Maar welke kernwaarden zijn dat dan? Niet die van de sgp of van de Hells Angels. Terwijl niemand
hun Nederlanderschap zal betwijfelen.”
Ook Wim de Jong gaat in zijn promotieonderzoek Van wie is de burger? Omstreden democratie in Nederland, 1945-1985 in op de verschillende perspectieven van homogeniteit en
diversiteit gekoppeld aan het debat over integratie:
“In Nederland is die onenigheid na 2002 scherp naar voren gekomen in het debat
over de ‘multiculturele samenleving’. Gaat democratie om een liberale westerse
cultuur waaraan anderen zich moeten aanpassen, of draait zij om een acceptatie
van verschil? Moeten immigranten worden opgevoed tot ‘westerse’ waarden of
moet de autochtone bevolking worden opgevoed tot multiculturele waarden?”
(De Jong, 2014: pg. 13)
Daar komt bij dat een persoonlijke identiteit altijd meervoudig is. “Wat identiteit betreft zijn mensen als kameleons: ze kunnen al naar gelang de omstandigheden van
kleur veranderen” (Hospers, 2013: pg. 21). Die meervoudigheid geldt voor de mensen
die gevestigd zijn in Nederland, maar deze geldt zeker ook voor nieuwkomers, terwijl
zij juist, meer dan de mensen die al in Nederland wonen, worden geacht om zich de
Nederlandse identiteit aan te meten.
Het begrip ‘identiteit’ wordt dan verbonden met ‘loyaliteit’. In het politieke debat gaat
het regelmatig over loyaliteit in relatie tot nationaliteit. Bijvoorbeeld de pvv stelt dat
het hebben van een dubbele nationaliteit betekent, dat diegene een dubbele loyaliteit
heeft, en vindt dit niet wenselijk. Dit is een territoriale en ruimtelijke opvatting van de
identiteit, die stelt namelijk dat de inwoners van een land en het land bij elkaar horen.
Vanuit deze gedachte is een dubbele nationaliteit niet mogelijk, want bij welk land
hoor je dan? De nationaliteit van iemand kan ook worden opgevat als het juridische
begrip. Hiervoor zijn mensen afhankelijk van nationale wetgeving. En waar het in
Turkije mogelijk is om de nationaliteit op te geven, is het dit in bijvoorbeeld Marokko
niet. Dat is het verschil tussen een statelijke en een etnische opvatting over identiteit.
Loyaliteit in relatie tot nationale identiteit gaat echter niet om de juridische status,
maar om identificatie.
Onder vluchtelingen, en misschien ook wel onder de groep van huidige inwoners, zijn
zogenoemde exclusieve identiteitslabels echter helemaal niet populair. Er is meestal
sprake van een gecombineerde identificatie, met meerdere groepen en meerdere
plekken (Van der Welle, 2011). Zoals Van der Welle (2011) hierover zegt:
“Het of-of denken [wordt bekritiseerd] zoals dat in de huidige discussies over
sociale integratie nogal eens naar voren komt, en eisen ruimte op voor hun
hybride identiteiten en een positieve benadering van culturele diversiteit.”
(Van der Welle, 2011: pg. 250)
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De meervoudige, of hybride identiteiten, mede gevoed door de globalisering en een
wereld waarin migratie ook steeds gewoner wordt, maakt dat de natiestaat als een
soort hofleverancier van identiteit onder druk staat.

3.4

conclusie

De Nederlandse overheid geeft voornamelijk op rijksniveau invulling aan burgerschap.
Het juridische kader van het Nederlandse staatsburgerschap komt voort uit nationale
wetgeving. Ook een belangrijk deel van de plichten wordt op landelijk niveau vormgegeven. Wanneer het gaat om de derde dimensie van burgerschap, het onderdeel uitmaken van een gemeenschap en hier volwaardig in kunnen participeren, is de rol van
het Rijk minder onomstreden.
Wanneer het gaat om de integratie van nieuwkomers wordt in het maatschappelijk en
politieke debat de nationale identiteit gezien als een belangrijk identificatiekader. Er
wordt getracht dit in te vullen met nationale, overkoepelende normen, (kern)waarden
en de Nederlandse identiteit, waarbij de culturele opvatting van de nationale identiteit
wordt toegepast. Over die kernwaarden, gekoppeld aan integratie gepresenteerd als de
feitelijke werkelijkheid, kan echter wel enige discussie plaatsvinden, weten we inmiddels door de behandeling van het wrr-rapport en de kritiek die prinses Máxima kreeg
op haar toespraak. In het politieke debat worden statelijke en territoriale opvattingen
als argumentatie gebruikt. Voor de behoefte om ons, zoals de kameleon, aan te passen
aan de omgeving waarin we ons bevinden, lijkt in het integratiedebat geen plek te zijn.
In het beleid voor de integratie van vluchtelingen lijkt het denkbeeld te overheersen
dat deze nieuwkomer zich moet conformeren aan de Nederlandse identiteit. Er klinken geluiden op vanuit het publieke debat dat integratie betekent dat nieuwe burgers
afstand moeten doen van de verbondenheid met en de identiteit van het land van
herkomst en/of andere loyaliteiten.
Wij vragen ons af wat de stad en een stedelijke identificatie voor mogelijkheden biedt
binnen dit vraagstuk. Het schaalniveau van een stad biedt wellicht meer ruimte voor
pluriformiteit en verbinding. Hier gaan we in het volgende hoofdstuk nader op in.
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Concrete jungle where dreams are made of
There’s nothing you can’t do
(…)
These streets will make you feel brand new
Big lights will inspire you
(…)
If I could make it here
I could make it anywhere
that’s what they say

Alicia Keys – Empire State of Mind part ii
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4

Wij als stedelingen
Over de stad als thuishaven voor vluchtelingen

We hebben in het vorige hoofdstuk laten zien dat burgerschap niet alleen gaat om
rechten en plichten, maar ook om ‘er bij horen’, onderdeel zijn van een gemeenschap,
een gezamenlijk identiteit. En dat er verschillende opvattingen zijn over wat een
nationale identiteit is. Een plek als de stad is wellicht beter in staat om de verbinding
te leggen tussen mensen dan een concept van de natiestaat. In dit hoofdstuk gaan we,
op basis van zowel literatuur als de afgenomen interviews, verder in op burgerschap
op stedelijk niveau: stedelijk burgerschap. We bespreken eerst uitgebreid de karakteristieken van een stedelijke omgeving, daarna verdiepen we ons in stedelijke identiteit
en identificatie om tot slot dieper in te gaan op de stedelijke gemeenschap.

4.1

stad als middelpunt

Wereldwijd hebben we te maken met de trend van de trek naar de stad, een versnellende verstedelijking. Ook in Nederland woont driekwart van de bevolking in een
stedelijke omgeving. Het aantal inwoners in de G4 groeit sneller dan het gemiddelde
van Nederland. Op de website van PriceWaterhouseCooper is urbanisatie omschreven
als één van de megatrends. De oorzaak van de toename van de verstedelijking wordt
niet alleen toegedicht aan de groei van de bevolking, maar ook aan de toename van
migranten:
“Deze toename wordt niet alleen veroorzaakt door de natuurlijke groei van de bevolking, maar vooral doordat meer, zowel Nederlandse als buitenlandse, migranten
zich in de steden vestigen.” (pwc, Megatrends Urbanisatie, 2016)
Niet alleen groeien de steden in omvang, maar ook het belang van de stedelijke autonomie ten opzichte van de natiestaat die regulerend en wetgevend is, wordt steeds
vaker aangehaald. Benjamin Barber is hiervan op dit moment de absolute pleitbezorger. Hij zegt hierover in 2013 in een interview door Maite Vermeulen ‘Waarom steden
het voor het zeggen moeten krijgen’, dat is gepubliceerd in De Correspondent:
“Mijn boodschap is dat steden enorm veel potentie hebben om belangrijke globale
problemen aan te pakken. En belangrijker: dat in werkelijkheid al doen.”
(Barber, 2013; Vermeulen, 2013)
Barber richt zich op het vergroten van de financiële en juridische bewegingsruimte van
steden ten opzichte van de natiestaat, zodat de wereldproblematiek pragmatisch aangepakt kan worden. De stad is een belangrijk referentiekader. Bovendien zijn steden
geografisch goed herkenbaar. Ondanks dat de grenzen van een land kunnen wijzigen,
maar de geografische locatie van de stad blijft onveranderd, zoals de steden in Middenen Oost-Europa, die na de Tweede Wereldoorlog onderdeel uit maakten van een nieuwe
natie (Hospers, 2013: pg. 45).
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In het al eerder genoemde rapport De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwik
kelingen in stad en stadsgewest schetst het Planbureau voor de Leefomgeving demogra
fische trends en ontwikkelingen van onder meer de vier grote steden. Hierin valt te
lezen dat de stad van oudsher een aantrekkingskracht op jongeren, immigranten en
(buitenlandse) kenniswerkers heeft. “Steden zijn immers van oudsher centra van bedrijvigheid, werkgelegenheid, hoger onderwijs, commerciële en culturele voorzieningen.” (De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest ,
2015: pg. 10).
De stad is de plek voor emancipatie. Die Britse geograaf Fielding omschreef dit voor
jongeren met de metafoor ‘de stad als roltrap’. Jongeren vestigen zich in een stad en
stappen op de sociaaleconomische en sociaalmaatschappelijke roltrap: ze gaan er
studeren, vinden er werk, een partner en gaan zelfstandig wonen.
Vervolgens stapte men echter ook weer van de roltrap af: lange tijd werd de stad niet
gezien als omgeving voor jonge gezinnen. Waar de stad een magneetwerking had op
jongeren, was er sinds de jaren ’60 sprake van suburbanisatie onder jonge gezinnen:
deze trokken naar de ommelanden. In de jaren ’80 begon dit te veranderen:
“De aantrekkelijkheid van de stad als woonplek [is] sinds de jaren tachtig sterk
toegenomen, ook voor jongvolwassenen en jonge ouders. De ‘oude’ stad is veiliger,
schoner en beter bereikbaar dan voorheen en sinds de jaren tachtig is kwaliteit van
de woningvoorraad, de publieke ruimte en de voorzieningen er sterk toegenomen.”
(De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest,
2015: pg. 22)
Er vindt een grote kentering plaats in het vertrek van jonge gezinnen uit de steden.
“De Yuppies van de jaren negentig zijn Yupps geworden: de young urban professional
parents […].”(De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest, 2015: p. 118). Op dit moment vestigen zich meer mensen in de grote steden dan
dat er vertrekken.
“Boterman (2012) concludeert dat vooral huishoudens met veel cultureel kapitaal
in de stad blijven wonen. Vooral gezinnen met een sterke culturele oriëntatie
(onder andere studierichting alfa/gamma) willen in de stad blijven wonen.”
(De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest,
2015: pg. 125)
De stedelijk groei heeft niet alleen te maken met binnenlandse demografische ontwikkeling, maar ook met buitenlandse migranten. Er is een sterke toename te zien in
arbeids- en studiemigranten.
“De buitenlandse migratie kent heftige schommelingen als gevolg van de sterke
gevoeligheid voor de economische conjunctuur, beleidsmaatregelen en internationale spanningen. Doorgaans oefenen grote steden een grote aantrekkingskracht
uit op immigranten, vanwege het aanbod van banen, netwerken van mensen uit
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bepaalde landen die hier al woonachtig zijn, en specifieke voorzieningen voor
nieuwkomers. […] Aangezien veel immigranten in Nederland blijven, vormt de
buitenlandse migratie voor de grote steden een belangrijke bron voor de bevolkingsgroei […].” (De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad
en stadsgewest, 2015: pg 36)
Uit het rapport van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (vng) De staat van de
Gemeenten 2015. Speciale editie vluchtelingen (2015) blijkt dat het overgrote gedeelte van
asielzoekers in Nederland in eerste instantie wordt opgevangen in de 37 gemeenten
in Nederland die een asielzoekerscentra herbergen. Er zijn in Nederland 82 plaatsen
met een opvangcentrum, hierbij gaat het om zowel noodopvang als reguliere opvang.
Onderzoek uit 2010 uitgevoerd door het cbs onder vluchtelingen die zich in de jaren
’90 en in het eerste decennium van deze eeuw in Nederland hebben gevestigd, laat
zien dat vluchtelingen zich in eerste instantie vestigen in de gebieden met asielzoekerscentra (De staat van de Gemeenten. Speciale editie vluchtelingen, 2015). Maar
uiteindelijk vestigen asiel- en gezinsmigranten “zich ook vaak in de grote steden”
(De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest, 2015:
pg. 57). Het hierboven omschreven emancipatoire effect van de stad zou ook voor
vluchtelingen op kunnen gaan. Een van de respondenten beschrijft hoe de stedelijke
netwerken je kunnen voorstuwen in je ontwikkeling en opname in de stad. Een van
de respondenten zegt hierover:
“En dan zie je hoe in zo’n stad natuurlijk die netwerken in gang worden gezet.
Ik denk dat dat het grootste verschil is. Dat die mogelijkheden gewoon gigantisch
zijn voor super slimme talentvolle mensen.”
Daarbij is de taakstelling voor de opvang van statushouders, die naar rato van inwoner
aantallen over Nederlandse gemeenten wordt verdeeld, voor de steden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht het hoogst. Uiteindelijk zijn deze vier steden de
grootste en meest diverse gemeenten qua bevolkingssamenstelling van Nederland.

4.2

stedelijke identiteit en identificatie

Het belang van lokale identiteit is de afgelopen jaren meer en meer op de maatschappelijke agenda gekomen. Dit wordt gezien als een reactie op schaalvergroting, globalisering en de-territorialisering (Vermeulen, 2015).
Maar wat is dan een stedelijke identiteit? Volgens Vermeulen (2015) kent het begrip
stedelijke identiteit nogal wat parafrases. Vaak wordt er gerefereerd aan het dna van
een plek of de lokale eigenheid van een stad en dorp. Wanneer we er vanuit gaan dat
sociale identiteitsvorming wordt beïnvloed door onderscheid – ten opzichte van een
ander – en afhankelijkheid, is het geen verrassing dat de eigenheid van een stad
slechts bestaat in relatie tot andere steden (Vermeulen, 2015). Wanneer inwoners
van de stad hun emotionele verbondenheid met de stad uitspreken, voelen ze zich
meer verbonden met de overige inwoners uit dezelfde stad en verwijderen zij zich
tegelijkertijd van de inwoners van een andere stad.
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Vermeulen (2015) geeft aan dat de sociale psychologie aanknopingspunten biedt om
dieper in te gaan op de plaatsgebonden identiteit, omdat daarin het denken over identiteitsdefinitie is gebaseerd op relationele aspecten. Vermeulen stelt dat wanneer mensen zich afvragen wie ze zijn, ze vaak verwijzen naar sociale groepen. Hij haalt daarbij
Louis Couperus aan die zijn persoonlijke identiteit relateerde aan de stad: ‘Zoo ik iets
ben, ben ik een Hagenaar’ (Vermeulen, 2015).
Vermeulen gaat verder in op de sociale identiteitstheorie waarbij er vanuit wordt
gegaan dat mensen onderscheid aanbrengen tussen ‘in-group’ en ‘outgroup’. Dit
betekent dat mensen zoeken naar categorisering die hen onderscheidt van anderen.
Kleinere entiteiten bieden hierin meer aanknopingspunten dan algemene en vaak
onpersoonlijke entiteiten. Niet de afzonderlijke kwaliteiten van een individu, maar
de groep waartoe het individu behoort, is vaak bepalend voor de beoordeling van een
individu (Vermeulen,2015).
De keuze voor een bepaalde stad en daarbinnen zelfs wijk of buurt om in te wonen
draagt bij aan identiteitsvorming. Hetzelfde geldt voor het consumptiegedrag, wat de
aanwezigheid van bepaalde voorzieningen in een stad van belang maakt.
“Consumeren is sterk gericht op zich individueel willen onderscheiden, op ‘uniek
willen zijn’ en dat heeft een sterk non-conformistisch karakter. Zo constateren
Brun en Fagnani (1993: 929) onder samenwonende koppels in Parijs een overheersende opvatting van een ‘afwijzing van suburbaan leven en een “sentimentele”
gehechtheid aan het stadscentrum’. Een afkeer van suburbaan wonen onder
sommige lagen van de bevolking komt dan ook niet zozeer voort uit afkeer van
de locatie of het type woningen, maar vanuit de opvatting dat een dergelijke wijk
niet past bij de eigen identiteit.” (De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest, 2015: pg. 56)
In 2004 interviewde Pieter Hilhorst de antropoloog Arjun Appadurai. Appadurai stelde
dat de loyaliteit met de stad makkelijker tot verbinding leidt dan de loyaliteit met de
natie. Dit baseerde hij enerzijds op de migratie en anderzijds op de communicatie
revolutie waardoor mensen zich niet meer exclusief oriënteren op het land waar
ze wonen (Pieter Hilhorst. ‘Liever de stad dan de natie’. De Groene Amsterdammer,
17 januari 2014).
In het proefschrift van Van der Welle (2011) wordt niet alleen aangetoond dat Amsterdamse jongeren zich in de eerste plaats Amsterdammer voelen en dan pas Nederlander. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat de stedelijke identiteit voor de meeste jongvolwassenen van buitenlandse afkomst als bindmiddel werkt, en voor een kleinere groep
als uitweg bij het combineren van hun Nederlanderschap en hun Marokkaanse, Turkse
of Surinaamse herkomst (Van der Welle, 2011). De Amsterdamse diversiteit is al jaren
een belangrijk speerpunt van de stad Amsterdam en dat maakt dat de lokale politiek
andere keuzes maakt dan de landelijke politiek op basis van het landelijke debat.
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“Amsterdam schuift de stedelijke identiteit als oplossing naar voren, met als
belangrijke pijlers: respect en tolerantie en het kunnen omgaan met culturele
verschillen. De stedelijke identiteit is zo een tegenhanger van de meer eenzijdige
culturele invulling van de Nederlandse identiteit. Amsterdam is kortom vanwege
de bevolkingssamenstelling, de politieke verhoudingen en beleidspraktijk een
specifieke integratiecontext.” (Van der Welle, 2011: pg. 258)
Veel van onze respondenten halen aan dat stedelingen met een migratieachtergrond
zich over het algemeen in eerste instantie identificeren met de stad en in tweede
instantie met het land van herkomst van henzelf of eerdere generaties. Een van de
respondenten zegt hierover:
“We zien bij etnische groepen dat ze zich heel gauw met een stad associëren. Dat
zie je bijvoorbeeld heel goed bij Marokkaanse doelgroepen terug: ze zeggen “ik ben
Rotterdammer”. Maar ze voelen zich geen Nederlander. Marokkaan en Rotterdammer. Dus het eerste gevoel waarmee ze associëren is toch de stad, de plek, waar ze
zich uiteindelijk thuis voelen.”
Veel respondenten betwijfelen dan ook of het huidige inburgeringsbeleid van de Rijksoverheid – dat gericht is op het ‘Nederlanderschap’ – zinvol is:
“Dus ga mij niet vragen of wij nou moeten vinden dat een asielzoeker of een
statushouder zich Nederlander moet voelen. Ik denk wel dat je je ergens thuis
kan voelen.”
Daarbij komt dat veel respondenten zichzelf ook in eerste instantie identificeren met
de stad waarin ze wonen en werken, vaak ook met de regio waar men vandaan komt,
maar “Nederland” wordt weinig genoemd. Het antwoord is afhankelijk van de context:
wanneer je in het buitenland bent, geef je wel sneller aan dat je Nederlander bent.
“Het land is alleen maar relevant als je er niet bent” (citaat van respondent). Bovendien lijkt het Nederlanderschap niet voor iedereen even vanzelfsprekend, terwijl
stedeling zijn zelden betwijfeld wordt. Een van onze respondenten omschreef dit als
volgt:
“Ik identificeer mij met Amsterdam, omdat, Amsterdam daar ben ik geboren en
getogen, dus dat voelt als mijn stad. Ik ben zelf Nederlander geworden toen ik 20
was, maar ik heb zelf ook een beetje dat dubbele gevoel rond dat Nederlanderschap. Ik kan niet onbekommerd zeggen: ik ben Nederlander. Af en toe doe ik dat
wel heel provocerend, maar ja, als je al weet dat het een provocatie is, dan is het
al niet meer een natuurlijke identiteit. Dan volgt toch onmiddellijk ook de vraag:
waar kom je nou echt vandaan? Terwijl de identiteit van Amsterdammer, die kan
gewoon heel goed samengaan, dat is een veel opener identiteit. Dat kan je gewoon
onbekommerd zijn.”
Ofwel: de stad is belangrijk als onderdeel van de identiteit van haar inwoners. Hoe
omstreden of bediscussieerbaar een pleidooi voor een sterke nationale identiteit is, zo
kansrijk en inclusief wordt de plaatselijke identificatie met een stedelijke entiteit gezien.
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4.3

saamhorigheid in de stad

De stad kan worden gezien als plaats waar we actief onderdeel uit maken van een
gemeenschap, ons best doen om dat te behouden en waar we ons burgerschap uitvoeren. Te meer omdat burgers zich, aldus de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber
(2014), veel meer betrokken voelen bij het bestuur van een stad. In het essay ‘De burgemeester als wereldleider. Het gaat niet meer om de vlag’ (2014) in De Groene Amsterdammer zegt hij hierover:
“Welke grootschalige politieke constructie we ook vormen, politiek begint in de
wijk en in de stad. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont tegenwoordig
in steden. De stad lijkt onze bestemming te zijn, zoals ze ook onze oorsprong was.
In de stad ontplooien we onze creativiteit, bestendigen we onze gemeenschap en
realiseren we ons burgerschap. Als we moeten worden gered, dan zal de stad eerder als veranderingsinstrument optreden dan de natiestaat.” (Barber, 2014)
Veel mensen op een kleine plaats, die dagelijks contact met elkaar hebben en elkaar
moeilijk kunnen vermijden, dat leidt er volgens Floris Müller (2008), universitair
hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, toe dat een plek niet
op te eisen is door één speciale groep. In zijn artikel Wat doe JIJ voor de stad?’ De stad
als basis voor een multiculturele gemeenschap in Migranten Studies zegt hij hierover:
“Daarnaast is de stad een in toenemende mate economisch en beleidsmatig autonoom lichaam waarbinnen veel rechten, plichten en sociale praktijken met elkaar
delen. Men valt onder dezelfde gemeentelijke autoriteiten, werkt er en gaat er
naar school. Men deelt er dezelfde publieke ruimte en maakt in principe dezelfde
publieke evenementen mee die zich daarbinnen afspelen – van festivals tot terroristische aanslagen.” (Müller, 2008)
De inwoners van de stad delen de positieve zaken, werk, scholing, festivals en andere
evenementen, maar ook de negatieve gebeurtenissen, zoals terroristische aanslagen.
In Parijs was dit in november 2015 goed zichtbaar. Bij de bloedige aanslagen in Bataclan,
op een terras en vlakbij het voetbalstadion, vonden in totaal 129 mensen de dood en
raakten ruim 300 mensen gewond. Ondanks de waarschuwingen van de politie, gingen
de Parijzenaren de straat op om samen te rouwen en elkaar te steunen.
Reiner Bauböck pleitte er in 2003 voor om niet de nationale eensgezindheid te versterken of te herstellen, maar om het stedelijk burgerschap te emanciperen. Bauböck geloofde erin dat op deze manier invulling kon worden gegeven aan een nieuwe vorm
van kosmopolitische democratie. De internationale verbindingen die in de stad samen
komen geven voeding aan lokale burgerinitiatieven (Uitermark & Van Steenbergen,
2006: pg. 267). Maar deze internationale verbindingen zijn ook een voedingsbodem
voor innovatie en de ontwikkeling van je eigen autonome zelf. Een van onze respondenten zegt hier over: “Een stad is een plaats waar je je zelf kan zijn. Die diversiteit,
dat wordt ook in veel literatuur gezien, als het ingrediënt voor vernieuwing, economie
en innovatie, want je leert meer van iemand die anders is dan van jezelf, want als je
altijd met dezelfde mensen om gaat, in de stad wordt je veel innovatiever.”
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Saamhorigheid is misschien wel geworteld in een stedelijke identiteit, aldus Pieter
Hilhorst in 2004.
“Een renaissance van een regionale, of beter een stedelijke identiteit is denkbaar.
Over veertig jaar leeft zestig procent van de wereldbevolking in steden. Sommige
daarvan zijn groter dan veel natiestaten, zoals Mexico City waar tegen die tijd
dertig miljoen mensen wonen. Maar ook minder grote steden in West-Europa of
Amerika hebben een economisch belang dat de grenzen van de natie waarin ze
liggen al lang overschrijdt. Dat wordt alleen nog maar sterker. Toch wordt het leven
in steden gereguleerd door nationale wetgeving. Het zou goed zijn als steden meer
zelf te zeggen krijgen.”(Pieter Hilhorst. ‘Liever de stad dan de natie’. De Groene
Amsterdammer, 2004).
Volgens Floris Müller (2008) wordt die stedelijke verbinding gelegd omdat het stedelijke abstractieniveau zich daar beter voor leent dan het concept van de verbinding
met één natiestaat.
“Sommige plaatsen en abstractieniveaus lenen zich daarom wellicht beter als basis
van de multiculturele gemeenschap dan andere. De ‘globale’ stad wordt daarbij
door sommigen als een ideale plaats gezien. Het grote aantal inwoners en het
onvermijdelijke dagelijkse contact tussen leden van verschillende culturele groepen maakt het moeilijk om de stad in zijn geheel te claimen voor een bepaalde
nationale en etnische of religieuze identiteit.” (Müller, 2008)
Veel van onze respondenten verwachten dat het makkelijker is om opgenomen te
worden in een gemeenschap in een stad dan in een dorp. Drie aspecten die hiervoor
bepalend worden gevonden komen veel terug. Ten eerste groeit in de vier grote steden
het aantal etniciteiten onder de inwoners. Steden zijn etnisch meer divers dan dorpen.
Daarnaast kent een stad een bepaalde mate van anonimiteit. Ten slotte is het absorptievermogen van een stad groter: in een dorp is het aantal nieuwkomers percentueel
hoger dan in een stad met een groot inwoneraantal.
De regionale identiteit, die door veel dorpelingen herkend wordt, wordt als minder
inclusief gezien dan de stedelijke identiteit. Dit wordt door een respondent als volgt
omschreven:
“[…] die Twentse identiteit, dat is wel een sterke identiteit, maar ook wel een exclusieve. Je zult niet snel iemand van Turkse afkomst horen zeggen, dat hij een tukker
is, misschien die dan nog wel, maar dan ook weer half grappend, want ik denk dat
echte tukkers iemand van Turkse afkomst niet snel als mede-tukker herkennen.
Regionale, denk ik, dat die redelijk exclusief zijn. Ja, die identiteit, die stedelijke
identiteiten zijn eigenlijk veel opener.”
En ook: “de mate waarin je zonderling kan zijn, die bandbreedte is anders [in de regio].” Tevens verwacht een deel van de respondenten, dat het logischer is om iemand
die uit een stedelijk gebied komt weer in een stedelijk gebied te huisvesten, en iemand
die van het platteland komt in een landelijke omgeving. Wanneer het idee van herken-
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ning groter is, kan men zich wellicht makkelijker ergens thuis gaan voelen. “De stad is
gewoon een heel natuurlijk schaalniveau. Het is onbediscussieerbaar. Iemand die uit
Damascus komt en nu in Amsterdam, die stedelingen hebben meer met elkaar dan
een dorpeling uit Syrië met een stedeling uit Syrië, zo ver wil ik dus gaan eigenlijk.
Omdat die stedelingen dus eigenlijk, door dat ‘veel mensen weinig zien’, heel anders
in mekaar zit dan die dorpeling.” (citaat van respondent). Eén respondent voegt hier
nog de volgende nuance aan toe:
“Ik voel wel dat er stadspersoonlijkheden zijn en dorpspersoonlijkheden. […] Maar
mensen die uit een groepscultuur komen, daarvan denk ik dat ze zich op zich wat
makkelijker zullen herkennen in een dorp. En iemand met een heel heterogeen
netwerk, met heel veel verschillende takjes overal naar toe, dat schakelt heel erg
snel, maar daar is dan ook veel minder hechte identiteit. Dat is wel een hele andere
manier van leven. […] Vluchtelingenwerk in Utrecht stuurt er op dat mensen zo
snel mogelijk zelf dingen gaan doen. […] Dat is heel erg de stadbenadering.”
De stedelijke gemeenschap biedt ook een plek aan inwoners die misschien niet een
officiële status hebben, maar wel inwoner zijn van een stad. Wij noemen deze mensen
in Nederland ongedocumenteerden of zelfs ‘illegaal’. In 2015 kregen de G4 en Eindhoven
hierover een aanvaring met het Rijk, wat tot een kabinetscrisis leidde. Wanneer een
asielprocedure is doorlopen en is besloten dat men geen status krijgt, kan een asielzoeker niet altijd worden gerepatrieerd naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat de persoon niet de benodigde papieren heeft, het land van herkomst de persoon
niet wil opnemen of het land zelfs niet meer bestaat. Waar bij het Rijk uitgeprocedeerde asielzoekers uit de bureaucratie verdwijnen – de procedure is doorlopen – zijn het
echter over het algemeen de steden waarin zij leven, die vervolgens toch met hen te
maken krijgen. Het feit dat deze problematiek op stedelijk niveau zichtbaar wordt,
wordt onderschreven door de ‘bed-bad-brood regeling’ die de vijf steden na flinke
discussie afdwongen bij het Rijk.
De antropoloog Appadurai vroeg zich tijdens een interview in 2004 af of saamhorigheid en een gemeenschappelijke identiteit tussen migranten en gevestigden niet op
stedelijk niveau zou kunnen ontstaan. Een van de argumenten hiervoor was dat steden niet selecteren wie er wel en wie er niet welkom is. “De straten zijn niet doortrokken van de Nederlandse geschiedenis. De straten zijn van iedereen, net als de winkels
en de bussen” (Uitspraak van Appadurai in Hilhorst, 2004). Appadurai zei dan ook al in
1996 in zijn boek Modernity at Large: Cultural Dimensions of Modernization, dat de natiestaat zijn langste tijd heeft gehad: een multiculturele samenleving is gebaat bij stadspatriottisme (Hilhorst, 2004).
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4.4

conclusie

Stedelijke identiteit en identificatie zijn niet te negeren, maar ook geen vastomlijnde
begrippen. Het is multi-interpretabel en daarmee ook open en bediscussieerbaar. De
nadruk die op het oplossend vermogen van de stad wordt gelegd, en de sterke verbinding die stedelingen met de stad voelen, maakt dat de stedelijke identiteit misschien
wel de oplossing is om op een andere manier naar de stad en de aankomst en opname
van nieuwkomers te kijken. De stad is de plek voor emancipatie.
De dynamiek van de stad lijkt beter aan te sluiten bij waar een vluchteling naar op
zoek is, dan het niveau van de natiestaat. De stad is de plek om je te vestigen, om te
wonen, te leren en te werken. De ideeën over de nationale identiteit lijken minder
inclusief en bovendien in grotere mate bediscussieerbaar dan de stedelijke identiteit.
De stad kan door de dynamische omgeving en de pragmatische houding de differentiatie bieden die nodig is. In plaats van een homogene, uniforme benadering zoals op dit
moment het zwaartepunt in de integratiediscussie ligt. Of, zoals Maxima in 2017 zei:
“Ook nieuwkomers doen dat. Soort bij soort. Maar Nederland is geen Artis.” (Máxima:
verscheidenheid geeft Nederland kracht. Trouw, 24 september 2007).
Stedelijk burgerschap is daarmee iets anders dan nationaal burgerschap. Stedelijk
burgerschap biedt maatwerk en gaat over alle stedelingen die onderdeel uit maken
van de stedelijke gemeenschap, ongeacht de juridische status van hun burgerschap.
De mogelijkheid om inkleuring te geven aan een (hernieuwde) identiteit en onderdeel
uit te maken van een samenleving. Omdat het in een leven gaat over de verbindingen
die men kan maken en de leefruimte die men krijgt. Vluchtelingen zijn op zoek naar
een veilige haven, een plaats of een gemeenschap waarin zij zich welkom voelen. En
wellicht een plek waarmee men zich opnieuw kan identificeren.
Waar op nationaal niveau een krampachtige discussie wordt gevoerd over de Nederlandse identiteit en kernwaarden, kan de grote stad de vrijplaats zijn waar verschillen
worden gevierd.
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5

Zo doen wij het hier
Over Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en
de vluchtelingenaanpak

In voorgaande hoofdstukken hebben we uiteengezet hoe stedelijk burgerschap een
kansrijk perspectief biedt wanneer het gaat om de positie van een vluchteling.
Vervolgens vragen we ons af wat de karakteristieken van Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht hierin betekenen.
De steden verschillen van elkaar in omvang, sociaal economische samenstelling en
politieke kleur. In de beleidsnota’s wordt de taal die in de steden gebruikt wordt zichtbaar, en taal openbaart misschien wel een gedeelte van de eigenlogica van een stad.
Hospers refereert in ‘Geografie en gevoel’ aan de Duitse sociologe Martina Löw die
spreekt over ‘städtische Eigenlogik’. Hiermee wordt het geheel van onzichtbare en
zichtbare structuren en alledaagse uitdrukkingsvormen bedoeld die, volgens Löw, een
stad en haar bevolking haar uniciteit verlenen, zoals de mentaliteit van de inwoners,
kenmerkende gebouwen en de wijze waarop de stad wordt verbeeld in de kunst
(Hospers 2013: pg. 45). Dit maakt dat de ene stad toch de andere stad niet is.
We geven nadrukkelijk een globale schets van de steden. Hospers stelt dat het maar
zeer de vraag is of je de identiteit van de stad werkelijk kan bepalen. “De stad is vele
steden: ze heeft niet één verhaal, maar talloze verhalen” (Hospers, 2013: pg. 46). Aan
de hand van het theoretisch kader en de afgenomen interviews analyseren we in
dit hoofdstuk de karakteristieken van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht,
het beleid dat in deze steden wordt gevoerd op de gebieden van integratie, diversiteit
en/of burgerschap, en wat dit betekent voor de positie van vluchtelingen in elke stad.

5.1

amsterdam, de vrijzinnige hoofdstad
Geef mij maar Amsterdam.
Mijn Mokums paradijs.
Johnny Jordaan in 1956

5.1.1 Karakteristieken
Qua grootte kent Amsterdam in Nederland geen gelijke. Ze is met 834.713 inwoners
(Gemeente Amsterdam, 1 januari 2016) de grootste stad van Nederland, en de enige
regio die met omliggende steden kan worden beschouwd als een metropool.
De hoofdstad is het culturele hart van Nederland. De stad herbergt een rijkdom aan
culturele organisaties, en heeft sinds jaar en dag de naam van de vrijplaats die kunstenaars en andersdenkenden aantrekt. Het bruto gemeentelijk product is een van de
hoogste van Nederland (De staat van de Gemeenten, 2015), en de vermogenspositie van
het stadsbestuur is goed. Amsterdam is dus een economisch krachtige stad. Amster-
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dam kent, samen met Utrecht, een grote creatieve industrie – een sector die wint aan
belang (De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest,
2015: p. 57). Daarnaast is de hoofdstad het centrum voor de zakelijke en financiële
dienstverlening. Alleen in Amsterdam en Utrecht neemt – tegen de landelijke trend in
– het aantal huishoudens met een hoog inkomen langzaam toe (De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest, 2015: p. 101). De stad heeft
van oudsher een aantrekkingskracht op migranten, zowel uit het buitenland als uit
het binnenland. Het buitenlandse migratiesaldo schommelt, maar is “vanaf de eeuwwisseling […] positief” (De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad
en stadsgewest, 2015: p. 77). Het huidige college van burgemeester en wethouders wordt
gevormd door een coalitie van d66, vvd en sp, en er zitten acht verschillende partijen
in de gemeenteraad. Opvallend bij de coalitievorming in 2013 was dat voor het eerst
sinds meer dan een eeuw de PvdA geen zitting heeft in het college.
Amsterdam wordt door onze respondenten een unieke positie toegedicht: “Amsterdam
is altijd van hele andere orde geweest. Daar zit meer de bravoure. Amsterdam is veel
meer een wereldstad.” En hier lijkt de hoofdstad zich ook goed van bewust. Het woord
‘arrogant’ wordt opvallend vaak in de mond genomen: “In Amsterdam zijn ze arrogant,
even gechargeerd gezegd.” Of: “Amsterdam, écht wel arrogant. Ik kan me voorstellen dat
het heel divers is, dat iedereen er makkelijk in op gaat. Maar wel echt veel arroganter
en harder, […] wij doen het allemaal het beste.”
De beleidsmedewerkers van de andere steden omschrijven Amsterdam als goed in het
etaleren en praten over beleid, maar beschouwen het niet altijd als de stad met de
meeste ambtelijke daadkracht. “Ze zijn zo mooi van het etaleren, ze doen alles zoveel
sneller qua communicatie en branding” (citaat van respondent). Maar, dit kan door
respondenten ook als alleen een mooie buitenkant worden ervaren: “En Amsterdam,
met die gentrificatie, en onbetaalbaar, en altijd alleen maar kletsen, en “Nee we hebben geen problemen, alleen maar kansen”. Ik vind Amsterdam persoonlijk geweldig,
maar in het werkveld heb je er niet heel veel aan.” Ofwel: “Amsterdam is comfortable
but lazy.”
5.1.2 Gemeentelijk beleid: talentvolle vluchtelingen
Eind 2015 is het Beleidskader Vluchtelingen in Amsterdam 2015-2018 vastgesteld.
Hiermee liep Amsterdam op de troepen vooruit en was daarmee de eerste stad die,
inspelend op de actualiteit, specifiek op vluchtelingen beleid heeft ontwikkeld. Vanuit
de “eeuwenlange traditie als barmhartige en veilige thuishaven voor iedereen die een
leven in vrijheid zoekt” (Beleidskader Vluchtelingen 2015-2018, 2015) is een beleidskader
opgesteld dat poogt bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor de vluchtelingen.
“Een nieuwe toekomst die aansluit bij de vaardigheden en ambities van de vluchteling geeft niet alleen hem of haar de broodnodige veerkracht, maar draagt bij aan
groei en welvaart voor de hele stad.” (Beleidskader Vluchtelingen 2015-2018, 2015)
Potentieel moet worden benut, waarbij mensenrechten van groot belang zijn. Een kwalitatief hoogwaardig bestaan voor vluchtelingen is het einddoel. Hoe ingewikkeld ook
om dit te realiseren. Wat opvalt is dat er allereerst wordt in gegaan op wie de vluchte-
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ling eigenlijk is. Er wordt ingegaan op de persoonlijke dimensie van de populatie
vluchtelingen, daarna wordt inzicht gegeven in de populatie. Uitgangspunt van
het beleid is het talent van elke vluchteling en daarbij de overtuiging dat “snelle en
succesvolle integratie […] een blijvend draagvlak in de samenleving [versterkt]”. Het
beleid richt zich op huisvesting, taal en inburgering, maatschappelijke participatie en
burgerschap, onderwijs en scholing en werk, inkomen en ondernemerschap en welzijn
en gezondheid. Het proces van opname in de stedelijke gemeenschap is in kaart gebracht en wordt het ‘Arrangement van aankomst tot zelfstandigheid (A tot Z)’ genoemd. In het ‘Beleidskader Vluchtelingen’ in Amsterdam wordt het woord integratie
bovendien zeer minimaal gebruikt. De beleidsadviseur van de gemeente Amsterdam
zegt hier over:
“Het woord integratie dat gebruiken we bijna nooit. Er zitten een aantal lastige connotaties aan vast. Veel te veel plichten en opleggen. Uiteraard vind ik dat als je hier
komt je je voor een deel aan moet passen aan wat hier de zeden en de mores zijn.
De waardes, dat is een mensenrechtending. De waarden van deze maatschappij
die moet je gewoon kennen en respecteren en die moet je je eigen maken. Maar
het is niet de bedoeling dat je je eigenheid verliest, want dan ben je je zelf niet
meer. En een van de verklaringen van de rechten van de mens is juist, dat je het
recht hebt om jezelf te zijn.”
De gemeente Amsterdam schrijft in de brief Burgerschap en diversiteit: Geen burgerschap
zonder hoffelijkheid aan de gemeenteraad dat burgerschap gaat over meedoen in de
samenleving. Het doel is dat iedere inwoner van Amsterdam zich identificeert met
Amsterdam: ‘wij zijn allemaal Amsterdammers’. Het meedoen in de samenleving gaat
in op het vervullen van een actieve rol in de stad. Burgerschap richt zich op participatie,
verbinding en hoffelijkheid en bevordert bovendien een gevoel van identiteit en erbij
horen. Amsterdam ziet burgerschap als een belangrijke voorwaarden voor het op
bouwen van een rechtvaardige maatschappij. Participatie, verbinding, hoffelijkheid
en emancipatie benoemt de gemeente vervolgens als de grootstedelijke competentie
die aan Amsterdams burgerschap bijdragen.
“De Amerikaanse filosoof John Rawls heeft ooit de vraag opgeworpen: Hoe kunnen
vrije en gelijke burgers die van inzicht verschillen over godsdienstige, filosofische
en levensbeschouwelijke zaken vreedzaam met elkaar samenleven? Burgerschap,
met alle verschillen van mening, ook fundamenteel, die daarbij horen, kan volgens
hem niet zonder ‘civility’, hoffelijkheid. Hoffelijkheid, het is een beetje een ouderwets woord dat bij iedereen reacties oproept. Maar juist hoffelijkheid helpt bij het
aangaan van dat moeilijke, schurende, gesprek over grote verschillen tussen mensen. Op die manier kunnen we burgerschap versterken in Amsterdam.” (Brief aan
de Amsterdamse gemeenteraad Burgerschap en diversiteit: Geen burgerschap zonder
hoffelijkheid, 12 mei 2012)
In plaats van de eigen etnische identiteit bepleit men dus het stimuleren van lokale
identificatie: ‘ergens bij horen’ gaat polarisering tegen, is daarbij de gedachte. Er moet
een gedeeld beeld van ‘de werkelijkheid’ tussen steeds meer tegenover elkaar staande
groepen ontstaan, voor een gevoel van acceptatie bij iedereen.
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5.1.3 Positie van vluchtelingen in de gemeenschap
In Amsterdam is er weinig kritiek vanuit de bevolking als het gaat om de opname van
vluchtelingen: “Het is denk ik wel vrij bijzonder aan Amsterdam. Er zijn bijna geen
wanklanken te horen van Amsterdammers over de komst van vluchtelingen. Wel
soms over de hoeveelheid vluchtelingen op één locatie. Dat wel.” (citaat van respondent). Er zijn zoveel burgerinitiatieven “om vluchtelingen op te vangen, te helpen, te
helpen met taal, samen met hen te koken, en al dat soort dingen” dat de Amsterdamse
gemeenteambtenaren “dat eigenlijk nauwelijks kunnen behappen” (citaat van respondent.
De gemeente Amsterdam vindt dat wonen in een grote en diverse stad als Amsterdam
om bepaalde vaardigheden vraagt, waarbij nieuwsgierigheid, het omgaan met verschillen en het gesprek met elkaar te durven aangaan, expliciet worden benoemd.
De afdeling Diversiteit stelt het ‘Amsterdams Burgerschap’ centraal, daarmee wordt de
focus gelegd op het hier en nu en op de toekomst als ‘Amsterdammers onder elkaar’.
Amsterdams Burgerschap is uitgewerkt in het ‘Burgerschapskompas, Amsterdam voor
nieuwe Amsterdammers’ dat tijdens het wethouderschap van Andrée van Es in 2013 is
ontwikkeld. Het Amsterdamse burgerschapskompas omvat de gemene deler van de
thema’s onderwijs, kennis van de eigen geschiedenis en leefomgeving, politiek en
economie.
In het burgerschapskompas worden de grootstedelijke vaardigheden en burgerschapscompetenties benoemd die volgens de gemeente Amsterdam in een stad als Amsterdam essentieel zijn en gekoppeld aan vijf thema’s: de Amsterdamse Geschiedenis, De
stad Amsterdam, Tolerant, Verdraagzaam en Participatie, Democratie en Leefbaarheid,
Voorzieningen en Vrijetijd. Dit is gekoppeld aan de sociale taken die door de Universiteit van Amsterdam worden onderscheiden binnen het burgerschapsonderwijs, namelijk democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met
conflicten en omgaan met verschillen. Hieraan worden de volgende burgerschaps
componenten gekoppeld: kennis, attitude, vaardigheid, reflectie en gedrag. Het Amsterdams Burgerschap wordt vervolgens uitgewerkt in de lessen nt2 die in Amsterdam
worden gegeven. De reden hiervoor, zei toenmalig wethouder Andrée van Es in haar
speech bij die viering van 100 jaar volksuniversiteit Amsterdam op 18 april 2013, is
dat het taalonderwijs mogelijkheden biedt “om thema’s te behandelen die te maken
hebben met het leven als vrij en verantwoordelijk burger” (Van Es, 2013).
Het kompas voor Amsterdams burgerschap wordt gezien als “een aanvullend referentiekader, waarbij het expliciet benoemen […] extra stimulans en ondersteuning biedt
voor deelname aan de lokale samenleving” (Gemeente Amsterdam, Competenties in
de les. Competenties bij Amsterdams Burgerschap). Daarnaast verleent de gemeente
subsidie via de subsidieregeling Burgerschap en Diversiteit aan projecten die bestemd
zijn voor Amsterdammers en zorgen voor dialoog en verbinding, meer kennis over de
kernwaarden van onze democratie en acceptatie dat andere mensen anders zijn in
afkomst, levensbeschouwing of religie, ras, seksuele gerichtheid of sekse.
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Om de diversiteit in de stad onder de aandacht te brengen is vanuit Citymarketing
gestart met het project ‘180 Amsterdammers’. Amsterdam telt om en nabij 180 nationaliteiten en aan één van deze nationaliteiten wordt wekelijks in Het Parool aandacht
besteed. Een Amsterdammer krijgt de mogelijkheid zijn persoonlijk verhaal te vertellen,
om de diversiteit van de stad naar de oppervlakte te brengen. Dat dit soort projecten
nodig zijn blijkt uit het rapport ‘Amsterdammers over mensenrechten’ opgesteld door
Tertium en Pakhuis de Zwijger in opdracht van de gemeente Amsterdam. Honderden
Amsterdammers zijn in de periode tussen april en december 2015 intensief met elkaar
in gesprek gegaan over de mensenrechtensituatie in hun stad. Ook ex-vluchtelingen
en migranten met een niet-westerse achtergrond zijn aan het woord gekomen. De
conclusie is dat zij toch nog met veel onbegrip en onwetendheid te maken krijgen.
“De gedachte dat Amsterdam een stad is met een veelheid van achtergronden, huidskleuren, religie en levensopvattingen is bij veel Amsterdammers nog niet geland.”
(Amsterdammers over mensenrechten, 2016). Er wordt hierin een rol gezien voor zowel de
gemeente, als de maatschappelijke organisaties, maar ook voor de Amsterdammers
zelf. Samen toe werken naar meer inclusie. Het algemene beeld is dat Amsterdammers willen meedenken en dat zij zich betrokken voelen bij de kwaliteit van het
samenleven in de stad (Amsterdammers over mensenrechten, 2016).

Broedplaats Ondertussen
Aan de Plantage Middenlaan staat een oud schoolgebouw. Floor Ziegler van de
stichting Ondertussen heeft hier samen met twee anderen een werkplaats ingericht voor (vluchteling)kunstenaars, waar muziek, theater, ontwerp, beeldende kunst en literatuur gemaakt en getoond wordt. Het idee is dat de plek functioneert als een laboratorium: “hoe werk je samen, hoe bouw je een netwerk op,
hoe deel je de verantwoordelijkheid, hoe zorg je voor extra inkomsten?”
Er wordt gesproken over “een soort Refugee Rijksacademie”. Floor Ziegler:
“We hebben gezegd: we mogen hier maar drie jaar zitten dus dit moet echt een
broedplaats zijn waar we het uitproberen van het gedachtegoed waar het dus
echt gaat over gelijkwaardigheid. Omdat je op talent gaat zitten verdwijnen de
verschillen, dat is natuurlijk het mooie van kunst en cultuur. Eigenlijk geldt dat
natuurlijk ook voor alle andere vakken, maar creativiteit gaat vaak over positiviteit en grenzen verleggen. Dus kunstenaars die vinden elkaar makkelijk,
als ze samen muziek maken, kunst maken, dan ben je samen bezig met de
schoonheid en dan vervalt verder al het andere, terwijl kappers of andere
vakken dan heb je toch ook altijd nog gewoon taal. En dat is nog best wel
ingewikkeld.“
Bron: De website van Ondertussen en interview met Floor Ziegler.
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5.1.4 Conclusie
Amsterdam wordt in Nederland een unieke positie toegedicht. Arrogantie en bewondering liggen dicht bij elkaar. De emotionele identificatie van de inwoners van Amsterdam met Amsterdam is er één van trots op de stad. Amsterdammers dragen hun Amsterdammerschap graag uit, en daar wordt dan ook door het gemeentebestuur actief
op ingespeeld. Het doel is letterlijk dat iedere inwoner van Amsterdam zich identificeert met Amsterdam: ‘wij zijn allemaal Amsterdammers’. De stedelijke identiteit
wordt ingezet vanuit het idee dat iedereen in Amsterdam deel uit maakt van dezelfde
culturele gemeenschap en daarin dezelfde normen en waarden zou moeten delen.
Daarvoor is instrumentarium ontwikkeld, zoals het Burgerschapskompas. Bovendien
gaat Amsterdam in op de persoonlijke dimensie van de populatie vluchtelingen, het
menselijke aspect komt nadrukkelijk naar voren. De gemeente Amsterdam spreekt in
haar beleidskader over: “Wie is de vluchteling?” in plaats van “Wat is de statushouder”.
Ook in Amsterdam worden de randvoorwaarden benoemd, om tot volwaardig burgerschap te komen, zoals de ambities en de ideale voorwaarden op het gebied van huisvesting, taal en inburgering, maatschappelijke participatie en burgerschap, onderwijs
en scholing en werk, inkomen en ondernemerschap en welzijn en gezondheid. Het
taalonderwijs wordt actief ingezet om thema’s bespreekbaar te maken die te maken
hebben met het leven als een vrij en verantwoordelijk burger. Dat is waar de stad op
focust. Het gaat om mensenrechten in het algemeen, voor alle inwoners van Amsterdam.
In het algemeen kan gesproken worden over een communitaristische en neo-republikeinse benadering van burgerschap. De stad wil vluchtelingen zo goed mogelijk de
kans bieden om opgenomen te worden in de stedelijke gemeenschap. De Amsterdamse gemeenschap is als diverse gemeenschap homogeen en daar past een nieuwkomer
gemakkelijk bij.
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5.2

aanpakken in rotterdam
Make it happen
Citymarketing strategie

5.2.1 Karakteristieken
“#Kendoe”. Zo heet het huidige collegeprogramma van Rotterdam. Goed gekozen, want
de ‘can do-mentaliteit’, het ‘opstropen van de mouwen’, is tot over de stadsgrenzen
bekend. Rotterdam staat gelijk aan daadkracht. Maar, wordt er door een respondent
fijntjes aan toegevoegd, in Rotterdam práát men ook wel veel over het feit, dat ze zo
van het aanpakken zijn. Ook de term “rauw” komt veelvuldig naar voren – en is iets
waar de stad trots op is.
De haven maakt Rotterdam tot een stad die met haar 631.687 inwoners (Gemeente
Rotterdam, 1 juli 2016) in contact staat met de wereld, zoals een van de respondenten
aangeeft:
“Rotterdam heeft wel een historie dat mensen hier aankomen en weer uitvliegen.
Dat is wel iets wat ons heel erg typeert. Wij zijn altijd een stad geweest van migranten en dat is al historisch zo gegaan vanaf de pilgrim fathers die hier vertrokken
naar Amerika. Dat zit in de historie, in het dna van de stad Rotterdam.”
De haven en alle bedrijvigheid die daar bij hoort is een belangrijke bron van werk
gelegenheid. Er wordt echter wel het beeld geschetst van een jonge en laagopgeleide
bevolking. “Rotterdam heeft een eeuwig probleem van jong en laagopgeleide stad.
Het is echt zo. Als je op het Rotterdamse stadhuis komt, is een totaal andere sfeer
dan in Amsterdam. Het is een cliché, maar het is wel waar.” (citaat van respondent).
Een van de respondenten omschrijft de oorzaak hiervan als volgt:
“Dat is ook een beetje het emanciperende effect van de stad, daar heeft Rotterdam
echt last van gehad. Misschien nog wel. Dat er een continue aanzuigende werking
is vanaf de onderkant. Van mensen die hier familie hebben, er is hier goedkope
huisvesting, en in een stad zijn natuurlijk altijd meer mogelijkheden voor informele economie. Dus daardoor krijg je een stroom van onderaf in de ‘slechtere buurten’, zeg maar. En de mensen die zich ontwikkelen en hun opleiding op orde hebben, de betere banen krijgen, die neigen weg te trekken naar de randgemeenten.”
Rotterdam is de meest etnisch diverse stad; het percentage niet-westerse allochtonen
onder de inwoners is het hoogste van de G4 (cbs, 2014). Vanuit dat oogpunt wordt
Rotterdam ook wel gezien als de enige metropool van Nederland. Dit, in combinatie
met de daadkrachtige, ondernemende stad, draagt naar verwachting van onze respondenten op een positieve manier bij aan het gevoel van nieuwkomers om opgenomen
te kunnen worden. Anderzijds is Rotterdam ook de stad van de Rotterdamwet35 en
“grote maatschappelijke verschillen tussen noord en zuid”.
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“Rotterdam is misschien wel de enige stad met echte grootstedelijke problematiek.
Het is wat dat betreft een veel confronterendere stad omdat de verschillen veel
groter zijn, tussen bevolkingsgroepen, rijk en arm, opleiding. Dat heeft Rotterdam
denk ik in de meest extreme mate. Dus dat je daar het snelst ook de fricties ziet bij
dat soort vraagstukken.” (Citaat van respondent)
Wat ook niet onverlet wordt gelaten, is de politieke context, deze wordt omschreven
als gepolariseerd. Op dit moment vormen Leefbaar Rotterdam, d66 en cda samen de
coalitie in het college van burgemeester en wethouders, en zitten er elf verschillende
partijen in de gemeenteraad.
5.2.2 Gemeentelijk beleid: invoegen op de snelweg
In het collegeprogramma 2014-2018 besteedt het college van burgemeesters en wethouders aandacht aan integratie:
“Wij zetten integratie weer prominent terug op de politieke agenda en komen met
een integratienota. Daarin geven we aan op welke manier we de instroom van
kansarmen in met name sociaal kwetsbare wijken gaan beperken en hoe we de
sociale en culturele integratie in Rotterdam willen aanjagen. Ons doel is daarbij dat
de stad iedereen dezelfde kansen biedt en dat iedereen een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt en die kansen pakt.” (Gemeente Rotterdam, #Kendoe. College
programma Rotterdam 2014-2018, 2014: pg. 10, 11)
In navolging van het collegeprogramma is in juni 2015 de integratienota “Integratie
010” gepubliceerd. In de integratienota geeft het bestuur een definitie van wat de
gemeente onder integratie verstaat:
“Onder integratie verstaan we: de inspanning die de migrant levert om sociaal en
economisch deel te kunnen nemen aan de Rotterdamse samenleving door zich de
Nederlandse taal eigen te maken en de gangbare normen te respecteren en na te
leven. Participeren in de samenleving zien we daarbij als belangrijke voorwaarde
voor een succesvol integratieproces. Van de samenleving verwachten wij dat migranten de ruimte krijgen en als gelijken worden gezien, erkend en behandeld.”
(Gemeente Rotterdam, Integratie 010, 2015: pg. 5)
Hierin wordt integratie versmald van ‘kansarmen’ naar specifiek migranten. De nadruk lijkt in de nota wel voornamelijk op dat eerste te liggen, de actieve houding van
de migrant zelf:
“Het integratieproces is te vergelijken met het invoegen op de snelweg. Op de snelweg rijdt Nederland. Op de invoegstrook de migrant die wil integreren. Het is in
eerste instantie aan de invoeger om moeite te doen en initiatief te tonen om veilig
in te kunnen voegen. Van de automobilisten op de doorgaande weg verwachten we
waar nodig en mogelijk dat zij ruimte bieden om dit mogelijk te maken.” (Gemeente Rotterdam, Integratie 010, 2015: p.6)
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Of zoals een van de respondenten het verwoordt:
“Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor en voeren zelf de regie over hun
integratieproces. De gemeente kan daarin waar nodig faciliteren en ondersteunen,
maar kan integratie slechts heel beperkt met wetgeving afdwingen.”
In april 2016 heeft het college de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2018 vastgesteld. Het is een nadere uitwerking van de integratienota Integratie 010, specifiek gericht op statushouders gezien “de sterk toegenomen instroom” hiervan. Tevens waren
enkele wijzigingen in het rijksbeleid aanleiding voor de nota. Hieronder vallen de
aspecten huisvesting, maatschappelijke begeleiding, taal en integratie.
In 2015 had Rotterdam de taakstelling om 1.143 statushouders te huisvesten. In het
college vallen Stedelijke Ontwikkeling, waaronder woningbouw, en Integratie onder
de portefeuille van één wethouder. Bijzonder aspect wat de gemeente Rotterdam
onderscheidt van de andere drie steden, is dat het aantal sociale huurwoningen geen
probleem vormt. De gemeente verwacht dan ook de taakstelling voor de huisvesting
van statushouders op te kunnen vangen met de huidige woningvoorraad.
Tevens besteedt de nota aandacht aan integratie. Doel is autonomie, waaronder voornamelijk het voorzien in het eigen inkomen wordt verstaan. Belangrijke voorwaarde
hiervoor vindt de gemeente het spreken van de taal: “Vanaf dag één moet je ze onderdompelen in taal, taal, taal, taal, taal” (citaat van respondent). Ook wil Rotterdam
graag, wanneer de rijksoverheid de participatieverklaring heeft ingevoerd, hier een
Rotterdamse aanvulling op maken.
Er wordt veel waarde gehecht aan juridische aspecten en de rechten en plichten die
hieraan zijn verbonden.
“Dat merk ik ook met het integratiebeleid, er is een sfeer van minder vrijblijvendheid en meer afdwingen. Bijvoorbeeld op het taalbeleid, de ‘wet taaleis’. Dat is een
wet aanvullend op de participatiewet die zegt dat als het taalniveau van bijstandsgerechtigden aantoonbaar tekort schiet om goed matchbaar te zijn op de arbeidsmarkt, dat ze inspanningen moeten leveren om hun taalniveau omhoog te brengen. Rotterdam is ongeveer de enige van de G4 die echt probeert dat strikt toe te
passen. En ook mensen erop afrekent dat ze trajecten doen, of plannen daarvoor
hebben. De andere steden hebben heel terughoudend beleid en waar dat precies
vandaan komt dat ze zo terughoudend zijn dat kan ik lastig plaatsen, want ik denk
dat het echt de kansen van mensen verbetert als ze beter de taal spreken. En je ziet
natuurlijk allerlei ingewikkeldheden qua handhaving, maar toch”. (Citaat van respondent)
Hier zitten volgens onze respondenten positieve kanten aan:
“Rotterdam heeft een sfeer dat de grenzen opgezocht worden, dat er strikt beleid is
op het terrein van integratie. Als je aan mij persoonlijk vraagt hoe dat uitpakt dan
zie je dat aanpakken, dat er echt dingen gebeuren.”
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Concluderend lijkt de gemeente Rotterdam een statelijke en modernistische opvatting
te hebben over wat er nodig is om onderdeel uit te maken van de gemeenschap. De
focus ligt op economische vooruitgang van het individu als summum voor maatschappelijke ontwikkeling. Het verkrijgen van een baan bevordert de positie in de maatschappij.
5.2.3 Positie van vluchtelingen in de gemeenschap
De nadruk in Rotterdam ligt op het creëren van een gelijke positie voor inwoners van
de stad, en het wijzen van die inwoners op de plichten die komen kijken bij hun burgerschap. Het belang van ondernemerschap en werk wordt graag benadrukt. Maar ook
omdat wordt gedacht dat het onderdeel uitmaken van de no-nonsense cultuur, tot trots
en daarmee tot een zekere binding met de stad leidt.
“‘Rauw’ hebben we [in de citymarketing] vertaald meer voor een zakelijke doelgroep: we zijn van het aanpakken, no nonsense. Dat zijn de termen die we gebruiken
om de stad verder te etaleren. Dus als de statushouder hier komt willen we wel
heel graag dat gevoel meegeven. En een woord wat heel centraal staat is het woord
‘trots’. Wij willen dat mensen trots zijn op de stad, want dan voelen ze zich thuis,
en dragen het ook uit en dan is het ook geloofwaardig.” (Citaat van respondent)
De verantwoordelijke beleidsmedewerkers van de gemeente Rotterdam vertellen dat
het delen van normen en waarden in Rotterdam ook onder integratie wordt verstaan.
Dit is lastig, omdat deze moeilijk tot een alomvattend overzicht te brengen zijn.
“We willen ook een paar dingen heel duidelijk uitdragen als Rotterdam. Het gaat er
niet alleen om dat je de taal kent en meedoet, maar ook dat je de dingen zoals we
die hier doen – de geldende norm – dat je die niet alleen kent, maar ook respecteert
en naleeft. Dat is tegelijkertijd een lastig onderwerp, want het is niet een statisch
gegeven, je kunt niet een A4tje opschrijven met “Zo doen we de dingen hier en dit
geldt altijd voor iedereen”. (Citaat van respondent)
Maar, zoals ons werd verteld, er zijn een paar ‘niet onderhandelbare punten’. Deze
betreffen de gelijke positie van man en vrouw, acceptatie van seksuele diversiteit en
vrijheid van meningsuiting.
“We vinden het in Rotterdam belangrijk dat elke Rotterdammer meedoet (participeert), bijdraagt aan en verantwoordelijkheid neemt voor het samenleven (wederkerigheid), vrijheid ervaart en vrijheid toestaat en gelijkwaardig is. We verwachten
concreet dat de Rotterdammer hiervoor het Nederlands als taal gebruikt, niet
discrimineert, vrouwen en mannen gelijk behandelt, homoseksuelen en hetero
seksuelen gelijk behandelt, (anders-)gelovigen, niet-gelovigen en andersdenkenden
gelijk behandelt en zijn kinderen opvoedt tot volwaardig burger.” (Gemeente
Rotterdam, Integratie 010, 2015: p.8)
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De Verre Bergen voor Syrische gezinnen
In februari van dit jaar werd bekend dat stichting De Verre Bergen honderd woningen in Rotterdam aankocht, om daarin Syrische statushouders te vestigen.
De Verre Bergen is een filantropische stichting. De stichting “is in handen van
de havenfamilie Van der Vorm, een van de meest vermogende families van
Nederland”.a
Het huis- en integratieprogramma is door De Verre Bergen ondergebracht in de
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (sntr). De opbrengsten van de huur vloeien
terug naar een integratieprogramma, met aandacht voor taal, wegwijs raken in
de stad en werk of onderwijs. De Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoekt
tegelijkertijd: “of de gezinnen zich door dit programma inderdaad snel thuis
voelen in Rotterdam.”b
Bronnen:
a

	
‘Rotterdamse stichting koopt huizen voor Syrische gezinnen’.
De Volkskrant, 29 februari 2016.

b

http://www.sntr.nl/, geraadpleegd op 6-9-2015.

De migrant moet zich dit normenkader eigen maken; het kader zelf richt zich breder
dan migranten op elke Rotterdammer.
5.2.4 Conclusie
Rotterdam is een rauwe, ondernemende stad met een gemiddeld laagopgeleide bevolking en wellicht dientengevolge als enige stad van Nederland bekend met werkelijke
grootstedelijke problematiek. Identificatie met Rotterdam is veelal gericht op het functionele aspect: je hoort er pas bij als je een status hebt. En is daarnaast normatief:
wat zijn de geldende tradities en codes, waar dient je je aan te houden wanneer je in
Rotterdam bent. Daar wordt ook wel trots aan verbonden, maar pas als aan de eerste
eisen is voldaan: de taal en je nuttig maken in de stedelijke gemeenschap. De mouwen
opstropen.
“De politieke sfeer van aanpakken, meedoen, van die bank af en zorg dat je Nederlands spreekt zodat je kan functioneren in Rotterdam – dat past wel bij de sfeer
van aanpakken.” (Citaat van respondent).
De opvatting op de Rotterdamse identiteit is dan ook zowel statelijk als modernistisch.
Het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam gaat in principe over alle Rotterdammers, maar concentreert zich vervolgens heel specifiek op integratie van vluchtelingen.
Burgerschap wordt opgevat als een eenheidsbegrip: iedereen moet aan dezelfde basiskernwaarden voldoen. De gemeente gaat in haar beleid sterk uit van eigen verantwoordelijkheid; de rol van de overheid is om mogelijke belemmeringen hierbij weg
te nemen. Het hoogste doel van integratie is zelfvoorzienend zijn. Dit betekent werk;
economisch zelfvoorzienend zijn. Hiervoor wordt het spreken van de taal als belangrijkste voorwaarde gezien, daarom is hierop extra beleid ontwikkeld bovenop het in-
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burgeringsbeleid van de rijksoverheid. Rotterdam spreekt hierbij vooral in juridische
termen. Over rechten en plichten, en iets wel of niet kunnen afdwingen door middel
van wet- en regelgeving.
Er kan gezegd worden dat in Rotterdam het liberale burgerschapsmodel wordt gehanteerd. De inburgeraar krijgt bepaalde rechten van de overheid, en moet in ruil daarvoor
wet- en regelgeving in acht nemen. Hierover wordt met de participatieverklaring een
overeenkomst afgesloten: het gaat om de plichten die een migrant zelf op zich moet
nemen en de houding die wordt verwacht in de ‘ontvangende maatschappij’.

5.3

den haag, stad van vrede en recht
Den Haag, vandaag het middelpunt der aarde
als vredelievend gastvrij mierennest
staat voor een schier onmogelijke test
breng duiven naar een vogelvrijverklaarde
Uit het gedicht ‘De conferentie’ van Daan de Ligt,
voormalig stadsdichter Den Haag

5.3.1 Karakteristieken
Den Haag heeft 515.880 inwoners (Gemeente Den Haag, 1 januari 2015). De Haagse
bevolking is de afgelopen jaren sneller gegroeid dan eigenlijk door het cbs was ingeschat. De reden hiervoor is dat de buitenlandse migratie sinds 2008 groter is dan verwacht. Den Haag heeft veel migranten die afkomstig zijn uit de Midden- en Oost Europese landen, ook wel ‘Moe-landers’ genoemd (Bevolkingsprognose Den Haag, 2015).
Den Haag profileert zich als de internationale stad van vrede en recht. Deze titel claimt
Den Haag omdat er zo’n 160 organisaties, en daarnaast bedrijven en kenniscentra die
actief zijn op dit gebied in Den Haag gevestigd zijn (website van gemeente Den Haag).
De huidige collegecoalitie wordt gevormd door d66, PvdA, Haagse Stadspartij, vvd en
cda. Ook de gemeenteraad laat een gedifferentieerd beeld zien: die bestaat uit 13 verschillende partijen. De boodschap die het Haagse college de komende jaren indringend wil uitdragen is de slagzin: ‘de vrijblijvendheid voorbij’.
De stad wordt als regeringsstad gekenmerkt als een ‘ambtenarenstad’. Zowel de overheid als daaraan gelieerde (internationale) organisaties vormen een belangrijke bron
van werkgelegenheid in de stad.
“Den Haag is, denk ik, toch wat meer hofstad. En van oudsher, diplomaten, stad
van vrede en recht, maar het is vrij elitair allemaal. Aan de andere kant heb je
dan weer het andere Den Haag. Die zich daar misschien ook niet lekker bij voelt.
Het zand en het veen spelen daarbij misschien een rol.” (Citaat van respondent)
De stad kent dan ook een groot aantal expats die, net als migranten, bijdragen aan de
diversiteit van de bevolkingssamenstelling. De stad heeft hierin een traditie:
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“Den Haag is trouwens wel van oudsher, dat is wel interessant want het gaat
natuurlijk over genen in je stad, een van de weinige steden zonder muren.
We hebben geen stadsmuren, en nooit gehad. Dus je kon hier altijd in en uit lopen.”
(Citaat van respondent)
De opmerking over het zand en het veen, en de grote verschillen in de stad qua welvaart en opleidingsniveau komen veel terug in de interviews:
“Ik heb er m’n studie niet van gemaakt, maar ik ben geboren en getogen in deze
stad, werk in en ken deze stad. Wat je heel erg merkt, toch nog wel, omdat die verschillen er zijn op bijvoorbeeld gebied van inkomen, afkomst – dat dat slecht mixt
met elkaar. Dat is denk ik wel een groot verschil met andere steden.”
“Den Haag heeft het label van de tweedeling tussen zand en veen. Dat krijgen we er
niet uit. In de beeldvorming bestaat dat nog enorm. Maar er is ook in bepaalde wijken
meer armoede, daar leven mensen korter, etc. Wat je ook doet, ook in fysieke zin,
stadsvernieuwing en herstructurering, dan nog blijven er verschillen. Fysieke
maatregelen helpen niet. Van die beeldvorming hebben we last.”
Naast de tweedeling van veen en zand, is het opvallend dat Den Haag bij veel respondenten vaak het minst uitgesproken gevoel oproept:
“En Den Haag, daar zit ook zo’n tweedeling in, echte Haagse Harrie-afdeling en de
chique beleidsmakers. Ik weet niet of je je daar snel op je gemak voelt. Ik weet niet
hoe dat daar is. Qua profiel is Den Haag ook een beetje afstandelijk.”
Of soms zelfs buiten beeld is: “Den Haag doesn’t even feature on my radar somehow.
It’s the site of decision making, but it doesn’t have any other identity for me.” Ook de
inwoners van de stad zelf zijn wellicht wat terughoudend in het uitdragen van de
identiteit van de stad: “Een Hagenaar is wel trots op z’n stad, maar uit het niet zo.
Die piest er eerst even over heen, maar wee je gebeente als je iets slechts over de stad
zegt: dan krijg je een klap voor je harses.” (citaat van respondent).
5.3.2 Gemeentelijk beleid: van burgerschapsbeleid naar integratienota
In 2009 benoemde de gemeente Den Haag in haar beleid de negatieve connotatie van
de term ‘integratie’, waarbij de aandacht sterk wordt gelegd op de aanpassingen van
de nieuwe Hagenaar aan de ontvangende samenleving. Den Haag wilde dan ook geen
integratiebeleid, en ook niet, zoals in de landelijke politiek, de nadruk leggen op verschillen tussen groepen. Den Haag wilde de nadruk leggen op overbrugging en gebruikte de term burgerschap om de gemeenschappelijkheid te benadrukken. Het
uitgangspunt was: wat we allemaal gemeen hebben, is dat we burgers zijn die iets
met elkaar en de samenleving moeten. Het was daarmee de enige stad die dit op deze
manier uitdroeg.
De vertaling van dit uitgangspunt in beleid ging over actief burgerschap, want de gemeente wilde dat burgers zelf meer zouden gaan doen en meer verantwoordelijkheid
en initiatief zouden gaan nemen. In 2009 is door Evelien Tonkens en Gerben Kroese, op
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verzoek van de toenmalige wethouder Burgerschap Rabin Baldewsingh, van 2006 –
2010 wethouder Burgerschap van Den Haag36 onderzoek gedaan naar ‘Burgerschap en
binding in Den Haag’.
Tonkens en Kroese omschrijven dat het Haagse beleid zich in 2009 expliciet kenmerkte
door het gebruik van de term burgerschap, de nadruk die wordt gelegd op overbruggend
sociaal kapitaal en de ambitie om activerend te zijn. Verbinding was het centrale doel
van het Haagse burgerschapsbeleid. De gemeente Den Haag wilde actief burgerschap
bevorderen: ze wil Hagenaars stimuleren om bij te dragen aan een vitale, leefbare en
sociale stad. Met het hanteren van de term ‘burgerschap’ in plaats van ‘integratie’
wilde het Haagse college een aanzet geven tot een hernieuwde balans waarbij tweerichtingsverkeer voorop staat. Dit wordt omschreven als de beweging van passief naar
actief burgerschap. Daarbij werd de nadruk gelegd op het onderling contact tussen de
bevolkingsgroepen: overbruggend sociaal kapitaal. In contact treden met elkaar, ongeacht etnische achtergrond is het centrale doel. Dit is gebaseerd op de veronderstelling
dat het sociale, culturele en economische leven van veel mensen zich te sterk afspeelt
binnen hun eigen culturele of maatschappelijke groep en dat dit leidt tot een gedeelde
samenleving. Om dit laatste te voorkomen wordt opgeroepen om verbinding te leggen
tussen groepen en sociale netwerken op te bouwen tussen Hagenaars. Sluit elkaar in,
in plaats van uit, is de boodschap. Volgens de gemeente Den Haag is dit goed mogelijk
met het behoud van de eigen identiteit. De gemeente ziet zichzelf dan ook niet als een
terugtrekkende overheid, maar als een activerende en uitnodigende overheid. De burger staat zelf aan het roer, maar de gemeente kan inspireren, stimuleren en faciliteren.
De instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn het Fonds burgerschap, een Haagse
Canon, ‘Café Burgerschap’ ter stimulans van publiek debat, en de Dag van de Haagse
Ontmoeting. Er wordt veel gedaan om contacten te bevorderen en er is één-op-één
koppeling van 600 inburgeraars en coaches die hen wegwijs maken in Haagse samenleving.
De conclusie in 2009 van het onderzoek van Tonkens en Kroese is dat Haagse burgers
behoorlijk tevreden zijn over hun bindingen met de stad, de buurt en het land. Ontbrekende binding met buurt en stad hebben vooral te maken met onpersoonlijke. Een
aanbeveling is dan ook om beleid te intensiveren dat gericht is op het bijdragen van
burgers aan het persoonlijk en veilig maken van hun buurt. Vervolgens is in 2009 door
het Haagse college van B&W de Adviescommissie Burgerschap, onder voorzitterschap
van mevr. mr. Winnie Sorgdrager, ingesteld. Deze commissie heeft het ingezette burger
schapsbeleid nogmaals onder de loep genomen, gevisiteerd, en heeft geconcludeerd
dat de gemeente Den Haag met het concept ‘burgerschap’ de goede richting is inge
slagen, maar ook dat er nog veel te doen is. “De gemeentelijke overheid dient meer
als eenheid naar buiten op te treden en de aanpak dient alle bevolkingsgroepen
– allochtoon en autochtoon – te bereiken.” (Samenvatting adviescommissie Burgerschap, 2009).
De commissie vindt dat het concept Burgerschap recht doet aan de veranderde opvattingen over de relatie tussen overheid en burger. Daarom is zij hier positief over. “Toegespitst op migranten is de benadering vanuit het concept burgerschap veel meer gericht op meedoen dan het traditionele integratiebeleid, waarin het inlopen van achter-
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standen centraal staat en migranten niet op hun kracht worden aangesproken, maar
worden gezien als zorgcategorie.” (Samenvatting adviescommissie Burgerschap, 2009).
De conclusies van de commissie zijn: het beleid [is] nog niet voldoende bekend en nog
niet herkenbaar genoeg. Bovendien kan en moet de afbakening van het beleid helderder. “Soms gaat het om burgerschap in brede zin, waarbij de hele stad wordt aangesproken. Vaker gaat het specifiek om migranten.” (Samenvatting adviescommissie
Burgerschap, 2009). Het beleid is bovendien nog te veel het beleid van één wethouder.
Desalniettemin geeft de commissie de gemeente Den Haag het advies om het beleid
voort te zetten, maar wel met een achttal intensiveringen, verbeteringen en accent
verleggingen.
In 2010 wordt door het nieuwe Haagse college echter geen vervolg gegeven aan het
burgerschapsbeleid, maar er wordt een integratienota vastgesteld: Verschillend verleden,
één toekomst. Integratienota: 2010-2014. In deze nota wordt er vooral ingegaan op wat er
niet goed gaat in Den Haag.
“De vele hardwerkende migranten die wezenlijk bijdragen aan de kwaliteit van onze
samenleving en onze economie hoeven zich door deze nota niet aangesproken te
voelen. Zij zijn niet het probleem, maar juist een belangrijk deel van de oplossing,
door hun voorbeeldfunctie en door de inspanningen die velen van hen leveren
om de positie en de kansen te verbeteren van de groep waaruit zij voortkomen.”
(Verschillend verleden, één toekomst. Integratienota: 2010-2014: pg. 2)
In de nota wordt gesproken over de eerdere aanpak, die als te vrijblijvend is ervaren.
Het is er de oorzaak van dat een deel van de migranten niet integreert of daar onnodig
lang over doet.
“De overheid mag en moet nu mensen en organisaties aanspreken om zich, op een
niet vrijblijvende manier, voor integratie in te zetten. Er is dan ook alle reden om
een stevig, helder en consequent integratiebeleid te voeren. Een beleid dat mensen
kansen op ontplooiing biedt, maar hen ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.” (brief Verschillend verleden, één toekomst. Hoofdlijnenbrief integratiebeleid 20112014, 28 januari 2011: pg. 2)
Van de aanbevelingen die de Commissie Sorgdrager heeft gedaan in haar advies over
het burgerschapsbeleid wordt vooral ingegaan op de aanbeveling dat sterker moet
worden ingezet op het toerusten van mensen om burger te kunnen zijn. “Een burger
die economisch zelfstandig is, maar ook bereid en in staat is verantwoordelijkheid
te nemen voor zijn woon- en leefomgeving. Die aanbeveling is een van de pijlers
onder de koers van dit college.” (brief Verschillend verleden, één toekomst. Hoofdlijnenbrief
integratienota: 2010-2014, 28 januari 2011: p.6)
Het integratiebeleid richt zich, na het vaststellen van de eerder genoemde Integratienota, vanaf 2010 op integratie binnen één generatie. Dit houdt in dat de kinderen van
migranten dezelfde kansen moeten hebben als kinderen van Nederlandse Hagenaars
om een diploma te halen, werk te vinden en deel te nemen en bij te dragen aan de
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samenleving. Den Haag investeert in: Kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving, Werk, Wederkerigheid, Weerbaarheid en initiatief, Doorpakken,
Diversiteit en Het bewaken van waarden en normen.
In plaats van een oproep om elkaar in te sluiten, een straf voor degene die niet mee
willen doen. “We accepteren niet dat migranten geen eerlijke kans krijgen om hun
vleugels uit te slaan. Maar evenmin dat mensen er zelf voor kiezen om aan de kant te
blijven staan. Als dat gebeurt, verbinden wij daar consequenties aan. We maken daarbij
optimaal gebruik van de mogelijkheden die de wetgever ons biedt.” (brief Verschillend
verleden, één toekomst. Hoofdlijnenbrief integratiebeleid 2011-2014, 28 januari 2011: pg. 7).
In februari 2015 schreef wethouder Rabin Baldewsingh een brief aan de raadscommissie Samenleving over het integratiebeleid in de huidige collegeperiode. Hierin wordt
het doel van integratie en het hedendaagse Haagse integratiebeleid omschreven:
“Het doel van integratie is te komen tot een Haagse samenleving waar een ieder
zich houdt aan de beginselen van de Nederlandse rechtstaat. Fatsoenlijk gedrag is
de norm.” (brief Hoofdlijnenbrief Integratie, 18 februari 2015: p.1)
“Doel van het integratiebeleid is het realiseren van de bereidheid om samen te
leven en daar ook in te willen investeren. Den Haag is een open samenleving, een
stad zonder muren, zonder scheidslijnen tussen volken, culturen of religies. Deze
manier van samenleven moeten we beschermen.” (brief Hoofdlijnenbrief Integratie,
18 februari 2015: p.2)
Wederkerigheid focust zich op de bijdrage die een ieder levert aan de stad. “Den Haag
is een stad van diversiteit. Iedereen telt mee. Iemand kan zich niet op de vrijheid van
godsdienst of de vrijheid van meningsuiting beroepen zonder die vrijheid ook aan anderen te gunnen. Deze wederkerigheid is een voorwaarde voor de open samenleving
waarin wij leven.” (brief Hoofdlijnenbrief Integratie, 18 februari 2015: p.2). Nieuwe thema’s
in het beleid zijn radicalisering, de weerbaarheid van jongeren en polarisatie onder
Hagenaars. Het woord burgerschap wordt niet meer genoemd.
5.3.3 Positie van vluchtelingen in de gemeenschap
De gemeente Den Haag focust sterker op de Haagse cultuur, die moet worden gekoesterd en nieuwe culturen moeten worden omarmd, om te komen tot een eigentijdse
Haagse cultuur. Welbevinden wordt genoemd als een voorwaarde voor integratie.
“Onderzoek laat zien dat de mate waarin mensen zich kunnen identificeren met hun
etnische achtergrond bijdraagt aan de mate van hun geluk. We zouden met elkaar
moeten benadrukken dat we een gedeelde geschiedenis hebben, dat we gezamenlijk
investeren in gedeeld erfgoed en samen bouwen aan ons Haags erfgoed” (brief Hoofd
lijnenbrief Integratie, 18 februari 2015: p.2). Bovendien wordt gesteld dat integratie
onderdeel moet zijn van alle beleidsterreinen.
De gemeente Den Haag focust nadrukkelijk op statushouders. Op de website van de
gemeente Den Haag is te vinden hoe de gemeente Den Haag met statushouders omgaat. De begeleiding van deze groep vluchtelingen start “op het moment dat de status-
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houders hun huurcontract tekenen”. Na een aantal administratieve handelingen ligt
de begeleiding de eerste drie maanden in handen van de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. De eerste drie maanden is dit heel intensief en nadat deze maanden voorbij
zijn, volgt er nog 6 tot 9 maanden begeleiding vanuit vluchtelingenwerk.37 Een van de
respondenten noemt de opname van vluchtelingen in Den Haag hartelijk:
“Stad zonder muren is denk ik wel belangrijk geweest. En misschien dat dat ook
wel een rol speelt bij laten we zeggen, toch wel hartelijkheid, waarmee ook vluchtelingen in Den Haag welkom worden geheten. Met natuurlijk bijeenkomsten waarin mensen ook wellicht roepen van ‘kan ik m’n dochter nog wel over straat laten
gaan’. Ik denk dat die hartelijkheid op buurt/straatniveau zit.”
Medewerkers van de gemeente gaan twee weken na de zo genoemde ‘inhuizing’ langs
bij de nieuwe bewoners “om te kijken op welke manier ze kunnen meedoen in de
Haagse samenleving. Doel van dit gesprek (‘brede intake’) is onder meer om vast te
stellen welke kennis en (werk)ervaring zij hebben, hoe het staat met de Nederlandse
en Engelse taalvaardigheid, wat het leervermogen is en of er rekening gehouden moet
worden met psychische problematiek. Op basis van deze brede intake wordt het vervolgtraject bepaald: naar werk, vrijwilligerswerk, of eerst naar school om een startkwalificatie te halen.” (website gemeente Den Haag). Een persoonlijke benadering, waarbij de
gemeente actief de nieuwe bewoners opzoekt. Terwijl het beeld dat men in het land
van Den Haag heeft, niet per se actief of persoonlijk is: “Den Haag doet waarschijnlijk
van alles maar heeft een sfeer van protest en mopperen” (citaat van respondent).

Kerstpakketten van Siemens
In oktober 2015 werd duidelijk werd dat er in Den Haag een tijdelijk azc gehuisvest zou worden in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken, vlakbij
Bezuidenhout. Dit leverde verscheidene reacties op.
Niet alle omwonenden reageerden enthousiast. “Op een nogal stiekeme manier
drukken 'de bestuurders op het pluche' hun zin door. […] Ofschoon de stemming grimmig is, gaan de nette bewoners eerst keurig protesteren tegen de
vermeende komst van hun nieuwe buren.”a
Siemens maakte bekend dat het de kerstpakketten dat jaar niet aan mede
werkers maar aan vluchtelingen zou verstrekken. Het bedrijf is gevestigd in
Den Haag, vlakbij Bezuidenhout. Naast de kerstpakketten wil Siemens ook
bekijken “hoe zij “goed nabuurschap” verder kunnen invullen”.b
Een medewerker van de gemeente Den Haag is blij met spontane acties als
die van Siemens. “Toen bekend werd dat wij tijdelijk een azc kregen in het
oude ministerie van Sociale Zaken – daar moesten er een stuk of 400 tijdelijk
Vervolg
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gehuisvest worden – is dat heel snel verbouwd. […] Die locatie ligt in het
Bezuidenhout een beetje aan de rand van de spoorlijn, en daar tegenover zit
bedrijvigheid. Het grappige was toen bekend werd dat zij een aantal maanden
daar kwamen zitten, dat er spontane acties opkwamen. Dus Siemens zei "de
kerstpakketten gaan dit jaar naar die mensen".
Bronnen:
interview medewerker gemeente Den Haag
a

	http://www.dichtbij.nl/den-haag/regionaal-nieuws/artikel/4163099/verzetbezuidenhout-tegen-asielzoekers-in-oud-ministerie.aspx, geraadpleegd op
6-9-2015.

b

	
http://denhaagfm.nl/2015/10/14/siemens-geeft-kerstpakketten-aan-vluchtelingen-in-den-haag/, geraadpleegd op 6-9-2016.

5.3.4 Conclusie
Den Haag wordt gezien als ambtenarenstad, regeringshoofdstad. Een internationaal
georiënteerde stad met een grote hoeveelheid expats onder haar inwoners. Maar
tegelijkertijd ook als de stad waar de verschillen in inkomen, opleiding en kansen
het grootst zijn. De aloude typering van de stad van het zand en het veen is nog niet
verdwenen.
In het integratiebeleid vraagt de gemeente Den Haag aan de inburgeraar om zich de in
Den Haag geldende normen en waarden eigen te maken, daar loyaliteit aan te tonen
en zich emotioneel te verbinden met de Haagse gemeenschap. De gemeente Den Haag
focust sterker op de Haagse cultuur: die moet worden gekoesterd en nieuwe culturen
moeten worden omarmd, om te komen tot een eigentijdse Haagse cultuur. En heeft
daarmee een culturele opvatting over identiteit. Het welbevinden van burgers is groter
als zij zich ergens thuis voelen, en door de nadruk te leggen op normatieve identificatie hoopt Den Haag de verbondenheid onder haar inwoners te bewerkstelligen.
Het eerdere burgerschapsbeleid van de gemeente Den Haag had een communitaristische en neo-republikeinse insteek. Het beleid richtte zich op burgerschap dat voor
alle Hagenaren gold, en was gericht op participatie in de gemeenschap, waarbij er aandacht bestond voor verscheidenheid. De netwerken en de wisselwerking tussen de
verschillende bewoners mochten er zijn en werden gezien. Een grote nadruk op de
participatie in de gemeente Den Haag. Het huidige integratiebeleid heeft meer liberale
kenmerken, waarbij de gemeente zorgt voor de randvoorwaarden en de vluchteling
verantwoordelijk is voor zijn plichtendeel, participatie vindt plaats in de privésfeer en
niet als onderdeel van de grote Haagse gemeenschap. De huidige opvatting in Den
Haag sluit daarmee aan bij het integratiebeleid van het Rijk en Rotterdam.
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Al eeuwen geleden zochten
de Utrechtse kunstenaars
naar het licht van Carravaggio
ondanks de afstand
waren ze dorstig naar zijn kunst en zijn licht
de Utrechtse Caravaggisten
De vrede in je poorten is gesloten
je hebt voor de oorlog zijn einde gezorgd
en hebt een nieuw perspectief laten heersen
waar mensen van droomden
Vrede van Utrecht.
Mijn geschiedenis van acht jaar
telt veel liefde, ervaring en vriendschap
de bomen die hun
seizoenen delen
de zwaluwen in je hemel
vormen rust in het hart
de stad, het nest
Utrecht mijn
nieuwe stad
Baban Kirkuki
(1974, Koerdistan, Irak)
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5.4

feminien utrecht

5.4.1 Karakteristieken
In Utrecht vormen d66, Groen Links, vvd en sp samen de coalitie in het college van
burgemeester en wethouders. In de gemeenteraad zijn 10 verschillende partijen ver
tegenwoordigd. Utrecht heeft een lange traditie in een links georiënteerd gemeente
bestuur.
Utrecht heeft een vriendelijke naam: waar de andere grote steden als ‘mannelijk’ worden omschreven met daarbij stereotype kenmerken, wordt Utrecht als enige stad van
de G4 gezien als feminien. Vriendelijk en sympathiek. “Politiek gezien, maar ook al
jaren lang, is Utrecht volgens mij een heel erg links georiënteerde stad. En verschrikkelijk lief ook. Een lieve stad zijn wij.” (citaat van respondent). De citymarketeer van
Utrecht omschrijft dit als volgt:
“We kwamen er dus ook achter dat van alle grote steden Utrecht het meest vrouwelijk is. Dus letterlijk het meest zacht en omarmend ook in de uitstraling op
straat, en in het gevoel en al die vrouwen die in de stad rondlopen. Ook letterlijk.
Het type bedrijfsleven. Het gaat heel ver. En alle elementen zie je het terug. Heel
veel zorg dus heel veel zorgende organisatie, allemaal toch nog steeds wel heel
vrouwelijk.”
Utrecht wordt, met haar 334.000 inwoners in 2015, geregeld gezien als kleine grote
stad. “Vanuit Rotterdam gezien telt Utrecht eigenlijk niet mee. Dat doet me pijn om
te zeggen, maar vanuit de G4 – Utrecht is een beetje het kleine kindje.”(citaat van respondent). Geregeld wordt er ook gesproken over ‘G3’, en wordt Utrecht niet gezien als
grote stad. In het kader van de opname van vluchtelingen kan dit echter ook een voordeel bieden:
“Maar ik vind dat Utrecht op een bepaalde manier ook wel de kenmerken vertoont
van een provinciestadje. Toch de hechte en vaste relaties, dat is me ten minste de
laatste driekwart jaar echt heel erg opgevallen, […] we allemaal brieven krijgen als
mensen naar Wassenaar moeten: “maar ze zijn al van ons dus nu zijn het onze
vluchtelingen”. Dat vond ik een heel weinig grootstedelijke manier van kijken,
waarbij je veel meer gewend bent aan een wat vluchtiger contact.” (Citaat van
respondent)
Daarbij heeft Utrecht niet voor alle respondenten een even uitgesproken profiel:
“Maar ik kom er niet achter.. terwijl het een hele leuke stad is. Ik zou niet weten wat
een Utrechtenaar is. Behalve dat je een aantal cabaretiers ervan kent, met dat taaltje, Tineke Schouten. Dan heb je wel de echte Utrechtenaar te pakken volgens mij.”
De cijfers op het gebied van etniciteit laten ook een ander beeld zien dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Utrecht is als enige stad van de G4 (nog) geen ‘majority
city’, waarbij de meerderheid van de bevolking een migratieachtergrond heeft.
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“Utrecht is een vrij homogene stad qua bevolking. Er is geen haven, alleen bescheiden industrie geweest, altijd een dienstenstad geweest, gericht op de universiteit,
kennis. Het is een hoogopgeleide stad met relatief weinig grootstedelijke problemen.” (Citaat van respondent)
De stad wordt getypeerd als een plek waar samenwerking vanzelfsprekend is.
“Utrecht is heel steady, een heel constante. Jullie weten heel goed wat voor stad
jullie zijn, en waar jullie krachten liggen. Jullie zoeken steeds de samenwerkingen
op. Ik vind dat Utrecht echt staat voor de samenwerkingen binnen de G4.
De gedrevenheid om het met elkaar voor elkaar te krijgen. Dat typeert Utrecht.”
(Citaat van respondent)
Utrecht had in het verleden een bescheiden industrie en is vooral een dienstenstad.
Utrecht heeft een jonge en hoogopgeleide bevolking, mede door het grote aantal studenten in de stad. Utrecht is “meer dan de drie andere grote steden een studentenstad. Dit komt tot uitdrukking in een overweldigend vestigingsoverschot in de groep
18- tot 25-jarigen.” (De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in
stad en stadsgewest, 2015: pg. 82) Een van de respondenten ziet hierin een verklaring
waarom de opname van vluchtelingen in de stad relatief rustig verloopt:
“Utrechtenaren zijn wel gewend – van oudsher – om vreemdelingen in huis te halen.
Of Leiden, Groningen. 25% van de Groningse inwoners woont er maar 3-4 jaar, dat
is veel. Dus die zijn gewend om daar mee om te gaan. Dus dat zou een rol kunnen
spelen. Alleen het zijn nu asielzoekers.”
De Universiteit Utrecht is van oudsher sterk gericht op sociale wetenschappen, en de
stad heeft een traditie in de geesteswetenschappen en humanistiek.
“Utrecht is different from Amsterdam, Rotterdam and The Hague. (…) It’s an openness to think outside of the box. It’s progressive thinking in which the city has a
history of, quite serious. And this openness to theory, philosophy and art. This is a
city of ‘kennis en cultuur’. And what other city in the world would be willing and
daring to do this? That’s what makes the city different.” (Citaat van respondent)
Waar in de rest van het land, waaronder Rotterdam en Den Haag, het aantal jonge gezinnen daalt, is dit in Amsterdam en met name Utrecht niet het geval. “In de studentensteden Utrecht en Eindhoven gaat de overweldigende toestroom van jongeren
echter niet gepaard met een enorme uitstroom van gezinnen, mede omdat jongvolwassenen hier kennelijk een baan kunnen vinden en de woningmarkt er ruim genoeg
is om in de stad te blijven wonen” (De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest, 2015, pg. 82, 83) Utrecht steekt met kop en schouders
boven de andere drie steden uit als het gaat om de groei van jonge gezinnen. Die is
hoger dan in Amsterdam; in Rotterdam en Den Haag is sprake van een daling.
Utrecht is hiermee van de G4 de stad met de jongste bevolkingssamenstelling.
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5.4.2 Gemeentelijk beleid: samen maken we de stad
De gemeente Utrecht heeft geen beleid vastgelegd op het gebied van diversiteit, integratie en/of burgerschap. In het coalitieakkoord 2014-2018 Utrecht maken we samen
komen de woorden ‘burgerschap’, ‘migrant’ of ‘diversiteit’ niet voor.
Er is geen beleidskader over vluchtelingen en integratie. Wel vond er op 1 juni jongstleden er een stadsgesprek plaats over integratie. Stadsgesprekken zijn een instrument
van het bestuur om over een diversiteit aan onderwerpen in gesprek te gaan met
betrokken partijen. Bijzonder aan het stadsgesprek integratie was dat dit het eerste
stadsgesprek was dat in gezamenlijk initiatief door college en gemeenteraad werd
georganiseerd. Doel was om samen met inwoners, doelgroepen, initiatieven en bestuur te komen tot een ‘agenda integratie’ voor Utrecht.
Ook zijn in enkele brieven aan de raadscommissie Mens en Samenleving over de opvang van de asielzoekers bestuurlijke standpunten terug te vinden. In een brief aan
de raadscommissie geeft het college aan dat het bij de vng, in het kader van de ledenraadpleging Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom, pleit voor een verhoging van
de vergoeding voor de maatschappelijke begeleiding.
“Het is overigens niet zeker of deze middelen ook voldoende zijn om een succesvolle integratie in de samenleving te bewerkstelligen. Ervaringen uit het verleden
leren dat geïntegreerde trajecten van inburgering en werk het meest kansrijk zijn.
Hier is nog niet in voorzien.”
In de brief Nieuwe locaties opvang asielzoekers aan de gemeenteraad van 8 januari 2016
over nieuwe locaties voor de opvang van asielzoekers schrijft het college over de “vrijwilligersinzet en [het] aanbieden van activiteiten”:
“Tot slot investeren wij in het bieden van een zinvolle dagbesteding voor de asielzoekers. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat dit goed is voor de asielzoekers en
bijdraagt aan een goede inbedding in de wijk. Hiervoor zorgen we dat alle vrijwillige initiatieven vanuit de wijk en de stad gecoördineerd worden, geprogrammeerd
en vervolgens aangeboden worden aan de asielzoekers. De ervaringen die hiermee
opgedaan zijn bij de noodopvang in de Jaarbeurs, benutten wij voor de opvang in
Kanaleneiland en zullen we doorzetten naar nieuwe opvanglocaties. Ook bij de
huidige noodopvang is weer aangetoond dat initiatieven zoals de Facebookpagina
en de website ‘welkom in utrecht.nu’ van grote waarde zijn. Het aantal aanbiedingen van bewoners en organisaties aan hulp en activiteiten is hartverwarmend.
Op verzoek van uw raad intensiveren wij de inzet op taalonderwijs en het oefenen
met taal. Hiervoor werken wij samen met taalaanbieders en zullen wij zorgen voor
een koppeling van taalvrijwilligers met asielzoekers. Deze inzet zorgt er niet alleen
voor dat asielzoekers (waarvan een groot deel naar verwachting een tijdelijke verblijfsstatus zal ontvangen) in een vroegtijdig stadium starten met het inbedden in de
samenleving, het zorgt ook voor het ontmoeten van asielzoekers met omwonenden
en de omgeving.” (brief Nieuwe locaties opvang asielzoekers, 8 januari 2016: p. 3 en 4)
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Utrecht is overigens wel de enige van de grote steden die beleid voert voor de groep
ongedocumenteerden in haar stad, bovenop de bed-bad-brood regeling. Dit gaat in
tegen het rijksbeleid, die hier geen ruimte voor biedt. Maar “‘Wij vinden het niet
humaan (uitgeprocedeerde) asielzoekers ‘op straat te zetten’, nog los van eventuele
risico’s op het terrein van openbare orde en veiligheid’’, aldus de gemeente.” (Utrecht
blijft illegalen opvangen. Eerste gemeente die kabinetsplan weigert. nrc, 29 april 2015).
5.4.3 Positie van vluchtelingen in de stad
‘Welcoming’ is een van de kernwaarden in de citymarketing van de stad, en de verantwoordelijk beleidsmedewerker is blij dat deze is terug te zien in relatie tot ons onderwerp: door Utrechters zijn vele initiatieven ontplooid om vluchtelingen welkom te
heten, wegwijs te maken en thuis te laten voelen in de stad. Een andere medewerker
van de gemeente Utrecht zegt hierover:
“Ten opzicht van de anderen [van de] G4 is hier een hele andere sfeer. Dat is wel de
wind mee geweest in dit hele vraagstuk in dit hele dossier. En hoe soepel het allemaal is verlopen. Als je kijkt wat het allemaal los heeft gemaakt aan initiatieven
en veel mensen die in actie willen komen. Dat heb je in alle steden hoor. Maar wij
hebben hier ook nog eens een groot bestuurlijk [draagvlak] […] De vvd is kritisch,
maar zit niet in de oppositie.”
In Utrecht start een pilot om asielzoekers die hun procedure in de stad Utrecht beginnen, ook tot het eind van de procedure in de stad te huisvesten – in tegenstelling tot
de vele verhuizingen van gemeente naar gemeente die nu bij het doorlopen van de
procedure horen. Zodat op ‘dag één’ kan worden gestart met het opbouwen van een
netwerk en integreren in de stedelijke gemeenschap. Ook start de gemeente een pilot
van een opvanglocatie in de wijk Overvecht, waarbij naast asielzoekers jongeren uit de
wijk huisvesting kunnen vinden en cursussen en trainingen worden aangeboden die
voor beide groepen toegankelijk zijn.
De Universiteit Utrecht is een belangrijke speler in het dna van de stad. Niet voor niks
was de titel bij het merk Utrecht enkele jaren ‘stad van kennis en cultuur’. De citymarketeer van Den Haag ziet hierin een verklaring waarom de opname van nieuwkomers
in Utrecht relatief gemoedelijk lijkt te gaan: als van oudsher een studentenstad is
Utrecht gewend om vreemdelingen in huis te halen, en aan een grote doorstroom
daarvan.
Utrecht heeft, als kleinste gemeente van de G4, ook de laagste taakstelling als het gaat
om het huisvesten van mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen. Dit betekent
niet dat er helemaal geen weerstand is, maar kan wel relativerend werken. Eén van de
verantwoordelijk beleidsmedewerkers in Utrecht:
“dat vond ik bij de [gemeente]raad heel erg leuk, dat iemand zei over de asielzoekers: “Kom op zeg, ieder jaar laten wij 4 à 5.000 studenten inburgeren in de stad,
dan moeten die 500 vluchtelingen toch ook wel lukken”.
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Uit het Stadsgesprek Integratie komen verschillende vervolgacties. Eén van de grootste
inzichten, vertelt een beleidsmedewerker van de gemeente, was dat een deelnemer
vertelde dat hij moest leren om vertrouwen te krijgen in de overheid, omdat dit juist
de instantie was waarvoor hij was gevlucht. Dit is in Utrecht gelijk opgepakt en vertaald naar een initiatief: de 150 handhavers die in de gemeente op straat lopen krijgen
een training om meer te leren over vluchtelingen. En vervolgens is de hoop dat vluchtelingen een dagje mee kunnen lopen met de handhavers die geïnteresseerd zijn.
“Dat zijn mannen in uniformen, alleen ze hebben een weinig bureaucratische houding.
Dus leken ons goede ‘oefenambtenaren’” (citaat van respondent).
5.4.4 Conclusie
In Utrecht wordt gesteld dat integratie over alles en iedereen gaat. Deze open houding
is ook terug te zien in de opvatting over de identiteit, dat is geen sterk culturele of statelijke, maar eigenlijk een opvatting dat de identiteit mens-geconstrueerd is. Er wordt
niet gesproken over één kenmerkend aspect of een bepaalde cultuur die leidend is in
de stad, maar meerdere eigenschappen die in de stad tot uiting kunnen komen. Er is
sprake van emotionele identificatie, het gaat om de verbondenheid in de gemeenschap. Al zijn gevoelens van trots geen natuurlijke gevoelens voor een Utrechter.
Omdat in Utrecht gevonden wordt dat integratie niet naar één specifieke groep is toe
te schrijven, is er geen integratiebeleid ontwikkeld. Maar, er komt nu een groep naar
de stad die extra hulp nodig heeft, en daar wordt specifiek beleid voor ontwikkeld.
Toch zal dit niet leiden tot uitgebreide nota’s, zoals in de andere steden. Eén van de
beleidsmedewerkers trekt een vergelijking met de verkeerssituatie op de Neude:
“dat is een van de gevaarlijkste plekken van Nederland en daar zijn de stoplichten
weggehaald. Dat zegt ook iets over integratie. Het gevaarlijkste kruispunt in Nederland – daar halen we de stoplichten weg om het soepeler te laten gaan. Als je de
regels, als je alles zo strak definieert, dat het kan zijn dat je meer ongelukken krijgt
dan wanneer je het wat meer los durft te laten.”
Utrecht vertoont communitaristische en neo-republikeinse kenmerken. De stad richt
zich op het vormen en lid zijn van een gemeenschap.
“[Het] zit […] meer op hoe we samen een stad vormen en hoe we dat doen. Dat
vind ik wel fijn aan Utrecht. En dat zijn weer die karakterverschillen tussen die
steden. Het goed samenleven. Maar ook ruimte geven aan de zorgen die er bestaan.” (Citaat van respondent)
Hierbinnen is aandacht voor diversiteit in gemeenschappen, de stad wil daar ruimte
aan bieden. Over het integratiebeleid van het Rijk wordt gezegd: “De moraal in ons
integratiemodel is 60 jaar oud” (citaat van respondent).
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Restaurant Syr
Op 25 juni van dit jaar opende in Utrecht restaurant ‘Syr’. In het restaurant kun
je Syrische gerechten eten, en werken “verblijfsgerechtigde vluchtelingen samen
met Nederlandse horecaprofessionals”. Vanuit het idee dat dit bijdraagt aan
integratie. In eerste instantie was het idee om met vluchtelingen die net in de
stad waren aangekomen te gaan werken. “Die moeten nu eerst driekwart jaar
stil zitten. Dat is menselijk kapitaalvernietiging, en bovendien zonde voor die
mensen. Maar dat mag niet. Ze mogen niet eens vrijwilligerswerk doen in de
horeca, want dat is concurrentievervalsing. Het was een heel uitzoekwerk van
wat mag en niet mag.”
Belangrijke motivatie van de oprichters is het aanspreken van het potentieel
van vluchtelingen die naar Nederland komen. “Stichting Gys start met Syr een
onderneming waarin ze deze talenten kunnen benutten en ontwikkelen, zich
thuis gaan voelen in Utrecht en meedoen in de Nederlandse maatschappij.” En:
“het project Syr is vanuit Gys een van de uitingen van de sociale duurzaamheid
waar wij als Gys voor staan.”
Voor het oprichten van het restaurant werd een crowdfundingsactie opgezet.
Dat werd een groot succes: binnen drie weken werd met meer dan 500 investeerders het doel behaald – volgens de website van Syr werd er “nog nooit eerder werd er op het crowdfunding platform CrowdAboutNow in zo’n korte tijd
door zoveel mensen geïnvesteerd”. De geïnvesteerde bedragen worden met
rente terugbetaald. De overige winst van het restaurant gaat gebruikt worden
om studieplaatsen te creëren op de hogeschool en universiteit.
Bronnen:
interview Gijs Werschkull
en http://restaurantsyr.nl/over-syr/, geraadpleegd op 6-9-2016.

5.5

conclusie

De vier steden verschillen in hun benadering van integratie. Differentiatie wordt zichtbaar bij beleidskeuzes en in de ruimte die de steden bieden voor (burger)initiatieven.
Rotterdam en Den Haag omschrijven kernwaarden waar elke burger van de stad aan
moeten zouden voldoen, maar richten zich bij de implementatie hiervan vooral op
statushouders. Rotterdam legt de verantwoordelijkheid voor integratie het meest expliciet bij de vluchteling zelf. Amsterdam probeert een benadering te kiezen waarbij
de implementatie zich richt op àlle inwoners van de stad. En spreekt als enige over
vluchtelingen als personen, door de vraag te stellen: “Wie is de vluchteling?” Daarmee
gaat het niet over de juridische status van een mens, maar over de persoon. In Utrecht
is geen stadsbreed beleid op dit gebied vastgelegd, maar dit is wel in ontwikkeling. Dit
wordt met de stad gemaakt, waarin ook de gemeenteraad en de verantwoordelijke
wethouders gezamenlijk optrekken. In Utrecht wordt gesteld dat vluchtelingen een
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groep zijn die extra hulp nodig hebben, mede van de lokale overheid. Rotterdam en
Utrecht spreken allebei over het belang van autonomie, waarbij in Rotterdam wordt
bedoeld het hebben van een eigen inkomen en Utrecht zich richt op de vaardigheden
en de eigen verantwoordelijkheid om dingen zelf te doen. Op dit moment wordt met
name in Amsterdam en Utrecht geëxperimenteerd met andere manieren van opvang.
Amsterdam richt zich op het vormen van een culturele gemeenschap, waar inwoners
zich emotioneel mee kunnen identificeren. Het gaat om het gevoel dat inwoners krijgen
bij het zijn van een burger van Amsterdam. Amsterdam richt zich op de mens in het
systeem en de rechten van deze persoon. Niet voor niets is ‘mensenrechten’ het
thema van het integratiebeleid.
Rotterdam richt zich bij het bepalen van de doelgroep van het beleid op de juridische
status van burgers: het integratiebeleid is alleen bedoeld voor mensen die een verblijfsstatus hebben ontvangen. “Asielzoekers zijn de verantwoordelijkheid van het Rijk,
daar gaan wij niet over” (citaat van respondent). De stad is daarbij, passend bij het
karakter van Rotterdam, gericht op het verkrijgen van werk.
In Utrecht is geen specifiek integratiebeleid vastgelegd, maar werkt wel aan een stadsbrede ‘agenda integratie’, waarbij gezamenlijk met de stedelijke partners en bewoners
wordt nagedacht over hoe deze agenda het beste kan worden ingevuld. Utrecht heeft
wel als enige van de G4 beleid vastgelegd wanneer het gaat over ongedocumenteerden. En toont daarmee haar humane hart.
Den Haag heeft de afgelopen jaren een flinke ommezwaai gemaakt in het beleid. Van
een sterk neo-republikeinse opvatting naar een liberale opvatting over wat burgerschap is. In het huidige integratiebeleid focust Den Haag op de randvoorwaarden om
te integreren en geeft aan dat de vluchteling verantwoordelijk is voor zijn plichtendeel, participatie vindt plaats in de privésfeer en niet als onderdeel van de grote Haagse gemeenschap.
Het inburgeringsbeleid van Rotterdam en Den Haag kent dus, net als bij het Rijk, met
name liberale kenmerken. De nadruk wordt gelegd op de rechtspositie van de inburgeraar, en wat van deze persoon wordt verwacht in ruil voor de verkregen rechten. In
Utrecht en Amsterdam zijn meer communitaristische en neo-republikeinse kenmerken te zien. Het is van belang dat men zich lid voelt van een gemeenschap. Alle vier de
steden vragen aandacht voor kennis over normen en waarden. Maar bij Amsterdam en
Utrecht wordt dit het meest gecombineerd met oog voor diversiteit.
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6

“We, the cities of Europe”
Internationaal perspectief op de opname van vluchtelingen

Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, vroegen in 2015 1,3 miljoen mensen uit niet-Europese landen asiel aan in de Europese Unie (Asylum statistics,
Eurostat, 2 maart en 20 april 2016). Met name Duitsland kende een flinke groei in het
aantal vluchtelingen: van 173.000 in 2014 tot 442.000 in 2015 (Eurostat, 2016). Een groot
deel daarvan kent München als aankomststad. Het is een welvarende stad, met voldoende werkgelegenheid, en uitgebreid beleid voor de opname van vluchtelingen.
In de zomer van 2015 beleefde de stad een piek in de toestroom van vluchtelingen;
er waren dagen waarop er 13.000 vluchtelingen op één dag aankwamen (München kent
recordinstroom vluchtelingen op zaterdag. De standaard, 13 september 2015).
In september 2015 nam de burgemeester van Barcelona, Ada Colau, het initiatief om
samen met drie collega burgemeesters van Parijs, Lampedusa en Lesbos een manifest
op te stellen over de vluchtelingenproblematiek. Ze roepen Europese overheden op om
meer te doen. Hierin zien ze een belangrijke rol voor steden weggelegd:
“We, the cities of Europe, are ready to become places of refuge. We, the cities of
Europe, want to welcome these refugees. It may be that states grant asylum, but it
is cities that provide shelter. It is border municipalities borders, such as Lampedusa
and the island of Kos, that are the first to receive the flow of people seeking asylum;
and it is European municipalities that must take these people in and ensure that
they can start a new life, safe from the dangers from which they have escaped.
We have the space, services and, most importantly, the support of our citizens to
do this. Our municipal services are already working on refugee reception plans to
ensure food, a roof and dignity for everyone fleeing war and famine. The only thing
missing is the support of states.” (Manifest We, the cities of Europe. El pais, 17 september 2015)
Het manifest wordt ondersteund door de burgemeesters van Madrid, A Coruña, Cadiz,
Santiago de Compostela en Zaragoza.
Ontwikkelingen rondom vluchtelingen in Nederland zijn niet los te zien van het Europese, internationale perspectief. Daarom spiegelen we in dit hoofdstuk ons onderzoek
naar de vier grote Nederlandse steden aan München en Barcelona. We geven een
schets van deze steden, geven een kort overzicht van het beleid in stad en land en
analyseren wat dit betekent voor de positie van vluchtelingen in de stad.
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6.1

münchen: aankomststad van duitsland
Die Gegensätze am Münchner Hauptbahnhof könnten nicht größer sein:
Da sind die Händler, die sich für das Oktoberfest rüsten. […] Die Lederhosen stapeln
sich dutzendweise in den Regalen für das größte Volksfest der Welt.
Und dann sind da die Menschen, die praktisch mit ihrem letzten Hemd in
die bayerische Landeshauptstadt kommen: Flüchtlinge, die regelmäßig mit Zügen
in München einfahren, nur wenige Meter von den Trachtenständen entfernt.
(Start in ein neues leben. Flüchtlinge am Müncher hauptbahnhoff.
Spiegel online, 6 september 2015)

6.1.1 Karakteristieken
München is met 1,5 miljoen inwoners de derde grootste stad van Duitsland, na Berlijn
en Hamburg. Het is de ‘Landeshauptstadt’ van de deelstaat Beieren. Waar andere gemeenten in de verschillende deelstaten van Duitsland samen vertegenwoordigd worden in Kreisen – een bestuurslaag op districtsniveau – is München vanwege de grootte
een ‘Kreisfreie Stadt’. Wel maakt het onderdeel uit van de ‘Regierungsbezirke Ober
bayern’ – een bestuurlijke regio binnen de deelstaat.38 De stad zelf is opgedeeld in
25 stadsdelen – ‘stadtbezirke’.
München mag zich tot een ‘Weltstadt’ rekenen: “Eine Weltstadt besitzt oder besaß
zentrale Bedeutung für große Teile der Welt auf politischem, wirtschaftlichem und/
oder kulturellem Gebiet” (Wikipedia, 2016). Met, volgens de officiële stadswebsite van
de gemeente München, een diversiteit aan bezienswaardigheden: “Renommierte
Museen, prachtvolle Kirchen, Plätze und Stadttore, erholsame Gärten und Parks, das
Stadion, der Tierpark. Das sollten Sie in München gesehen haben...”. In de notitie Zeit
für München – Zeit für Genuss duidt het stadsbestuur de stad als volgt:
“München ist schön und seine Schönheit macht einfach gute Laune. Das ganze Jahr
über beglückt die Stadt ihre Fans und solche, die es werden wollen, mit Blitzlichtern
der Lebensfreude: Das Gold des Friedensengels gegen den blauen Himmel, das
friedliche Völkchen Sonnenanbeter auf den Stufen der Glyptothek am Königsplatz,
die 50 Farben „Grün“ im Englischen Garten, der Surfer mit Brett und nassen Haaren
neben dem Businessman im Fokus der rasch gezückten Kamera, der Tourist tête-àtête mit dem Original Blauen Pferd vom Blauen Reiter im Lenbachhaus, oder im
Winter die Eisläufer bei Sonnenuntergang vor Schloss Nymphenburg. Manchmal
liegt München auch am Meer: Einem Meer aus roten Schals und Trikots auf dem
Marienplatz, immer dann, wenn der FC-Bayern einen weiteren Pokal abräumt.”
(Zeit für München – Zeit für Genuss, 2016: pg. 1)
Tevens is de stad wereldwijd bekend vanwege het Oktoberfest, waar jaarlijks miljoenen bezoekers op afkomen.
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Münchenaren zijn trots op de stad. De stad is veilig, rijk en heeft goede voorzieningen
voor haar inwoners. Het hoofd van de ‘Unit migration and refugees, Department for
Social Affairs, München, maakt de vergelijking met Amsterdam:
“Munich said from itself, and I am not from Munich so I can say this: we are the
best. […] Perhaps it is the same with Amsterdam. But I have to admit in fact: we
are good. Munich has a lot of things, it is a very rich city, you can do a lot of things,
social things, sport, everything, culture. Some cities in Germany are very poor
and they have no money for anything. We have an U-bahn, we will built a second
S-bahn tunnel. Munich is very rich so we can do a lot. Munich is very safe. We have
a low level of criminality in Munich. The safest and biggest town.”
Onze respondenten vertellen ons dat de afgelopen 25 jaar het stadsbestuur uit een
coalitie tussen rood en groen bestond. Op dit moment bestaat het uit een coalitie
tussen de christendemocraten en sociaaldemocraten.
6.1.2 Beleid
In Duitsland besluit het ‘Bundesamt für Migration und Flüchtlinge’ of een asielaanvraag wordt gehonoreerd of niet. Wanneer een asielzoeker zich meldt, probeert de instantie waarbij dit gebeurt de persoon te registreren. Vervolgens wordt men naar een
registratie opvanglocatie gestuurd, waar – indien mogelijk – verdere informatie wordt
verworven en een medisch onderzoek plaatsvindt. Het Bündesamt is in dit onderdeel
van het proces verantwoordelijk voor de vluchteling, ook als de locatie zich in een stad
bevindt.
Vervolgens wordt men gegroepeerd naar drie categorieën, gebaseerd op de herkomst
van de asielaanvrager. Groep A bestaat uit ‘veilige landen’, groep B uit landen die
waarschijnlijk leiden tot het toekennen van een verblijfsstatus – op dit moment bijvoorbeeld Syrië en Somalië; en de derde groep bestaat uit mensen waarvan het land
van herkomst niet kan worden vastgesteld. Gemiddeld verblijft men ongeveer drie
maanden op de registratielocatie. Vervolgens kan men formeel een asielaanvraag
indienen. Mensen die in groep A zijn ingedeeld blijven echter op deze locatie, in afwachting van repatriëring. Behalve als er geen uitzicht is op een snelle terugkeer. Dan
worden mensen alsnog naar de volgende locatie gestuurd, net als asielaanvragers uit
de groepen B en C. Het Bündesamt bepaalt naar welke locatie men wordt gestuurd.
Hierbij probeert men, wanneer mogelijk, enigszins rekening te houden met waar zich
vrienden of familie van de aanvrager bevinden. Elke deelstaat dient een bepaald percentage asielzoekers op te nemen.
Nu worden de lagere overheden – zoals de stad München – verantwoordelijk voor de
asielzoekers. Men ontvangt een document over de huidige status: “gestattung”. Na
drie maanden is het toegestaan te gaan werken en gaan kinderen naar school. Men
kan zich registreren bij het ‘Arbeidsamt’. Het Arbeidsambt gaat na of er andere gegadigden zijn voor vacatures. Duitsers hebben hierbij voorrang, vervolgens eu-inwoners
en daarna asielzoekers. In München hoeft dat geen belemmering voor de asielzoeker
op te leveren: “(…) we have enough jobs in this area; there are more jobs than people
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so if you want to work you can” (citaat uit interview met het hoofd van het ‘Office for
non-residents, Department for Public Order, München’). Bij een positief advies van het
Arbeidsamt ontvangt de asielzoeker een ‘Anlaufstelle’. Wanneer een asielaanvraag
wordt gehonoreerd en men een verblijfsvergunning ontvangt, wordt geprobeerd huisvesting te regelen. Men kent, in tegenstelling tot Nederland, geen ‘illegale’ status:
“He is not ‘illegal’ (like in the Netherlands), but ‘gedulded’. He gets a paper from us
for the police that explains his situation. He is not allowed, but also not illegal. This
is an increasing number; we have about 2.500/3.000.” (Citaat uit interview met het
hoofd van het ‘Office for non-residents, Department for Public Order, München)
Daarbij heeft men recht op een uitkering:
“People who are not German and don’t have a permit, and therefore no right for
social care, also need something to live and a doctor when they’re ill. They get
social welfare for that.” (Citaat uit interview met het hoofd van het ‘Office for
non-residents, Department for Public Order, München)
6.1.3 Positie van vluchtelingen
De toewijding die de stad toonde tijdens het piekmoment in de toestroom van vluchtelingen in 2015 is tekenend voor haar traditie in de inzet voor vluchtelingen: men
heeft alles op alles gezet om de vluchtelingen op te vangen.
De instroom van vluchtelingen stuitte op relatief weinig weerstand uit de gemeenschap.
Er zijn enkele demonstraties geweest en kritische vragen gesteld. Het merendeel van
de inwoners is echter, zoals een respondent het verwoordt, positief: “the majority of
the Munich city says: okay we welcome you and we accept it. A great majority.”
Er wordt veel samengewerkt met partijen buiten de ambtelijke organisatie, zoals ngo’s.
Deels ontvangen deze organisaties hiervoor ook subsidie van de gemeente.
“There is a lot of engagement under the Munich citizens. Munich’s success is
accomplished by the good cooperation’s by the public authorities and private
initiatives. Because Public authorities alone are not so strong and private initiatives
without public support are not so strong either.” (Citaat uit interview met het hoofd
van de ‘Unit migration and refugees, Department for Social Affairs, München’)
Het integratiebeleid van München probeert elke vluchteling die zich in de stad bevindt
te bereiken, ongeacht de kans of men mag blijven of niet. Er worden taallessen aangeboden, men wordt naar werk of school begeleid, er worden cursussen en trainingen op
diverse gebieden aangeboden.
“They are here and we have to integrate them. As better they are integrated, the
better it is for the city. We try that everyone can use the possibilities of the integration plan.” (Citaat uit interview met het hoofd van de ‘Unit migration and refugees,
Department for Social Affairs, München’)
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Werk wordt in München belangrijk gevonden, omdat dit zowel als positief voor de
gemeenschap als voor de vluchteling zelf wordt beoordeeld:
“Now the decisive factor is to get them to work as soon as possible. If we facilitate
this, then it’s a gain for the society. If we don’t, we have to pay for a long time social
welfare and so on.” (Citaat uit interview met advisor International Affairs, München)
Maar nog meer wordt de focus gelegd op de sociale cohesie in de stad. De respondenten zien de sociale cohesie echt als iets unieks. Het maakt dat de stad een prettige
woonomgeving is voor heel veel mensen. “The main reason is that social cohesion is
one of our successful things in Munich. If we have it we can attract other people and
companies. It goes hand in hand with the idea of Richard Florida. Cohesion makes
saver cities. Less problems with criminality, with xenophobia” (Citaat uit interview
met het hoofd van de ‘Unit migration and refugees, Department for Social Affairs,
München’).
Grootste probleem in München is de huisvesting van statushouders. München is drukbevolkt, dus dat lukt niet altijd op korte termijn. De stad kent weinig uitbreidingsmogelijkheden, op één gebied na dat in de komende 20-30 jaar kan worden ontwikkeld.
Ook heeft verdichting niet de voorkeur. Een huisvestingsplan maakte dan ook een
belangrijk onderdeel uit bij een aanvraag van de gemeente voor eu-subsidie.
Ook in München wordt er soms een spanningsveld zichtbaar tussen stad en – in dit
geval – deelstaat. Onze respondent vertelt ons dat ze soms in zeer uitzonderlijke gevallen wetten en regels niet toepasbaar vindt, en gebruik maakt van haar discretionaire
bevoegdheid. Haar eigen leidinggevenden en bestuurders staan hier achter, maar het
kan wel leiden tot onenigheid met het Bündesamt.
“The problem is that the Bavarian government is very conservative and hard. (…)
The city of Munich used to be a coalition of the green party and the social democrats,
that means very welcoming to refugees (…). The Bavarian government is Christian
social democrats and very conservative on this subject.” (Citaat uit interview met
het hoofd van het ‘Office for non-residents, Department for Public Order, München)
Dit uit zich ook in verschillende opvattingen over integratie.
“We have a German integration law that is on the way, we have a Bavarian integration law that is on the way. Some of the politicians say: ‘you have to do this, you
have to do that’. And not: ‘you get that, we will help you’.” (Citaat uit interview
met het hoofd van de ‘Unit migration and refugees, Department for Social Affairs,
München’).
München heeft een uitgebreid beleid op het gebied van vluchtelingen. De afgelopen
periode hebben ze hier echter, onder druk van de vluchtelingencrisis en besluiten bij
hogere overheidsorganen, veel in zien veranderen.
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“Last year we got 12 changes of rules. Because 2 or 3 years ago we really welcomed
refugees. The moment those new rules were installed came the big flood, and then
panic everywhere, and they changed the rules every 2 or 3 months. That’s a big problem for us, because sometimes we don’t know any more what the rules are at the
moment for a specific group. (…). For us that’s the tragedy: for 10-15 years we tried
to improve to make it better, and the moment we succeeded we had the problem
because of the Syrian war. And now it’s not only going back one step, but even
more. Some of the new rules we expect now are worse than the situation ten years
before. So we are a little frustrated and disappointed. But we can understand why
the reaction is this way.” (Citaat uit interview met het hoofd van het ‘Office for nonresidents, Department for Public Order, München)
De stad ziet de nieuwe wetgeving als een stap terug in de tijd. De ruimte die ze bevochten hebben om vluchtelingen echt welkom te heten en daarmee een plek in de
maatschappij te gunnen wordt weer ingeperkt; in plaats daarvan lijkt er nu meer een
situatie te ontstaan die vooral gericht is op de plichten van een vluchteling ten aanzien van de ontvangende maatschappij. Niet zoals de stad München invulling zou
willen geven aan het beleid.
6.1.4 Conclusie
München trekt zich het lot van de vluchtelingen die in de stad aankomen aan. Gemeentebestuur en gemeenschap spannen zich in voor een humane opvang. München
staat hier om bekend, mede een oorzaak van de hoge toestroom aan vluchtelingen in
de stad.
Het aantal bestuurslagen is groter dan in Nederland. Toch lijkt de stad München een
redelijk grote invloed te hebben op het asiel- en immigratiebeleid. Dit komt door de
grootte van de stad en de rol die de Landeshauptstadt in de regio speelt. Daarnaast
durft de gemeente – geconfronteerd met de problematiek op ooghoogte – in uiterste
gevallen een discretionaire bevoegdheid aan te wenden. Er zijn met name humane en
communitaristische elementen terug te zien: de mens en gemeenschap staan voorop.

6.2

barcelona: “living together”
“They aren’t quotas’, they’re human lives. And if the states are reluctant
to understand that then we, cities and citizens, are ready to move into action.
Because we can... and we have to.”
Ada Colau, the Mayor of Barcelona. Commitment to human rights, 1 September 2015

6.2.1 Karakteristieken
Het mediterrane Barcelona is met 1,6 miljoen inwoners de grootste stad van Catalonië
en de tweede stad van Spanje. Barcelona is een grote toeristische trekpleister. “Wherever
you are in Barcelona, there’s always something to see nearby around the neighbourhood or district: jewels of home-grown Catalan architecture, modernisme, and con-
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temporary architecture, markets that are a treat for the senses, treasures of the ancient
Roman and medieval city, parks where you can unwind …” (website van Turisme de
Barcelona Official). In 2015 werd een nieuw record van 60 miljoen toeristen behaald
(Spain enjoys boost in tourist numbers to welcome 60 million so far in 2015, The Local,
3 december 2015). Er wordt Castiliaans (Spaans) en Catalaans gesproken. Dit is de coofficiële taal van Catalonië. Catalonië is dan ook de enige autonome regio in Spanje.
In de totale metropoolregio Barcelona wonen ruim 5 miljoen mensen. De bevolking
bestaat voor 14 procent uit immigranten en de meesten daarvan komen van oorsprong uit Marokko en Latijns-Amerika, met name uit Ecuador, Peru, Colombia,
Argentinië, de Dominicaanse Republiek en Bolivia. Uit de gesprekken met ambtenaren
blijkt dat er momenteel ook een grote groep Oekraïners in Catalonië gevestigd is,
Oekraïne wordt door de Catalanen als bezet gebied gezien. De meeste vluchtelingen
die Barcelona op eigen initiatief bereiken zijn Oekraïners en daarnaast Syriërs.
Een ontwikkeling met een groot effect op de stad is dat in een periode van 10 jaar de
immigrantenpopulatie in Barcelona is gegroeid van 3,5 procent in 1997 tot de huidige
14 procent. Dit betekent dat er meer dan 150 nationaliteiten aanwezig zijn in de stad
(From Neigbours to Citizens: the Barcelona Interculturality Plan, Gemeente Barcelona, 2012).
6.2.2 Beleid
Ook in Spanje valt de asielprocedure onder de verantwoordelijkheid van de staat. Dit
betekent dat het aantal vluchtelingen dat naar Barcelona komt afhankelijk is van wat
de Spaanse overheid besluit en de afspraken die worden gemaakt met de Europese
Unie. Hierover is veel onduidelijkheid:
“What we don’t know yet is how many people will arrive in Barcelona as a result of
the commitments acquired by the Spanish State. It will be the central government
that decides, though it is still not clear under what criteria, let alone the number of
places that are going to be available in the state-wide temporary accommodation
network.” (Website van Barcelona refuge city - feiten).
Vanuit het perspectief van de stad wordt aangegeven dat het gebrek aan informatie
en coördinatie vanuit de landelijke overheid met de regionale en lokale autoriteiten
er tot nu toe voor heeft gezorgd dat er feitelijk heel weinig vluchtelingen worden op
gevangen in Barcelona, namelijk 1.400 vluchtelingen in 2015 (website van Barcelona
refuge city - feiten). De stad heeft zich voorgenomen hoe dan ook klaar te staan:
“Barcelona, Refuge City” is anticipating events and preparing the city to respond
effectively to any scenario: a standard number of people arriving under the European quotas, a massive number of people arriving under unforeseen circumstances
or a constant flow of individuals and families arriving out of the blue.” (Website van
Barcelona refuge city).
Zonder dat duidelijk is of er meer en misschien grote groepen vluchtelingen komen,
bereidt de stad zich daar wel op voor. De acties richten zich op de gemeentelijke voorzieningen. Gemeentelijke instanties worden voorbereid en er is een informatiefolder
opgesteld waarin alle benodigde informatie is opgenomen die een vluchteling nodig
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heeft bij aankomst in Barcelona. Organisaties die vluchtelingen helpen en bijdragen
aan een snel en effectief integratieproces worden ondersteund. Er is al een noodplan
gemaakt, voor wanneer er wel grote hoeveelheden mensen ineens op de deur van Barcelona bonzen. Wanneer er meer dan 75 mensen in één keer aankomen, dan wordt
verondersteld dat dit “would cause the collapse of the state programme” (website van
Barcelona refuge city). Medewerkers van de gemeente geven aan dat ze vinden dat er
te weinig vluchtelingen worden opgevangen in Spanje en dat ze actief lobbyen bij de
regering om te pogen hierin verandering aan te brengen.
De huidige strategie richt zich op: de aankomst, de ontvangst, de accommodaties en
de, zogenoemde, ‘social follow up’ (website van Barcelona refuge city). De procedure
is er op gericht om dit zo goed mogelijk te doen met daarbij zoveel mogelijk oog voor
zowel de rechten van en benodigdheden voor de vluchteling, als voor de stedelijke
gemeenschap. Daarnaast is er een gezondheidsprogramma voor immigranten en
vluchtelingen dat bescherming biedt voor asielzoekers die geen hulp vanuit de door
de staat georganiseerde programma’s krijgen. Er wordt veel tijd en energie gestoken in
de stedelijke netwerken van organisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor immigranten en vluchtelingen. Tot slot besteedt de stad veel aandacht aan de samenwerking tussen Europese steden en tussen steden in Catalonië en Spanje (website van
Barcelona refuge city). Het gezamenlijke manifest van de burgemeester is hiervan een
uitgesproken voorbeeld.
6.2.3 Positie van vluchtelingen
Ondanks dat Barcelona niet te maken heeft met grote hoeveelheden vluchtelingen is
de stad al jaren bewust bezig met de culturele samenstelling van de stad. Opvallend is
dat medewerkers van de gemeente Barcelona ook inwoners met de Spaanse nationaliteit, die zich vanuit elders in het land vestigen in de stad, als immigranten zien. In
Barcelona wordt gelijkheid altijd naast diversiteit geplaatst: het een kan niet bestaan
zonder het ander. Er wordt de afgelopen 10 jaar al een actief intercultureel beleid gevoerd, gebaseerd op gedeelde waarden, burgerschapsparticipatie en alledaagse interactie (From Neigbours to Citizens: the Barcelona Interculturality Plan. Gemeente Barcelona,
2012).
“Making Barcelona a refuge city means making a city that is welcoming towards
the people who are still to come, as well at those who are already here.” (From
Neigbours to Citizens: the Barcelona Interculturality Plan. Gemeente Barcelona, 2012)
In Barcelona is het beleidsplan dat gericht is op de integratie van immigranten er gekomen door stedelijk leiderschap en de bereidheid om te experimenteren, om zo te
komen tot een goede strategie voor de interculturele stad. Er wordt gesproken over een
nieuwe manier van stedelijk beleid maken waarbij interculturalisme is geïntegreerd in
al het beleid van de gemeente.
“The plan represents a new kind of city policy that makes interculturalism, with its
focus on the relationships and interaction between citizens, a fundamental and
integrated part of city practice across all departments and services. (From Neigbours
to Citizens: the Barcelona Interculturality Plan. Gemeente Barcelona, 2012)
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Het belangrijkste uitgangspunt is misschien wel dat Barcelona zich richt op dat wat
verbindt en niet op dat wat verdeelt. “The model that we have begun to develop in
Barcelona has its roots in what unites us, not what separates us” (From Neigbours to
Citizens: the Barcelona Interculturality Plan. Gemeente Barcelona, 2012). Het plan is tot
stand gekomen door middel van input en interactie met de bewoners van Barcelona,
maar ook met het bedrijfsleven en de culturele partners in de stad.
Barcelona staat bekend om haar, vanuit het interculturele beleid opgestarte, Anti-
Rumour Campaign. De stad Barcelona zet sinds november 2010 communicatie ‘agents’
in om mythes en onwaarheden over immigranten en minderheden te voorkomen en
om discriminatie tegen te gaan door middel van feiten en humor. Het idee is dat verkeerde informatie de kracht heeft om conflicten te creëren die vervolgens voor veel
ongeluk zorgen bij de slachtoffers en ook behoorlijk moeilijk te weerleggen zijn, wanneer de onwaarheden tot vooroordelen zijn verworden. (From Neigbours to Citizens:
the Barcelona Interculturality Plan. Gemeente Barcelona, 2012) Het doel is om het samenleven van de lokale bevolking en nieuwe immigranten te verbeteren: “to improve
coexistence among local and new immigrants” (From Neigbours to Citizens: the Barcelona
Interculturality Plan. Gemeente Barcelona, 2012). Om dit te bereiken rekruteert en traint
de stad ‘anti rumour agents’ om de campagne te verspreiden in de lokale organisaties
en de wijken van de stad. De bedoeling is dat de ‘anti rumour agents’ zich bewegen in
het dagelijkse leven en onderwijl de ‘anti rumour campagne’ uit dragen. De menselijke
‘touch’ wordt als belangrijkste campagne instrument in gezet. “Since individual contact
plays an important role in changing people’s minds, campaign organizers recognized
that a key strategy to eliminate discrimination would be to put a human face on the
message –and the messenger” (Fighting Fiction with Facts: the bcn Anti-Rumour Campaign,
14 september 2011). De thema’s die behandeld worden zijn: de aankomst van nieuwe
migranten, het vermeende misbruik van de sociale voorzieningen, het idee dat migranten geen inkomsten hebben en geen belasting betalen, niet sociaal gedrag in de
publieke voorzieningen van de stad en het idee dat de banen van de lokale bevolking
worden overgenomen. De ‘agent’ gaat als volgt te werk:
“So, when someone complained that ‘subsidized apartments go mainly to foreigners’, the city anti-rumour agent could quickly interject: “Today only one in 20 immigrants receive such a benefit.” (Fighting Fiction with Facts: the bcn Anti-Rumour
Campaign, 14 september 2011)
De campagne is uitgerold door een netwerk van 80 lokale organisaties in Barcelona die
werken in het domein van sociale cohesie en op het gebied van samenleven. Dit netwerk is verbonden door een website waarop informatie staat, cursussen worden aangeboden en een online gids waarin uitdagingen worden benoemd. Daarnaast is een
stadsbrede campagne gelanceerd, zijn er publieke debatten georganiseerd en zijn er
video’s gemaakt om ook de groep van niet-lezers te bereiken. Maar het grootste succes
is bereikt door een serie stripboeken: Blanca Rosita Barcelona. Dit is geschreven door
een gevestigde Spaanse illustrator Miguel Gallardo en vertelt het verhaal van Rosita,
een oudere dame afkomstig vanuit Zuid-Spanje die samenleeft met een jonge Peruaanse verzorgster, Blanca. Elke editie behandelt een van de genoemde thema’s in de
context van het dagelijkse leven. Elke editie eindigt met een ‘Wist je dat’. De stripboe-
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ken worden gratis verspreid bij de sociale dienstverlening van de stad, de bibliotheken
en bij de ‘Citizens’ Advice Bureaux (oac)’.
Het project wordt gezien als een voorbeeldproject. Andere steden in Catalonië werken
aan een eigen versie, zoals El Prat, Castelldefels, Tàrrega, Arbúcies and Mataró. Maar
ook steden in overige delen van Spanje zijn geïnteresseerd, alsook andere Europese
steden, zoals Athene in Griekenland en Geneve in Zwitserland.
6.2.4 Conclusie
Barcelona ontvangt jaarlijks miljoenen toeristen. En volgens gemeenteambtenaren
bestaat eigenlijk heel de stad alleen maar uit migranten: mensen die de trek naar de
stad hebben gemaakt, of dat nu vanuit Spanje of een ander land is.
De tragiek is dat de stad klaar staat om ook vluchtelingen op te vangen, maar de nationale overheid van Spanje vooralsnog ‘het quotum’ van vluchtelingen zo laag mogelijk
wil houden. De gemeente Barcelona voelt zich solidair met andere gemeenten gelegen
aan diezelfde Middellandse Zee waarop vluchtelingen de overtocht naar Europa wagen;
gemeenten die de stroom van vluchtelingen niet meer op kunnen vangen. Bedden,
voorzieningen en een uitgebreid integratiebeleid staan klaar. Met de Anti-Rumour
Campaign wordt actief antidiscriminatiebeleid gevoerd. De stad toont – net als München
– communitaristische elementen in haar beleid. Gericht op de gemeenschap, lotsverbondenen, met aandacht voor de mens en verscheidenheid.
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7

Conclusie
Wat levert stedelijk burgerschap op?

In de vorige hoofdstukken hebben we het concept stedelijk burgerschap uiteen gezet
en hebben we de karakteristieken van de vier grote steden in hun opvattingen over
immigratie, integratie en/of burgerschap geschetst. Op basis hiervan geven we in dit
hoofdstuk een antwoord op onze drie deelvragen. Tot slot beantwoorden we onze
hoofdvraag: welke mogelijkheden het perspectief van stedelijk burgerschap biedt voor
de opname van vluchtelingen in de stedelijke gemeenschappen van de G4.

De ergste vorm van ongelijkheid is proberen
ongelijke dingen gelijk te maken.
Aristoteles, Grieks filosoof, 384 v.C. – 322 v.C.

7.1

burgerschap in stad en staat
Wat is het verschil tussen burger zijn van een land en burger zijn van een stad?

We hebben in hoofdstuk 3 besproken dat de Nederlandse nationale overheid vooral
ingaat op de eerste twee dimensies van burgerschap: de rechten oftewel het juridische
kader van het Nederlandse staatsburgerschap en de plichten die bij het Nederlanderschap horen. Dit wordt weinig ter discussie gesteld. Immers: elke inwoner van Nederland heeft toch dezelfde rechten en plichten? Weliswaar kunnen steden differentiatie
aanbrengen in additionele regelgeving, zo betaalt een inwoner niet in elke stad van
het land evenveel belasting, maar de basis is gelijk. Met een uitzondering wanneer het
gaat om ongedocumenteerden. Zo biedt Utrecht voor deze mensen meer voorzieningen
aan dan andere steden en officieel door het Rijk wordt toegestaan. Maar de meeste
respondenten waren hier duidelijk over: rechten & plichten zijn een gegeven; één begrippenkader voor het hele land. Echter, bij de derde dimensie van burgerschap, het
onderdeel uitmaken van een gemeenschap en hier volwaardig in kunnen participeren,
is de rol van het Rijk minder onomstreden.
De respondenten uit ons onderzoek geven aan dat juist deze dimensie een mozaïek
kan zijn: het kan op meerdere niveaus, gelijktijdig worden ingevuld. Waar rechten en
plichten meer als uniform worden gezien, gaat het bij deze dimensie over diversiteit.
Deze dimensie van burgerschap, het lid zijn van een gemeenschap, is juist makkelijker
toepasbaar op de stad dan op de natiestaat. Op deze manier zijn staat en stad samen
verantwoordelijk voor de invulling van volwaardig burgerschap.
“Natuurlijk gaat het ook over rechten en plichten, maar je hebt ook cultuur om je
heen, mensen om je heen, je bent een gemeenschap. Je hoopt dat mensen zich op
de een of andere manier verbonden voelen met die gemeenschap waarin ze leven.
Burgerschap is aanwezig op lokaal of wijkniveau of op nationaal niveau, dus burgerschap op één niveau, vind ik lastig.” (Citaat van respondent)
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Stad en staat zijn allebei nodig voor de invulling van volwaardig burgerschap. Er is een
nationaal juridisch kader nodig. Daarnaast komt een belangrijk deel van het sociaal
contract van onze verzorgingsstaat op rijksniveau tot uitdrukking – het sociaal vangnet is niet enkel op stedelijk niveau te regelen. En “solidariteit binnen een samenleving vraagt om een afgrenzing van die samenleving” (Minderhoud, 2004). Om hier aan
bij te dragen is het wenselijk om je te verhouden tot de Nederlandse samenleving.
Want als dimensies één en twee van burgerschap door de rechtmatige natiestaat voor
eenieder gelijk zijn ingevuld, betekent dit niet per definitie dat iedereen z’n burgerschap op gelijk niveau kan uitoefenen. Hier kan stad een rol in spelen, want het
schaalniveau van een stad biedt meer ruimte voor pluriformiteit en verbinding.
Burger zijn van een land of van een stad zijn twee in elkaar schuivende en overlappende begrippen. Het is geen eenheidsbegrip, maar een mozaïek. Dit kun je invullen
op het niveau waarop je dat zelf het prettigst vindt, zoals je straat, je buurt, je wijk,
stad, regio, land, continent en de wereld. Mits daarvoor de juridische kaders de mogelijkheden bieden. Wanneer er geen staatsburgerschap kan worden ingevuld, dan is er
nog wel de stedelijke gemeenschap waarvan onderdeel wordt uitgemaakt. Iemand kan
geen Nederlands burger zijn, maar wel Utrechter, Amsterdammer, Rotterdammer of
Hagenaar, oftewel stedeling.
Ja, het is anders om burger te zijn van een stad dan van een land. Waar op nationaal
niveau een krampachtige discussie wordt gevoerd over de Nederlandse identiteit en
kernwaarden, kan de grote stad de vrijplaats zijn waar verschillen worden gevierd.

7.2

burger in de stedelijke gemeenschap
Wat betekent dit voor de positie van vluchtelingen in de stedelijke gemeenschap?

We hebben benoemd dat in het maatschappelijke en politieke debat over de integratie
van vluchtelingen de nationale identiteit gezien wordt als het belangrijkste identificatiekader. Er wordt getracht dit in te vullen met nationale, overkoepelende normen,
(kern)waarden en de Nederlandse identiteit. Een culturele opvatting van de nationale
identiteit. En ondanks dat de Nederlandse identiteit bediscussieerbaar is, lijkt in het
beleid voor de integratie van vluchtelingen toch het denkbeeld te overheersen dat
vluchtelingen zich moeten conformeren aan ‘de Nederlandse identiteit’.
Maar uit het feit dat de derde dimensie van burgerschap, het lid zijn van een gemeenschap, meer op stedelijk dan op landelijk niveau invulling krijgt, valt te concluderen
dat het eerder de stedelijke gemeenschap is die een rol speelt wanneer het gaat om ‘je
thuis voelen’. Zoals in hoofdstuk 4 al is toegelicht, lijkt het makkelijker om je te identificeren met een stad dan met een land. En identificatie is niet een eenduidig maar een
meervoudig concept. Het leent zich daardoor voor een invulling op meerdere schaalniveaus tegelijkertijd. De stad is de plek om je te vestigen, om te wonen, te leren en te
werken. De stad is de plek voor emancipatie, ook voor vluchtelingen. Onze respondenten zijn het hiermee eens: integratie vindt in een gemeenschap op een lokaal niveau
plaats. En, zoals we eerder al stelden, het is makkelijker om je op een kleiner dan op
een groter schaalniveau te identificeren met een plek en/of gemeenschap.
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Het zijn typisch stedelijke aspecten die in het algemeen als passend bij migranten
worden beschouwd. De stad lijkt het meest natuurlijke schaalniveau voor een volwaardige opname in een gemeenschap - integratie. “Een stad is een plaats waar je
jezelf kan zijn” (citaat van respondent). Steden zijn de plek voor ontplooiing, aantrekkelijk qua mogelijkheden en kansen, voor economie en bedrijvigheid, vernieuwing
en innovatie. Het gaat om maatwerk op ooghoogte, zoals Gert Jan Hospers dit in het
interview aan ons omschrijft: “petit histoires die bijdragen aan de grand questions”.

7.3

stedelijke verscheidenheid
Wat betekent dit in overeenkomsten en verschillen tussen de G4 bij de opvang
van vluchtelingen?

“Ik denk dat de stad heel erg een plek is
hoe je met en door elkaar heen kan leven en dat dat mooi is.
Als je wel eens van die films ziet op een kruispunt
dat mensen door elkaar heen bewegen,
ja als je daar de schoonheid van kan zien dan is de stad prachtig.”
(Citaat van beleidsmedewerker gemeente Utrecht)

Steden laten steeds meer van zich horen wanneer het gaat om beleid op het gebied
van vluchtelingen, en de huidige verhouding tussen stad en staat wordt ter discussie
gesteld. Omdat de vestiging van vluchteling zich op wijk-, buurt- en straatniveau manifesteert, proberen gemeenten steeds meer beleidsverantwoordelijkheid naar zich
toe te trekken. “Steden zien de problemen van alledag op de drempel, aan de voordeur.
(…) Steden zijn het empathische hart van beleid.” (citaat van respondent).
De vier grote steden verschillen echter van elkaar in karakter, politieke kleur en beleid.
Dat maakt dat de opname van vluchtelingen en wat daarvan wordt verwacht per stad
anders is. Het beleid van Rotterdam en Den Haag vertoont – net als bij het Rijk – meer
liberale kenmerken. Dat van Amsterdam en Utrecht meer communitaristische en neorepublikeinse kenmerken. Waar het Rijk, Rotterdam en Den Haag zich meer richten op
het systeem, zijn Utrecht en Amsterdam meer gericht op de mens in het systeem.
Grofweg zou gezegd kunnen worden dat Rotterdam zich focust op het wegpoetsen van
verschillen, dat Amsterdam zich focust op dezelfde normen en waarden voor iedereen,
maar met de nuance dat daar binnen ruimte is voor je eigenheid, dat Den Haag een
veel homogener beleid is gaan voeren dan voorheen met een sterke nadruk op de
Haagse stadscultuur en tot slot dat Utrecht vooral een inclusieve stad wil zijn, waarin
er ruimte is voor alles en iedereen en geen onderscheid wordt gemaakt, dus ook geen
beleid.
Er zitten tot slot ook verschillen in hoe de steden aankijken tegen de huidige verantwoordelijkheidsverdeling tussen staat en stad. Waar Rotterdam en Den Haag dit niet
expliciet aan de orde stellen, wordt in Amsterdam en Utrecht – in overleg met het Rijk
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en coa – met pilots meer geëxperimenteerd met een grotere verantwoordelijkheid
voor de stad. De internationale voorbeelden laten zien dat de worsteling tussen de
verhouding van staat en stad en tussen mens en systeem niet alleen in Nederland
plaatsvindt.

7.4

conclusie: stedelijk burgerschap als perspectief

Ons onderzoek begon met de vraag: “welke mogelijkheden biedt het perspectief van
stedelijk burgerschap voor de opname van vluchtelingen in de stedelijke gemeenschappen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4)?”
Uitgangspunt van stedelijk burgerschap is een inclusieve stad. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waarin iedereen zich thuis kan voelen. In 21ste eeuw
zal het merendeel van de mensen in een stad wonen. Ook de vluchtelingen die naar
Europa trekken. Of ze nu hier blijven, teruggaan naar hun land van herkomst of zich
elders vestigen. Of ze dat nu met of zonder papieren doen.
Er zijn drie dimensies te onderscheiden binnen burgerschap, waarbij de invulling van
de derde dimensie kansen biedt voor de stad. De dynamiek en de heterogeniteit van
de stad biedt meer mogelijkheden om aanknopingspunten te vinden om tot volwaardige deelname in de maatschappij te komen. De stad is immers de plek om je te vestigen, om te wonen, te leren en te werken. Een stedelijke gemeenschap heeft meer inclusieve kenmerken dan een natiestaat. In de stad wordt de mogelijkheid geboden om
inkleuring te geven aan een (hernieuwde) identiteit en onderdeel uit te maken van een
samenleving. De stad speelt daarmee een grote rol bij integratie.
Stedelijk burgerschap is iets anders dan nationaal burgerschap. Stedelijk burgerschap
biedt maatwerk en gaat over alle stedelingen die onderdeel uit maken van de stedelijke gemeenschap. Waar we eerder al stelden dat in debatten over integratie vaak ook
assimilatie wordt bedoeld, is burgerschap “[…] geen zwart wit-verhaal maar een verhaal van iedereen” (citaat van respondent). Het gevaar van inclusiviteit kan assimilatie
zijn: het wegpoetsen van verschillen. Alle vier de steden vinden het in de basis van
belang dat een vluchteling bekend raakt met normen en waarden op de plek waar ze
aankomen. Het zijn met name Amsterdam en Utrecht die daarbij tegelijkertijd aandacht vragen voor diversiteit in de stedelijke gemeenschap. Zoals in Barcelona werd
gesteld: inclusiviteit en diversiteit zijn van elkaar afhankelijke begrippen.
We bepleiten niet om het schaalniveau van de staat uit te vlakken. Burgerschap gaat
evenzeer over nationale rechten, plichten en sociale contracten als dat van de verzorgingsstaat. Maar we pleiten wel voor een meervoudige invulling van de derde dimensie van burgerschap: het lid zijn van en identificeren met een gemeenschap. Stedelijk
burgerschap gaat om het bewustzijn dat mensen hun identiteit terug kunnen vinden
op stedelijk niveau, ongeacht hun juridische status. En het is het lokale niveau waarop
ruimte worden geboden aan initiatieven die dit bevorderen.
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Gespreks- en interviewlijst
In aanloop naar ons onderzoek hebben we verkennende gesprekken gevoerd, en gebruikt als input voor onze onderzoeksopzet. Na het opstellen van onze onderzoeks
opzet hebben we diverse interviews afgenomen.
Hieronder een overzicht van onze gespreks- en interviewpartners, op volgorde van
datum van gesprek.
Interviews
mw. N. Oepkes	Beleidsadviseur Zorg en veiligheid, gemeente Utrecht
dhr. S. Santokhi	Voormalig programmaleider burgerschap, gemeente
Den Haag
dhr. K. Diepeveen	Wethouder Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning,
gemeente Utrecht
mw. J. van der Goes	Communicatieadviseur wethouder Diepeveen, gemeente
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mw. W. Sorgdrager	Voormalig voorzitter Adviescommissie Burgerschap,
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mw. A. Hendriks	Coördinator citymarketing, gemeente Utrecht
mw. J. Hogendoorn	Projectleider stadsgesprek integratie, gemeente Utrecht
dhr. dr. M. de Koning	Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen, programmagroep ‘Globalising
Culture and the Quest for Belonging’
dhr. E. van den Berg	Citymarketingmanager, gemeente Den Haag
dhr. R. Derks	Senior Beleidsadviseur team Taal en Integratie, Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Rotterdam
mw. M. Heijmink	Programmamanager huisvesting, gemeente Rotterdam
mw. prof.dr. S. Saharso	Universiteit voor Humanistiek, hoogleraar burgerschap
en morele diversiteit
mw. J. Breemer	Beleidsmedewerker team Taal en Integratie, Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Rotterdam
mw. K. Tang	Strategisch adviseur citymarketing, gemeente Rotterdam
dhr. prof.dr. G.J. Hospers	Economisch geograaf, Universiteit Twente
dhr. N. van Rossen	Programmamanager Onderwijs, Jeugd, Zorg & Diversiteit,
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Gesprekken
dhr. M. Schurink	Gemeentesecretaris, gemeente Utrecht - opdrachtgever
mw. T. Timmermans	Projectleider, pilot ict-opleiding voor asielzoekers, gemeente Utrecht
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Dhr. R. Saller 	Advisor International Affairs (Overview , The eu-project
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Head of office for non-resident
Dhr. T. Ascherl 	Department for Social Affairs
Head of unit migration and refugees
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Vertegenwoordigers van ‘grassroots organisations’ Asil.cat, Stop Mare Mortum,
Red Cross, Catalan Commission to support refugees.
Vertegenwoordigers van Committee for the reception of refugees.
Mw. À. Ponsa	Coordinator of the Area of Services for Citizens
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1
1.1

Inleiding
het kan u niet zijn ontgaan

Sinds 2015 is er sprake van een drastische toename van het aantal vluchtelingen naar
Europa met alle hartverscheurende taferelen van dien. De één spreekt van een humanitaire ramp, de ander van een tsunami aan testosteronbommen en misschien wel de
belangrijkste speler heeft het over “Wir schaffen das”. De grote toename van vluchtelingen naar Europa is hoe dan ook een fenomeen van omvang, invloed en substantiële
maatschappelijke impact, in het bijzonder voor de grotere steden zoals in het volgende
hoofdstuk te lezen is.
Sinds 2014 heeft Nederland 0,04% van het totaal aantal vluchtelingen wereldwijd
(53 mln.) opgevangen39. Volgens beschikbare gegevens van Vluchtelingenwerk en het
Centraal Orgaan opvang Asielzoeker heeft Nederland in de eerste helft van 2016 35.605
vluchtelingen ontvangen. Het is mogelijk of zelfs aannemelijk (zie paragraaf 2.1) dat
de meeste vluchtelingen zich uiteindelijk in of rond de vier grote steden zullen
vestigen: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4).
Voor veel inwoners van de G4 is de grote toestroom van vluchtelingen niet meer alleen
een fenomeen waarover gelezen of gehoord wordt door de media, maar een issue waar
mensen dagelijks mee te maken hebben.

1.2

eén onderzoek, drie perspectieven

Als afstudeergroep ‘Master of City Administration’ leergang xii aan de Nederlandse
School voor Openbaar Bestuur zijn wij – zes ambtenaren van de vier grote gemeenten
– in september 2015 begonnen aan een onderzoek naar wellicht een van de meest
actuele issues op dit moment en die wereldwijd de aandacht heeft: de vluchtelingenproblematiek. Dit thema is door de gemeentesecretarissen van de vier grote gemeenten aangedragen als afstudeeronderwerp.
Gezien het onderwerp en het moment van het onderzoek hebben wij ervoor gekozen
om onderzoek te doen naar de gevolgen van de vluchtelingenproblematiek voor de
vier grote steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) op
de lange termijn.
De langetermijngevolgen van de toestroom van vluchtelingen naar de G4 zijn omvangrijk en complex. Het vraagstuk laat zich niet eenvoudig vanuit één perspectief onderzoeken. Wij hebben er daarom voor gekozen ons onderzoek in drie deelonderzoeken
op te delen, met ieder een ander perspectief op de problematiek:
•

Het perspectief van het individu (de vluchteling);

•

Het perspectief van de omgeving (de stad);

•

Het perspectief van het systeem (wetgeving en procedures).
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Bovengenoemde perspectieven staan direct met elkaar in verbinding. Daarom kiezen
wij ervoor om de drie deelonderzoeken te bundelen tot één integraal rapport. De som
is immers vaak meer dan het geheel der delen. Wij zijn ons ervan bewust dat ons onderzoek naar de langetermijngevolgen van de toestroom naar de G4 niet uitputtend
en compleet is. Er zijn uiteraard andere perspectieven met een relevantie voor ons
studieobject (economisch perspectief, religieus perspectief, etc.) en bovendien komen
wij met diverse aanbevelingen naar vervolgonderzoek binnen de scope van de gekozen
perspectieven.

1.3

den haag als casestudy

In dit deelonderzoek richten wij ons op het perspectief van de stad en daarin specifiek
op de stad Den Haag. Allereerst is deze keuze ingegeven vanuit een praktisch oogpunt;
onze onderzoeksuren zijn beperkt en daarmee ook ons onderzoeksobject. Dat neemt
niet weg dat we een bewuste keuze hebben gemaakt om juist Den Haag te onderzoeken.
De stad Den Haag heeft een aantal kenmerken die het interessant maken om juist de
langetermijngevolgen van de toestroom van vluchtelingen naar Den Haag te onderzoeken.
Allereerst is het Den Haag nooit gelukt een muur om de stad te bouwen. In de 16de en
17de eeuw was dit vrij gebruikelijk om de stad te beschermen tegen diverse gevaren.
Zo waren de klassieke middeleeuwse steden Leiden, Delft en Amersfoort volledig ommuurd. Volgens websites van gepassioneerde amateurhistorici heeft Den Haag in het
verleden diverse pogingen ondernomen een stadsmuur te bouwen, maar zijn al deze
pogingen om diverse redenen in de kiem gesmoord. Honderden jaren later komt dit
niet eens zo slecht uit, zie onderstaande slogan die in 2012 is gebruikt voor de kandidaatstelling voor Culturele Hoofdstad van Europa: “Den Haag stad zonder muren; open
tolerant en internationaal”. Een afgeleide van dit slogan is een aantal jaar later toegevoegd aan het stadswapen: “Vrede & Recht”. Een commitment met allicht ook enige
verplichting. Noblesse oblige?
Anderzijds kent Den Haag misschien wel de meest beruchte migrantenwijken van
Nederland: de Schilderswijk, Transvaal en Laak. Laatstgenoemde wijk was korte tijd
thuisbasis van de Hofstadgroep, de eerste en misschien ook wel enige islamitisch terroristische organisatie van Nederland. Ook is er reden waarom Den Haag enige tijd de
jihad-hoofdstad van Nederland werd genoemd.
Kortom: Den Haag is een stad met vele gezichten. Tevens is het goed om te noemen
dat we beide woonachtig zijn in Den Haag en een bepaalde fascinatie hebben voor
de stad. Dit vertaalt zich in een aantal ‘Haagse Intermezzo’s’: verhalen over de stad
Den Haag, op papier gezet uit fascinatie voor de stad.
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Haags Intermezzo #1: 4 en 5 juli 2015
In het weekend van 4 en 5 juli 2015 was het in heel Nederland prachtig weer,
dat kwam goed uit want er was veel te doen, ook in Den Haag. Zo werd op
zondag 5 juli 2015 in tropische sferen op de Hofvijver de finale van het wk
beachvolleybal gespeeld. In het Westbroekpark was ondertussen de Parade
neergestreken waar honderden bezoekers in een sprookjesachtige sfeer thea
tervoorstellingen bezochten, tapas aten en glazen prosecco soldaat maakten.
Een kleine kilometer verderop aan het strand waren duizenden zonaan
bidders zandkastelen aan het bouwen, kuilen aan het graven en een kleurtje
aan het pakken. Op het Prins Hendrikplein speelden de Regâhs Haagse
flamenco tijdens het Zeeheldenfestival; de leukste buurtbarbecue van
Nederland.
Ondertussen werd op het Hobbemaplein – twee kilometer verderop – met
stenen gegooid naar de politie, winkels werden geplunderd en brandjes
werden gesticht. De Schilderswijk in Den Haag was in de zomer van 2015
meerdere dagen het toneel van hevige rellen. Die ontstonden na de dood van
Mitch Henriquez. De Arubaan kwam om het leven na zijn aanhouding door
de politie op het festival ‘Night at the Park’ een week eerder.
Na afloop van het concert van de Regâhs riep de Haagse nachtburgemeester
grappend op om met z’n allen gezellig te gaan rellen op het Hobbemaplein.
Niemand ging. De Schilderswijk is het andere Den Haag.

1.4

probleemstelling

Het doel van dit deelonderzoek is het in kaart brengen van de gevolgen van de toestroom van vluchtelingen op de lange termijn voor de stad Den Haag. Daarbij hebben
we de ambitie om tot werkbare aanbevelingen voor onze opdrachtgevers (de gemeentesecretarissen van de G4, zie ook 1.2) te komen. Deze bijdrage kunnen zij gebruiken
bij de ontwikkeling van nieuw beleid ten aanzien van het vluchtelingenvraagstuk.
Gezien de ontwikkelingen op het wereldpodium is het immers niet ondenkbaar dat
de huidige toestroom nog enige tijd zal aanhouden en dat we ook in de toekomst
vluchtelingenstromen kunnen verwachten.
Gelet op het doel van ons onderzoek hebben wij de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd:
In hoeverre is Den Haag een stad van aankomst, nu en in de toekomst?
Wij willen de probleemstelling onderzoeken aan de hand van de volgende deelvragen:
•

Hoe heeft de stad Den Haag gereageerd op de komst van vluchtelingen sinds de
zomer van 2015?

•
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Wat is het perspectief van Den Haag als stad van aankomst?
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1.5

opzet van het rapport

Hoofdstuk 2 omschrijft het theoretisch kader. Hierin wordt een uiteenzetting van drie
zienswijzen op de gevolgen van de migratie naar de stad – de stad van aankomst, superdiversiteit en duurzaamheid gegeven. In hoofdstuk 3 analyseren we de berichtgeving in
de traditionele media. Een weergave van hoe er op sociale media is gereageerd op de
vluchtelingenstroom naar Den Haag komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Hoofdstuk 5
geeft de bevindingen weer uit de interviews die we hebben gehouden onder divers
Den Haag. Uiteindelijk gaan wij in hoofdstuk 6 in op de conclusies en aanbevelingen
voor de gemeentesecretarissen van de vier grote gemeenten.
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“We will end this century as a wholly urban species.”
Doug Saunders40
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2

Theorie & Statistieken

In dit hoofdstuk introduceren we onze theoretische invalshoeken. We beginnen met
twee dominante theorieën die betrekking hebben op de gevolgen van migratie naar de
stad: de stad van aankomst en superdiversiteit. Onder de stad van aankomst rekenen we
de theorieën die zich richten op segregatie als gevolg van migratie naar de stad. Superdiversiteit gaat uit van de gedachte dat migratie naar de stad op termijn leidt tot een
situatie waarin er geen meerderheden meer zijn en iedereen zich aan elkaar zal aanpassen. Ten slotte geven we een toelichting op duurzaamheid: theorieën over duurzaam
aantrekkelijke steden in relatie tot de migratie naar de stad. We illustreren de theorieën
aan de hand van statistische gegevens over de stad Den Haag.

2.1

de stad van aankomst

Sinds 2008 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Verwacht
wordt dat in 2050 zelfs twee derde van de wereldbevolking in de steden woont. In dat
opzicht zijn we misschien wel getuige van de grootste volksverhuizing in de geschiedenis: de trek naar de stad (Hospers, 2015). In Nederland zijn met name de steden in
de Randstad in trek, de vier grote steden in het bijzonder. Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht zijn samen goed voor een derde van de verwachte Nederlandse bevolkingsgroei in de periode 2012 tot 202541. Het grootste deel van de bevolkingsgroei (70%)
wordt veroorzaakt door een geboorteoverschot, 15% wordt veroorzaakt door migratie
vanuit het binnenland en 10% van de bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door migratie
vanuit het buitenland.42
Door de eeuwen heen worden steden beschouwd als centra van economische activiteit en werkgelegenheid, waardoor kansen geboden worden voor verdere ontwikkeling
en welvaart. De vestiging in een klassieke universiteitsstad voor het volgen van een
universitaire opleiding is hierbij een sprekend voorbeeld.43 Maar ook voor minder gezegende nieuwkomers zoals vluchtelingen biedt de stad perspectief: een thuis gevrijwaard van oorlog, honger en/of armoede met voorzieningen op het gebied van zorg,
onderwijs en de grootste kans op een goede baan. Daarnaast zorgen ook de sociale
netwerken van landgenoten, winkels en het aanbod van culturele- en religieuze voorzieningen ervoor dat vrijwel alle migranten een sterke voorkeur hebben voor de stad.
In het boek “The Arrival City” geeft Saunders44 een omschrijving van de wijze waarop
nieuwkomers zich in de stad vestigen; van de sloppenwijken in Mumbay en Mexico
City tot de veelkleurige buitenwijken van Berlijn en Parijs. In de grote steden van
Noord-Europa heeft migratie de stadsbuurten substantieel veranderd; uiteenlopend
van geslaagde multi-etnische wijken tot verpauperde voorsteden.
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Ook in Den Haag herkennen we verschillende verschijningsvormen van migranten en
migrantenwijken. In het veelkleurige Zeeheldenkwartier wonen Hagenezen, bakfietsyuppen en allochtonen harmonieus naast elkaar, terwijl de in de armoedige wijken
Schilderswijk en Transvaal het percentage allochtonen is opgelopen tot meer dan 90%.
In ‘figuur 1’ is het percentage autochtonen grafisch weergeven.

Figuur 1 Het percentage autochtone bevolking naar Wijk in Den Haag
(bron: Den Haag in Cijfers)

Bij de voordeur van de buren staat de oudste dochter van Hamza in een lange rok en
hoofddoek de auto te wassen. ‘Moet je vader dat niet doen?’ vraag ik. Waarom?
Ik ben degene die er het meeste in rijdt. Als ik vraag of zij vindt of de buurt de laatste
jaren zoveel veranderd is,’ steekt ze meteen van wal. ’Vroeger was dit zo’n leuke straat.
We waren hier één grote Turkse familie. Nu kent bijna niemand elkaar meer,
en wonen hier alleen nog maar Bulgaren.’
Maarten Zeegers over de Haagse wijk Transvaal45
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Conform de definitie van het cbs is de grootste groep Haagse allochtonen van westerse
afkomst (16,4%). Dit zijn migranten afkomstig uit rijke landen, die geen onderwerp zijn
van achterstandsbeleid (Noordwest-Europa, Noord Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland,
Japan, inclusief het voormalig Nederlands-Indië). Deze groep migranten zijn veelal
verbonden aan ‘Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht’ en de in Den Haag
gevestigde multinationals.
Dit zijn over het algemeen relatief welvarende migranten veelal gevestigd in de chique
Haagse wijken, zoals het Willemspark (35,7% van de bevolking), Sorgvliet (33,7% van de
bevolking), de Archipel (29,8% van de bevolking) en Duinoord (25,7% van de bevolking).
Het vestigingspatroon van de migranten van westerse afkomst verschilt dus substantieel van het algehele vestigingspatroon van migranten in Den Haag, zie ook ‘figuur 2’.

Figuur 2 W
 esterse allochtonen in Den Haag in 2015 (bron: Den Haag in Cijfers)
De groep niet-westerse allochtonen beslaat 35% van de Haagse bevolking. Conform
de definitie van het cbs worden de volgende bevolkingsgroepen onder niet-westerse
allochtonen gerekend: Turks, Surinaams, Antilliaans, Marokkaans en overige nietwesterse allochtonen. In ‘figuur 3’ wordt de opbouw van de Haagse bevolking schematisch weergegeven en vergeleken met de bevolkingsopbouw van heel Nederland.
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Bevolkingssamenstelling Nederland & Den Haag
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Figuur 3 Bevolkingssamenstelling Nederland ten opzichte van Den Haag
(bron: Den Haag in Cijfers)
Zoals eerder genoemd hebben de overige groepen migranten zich veelal gevestigd in
de oude Haagse arbeiderswijken. De vestiging van migranten in de arme delen van
een stad is overigens een universeel verschijnsel, daar migranten vaak over minder
middelen beschikken.46 Geheel conform dit patroon verlopen de etnische scheidslijnen
in Den Haag nagenoeg gelijk aan de sociaaleconomische scheidslijnen van de stad.
Onderstaand kaartje met het gemiddelde besteedbare inkomen per persoon per wijk
(‘figuur 4’) vertoont dan ook opmerkelijke overeenkomsten met het vestigingspatroon
van kansarme Haagse migranten uit ‘figuur 2’.

Figuur 4 Gemiddeld besteedbaar inkomen in Den Haag per inwoner per wijk
(bron: Den Haag in Cijfers)
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Verspreid over heel West-Europa is de leefbaarheid in bepaalde stadswijken onder
druk komen te staan door komst van migranten. Een verschijnsel dat niet alleen kan
worden toegeschreven aan migratie maar ook aan de concentratie van sociale woningbouw in bepaalde wijken en het vluchtgedrag van de oorspronkelijke bewoners. Dit
geldt niet alleen voor de oorspronkelijke autochtone bevolking, maar ook voor de migranten die zich hebben kunnen opwerken vertrekken naar de randgemeenten.47 In de
Haagse situatie zijn het bijvoorbeeld de beter opgeleide tweede generatie Surinamers
die in grote getale verhuizen naar Rijswijk en Zoetermeer.48
De wijken van aankomst vervullen dus een functie in het ecosysteem van de stad van
aankomst: een plek van vestiging, ontwikkeling en vertrek. Niettemin dragen de wijken
van aankomst ook bij aan een toenemende segregatie in de stad van aankomst. De elites nestelen zich in het oude stadscentrum, de middenklasse trekt naar de eengezinswoningen in de randgemeenten en de laag opgeleiden blijven steken in de hoogbouw
van de voorsteden. Er ontstaat dus een steeds duidelijkere kloof tussen degenen die de
sprong naar de middenklasse maken en degenen die een onderklasse zijn of dreigen te
vormen, met alle bijbehorende negatieve kenmerken: beperkte kansen op de arbeidsmarkt, misdaad, overlast, et cetera. Daarnaast stelt Scheffer dat toenemende segregatie
in de stad van aankomst vaak ook in toenemende mate tot culturele vervreemding leidt,
met radicalisering en de ontwikkeling van een gettocultuur als gevolg.49 De rellen in de
Franse voorsteden zijn het ultieme voorbeeld van de negatieve gevolgen van segregatie
en polarisatie in de stad van aankomst.
In 2015 heeft Den Haag opvang geboden aan 1.350 statushouders. Voor 2016 is de ambitie om 2.166 statushouders op te vangen. De groep statushouders is echter slechts
een klein onderdeel van het totaal aantal migranten die zich in Den Haag vestigen. In
de periode 2010–2014 hebben gemiddeld 14.680 migranten zich per jaar in Den Haag
gevestigd. Zie ‘figuur 5’ voor een uitsplitsing per jaar.
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Figuur 5 V
 estiging van migranten in Den Haag in de periode 2010 – 2014
(Bron: Den Haag in Cijfers)
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In 2014 hebben 16.510 migranten zich dus in Den Haag gevestigd. In ‘figuur 6’ worden
deze migranten uitgesplitst naar etniciteit conform de definitie van het cbs. In 2014
behoorden de meeste migranten tot de categorie ‘overige niet-westerse allochtonen’.
Dit zijn onder meer migranten uit Azië (2.563), Afrika (902) en overige gebieden die
conform definitie van het cbs geclassificeerd kunnen worden als “onderwerp van achterstandsbeleid”. De tweede categorie is met 4.526 migranten nagenoeg gelijk in omvang en betreft migranten uit de ‘westerse wereld’, dat wil zeggen gebieden die “geen
onderwerp vormen van achterstandsbeleid”. Hiertoe behoren onder meer migranten
uit Groot-Brittannië (739), Duitsland (614), Frankrijk (490) en Oceanië (Australië en
Nieuw Zeeland, 199). De derde groep van 3.862 migranten wordt gevormd door de
Oost-Europeanen, het Europa aan de andere kant van het voormalige ijzeren gordijn.
Het merendeel van deze migranten komen uit Polen (1.811), Bulgarije (1.075) en
Roemenië (366).
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Figuur 6 M
 igranten naar Den Haag in 2014 (Bron: Den Haag in Cijfers)
Een groot deel van de ‘niet-westerse migranten’ heeft zich in de wijk Laakkwartier/
Spoorwijk gevestigd (570). Ook Mariahoeve (471) en Bezuidenhout (420) waren populair
onder deze groep migranten. De geografische spreiding van de groep niet-westerse
migranten wordt grafisch weergegeven in figuur 7.
De westerse migrant heeft een voorkeur voor het Bezuidenhout (444), het Centrum
(411), het Benoordenhout (369) en het Geuzen-/Statenkwartier (343). Expats vestigen
zich dus veelal in de wijken waar reeds veel expats woonachtig zijn (zie ook ‘Figuur 2.
Westerse allochtonen in Den Haag in 2015’). Het Bezuidenhout heeft hierin een bijzondere positie, daar hier zowel veel westerse als veel niet-westerse migranten zich vestigingen. De geografische spreiding van de groep westerse migranten wordt grafisch
weergegeven in ‘figuur 8’.
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Figuur 7 V
 estiging van niet-westerse migranten in Den Haag in 2014 (Bron: Den Haag in Cijfers)

Figuur 8 G
 eografische spreiding van de vestiging van westerse migranten in Den Haag in 2014
(bron: Den Haag in Cijfers)
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Evenals de niet-westerse migranten vestigt het merendeel van de Oost-Europese
migranten zich in het Laakkwartier/Spoorwijk (903). Daarnaast genieten RustenburgOostbroek (436) en Transvaal ook een grote voorkeur onder Oost-Europese migranten.
De Oost-Europese migranten vestigen zich dus veelal in wijken met reeds een groot
aantal allochtone bewoners (zie ook ‘figuur 1’) en tevens in de wijken met een relatief
lage sociaaleconomische positie (zie ook ‘figuur 4’). De geografische spreiding van de
groep Oost-Europese migranten wordt grafisch weergegeven in ‘figuur 9’.

Figuur 9 G
 eografische spreiding van de vestiging van Oost-Europese migranten in Den Haag in
2014 (bron: Den Haag in Cijfers)
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“Daar waar het je goed gaat is je vaderland. Het gaat mij niet goed in Paramaribo,
in Istanbul, in Maastricht of in Groningen. Het gaat mij goed in Den Haag en
daarmee is Den Haag mijn vaderland.”
Wethouder Rabin Baldewsingh50
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2.2

superdiversiteit

Sinds 2013 wonen er meer allochtonen dan autochtonen in de stad Den Haag en daarmee is Den Haag officieel een ‘majority-minority city’ geworden. Geen enkele bevolkingsgroep is hiermee in Den Haag nog in de meerderheid. Ook Amsterdam en Rotterdam
zijn majority-minority cities, evenals de wereldsteden New York, Sao Paolo, Toronto en
Sydney.

Den Haag - Percentage allochtone inwoners
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Figuur 10 V
 erhouding allochtonen - autochtonen in Den Haag (bron: Den Haag in Cijfers)
De Haagse bevolking is in culturele, etnische en religieuze zin nog niet eerder zo divers
geweest. Voeg daar de sociaaleconomische verscheidenheid en het verschil in leeftijd
aan toe en je komt tot een bijzonder gediversifieerde samenleving. In de literatuur
wordt een dergelijk sterk toegenomen diversificatie ook wel aanduid met de term
superdiversiteit.51
Volgens de superdiversiteitstheorie leidt het wegvallen van een dominerende meerderheidscultuur tot een situatie waarin eenieder zich aan iedereen zou moet aanpassen. Diversiteit als een nieuwe norm, Crul en collega’s noemen dit één van de grootste
psychologische omschakelingen van onze tijd. Sommige leden uit de oude meerderheidsgroep zullen zich bedreigd voelen en zich hevig verzetten. Anderen zullen zich
juist tot de superdiversiteit aangetrokken voelen.
Anders dan in het multiculturalisme gaat de superdiversiteit niet uit van verschillende
culturen die naast elkaar leven, maar van één nieuwe superdiverse grootstedelijke
cultuur.
De superdiverse cultuur wordt vormgegeven door de tweede generatie jongeren die
geboren en getogen zijn in de stadswijken in de aankomststad van hun ouders, en
zich deze stad eigen hebben gemaakt. Het is de superdiverse stad waarmee zij zich in
hoge mate identificeren: de generation mix. “Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar”. In die
zin was Couperus – als kind van migranten uit Nederlands Indië – zijn tijd ver vooruit.
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De emancipatie van de tweede generatie migranten vormt het motorblok van de
moderne superdiverse stad. Succesvolle jongeren van de tweede generatie vormen
de sleutel tot een scenario van empowerment en hoop. Ongeacht de afkomst zijn het
specifiek de hoogopgeleide tweede generatie jongeren die aan de basis staan van
zowel de sociaaleconomische als de sociaal-culturele emancipatie van de tweede
generatie migrantengroepen.
Een ander belangrijk uitgangspunt van het superdiversiteitsdenken is dat deze trend
onomkeerbaar is. Dat wil zeggen dat de diversiteit in West-Europese steden zal blijven
toenemen. De demografische opbouw van de grote steden leidt onvermijdelijk tot het
versterken van de majority-minority situatie, al zou de immigratie per direct worden
stopgezet. De verwachting is dat ook andere Nederlandse steden naast Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag zich in de komende tien jaar zullen ontwikkelen als steden
van louter minderheden. Zie ook ‘figuur 11’: de grafische weergave van de geprognotiseerde Haagse bevolkingssamenstelling in 2021.
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Haags Intermezzo #2: Lijn 12
Het tracé start bij het station Den Haag Hollands Spoor in de Stationsbuurt,
een zeer diverse wijk met een steeds grotere populatie aan internationale
studenten. Vervolgens rijdt de tram langs de Schilderwijk, de beroemde en
beruchte Haagse volkswijk met een relatief grote groep Marokkaanse Hage
naars, fysiek zichtbaar aan de vele Marokkaanse winkels aan de Hoefkade
(oké niet in het tracé maar op loopafstand vanaf de halte Jacob Catsstraat).
Vanaf de Schilderswijk rijdt tram 12 langs de Haagse markt richting het
Transvaalkwartier over de Paul Krugerlaan, ook wel Klein Bollywood genoemd
vanwege de grote concentratie Hindoestaanse Surinamers, zichtbaar aan de
vele winkels met traditionele Hindoestaanse kledij. Vervolgens rijden we in
het Regentessekwartier over de Beeklaan het uitgaansgebied van de Poolse
migranten in Den Haag in, met diverse Poolse bar dancings. Daarna maken
we de oversteek naar de andere kant van de Laan van Meerdervoort, het
Haagse zand. We rijden door de chique Bloemenbuurt en de Vogelwijk, hier
woont een groot deel van de Internationale stad van vrede en recht, niet direct
zichtbaar maar wél hoorbaar in de tram aan het Engels, het Frans en het
Spaans van de medepassagiers. Het eindpunt van tram 12 is het Markense
plein in Duindorp, nationaal bekend geworden door het televisieprogramma
“Oh, Oh Cherso”. We vervolgen onze reis te voet door de duinen op weg naar
Strandafslag 9, alwaar men bij de Staat samen met Haagse yuppen, hipsters
en andere badgasten onder het genot van een Kompaan (Haags bier, red.)
de zon in de zee kan zien zakken.

2.3

duurzaamheid

Duurzaamheid is een containerbegrip en allicht ook een beetje een modewoord. Het
Genootschap van de Nederlandse taal ontleent de volgende betekenis aan de term
duurzaamheid:
“Duurzaam bevat het achtervoegsel -zaam, dat ‘geschikt om, geneigd tot’ betekent:
spaarzaam is geneigd tot sparen, buigzaam is geschikt om te buigen. En duurzaam
betekende letterlijk ‘geschikt om te duren’, oftewel ‘weinig vergankelijk’, ‘lang meegaand’, ‘lang aanhoudend’.”52
Een duurzame stad van aankomst voorziet dus in de behoefte van de huidige generatie
stedelingen en nieuwkomers, zonder de behoeften van toekomstige generaties stedelingen en nieuwkomers in gevaar te brengen. Er zijn verschillende vormen van duurzaamheid die een relatie hebben tot de stad van aankomst: ecologisch, geografisch,
economisch, et cetera. In ons onderzoek richten wij ons op een duurzame sociaalculturele ontwikkeling van de stad van aankomst, opdat de stad van aankomst ook
voor volgende generaties een aantrekkelijk plek is om zich te vestigen.
“De aantrekkelijke stad” van Gerard Marlet53 is het Nederlandse standaardwerk voor
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wat betreft literatuur over de aantrekkelijkheid van steden. Volgens Marlet zijn woonattracties – zoals cultureel aanbod – essentieel voor een aantrekkelijke stad. Een stad
met veel woonattracties trekt een creatieve hoogopgeleide bevolking aan, met als gevolg dat de werkgelegenheid van de stad harder groeit. Een groeiende werkgelegenheid trekt weer nieuwe inwoners aan waarmee de aantrekkelijkheid van de stad weer
groter wordt, et cetera. Deze theses heeft Marlet overigens overgenomen uit het standaardwerk van Florida “The Rise of the Creative Class”.54 Over het belang van de aanwezigheid van en aantrekkingskracht op een creatieve hoogopgeleide bevolking zijn
de auteurs het eens, dit gaat echter niet op voor de factoren die hiertoe bepalend zijn;
zo ook de rol en invloed van diversiteit op de aantrekkelijkheid van de stad.
Florida baseert zijn theorie op de persoonlijkheidseigenschap openheid, zoals onderdeel van de Big Five-persoonlijkheidsschaal (extraversie, openheid, stabiliteit, bewustheid van handelen en altruïsme). Volgens Florida behoren personen met een hoge
score op de openheid-persoonlijkheidstrek vaker tot de creatieve klasse. Personen met
een hoge score op openheid voelen zich aangetrokken tot nieuwe contacten, andere
culturen en een prikkelende omgeving en daarom vestigen deze personen zich in een
omgeving met een hoge diversiteit.
Marlet heeft in zijn onderzoek in Nederland geen significante relatie gevonden tussen
etnische diversiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Volgens Marlet wordt de aantrekkingskracht van de Nederlandse steden voornamelijk bepaald door de meer “traditionele” factoren: de bereikbaarheid van werk en stedelijke attracties. Waarbij Marlet
ook de nuance aanbrengt dat het ontbreken van een directe statistische relatie tussen
diversiteit en het aandeel van de creatieve klasse veroorzaakt kan worden door biasses
in de wijze waarop diversiteit in Nederland wordt gemeten. Het is volgens Marlet
geenszins uitgesloten dat diversiteit van belang is.
Bij de presentatie van de Atlas van Nederlandse gemeenten 201655 waarschuwt Marlet
echter voor het risico op toenemende ruimtelijke segregatie en werkloosheid onder
stedelingen van buitenlandse komaf. Dit leidt tot ontevredenheid en frustratie onder
de achtergestelde bevolkingsgroepen; hier is meer sprake van in aantrekkelijke steden
dan in gebieden waar toch al geen kansen zijn.
Bovengenoemde inzichten over de relatie tussen diversiteit en de aantrekkelijkheid
van de stad verhouden zich tot duurzaamheid door het handelen van de betrokken
bestuurders, politici, journalisten en bewoners: in hoeverre wordt er gehandeld met
in het achterhoofd de langdurige aantrekkelijkheid van de stad.
De Duitse socioloog Max Weber heeft een hiertoe bruikbaar onderscheid gemaakt
tussen Gesinnungsethik en Verantwortungsethik.56 Bij Gesinnungsethik is een handeling
goed op grond van het oogmerk van die handeling zelf en niet omdat het gevolg ervan
goed zou zijn. In de casus van de stad van aankomst zou dit bijvoorbeeld een grootschalige barmhartige opvang van vluchtelingen zijn. Deze ethiek staat tegenover de
Verantwortungsethik. Bij deze laatste ethiek worden handelingen beoordeeld aan
de hand van hun langdurige gevolgen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een
gerichte allocatie van vluchtelingen om gettovorming te voorkomen.
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2.4

conclusie

De twee in dit hoofdstuk behandelde theorieën over de komst van migranten naar de
stad zijn beide van toepassing op Den Haag. Den Haag is zowel een gesegregeerde
stad van aankomst als een superdiverse majority-minority city. Dit betekent dat zowel
het negatieve scenario van de gesegregeerde stad van aankomst (gettovorming en
radicalisering), als het positieve scenario van de superdiverse stad (iedereen past zich
aan iedereen aan en emancipatie van de tweede generatie migranten) voor Den haag
op kunnen gaan.
De toestroom van vluchtelingen is van invloed op deze scenario’s. Deze toestroom kan
leiden tot verdergaande segregatie van de stad, maar ook tot versnelling van de omarming van de superdiverse stad met bijbehorende infrastructuur. Dat er in Den Haag
sprake is van duidelijke aan migratie gerelateerde sociaaleconomische scheidslijnen
is in ieder geval geen positief teken; dit is waar beide theoretische invalshoeken voor
waarschuwen.
De uit de stad van aankomst en superdiversiteit afkomstige scenario’s zijn uiteindelijk
bepalend voor de duurzame aantrekkelijkheid van de stad Den Haag. Het huidige
beleid is immers van invloed op de behoefte van huidige stedelingen en migranten,
maar ook op de behoeften van toekomstige generaties stedelingen en migranten. Uiteindelijk is het de vraag of de komst van vluchtelingen naar Den Haag toekomstige
behoeften van stedelingen en migranten in gevaar kan brengen. Deze scenario’s gaan
we daarom nader onderzoeken in de komende hoofdstukken.
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3

Analyse traditionele media

We zijn ons onderzoek naar Den Haag als stad van aankomst gestart door krantenartikelen over vluchtelingen in Den Haag te lezen en te analyseren. In deze paragraaf geven
we een beschrijving van de wijze waarop we onze media-analyse hebben vormgegeven en vervolgens rapporteren we onze bevindingen. Naast inzicht in de wijze waarop
de media heeft gereageerd op de komst van vluchtelingen naar Den Haag, biedt deze
aanpak ons ook aanknopingspunten voor verdiepende analyses in het volgende deel
van ons onderzoek. De media-analyse is in eerste instantie vooral bedoeld voor de
beantwoording van onze eerste deelvraag: ‘Hoe heeft de stad Den Haag gereageerd op de
komst van vluchtelingen?’

3.1

steekproef

De Werkbibliotheek van de gemeente Den Haag heeft op ons verzoek een dossier aangemaakt met alle gepubliceerde artikelen die betrekking hebben op de (hypothetische)
komst van vluchtelingen naar Den Haag. In de periode tussen augustus 2015 tot en
met medio maart 2016 zijn er 211 artikelen hierover gepubliceerd. De periode van
analyse beslaat ruim een halfjaar; voldoende representatief om generaliseerbare uitspraken te kunnen doen over de gehele periode die ons onderzoek beslaat.

3.2

operationalisering

In deze paragraaf geven we een omschrijving van de belangrijkste begrippen waarop
we de artikelen uit onze steekproef hebben gecodeerd.
3.2.1 Algemene kenmerken
Per artikel hebben we de belangrijkste algemene kenmerken gecodeerd: de datum van
publicatie en de naam van de krant / het tijdschrift waarin het artikel is verschenen.
Ook scoren we op het soort artikel: berichtgeving, opinie, column of overig. Daarnaast
hebben we het sentiment opgetekend: is het onderwerp van het artikel positief,
neutraal of negatief ten opzichte van de komst van vluchtelingen naar Den Haag?
Eveneens hebben we gescoord op het onderwerp van het artikel, hierbij hebben we
het volgende onderscheid aangebracht:
•

Bestuur en beleid:
het belangrijkste onderwerp van het artikel betreft een besluit of het beleid van het
stadsbestuur of een ander bestuurlijk orgaan. Ook de reacties op bestuur en beleid
worden tot deze categorie gerekend.

•

Politiek:
het voornaamste onderwerp van het artikel betreft een politieke opvatting over de
komst van vluchtelingen naar Den Haag. Deze opvatting is geen reactie op bestuur
en beleid.

•

Overig:
al het andere.
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3.2.2 Stad van aankomst
Dit zijn artikelen waarin de komst van vluchtelingen naar Den Haag wordt gerelateerd
aan de rol of de identiteit van Den Haag als stad van aankomst. In deze artikelen
wordt bijvoorbeeld een link gelegd naar het ecosysteem van de stad van aankomst
en/of de toenemende segregatie in de stad van aankomst.
3.2.3 Superdiversiteit
Dit zijn artikelen waarin melding wordt gemaakt van de toenemende diversiteit van
de Haagse bevolking en de afnemende numerieke dominantie van de oude meerderheidsgroep; de autochtone Hagenaar.
3.2.4 Duurzaamheid
Dit zijn de artikelen waarin een relatie wordt gelegd met lange termijn. In hoeverre is
Den Haag duurzaam in staat deze grote toestroom vluchtelingen te huisvesten, van
werk en onderwijs te voorzien? Oftewel onderdeel te laten zijn van de maatschappij.
Waarbij ze een toekomstperspectief wordt geboden. Kortom: berichten met een positief, neutraal of negatief toekomstbeeld voor stad en/of vluchteling.

3.3

codering

Om tot onze analyse te komen hebben we in totaal de 211 artikelen gelezen en gecodeerd conform bovenstaande operationalisatie. We hebben de werklast verdeeld en
ieder de helft van de artikelen voor onze rekening genomen, met een overlap van
30 artikelen. Laatstgenoemde om de betrouwbaarheid van de operationalisatie en de
objectiviteit van de coderingen vast te stellen. Beide scores vergelijkend komen we uit
op een sterke correlatie van 0.8.

3.4

bevindingen media-analyse

Veruit de meeste berichten in de periode van augustus 2015 – maart 2016 over de toestroom van vluchtelingen naar Den Haag gaan over het beleid van de gemeente Den
Haag (zie ‘figuur 12’). Het betreft veelal berichten over of reacties op de plannen van
de gemeente Den Haag over het huisvesten van statushouders en de organisatie van
noodopvang. Ook is er veel geschreven over geruchten en hypothetisch beleid, zoals
bijvoorbeeld over de mogelijkheid om statushouders op te vangen in de voormalige
Juliana Kazerne in het Benoordenhout – en dan met name over het blokkeren van deze
plannen door de vvd. We hebben onderzocht of er sprake was van een positief, negatief
of neutraal bericht. Van de 211 berichten zijn er 71 positief, 81 neutraal en 58 negatief.
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Figuur 12 M
 edia-analyse - Vluchtelingen in Den Haag per onderwerp
‘Figuur 12’ laat zien dat 17% van de door ons gelezen berichten over maatschappelijke
initiatieven gaan. Vanuit een meer positieve benadering zijn dit initiatieven als ‘The
Hague Welcomes Refugees’, kookles van de Horeca Academie aan Syrische koks,
schaatsles aan de bewoners van het voormalige ministerie van szw of de organisatie
van een manifestatie in het filmhuis onder de noemer ‘Dag van de Vluchteling’. Vanuit
de meer negatieve benadering van de toestroom van vluchtelingen zijn het berichten
over demonstraties als reactie op het gemeentelijk beleid, zoals een demonstratiemars
in Scheveningen naar aanleiding van de huisvesting van statushouders aan de Scheveningseweg of algemeen zoals een demonstratie van Pegida. Een aantal van de initiatiefnemers hebben we geïnterviewd, zie ook hoofdstuk 5 - interviews met betrokken
Hagenaars.
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Figuur 13 M
 edia-analyse - Vluchtelingen in Den Haag per onderwerp
3.4.1 Superdiversiteit
Ondanks dat Den Haag al jaren een majority-minority city is, wordt hier in de bericht
geving weinig aandacht aan besteed. In slechts 12 van de 211 berichten wordt er een
relatie gelegd tussen de komst van vluchtelingen en de diverse bevolkingssamenstelling van de stad. Wanneer er aandacht wordt gegeven aan de superdiverse karakter
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van de stad is dit overwegend positief (zie figuur 14). Hiermee bedoelen we dat de uitspraken die gedaan worden over de komst van de vluchtelingen als waardevol en positief worden gezien, vanuit het perspectief van de superdiverse stad Den Haag. Voorbeelden van dergelijk berichten zijn een interview met Benjamin Barber in het ad over de
kracht van de diverse stad in het opvangen van vluchtelingen, en een interview men
PvdA fractievoorzitter Martijn Balster die Den Haag ziet als een kansenfabriek voor
migranten.
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Figuur 14 M
 edia-analyse: Superdiversiteiit, Stad van aankomst, Duurzaamheid
3.4.2 Stad van aankomst
In 32 artikelen wordt gerefereerd aan de rol van de stad Den Haag als stad van aankomst. Vaak wordt deze rol in verband gebracht met de wapenspreuk van Den Haag:
‘Internationale stad van vrede en recht’ en mogelijke verplichtingen die het voeren
van een dergelijke wapenspreuk met zich mee brengt ten aanzien van de opvang van
vluchtelingen. Zoals ‘figuur 13’ laat zien is hier vooral over geschreven in september
en oktober 2015 – de periode rond de ontwikkeling en presentatie van de plannen van
het stadsbestuur. De berichten waarin wordt gerefereerd aan de rol van Den Haag als
stad van aankomst betreffen dan ook vaak reacties op het gepresenteerde gemeentelijke beleid. Zoals bijvoorbeeld door Martijn Balster van de PvdA: “We zijn de Internationale stad van Vrede en Recht, dan moet je asielzoekers opvangen”57. Of vanuit een
meer negatief perspectief Richard de Mos leider van Groep De Mos: “Den Haag heeft
genoeg aan haar eigen problemen, we hebben de armste wijk van Nederland, we moeten eerst dat maar eens oplossen”.58 Omdat er in deze berichten vaak over het gehele
politieke spectrum wordt geschreven zijn deze niet overwegend positief, neutraal of
negatief in sentiment – zie ook ‘figuur 15’.
3.4.3 Duurzaamheid
Van de 211 artikelen werd in slechts 35 artikelen iets geschreven over de gevolgen van
de komst van vluchtelingen op de lange termijn. Bij het merendeel van de artikelen
(20 van de 35 artikelen) waarin iets wordt geschreven over de langetermijngevolgen
van de komst van vluchtelingen naar Den Haag is het sentiment positief. Dit zijn
veelal berichten over of reacties op de keuze van het stadsbestuur om alleen statushouders op te vangen. Dit zijn vluchtelingen waarin de stad kan investeren omdat
deze voor een langere periode in Den Haag zullen verblijven.
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3.5

conclusie

De berichtgeving in de traditionele media over de komst van vluchtelingen naar Den
Haag is niet overwegend positief of negatief. Een deel van de berichtgeving gaat over
een ontvangst met open armen. Anderen zijn negatief gestemd. Dit zijn bijvoorbeeld
berichten over weerstand tegen het openen van een opvanglocatie in hun buurt maar
ook berichten over negatieve opvattingen van Haagse gemeentepolitici.
Er is in de traditionele media relatief veel geschreven over de Haagse gemeente; 74%
van de berichten gaan over het gemeentelijke beleid en de reactie van de Haagse
gemeentepolitiek.
Dit zijn bijvoorbeeld berichten over het gemeentelijke beleid ten aanzien van de komst
van vluchtelingen naar Den haag en de reacties daarop van de Haagse gemeentepolitici. Slechts 17% van de berichten gaan over initiatieven vanuit de Haagse gemeenschap.
Dit suggereert dat de meeste activiteiten rond de komst van vluchtelingen naar Den
Haag zich hebben afgespeeld in het Haagse stadhuis. Een aantal initiatiefnemers uit
de Haagse gemeenschap hebben we naar aanleiding van deze analyse gesproken en
deze waarneming voorgelegd. In paragraaf 5.2.1 gaan we hier verder op in.
In 79 artikelen wordt een relatie gelegd met elementen uit de drie aan migratie naar
de stad gerelateerde theorieën uit hoofdstuk 2: stad van aankomst, superdiversiteit en
duurzaamheid.
Deze artikelen zijn relatief gezien veel positiever van sentiment (42 positief, 29 neutraal en 8 negatief) dan wanneer er geen verband wordt gelegd met elementen uit de
genoemde theorieën. Dit is met name het geval wanneer er een raakvlak is met de
superdiverse bevolkingssamenstelling van de stad (12 positieve berichten, 1 neutraal
bericht en 1 negatief bericht).
Het bovenstaande beeld uit de klassieke media verrijken we in het volgende hoofdstuk
met een analyse van berichten op de sociale media.
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4

Analyse sociale media

In 2015 maakten 2,8 miljoen Nederlanders gebruik van Twitter. 9,4 miljoen Nederlanders maakten gebruik van Facebook en 3,9 miljoen Nederlanders maakten gebruik van
Google+.59 Naast de in hoofdstuk 3 omgeschreven traditionele, gedrukte media zijn het
dus ook de sociale media die van invloed zijn op de vorming van de publieke opinie,
en daarmee ook van invloed op de wijze waarop Den Haag heeft gereageerd op de
grote toestroom van vluchtelingen sinds de zomer van 2015. In dit hoofdstuk geven we
een analyse van de wijze waarop Hagenaars op de sociale media hebben gereageerd
op de toestroom van vluchtelingen. Evenals bij de analyse van de traditionele media
dient de analyse van de sociale media vooral ter beantwoording van onze eerste deelvraag: ‘Hoe heeft de stad Den Haag gereageerd op de komst van vluchtelingen?’

4.1

methode

Bij de gemeente Den Haag zijn het de communicatieonderzoekers van de ‘Newsroom’
die onderzoek doen naar de berichten van Hagenaars op de sociale media. Dit doen zij
door dagelijks, handmatig de belangrijkste sociale media af te struinen op zoek naar
berichten over de stad en de gemeente Den Haag. Wanneer bepaalde thema’s vaker
onderwerp zijn van de berichtgeving en wanneer de thema’s maatschappelijk relevant
zijn, worden deze verrijkt met kwalitatieve data uit de tool ‘Radian6’. Hoeveel berichten gaan over dit thema? Wat is het sentiment? Wie zijn de voornaamste afzenders
van deze berichten?
De uitkomsten van bovengenoemde analyses worden dagelijks gemonitord in de
“Newsroom Update” en maandelijks gerapporteerd in een maandoverzicht. Voor de
komst van vluchtelingen naar Den Haag zijn er tevens speciale issue analyses uitgevoerd; diepteanalyses gericht op speciale gebeurtenissen. In relatie tot de komst van
vluchtelingen zijn dit issue analyses rond publicaties over de besluit- en beleidsvorming van het college rond de opvang van vluchtelingen.
In dit hoofdstuk voeren wij een meta-analyse uit op bovengenoemde bronnen:
6 Newsroom Issue Analyses, 11 Newsroom maandoverzichten, 108 Newsroomupdates.
Analoog aan de analyse van de traditionele media voeren we onze meta-analyse uit
voor de periode augustus 2015 tot en met maart 2016. In onze meta-analyse richten
wij ons wederom op de wijze waarop – in dit geval de online – Haagse gemeenschap
heeft gereageerd op de komst van vluchtelingen. Tevens richten we ons op de belangrijkste aspecten uit ons theoretische kader: Den Haag als stad van aankomst, Den Haag
als superdiverse stad en Den Haag als duurzame migrantenstad.
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4.2 	de reacties van online den haag op de komst van
vluchtelingen
4.2.1 Medio augustus – Medio september 2015: The Hague Welcomes Refugees

Bovenstaande Tweet van Oliebollenkoning Jan Vermolen is kenmerkend voor de eerste
reacties van Hagenaars op de sociale media in de periode augustus en september 2015.
Zo melden bijvoorbeeld 3.200 mensen zich aan voor de facebookactie ‘The Hague Welcomes Refugees’. De organisatie wilde met deze actie welkomstpakketten verzamelen
voor vluchtelingen. Op 12 september worden deze pakketten verzameld voor Den
Haag cs, waarna ze naar vluchtelingencentra worden gebracht. De allereerste reacties
zijn dus overwegend positief ten aanzien van de komst van vluchtelingen. Het sentiment
is in deze periode zelfs dusdanig positief dat de gemeente Den Haag kan rekenen op
forse kritiek van de online gemeenschap, omdat de gemeente te laat zou reageren en
te weinig zou doen als ‘Stad van Vrede en Recht’. Zie ook onderstaande tweet van Den
Haag fm dj.

4.2.2 Medio september 2015: Presentatie van de Haagse aanpak
Op 17 september 2015 wordt de Haagse aanpak bekend gemaakt. Op sociale media zijn
er ongeveer 200 berichten over de Haagse aanpak geplaatst. De reacties zijn wisselend
positief en negatief. Het debat wordt gedomineerd door Haagse politici als Richard de
Mos (Groep de Mos / Ouderenpartij Den Haag) en Ingrid van Vianen (GroenLinks). Onderstaande Tweet van laatstgenoemde wordt zelfs nog door burgemeester van Aartsen
aangehaald tijdens een interview in ‘Nieuwsuur’ over de Haagse aanpak. Tevens is er
op Twitter ook aandacht voor twee acties vanuit de Islamitische gemeenschap in Den
Haag: de organisatie van het offerfeest voor vluchtelingen in de Schilderswijk, en het
uitdelen van gebedskleding en korans aan Syrische vluchtelingen door de As-Soenah
Moskee uit Den Haag.
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4.2.3 Medio september 2015 – Medio oktober 2015 geruchten over opvanglocaties
Enkele dagen na de presentatie van de Haagse aanpak ontstaan er op de sociale media
geruchten en discussies over mogelijke opvanglocaties. Het betreft hier onder meer
geruchten over de opvang in een tentenkamp op het oude Norfolk-terrein in Scheveningen, opvang in de voormalige residentie van oud-minister Joseph Luns aan het
Plein 1813 en opvang in de Juliana Kazerne in Benoordenhout. Ook worden er op
Facebook demonstraties aangekondigd van de actiegroepen ‘Refugees Welcome’
(207 mensen geven aan te willen komen) en ‘Vluchtelingen genoeg = genoeg’ (ruim
4.700 mensen geven aan te willen komen). Dit leidt tot een piek van 733 berichten in
het weekend van 10 en 11 oktober 2015.
4.2.4 	Medio oktober 2015 – november 2015: Bewonersavonden & nimby in het
Benoordenhout
Op 15 oktober 2015 worden de Haagse plannen besproken in de gemeenteraad. Op
sociale media verschijnen 625 berichten over deze raadsvergadering, en de hashtag
#raad070 was zelfs even landelijk een trending topic. Voorafgaand aan het debat moest
de politie worden ingezet om te voorkomen dat enkele tientallen mensen de raadszaal
binnenkwamen. Vanwege de grote belangstelling mocht het publiek het debat volgen
via schermen buiten de zaal, maar daar namen zo’n dertig mensen geen genoegen
mee.
Met een overgrote raadsmeerderheid wordt ingestemd met de Haagse plannen om in
2015 700 extra statushouders op te vangen en 2.150 statushouders over het jaar 2016
op te vangen verdeeld over 3 locaties in de stad; het voormalige ministerie van Sociale
Zaken in Bezuidenhout, een leegstaand verzorgingstehuis in Scheveningen en een
leegstaand pand van Parnassia (geestelijke gezondheidszorg) aan de Kiwistraat in het
stadsdeel Loosduinen.
Vanaf 16 oktober 2015 worden bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden van
de opvanglocaties. De reacties zijn overwegend positief van sentiment. Zie ook onderstaande Tweet van rtl4-journalist Jos Heymans over de bewonersbijeenkomst in
Bezuidenhout.
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Ook de bewonersavond voor Scheveningers van dinsdag 27 oktober 2015 kan rekenen
op behoorlijke positieve reacties op de sociale media. Zie ook onderstaande tweet van
ad-journalist Niels Klaassen.

Op maandag 19 oktober 2015 publiceert Telegraaf.nl60 een artikel over het blokkeren
van de opvang van vluchtelingen in de Juliana Kazerne in Bezuidenhout door prominente vvd-leden. Hierbij wordt een bericht aangehaald van de fractievoorzitter van de
Haagse vvd Martin Wörsdörfer op de facebookpagina van het Benoordenhout: “Vluchtelingen in de Julianakazerne is voor ons als collegepartij onbespreekbaar. Leek me
goed dat hier namens vvd Den Haag te melden”. Het bericht van de Telegraaf wordt
1.736 keer gedeeld op Facebook en 297 keer op Twitter. In de 312 reacties klinkt verontwaardiging en kritiek. Geert Wilders (623K volgers) reageert op het nieuws via Twitter:
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“Schaamteloos. vvd propt het hele land vol met azc’s. Maar niet in de wijk van premier Rutte. #kominverzet”. De tweet krijgt 100 retweets.
Naar aanleiding van de hierboven omschreven buzz plaatst nrc.nl61 een artikel met
daarin een beschrijving van het not in my backyard (nimby) gedrag vanuit het chique
Benoordenhout. Naar aanleiding van de ontstane ophef stuurt freelance journalist en
inwoner van Benoordenhout Robbert van Lanschot, een brief naar het nrc met daarin
een pleidooi voor het huisvesten van vluchtelingen in armere wijken en gemeenten.
De brief wordt geplaatst op nrc.nl.62 Van Lanschot sluit zijn pleidooi met de volgende
interessante conclusie:
“De vluchtelingen die door het coa in een rijkenenclave worden gedropt, hebben
het haast per definitie extra zwaar. Op het randje van cru. De directe omgeving is
voor hen ‘haram’, te prijzig en onpraktisch. Zo’n enclave biedt stilte en lommerrijke
lanen. Maar dat is het zo’n beetje. Als het plan van Kuiken doorgaat, moeten bewoners van azc’s op dat soort locaties in ieder geval aanvullend leefgeld ontvangen.
Maar dat zal het diepere probleem niet wegnemen: een rijke buurt is een haast
onneembare vesting – het is voor asielzoekers het slechtst denkbare startpunt om
de eerste, voorzichtige stappen in de Nederlandse samenleving te zetten.”63
Ondertussen op 24 oktober 2015 kondigt de Facebookgroep ‘Vluchtelingen Opvangen
In Scheveningen Ja Of NEE’ een demonstratie voor meer inspraak op de wijze waarop
de vluchtelingen in Scheveningen worden opgevangen. Zij doen dit om de volgende
reden:
“We kunnen de komst van de vluchtelingen aan de Scheveningseweg misschien
niet meer stoppen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat het er niet meer worden, Dat het geen alleenstaande mannen zijn, maar vrouwen met kinderen. Er voor
zorgen dat de gemeente zich ook een keer voor ons in gaat zetten. Want we horen
niets anders dan over hun veiligheid, maar wat gaan ze doen aan de veiligheid van
ons de bewoners van Scheveningen en gaat dit ook op kosten van de rijk.”
84 mensen geven via Facebook aan om aan het event mee te doen. Daarnaast worden
via Facebook ook nog twee andere manifestaties aangekondigd: ‘Refugees Welcome’
door de Antifascistische Actie (antifa) (1 november 2015, aantal aanmeldingen onbekend) en ‘Stop de komst van nog meer vluchtelingen: Sluit de grenzen!’ (15 november,
536 aangekondigde deelnemers).
4.2.5 November 2015 – december 2015: Opvang vluchtelingen in het Bezuidenhout
Op 9 november 2015 is het oude Ministerie van szw gereed voor de opvang van 600
vluchtelingen. De Facebookpagina ‘Opvang Vluchtelingen Bezuidenhout’ wordt geopend met de oproep om spullen in te zamelen.
Kort na aankomst van de vluchtelingen op 11 november (2 dagen later dan gepland
wegens bezwaren van de brandweer) verscheen een bericht op de website van Omroep
West dat er een groepje van ongeveer 15 vluchtelingen direct na aankomst protesteerde omdat ze ontevreden waren over de locatie. Jens van Pieterson (verslaggever Om-
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roep West) twittert onderstaande foto van een groep van 30 vluchtelingen die uit protest de nacht buiten doorbrengen.

Deze 30 vluchtelingen zijn ontevreden over de voorzieningen: er is geen privacy, geen
tv en ze vinden het eten niet lekker. Op de berichtgeving komen veel kritische reacties.
Op fora en sociale media verschenen ongeveer 3.000 berichten over dit onderwerp.
Er is onbegrip en boosheid over hun protest. Mensen vinden dat de vluchtelingen blij
moeten zijn met wat ze krijgen. Er zijn veel harde reacties, zoals ‘oprotten’, ‘wegwezen’,
et cetera. De negatieve buzz wordt versterkt door een tweet van een buurtbewoner
over vermeende sanitaire gewoonten van de protesterende vluchtelingen.

Op 11 november 2015 is er positieve aandacht voor vluchtelingen in Den Haag. Zo
organiseert ado Den Haag een voetbalmiddag voor jonge vluchtelingen in het Kyocera
stadion. Het Jeugdjournaal doet verslag en plaatst een foto op Instagram. De foto krijgt
1.862 likes.
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Woensdag 18 november 2015 wordt bekend dat meer dan 700 vrijwilligers zich hebben
aangemeld bij Vluchtelingenwerk Den Haag. Op de sociale media verschijnen trotse
berichten waarin wordt opgemerkt dat er in Bezuidenhout meer vrijwilligers zijn dan
vluchtelingen.

64

Onder de noemer #warmhart is één van deze vrijwilligers, Eva Wiewel, een inzamelingsactie gestart voor spullen voor ‘het schooltje’ in de vluchtelingenopvang in het
oude ministerie van szw. 132 mensen deelden haar oproep en op 24 november 2015
laat ze via Facebook weten dat haar hele huis vol staat met spullen: “Het explodeert
volledig uit de klauwen😮:)#warmhart”.
Daarnaast kondigt de Facebookgroep ‘Samen koken met en voor Vluchtelingen Den
Haag’ (116 likes) op 15 november 2015 aan om elke week een lunch te verzorgen voor
vluchtelingen in Den Haag.
4.2.6 December 2015: Succesvolle initiatieven
Geheel conform de kerstgedachte worden er in december opvallend veel positief gestemde berichten gedeeld over (initiatieven rond) de in Den Haag opgevangen vluchtelingen.
Een bloemlezing.
Geheel tegen het landelijke beleid in worden de vluchtelingen in de noodopvang in
Bezuidenhout alvast voorbereid op een langer verblijf in de Nederlandse samenleving.
Op 3 december 2015 deelt de Facebookgroep ‘Opvang vluchtelingen Bezuidenhout’
een artikel van het ad/Haagse Courant over de lessen bij de vluchtelingenopvang in
Bezuidenhout (19 likes). Het nrc wijdt er ook een artikel aan, Juliette Vasterman van
het nrc (@vastermannrc, 329 volgers) tweet: “Taalles aan vluchtelingen in noodopvang mag wel/niet. Den Haag doet het gewoon. #nrc”.
Naast de inzet van het grote aantal vrijwilligers bij de opvang van vluchtelingen in het
voormalige pand van het ministerie van szw, is ook de kledinginzameling een groot
succes gebleken. Op 9 december 2015 meldt ‘Opvang vluchtelingen Bezuidenhout’ op
Facebook dat de kledinginzameling in het voormalig ministerie van szw stopt, omdat
er inmiddels voldoende artikelen zijn ingezameld.
Op 12 december 2015 deelt de Facebookgroep ‘Opvang vluchtelingen Bezuidenhout’
een rapportage van Omroep West over vluchtelingen in Bezuidenhout die meewerken
aan het opbouwen van een pop-up-schaatsbaan.
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4.2.7 Januari 2016 – Maart 2016: Renaissance van het opvangdebat
Het eerste raadsdebat van de Haagse gemeenteraad in 2016 gaat over de opvang van
vluchtelingen. Het plan van de PvdA voor meer noodopvang in Den Haag leidt tot een
scherp debat in de raad. Raadslid Pieter Grinwis van de Christen Unie doet verslag op
Twitter:

Ook coalitiepartij vvd roert zich op 6 januari 2016 op Twitter:

Het raadsdebat op 6 januari 2016 speelt zich dus deels af op Twitter. Het debat leidt
echter niet of nauwelijks tot reacties bij het publiek. Wat ondertussen wél aanslaat
bij het grote publiek is een oproep van Sannaz voor een kamer voor een vluchteling,
vriend en kok Tarik. In totaal wordt haar oproep maar liefst 1.700 geliked. Zie ook
‘Haags Intermezzo #3’.
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Haags Intermezzo #3: De oproep van Sannaz
Het kantoor van ZonMW (Zorgonderzoek Nederland / Medische Wetenschap
pen) waar Sannaz werkt ligt op steenworp afstand van het voormalige minis
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Bezuidenhout, alwaar vanaf
november 2015 een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen is gehuisvest.
Onder aanvoering van haar leidinggevende wil Sannaz graag iets organiseren
voor de vluchtelingen, waarbij de voorkeur al snel uit gaat naar samen koken,
samen eten.
In de noodopvang is een professionele horecakeuken aanwezig bij de inpan
dige Koninklijke Horeca Academie. Sannaz, collega’s en vluchtelingen mogen
voor dit initiatief deze keuken gebruiken. Tijdens het koken is er één vluchte
ling die met kop en schouders boven iedereen uitsteekt: Tarik. Een natuur
talent zonder ooit een koksopleiding te hebben gehad.
De directeur van de Koninklijke Horeca Academie besluit de getalenteerde
Tarik een opleiding aan te bieden onder de voorwaarde dat Tarik in de omge
ving Haaglanden blijft wonen. Niet veel later wordt Tarik overgeplaatst naar
een azc in Luttelgeest (Flevoland).
Om Tarik te helpen plaatst Sannaz een oproep op Facebook in de hoop een
kamer in de buurt van Den Haag te vinden (Bijlage 1 – Facebookpost Sannaz).
De oproep van Sannaz ging binnen de kortste keren viraal op Facebook en
werd maar liefst 1.700 keer gedeeld en er werden talrijke woonruimtes aan
geboden. Vervolgens werd het verhaal van Sannaz opgepikt door de traditio
nele media en talloze interviews volgenden voor krant, radio en televisie.
Tarik werd zelfs uitgenodigd voor discussieavonden in verschillenden theaters.
Tarik heeft inmiddels onderdak gevonden bij een familie in Zoetermeer en
volgt de opleiding tot kok bij de Koninklijke Horeca Academie in Den Haag.
Het liefst kookt Tarik overigens Italiaans.
Waarschijnlijk is hier sprake van een eeuwenoude wetmatigheid: er zijn
nooit teveel Italiaanse koks.

Op donderdag 4 februari 2016 maakt het college acht nieuwe locaties bekend voor de
opvang van in totaal 1.100 statushouders. De Haagse raad reageert op Twitter: “Nieuwe
locaties goede zaak, maar ook noodopvang!” (Martijn Balster PvdA), “Meer woonunits
buiten de wijken” (vvd) en “Geen noodopvang, geen statushouders” (pvv).
Op maandag 8 februari 2016 wordt er op de Facebookgroep ‘Buurtbewoners voor inspraak azc Ypenburg-Leidschenveen’ een demonstratie aangekondigd tegen de opvang van statushouders in Ypenburg. 411 facebookers geven aan deze demonstratie bij
te gaan wonen.
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Op dinsdag 9 februari 2016 meldt ad.nl dat er onder een groep ouders onrust is ontstaan over de komst van statushouders in het schoolgebouw van het Aloysius College
in Benoordenhout.65 In het pand komen vanaf deze zomer dertig statushouders te
wonen. Tegelijkertijd verhuizen 800 leerlingen van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum
(vcl) voor twee jaar naar datzelfde gebouw, totdat de nieuwbouw op hun huidige
locatie klaar is. Hoogleraar Leo Lukassen relativeert de berichtgeving op Twitter:

Diverse bewonersgroepen hebben op Facebook opgeroepen om op 3 maart 2016 in
te spreken in de Haagse gemeenteraad, om daarmee hun onvrede te uiten over de
vestiging van statushouders in hun wijken. Nadat de fractievoorzitter van de Islam
Democraten, Hasan Küçük, de inbreng van insprekers racistisch noemde, werd het
publiek boos. Journalist Lex de Jonge doet verslag op Twitter:
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Het voorval wordt gefilmd door Danielle de Winter van de pvv en het filmpje haalt de
uitzending van Goedemorgen Nederland van wnl op 4 maart 2016. Deze uitzending
wordt vervolgens weer verspreid door de Facebookgroep ‘Buurtbewoners voor inspraak
statushouders Leidschenveen-Ypenburg’ (47 likes).
Anti-islambeweging ‘Pegida Nederland’ meldt op Facebook dat ze ook aanwezig waren
bij de raadsvergadering (136 likes, 7 reacties, 14 shares). Pegida meldt op Facebook ook
voornemens te zijn om deel te nemen aan de geplande demonstratie op 26 maart tegen
het huisvesten van statushouders in Leidschenveen – Ypenburg.
Op maandag 7 maart 2016 wordt een bewonersavond georganiseerd voor bewoners in
Ypenburg. De opkomst van de Ypenburgers valt erg tegen, dit leidt tot frustratie en
teleurstelling in de Facebookgroep ‘Buurtbewoners voor inspraak statushouders Ypenburg-Leidschenveen’. Diverse mensen geven aan dat ze teleurgesteld zijn in de geringe
opkomst: “Echt belachelijk! Waar is iedereen. ....het was in Ypenburg notabene!!!”
In de Facebookgroep ‘Geen statushouders in Ypenburg-Leidschenveen’ blijft het onrustig.
Zo worden de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 gerelateerd aan de komst van statushouders naar Den Haag. Initiatiefnemer Jack Haneveld: “Dit bewijst maar weer hoe
hard wij moeten gaan knokken voor onze kinderen”. Iemand reageert: “vind het verschrikkelijk we moeten nu echt in verweer komen anders staat dit ons ook te wachten”.
De daadwerkelijke demonstratie tegen de komst van statushouders in Ypenburg verloopt rustig en tevens is er wederom teleurstelling over de beperkte opkomst. In de
Facebookgroep ‘Buurtbewoners voor inspraak statushouders Ypenburg-Leidschenveen’
reageren sommige mensen teleurgesteld op medebuurtbewoners: “Echt jammer ik had
heel Den Haag wel verwacht bij wijze van. Iedereen heeft zo ‘n grote mond.”

4.3

conclusie

Eén van de eerste tweets, medio augustus 2015, was afkomstig van Jan Vermolen –
de Haagse oliebollenkoning. Hij vroeg of hij iets voor de vluchtelingen kon betekenen.
Naar aanleiding van de Facebookactie, ‘The Hague Welcomes Refugees’ meldden zich
3.200 enthousiaste mensen. Het bericht van Jan Vermolen en het aantal reacties is
tekenend voor de bereidheid van de Haagse online gemeenschap om iets te doen voor
de vluchtelingen. De berichten op de sociale media zijn dan ook overwegend positief
over de komst van vluchtelingen naar Den Haag.
Niettemin verenigen ook de tegenstanders van de komst van vluchtelingen naar Den
Haag zich op de sociale media. Zo worden diverse demonstraties vanuit de sociale
media opgestart en gecoördineerd. De initiatieven van de tegenstanders van de komst
van vluchtelingen naar Den Haag zijn in de sociale media in de minderheid ten opzichte van de initiatieven van de voorstanders van de komst van vluchtelingen naar
Den Haag. Bovendien hebben de op de sociale media gestarte acties van de tegenstanders vaak niet de gewenste uitkomst. De teleurstellende opkomst van demonstranten
bij de demonstratie in Ypenburg is hierbij exemplarisch.
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Anders dan de traditionele media wordt de sociale media vaak gebruikt als platform
om een initiatief te starten of te coördineren. In tegenstelling tot de berichten in de
traditionele media gaan de meeste berichten over initiatieven uit de Haagse gemeenschap en minder over de Haagse gemeente. Desalniettemin is er ook op de sociale media
veel gereageerd op het vluchtelingenbeleid van de gemeente Den Haag. Met name
raadsleden gebruiken de sociale media om hun ongenoegen te uiten of het college te
complimenteren met het beleid.
De aandacht voor de berichten vanuit de gemeenteraad verbleekt echter bij de aandacht voor de berichten vanuit de gemeenschap. Alwaar de tweets van de gemeenteraadsleden tijdens het raadsdebat op 6 januari slechts enkele keren worden gedeeld,
wordt de oproep van Sannaz voor het huisvesten van een Syrische kok maar liefst
1.700 keer gedeeld.
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5

Gesprekken met Hagenaars

Het theoretisch kader en de bevindingen uit de media analyses hebben we in zeventien
gesprekken getoetst bij een divers palet aan Hagenaars: professionals, ambtenaren,
Non-Governmental Organizations (ngo’s), sociaal ondernemers en betrokken inwoners.
In dit hoofdstuk rapporteren we de belangrijkste bevindingen uit onze interviews, en
combineren we deze met het theoretisch kader en de belangrijkste bevindingen uit de
media analyses.

5.1

methode

Onze gesprekspartners zijn strategisch gekozen, met als doel een zo divers mogelijke
groep aan betrokkenen te kunnen interviewen. Dit geldt met name voor de selectie
van de usual suspects als gemeente, Vluchtelingenwerk en religieuze instellingen.
Voor de overige respondenten – sociaal ondernemers, initiatiefnemers en ngo’s – geldt
veelal een sneeuwbalselectie; een aantal respondenten kwamen uit de media analyses
en die hebben ons vervolgens weer doorverwezen naar de andere respondenten.
In ‘bijlage 2’ hebben we een lijst opgenomen met de geïnterviewden.
De gemene deler: al deze personen zijn op een bepaalde manier betrokken bij de
vluchtelingen in Den Haag. Bij deze 17 personen hebben we semi-structureerde interviews afgenomen. Dat wil zeggen: een aantal terugkerende vragen en veel ruimte voor
improvisatie en dialoog.

5.2

interviews met hagenaars: haagse ontvangst

5.2.1	Ontvangst door de Haagse gemeenschap en het stadhuis:
veel initiatief, weinig protest
Op een enkele uitzondering na zijn al onze respondenten positief over de wijze waarop de gemeente Den Haag heeft gereageerd op de komst van vluchtelingen. De keuze
om extra statushouders op te vangen en geen noodopvang of azc te openen (met uitzondering van de tijdelijke crisisopvang in het voormalige ministerie van szw) wordt
gezien als een verantwoorde, duurzame beslissing. De gemeente Den Haag kan zodoende gericht investeren in de vluchtelingen die zich vestigen in de stad en deze
benadering zorgt voor betere doorstroming in centra elders in het land.
Ook de spreiding van de huisvesting van vluchtelingen over de gehele stad kan rekenen op de goedkeuring van onze respondenten. Door de statushouders te spreiden
wordt er rekening gehouden met het draagvlak in de stad en het absorptievermogen
van bepaalde wijken in de stad. Zoals verwoord door één van onze respondenten:
“Door de spreiding was er relatief weinig weerstand, hooguit door kleinere fracties”.
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Het huisvesten van statushouders in geïmproviseerde tussenwoningen draagt ook bij
aan het draagvlak; Haagse huurders worden zodoende niet verdrongen op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning.
De aanpak van de gemeente Den Haag bij de organisatie van bewonersavonden krijgt
landelijke aandacht en navolging. De avonden werden altijd geopend door de burgemeester of een wethouder. De boodschap was dat er een gezamenlijke opgave lag voor
het stadhuis en de samenleving. Na de opening volgde er geen plenair debat, maar
werden er één op één gesprekken gevoerd. De aanwezigheid van veel ambtenaren werd
hierbij eveneens gewaardeerd. Over de aanpak werd het volgende gezegd door een
geïnterviewde: “Wat we goed hebben gedaan zijn de tafeltjes bij de bewonersavonden,
zo ontstonden er tafelgesprekken”. Vragen van bewoners werden beantwoord en er
was gelegenheid om een gesprek te voeren. De avonden verliepen over het algemeen
rustig. Mensen waren tevreden over de informatievoorziening. Door de prettig verlopen
avonden ontstond er meer draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in de stad.
De geïnterviewden zijn unaniem positief gestemd over de wijze waarop de Haagse
gemeenschap heeft gereageerd op de komst van vluchtelingen naar de stad. Er waren
veel aanmeldingen van vrijwilligers die iets voor de vluchtelingen wilden betekenen.
Sterker nog, het aanbod was zo groot dat niet alle hulp kon worden ingezet. Het grootste aantal vrijwilligers zetten zich in voor Vluchtelingenwerk. Zij begeleiden vluchtelingen met het regelen van de procedures rondom een woning, een inkomen en taal.
Naast directe hulp als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk zijn er ook talrijke initiatieven
vanuit de Haagse gemeenschap opgezet: taallessen, kookcursussen, kleinschalig onderwijs en verschillende ontmoetingen. Het blijkt overigens wel vaak om ‘witte’ initiatieven te gaan. Den Haag is weliswaar een diverse stad maar de initiatieven zijn bijzonder homogeen. Daarnaast gaat het ook vaak om nieuwe initiatieven door particuliere, onafhankelijke initiatiefnemers. Het valt daarbij op dat er weinig initiatieven
worden ontplooid vanuit religieuze instellingen. De Stichting voor Stad en Kerk (stek)
vormt hierop een uitzondering. stek is bijvoorbeeld maatjesprojecten gestart om
mensen wegwijs te maken in Den Haag.
In retroperspectief valt het op dat de particuliere initiatieven weinig aandacht krijgen
in de traditionele media. Daarnaast lijken – de in Den Haag zeer beperkte – initiatieven
van tegenstanders van de komst van vluchtelingen relatief gezien juist veel meer in de
traditionele media te worden uitgelicht. Een respondent geeft de volgende verklaring:
initiatieven van voorstanders zijn primair gericht op het helpen van vluchtelingen
terwijl initiatieven van tegenstanders het genereren van publiciteit primair als hoofddoel hebben. Er gebeurt dus veel meer dan in de kranten wordt geschreven of in het
stadhuis bekend is.
5.2.2	Ontvangst door Haagse professionals: glocalisering
Er zijn meer dan 160 Non-Governmental Organizations (ngo’s) in Den Haag gevestigd, die
in meerdere en mindere mate verbonden zijn aan vrede en recht op mondiaal niveau.
Dit zijn vaak internationaal georiënteerde dan wel internationaal opererende organisaties met een hoofd- of bijkantoor in Den Haag. We hebben met twee van deze organisaties gesproken; de katholieke mensenrechtenorganisatie ‘Justice & Peace’ en het
Deelonderzoek iii – Den Haag, stad van aankomst

173

wereldwijde netwerk ‘Initiatives of Changes’. Beide organisaties opereren wereldwijd
maar zijn ook lokaal zeer actief. Zo heeft Justice & Peace de manifestatie ‘Welcome
Here’ georganiseerd. Een openbare bijeenkomst waarin alle Haagse initiatieven voor
vluchtelingen de gelegenheid werd geboden om zich aan elkaar en aan het publiek
voor te stellen. Initiatives of Change heeft zogenaamde mapping-projecten georganiseerd waarbij de vluchtelingen in de noodopvang in Bezuidenhout werden gekoppeld
aan buurtbewoners, en in duo’s de opdracht kregen verschillende thema’s – letterlijk
– in kaart te brengen. Willem Jansen van Initiatives of Changes noemt dit fenomeen
glocalisering; internationale organisaties die eerst lokaal opereren. “Wat dat betreft is
Den Haag één grote proeftuin”, aldus Willem Jansen. Justice & Peace werkt op dit moment aan het vervolg op de ‘Welcome Here’ manifestatie: het online platform ‘Welkom
achter de Duinen’. Wanneer bijvoorbeeld Tiel de ‘stad van Vrede en Recht’ was geweest
had dit initiatief waarschijnlijk ‘Welkom tussen de rivieren’ geheten. In die zin pakt de
aanwezigheid van deze ngo’s gunstig uit voor Den Haag.

Haags Intermezzo #4: De Kessler Stichting
De Kessler Stichting is een begrip in Den Haag. Platgezegd heeft de Kessler
Stichting in het 104jarig bestaan zorg gedragen voor de opvang van duizen
den Haagse daklozen. Naast de “klassieke” nachtopvang voor daklozen biedt
de Kessler Stichting een breed pakket aan dienstverlening: crisisopvang,
opvang voor jongeren, vrouwen (met kinderen) en is er ook de mogelijkheid
om te gaan wonen in een van de begeleide woonvormen en preventie of
thuisbegeleiding te krijgen.
Wat veel mensen echter niet weten is dat de Kessler Stichting in 1912 onder
de noemer Vereeniging Tehuis voor Onbehuisden is opgericht ten behoeve van
de opvang van de toestroom van vluchtelingen naar Den Haag. Anders dan in
2015/2016 waren de vluchtelingen in 1912 veelal binnenlandse vluchtelingen,
landarbeiders uit het oosten van Nederland die naar Den Haag vluchtten
vanwege mislukte oogsten en daaruit ontstane armoede. In Den Haag aan
gekomen zorgde de Vereeniging Tehuis voor Onbehuisden voor ontluizing, ont
smetting en eenvoudig onderdak (een paardendeken en een bed van stro).
De Vereeniging Tehuis voor Onbehuisden werd gefinancierd door giften vanuit
de Haagse elite (adel en Hagenaars met een in Indië verworven fortuin). De
Kessler stichting is uiteindelijk genoemd naar D.A.J. Kessler gefortuneerd
zakenman, voornaam bestuurder en gemeenteraadslid.
Nog steeds is er een warme band tussen de Haagse adel en de Kessler Stich
ting. Meer dan andere groepen is de adel zeer betrokken bij het probleem van
dak- en thuislozen. Verschillende ruimtes in het pand van de Kessler Stich
ting aan de La Reyweg danken hun naam aan gulle gevers uit de Haagse
adellijke stand.
Noblesse Oblige, prettige bijvangst van een gesegregeerde stad?
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5.3 	interviews met hagenaars: den haag gesegregeerde stad
van aankomst
5.3.1	Segregatie: veen absorbeert minder water dan zand
Zoals we al in hoofdstuk 2 concludeerden is Den Haag een gesegregeerde stad waar
etnische, sociaaleconomische scheidslijnen samenvallen. Onze respondenten (h)erkennen dit beeld van Den Haag. Bij benadering is de klassieke Haagse scheidslijn zand
versus veen hierop van toepassing. Kansarme migranten in Den Haag wonen in hun
eigen wijken op het veen (Schilderswijk, Transvaal, Moerwijk, Laak en Morgenstond) met
bijbehorende problematiek; armoede, criminaliteit, werkeloosheid en radicalisering.
Veel van onze respondenten maken zich zorgen over verdergaande segregatie in de
stad; de veerkracht van de Haagse migrantenwijken is beperkt. Het perspectief voor
bewoners in deze wijken is beperkt. Dit geldt met name voor jongeren daar de jeugdwerkloosheid in sommige wijken is opgelopen tot zelfs 50%. De komst van kansarme
vluchtelingen naar deze wijken kan de leefbaarheid in deze wijken nog verder onder
druk zetten.
Door statushouders verspreid over de stad te huisvesten worden de genoemde migrantenwijken ontlast. Er is niettemin een grote kans dat kansarme statushouders
(van binnen en buiten Den Haag) zich op termijn alsnog in de migrantenwijken gaan
vestigen. De statushouders krijgen op termijn namelijk toegang tot de sociale woningbouw en deze zijn veelal gebouwd op het veen. Dit kan leiden tot de vorming van
nieuwe migrantenwijken of tot de vorming van getto’s.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn dergelijke scenario’s (nog) niet door de gemeente verkend en is er geen sprake van een lange termijnvisie op de huisvesting van
kansarme migranten.
5.3.2	Segregatie: Den Haag is geen Parijs
De Schilderwijk en Transvaal zijn vaak het decor voor zaken die slechts gedeeltelijk op
deze wijken betrekking hebben. Zie bijvoorbeeld de rellen in de Schilderswijk in de
zomer van 2015 (zie Haags Intermezzo #1). Veel betrokkenen waren vaak niet afkomstig uit de Schilderswijk, zo zijn er relschoppers uit Leeuwarden, Terneuzen, Naaldwijk
en Amsterdam opgepakt. Niettemin hebben de rellen zonder deze nuance bijgedragen
aan het imago van deze wijk.
Buitenlandse delegaties in Den Haag worden weleens getrakteerd op een bezoekje aan
de Schilderswijk en Transvaal. Vaak kunnen de delegaties niet geloven dat dit de slechte wijken van de stad zijn. De Schilderswijk en Transvaal zijn schoon, heel, veilig en
hebben volgens Appie (zie Haags Intermezzo #5) de beste speelvoorzieningen van de
stad. Bovendien hebben de Schilderwijk en Transvaal ook een zekere aantrekkingskracht met de Haagse Markt, precies op de grens van beide wijken, als treffend voorbeeld. Mark Rutte doet er één of twee keer per jaar zijn boodschappen en ook de koning heeft recent een bezoekje gebracht aan de markt. Dit op uitnodiging van de burgemeester die de koning graag wilde laten kennismaken met de echte Schilderswijk.
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De echte Schilderswijk is in onze interviews vaker naar voren gekomen. Zo noemt sociaal ondernemer Edgar Neo de Schilderwijk misschien wel de meest veerkrachtige wijk
van Nederland met de meest trotse bewoners. Er is een groot, robuust netwerk aan
wezig in de Schilderwijk van mensen die zich inzetten voor verbetering van de wijk.
Edgar noemt het initiatief van Appie als voorbeeld. “Dat zijn nu even de helden, maar
daar zit een heel netwerk achter van andere Schilderwijkers met soortgelijke initiatieven zoals het moc (Multiculturele Ontmoetingscentrum), Schilderswijk United, Vaillant
Theater en praktijkschool de Einder)”.
De autochtoon is uit de Schilderswijk verdwenen en de Schilderswijk is de armste buurt
van Nederland maar van gettoïsering of een parallelle samenleving is geen sprake. Er
zijn voldoende initiatieven, de wijk staat in grote belangstelling van de juiste mensen
en ook ruimtelijk is er geen sprake van verlendung. Hollande doet vast geen boodschappen in een banlieu.

Haags Intermezzo #5: Haagse Appie
Ik meen een Rotterdamse tongval bij Appie te bespeuren en besluit het hem
op de man af te vragen: “Zeg Appie, ben je soms een Rotterdammer?”. “Tja,
ik woon nu bij mijn vriendin in Ridderkerk maar ik ben geboren en getogen
in de Schilderswijk”. Eigenlijk heeft de uit Marokko afkomstige Appie El
Massaoudi een Arabische voornaam, de naam Appie dankt hij aan een
Hollandse juf op de basisschool die moeite had met de uitspraak van zijn
echte naam.
Al sinds zijn twaalfde levensjaar is Appie op de Haagse markt te vinden. Zo
verdient hij zijn eerste zakcentjes door de marktkooplieden te helpen met
het afvoeren van het afval. Dit tot verdriet van zijn ouders die hem het liefst
een directeur zien worden. Rond de pubertijd gaat het mis met Appie. Zoals bij
veel jongens met Marokkaanse roots is de oorzaak deels ingegeven door de
schizofrene omgeving; de strenge regels thuis versus de wetteloosheid van
de straat. Naar aanleiding van een vechtpartij heeft Appie zelfs een drietal
weken “binnen gezeten” zoals hij dit zelf noemt. Die drie weken voelden als
30 jaar.
Wanneer het veegbedrijf dat jarenlang de Haagse markt heeft schoonge
maakt plotsklaps besluit te stoppen, maakt Appie handig gebruik van het
ontstane vacuüm. Hij ronselt hulptroepen onder vrienden en bekenden in
de Schilderswijk en zonder een vorm van vergoeding zorgen Appie en zijn
vrienden ervoor dat de Haagse Markt iedere dag keurig wordt aangeveegd.
De marktkooplui zijn bijzonder te spreken over het werk van Appie en
dringen bij de wethouder aan om de aanbestedingen van een reinigings
dienst aan Appie te gunnen. En zo geschiedde.
Vervolg
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Appie runt nu het leerwerkbedrijf Ap’s Recycling. Maar liefst acht mannen
uit de omliggende buurten Transvaal en Schilderswijk zijn bij Appie in
dienst. Stuk voor stuk jongens van de straat. De meesten uit probleem
gezinnen. Daarnaast lopen er tientallen leerlingen van de praktijkschool
de Einder stage bij Ap’s Recycling; jongeren die dreigen af te glijden naar de
criminaliteit en/of dreigen te radicaliseren.
Ons gesprek met Appie vindt plaats in zijn kleine kantoor vlak naast de
Haagse markt. Het kantoor ruikt naar nieuw tapijt en gedrieën zitten we in
leren fauteuils. “Zeg Appie, wat ons betreft is het best gerechtvaardigd om
jezelf directeur te noemen.”

5.4

interviews met hagenaars: den haag superdiverse stad

5.4.1	Den Haag de meest superdiverse stad van Nederland
Jan Booij – adviseur op het gebied van interculturele zorg – reageert direct bijzonder
enthousiast op ons voornemen om de toestroom van vluchtelingen naar Den Haag te
bezien vanuit de superdiversiteitstheorie. Volgens Jan is een superdiverse stad een
moderne cultuursensitieve stad; dat draagt absoluut bij aan succesvolle integratie en
burgerschap van vluchtelingen. Volgens Jan is Den Haag de meest superdiverse stad
van Nederland. Hiertoe noemt hij de volgende oorzaken: Den Haag kent geen overheersende migrantengroepen, Den Haag is centraal georganiseerd zonder doelgroepen
beleid (algemeen waar het kan, specifiek waar het moet) en er werken relatief veel
migranten bij de gemeente Den Haag.
De bewustwording rond superdiversiteit is in Den Haag geïnstitutionaliseerd in de
beweging ‘Divers Den Haag’. Divers Den Haag is een beweging die bestaat uit diverse
Haagse organisaties en samenwerkingsverbanden die sinds 2009 samen optrekken om
hun organisaties aan te passen aan de superdiverse stad. Jan Booij is initiatiefnemer
en Bram Schinkelshoek van de Kessler stichting is aangesloten.
Ook andere gesprekspartners geven aan dat het superdiverse karakter van Den Haag
bijdraagt aan de acceptatie en betere opvang van vluchtelingen. Sannaz (zie ook Haags
Intermezzo #3) is op jonge leeftijd als vluchteling in de Schilderswijk komen wonen en
hier is ze achteraf erg blij mee; onderwijs en andere voorzieningen zijn veel meer ingesteld op mensen met een migrantenachtergrond. Bovendien zijn we er meerdere
malen op gewezen dat de protesten tegen de komst van vluchtelingen zijn gehouden
in de meest homogene wijken van de stad.
5.4.2	In Den Haag leven de groepen langs elkaar, niet met elkaar?
Den Haag is een superdiverse stad als we de theorie van de superdiversiteit erop loslaten.
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Maar misschien toch niet helemaal. Volgens de superdiversiteitstheorie horen de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar samen te leven, waarbij ze zich continue aan
elkaar aanpassen en samen vormgeven aan een nieuwe, gemeenschappelijke grootstedelijke cultuur. Dit is in het gesegregeerde Den Haag niet helemaal het geval; de
Haagse elite woont in de chique wijken op het zand, de Haagse autochtone (lagere)
middenklasse woont in de vinexwijken Ypenburg, Wateringseveld en op Scheveningen
en de kansarme migranten wonen in de migrantenwijken op het veen. Onze respondenten geven aan dat het in Den Haag voor de verschillende bevolkingsgroepen nog
steeds mogelijk is om langs elkaar heen te leven. Volgens Appie (zie Haags Intermezzo
#5) lijkt het soms alsof er een onzichtbare kaasstolp over de Schilderswijk en Transvaal
zijn geplaatst: “De mensen hoeven de wijk niet uit, ze hebben hier alles. Daarom gaan
ze de wijk ook niet uit. Sommige Schilderswijkers zijn zelfs nog nooit op het strand
van Scheveningen geweest”.
Ook binnen de Haagse wijken is het mogelijk om langs elkaar heen te leven. In de interviews worden we er meerdere malen op gewezen dat er binnen de migrantenwijken
etnische eilandjes worden gevormd.
In het boek “Ik was een van hen” geeft Maarten Zeegers een treffende omschrijving:
“Cors jeugd was de tijd van de verzuiling. De bevolking van Transvaal was verdeeld
in katholieken (de roomsen), protestanten (de fijnen), socialisten (de rooien), elk
met weer hun eigen onderverdelingen. Als die groepen bemoeiden zich zo min
mogelijk met elkaar…..
De geografische scheidslijnen in Transvaal zijn opmerkelijk genoeg nog steeds dezelfde
als vroeger. In het noordelijke en armste deel van Transvaal wonen vooral Marokkanen,
in het midden zijn de Turken in de meerderheid, en in het zuidelijke deel wonen de
meeste Hindoestanen.”66

Haags Intermezzo #6: Denice en het Welkomcollege
De Scheveningse pier is opgelapt en sinds de zomer van 2015 weer publiek
toegankelijk. Diverse soorten kleine ondernemers hebben inmiddels hun
intrek genomen in en op de pier. Zo kun je in de pier terecht voor divers
pluimage aan artikelen; een leren kokssloof, een broodje pulled pork of
gewoon een biologische frappachino in de zon op het terras.
Denice heeft haar kantoor in het laatste gebouw van de pier, het meest uiter
ste puntje van Den Haag in de Noordzee alvorens een paar honderd kilometer
verderop Engeland begint. Denice is een mooie, intelligente jonge vrouw met
een sterke mening en een pittig karakter. Dit laatste accentueert ze met haar
oorbellen in de vorm van chilipepers en de tabasco en (uitgeschoten) peper
in haar tomatensap. Ik heb dan ook niet naar haar leeftijd durven vragen.
Vervolg
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Denice zet zich al zeven jaar in voor vluchtelingen in Den Haag en dan bij
voorkeur voor minderjarige vluchtelingen. Voor de grote toestroom van
vluchtelingen in 2015/2016 heeft Denice een tweetal scholen opgezet; het
Welkomcollege en een school in de tijdelijke noodvang in Bezuidenhout.
Ook werkt ze aan een zomerschool voor vluchtelingen en een congres voor
eenieder die verbonden is aan vluchtelingen en onderwijs aan vluchtelingen
in de regio Haaglanden.
Freelancer, zo noemt ze zichzelf of op mijn aandringen; pop-up-vluchtelingen
schoolleider. Meerdere malen in ons gesprek geeft Denice aan volledig onaf
hankelijk te zijn en volledig onafhankelijk te willen blijven. “Ik ben ooit in
loondienst geweest maar daar ben ik mee gestopt. Ik doe alles uit passie
voor mensen en ik wil altijd kunnen blijven doen wat ik zelf belangrijk vind.”
Denice besluit haar verhaal met een hartenkreet. “Nodig eens een vluchte
linggezin thuis uit om te eten! Dit is de enige manier om deze mensen echt
te begrijpen. Als er echt iemand voor je staat kun je niet wegzappen of de
bladzijde omslaan. Bovendien breng je de vluchteling in contact met een
netwerk. Zo werken inmiddels een aantal vluchtelingen in de strandtent van
mijn zus. Dat is echt heel waardevol.”

5.5

interviews met hagenaars: duurzaamheid

Een baan (1) en de beheersing van de Nederlandse taal (2) worden vaak genoemd als
de twee basiselementen van succesvolle opname van vluchtelingen en andere nieuwkomers voor de lange termijn. Werkgelegenheid is een zorgpunt in Den Haag. Er is in
Den Haag – historisch gezien – weinig werk voor laaggeschoolden. Dit vertaalt zich
reeds in een hoge werkloosheid onder Haagse jongeren in het algemeen en jongeren
in de Schilderswijk en Transvaal in het bijzonder. Een zorgpunt ten aanzien van de
komst van vluchtelingen. Ook de robotisering en digitalisering zorgen ervoor dat er
banen verdwijnen. Met name onze arbeidsethos (werk is een plicht) en onze economische visie op arbeid (werk moet economisch rendabel zijn) zou enige aanpassing behoeven. Pop-up-vluchtelingenschoolleider Denice Spaans adviseert om veel meer in
onderwijs aan vluchtelingen en andere nieuwkomers te investeren. “Zolang we van
de geschiedenis leren kunnen we het voor deze groep veel beter doen dan bij vorige
groepen nieuwkomers. Daarbij, iedere persoon die naar Nederland komt creëert ook
werk. Iedere persoon is een wandelende economie, hij koopt, hij huurt, hij vraagt en
heeft behoeftes. Er zijn alleen maar mogelijkheden.” Aldus Denice.
Een ander zorgpunt rond de duurzaamheid van de komst van vluchtelingen naar Den
Haag betreft de huisvesting. De statushouders worden in speciaal daarvoor gecreëerde
huurwoningen gehuisvest. Voor de lange termijn betekent dit dat de statushouders
ook toegang hebben tot andere sociale huurwoningen in Den Haag. Dit zou kunnen
betekenen dat op termijn de statushouders zich in bepaalde wijken van de stad gaan
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vestigen met een groot aanbod aan goedkope sociale huurwoningen, zoals bijvoorbeeld Morgenstond, Moerwijk of Bouwlust.
De statushouders zijn nu evenwichtig over de stad gehuisvest maar de concentratie
van sociale huurwoningen maakt dat de vluchtelingen zich op de lange termijn in
bepaalde wijken gaan vestigen met bijbehorende negatieve effecten.
Een derde zorgpunt ten aanzien van de duurzaamheid van de opname van vluchtelingen in Den Haag is de mogelijkheid van een nieuwe sociale scheidslijn in Den Haag;
winners en losers van de globalisering. “Enerzijds heb je expats die hier volop de vruchten plukken van de globalisering, anderzijds heb je de nieuwe Nederlanders en mogelijk straks ook de vluchtelingen die hier veel minder van kunnen profiteren, die misschien wel de losers zijn van de globalisering. Hoe zorg je voor een samenleving die in
zijn geheel kan profiteren van de globalisering. Daarom moeten we de eerste generatie
nieuwkomers nu volop bij onze samenleving betrekken. Dat vind ik heel spannend.
Daarom moeten we nu alle kansen aangrijpen!” Aldus Willem Jansen. Een nieuwe
Haagse scheidslijn; 18e eeuw hof en hofhouding, 19e eeuw hoeden en petten, 20ste eeuw
allochtoon en autochtoon, 21ste eeuw winners en losers van de globalisering. Een nieuwe scheidslijn dwars door de andere scheidlijnen heen.

5.6

conclusie

De geïnterviewden geven aan dat Den Haag de ontvangst van vluchtelingen goed georganiseerd heeft. Zo zijn de bewonersavonden goed verlopen en is de werkwijze voor
de organisatie van deze avonden door andere gemeenten overgenomen. Met de
bewonersavonden werd draagvlak gecreëerd in de stad en wijken voor de opvang
van vluchtelingen.
Er zijn veel maatschappelijke initiatieven om vluchtelingen te helpen. Zeker in het
begin was het aanbod zelfs overweldigend. Voorbeelden van initiatieven zijn samen
koken, taallessen en ontmoetingen. Overigens halen lang niet alle initiatieven de
media. Er gebeurt meer in de stad dan publiek of in het stadhuis bekend is. Zowel via
lokale als wereldwijd opererende organisaties. Het besluit van de gemeente Den Haag
om alleen statushouders op te vangen in de stad is, weliswaar achteraf, eveneens als
positief aan te merken. Den Haag wil de opvang voor de lange termijn zodat er ook
daadwerkelijk gestart kan worden met de integratie.
Per saldo is de opvang van vluchtelingen in de stad van aankomst Den Haag goed verlopen. Er zijn volop initiatieven en mensen willen graag helpen. Over de duurzaamheid van opvang zijn er zorgen, want de komst van vluchtelingen blijft niet zonder
gevolgen. Den Haag is een gesegregeerde stad. Vluchtelingen worden weliswaar verspreid door de stad opgevangen, maar de meeste sociale woningbouw staat in kwetsbare wijken. Dit is een risico, omdat een fors deel van de vluchtelingen voor permanente huisvesting op sociale woningbouw is aangewezen. Een mogelijkheid is om
meer out of the box te denken en bijvoorbeeld kleine koopwoningen te bouwen die met
een laag inkomen betaalbaar zijn, is op lange termijn het verkennen de moeite waard.
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6

Conclusie en aanbevelingen

We zijn het onderzoek gestart met de volgende onderzoeksvraag:
‘In hoeverre is Den Haag een stad van aankomst, nu en in de toekomst?’
Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
•	
Hoe heeft de stad Den Haag gereageerd op de komst van vluchtelingen sinds de zomer

van 2015?
•	
Wat is het perspectief van Den Haag als stad van aankomst?

In dit hoofdstuk beantwoorden we de deelvragen en geven we tevens een antwoord
op de hoofdvraag. De antwoorden worden voorzien van aanbevelingen gericht op
Den Haag. Met inachtneming van de verschillen tussen de G4, zijn de aanbevelingen
in onze optiek ook relevant en bruikbaar voor de andere steden. Daarvoor zien we
voldoende overeenkomsten tussen de grote Nederlandse steden.

6.1

reactie den haag op de komst van vluchtelingen

Uit de analyse van de traditionele media en uit de analyse van de sociale media maken
wij op dat de Haagse gemeenschap overwegend positief heeft gereageerd op de komst
van vluchtelingen naar de stad. De Hagenaars hebben in groten getale het initiatief
genomen om de vluchtelingen welkom te heten in de stad. De initiatieven varieerden
van professionele initiatieven op het gebied van onderwijs en integratie, tot het bakken
van appeltaarten en het inzamelen van kleding. Negatieve reacties vanuit de Haagse
gemeenschap op de komst van vluchtelingen zijn beperkt tot een aantal demon
straties met – tot grote teleurstelling van de organisatoren – lage opkomstaantallen.
In de traditionele media is overigens relatief veel aandacht uitgegaan naar de meer
negatieve reacties op de komst van vluchtelingen naar de stad.
De verklaring hiertoe is eenvoudig: voor de contrabeweging is het genereren van publiciteit de hoofdactiviteit, voor de pro-beweging is het genereren van publiciteit vaak
van secundair belang ten opzichte van de kernactiviteit van het initiatief.
Gezien de historie van de stad Den Haag als stad van aankomst is het niet geheel verwonderlijk dat er overwegend positief is gereageerd op de komst van vluchtelingen.
Het aantal Hagenaars met een migrantenachtergrond is in de loop der tijd toegenomen
tot de huidige stand, waarbij meer dan de helft van het aantal inwoners van allochtone
afkomst is. Dit maakt Den Haag een majority-minority city: geen enkele bevolkingsgroep
is nog in de meerderheid. Hagenaars zijn gewend aan diversiteit en er is steeds meer
sprake van een samenleving waar iedereen zich aan iedereen aanpast. Diversiteit is
onderdeel geworden van het Haagse dna: een superdiverse stad. Dit vergroot niet alleen de bereidheid van de Haagse gemeenschap om vluchtelingen op te nemen. Ook
voor vluchtelingen is het aantrekkelijk om zich te vestigen in een superdiverse stad;
de maatschappelijke infrastructuur en voorzieningen zijn simpelweg meer toegerust
op inwoners met een migrantenachtergrond. Kansen en mogelijkheden voor migranten zijn groter in een superdiverse stad.
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De verwachting is dus dat Den Haag kan rekenen op nog meer statushouders die nu
elders in het land zijn geplaatst en de voorkeur hebben zich permanent te vestigen
in een superdiverse stad als Den Haag. De geschiedenis van migranten in Nederland
bevestigt de voorkeur voor en de trek naar de steden in de Randstad. De gemeente
Den Haag en de overige G4-gemeenten kunnen met dit gegeven hun voordeel doen in
de gesprekken met het Rijk over het vluchtelingenbeleid en bijbehorende financiën.
De G4 zijn in die zin primair probleemeigenaar van het vluchtelingenvraagstuk in
Nederland.
Ook het optreden van de gemeente Den Haag op de komst van vluchtelingen kan rekenen op lof van het overgrote deel van de Hagenaars die wij hebben geïnterviewd.
Het besluit om 700 extra statushouders op te vangen is een duurzame benadering van
het vraagstuk. De gemeente kiest daarmee voor de opvang van vluchtelingen die direct
onderdeel uit kunnen maken van de Haagse samenleving. Daarnaast is er door de
gemeente strategisch ingespeeld op het draagvlak van de opvang van vluchtelingen
in de Haagse gemeenschap. Door de statushouders in geïmproviseerde woningen te
huisvesten gaat dit niet ten koste van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen
voor andere inwoners. Met de spreiding van de huisvesting van statushouders in verschillende wijken van de stad wordt rekening gehouden met het absorptievermogen
van de wijk en het sentiment onder de bestaande bewoners.
De werkwijze van de gemeente Den Haag bij de organisatie van bewonersavonden
– met intensieve aandacht voor vragen en zorgen van individuele bewoners – is landelijk in positieve zin opgevallen en door andere gemeenten overgenomen.
De in Den Haag gevestigde internationale organisaties op het gebied van ‘vrede &
recht’ hebben tevens een belangrijke rol gespeeld in de overwegend positieve reactie
van de stad op de komst van vluchtelingen. De door ons geïnterviewde ngo’s zijn internationaal georiënteerd, maar hebben in het vluchtelingenvraagstuk bijgedragen
aan de succesvolle vestiging van vluchtelingen in hun directe omgeving. Zowel de stad
als de vluchtelingen profiteren van de deze kosteloze professionele inzet.

6.2

toekomstperspectief van de stad van aankomst den haag

Zoals in paragraaf 6.1 omschreven heeft de stad Den Haag overwegend positief gereageerd op de komst van vluchtelingen, en is de ontvangst van de vluchtelingen succesvol verlopen. Dit is een positieve voorspeller van de houdbaarheid in de toekomst van
Den Haag als stad van aankomst. Toch moeten we een aantal zorgpunten aanstippen
ten aanzien van de duurzaamheid van Den Haag als stad van aankomst.
Den Haag is een gesegregeerde stad. De Haagse elite, de autochtone middenklasse,
de aan de internationale stad verbonden expats en de kansarme migranten wonen –
allicht enigszins gechargeerd – elk in een eigen deel van de stad. De kansarme migranten hebben zich veelal gevestigd in de oude Haagse volkswijken op het veen, waarbij de
Schilderswijk en het naastgelegen Transvaal het meest in het oog springen. Hoewel er
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in deze wijken absoluut geen sprake is van de in de aan de stad van aankomst gerelateerde theorieën voorspelde gettovorming – deze wijken zijn schoon, heel en veilig – is
er wél sprake van substantiële sociaaleconomische problematiek zoals werkloosheid
en armoede. Ondanks het spreidingsbeleid van de gemeente is de kans groot dat een
behoorlijk deel van de kansarme statushouders zich uiteindelijk alsnog in de kwetsbare Haagse migrantenwijken vestigen. Een dergelijke beweging kan de segregatie in
Den Haag verder vergroten met alle negatieve gevolgen van dien. De Haagse segregatie
is verankerd in de fysieke structuur van de stad – het merendeel van de sociale huurwoningen zijn gebouwd op het veen – en dat is niet eenvoudig te veranderen. Niettemin zien wij mogelijkheden voor verandering bijvoorbeeld door het bouwen van tiny
houses: goedkope koopwoningen en betaalbaar voor mensen met een uitkering. Dit
vergroot eigenaarschap van de inwoners en biedt mogelijkheden tot betere spreiding
van bevolkingsgroepen. Een ander voorbeeld voor het tegengaan van segregatie is de
zogeheten co-housing: het gezamenlijke huisvesten van studenten (hoge sociaaleconomische status) met alleenstaande vluchtelingen (lage sociaaleconomische status). Een
dergelijke constructie wordt ook genoemd in de combinatie waarin mantelzorger en
verzorgende samen kunnen worden gehuisvest.
Ten slotte kan er ook een appèl worden gedaan op de zijnswaarde van de woningbouwverenigingen, en dan met name op het gebied van eigenaarschap. Zijn er mogelijkheden om – uiteraard onder bepaalde voorwaarden – het eigenaarschap van de
woning over te dragen aan de huurder? Woningbouwverenigingen hebben immers
primair een maatschappelijke rol te vervullen: betaalbare en goede woningen realiseren voor mensen met een smalle beurs.
Een tweede zorgpunt betreft de polarisatie in sociaaleconomisch perspectief tussen
winners en losers van de verdergaande internationalisering van de samenleving. Den
Haag kampt met een relatief hoge werkloosheid onder de lager opgeleide bevolking,
en dan met name onder de lager opgeleide migranten. Den Haag heeft namelijk – ook
historisch gezien – weinig werkgelegenheid voor lager opgeleiden. Internationale
trends en de gevolgen van de opkomende robotisering zorgen ervoor dat het economisch perspectief voor lager opgeleiden in Den Haag niet snel zal verbeteren.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen een groot deel van de in Den Haag gevestigde statushouders ook niet aan een baan kunnen komen, waarmee de sociaaleconomische
polarisatie in Den Haag zal worden vergroot met alle ongewenste gevolgen van dien,
zoals armoede en criminaliteit. Bovendien wordt het hebben van een baan vaak genoemd als de belangrijkste voorwaarde voor vluchtelingen om volledig onderdeel uit
te maken van de samenleving in een land en stad van aankomst.
De vraag, en daarmee ook de opgave voor de stad, is hoe te zorgen voor voldoende
werkgelegenheid voor de lager opgeleiden. Of vanuit een ander perspectief bezien:
hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Haagse beroepsbevolking beter aansluit op de
– Haagse – arbeidsmarkt? Is het mogelijk om als grote stad te investeren in de capaciteiten van je beroepsbevolking?
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Een creatieve blik op arbeid zou tevens kunnen bijdragen aan een hogere werkgelegen
heid. Zoals bijvoorbeeld het witten van vrijwilligerswerk, een renaissance van duo
banen en/of arbeidstijdverkorting. Het vergroten van je werkgelegenheid is immers
gunstige bijvangst van de 6-urige werkweek naar Zweeds model. Door een kortere
werkweek wordt ruimte gecreëerd voor anderen om aan het werk te gaan.

6.3

den haag, duurzaam een stad van aankomst

Onder voorbehoud van de onder paragraaf 6.2 omschreven zorgpunten concluderen
we dat Den Haag duurzaam een stad van aankomst is. Den Haag heeft in de afgelopen
periode overwegend positief gereageerd op de komst van vluchtelingen, en wij verwachten dat Den Haag ook in de toekomst nieuwkomers kan blijven opnemen zonder
dat dit een risico hoeft te vormen voor de behoeften van de Hagenaar op de lange
termijn.
Bovendien maakt (een toename van) diversiteit een stad aantrekkelijker. De aanwezigheid van een diverse bevolking maakt onderdeel uit van de onweerstaanbare aantrekkelijkheid van andere superdiverse steden als Berlijn, New York en Sydney. Het bevorderen van (super)diversiteit door blijvend nieuwkomers op te nemen is vanuit deze
optiek dan ook verantwoord duurzaam grootstedelijk beleid.
Vanuit dit perspectief bezien adviseren wij om de diversiteit juist te cultiveren. Chinatown en de Haagse markt met haar internationale allure zijn inmiddels uitgegroeid tot
Haagse publiekstrekkers. Allicht kunnen ook andere aspecten van superdivers Den
Haag meer worden gecultiveerd. Neem bijvoorbeeld de potentie van de oriëntale omgeving van de Paul Krugerlaan of de Oost-Europese renaissance van de Weimarstraat
(what’s in the name!). Een superdiverse stad brengt ook duurzaam superdiverse kansen
met zich mee.
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Bijlage 1 – De oproep van Sannaz
Dames en heren,
Dit is Tarek, Syriër, goede vriend, hart van goud en… superkok! Tarek is naarstig op
zoek naar een kamer in Zoetermeer of Den Haag. En wie weet kun jij hem daarmee
helpen. Lees even snel verder, want het zit namelijk zo:
Tarek is gevlucht uit zijn land en woonde tijdelijk in azc Den Haag. Daar hebben wij in
december in de Horeca Academy gekookt voor 600 andere asielzoekers. De eigenaar
van deze particuliere opleiding was zo onder de indruk van zijn kookkunsten, dat hij
hem een kosteloze plek in zijn opleiding heeft aangeboden. Onwijs goed nieuws, zou
je denken toch?
Helaas is Tarek nu overgeplaatst naar Luttelgeest. Wat? Luttelgeest?! Ja, ergens in het
noorden van het land, tussen de koeien en kalfjes. Niks mis ermee natuurlijk, maar zo
loopt ‘ie dus wel een geweldig grote kans mis. Tenzij wij hem aan een verblijfplaats
kunnen helpen in de omgeving van Den Haag of Zoetermeer.
Dus heb jij nog een plek vrij in je woning, ken je mensen die dat hebben of heb jij dé
gouden tip om hem beter op weg te helpen? Deel dan alsjeblieft dit bericht.
Oja, mocht je zelf ruimte vrij hebben in je woning, kun je dagelijks rekenen op een
overheerlijke maaltijd van de hand van deze kok! Beloofd!
Liefs,
Sannaz
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Bijlage 2 – Namenlijst geïnterviewden

1

Wie

Organisatie & Functie

Datum

Roel in ’t Veld

Professor governance and

22 april 2016

sustainability Universiteit Tilburg
2

Margriet ten Hove

Directeur Vluchtelingenwerk

29 april 2016

Den Haag
3

Andrea van Dijk - Imhof

Beleidsregisseur

29 april 2016

Uitvoeringsprocessen Centraal
Orgaan opvang asielzoekers
4

Jan Booij

Jan Booij

17 mei 2016

Advies; interculturalisatie
& internationalisering,
management- en bestuurlijke
vraagstukken
5

Esther Beneder

Bestuursadviseur bgm/gm

20 mei 206

Den Haag
6

Klaas Ouderdorp

Beleidsadviseur, gemeente

27 mei 2016

Den Haag
7

Sophie Schellens

Justice & Peace, The Hague

30 mei 2016

Welcome Refugees, programma
medewerker Migratie
8

Annegien Wartna

Beleidsadviseur Wonen,

1 juni 2016

gemeente Den Haag
9

Edgar Neo

Kerk in Den Haag

10 juni 2016

10

Willem Jansen

Initiatives for Change

16 juni 2016

11

Robin de Jong

Opbouwwerker Haagse Hout, stek

20 juni 2016

12

Appie

Appie’s recycling Haagse Markt

21 juni 2016

13

Aad van Loenen

Directeur vakschool de Eider,

21 juni 2016

buitengewoon geëngageerde
Schilderswijker
14

Judith Vastenburg

Beleidsadviseur dienst ocw,

4 juli 2016

gemeente Den Haag
15

Bram Schinkelshoek

Directeur Kessler Stichting

7 juli 2016

16

Sannaz Moghadam

Kruiwagen voor gevluchte super

12 juli 2016

kok Tarik
17

Denice Spaans

Het Haagse College
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Slotwoord

Dit onderzoek begon met contrast: het verhaal achter de foto van Aylan Kurdi, verdronken kind en instant icoon van blootgelegd leed. De foto die zorgde dat barmhartigheid in een sceptische maatschappij kwam bovengedreven. En daar scherp tegenin,
in de maand erna: enkelvoudige barmhartigheid die met massale perversiteiten werd
bekogeld en weg geschreeuwd in Steenbergen.
Dat contrast hoefde niet gezocht te worden. Dat contrast was er en was echt. Zo begon
ons onderzoek, in tijd, en ook hier op papier. Sinds aanvang van de opdracht, in september 2015, tot aan de besluitende zinnen van dit slotwoord (dat overigens niet
helemaal het einde zal blijken te zijn), precies een vol jaar later, heeft dit contrast ons
vergezeld. Niet alleen getekend door deze twee momenten in de korte maar propvolle
historie van dit dossier – als we de meest recente vluchtelingencrisis daartoe mogen
comprimeren – maar door een onstuitbare stroom. In binnen- en buitenland. Van ‘wir
schaffen das’ tot geïmporteerd terrorisme, van het geleur in Oranje tot ministeriële
inspanningen om asielzoekers sneller aan het werk te krijgen, van omhekte landsgrenzen tot de luchtbrug met Turkije. Dit onderwerp was geen dag uit de krant, geen
dag van tv.
Ook nu nog, in september 2016, is het contrast niet vervaagd. De berichtgeving is veelstemmig maar niet eensluidend: de deal met Turkije wordt uitgevoerd, wordt niet uitgevoerd, de deal is een oplossing, de vlucht verplaatst zich over zee naar Italië. En ook
in ons land: er is een overschot aan bedden, locaties worden gesloten. Maar tegelijk
ook: er is een stuwmeer aan statushouders die geen woningen kunnen krijgen,
nieuwe locaties met aanvullende opvang worden geopend.
Inleidend stelden wij dit onderzoek te zijn begonnen met de gedachte dat het beter
kan, dat er winst te behalen is, zowel maatschappelijk als individueel. Aan het eind
van dit onderzoek staat deze gedachte nog altijd overeind. Maar nu niet slechts als
gedachte, als vermoeden, maar gefundeerd door theorie en empirie, als uitkomst van
ons onderzoek. De concrete conclusies en aanbevelingen zijn per deelonderzoek terug
te vinden en worden hier niet herhaald. Hier bieden we alleen nog plaats aan samenhangend meta-beeld boven onze macro-meso-micro-compositie. En dat in een enkele
alinea, omgeven van courante contrasten en polymorfe complexiteiten. Waar onze
gezamenlijke en overstijgende aanbeveling op neerkomt is dit:
breng de mens terug in het systeem. Want de mens is weggeregeld. Gereduceerd tot
procedures, rechten, plichten, voorschriften. En dat is niet geheel onbegrijpelijk. Om zo
min mogelijk last te hebben van de gepolitiseerde context, waar meningen uitgroeien
tot feiten en contrasterende opvattingen het vraagstuk uiteenrukken in losse, hapklare,
uitzendbare brokken, is het overzichtelijker om te vereenvoudigen. De complexiteit
van waarden, normen en moraliteit lijkt beter beheersbaar in afgebakende juridische
en technische eenheden. Maar, zoals wij in dit onderzoek hebben kunnen constateren,
daarmee zijn de complexiteiten niet ontrafeld. Ze zijn verplaatst en vergroot. Van ministerie naar maatschappij. Van de papieren werkelijkheid naar de praktijk. Beheersbaarheid hoort niet voorop te staan. Het gaat om de uitkomsten voor maatschappij
en mens. Het terugbrengen van de mens in het systeem begint in de stad. Want daar
is waar de uitkomsten zichtbaar zijn. Mensen wonen immers in gemeenten, niet in
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ministeries. De stad kan fungeren als het empathisch hart van de samenleving, waar
diversiteit niet uitzondering maar norm is. Waar diversiteit benoemd, gecultiveerd en
gestimuleerd wordt. En waar burgerschap begint. Gericht op kansen en perspectief,
niet op afkomst of oorsprong. Dat vraagt om een sterkere rol van de stad. Als directe
plaats van aankomst, en daarmee van ontwikkeling en ontplooiing vanaf dag één.
Vanuit dat perspectief van optimale uitkomsten voor mens en maatschappij, kan
herleid worden wat nodig is op systemisch niveau. En kan vervolgens weer worden
vertaald naar het construct van beheersbaarheid. Ofwel: een omgekeerde logica. In
kantoortaal: van outcome naar input. Of: van mens naar maatregel. En niet andersom.
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Epiloog
9 maart 2018
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag beginnen samen met het kabinet
aan een pilot om vluchtelingen direct in de vier grote steden te huisvesten. Dat
betekent dat deze vluchtelingen niet worden opgevangen in asielzoekerscentra
en naar rato van het aantal inwoners worden verdeeld over deze vier steden. Een
woordvoerder van het kabinet zegt daarover: “Met vluchtelingen die een verblijfs
vergunning krijgen en daardoor statushouder worden, werkten we al langer zo.
Met deze pilot slaan we nu de wachttijd in het asielzoekerscentrum over, zodat
mensen gelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.” Burgemeester Van der
Laan van Amsterdam is blij met de aanpak: “Deze aanpak past beter bij onze
participatiemaatschappij. Vanaf dag één zijn zij nu Amsterdammer, Utrechter,
Hagenaar of Rotterdammer en kunnen ze gelijk werken aan hun toekomst. En ook
onze steden worden er beter van: meer zelfredzame mensen die niet twee jaar
hebben zitten verpieteren in een azc. Nu kunnen ze gelijk iets van hun toekomst
maken, in vrede en veiligheid.”
De pilot wordt niet overal met applaus begroet. Diverse oppositiepartijen vrezen
dat een geslaagde proef leidt tot afschaffing van het huidige asielsysteem. En dat
gemeenten in Nederland daarmee worden overspoeld door een oncontroleerbare
stroom van gelukszoekers. “Als iedereen een huis en een uitkering krijgt, loopt
het hier storm. Dan kost het een vermogen om mensen terug te sturen.”
Volgens het kabinet hoeft daarvoor niet gevreesd te worden. “Al jaren is het aantal
vluchtelingen dat recht heeft om te blijven groter dan het aantal dat geen ver
blijfsstatus krijgt. Binnenkort worden op Europees niveau afspraken gemaakt over
de verdeling van vluchtelingen, waarmee het percentage dat recht heeft op verblijf
alleen maar verhoogd wordt zonder dat de aantallen toenemen.”
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15 juni 2020
Twee jaar na aanvang van de pilot van het kabinet en de vier grote gemeenten om
vluchtelingen direct in de gemeente te vestigen, blijkt dat de proef succesvol is.
Onderzoek toont aan dat de vluchtelingen die direct in de stad komen wonen
sneller werk vinden, de taal beter en sneller spreken, een betere gezondheid
hebben en meer zelfredzaam zijn dan vluchtelingen die eerst in een asielzoekers
centrum worden opgevangen. Ook ervaren zij meer binding met hun woonplaats
en voelen zij zich Amsterdammer, dan wel Utrechter, Hagenaar of Rotterdammer.
Volgens een van de onderzoekers heeft dat te maken met de mogelijkheden die
deze asielzoekers in de grote steden krijgen om zich te ontplooien. “Het maakt
nogal een verschil of je direct kunt meedoen in de maatschappij, of eerst een paar
jaar moet wachten in een kunstmatige omgeving. We zien ook dat er bijvoorbeeld
sneller wordt begonnen met preventie voor vluchtelingenkinderen, waardoor zij
beter presteren op school en minder zorgproblematiek ondervinden. Dat geldt ook
voor volwassenen. Veel mensen komen hier met een trauma. In het azc kan dit
niet goed behandeld worden, omdat mensen eerst een vaste verblijfplaats moeten
hebben. Terwijl ze wachten in het azc loopt de problematiek op. Met dit onderzoek
hebben we inzichtelijk kunnen maken dat directe huisvesting veel voordelen heeft
voor de mensen zelf, maar ook voor de maatschappij. Zo zijn er minder kosten
nodig voor uitkeringen en zorg.”
Hoewel er overwegend goede uitkomsten zijn, verloopt het terugsturen van asiel
zoekers die geen verblijfsstatus krijgen nog moeizaam. “Mensen die geen recht
hebben om te blijven willen meestal niet terug. Dat zal altijd de schaduwzijde
blijven van deze lange procedures. Dat was in de situatie met de asielzoekerscentra
ook al zo.” De verwachting is dat op basis van deze uitkomsten in de loop van dit
jaar de eerste asielzoekerscentra worden gesloten.
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