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        VOORWOORD

Verreweg de meeste allochtonen die thans tot de ouderen worden gerekend, maken 
deel uit van de eerste golf van migranten die na de oorlog in Nederland arriveerden. 
Zij waren toen doorgaans jong en degenen die zijn gebleven, hebben hun werkzame 
bestaan - als werknemer of in het huishouden - in Nederland doorgebracht. Langzaam 
aan stijgt het aantal allochtone ouderen in Nederland en de getalsmatige betekenis zal 
in de komende jaren verder gaan toenemen. Allochtone ouderen komen dan ook steeds 
meer in het vizier van beleid en onderzoek. 
Dit onderzoeksrapport belicht hoe het op dit moment met hun leefsituatie is gesteld en 
welke ontwikkelingen hierin zijn te bespeuren. Naast een uitgebreide beschrijving van 
demografi sche gegevens gaat aandacht uit naar de onderwijs- en arbeidsmarktpositie, 
naar de sociale netwerken waarbinnen allochtone ouderen verkeren en naar hun 
gezondheid en opvattingen over en behoefte aan zorg. Voorts inventariseert het rapport 
belangrijke kennislacunes die nader onderzoek vragen. 

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Dank gaat uit naar drs. L.J.M. Aarnink en drs. L. van Wunnink 
van dit ministerie voor hun bijdragen aan de totstandkoming van voorliggend 
onderzoeksrapport. 

 

Prof. dr. P. Schnabel
Directeur SCP
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         INLEIDING

1.1 Aanleiding en vragen
Allochtone ouderen vormden tot nog niet zo lang geleden in onderzoek en beleid een 
weinig belichte groep. Hun aantal was tamelijk klein en ook speelde een rol dat het 
minderhedenbeleid, en in het kielzog hiervan het onderzoek, zich met name richtte op 
problemen in het onderwijs, bij de inburgering en op de arbeidsmarkt. Bij geen van 
deze terreinen vormden ouderen een bijzondere aandachtsgroep. Langzamerhand lijkt 
zich een kentering te voltrekken. Allochtone ouderen worden niet alleen talrijker, het 
aantal hoogbejaarden onder hen stijgt eveneens. Daarmee neemt ook de behoefte aan 
kennis over allochtone ouderen toe. De voorliggende studie, die op verzoek van het 
ministerie van VWS is uitgevoerd, heeft als doel om de stand van zaken op te 
maken ten aanzien van de kennis over allochtone ouderen. Ze richt zich in de eerste 
plaats op een brede beschrijving van de leefsituatie van allochtone ouderen. Duidelijk 
wordt gemaakt hoe allochtone ouderen er thans voorstaan op uiteenlopende terreinen 
als onderwijs, arbeid, sociale netwerken en gezondheid. Voor zover mogelijk gaat 
ook aandacht uit naar de ontwikkeling van de positie van allochtone ouderen. De 
inventarisatie en beschrijving van deze gegevens laat tegelijkertijd zien waar we nog 
weinig van af weten. Dit brengt ons bij de tweede doelstelling van deze studie; wat 
is thans bekend over de leefsituatie van allochtone ouderen en voor welke thema’s 
bestaan belangrijke informatielacunes? 

Concreet gaat het om de volgende vragen:
1. Hoe is het thans gesteld met de leefsituatie van allochtone ouderen, in hoeverre 
 verschilt de leefsituatie van allochtone ouderen van die van autochtone ouderen 
 en welke ontwikkelingen hebben zich in de leefsituatie van allochtone ouderen 
 voorgedaan?
2. Wat is op dit moment bekend van de leefsituatie van allochtone ouderen en voor 
 welke onderwerpen ontbreekt adequate informatie?

Nadere toelichting op de onderzoeksvragen 
In deze studie worden personen van 55 jaar en ouder tot de ouderen gerekend. 
Deze afbakening sluit aan bij de leeftijdsgrens die binnen beleid en onderzoek min 
of meer gangbaar is geworden. Om de leefsituatie van allochtone ouderen adequaat 
te kunnen vergelijken met die van autochtone ouderen zijn de alleroudsten (70+) 
buiten beschouwing gelaten. Autochtone ouderen tellen naar verhouding veel meer 
hoogbejaarde ouderen dan allochtone ouderen. Zonder de afgrenzing bij de leeftijd van 
69 jaar zou de vergelijking van allochtone en autochtone ouderen te zeer vertekenen 
(denk bijvoorbeeld aan de gezondheidssituatie). 

De leefsituatie van ouderen wordt vergeleken met die van personen in de leeftijd van 
35-54 jaar. Zij worden in de tekst ook wel ‘toekomstige’ ouderen genoemd. 

In deze studie worden onder allochtone ouderen in beginsel ouderen uit etnische 
minderheidsgroepen begrepen. Etnische minderheidsgroepen kenmerken zich door een 

1
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achterstandspositie en vallen om die reden onder het minderheden- of zoals het thans 
wordt genoemd integratiebeleid van de overheid. Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen vormen getalsmatig de belangrijkste etnische minderheidsgroepen. Daar-
naast worden vluchtelingen en asielzoekers en een aantal Zuid-Europese groepen tot de 
etnische minderheden gerekend. Hoewel de term allochtonen beduidend meer groepen 
omvat dan de term etnische minderheden worden in deze studie omwille van de 
leesbaarheid beide termen als synoniemen naast elkaar gebruikt.

In de onderzoeksvragen is gekozen voor de ruime term ‘leefsituatie’. Hiermee wordt 
tot uitdrukking gebracht dat in deze studie de aandacht breder is dan alleen de sociaal-
economische positie van ouderen. Niet alleen de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van 
allochtone ouderen komen aan de orde, maar ook bijvoorbeeld de beheersing van de 
Nederlandse taal, de samenstelling van hun sociale netwerken en hun gezondheid.

Een vergelijking-in-de-tijd biedt zicht op de ontwikkelingen in de leefsituatie van 
allochtone ouderen. Daartoe vergelijken we de huidige positie van ouderen met die 
van circa 10 jaar geleden. Een dergelijke vergelijking is vanwege het ontbreken van 
gegevens niet altijd mogelijk. In de desbetreffende hoofdstukken wordt dit steeds 
toegelicht.

Een beeld van de te verwachten ontwikkelingen krijgen we door de leefsituatie 
van ouderen steeds te vergelijken met die van toekomstige ouderen (35-54-jarigen). 
Deze vergelijking neemt in onderhavige studie een belangrijke plaats in. Ze moet 
vooral duidelijk maken of de samenstelling van de huidige allochtone ouderen in 
de komende jaren sterk zal veranderen. Indien bijvoorbeeld blijkt dat toekomstige 
allochtone ouderen duidelijk hoger opgeleid zijn en het Nederlands beter beheersen 
dan allochtonen die thans tot de ouderen worden gerekend, dan mag ervan worden 
uitgegaan dat - ceteris paribus - in de komende jaren het aantal hoger opgeleide, beter 
Nederlands sprekende allochtone ouderen zal toenemen. 

1.2 Plaats van de studie
In 1998 heeft het SCP een brede, inventariserende studie gepubliceerd over allochtone 
ouderen (Rapportage Minderheden 1998; Tesser et al.). De vraag rijst wat onderhavige 
studie, zo kort na het verschijnen van deze rapportage, hieraan heeft toe te voegen. 
Nieuw beschikbaar gekomen gegevens van de survey Sociale positie en voorzienin-
gengebruik allochtonen-1998 (SPVA-1998) en nieuwe demografi sche gegevens zijn 
een belangrijke toevoeging aan de bevindingen van Tesser et al. De SPVA-1998 
biedt door de grote steekproef goede mogelijkheden om uitvoerig de leefsituatie van 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen te beschrijven. Veel van de 
gegevens die Tesser et al. presenteren zijn afkomstig uit de SPVA’s van 1991 en 1994. 
In die zin bevat de voorliggende studie de meest actuele gegevens over allochtone 
ouderen. Het verschijnen van de SPVA-1998 biedt ook de mogelijkheid voor een 
vergelijking-in-de-tijd. Voorzover gegevens beschikbaar en op dezelfde wijze gemeten 
kan met behulp van eerdere afl everingen van SPVA-onderzoeken worden vastgesteld 
in hoeverre de leefsituatie van allochtone ouderen zich in de jaren negentig heeft 
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ontwikkeld.1 Ook in de beschrijving van deze ontwikkelingen onderscheidt deze studie 
zich van die van Tesser et al. De SPVA’98 vormt in voorliggende studie derhalve een 
belangrijke bron. De voornaamste karakteristieken van dit steekproefonderzoek zijn te 
vinden in de bijlage.
Met het voorgaande wil overigens niet gezegd zijn dat deze studie in de plaats komt 
van de Rapportage Minderheden van 1998. Voor degenen die kennis willen nemen 
van wat in de afgelopen jaren zoal te berde is gebracht over allochtone ouderen is dit 
nog steeds een belangrijke bron. In de onderhavige studie is hier ook bij herhaling 
uit geput. 

In de Rapportage ouderen 2001 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (De Klerk 
2001) is in het hoofdstuk allochtone ouderen een selectie van resultaten van dit rapport 
opgenomen (zie Dagevos 2001b). 

1.3 Opbouw
Hoofdstuk 2 is een demografi sch hoofdstuk met daarin een overzicht over onder meer 
het aantal allochtone ouderen en de ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. 
Dit hoofdstuk laat ook zien hoe de directe sociale omgeving van allochtone ouderen er 
uit ziet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheid van een partner en inwonende 
kinderen.
In hoofdstuk 3 gaat de aandacht uit naar het opleidingsniveau en naar de taalbeheersing 
van allochtone ouderen. Ook wordt getoond of het opleidingsniveau en de beheersing 
van het Nederlands van allochtone ouderen in de jaren negentig is veranderd. 
Hoofdstuk 4 informeert over de arbeids- en inkomenspositie van allochtone ouderen, 
waarbij aan de hand van uiteenlopende indicatoren de stand van zaken en de ontwik-
kelingen worden beschreven.
Aandacht voor de samenstelling van sociale netwerken van allochtone ouderen komt 
in hoofdstuk 5 aan de orde. 
Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan de gezondheidsituatie van allochtone ouderen en 
aan het thema zorg. 
In hoofdstuk 7 wordt het voorgaande samengevat door middel van de beantwoording 
van de twee onderzoeksvragen. 

De beschikbaarheid van uitgebreide demografi sche gegevens stelt ons in staat om 
voor uiteenlopende allochtone groepen aan te geven om welke aantallen het gaat, 
hoe de verdeling is naar geslacht en welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan 
(hoofdstuk 2). De beschrijving van de leefsituatie (hoofdstuk 3 tot en met 6) moet 
noodgedwongen beperkt blijven tot de ouderen uit de vier grootste minderheidsgroe-
pen, te weten Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Voor andere groepen 
ontbreken recente gegevens.
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Noot

1 De SPVA-onderzoeken zijn tamelijk goed vergelijkbaar, omdat de wijze van steekproeftrekking niet is 
 veranderd, de gemeenten waarin het veldwerk is  verricht grotendeels dezelfde zijn gebleven en dezelfde 
 wijze van enquêtering door middel van een vertaalde vragenlijst en met tweetalige enquêteurs is 
 gehanteerd. Over de mogelijk- en onmogelijkheden van vergelijking op basis van diverse SPVA’s is een 
 meer uitgebreide toelichting te vinden in Dagevos (2001a). 
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2         ALLOCHTONE OUDERENBEVOLKING: OMVANG, 
SAMENSTELLING EN ONTWIKKELINGEN

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen verschillende demografi sch getinte onderwerpen aan de orde. 
Aandacht gaat uit naar het aantal etnische minderheden dat inmiddels tot de ouderen 
kan worden gerekend en welke van de etnische minderheidsgroepen betrekkelijk veel 
of juist betrekkelijk weinig ouderen tellen. Ook wordt ingegaan op de leeftijdsverde-
ling van allochtone en autochtone ouderen en het aandeel mannen en vrouwen binnen 
de ouderenbevolking. Aan de orde komt voorts hoe het aantal allochtone ouderen zich 
in de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld. 
Bevolkingsgegevens worden gepresenteerd voor een fors aantal groepen. Het gaat om 
de vier grote minderheidsgroepen in Nederland, te weten de Turken, Marokkanen, 
Surinamers en Antillianen. Tevens worden Zuid-Europese groepen belicht, en wel 
de Italianen, Grieken, Spanjaarden, Portugezen en (voormalig) Joegoslaven. Voorts 
bevat dit hoofdstuk informatie over de omvang van de ouderenbevolking binnen vijf 
grote vluchtelingengroepen - Afghanen, Ghanezen, Somaliërs, Irakezen en Iraniërs - en 
wordt aangegeven hoeveel ouderen de Chinese1 bevolking in Nederland telt.

Genoemde groepen lopen op tal van punten uiteen. Alleen al de tijdsperiode dat deze 
groepen in Nederland zijn, verschilt net als de reden van hun komst. De komst van 
Zuid-Europese groepen vormde het begin van een periode van arbeidsmigratie, die 
aanving in de jaren vijftig en zestig. Al voor de oorlog waren er overigens Italianen in 
Nederland, onder meer werkzaam in de mijnen en als ijsbereiders en granitowerkers. 
In de jaren vijftig en zestig ging het bijna zonder uitzondering om mannen die naar 
Nederland kwamen om in de industrie te werken. Al vrij snel werden Zuideuropeanen 
getalsmatig overvleugeld door de komst van arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko. 
Vaak wordt gedacht dat de immigratie van Zuideuropeanen voorafging aan die van de 
Turken en Marokkanen. Dit geldt eigenlijk alleen maar voor de Italianen die al voor 
de oorlog in Nederland waren en voor de Spanjaarden. Voor het overige verliep de 
immigratie in grote lijnen parallel aan elkaar. Zowel de Zuid-Europese als de Turkse 
en Marokkaanse arbeidsmigranten hadden het idee om na een aantal jaren werken 
en sparen terug te keren naar het herkomstland. Betrekkelijk veel Zuid-Europeanen 
hebben dit in de loop der jaren ook daadwerkelijk gedaan, de feitelijke terugkeer 
van Turken en Marokkanen is daarentegen beperkt gebleven. Zij hebben in de jaren 
zeventig en tachtig hun partner en gezin laten overkomen en zijn in Nederland 
gebleven. 
De Surinaamse en Antilliaanse groep is vanwege de koloniale geschiedenis eigenlijk 
slecht te vergelijken met de arbeidsmigranten. Nogal wat Surinamers en Antillianen 
die thans tot de ouderen worden gerekend, zijn vanwege studieredenen naar Nederland 
gekomen, waren bij aankomst naar verhouding hoog opgeleid, doorgaans sterk op de 
Nederlandse samenleving georiënteerd en beheersten het Nederlands goed. 
De komst van personen uit de hier onderscheiden ‘vluchtelingengroepen’ is van 
recenter datum. Onder deze groepen bevinden zich, zoals uit de gegevens zal blijken, 
weinig ouderen. De Chinese groep vormt in zekere zin een vreemde eend in de 
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bijt, omdat arbeidsmigratie de belangrijkste achtergrond vormt van de komst van 
Chinezen in vooral de jaren zestig en zeventig, gevolgd door gezinsherenigende en 
gezinsvormende migratie, terwijl thans Chinezen zich vooral als politiek vluchteling 
melden. Een verandering in de achtergrond van de migratie doet zich overigens 
ook voor bij degenen die afkomstig zijn uit voormalig Joegoslavië. In de afgelopen 
10 jaar zijn leden van verschillende etnische groepen uit voormalig Joegoslavië als 
vluchteling naar Nederland gekomen. In de jaren zestig vormde arbeidsmigratie nog de 
belangrijkste aanleiding voor de komst naar Nederland.

De bevolkingsgegevens zijn ontleend aan het CBS. Gegevens over de vier grote 
groepen, ex-Joegoslaven en genoemde vluchtelingengroepen zijn afkomstig uit de 
Maandstatistiek van de bevolking, meer in het bijzonder de afl evering van september 
2000 waarin de bevolkingsgegevens van deze groepen per 1 januari 2000 zijn weerge-
geven. Het CBS presenteert in de Maandstatistiek geen gegevens over de autochtone 
bevolking. De omvang en samenstelling (naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat) 
van de autochtone bevolking is berekend door de allochtone bevolking af te trekken 
van de totale bevolking, gegevens die wel in de maandstatistiek zijn te vinden.2 
Informatie over de Zuid-Europese groepen en over de Chinezen is op ons verzoek 
door het CBS verstrekt.

Naast de omvang en samenstelling van de ouderenbevolking gaat in dit hoofdstuk 
ook aandacht uit naar het migratiemotief, verblijfsduur en terugkeer(geneigdheid) 
van allochtone ouderen en er wordt ingegaan op de kenmerken van het huishouden 
waartoe allochtone ouderen behoren. Dergelijke informatie laat zien hoeveel personen 
allochtone ouderen bij benadering tot hun directe sociale omgeving kunnen rekenen, 
waaronder een partner en inwonende kinderen. Gegevens over de samenstelling en 
kenmerken van het huishouden en over de migratiemotieven en verblijfsduur van 
allochtone ouderen zijn afkomstig uit de SPVA’98. Dit steekproefonderzoek is gehou-
den onder Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Voor de andere groepen is 
over de genoemde thema’s geen (actuele) informatie beschikbaar.

Zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht, worden personen in de leeftijd van 55 jaar 
en ouder tot de ouderen gerekend.3

2.2 Allochtone ouderenbevolking

2.2.1 Omvang en samenstelling
Tabel 2.1 toont de omvang van 15 allochtone groepen, onderscheiden naar leeftijds-
klassen. Als gezegd gaat het om de vier grootste, ‘klassieke’ etnische minderheidsgroe-
pen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen), om vijf vluchtelingengroepen 
(Afghanen, Ghanezen, Irakezen, Iraniërs en Somaliërs), vijf Zuid-Europese groepen 
(Italianen, Spanjaarden, Portugezen, Grieken en voormalig-Joegoslaven) en om Chine-
zen.
Tabel 2.1 onderscheidt ouderen (55+), ‘toekomstige ouderen’ (35-54-jarigen) en jonge-
ren (0-34-jarigen). (In de bijlage van dit hoofdstuk is een tabel te vinden met een 
fi jnmaziger onderscheid naar leeftijdsklassen.) Van genoemde allochtone groepen telt 
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de Surinaamse groep het grootste aantal ouderen; ruim 27.000 van de Surinamers in 
Nederland is ouder dan 55 jaar. Het aantal ouderen is bij de Turkse en Marokkaanse 
groep kleiner, maar is met ruim 21.000 Turkse en ruim 19.000 Marokkaanse ouderen 
inmiddels een substantiële categorie. Niettemin domineren bij de Turken en Marok-
kanen de jongeren het beeld; een zeer groot deel van de Turken en Marokkanen is 
jonger dan 35 jaar. 
Ongeveer 5.000 van de (voormalig) Joegoslaven, Italianen en Spanjaarden in Neder-
land is ouder dan 55 jaar. Het aantal Griekse (circa 2.000) en Portugese ouderen 
(circa 1.500) is beduidend lager. In Nederland wonen ongeveer 4.000 Chinese ouderen. 
Het aantal ouderen onder de zogenoemde vluchtelingengroepen is gering, met name 
binnen de Somalische en de Ghanese groep. Onder de Iraniërs en Irakezen is het aantal 
ouderen groter. Ook bevinden zich in deze groepen een fors aantal personen in de 
leeftijd tussen de 35 en 55 jaar. De Somalische en Afghaanse groep kenmerken zich 
door een zeer groot aantal jongeren. 

Tabel 2.1 Allochtonen naar leeftijd en herkomstland, 1 januari 2000 (absolute aantallen)4

   Turkije Marokko Suriname Antillen 
      (incl. Aruba)
0-34 jaar   225.590 194.695 186.435 74.390
35-54 jaar   61.720 48.285 89.030 26.440
≥ 55 jaar   21.580 19.220 27.045 6.735
totaal   308.890 262.220 302.515 107.195
       
   voormalig 
   Joegoslavië Italië Spanje Portugal Griekenland
0-34 jaar   41.660 19.510 18.420 8.515 7.065
35-54 jaar   19.845 8.550 7.010 3.585 2.730
≥ 55 jaar   5.430 5.640 4.645 2.175 1.485
totaal   66.935 33.700 30.075 14.275 11.280

   China Afghanistan Ghana Irak Iran Somalië
0-34 jaar   29.075 16.210 9.335 23.945 14.015 24.470
35-54 jaar   14.015 4.385 6.190 8.305 7.730 3.845
≥ 55 jaar   4.150 870 85 1.205 1.155 465
totaal   47.240 21.465 15.610 33.455 22.900 28.780
Bron: CBS (2000a; 2000b); CBS (Bevolkingsstatistieken) SCP-bewerking  

Ouderen uit de ‘minderheden’
Het CBS maakt in de bevolkingsstatistieken geen apart onderscheid naar doelgroepen 
van het minderhedenbeleid.5 Desondanks is op grond van tabel 2.1 wel een indruk te 
krijgen van het aantal ouderen dat tot de etnische minderheden behoort. Daartoe tellen 
we het aantal niet-westerse allochtone ouderen en de Zuid-Europese ouderen bij elkaar 
op (tabel 2.2). Het leeuwendeel hiervan behoort tot de etnische minderheden, maar 
de overlap is niet volledig. Chinezen bijvoorbeeld vallen niet onder het landelijke min-
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derhedenbeleid en behoren om die reden niet tot de etnische minderheden. Personen 
afkomstig uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië (m.u.v. Indonesië en Japan) worden 
tot de niet-westerse allochtonen gerekend, maar niet allen van hen behoren tot de 
etnische minderheden. Volgens de defi nitie van minderheden moet het namelijk gaan 
om vluchtelingen en asielzoekers en dit geldt niet voor iedereen die afkomstig is uit 
genoemde werelddelen.
 
De optelling van personen uit niet-westerse en Zuid-Europese landen levert dan ook 
slechts een globale indicatie op van het aantal ouderen uit de minderheden, het aantal 
moet bovendien als bovengrens worden beschouwd. Al met al leidt deze exercitie tot 
een aantal van 112.000 ouderen, minder dan 1 procent van de totale bevolking. Van 
hen is 17% afkomstig uit een Zuid-Europees land, de rest bijgevolg uit een niet-westers 
land. Van de ouderen uit de ‘minderheden’ behoort 67% tot één van de vier grote 
groepen. 

Tabel 2.2 Allochtonen naar leeftijd en herkomstland, 1 januari 2000 (absolute aantallen)
   niet-westerse  Zuid-Europese   ‘minderheden’
   landen  landen   totaal
0-34 jaar   977.410  95.170  1.072.580
35-54 jaar   338.705  41.720  380.425
≥ 55 jaar   92.655  19.375  112.030

totaal   1.408.770  156.265  1.565.035
Bron: CBS (2000a; 2000b); CBS (Bevolkingsstatistieken) SCP-bewerking  

Verschillen in leeftijdsverdeling tussen autochtonen en etnische minderheidsgroepen
De verschillen in de leeftijdsverdeling van (allochtone en autochtone) groepen komen 
duidelijk naar voren in fi guur 2.1. Hierin is voor dezelfde allochtone groepen als 
hierboven het aandeel personen in verschillende leeftijdsklassen gepresenteerd. Ter 
vergelijking wordt steeds de leeftijdsverdeling van de autochtone bevolking getoond. 
Omwille van de overzichtelijkheid worden gegevens in drie afzonderlijke fi guren 
gepresenteerd: de vier grootste minderheidsgroepen, de vluchtelingengroepen (en Chi-
nezen) en de Zuid-Europese groepen (incl. voormalig Joegoslaven).

In de fi guur komt duidelijk tot uitdrukking dat de Turkse en Marokkaanse groep veel 
jongeren telt. Circa driekwart van de Turkse en Marokkaanse bevolking is jonger dan 
35 jaar. Bij de autochtonen is dit aandeel veel lager; 44% van de autochtone bevolking 
is jonger dan 35 jaar. Het aandeel ouderen (55+) is bij de Turken en Marokkanen 
betrekkelijk gering, vooral het aantal hoogbejaarde Turken en Marokkanen is klein.
 
De leeftijdsverdeling van Surinamers is anders dan die van de Turken en Marokkanen; 
de Surinaamse groep telt verhoudingsgewijs meer ouderen dan de Turkse en Marok-
kaanse groep. Het aandeel jongeren (35-) is fors lager dan bij de Turken en Marok-
kanen en het aandeel ouderen en toekomstige ouderen fors hoger. De Surinaamse groep 
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telt inmiddels een tamelijk groot aantal hoogbejaarden (75+).
Ook voor de Surinamers geldt evenwel dat het in vergelijking met de autochtonen 
een betrekkelijk jonge bevolking is. In vergelijking met de autochtone groep telt de 
Surinaamse groep naar verhouding meer jongeren en minder ouderen. Het verschil 
tussen autochtonen en de Surinaamse groep is wat betreft de leeftijdsverdeling het 
kleinst bij de middencategorieën. 
De Antilliaanse groep ligt qua leeftijdsverdeling tussen de Turken en Marokkanen 
enerzijds en de Surinamers anderzijds. Binnen de Antilliaanse groep zijn er naar 
verhouding iets minder jongeren dan bij de Turken en Marokkanen, terwijl de Antil-
liaanse groep relatief weer meer jongeren telt dan de Surinamers. Het zelfde geldt voor 
de vertegenwoordiging van ouderen: onder Antillianen zijn er naar verhouding meer 
ouderen dan onder de Turken en Marokkanen, maar bij de Antillianen is het aandeel 
ouderen weer lager dan bij de Surinamers.   
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Het hierboven geschetste beeld - naar verhouding veel jongeren en weinig ouderen 
onder de etnische minderheden - geldt in extremis voor de hier onderscheiden vluchte-
lingengroepen (zie vervolg fi guur 2.1). Zo is een zeer groot aandeel van de Somaliërs 
in Nederland jonger dan 34 jaar. Ook de Afghaanse groep telt zeer veel jongeren. 
Opvallend aan de Ghanese groep is het hoge aandeel personen in de leeftijd tussen 
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de 35 en 44 jaar. Ditzelfde geldt voor de Iraanse en Iraakse groep, waar eveneens het 
aandeel personen tussen de 35 en 44 jaar betrekkelijk groot is. 
Ook de Chinese groep telt veel jongeren, maar hier is het verschil in leeftijdsverdeling 
met autochtonen niet zo groot als bij de vluchtelingengroepen.
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Het aandeel ouderen is, van de hier onderzochte allochtone groepen, bij de Zuid-
Europese groepen het grootst. Het aandeel Italianen, Portugezen, Grieken en Spanjaar-
den in de leeftijd van 55 tot en met 64 jaar ligt in dezelfde orde van grootte als bij 
de autochtonen. Het belangrijkste verschil met autochtonen is dat bij de Zuid-Europese 
groepen het aandeel 65-plussers en hoogbejaarden beduidend lager is. Wat verder 
opvalt bij de Zuid-Europeanen is het hoge aandeel personen in de leeftijd van 15 tot 
en met 34 jaar.

Allochtone ouderen in de ouderenbevolking
Met de vaststelling dat binnen de etnische minderheden de jongeren sterk en de oude-
ren in betrekkelijk geringe mate zijn vertegenwoordigd, is al een indicatie verkregen 
over de vraag welk deel van de ouderenbevolking bestaat uit etnische minderheden. 
Op het totaal aantal ouderen in Nederland is het aandeel niet-westerse allochtone 
ouderen betrekkelijk gering: van de ouderen in Nederland (55+) behoort 2,4% tot de 
niet-westerse allochtonen en een half procent tot de Zuid-Europese ouderen (tabel 2.3).

Tabel 2.3 Ouderen (55+) naar etnische groep, 1 januari 2000 (absolute aantallen en als percentage in de ouderenbevol-
king)
     absoluut  % in de
       beroepsbevolking
- niet-westerse allochtonen    92.655  2,4%
waarvan:   
 Turken     21.580  0,6%
 Marokkanen    19.220  0,5%
 Surinamers     27.045  0,7%
 Antillianen    6.375  0,2%
 overige niet-westerse allochtone groepen  18.075  0,5%
    
- Zuid-Europese groepen    19.375  0,5%
    
totaal ouderen uit de ‘etnische minderheden’  112.030  2,9%
    
totale ouderenbevolking    3.735.340 
Bron: (CBS, 2000a;2000b); CBS (Bevolkingsstatistieken), SCP-bewerking

Ouderen: mannen en vrouwen
Het aandeel mannen en vrouwen bij allochtone ouderen wijkt af van de leeftijdsverde-
ling van autochtone ouderen (Tabel 2.4. Vanwege het geringe aantal ouderen afkomstig 
uit vluchtelingenlanden wordt het onderscheid naar geslacht voor deze groepen niet 
gepresenteerd.) Is het zo dat bij autochtonen de mannen - als gevolg van een lagere 
levensverwachting - in de minderheid geraken naarmate de leeftijd stijgt, bij etnische 
minderheden is er sprake van een ander beeld, dat overigens verschilt tussen etnische 
minderheidsgroepen. Bij de Marokkanen is in elk van de onderscheiden leeftijdsklas-
sen het aandeel mannen steeds groter dan het aandeel vrouwen, ook in de categorie 
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van hoogbejaarden. Een belangrijke reden is dat Marokkaanse oudere mannen vaak 
jongere partners hebben (zie ook verderop in dit hoofdstuk), die de leeftijd van 55 jaar 
of ouder nog niet hebben bereikt. Voorts is het zo dat bij de Marokkanen sprake is 
van onvolledige gezinshereniging; betrekkelijk veel Marokkaanse mannen hebben hun 
partner nooit laten overkomen.
Deze factoren liggen ook ten grondslag aan het aandeel mannen en vrouwen bij de 
Turkse ouderen, met als verschil dat de gezinshereniging bij de Turken verder is 
voortgeschreden dan bij de Marokkanen en dat het leeftijdsverschil tussen oudere 
Turkse mannen en hun partners minder groot is. 

Bij de Surinamers en Antillianen valt vooral het geringe aandeel mannen op, met name 
in de categorie van 55-64-jarigen. Waarschijnlijk moet dit worden toegeschreven aan 
een oververtegenwoordiging van vrouwen in dit cohort dat naar Nederland is gekomen 
en/of dat vrouwen in geringere mate dan mannen zijn teruggekeerd naar Suriname 
c.q. de Antillen. 

Tabel 2.4 Ouderen (55+) naar leeftijd, geslacht en etnische groep (absolute aantallen en percentage mannen per 
leeftijdsklasse), 2000
      55-64 jaar      65-74 jaar      ≥ 75 jaar
    man  vrouw  % m  man  vrouw  % m  man  vrouw  % m
Turken   10.240  6.720  60%  2.440  1.865  55%  130  370  26%
Marokkanen  10.460  5.125  67%  2.310  990  70%  200  155  56%
Surinamers   7.410  8.330  47%  2.995  4.850  40%  1.200  2.530  32%
Antilianen   1.860  2.415  44%  525  1.010  34%  125  415  23%
            
Italianen   3.095  715  81%  1.070  325  77%  155  280  36%
Spanjaarden  2.230  1.150  66%  645  445  59%  65  110  37%
Portugezen   820  680  55%  310  270  53%  40  55  42%
Grieken   845  300  74%  175  110  61%  15  40  27%
 (ex-)Joegoslaven  1.845  1.765  51%  620  735  46%  130  325  29%
            
Chinezen   1.315  1.010  57%  645  600  52%  255  325  44%
            
autochtonen  672.260  677.523  50%  490.390  575.471  46%  309.092  571.204  35%
 Bron: CBS (2000a;2000b); CBS (Bevolkingsstatistieken), SCP-bewerking  

Opvallend is het zeer hoge aandeel mannen onder Italiaanse ouderen. Van de Italianen 
in de leeftijd van 55-64 jaar is maar liefst 81% man, in de leeftijd van 65-74 jaar 
bestaat de Italiaanse bevolking in Nederland voor 77% uit mannen. In vergelijking 
met de andere groepen zijn dit verreweg de hoogste percentages. De reden hiervan is 
dat weinig Italianen hun partner naar Nederland hebben laten overkomen, ze zijn in 
groten getale met een Nederlandse vrouw getrouwd. Tinnemans (1991) schat dat dit 
geldt voor circa 80% van de Italiaanse mannen van de eerste generatie. Ook onder 
Spanjaarden, Grieken en ex-Joegoslaven komen gemengde huwelijken betrekkelijk 



16       ALLOCHTONE OUDERENBEVOLKING

vaak voor, maar minder vaak dan bij de Italianen. Portugese arbeidsmigranten zijn 
vrijwel niet met Nederlandse vrouwen gehuwd (vgl. Lindo 1994). Het hoge aandeel 
gemengde huwelijken bij Spanjaarden en Grieken vertaalt zich in de verdeling van 
de seksen; het aandeel mannen onder deze groepen is hoog. Bij Portugezen is de 
geslachtsverdeling in de leeftijdscategorieën 55-64 jaar en 65-74 jaar veel gelijker, 
hetgeen de relatief hoge mate van gezinshereniging of -vorming met een Portugese 
partner weerspiegelt. Opvallend is dat de sekseverdeling bij de ex-Joegoslaven grote 
overeenkomsten vertoont met die van autochtonen en daarmee afwijkt van de andere 
Zuid-Europese groepen. Gegeven het betrekkelijk vaak voorkomen van gemengde 
huwelijken bij de arbeidsmigranten was bij de ex-Joegoslaven een andere sekseverde-
ling verwacht. Mogelijk is de recente instroom van vluchtelingen hierop van invloed.

Onder Chinese ouderen zijn in de leeftijdscategorieën 55-64 en 65-74 jaar mannen 
oververtegenwoordigd. Pas bij de alleroudsten maken vrouwen de meerderheid uit van 
de Chinese ouderenbevolking.

Leeftijdsverdeling ouderen 
Behalve dat het aandeel vrouwen en mannen bij de oudere minderheden anders is 
dan bij de oudere autochtonen, wijkt ook de leeftijdsopbouw van oudere minderheden 
af van die van oudere autochtonen (fi guur 2.2). Met name onder de Turkse en Marok-
kaanse ouderen zijn aanzienlijk meer ‘jongeren’ dan bij de autochtonen. Iets meer 
dan 45% van de Turkse en Marokkaanse ouderen is tussen de 55 en 59 jaar; bij de 
autochtonen behoort iets meer dan 20% van de ouderen tot deze leeftijdsklasse. Het 
aandeel hoogbejaarden (75+) bij de Turken en Marokkanen is zeer gering, terwijl bij 
de autochtonen meer dan een kwart van de 55-plussers ouder dan 75 jaar is. Van de 
vier grote allochtone groepen is het aandeel Surinamers in de leeftijdsklasse 55-59 het 
kleinst, terwijl het aandeel 70- en 75-plussers het grootst is.6

Ouderen uit de Zuid-Europese groepen onderscheiden zich van de Turken en Marok-
kanen door hun grotere aandeel 60-plussers. Vooral Griekse en Italiaanse ouderen zijn 
vaak tussen de 60 en 64 jaar oud. In vergelijking met de Surinamers zijn bij de Zuid-
Europese ouderen de hoogbejaarden evenwel minder sterk vertegenwoordigd. Qua 
leeftijdsverdeling liggen de Zuid-Europese ouderen derhalve tussen de Surinamers aan 
de ene kant en Turken en Marokkanen aan de andere kant. 

De leeftijdsverdeling van Chinese ouderen lijkt betrekkelijk veel op die van de Suri-
naamse ouderen. In vergelijking met ouderen uit de andere allochtone groepen is het 
aandeel hoogbejaarden (75+) groot.  
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2.2.2 Groei van het aantal allochtone ouderen
Uit het voorgaande blijkt dat het aandeel allochtone ouderen in de (ouderen)bevolking 
vooralsnog bescheiden is. Minder bescheiden is de stijging van het aantal allochtone 
ouderen, zoals die zich in de afgelopen 10 jaar heeft voorgedaan. Dit valt af te 
leiden uit tabel 2.5 waar voor de vier grootste minderheidsgroepen en voor vijf Zuid-
Europese groepen de omvang van de ouderenbevolking in 1990 en in 2000 staat 
vermeld. Gegevens over de vluchtelingengroepen waarover thans is gerapporteerd zijn 
voor het jaar 1990 niet voorhanden.
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Tabel 2.5 Bevolking van 35 jaar en ouder, naar etnische groep en leeftijd, 1990 en 2000
   1990 2000 verschil  index:
     1990-2000 1990=100
Turken  ≥ 55 jaar 6.145 21.580 15.435 351
  35-54 jaar 41.250 61.720 20.470 150
      
Marokkanen  ≥ 55 jaar 5.067 19.220 14.153 379
  35-54 jaar 35.327 48.285 12.958 137
      
Surinamers  ≥ 55 jaar 15.891 27.045 11.154 170
  35-54 jaar 49.795 89.030 39.235 179
      
Antillianen  ≥ 55 jaar 3.409 6.735 3.326 198
  35-54 jaar 16.376 26.440 10.064 161
      
 subtotaal vier  ≥ 55 jaar 30.512 74.580 44.068 244
grote groepen 35-54 jaar 142.748 225.475 82.727 158
      
Italianen  ≥ 55 jaar 2.995 5.640 2.645 188
  35-54 jaar 8.422 8.550 128 101
      
Spanjaarden  ≥ 55 jaar 2.692 4.645 1.953 173
  35-54 jaar 8.258 7.010 -1.248 85
      
Portugezen  ≥ 55 jaar 1.039 2.175 1.136 209
  35-54 jaar 3.361 3.585 224 107
      
Grieken  ≥ 55 jaar 483 1.485 1.002 307
  35-54 jaar 2.770 2.730 -40 99
      
(voormalig)   ≥ 55 jaar 1.321 5.430 4.109 411
Joegoslaven  35-54 jaar 9.158 19.845 10.687 217
      
 subtotaal Zuid- ≥ 55 jaar 8.530 19.375 10.845 227
Europese groepen 35-54 jaar 31.969 41.720 9.751 131
      
autochtonen  ≥ 55 jaar 2.972.986 3.295.955 322.969 111
  35-54 jaar 3.396.026 4.013.176 617.150 118
Bron: cijfers 1990: Roelandt et al. 1991; cijfers 2000: CBS (2000a; 2000b); CBS (Bevolkingsstatistieken), SCP-
bewerking

In 1990 telden de vier grootste minderheidsgroepen ruim 30.000 ouderen. Tien jaar 
later zijn dit er bijna 75.000, een stijging van ruim 44.000. Ofwel: de categorie ouderen 
uit de vier grootste minderheidsgroepen is in vergelijking met 10 jaar geleden bijna 
tweeëneenhalf keer zo groot geworden. De sterkste stijging heeft zich voorgedaan bij 
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de Turken en Marokkanen. In vergelijking met 1990 zijn er in 2000 3,5 keer zoveel 
Turkse en bijna 4 keer zoveel Marokkaanse ouderen. Daarmee vergeleken is de stijging 
van het aantal Surinaamse en Antilliaanse ouderen minder spectaculair, maar in rela-
tieve termen altijd nog fors groter dan de stijging van het aantal autochtone ouderen. 
De categorie Surinamers is in de periode 1990-2000 met ruim 10.000 gegroeid en is 
daarmee ruim anderhalf keer zo groot als in 1990. In vergelijking met 1990 is het 
aantal Antilliaanse ouderen nagenoeg verdubbeld. 

Ook bij de Zuid-Europese groepen is het aantal ouderen in de periode 1990-2000 
fors toegenomen. In zowel absolute als relatieve termen is de stijging het grootst bij 
voormalig Joegoslaven. Deze stijging kan niet alleen worden toegeschreven aan de 
‘veroudering’ van de groep, maar heeft ook te maken met de instroom van vluchtelin-
gen in de jaren negentig. Dit laatste heeft overigens vooral zijn weerslag op de stijging 
van het aantal ex-Joegoslaven in de leeftijd tussen de 35 en 54 jaar; binnen dit cohort 
bedraagt de stijging tussen 1990 en 2000 ruim 10.000 personen. 
Het aantal ouderen bij de Italianen, Spanjaarden en Portugezen is in de periode 
1990-2000 grofweg verdubbeld. Bij de Grieken is zelfs sprake van een verdrievoudi-
ging, maar het aantal Griekse ouderen was in 1990 ook zeer gering. 
De opvallendste ontwikkeling bij Zuid-Europese groepen zit hem eigenlijk niet zozeer 
in de stijging van het aantal ouderen binnen deze groepen. Opmerkelijk vooral zijn 
de ontwikkelingen in het aantal 35-54-jarige Zuid-Europeanen in Nederland. In de 
periode 1990 is dit aantal bij Italianen en Portugezen zeer licht toegenomen en bij 
de Spanjaarden en Grieken is dit aantal zelfs gedaald. Deze bevindingen wijzen op 
een substantiële remigratie van Zuid-Europeanen in de ‘productieve’ leeftijd. Tegelij-
kertijd wijzen de gegevens erop dat van een dergelijke remigratie onder oudere Zuid-
Europeanen in mindere mate sprake is. 

Toekomstige ontwikkelingen: prognose van het aantal ouderen binnen de Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse groep
De in de vorenstaande gegeven schets wijst op verschillen tussen groepen en ze wijst 
op dynamiek. Etnische minderheidsgroepen verschillen nogal wat betreft het aantal en 
aandeel ouderen. De Turkse en Marokkaanse bevolking is vooral een jonge bevolking. 
Tegelijkertijd is bij Turken en Marokkanen het aantal ouderen inmiddels substantieel 
en neemt bovendien in hoog tempo toe. Tenzij de remigratie in de komende jaren 
een hoge vlucht gaat nemen, is het te verwachten dat deze ontwikkeling doorzet. In 
vergelijking met de Turken en Marokkanen telt de Surinaamse en Antilliaanse groep 
naar verhouding aanzienlijk meer (toekomstige) ouderen. Gegeven de leeftijdsverde-
ling van de Surinaamse groep mag worden verwacht dat in de komende jaren bij 
deze groep de stijging van het aantal en aandeel ouderen het grootst zal zijn. Ook bij 
Antillianen is in de afgelopen jaren het aantal ouderen fors toegenomen, hetgeen naar 
verwachting in de komende jaren niet zal veranderen.

De zojuist uitgesproken verwachtingen worden bevestigd door de bevolkingsprognoses 
van het CBS (tabel 2.6)7. Het CBS maakt in haar prognoses onderscheid naar de 
vier grote groepen en naar niet-westerse allochtonen. Voor de Zuid-Europese en 
vluchtelingengroepen zijn geen afzonderlijke prognoses opgesteld.
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De stijging van het aantal ouderen doet zich naar verhouding het sterkst voor bij 
Antillianen en Surinamers. Ook bij de Turken en Marokkanen neemt naar verwachting 
het aantal ouderen toe, maar relatief minder sterk dan bij de Surinamers en Antillianen. 
Al met al zijn er volgens de prognose van het CBS in 2005 circa 125.000 niet-westerse 
allochtone ouderen in Nederland. Dat aantal loopt in de jaren daarna verder op en ligt 
in 2015 rond de 228.000. Ook dan is het aandeel ouderen dat behoort tot een van de 
vier klassieke allochtone groepen nog zeer groot (circa 70%), zij het minder groot dan 
thans het geval is; op dit moment maken leden van de vier grote groepen ongeveer 
80% van de niet-westerse allochtone ouderen uit.8

 Tabel 2.6 Prognose van de allochtone bevolking van 35 jaar en ouder (middenvariant), naar etnische groep en leeftijd, 
2000-2015 (aantallen x1.000)
   2000 2005 2015 index: 
      2000=100
Turken  ≥ 55 jaar 21,6 28,0 41,4 192
  35-54 jaar 61,7 81,2 119,5 193
      
Marokkanen  ≥ 55 jaar 19,2 23,9 34,8 181
  35-54 jaar 48,3 64,0 105,3 218
      
Surinamers  ≥ 55 jaar 27,0 35,8 65,8 243
  35-54 jaar 89,0 100,3 112,1 126
      
Antillianen  ≥ 55 jaar 6,7 9,7 18,1 270
  35-54 jaar 26,4 29,8 38,3 145
      
subtotaal  ≥ 55 jaar 74,6 97,4 159,8 214
  35-54 jaar 225,5 275,3 375,2 166
      
 niet-westerse  ≥ 55 jaar 92,7 125,2 228,0 246
allochtonen (totaal) 35-54 jaar 338,7 426,2 610,1 180
 Bron: Alders (1999) SCP-bewerking

Ontwikkelingen: terug- en vooruitblik
Figuur 2.3 vat zowel de feitelijke als de verwachte ontwikkeling samen van het 
aantal ouderen binnen de vier grootste minderheidsgroepen. Duidelijk is te zien dat 
de getalsmatige betekenis van ouderen sterk is toegenomen en in de komende jaren 
alleen maar verder zal gaan toenemen. Aan het begin van de jaren negentig waren 
er slechts enkele duizenden ouderen uit minderheden in Nederland. Reeds in 10 jaar 
is dit aantal aanzienlijk gegroeid tot bijna 75.000 in 2000. Over 15 jaar is dit aantal 
naar verwachting ruimschoots verdubbeld. Vooral het aantal Surinaamse ouderen stijgt 
naar verwachting fors, hetgeen samenhangt met het feit dat op dit moment het aantal 
Surinamers in de leeftijd van 35 tot 55 jaar zeer groot is.
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De rest van dit hoofdstuk gaat in op de migratieachtergrond en terugkeergeneigdheid 
en op de kenmerken van de directe sociale omgeving, zoals omvang en samenstelling 
van het huishouden en de burgerlijke staat. Deze gegevens worden ontleend aan 
de SPVA’98 en hebben derhalve uitsluitend betrekking op Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Voor de andere groepen is over deze onderwerpen 
geen (recent) materiaal beschikbaar, de Chinezen uitgezonderd. Over deze groep is 
enkele jaren geleden gerapporteerd door Vogels et al. (1999), waarin een hoofdstuk 
over ouderen is opgenomen.  

2.3 Migratieachtergrond en verblijfsduur
De overgrote meerderheid van de oudere etnische minderheden behoort tot de eerste 
generatie, zij zijn anders gezegd zelf in het herkomstland geboren. Van de oudere 
allochtonen (55+) afkomstig uit de niet-westerse landen behoort 3,1% tot de tweede 
generatie. Weinig Turkse (0,2%) en zeer weinig Marokkaanse ouderen (0,05%) kunnen 
tot de tweede generatie worden gerekend. Het aandeel tweede generatie ouderen is 
bij de Surinamers en Antillianen groter. Van de Surinaamse ouderen is 4,4% zelf in 
Nederland geboren, van de Antilliaanse ouderen geldt dit voor 4,5%.9 

Migratiemotieven
Oudere allochtonen zijn, zo blijkt uit deze gegevens, zelf als migrant naar Nederland 
zijn gekomen. In de SPVA is gevraagd naar het belangrijkste motief van migratie. 
Informatie over de belangrijkste reden voor komst naar Nederland is uitsluitend 
verzameld bij hoofden van huishoudens. Omdat zeker bij ouderen, en bij Turken en 
Marokkanen in het bijzonder, vrouwen zelden als hoofd van het huishoudens worden 
aangemerkt, worden hier alleen de gegevens van mannen getoond. 
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Uit fi guur 2.4 blijken grote verschillen in migratiemotieven tussen Turkse en Marok-
kaanse mannen aan de ene en Surinaamse en Antilliaanse mannen aan de andere 
kant. Turkse en Marokkaanse oudere mannen zijn bijna zonder uitzondering arbeidsmi-
granten, die in de jaren zestig en zeventig - deels spontaan, deels geworven -, naar 
Nederland kwamen voor het verrichten van laaggekwalifi ceerd werk, meestentijds 
in de industrie. Turkse en Marokkaanse mannen die thans tot de ouderen worden 
gerekend, behoren derhalve tot de zogeheten ‘gastarbeiders’, die naar Nederland 
kwamen om, zo was het voornemen, na enkele jaren arbeid in Nederland weer terug te 
keren naar het herkomstland. Over het algemeen genomen was deze generatie arbeids-
migranten afkomstig uit arme, achtergebleven plattelandsgebieden in respectievelijk 
Turkije en Marokko. Doorgaans waren zij, hetgeen later in deze rapportage nader zal 
worden toegelicht, zeer laag opgeleid. 

 

Werk is voor Surinaamse en Antilliaanse oudere mannen veel minder vaak een motief 
geweest om naar Nederland te komen. Zij waren vaker studiemigranten en kwamen 
naar Nederland om een (aanvullende) graad te halen. Bedacht moet worden dat deze 
migranten een specifi eke laag van de toenmalige Surinaamse en Antilliaanse samen-
leving vertegenwoordigden. Velen van hen waren afkomstig uit de hogere en mid-
denklasse, waren naar verhouding hoog opgeleid en vaak in sterke mate op Nederland 
georiënteerd (vgl. Van Hulst 1994). 
Behalve studiemigratie neemt bij Surinaamse ouderen de politieke situatie een belang-
rijke plaats in bij de motieven om naar Nederland te komen, doorgaans ging het om 
de (naderende) onafhankelijkheid. In vergelijking met Surinaamse ouderen noemen 
betrekkelijk veel Antilliaanse ouderen werk als belangrijkste reden voor komst naar 
Nederland. Behalve dat het hier om ‘spontane’ migratie gaat, heeft de Nederlandse 
industrie in de tweede helft van de jaren zestig Antilliaanse arbeiders geworven (Koot 
en Ringeling 1984). Voorts noemen Antilliaanse ouderen betrekkelijk vaak ‘overige 
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redenen’. Voorzover een meer concreet motief valt te achterhalen, gaat het hier om 
gezinshereniging of is men meegekomen met de ouders.

Het voorgaande wijst op grote verschillen tussen Turkse en Marokkaanse ouderen 
enerzijds en Surinaamse en Antilliaanse ouderen anderzijds. Turken en Marokkanen 
die thans tot de ouderen behoren, zijn overwegend afkomstig uit de arme, vaak 
agrarische strata, terwijl bij de Surinaamse en Antilliaanse ouderen juist de midden- 
en hogere klassen sterk zijn vertegenwoordigd. Het behoeft nauwelijks betoog dat 
dergelijke verschillen doorwerken in de wijze waarop leden van deze groepen een 
positie in de Nederlandse samenleving hebben verworven.
Hoewel ook bij de Turkse mannen in de leeftijd van 35 tot en met 54 jaar werk als 
migratiemotief domineert, winnen andere motieven aan betekenis, met name gezins-
hereniging en -vorming. Bij de Surinamers en Antillianen in deze leeftijdscategorie 
blijft het volgen van een studie een belangrijk migratiemotief. Daarnaast speelt gezins-
hereniging een belangrijke rol en zijn nogal wat Surinamers met hun ouders mee naar 
Nederland gekomen. Dit laatste geldt in het bijzonder voor Antillianen.  

Verblijfsduur
Dat oudere Turkse en Marokkaanse mannen gerekend kunnen worden tot de ‘gastar-
beiders’ kan eveneens worden afgeleid aan de verblijfsduur; de overgrote meerderheid 
van hen is hier langer dan 25 jaar. Gegeven het tijdstip van dataverzameling - 1998 - 
betekent dit dat de meesten vóór 1973 in Nederland arriveerden en hier aaneengesloten 
hebben gewoond. In 1973 werd een wervingsstop afgekondigd en hoewel dit niet 
betekende dat de arbeidsmigratie vanuit Turkije en Marokko volledig opdroogde, 
markeert dit jaar het einde van de periode van gastarbeid. In vergelijking met de man-
nen is de verblijfsduur van oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen beduidend korter. 
De achtergrond hiervan is inmiddels genoegzaam bekend: Turkse en Marokkaanse 
mannen vertrokken zonder partner naar Nederland met het idee om na een betrekkelijk 
korte periode terug te keren naar het herkomstland. Toen het perspectief op spoedige 
terugkeer op de achtergrond raakte, besloot men om de partner, soms vergezeld door de 
kinderen, naar Nederland te laten overkomen. Hier kon evenwel geruime tijd overheen 
gaan, hetgeen blijkt uit de verschillen in verblijfsduur van de oudere Turkse en 
Marokkaanse vrouwen, die bijna zonder uitzondering als partner van de in Nederland 
verblijvende man naar Nederland zijn gekomen.10 Aan de verschillen in verblijfsduur 
tussen Marokkaanse en Turkse vrouwen is ook mooi te zien dat de hereniging van 
partners bij Marokkanen later op gang is gekomen dan bij de Turken. 

Ook Surinaamse ouderen zijn al geruime tijd in Nederland. Ruim 80% van de vrouwen 
en rond de 90% van de mannen woont minstens 15 jaar in Nederland. In vergelijking 
met de Turken en Marokkanen is het verschil in verblijfsduur tussen mannen en 
vrouwen kleiner. Alleengaande migratie gevolgd door hereniging met de partner is 
bij de Surinamers een veel minder voorkomend verschijnsel geweest. Opmerkelijk bij 
Antilliaanse ouderen is het relatief grote aandeel dat pas een betrekkelijk korte periode 
in Nederland verblijft. Zij zijn derhalve op latere leeftijd naar Nederland gekomen. 
In hoeverre zij eerder in Nederland hebben gewoond, is op basis van deze gegevens 
niet aan te geven. 
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Een belangrijk verschil tussen Antillianen en de andere groepen is dat eerstgenoemden 
rijksgenoten zijn en zonder wettelijke restricties naar Nederland kunnen komen, en 
vertrek naar de Antillen geen nadelige consequenties heeft voor bijvoorbeeld de 
mogelijkheden voor terugkeer. Heen-en-weer migratie komt bij Antillianen dan ook 
betrekkelijk vaak voor. 

2.4 Terugkeer
Veel van de (arbeids)migranten die thans tot de ouderen behoren, hadden aanvankelijk 
het idee om slechts een aantal jaren in Nederland te verblijven. Bij velen is het evenwel 
anders gelopen. Denkbaar is dat bij ouderen de geneigdheid tot terugkeer weer postvat. 
Hun sociaal-economische positie is, zo zal later in dit rapport nog worden geïllustreerd, 
ongunstig. Tegen deze achtergrond zou men kunnen verwachten dat een groot aandeel 
van deze ouderen terug zou willen keren naar het land van herkomst. 
Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Met name Turkse ouderen blijken niet substan-
tieel vaker terug te willen keren dan Turken in de leeftijd van 35-54 jaar. De geneigd-
heid tot terugkeer van Marokkaanse ouderen is wel enigszins groter dan bij jongere 
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Marokkanen, maar spectaculair zijn de verschillen zeker niet. 
Een en ander komt naar voren in fi guur 2.6 waarin informatie over de terugkeerge-
neigdheid van hoofden van huishoudens is samengebracht. Om te voorkomen dat de 
antwoorden op vragen over mogelijke terugkeer een te grote mate van vrijblijvendheid 
hebben, is aan degenen die terug willen of terugkeer niet uitsluiten gevraagd of ze 
daartoe ook mogelijkheden zien. Aldus resulteert informatie over de geneigdheid tot 
terugkeer en de verwachting deze intentie ooit gestalte te geven. Er worden vier 
categorieën onderscheiden: 
- personen die terug willen en daartoe mogelijkheden zien
- personen die terug willen en daartoe geen mogelijkheden zien of niet weten of er 
 reële mogelijkheden zijn
- personen die niet weten of ze terug willen
- personen die niet terug willen.

Behalve dat ouderen qua terugkeergeneigdheid en de inschatting van de mogelijkheden 
daartoe nauwelijks verschillen van de 35-54-jarigen, zijn eveneens de geringe verschil-
len tussen groepen opmerkelijk. Bij elk van de groepen is rond de 20% van de ouderen 
voornemens om terug te keren naar het land van herkomst en ziet ook concrete 
mogelijkheden om deze wens te realiseren. Met uitzondering van de Marokkaanse 
ouderen, ligt het aandeel Turkse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen dat niet terug wil 
naar het herkomstland in dezelfde orde van grootte. 

Deze uitkomsten zijn opvallend. Gegeven de sociaal-economische en sociaal-culturele 
positie van oudere Turken en Marokkanen zou men kunnen verwachten dat onder 
hen de terugkeergeneigdheid sterk zou zijn, sterker in ieder geval dan bij het jongere 
leeftijdscohort en sterker dan bij Surinaamse en Antilliaanse ouderen. De verschillen 
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zijn evenwel niet groot. Kennelijk zijn er andere redenen in het spel die de beslissing 
tot remigratie beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van de kinderen in 
Nederland en de beschikbaarheid van goede medische voorzieningen (Poort et al. 
2001). Voorts liggen onduidelijkheid over fi nanciële regelingen (b.v. uitkerings- en 
pensioenrechten) en het verlies van het Nederlands paspoort ten grondslag aan de 
beslissing om in Nederland te blijven (vgl. Tesser et al. 1998; BMP 2001).

Feitelijke terugkeer
Het is niet eenvoudig om duidelijk te krijgen hoeveel ouderen daadwerkelijk zijn 
teruggekeerd. Problematisch vooral is dat emigratiecijfers zijn gebaseerd op nationali-
teit waardoor voor Surinamers en Antillianen niet en voor Turken en Marokkanen 
slechts bij benadering inzicht kan worden geboden in het aantal personen dat feitelijk 
is teruggekeerd.11 Hoewel het datamateriaal zo zijn beperkingen heeft, kan wel de 
conclusie worden getrokken dat het niet om grote aantallen gaat. In 1999 zijn 686 
personen met de Turkse nationaliteit uit Nederland vertrokken, van wie er 119 tussen 
de 50 en 65 jaar zijn, 58 personen zijn 65 jaar of ouder. Niet iedereen, maar wel 
verreweg het grootste deel van de 686 personen - 621 van hen - is teruggekeerd naar 
Turkije. 
In het zelfde jaar hebben 500 personen met de Marokkaanse nationaliteit Nederland 
verlaten om zich elders te vestigen. Ook bij hen is het aantal vertrokken ouderen 
gering: 86 zijn tussen de 50 en 65 jaar en 51 zijn 65 jaar of ouder. Van genoemde 
500 personen hebben 437 zich gevestigd in Marokko (gegevens ontleend aan CBS 
2000b).

Pendelen
Veel allochtone ouderen kiezen - als compromis tussen in Nederland blijven en 
defi nitieve terugkeer - voor pendelen tussen Nederland en het herkomstland (vgl. BMP 
2001). Ouderen verblijven dan betrekkelijk lange periodes, vaak enkele maanden in 
de winter, in het land van herkomst. Velen van hen hebben daar een eigen woning. 
Uit onderzoek onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam (Poort et al. 
2001) blijkt dat maar liefst de helft van de Turkse en ongeveer eenderde van Marok-
kaanse ouderen de voorkeur geeft aan pendelen tussen Nederland en het herkomstland. 
Defi nitieve terugkeer is bij weinigen een optie. Niet alleen in oriëntatie, maar ook uit 
het feitelijk gedrag komt naar voren dat pendelen populair is. Bijna tweederde van de 
Turkse ouderen is in de afgelopen vijf jaar elk jaar drie maanden of langer in Turkije 
geweest. Van de Marokkaanse ouderen geldt dit voor de helft. 
Net als aan remigratie zijn aan pendelen praktische problemen verbonden. Veel alloch-
tone ouderen zijn afhankelijk van een uitkering. Voor bijvoorbeeld de WW en de 
bijstand gelden vakantieregelingen, die inhouden dat men slechts een bepaalde periode 
(variërend van 4 tot 6 weken) in het buitenland mag zijn. Personen met een WAO-
uitkering is het niet toegestaan om langer dan drie maanden in het buitenland te 
verblijven (BMP 2001).
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2.5 Directe sociale omgeving van allochtone ouderen
Om een beeld te krijgen van de directe omgeving van allochtone ouderen zijn in 
deze paragraaf gegevens bijeengebracht over de burgerlijke staat, het type huishouden, 
het aantal (inwonende) kinderen en het verschil in leeftijd tussen partners. Inzicht 
hierin is onder meer relevant vanwege de mogelijkheden van informele hulp voor 
allochtone ouderen vanuit het eigen sociale netwerk. Vanzelfsprekend gaat het hier 
om een globaal inzicht; de aanwezigheid van personen in de directe sociale omgeving 
hoeft immers niet altijd te betekenen dat zij hulp kunnen of willen bieden, net zoals het 
ontbreken van een partner of kinderen niet hoeft te betekenen dat ouderen geen beroep 
kunnen doen op personen uit andere netwerken. 

Figuur 2.7 toont dat er tussen de vier grootste etnische minderheidsgroepen grote 
verschillen bestaan in dominante samenlevingsrelaties. Bijna alle Turkse en Marok-
kaanse mannen in de leeftijd van 55 tot 69 zijn gehuwd. Hoewel de overgrote meerder-
heid van de Turkse en Marokkaanse oudere vrouwen is gehuwd, is met name het 
aandeel verweduwde vrouwen tamelijk groot, vooral bij de oudere Turkse vrouwen. 
Het eerder genoemde leeftijdsverschil tussen partners bij Turken en Marokkanen 
ligt aan deze bevindingen ten grondslag. Turkse en Marokkaanse mannen zijn vaak 
gehuwd met jongere vrouwen, waardoor ze, ondanks een lagere levensverwachting, 
vaak deel uitmaken van een paarhuishouden. Dat betrekkelijk veel oudere Turkse en 
Marokkaanse vrouwen weduwe zijn, heeft eveneens met het leeftijdsverschil tussen 
partners te maken. Weinig vrouwen worden samen met hun oudere man oud.

Bij de Surinaamse en Antilliaanse ouderen springt het geringe aandeel gehuwden 
en het hoge aandeel gescheiden personen in het oog, zowel in vergelijking met de 
autochtone als met de Turkse en Marokkaanse ouderen. Vooral weinig Surinaamse en 
Antilliaanse oudere vrouwen zijn gehuwd. 
De gegevens uit fi guur 2.7 duiden derhalve op een groot aandeel alleenstaanden onder 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Zeker wanneer het om deze groepen gaat, zijn 
hier niet zonder meer consequenties aan te verbinden voor bijvoorbeeld het beroep dat 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen (gaan) doen op formele hulp- of zorginstanties. 
Het is bekend dat het directe sociale netwerk van veel Surinamers en Antillianen zeer 
belangrijk is bij het bieden van ondersteuning en hulp, ook wanneer men alleenstaand 
is. Een bekend voorbeeld zijn alleenstaande Surinaamse en Antilliaanse moeders die 
ondanks de aanwezigheid van jonge kinderen vaak op de arbeidsmarkt participeren. 
Deze combinatie van werk en opvoeding van kinderen wordt doorgaans mogelijk 
gemaakt doordat familie of vrienden inspringen bij de opvang en zorg voor de kinderen 
(vgl. Distelbrink 2000).
  
Wat betreft de burgerlijke staat nemen autochtone ouderen in grote lijnen een positie 
in tussen de Turken en Marokkanen aan de ene kant en Surinamers en Antillianen aan 
de andere kant. Dit geldt zowel voor het aandeel gehuwde en gescheiden ouderen. 
Het aandeel verweduwden is, met uitzondering van de Turkse vrouwen, bij autochtone 
vrouwen groter dan bij vrouwen uit de andere groepen. Dit is vooral toe te schrijven 
aan het verschil in leeftijdsverdeling van ouderen, ook al zijn in deze fi guur uitsluitend 
personen in de leeftijd tussen de 55 en 69 jaar opgenomen. 
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Omvang van het huishouden
Het is een bekend gegeven dat met name Turkse en Marokkaanse huishoudens groter 
zijn dan die van autochtonen. Opmerkelijk is dat ook bij oudere Marokkanen12 vaak 
zeer grote huishoudens voorkomen; huishoudens van meer dan 5 personen zijn geen 
uitzondering. Integendeel, bij meer dan 40% van de oudere Marokkaanse hoofden van 
huishoudens komt een dergelijke huishoudensomvang voor. Dit aandeel is nauwelijks 
lager dan bij de 35-54-jarigen, terwijl dit bij ouderen - kinderen gaan het huis uit 
- wel was te verwachten. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. In 
de eerste plaats zijn Marokkaanse ouderen betrekkelijk ‘jong’ (zie ook eerder in dit 
hoofdstuk), waardoor de huishoudensverdunning minder ver is voortgeschreden dan 
bij de autochtonen. Daarnaast zijn vrouwelijke partners niet zelden beduidend jonger 
dan de man, en zijn ook de kinderen vaak betrekkelijk jong. Bovendien is het nu 
eenmaal zo dat het bij grote gezinnen betrekkelijk lang duurt voordat iedereen het huis 
uit is, temeer omdat Marokkaanse jongeren - zeker in vergelijking met de Turken - 
gemiddeld gesproken wat later het huis uit gaan. 
Ook bij Turkse ouderen komen grote huishoudens veelvuldig voor; met name het 
aandeel huishoudens met 3 of 4 personen is groot. In vergelijking met oudere Turken 
is het aandeel huishoudens van 5 of meer groter bij Turken in de leeftijd van 35 tot 
en met 54 jaar, hetgeen erop wijst dat bij veel van de oudere Turken de kinderen 
het huis inmiddels hebben verlaten. Een andere indicatie hiervoor is hoge aandeel 
tweepersoonshuishoudens bij oudere Turken.

Eenpersoonshuishoudens zijn zeldzaam bij oudere Turken en Marokkanen, terwijl dit 
bij oudere Surinamers en Antillianen juist de meest voorkomende huishoudensvorm 
is. Oudere Surinamers en Antillianen zijn betrekkelijk vaak ongehuwd of gescheiden 
en stonden aan het hoofd van een eenoudergezin, en wanneer de kinderen het huis 
verlaten wordt een eenoudergezin een eenpersoonshuishouden. 
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Gegeven de huishoudensomvang van allochtone ouderen leveren gegevens over het 
aantal inwonende kinderen13 weinig verrassingen meer op (fi guur 2.9). Met name 
binnen Marokkaanse huishoudens met een hoofd ouder dan 55 jaar maken kinderen 
deel uit van dit huishouden. Vaak gaat het daarbij om een groot aantal kinderen; meer 
dan een kwart van de Marokkaanse huishoudens telt vier of meer inwonende kinderen, 
voor ongeveer een kwart geldt dat er twee of drie kinderen zijn. 
Bij de andere groepen is het aandeel inwonende kinderen veel lager. Turkse huishou-
dens met een hoofd ouder dan 55 jaar lijken wat betreft het aandeel inwonende 
kinderen nog het meest op de Marokkanen, maar het aandeel Turkse huishoudens 
zonder inwonende kinderen is beduidend hoger, en het aantal inwonende kinderen 
fors lager dan bij de Marokkanen. Anders gezegd, de huishoudensverdunning is bij 
Turkse huishoudens met een hoofd ouder dan 55 jaar verder voortgeschreden dan bij 
Marokkaanse huishoudens met een oudere aan het hoofd. 
De Surinaamse en Antilliaanse huishoudens met een oudere aan het hoofd lijken 
qua aantal inwonende kinderen veel meer op autochtone huishoudens. Het aandeel 
huishoudens zonder inwonende kinderen is aanzienlijk - zo rond de 70% - en het 
aandeel huishoudens met een groot aantal kinderen is gering. Voorzover er binnen de 
Surinaamse en Antilliaanse huishoudens nog kinderen inwonen, gaat het doorgaans om 
1 kind. Onder autochtone huishoudens met een oudere aan het hoofd is het aandeel 
inwonende kinderen zeer gering, voorzover deze huishoudens kinderen hebben gehad, 
hebben zij doorgaans het ouderlijk huis verlaten.  
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Huishoudensvorm
Figuur 2.10 laat zien van welk type huishouden personen deel uitmaken, onderschei-
den naar leeftijd en geslacht. Door gegevens op persoonsniveau te presenteren, komen 
de verschillen tussen (oudere) mannen en vrouwen duidelijk voor het voetlicht. 
Wat misschien wel het meest opvalt, is dat oudere allochtone mannen veel vaker 
dan de vrouwen deel uit maken van een paarhuishouden met kinderen. Dit verschil 
doet zich bij zowel de Turken, Marokkanen, Surinamers als Antillianen voor. Oudere 
Turkse en Marokkaanse vrouwen maken vaker dan de mannen deel uit van een 
paarhuishouden zonder kinderen, oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn veel 
vaker alleenstaand dan de oudere mannen uit deze groepen. 
Dat oudere Turkse en Marokkaanse mannen vaker lid zijn van een paarhuishouden 
met kinderen dan oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen is voor een belangrijk deel 
toe te schrijven aan het eerder gememoreerde leeftijdsverschil tussen oudere Turkse 
en Marokkaanse partners; oudere mannen uit genoemde groepen hebben vaak jongere 
partners met wie ze naar verhouding veel kinderen hebben, kinderen die in vergelijking 
met ouderen uit andere groepen betrekkelijk jong zijn.

Dat oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen vaker alleenstaand zijn en mannen 
vaker deel uitmaken van een paarhuishouden zal deels samenhangen met de hogere 
leeftijdsverwachting van vrouwen en met het feit dat vrouwen vaak geen partner 
hebben. Het bij ouderen geconstateerde verschil in huishoudensvorm doet zich ook al 
voor bij 35-54-jarigen.
Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen vormt de belangrijkste 
reden dat autochtone vrouwen vaker alleenstaand zijn dan autochtone mannen. Het 
paarhuishouden zonder inwonende kinderen is bij oudere autochtone mannen en vrou-
wen de meest voorkomende huishoudensvorm. In vergelijking met ouderen uit de 
etnische minderheden is het verschil zeer groot: een gering aandeel oudere mannen en 
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vrouwen uit de minderheden maakt deel uit van paarhuishoudens zonder inwonende 
kinderen. 
Interessant is ook dat een redelijk aandeel ouderen uit de minderheden inwoont. In 
de fi guur betreft het personen die zijn ondergebracht in de categorie ‘overig’. Vooral 
onder de Turken komt inwoning van ouderen betrekkelijk vaak voor, en dan vooral 
bij de vrouwen. In bijna alle gevallen gaat het dan om (groot)ouders of andere leden 
van de familie. 

De huishoudenstypen waartoe 35 tot en met 54-jarigen behoren, laten tussen de 
etnische groepen al enorme verschillen zien. Turkse en Marokkaanse mannen en vrou-
wen maken in overgrote meerderheid deel uit van paarhuishoudens met inwonende 
kinderen. Betrekkelijk weinig Surinaamse en Antilliaanse vrouwen maken deel uit van 
paarhuishoudens, het eenoudergezin is voor vrouwen uit deze groepen een dominant 
huishoudenstype.



32       ALLOCHTONE OUDERENBEVOLKING

Leeftijdsverschil tussen partners
In het bovenstaande is reeds enkele keren gewezen op het leeftijdsverschil tussen 
partners. Figuur 2.11 bevat de relevante gegevens, waarin het leeftijdsverschil van 
mannen ten opzichte van hun vrouwelijke partner is weergegeven. Het blijkt dat met 
name veel oudere Marokkaanse mannen een (beduidend) jongere partner hebben. Bijna 
40% van de oudere Marokkaanse mannen heeft een partner die meer dan 10 jaar jonger 
is dan hijzelf, bij meer dan 30% is de partner 5 tot en met 9 jaar jonger. Dat de 
vrouw ouder is, komt bij Marokkaanse mannen in de leeftijd van 55 tot en met 69 
jaar nauwelijks voor. 

Ook oudere Turkse mannen hebben naar verhouding vaak jongere partners, maar dit 
komt toch beduidend minder vaak voor dan bij de oudere Marokkaanse mannen. Iets 
meer dan 20% van de oudere Turkse mannen heeft een partner die meer dan 10 jaar 
jonger is, bijna 30% heeft een 5 tot en met 9 jaar jongere partner. Deze gegevens 
duiden erop dat veel van de oudere Turkse en Marokkaanse mannen hun oude dag 
doorbrengen in gezelschap van hun vrouw en kinderen. Voor Turkse en Marokkaanse 
vrouwen daarentegen betekent het leeftijdsverschil tussen de partners dat velen op 
betrekkelijk jonge leeftijd alleenstaand worden als gevolg van het overlijden van 
hun man. Voor de nabije toekomst mag dan ook worden verwacht dat het aandeel 
alleenstaande oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen verder zal toenemen.. 
Het leeftijdsverschil tussen mannelijke en vrouwelijke partners is bij de andere groe-
pen minder groot dan bij de Turken en Marokkanen. Surinaamse mannen verschillen 
in dit opzicht weinig van autochtone mannen. Het leeftijdsverschil tussen Antilliaanse 
mannen en vrouwen is het kleinst. Een opvallend hoog aandeel Antilliaanse mannen 
is jonger dan hun partner.
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Uit gegevens van mannen in de leeftijd van 35 tot en met 54 jaar kan worden opge-
maakt dat het verschil in leeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke partners kleiner 
is dan bij de oudere mannen. Dit geldt in het bijzonder voor de 35-54-jarige Turkse 
mannen die veel vaker dan oudere Turkse mannen een partner hebben in dezelfde 
leeftijdsgroep. Over het geheel genomen is bij Turkse mannen in de leeftijd van 35-54 
jaar het leeftijdsverschil tussen de partners zelfs kleiner dan bij de Surinaamse mannen 
in de leeftijd van 35-54 jaar. 
Hoewel in mindere mate dan bij de oudere Marokkaanse mannen hebben veel Marok-
kaanse mannen in de leeftijd van 35-54 jaar een jongere vrouwelijk partner. Bijna 
40% van de Marokkaanse mannen heeft een 5 tot 9 jaar jongere partner en 30% heeft 
een meer dan 10 jaar jongere partner. In de leeftijdsklasse van 35-54-jarigen is in 
vergelijking met de mannen uit de andere groepen bij de Marokkaanse mannen het 
leeftijdsverschil verreweg het grootst.  

2.6 Samenvatting en conclusies
In Nederland wonen thans ruim 92.000 ouderen die behoren tot de zogenoemde niet-
westerse allochtonen en ruim 19.000 ouderen die behoren tot Zuid-Europese groepen. 
Op het totaal aantal ouderen is de omvang van deze categorie bescheiden: 2,9% van 
de ouderenbevolking in Nederland - d.w.z. van de 55-plussers - is afkomstig uit een 
niet-westers of Zuid-Europees land. 
Van de niet-westerse allochtone groepen telt de Surinaamse groep het grootst aantal 
ouderen (ruim 27.000), gevolgd door Turken (ruim 21.000), Marokkanen (ruim 
19.000) en Antillianen (ruim 6.000). Onder de diverse vluchtelingengroepen is het 
aandeel ouderen vooralsnog zeer gering. Van de Zuid-Europese groepen is met ruim 
5.000 ouderen het aantal ouderen bij Italianen en voormalig-Joegoslaven het grootst. 
Er wonen ruim 4.500 oudere Spanjaarden, ruim 2.000 oudere Portugezen en bijna 
1.500 oudere Grieken in Nederland.

Het aantal ouderen onder de etnische minderheden is in de periode 1990-2000 sterk 
gestegen. In relatieve termen is bij de minderheden de groei fors hoger geweest dan bij 
de autochtonen. Vooral binnen de Turkse en Marokkaanse groep is het aantal ouderen 
naar verhouding sterk gegroeid. In 1990 waren er ruim 6100 Turkse 55-plussers, in 
2000 waren dat er ruim 21.000. Bij de Marokkanen is het aantal ouderen met ruim 
14.000 personen toegenomen; in 1990 waren er in Nederland ruim 5000 Marokkaanse 
ouderen, in 2000 was dit aantal opgelopen tot ruim 19.000.  

Opmerkelijk is dat onder Turkse en Marokkaanse ouderen er naar verhouding bedui-
dend meer mannen dan vrouwen zijn, terwijl bij de autochtone ouderen als gevolg 
van een hogere levensverwachting van vrouwen het aandeel vrouwen juist groter is. 
Twee redenen liggen ten grondslag aan de opmerkelijke sekseverdeling bij Turkse 
en Marokkaanse ouderen. In de eerste plaats is de gezinshereniging bij Turken en - 
vooral - Marokkanen nooit helemaal voltooid; niet alle mannen hebben hun in het 
herkomstland levende vrouw laten overkomen. Belangrijker nog is dat veel Turkse 
en Marokkaanse mannen veel jonger zijn dan hun partner. De vrouwen van oudere 
Turkse en Marokkaanse mannen hebben anders gezegd de leeftijd van 55 jaar of ouder 
nog niet bereikt. 
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Het scheefst is de leeftijdsverdeling bij Italiaanse ouderen, van wie een overgrote 
meerderheid man is. De reden is dat zeer veel Italiaanse mannen met een Nederlandse 
vrouw zijn getrouwd.

Allochtone ouderen zijn jonger dan autochtone ouderen. Turkse en Marokkaanse 
55-plussers zijn vaak jonger dan 60, terwijl het aantal Turken en Marokkanen ouder 
dan 75 jaar in Nederland zeer gering is. Antillianen en Surinamers tellen naar ver-
houding meer 60-plussers en hoogbejaarden dan Turken en Marokkanen, maar ver-
houdingsgewijs weer minder dan de autochtone bevolking. Zuid-Europese groepen 
kenmerken zich door het grote aandeel 60-64-jarigen. Bij Chinezen is het aandeel 
75-plussers opvallend hoog. 
Allochtone ouderen komen er aan, zo mag uit de leeftijdsverdeling worden afgeleid. 
In de komende jaren zal het aantal oudere allochtone ouderen gestaag toenemen en 
daarmee het beroep op allerhande ouderenvoorzieningen.

De huishoudenssamenstelling en de aard van de samenlevingsrelaties van ouderen 
lopen tussen de groepen sterk uiteen. Turkse en Marokkaanse oudere mannen zijn vaak 
gehuwd en maken vaak deel uit van een paarhuishouden met kinderen. Dit laatste 
heeft onder meer te maken met het verschil in leeftijd tussen partners bij de Turken en 
Marokkanen en het grote aandeel oudere Turken en Marokkanen dat nog betrekkelijk 
jong is (jonger dan 60). Ook de naar verhouding grote gezinnen leidt ertoe dat Turkse 
en Marokkaanse oudere mannen vaak nog inwonende kinderen hebben. 
De huishoudenssamenstelling van Surinaamse en Antilliaanse ouderen wijkt sterk af 
van die van de Turkse en Marokkaanse ouderen. Zeker onder vrouwen is het aandeel 
alleenstaanden veel groter; het is de meest voorkomende huishoudensvorm. Oudere 
Surinaamse en Antilliaanse mannen maken vaker deel uit van paarhuishoudens zonder 
inwonende kinderen en zijn, zeker in vergelijking met Turkse en Marokkaanse man-
nen, vaker alleenstaand. 
Het verschil met autochtone ouderen is groot. Bij oudere autochtone mannen is het 
paarhuishouden zonder inwonende kinderen de meest voorkomende huishoudensvorm. 
In vergelijking hiermee maken Turkse en Marokkaanse ouderen maken veel vaker 
deel uit van een paarhuishouden met kinderen en zijn Surinaamse en Antilliaanse 
mannen vaker alleenstaand of maken deel uit van een paarhuishouden met kinderen. 
Dergelijke verschillen hangen zowel samen met verschillen in leeftijdsverdeling tussen 
oudere allochtone en autochtone mannen - allochtonen ouderen zijn jonger - als 
met dominante samenlevingsrelaties die per groep verschillen - bijvoorbeeld meer 
alleenstaanden onder Surinaamse en Antilliaanse mannen. 
Oudere Marokkaanse en Turkse vrouwen maken vaker deel uit van een paarhuishou-
den dan oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen, de overgrote meerderheid van 
laatstgenoemden leeft zonder partner. Bij autochtone oudere vrouwen leeft een groot 
aandeel in een paarhuishouden zonder kinderen of als alleenstaande.

Deze informatie over de huishoudenssamenstelling en samenlevingsrelaties beschrijft 
de directe sociale omgeving van ouderen. Hieruit kan worden afgeleid dat veel van de 
oudere Turkse en - met name - Marokkaanse mannen hun oude dag in de aanwezigheid 
van een partner en kinderen (zullen) doorbrengen. Voor oudere Turkse en Marokkaanse 
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vrouwen geldt veeleer het omgekeerde. Velen van hen zullen - als gevolg van het 
leeftijdsverschil met hun partner - op betrekkelijk jonge leeftijd weduwe worden en 
als alleenstaande, soms met inwonende kinderen, de derde levensfase ingaan. Voor 
veel Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is het leven zonder inwonende partner al veel 
langer de praktijk. De belangrijkste verandering bij hen is dat de kinderen het huis uit-
gaan met als consequentie dat zij hun oude dag als alleenstaande zullen doorbrengen. 
Al met al betekent dit dat er naar verhouding weinig allochtone ouderen deel zullen 
uitmaken van een paarhuishouden zonder inwonende kinderen, de huishoudensvorm 
die bij autochtone ouderen dominant is. 
 



36       ALLOCHTONE OUDERENBEVOLKING

Bijlage

Tabel B1 Allochtonen naar leeftijd en herkomstland, 1 januari 2000 (absolute aantallen)
   niet-westerse  Turkije Marokko Suriname Antillen 
   landen    (incl. Aruba)

0-14 jaar   434.715 100.480 90.730 77.385 31.390
15-34 jaar   542.695 125.110 103.965 109.050 43.000
35-44 jaar   222.115 41.530 30.725 55.485 16.280
45-54 jaar   116.590 20.190 17.560 33.545 10.160
55-64 jaar   64.250 16.965 15.575 15.725 4.280
65-74 jaar   21.405 4.105 3.310 7.575 1.540
≥ 75 jaar   7.000 510 335 3.745 555
       
totaal   1.408.770 308.890 262.220 302.515 107.195
       
   voormalig
   Joegoslavië Italië Spanje Portugal Griekenland

0-14 jaar   16.035 5.350 5.910 3.000 2.605
15-34 jaar   25.625 14.160 12.510 5.515 4.460
35-44 jaar   10.375 5.040 3.815 2.075 1.715
45-54 jaar   9.470 3.510 3.195 1.510 1.015
55-64 jaar   3.615 3.810 3.380 1.500 1.145
65-74 jaar   1.355 1.395 1.090 580 285
≥ 75 jaar   460 435 175 95 55
      
totaal   66.935 33.700 30.075 14.275 11.280
       
   China Afghanistan Ghana Irak Iran Somalië

0-14 jaar   11.285 7.900 5.115 10.360 5.530 11.795
15-34 jaar   17.790 8.310 4.220 13.585 8.485 12.675
35-44 jaar   8.060 3.055 4.945 6.190 5.690 2.965
45-54 jaar   5.955 1.330 1.245 2.115 2.040 880
55-64 jaar   2.325 535 75 785 770 320
65-74 jaar   1.245 255 10 355 260 125
≥ 75 jaar   580 80 0 65 125 20
       
totaal   47.240 21.465 15.610 33.455 22.900 28.780

Bron: CBS (2000a; 2000b), SCP-bewerking  
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Noten

1 De gegevens van Chinezen hebben betrekking op personen met de Volksrepubliek China en Hong Kong als 
 herkomstland. 
2 Gegevens over de totale bevolking zijn ontleend aan de Maandstatistiek van de bevolking, de afl evering van 
 augustus 2000. Gegevens over allochtonen rondt het CBS aselect af op veelvouden van vijf. Het vaststellen van 
 de omvang en samenstelling van de autochtone bevolking door de allochtone bevolking af te trekken van de totale 
 bevolking (geen afronding) leidt derhalve tot kleine onnauwkeurigheden.
3 Bij deze demografi sche gegevens is de leeftijdsverdeling niet afgetopt bij 69 jaar.
4 Het CBS, waarvan de gegevens afkomstig zijn, rondt de aantallen aselect af op veelvouden van vijf. Die afronding 
 gebeurt afzonderlijk voor elke leeftijdsklasse en voor het totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat er een - klein 
 - verschil ontstaat wanneer de aantallen per leeftijdsklassen worden opgeteld en die som wordt vergeleken met 
 het totaal zoals in de tabel is gepresenteerd.
5 Allochtonen zijn ingezetenen van Nederland met een buitenlandse herkomst, doorgaans operationeel gedefi nieerd 
 als personen die zelf of van wie één van de ouders niet in Nederland zijn geboren. Etnische minderheden
 vormen een deelverzameling van de allochtonen; etnische minderheden zijn groepen die in een 
 achterstandssituatie verkeren en om die reden onderwerp zijn van het integratiebeleid. Getalsmatig de 
 belangrijkste groepen zijn de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Verder gaat het om een aantal Zuid-
 Europese groepen, Tunesiërs, Molukkers, vluchtelingen en asielgerechtigden en woonwagenbewoners en 
 zigeuners. Het CBS rekent tot de niet-westerse landen Turkije, alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met 
 uitzondering van Japan en Indonesië).
6 Dit verschil in leeftijdsverdeling van oudere autochtonen en allochtonen is ook de belangrijkste reden om in de rest 
 van dit rapport bij de vergelijking van allochtone en autochtone ouderen een bovengrens van 69 jaar te hanteren. 
7 De genoemde prognose strekt zich uit van 1998 tot 2015. In de tabel zijn de feitelijke bevolkingsgegevens van 
 2000 gepresenteerd. De gegevens over de prognose publiceert het CBS in absolute aantallen die met 1000
 moeten worden vermenigvuldigd, per vijfjaarsklasse. In de in de hoofdtekst afgedrukte tabel zijn de 
 leeftijdscategorieën ‘35-54 jaar’ en ‘55 jaar en ouder’ gebruikt. Om deze te vullen zijn de diverse vijfjaarsklassen 
 bij elkaar opgeteld. Onvermijdelijk ontstaan hierdoor onnauwkeurigheden als gevolg van afronding van de 
 gegevens in de vijfjaarsklassen. 
8 Eerder in dit hoofdstuk werd aangegeven dat van de ouderen 67% behoort tot een van de vier grote 
 minderheidsgroepen. Dat nu melding wordt gemaakt van 80% heeft te maken met het feit dat hierin niet de 
 ouderen uit de Zuid-Europese groepen zijn verdisconteerd, terwijl dit bij het eerstgenoemde percentage wel het 
 geval is.
9 De percentages zijn berekend op basis van gegevens uit de Maanstatistiek van de bevolking, afl evering september 
 2000.
10 Hoewel op basis van de SPVA-gegevens geen adequaat inzicht is te krijgen in de migratiemotieven van oudere 
 Turkse en Marokkaanse vrouwen, is hierover uit ander onderzoek vanzelfsprekend wel het een en ander bekend. 
 Zie hiervoor bijvoorbeeld Tinnemans (1994).
11 Teneinde de hoofdtekst niet onnodig te belasten met allerhande technische toelichtingen, worden in deze noot de 
 problemen meer in detail toegelicht. In de Maandstatistiek van de bevolking is bekend hoeveel personen in een 
 bepaald jaar naar bijvoorbeeld Turkije vertrekken, met als doel zich daar voor een bepaalde tijd te vestigen. Van 
 deze personen is bekend wie de Nederlandse en wie de niet-Nederlandse nationaliteit heeft. Van de niet-
 Nederlanders kan vervolgens worden bepaald wie van hen de nationaliteit heeft van het land waarnaar zij zijn 
 vertrokken. Een voorbeeld: in 1999 zijn 621 personen met de Turkse nationaliteit naar Turkije vertrokken. Uit een 
 andere tabel van de Maandstatistiek kan worden bepaald hoeveel personen met de Turkse nationaliteit in totaal 
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 uit Nederland weg zijn gegaan. In 1999 zijn dit 686 personen met de Turkse nationaliteit, van wie er dus 621 naar
 Turkije zijn gegaan, dit zijn retourmigranten. Uitsluitend van de genoemde 686 personen is de leeftijdsverdeling 
 bekend. Twee problemen rijzen. Het eerste, maar minst belangrijke is dat niet van alle uit Nederland vertrokken 
 personen met de Turkse nationaliteit de leeftijd bekend is. Verder is onduidelijk wie van de personen met de 
 Nederlandse nationaliteit aan de hand van de geboortelandcriteria tot de Turken gerekend zouden worden. 
 Genoemde problemen wegen bij Turken en Marokkanen, en bij ouderen in het bijzonder nog het minst, ook 
 omdat personen met een dubbele nationaliteit tot de niet-Nederlanders worden gerekend. In de hoofdtekst worden 
 de aantallen gepresenteerd van degenen met de Turkse respectievelijk Marokkaanse nationaliteit die in 1999 
 uit Nederland zijn vertrokken. Bij Surinamers is het niet verantwoord om gegevens te presenteren. Overigens niet 
 alleen omdat van de personen met een Nederlandse nationaliteit de etnische herkomst onbekend is - men zou
 nog de veronderstelling kunnen maken dat allen of een groot aantal tot de Surinaamse groep gerekend kan orden 
 -, maar vooral omdat simpelweg geen onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt bij personen met de Nederlandse 
 nationaliteit. Hierdoor kan het aantal ouderen onder de gemigreerde personen niet worden vastgesteld.
12 De gegevens hebben betrekking op de huishoudensomvang van hoofden van huishoudens.
13 De SPVA’98 bevat geen adequate informatie over het aantal uitwonende kinderen, dit omdat aan personen die een 
 eenpersoonshuishouden vormen hierover geen vragen zijn gesteld.     
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3         OPLEIDINGSNIVEAU EN NEDERLANDSE TAAL

3.1 Inleiding
De hedendaagse samenleving wordt wel gekarakteriseerd als meritocratisch. Daarmee 
wordt gedoeld op de toegenomen betekenis van individuele vaardigheden en capacitei-
ten voor de verwerving van maatschappelijke posities. Wat iemand bereikt zou in 
steeds mindere mate afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de sociale klasse waaruit men 
afkomstig is, van het geslacht of van de etnische groep waartoe men behoort. Behalve 
dat het opleidingsniveau van groot belang is in het sociaal-economisch domein, ver-
schillen personen met uiteenlopende opleidingsniveaus bijvoorbeeld ook voor wat 
betreft culturele participatie en opvattingen en in de rijkdom van hun sociale net-
werken. Specifi ek in relatie tot ouderen kan nog worden gewezen op de relatie 
tussen opleidingsniveau en onderwerpen als gezondheid, zelfredzaamheid en zelfstan-
dig wonen.
Het opleidingsniveau is, anders gezegd, een hulpbron die van invloed is op de positie 
in tal van andere domeinen. Deze effecten alsmede het feit dat het opleidingsniveau 
als zelfstandige indicator voor de maatschappelijke positie relevant is, zijn voldoende 
aanleiding om in deze studie aandacht te besteden aan het opleidingsniveau van 
allochtone ouderen. 
Voorts gaat dit hoofdstuk in op de mate waarin allochtone ouderen de Nederlandse taal 
beheersen. Ook de taalbeheersing van het Nederlands is een belangrijke hulpbron voor 
de positieverwerving, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd 
maakt de beheersing van de taal van de ontvangende samenleving meer intensieve 
en langdurige contacten met autochtonen mogelijk. Een goede kennis van het Neder-
lands is bovendien functioneel wanneer men aangewezen raakt op zorg- en medische 
voorzieningen waardoor men de eigen behoeften en wensen beter voor het voetlicht 
kan brengen. 

Behalve dat aandacht wordt besteed aan de stand van zaken, richt dit hoofdstuk 
zich ook op de ontwikkelingen van het opleidingsniveau en de beheersing van de 
Nederlandse taal in de jaren negentig. Daartoe worden gegevens uit 1991 en 1998 met 
elkaar vergeleken.

3.2 Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau van Marokkaanse en Turkse ouderen is zeer laag. Ruim 80% 
van de oudere Marokkaanse mannen en nagenoeg alle oudere Marokkaanse vrouwen 
hebben geen onderwijs gevolgd. Voor de meesten van hen zal dit betekenen dat ze 
analfabeet zijn. Ook veel Turkse ouderen hebben geen onderwijs gevolgd, de vrouwen 
in nog sterkere mate dan de mannen. Wel hebben in vergelijking met Marokkanen 
Turkse ouderen vaker basisonderwijs gevolgd. 
Het lage opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse ouderen weerspiegelt de 
situatie in het herkomstland ten tijde dat zij in de schoolgaande leeftijd waren. Met 
name in de plattelandsgebieden, waar veel Turkse en Marokkaanse ouderen vandaan 
komen, waren de mogelijkheden om onderwijs te volgen doorgaans beperkt. Onderwijs 
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voor vrouwen werd bovendien minder noodzakelijk geacht, hetgeen zichtbaar is in 
de lage onderwijsgraad van Marokkaanse vrouwen. Bij de werving van mannen werd 
bovendien, om het populair te zeggen, meer op spier- dan op denkkracht geselecteerd.   

In vergelijking met de ouderen zijn Turken en Marokkanen in de leeftijd van 35 
tot en met 54 jaar beter opgeleid. Dit wekt echter weinig verbazing; gegeven het 
opleidingsniveau van de ouderen uit deze groepen is het welhaast onmogelijk om 
een ongunstiger beeld te laten zien. Wat toch nog steeds opvalt is dat ook bij de 
35-54-jarigen het aandeel ongeschoolden hoog is, met name bij de Marokkanen. 
In genoemde leeftijdscategorie heeft circa de helft van de Marokkaanse mannen en 
ongeveer driekwart van de Marokkaanse vrouwen geen onderwijs gevolgd.

Het opleidingsniveau van Surinaamse en Antilliaanse ouderen is in vergelijking met 
het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse ouderen beduidend hoger. Zoals in 
het vorige hoofdstuk toegelicht, is een deel van de Antilliaanse en Surinaamse ouderen 
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naar Nederland gekomen om een studie te volgen. Zij waren bij aankomst in Nederland 
naar verhouding al hoog opgeleid en hebben hun opleidingsniveau in Nederland 
verder verhoogd. Vooral oudere Antilliaanse mannen zijn hoog opgeleid. Dit blijkt met 
name uit het geringe verschil tussen Antilliaanse en autochtone oudere mannen met een 
diploma op mbo-niveau en hoger. Ook oudere Surinaamse mannen zijn redelijk hoog 
opgeleid. Over het geheel genomen zijn Surinaamse en Antilliaanse mannen hoger 
opgeleid dan de vrouwen uit deze groepen. Surinaamse en Antilliaanse ouderen onder-
scheiden zich met name van autochtone ouderen door het grotere aandeel personen 
zonder opleiding. Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn over het geheel genomen 
lager opgeleid dan degenen in de leeftijd van 35-54 jaar. Weinig Surinamers en Antil-
lianen in de jongere leeftijdscategorie hebben in het geheel geen onderwijs gevolgd, 
terwijl het aandeel hoger opgeleiden (mbo+) groter is dan bij de ouderen. 

Het voorgaande wijst op het extreem lage opleidingsniveau van Turkse en Marok-
kaanse ouderen. De gegevens over het onderwijsniveau van het jongere leeftijdscohort 
wijzen weliswaar op een verbetering van het opleidingsniveau, maar de verschillen zijn 
zodanig dat in de komende jaren de veranderingen in het opleidingsniveau van Turkse 
en Marokkaanse ouderen zich slechts zeer geleidelijk zullen voltrekken. Gunstiger is 
het beeld bij Surinaamse en Antilliaanse ouderen, onder wie betrekkelijk veel hoger 
opgeleiden zijn te vinden. Gegeven het opleidingsniveau van het jongere leeftijdsco-
hort mag bovendien worden verwacht dat in de komende jaren onder ouderen het 
aandeel hoger opgeleiden zal toenemen.

Land waar de opleiding is gevolgd
Niet alleen het opleidingsniveau, maar ook het land waar deze opleiding is gevolgd, 
is van belang voor de beoordeling van de maatschappelijke positie en kansen van 
allochtone ouderen. Het maakt namelijk nogal wat uit of een bepaalde opleiding in 
Nederland of in het land van herkomst is gevolgd. Diverse studies wijzen op de 
betekenis van het volgen van onderwijs in Nederland voor bijvoorbeeld de verwerving 
van de Nederlandse taal, het uitbreiden van de sociale contacten en het kennismaken 
met de Nederlandse cultuur. Het volgen van Nederlands onderwijs heeft, mede als 
gevolg van de effecten op taal en sociale en culturele oriëntaties, een gunstig effect op 
baanvindkansen en inkomenshoogte (zie onder meer Kee 1993; Rettab 1995; Dagevos 
et al. 1999). In het kort gezegd bevordert het volgen van een opleiding in Nederland 
de integratie van minderheden, zowel in relatie tot de economische kansen als met 
betrekking tot het contactenpatroon en waardeoriëntaties. 

In fi guur 3.2 worden de relevante gegevens gepresenteerd. Het gaat hier om personen 
die tenminste het basisonderwijs hebben afgerond. Bij hen is vastgesteld waar ze 
opleidingen hebben gevolgd, alleen in Nederland of in het land van herkomst of zowel 
in Nederland als in het land van herkomst. Onderscheid naar geslacht is vanwege het 
ontbreken van voldoende aantallen niet mogelijk. Om dezelfde reden kunnen voor 
oudere Turken en Marokkanen geen cijfers worden gepresenteerd van personen die 
een diploma hebben op het niveau van lbo/mavo of mbo+. (Hierboven is gebleken dat 
er nauwelijks oudere Turken en Marokkanen zijn die dergelijke opleidingen hebben 
gevolgd.)
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Land waar onderwijs is gevolgd (35-69-jarigen) naar leeftijd, etnische groep en 
opleidingsniveau, 1998 (in procenten)

Figuur 3.2

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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Uit fi guur 3.2 komt duidelijk naar voren dat Turkse en Marokkaanse ouderen die 
het basisonderwijs hebben doorlopen, bijna zonder uitzondering alleen in het land 
van herkomst (in legenda: lvh) een opleiding hebben gevolgd. Uit deze bevinding 
in combinatie met de vorige gegevens over het diplomabezit kan worden opgemaakt 
dat Turkse en Marokkaanse ouderen in zeer geringe mate over voor de Nederlandse 
samenleving relevante hulpbronnen beschikken. Voorzover Turkse en Marokkaanse 
ouderen een opleiding hebben gevolgd - en dit geldt voor een kleine minderheid, zeker 
bij de Marokkanen - hebben zij deze opleiding bijna zonder uitzondering in het land 
van herkomst gevolgd.
 
De situatie bij Surinaamse en Antilliaanse ouderen is volstrekt anders. Naarmate het 
opleidingsniveau van personen hoger is, zijn dezen vaker in Nederland en in het 
land van herkomst naar school geweest, en voor een deel van de Surinaamse en 
Antilliaanse ouderen geldt dat ze uitsluitend in Nederland opleidingen hebben gevolgd. 
Gezien hetgeen eerder over de migratiegeschiedenis van Surinaamse en Antilliaanse 
ouderen naar voren is gebracht, waren deze bevindingen ook te verwachten. Nogal wat 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn naar Nederland gekomen voor het volgen van 
een (hogere) opleiding. Zij hadden in het herkomstland al een opleiding gevolgd en 
een diploma behaald, die hen toegang verschaften tot een opleiding in Nederland. Dat 
derhalve de hoger opgeleiden zowel in het herkomstland en in Nederland onderwijs 
hebben gevolgd, is dan ook niet zo verrassend. Uit de fi guur blijkt verder dat veel lager 
opgeleiden (bao en lbo/mavo) in Nederland geen onderwijs meer hebben gevolgd. 

Opvallend is het hoge aandeel Turken en Marokkanen in de leeftijd tussen de 35 en 54 
jaar dat uitsluitend in het herkomstland een opleiding heeft gevolgd. Het weerspiegelt 
de betekenis van gezinsvormende migratie. Hoewel het aandeel dat ook contact heeft 
gehad met het Nederlands onderwijs toeneemt naarmate het opleidingsniveau hoger is, 
heeft de meerderheid van de 35-54-jarigen uitsluitend in het herkomstland onderwijs 
gevolgd. Nog in herinnering wordt geroepen dat bij deze gegevens personen zonder 
opleiding buiten beschouwing zijn gebleven. 
Bij de Surinaamse en Antilliaanse 35-54-jarigen is het aandeel dat geen onderwijs in 
Nederland heeft gevolgd, vooral groot bij personen met uitsluitend basisonderwijs. 
Personen daarentegen met een diploma op mbo-niveau of hoger hebben in zeer veel 
gevallen in het Nederlands onderwijs geparticipeerd, hetgeen in het bijzonder geldt 
voor Antillianen. 

De gegevens van 35-54-jarigen over de plaats waar de opleidingen zijn gevolgd, 
duiden erop dat ook in de nabije toekomst er weinig Turkse en Marokkaanse ouderen 
zullen zijn die met het Nederlandse onderwijs in aanraking zijn geweest. Het aandeel 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen met uitsluitend onderwijs in het land van herkomst 
zal juist langzamerhand verder afnemen, hetgeen in het bijzonder geldt voor hoger 
opgeleiden. Het aandeel lager opgeleiden Surinamers en Antillianen dat alleen met 
onderwijs in het herkomstland in aanraking is geweest, blijft betrekkelijk groot. 
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3.3 Beheersing en gebruik van de Nederlandse taal 
In de SPVA zijn vragen gesteld over de moeite die minderheden hebben bij het spreken 
en het lezen van de Nederlandse taal en er zijn vragen gesteld over de mate waarin 
minderheden met - indien aanwezig - hun partner en kinderen Nederlands spreken.1 
Deze vragen zijn uitsluitend gesteld aan hoofden van huishoudens, zodat onderscheid 
naar geslacht achterwege blijft.

Niet onverwacht zijn de problemen met de Nederlandse taal het grootst bij Turkse en 
Marokkaanse ouderen, van wie ongeveer 60% (bijna) altijd moeite heeft om in het 
Nederlands een gesprek te voeren. Een gering aandeel van hen heeft nooit moeite met 
het Nederlands. Weinig oudere Surinamers en Antillianen daarentegen hebben moeite 
met het Nederlands. Voor ongeveer driekwart van de oudere Surinamers en tweederde 
van de oudere Antillianen levert het voeren van een gesprek in het Nederlands nooit 
een probleem op. 

Afgaande op de bevindingen bij de 35-54-jarigen mag worden verwacht dat de taalpro-
blemen bij de oudere Turken en Marokkanen geleidelijk aan zullen gaan afnemen. 
Nochtans blijven velen in deze leeftijdscategorie taalproblemen houden, vooral veel 
Turken in de leeftijd van 35-54 jaar geven aan dat het spreken van de Nederlandse 
taal hen (veel) moeite kost. 
De beheersing van het Nederlands van 35-54-jarige en van oude Surinamers en Antil-
lianen verschilt nauwelijks.

In de SPVA is degenen die aangeven (enige) moeite te hebben met het spreken van 
Nederlands gevraagd of zij moeite hebben met het lezen van een krant, folder of brief 
in de Nederlandse taal. Levert voor veel oudere Turken en Marokkanen het voeren 
van een gesprek in het Nederlands grote problemen op, dit geldt nog sterker voor het 

Mate waarin men moeite heeft met het voeren van een gesprek in het Nederlands van 
35-69-jarigen, naar leeftijd en etnische groep, hoofden van huishoudens, 1998 (in procenten)

Figuur 3.3

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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lezen van Nederlands (fi guur 3.4). Ruim 80% van de Turkse en ongeveer 75% van 
de Marokkaanse ouderen heeft altijd of vaak moeite met het lezen van Nederlandse 
teksten. Hoewel deze aandelen gezien hun mondelinge beheersing van het Nederlands 
verwacht mochten worden, rijst gegeven het hoge aantal analfabeten onder Turkse en 
Marokkaanse ook de vraag in hoeverre problemen met lezen niet voor alle teksten 
geldt, ook in de eigen taal. Hoe dit laatste ook precies zij, wie adequaat wil com-
municeren met Turkse en Marokkaanse ouderen zal geen genoegen kunnen nemen met 
schriftelijk materiaal, ook al is dit vertaald.

Mate waarin men moeite heeft met het lezen in het Nederlands van 35-69-jarigen, 
naar leeftijd en etnische groep, hoofden van huishoudens, 1998 (in procenten)

Figuur 3.4

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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Gebruik van het Nederlands
De mate waarin men moeite heeft met het spreken of lezen van het Nederlands 
weerspiegelt zich in de mate waarin men in de privésfeer het Nederlands gebruikt. 
Oudere Surinamers spreken zeer vaak Nederlands met de kinderen, net als Antilliaanse 
ouderen. De meeste Turkse en Marokkaanse ouderen spreken nooit Nederlands met 
hun kinderen, hetgeen niet verrassend is: de meesten zijn het Nederlands niet machtig. 
Nog meer Turkse en Marokkaanse ouderen spreken nooit Nederlands met hun partner. 
Dit geldt voor ruim 80% van de Turkse en Marokkaanse ouderen. Surinaamse en 
Antilliaanse ouderen spreken vaker Nederlands met de kinderen dan met hun partner.  

Surinamers en Antillianen in de leeftijd van 35-54 jaar spreken nog vaker Nederlands 
met hun kinderen dan de ouderen uit deze groepen. Opmerkelijk is dat er nauwelijks 
een verschil is tussen 35-54-jarige en oudere Surinamers in het gebruik van de 
Nederlandse taal.
Turken en Marokkanen tussen de 35 en 54 jaar spreken vaker dan ouderen Nederlands 
met hun kinderen, maar het aandeel dat altijd Nederlands met de kinderen spreekt, 
blijft zeer gering. Ook blijft het aandeel Turken en Marokkanen dat altijd Nederlands 
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met de partner spreekt bij 35-54-jarigen erg klein. Vooral het aandeel dat soms met 
de kinderen en soms met de partner Nederlands spreekt, neemt in vergelijking met 
de ouderen toe. 

Spreken van Nederlands met de kinderen (35-69-jarigen), naar leeftijd en etnische groep, 
1998 (in procenten)

Figuur 3.5

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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Spreken van Nederlands met de partner (35-69-jarigen), naar leeftijd en etnische groep, 
1998 (in procenten)

Figuur 3.6

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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3.4 Ontwikkelingen-in-de-tijd

Opleidingsniveau
In vergelijking met het begin van de jaren negentig is aan het einde van de 
jaren negentig het opleidingsniveau van allochtone ouderen gestegen. Dit blijkt uit 
fi guur 3.7 waar het opleidingsniveau van allochtone ouderen in 1991 en 1998 is 
weergegeven. Deze fi guur laat ook zien dat het bij oudere Turken en Marokkanen 
om een ontwikkeling op kousenvoeten gaat. Bij deze groepen is in de jaren negentig 
het aandeel personen zonder onderwijs licht afgenomen. Van grote verschuivingen is 
evenwel geen sprake. Deze waren natuurlijk ook niet te verwachten. Veranderingen in 
het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse ouderen zijn eerst en vooral toe te 
schrijven aan het feit dat het opleidingsniveau van Turken en Marokkanen die in de 
loop van de jaren negentig ouder dan 55 jaar zijn geworden - de ‘nieuwe’ ouderen 
- enigszins hoger is dan van de ‘oude’ ouderen. Omdat onder de ‘nieuwe’ ouderen 
nog steeds zeer veel laagopgeleiden zijn te vinden, kan het niet anders dan dat 
het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse ouderen slechts zeer geleidelijk 
aan verbetert, waarbij overigens het beeld van een (zeer) laag opgeleide categorie 
blijft domineren. Niettemin neemt het opleidingsniveau wat toe en voor de komende 
jaren mag worden aangenomen dat deze ontwikkeling zich doorzet; het aandeel 
laagopgeleiden is in het cohort 35-54-jarigen minder groot dan bij de ouderen en is in 
de jaren negentig bovendien verder afgenomen.

Bij de oudere Surinamers is een duidelijke verbetering van het opleidingsniveau te 
zien. In de loop van de jaren negentig is het aandeel ouderen zonder opleiding of met 
uitsluitend basisonderwijs fors afgenomen en is vooral het aandeel oudere Surinaamse 
mbo-plussers in 1998 beduidend hoger dan in 1991. Afgaande op het opleidingsniveau 
van 35-54-jarige Surinamers mag verwacht worden dat in de komende jaren het 
aandeel hoger opgeleide oudere Surinamers verder zal toenemen. 

Het opleidingsniveau van oudere Antillianen is slechts weinig veranderd in de jaren 
negentig. In tegenstelling tot de andere groepen verandert de samenstelling van de 
categorie Antilliaanse ouderen niet alleen door het stijgen van de leeftijd van in 
Nederland wonende Antillianen, maar ook door instroom vanuit de Antillen (zie 
hoofdstuk 2). Van recent gemigreerde Antillianen is bekend dat velen van hen laag zijn 
opgeleid. De geringe verschuivingen in het opleidingsniveau van Antilliaanse ouderen 
in de jaren negentig hangen mogelijk hiermee samen. 

Nederlandse taal
Figuur 3.8 laat zien in hoeverre de beheersing van de Nederlandse taal bij ouderen is 
verbeterd. Omdat het aandeel Surinaamse en Antilliaanse ouderen met problemen met 
het Nederlands zeer klein is, is uitsluitend gekeken naar de ontwikkelingen bij Turkse 
en Marokkaanse ouderen. In de fi guur gaat het om het aandeel personen dat altijd of 
vaak moeite heeft met het voeren van een gesprek in het Nederlands. Te zien is dat 
er in vergelijking met het begin van de jaren negentig minder oudere Turken moeite 
hebben met het voeren van een gesprek in het Nederlands dan aan het einde van de 
jaren negentig. Ook bij oudere Marokkanen is sprake van een afname, maar deze is
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Opleidingsniveau van 35-69-jarigen naar etnische groep en leeftijd, 1991 en 1998 
(in procenten)

Figuur 3.7

Bron: ISEO (SPVA'91), ISEO/SCP (SPVA'98)
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niet groot. Vanwege deze verschillen in daling, zijn oudere Turken en Marokkanen 
elkaar qua beheersing van het Nederlands elkaar behoorlijk genaderd.

Turken en Marokkanen in de leeftijd van 35-54 jaar hebben veel minder vaak moeite 
met het Nederlands. Vanwege dit verschil mag dan ook worden verwacht dat steeds 
meer Turkse en Marokkaanse ouderen het Nederlands beter zullen beheersen dan thans 
het geval is, ook omdat in de jaren negentig onder 35-54-jarigen de beheersing van het 
Nederlands is verbeterd, en dan met name bij de Marokkanen.

3.5 Conclusies
Het voorgaande laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Turkse en Marokkaanse 
ouderen beschikken over weinig hulpbronnen, die van grote betekenis zijn voor de 
kansen op arbeid en inkomen alsmede voor de mogelijkheden om met autochtonen 
alledaagse contacten te onderhouden en te communiceren met vertegenwoordigers 
van allerhande instanties. Het zeer lage opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse 
ouderen in combinatie met de geringe beheersing van het Nederlands werkt op deze 
punten tegen met alle gevolgen van dien voor de kansen op maatschappelijke partici-
patie. Aan verschillende elementen van deze participatie wordt in deze studie nog 
uitvoerig aandacht besteed. 
In vergelijking met oudere Turken en Marokkanen zijn oudere Surinamers en Antil-
lianen beduidend hoger opgeleid; met name het opleidingsniveau van Antilliaanse 
ouderen is weinig lager dan dat van autochtone ouderen. Wat - zeker in vergelijking 
met Surinaamse ouderen - zorgen baart is dat het opleidingsniveau van Antilliaanse 
ouderen in de afgelopen 10 jaar nauwelijks is gestegen, hetgeen waarschijnlijk met de 
recente instroom van Antillianen te maken heeft.
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Noot

1 Tesser et al. (1999) wijzen er terecht op dat het meten van taalvaardigheid door middel van beoordeling van
  respondenten zelf zo zijn nadelen kent. Een uitgebreide toets zoals bijvoorbeeld in het onderwijs wordt gebruikt, 
 is te prefereren, maar is in het bestek van het onderhavige enquête-onderzoek niet mogelijk. Toch mag worden 
 verondersteld dat de wijze waarop in de SPVA de Nederlandse taalvaardigheid is vastgesteld in zeker mate valide
  is. In het recent uitgevoerde onderzoek onder ‘nieuwe’ etnische groepen in Nederland (Van den Tillaart et 
 al. 2000a) is de taalvaardigheid van respondenten eveneens vastgesteld door de beoordeling van respondenten 
 zelf, daarbij aangevuld door een beoordeling van de taalvaardigheid door de interviewer. De zelf-beoordeling en 
 de beoordeling door de interviewer blijken in dit onderzoek vrij nauwkeurig met elkaar overeen te komen. Er zijn 
 geen redenen om te veronderstellen dat op dit punt de in de SPVA onderzochte groepen sterk van de ‘nieuwe’ 
 etnische groepen verschillen. Hoewel deze bevindingen de bezwaren van Tesser et al. niet wegnemen, versterken 
 ze wel het vertrouwen in de validiteit van de in de SPVA opgenomen taalvragen.  
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4         ARBEID EN INKOMEN

4.1 Inleiding
Werk was voor Turkse en Marokkaanse mannen die thans tot de ouderen worden 
gerekend het belangrijkste motief om in de jaren zestig en zeventig naar Nederland te 
komen. Tot aan het einde van de jaren zeventig was in vergelijking met autochtone 
Nederlandsers de arbeidsparticipatie van de zogenoemde Turkse en Marokkaanse 
gastarbeiders hoger en de werkloosheid lager. Dit beeld is, als bekend, in de jaren 
daarna drastisch veranderd. In dit hoofdstuk wordt hiervan een schets gegeven. 
Een van de aandachtspunten in dit hoofdstuk is om verschillende gebeurtenissen 
van werkenden en inactieven in de tijd te plaatsen en daarmee te komen tot een 
reconstructie van de economische levensloop van allochtone ouderen. Voor personen 
die thans geen betaald werk meer hebben, gebeurt dit door na te gaan hoe lang het is 
geleden dat zij voor het laatst betaald werk hadden en welke redenen ten grondslag 
liggen aan het vertrek uit deze werkkring. Voor personen met werk wordt - zij het 
gestileerd - het verloop van de beroepsloopbaan geschetst door het niveau van de eerste 
baan te vergelijken met het niveau van de laatste baan. 

De relatie van personen tot de arbeidsmarkt is in hoge mate bepalend voor de inko-
menspositie. Ook dit thema komt in dit hoofdstuk aan de orde. Zowel in meer 
objectieve zin door aan te geven welke inkomens allochtone ouderen hebben, als in 
meer subjectieve zin door te laten zien in hoeverre allochtone ouderen hun inkomen 
voldoende vinden en in hoeverre zij geldzorgen hebben. 
Het hoofdstuk sluit af met een schets van de wijze waarop de arbeidsmarktpositie van 
allochtone ouderen zich in de jaren negentig heeft ontwikkeld.  

Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 is het noodzakelijk om bij arbeidsmarktgegevens 
personen in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar tot de categorie ouderen te rekenen, 
de ondergrens van 50 vanwege de benodigde aantallen, de bovengrens omdat arbeids-
marktgegevens strekken tot en met 64 jaar. De vergelijkingscategorie bestaat in dit 
hoofdstuk uit personen in de leeftijd van 35 tot en met 49 jaar. 

4.2 Maatschappelijke positie
Dit hoofdstuk start met informatie over welk deel van de ouderenbevolking actief is op 
de arbeidsmarkt dan wel arbeidsongeschikt, werkzaam in het huishouden of gepensio-
neerd of met de vut is. Dergelijke gegevens bieden een eerste inzicht in de aard van de 
relatie van ouderen tot de arbeidsmarkt. Informatie over de maatschappelijke positie is 
verkregen door respondenten te vragen welk van de voorgelegde mogelijkheden - wer-
kend, werkzoekend, arbeidsongeschikt, etc. - het meest op hem/haar van toepassing 
is. Door deze wijze van vraagstelling kunnen er verschillen optreden tussen deze en 
gegevens die uitgaan van formele defi nities van bijvoorbeeld de beroepsbevolking. 
Ook hoeven de aldus verkregen uitkomsten niet te corresponderen met gegevens uit 
uitkeringsstatistieken. Een persoon in de bijstand kan zich bijvoorbeeld als werkzoe-
kende, maar ook als huisvrouw defi niëren. Op deze verschillen wordt zo dadelijk nog 
teruggekomen. 
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De maatschappelijke positie van ouderen uit de diverse groepen blijkt enorm te 
verschillen. Kenmerkend voor de oudere Turkse en Marokkaanse mannen is het 
zeer hoge aandeel inactieven. Van de Turkse en Marokkaanse oudere mannen geeft 
respectievelijk 41% en 42% aan dat ze arbeidsongeschikt zijn, een onthutsend hoog 
aandeel. Voorts zijn veel oudere Turkse en Marokkaanse mannen werkzoekend - 17% 
van de oudere Turkse en 19% van de oudere Marokkaanse mannen. Betrekken we 
hierbij ook het aandeel dat gepensioneerd of met de vut is, dan is het beeld van de 
maatschappelijke positie van oudere Turkse en Marokkaanse mannen in grote lijnen 
geschetst. En dit beeld is weinig rooskleurig. Van de Turkse mannen in de leeftijd 
van 50-64 jaar werkt 18% nog, bij de oudere Marokkaanse mannen geldt dit voor 
23%. Omdat nagenoeg alle Turkse en Marokkaanse mannen in deze leeftijdscategorie 
hebben gewerkt, is bijgevolg de conclusie dat de uitstroom uit het arbeidsproces zeer 
groot is geweest.

Maatschappelijke positie van 35-64-jarigen, naar leeftijd, geslacht en etnische groep, 
1998 (in procenten)

Figuur 4.1

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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De maatschappelijke positie van oudere Surinaamse en Antilliaanse mannen lijkt 
veel meer op die van oudere autochtone mannen. Het belangrijkste verschil is dat 
Surinaamse en Antilliaanse mannen beduidend vaker dan autochtone mannen aangeven 
dat ze arbeidsongeschikt zijn, terwijl bij autochtone mannen het aandeel vroegtijdig 
gepensioneerden hoger ligt dan bij de oudere Surinaamse en Antilliaanse mannen. Dit 
laatste heeft waarschijnlijk onder meer te maken met het leeftijdverschil tussen autoch-
tone en Surinaamse en Antilliaanse mannen; zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht telt de 
allochtone ouderenbevolking meer ‘jongeren’ dan de autochtone ouderenbevolking. 
Het verschil tussen oudere Turkse en Marokkaanse mannen aan de ene en Surinaamse 
en Antilliaanse mannen aan de andere kant, is zeer groot en betreft met name de 
arbeidsparticipatie die bij Turkse en Marokkaanse mannen naar verhouding zeer laag 
en het aandeel arbeidsongeschikten zeer hoog is. 

Ook bij de vrouwen verschillen Turkse en Marokkaanse ouderen sterk van Suri-
naamse, Antilliaanse en autochtone ouderen. De maatschappelijke positie van Turkse 
en Marokkaanse vrouwen kenmerkt zich door het zeer hoge aandeel huisvrouwen 
en het zeer lage aandeel betaald werkenden. Bij de Turkse vrouwen valt het in 
vergelijking met Marokkaanse vrouwen hoge aandeel arbeidsongeschikten op, hetgeen 
onder meer samenhangt met de verschillen in arbeidsparticipatie van vrouwen uit deze 
groepen. 
Onder oudere Antilliaanse, Surinaamse en autochtone vrouwen is de arbeidspartici-
patie hoger dan onder de oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen, maar ook bij 
eerstgenoemde groepen is de meerderheid van de vrouwen niet (langer) werkzaam in 
een betaalde baan. 

Hoewel vanzelfsprekend de maatschappelijke positie van 35-49-jarigen anders is dan 
die van de ouderen, hoeft de bespreking eigenlijk niet in andere termen te gebeuren 
dan bij de ouderen. Onder Turkse en Marokkaanse mannen is het aandeel economisch 
inactieven fors hoger dan onder Surinaamse, Antilliaanse en autochtone mannen. Lag 
bij oudere mannen hier vooral een hoge mate van arbeidsongeschiktheid aan ten grond-
slag, bij 35-49-jarige Turkse en Marokkaanse mannen heeft de mate van inactiviteit 
vooral te maken met het hoge aandeel werklozen. Het verschil in arbeidsparticipatie 
tussen Surinaamse en Antilliaanse mannen aan de ene en autochtone mannen aan 
de andere kant wordt vooral bepaald door het hogere aandeel werkzoekenden bij de 
Surinaamse en Antilliaanse mannen. Bij vrouwen in de leeftijd tussen de 35 en 49 
jaar valt opnieuw de lage arbeidsparticipatie op van Turkse en Marokkaanse vrouwen, 
terwijl Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in deze leeftijdscategorie zeker zo vaak als 
autochtone vrouwen betaalde arbeid verrichten. 

Beroep op uitkeringen 
Zoals gezegd zijn bovenstaande gegevens gebaseerd op rapportage van de maatschap-
pelijke positie van de respondent zelf. Vanzelfsprekend is dit niet de enige manier om 
naar de maatschappelijke c.q. arbeidsmarktpositie te kijken. Een andere manier is door 
na te gaan welke uitkeringsbron iemand heeft.1 Daartoe wordt gebruikgemaakt van 
gegevens van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de desbetref-
fende bron zijn wao-, ww- en abw-bestanden gekoppeld aan de bevolkingsgegevens 
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van de gemeentelijke basisadministratie, waardoor de mogelijkheid is geschapen om 
per etnische groep duidelijkheid te krijgen hoe vaak dergelijke uitkeringen voorkomen. 
Over deze gegevens is inmiddels gerapporteerd (Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 2000). Nadeel is wel dat men is uitgegaan van personen in de leeftijd 
van 40 tot en met 64 jaar, een voor de onderhavige rapportage wel wat ruime afbake-
ning. Enkele saillante uitkomsten worden niettemin gepresenteerd; niet alleen vanwege 
kwaliteit van deze bron, maar ook omdat ondanks de gegeven leeftijdsgrenzen het 
inzicht in de positie van ‘oudere’ allochtonen wordt verdiept.

In fi guur 4.2 is het aandeel mannen weergegeven dat een arbeidsongeschiktheids- 
(wao, waz, wajong), een ww- of een bijstandsuitkering ontvangt. Het blijkt dat niet 
minder dan 64% van de Turkse en bijna 62% van de Marokkaanse mannen afhankelijk 
is van een uitkering. Bij beide groepen is arbeidsongeschiktheid het vaakst de reden 
voor deze uitkering. Bijna 40% van de Turkse en 32% van de Marokkaanse mannen 
ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook hebben veel Turkse en Marok-
kaanse mannen een bijstandsuitkering, hetgeen een indicatie is voor het vaak voorko-
men van langdurige werkloosheid; in de leeftijd van 40 tot en met 64 jaar heeft 19% 
van de Turkse en 24% van de Marokkaanse mannen een bijstandsuitkering. 

Beroep op sociale verzekeringen en voorzieningen van 40-64-jarigen, naar geslacht en 
etnische groep, 2000 (in procenten)

Figuur 4.2

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2000) 
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De afhankelijkheid van een uitkering is bij de Surinaamse en Antilliaanse mannen in 
deze leeftijdscategorie fors lager dan bij de Turken. Desondanks heeft eenderde van 
de Surinaamse mannen tussen de 40 en 65 jaar een uitkering. Ook bij de Surinaamse 
mannen gaat het vaak om een arbeidsongeschiktheids- (17%) of bijstandsuitkering 
(13%). Naar verhouding hebben weinig Surinaamse mannen een WW-uitkering.
Het aandeel uitkeringsontvangers is bij Antilliaanse mannen lager dan bij de Suri-
naamse. Bij hen valt het naar verhouding hoge aantal bijstandsuitkeringen op. Oudere 
autochtone mannen hebben niet alleen minder vaak een uitkering dan oudere alloch-
tone mannen, het relatieve aandeel autochtone mannen met een WW- of bijstands-
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uitkering is bovendien fors lager. Dit impliceert dat autochtone mannen in deze 
leeftijd in zeer geringe mate (kort- of langdurig) werkloos zijn, zeker in vergelijking 
met allochtone mannen. De inactiviteit van autochtone mannen wordt in hoofdzaak 
veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid. 

Ook allochtone vrouwen in de leeftijd tussen de 40 en 64 jaar ontvangen vaak een 
uitkering. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zelfs vaker dan mannen. Dat Marok-
kaanse vrouwen het minst vaak een uitkering ontvangen, is niet zozeer een teken van 
een gunstige arbeidsmarktpositie, maar meer van het geringe aandeel vrouwen dat op 
de arbeidsmarkt actief is (geweest). Toch is de mate van arbeidsparticipatie niet het 
hele verhaal. Zeker gezien de betrekkelijk lage participatie van Turkse vrouwen op de 
arbeidsmarkt, is sprake van een zeer hoog aandeel arbeidsongeschikten.
Bij de Antilliaanse en Surinaamse vrouwen valt het hoge aandeel personen met een 
uitkering op, en dan met name een bijstandsuitkering. Een uitkomst die samenhangt 
met het hoge aandeel alleenstaande vrouwen binnen deze groepen.
De gegevens over de uitkeringsbron van allochtone ‘ouderen’ wijzen op niet alleen 
op een onthutsend hoog aandeel uitkeringsontvangers, ze wijzen eveneens op een 
grote afstand van de uitkeringsontvangers tot de arbeidsmarkt. Allochtone ‘ouderen’ 
zijn overwegend langdurig werkloos of arbeidsongeschikt, categorieën met doorgaans 
geringe kansen op het vinden van een baan.

Slotsom is dat de maatschappelijke positie, of nu wordt uitgegaan van gegevens over 
de uitkeringsbron of van het oordeel van de respondent zelf, van met name Turkse en 
Marokkaanse ouderen slecht is. Ze kenmerkt zich door een hoge mate van inactiviteit, 
met name zeer veel mannen zijn arbeidsongeschikt, terwijl de vrouwen uit genoemde 
groepen niet in het arbeidsproces participeren (en dit nooit hebben gedaan). De positie 
van Surinaamse en Antilliaanse ouderen is beduidend beter, zij het dat een naar 
verhouding hoog aandeel vrouwen afhankelijk is van een bijstandsuitkering. 

4.3 Inactiviteit nader beschouwd: arbeidsverleden in Nederland en reden en duur van inactiviteit
Alleen al het hoge aantal inactieven onder allochtone ouderen rechtvaardigt uitgebreide 
aandacht voor deze categorie. Dit gebeurt allereerst door na te gaan welk aandeel 
van de allochtone ouderen wel en welk aandeel nooit in Nederland heeft gewerkt. 
Vervolgens wordt voor degenen die thans geen werk hebben, maar wel in Nederland 
hebben gewerkt duidelijk gemaakt om welke reden zij zijn uitgestroomd en hoe lang 
het is geleden dat ze voor het laatst hebben gewerkt.

Nagenoeg alle oudere Turkse, Marokkaanse en Surinaamse mannen hebben in Neder-
land gewerkt. Tegelijkertijd blijkt dat de overgrote meerderheid van de Turkse en 
Marokkaanse mannen dit inmiddels niet meer doet. Rond de 80% van de oudere 
Turkse en Marokkaanse mannen met een arbeidsverleden in Nederland, heeft op dit 
moment geen werk. Zo dadelijk wordt nog getoond dat velen van hen bovendien al een 
geruime tijd zonder werk zitten. 
Onder oudere Surinaamse mannen is het aandeel werkenden beduidend groter dan bij 
de oudere Turkse en Marokkaanse mannen. Een hoog aandeel werkenden kenmerkt 
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ook de oudere Antilliaanse mannen, maar wat bij deze categorie vooral opvalt is 
het hoge aandeel dat nooit in Nederland heeft gewerkt. Voor nogal wat van deze 
Antilliaanse mannen geldt dat ze op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen (zie 
ook hoofdstuk 2).

Arbeidsparticipatie en arbeidsverleden in Nederland van 35-64-jarigen, naar leeftijd, 
geslacht en etnische groep, 1998 (in procenten)

Figuur 4.3

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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Onder vrouwen is het aandeel met een arbeidsverleden in Nederland kleiner dan bij 
de mannen. Vooral de Marokkaanse vrouwen onderscheiden zich hier. Een zeer groot 
aandeel van de oudere Marokkaanse vrouwen heeft nooit in Nederland gewerkt, 
en van degenen die wel in Nederland hebben gewerkt, staan de meesten op dit 
moment weer buiten het arbeidsproces. Oudere Turkse vrouwen nemen hier een tus-
senpositie in. Veel vaker dan oudere Marokkaanse vrouwen hebben de oudere Turksen 
in Nederland gewerkt, al zijn de meesten van hen op dit moment niet meer werkzaam. 
De arbeidsparticipatie is het hoogst bij de oudere Surinaamse vrouwen, van wie 70% 
werkt of heeft gewerkt. Dit aandeel is hoger dan bij de oudere Antilliaanse vrouwen, 
van wie een groot aandeel nooit in Nederland heeft gewerkt. Net als bij de mannen 
speelt bij de Antilliaanse vrouwen de migratiegeschiedenis hier een rol; van de oudere 
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Antilliaanse vrouwen die nooit in Nederland hebben gewerkt, is een deel nog niet zo 
lang in Nederland. 
Hoewel het om een kleiner aandeel gaat dan bij de ouderen, valt ook bij Turkse en 
Marokkaanse mannen in de leeftijd van 35-49 jaar op dat velen, die in het verleden in 
Nederland hebben gewerkt, thans aan de kant staan. 
Nogal wat Antillianen in de leeftijd van 35-49 jaar hebben geen arbeidsverleden in 
Nederland. Opvallend is voorts dat ook bij de Marokkaanse vrouwen in de leeftijd van 
35-49 jaar het aandeel zeer hoog is dat nooit in Nederland heeft gewerkt. 

Redenen van inactiviteit van degenen met een arbeidsverleden in Nederland
Van de mannen tussen de 50 en 65 jaar is arbeidsongeschiktheid de belangrijkste reden 
voor uitstroom uit betaald werk. Daarnaast is ontslag voor veel oudere allochtone 
mannen een vaak voorkomende reden voor uitstroom. Wat opvalt is dat de uitstroom 
bij verreweg de meeste oudere allochtone mannen een ‘onvrijwillig’ karakter heeft, 
weinigen hebben zelf ontslag genomen of zijn via de vut uitgestroomd.
Vrouwen nemen vaker zelf ontslag dan mannen. Tegelijkertijd is, net als bij de man-
nen, arbeidsongeschiktheid bij oudere vrouwen de belangrijkste reden van uitstroom. 

Reden van uitstroom uit laatste baan van 35-64-jarigen naar leeftijd, geslacht en etnische 
groep, 1998 (in procenten)

Figuur 4.4

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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Het hierboven geschetste patroon is ook zichtbaar bij 35-49-jarigen. Uitstroom bij 
mannen is vaak het gevolg van ontslag door de werkgever of het gevolg van arbeidson-
geschiktheid. Opvallend hoog is het aandeel Turkse en Marokkaanse mannen dat als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid het arbeidsproces heeft verlaten.
Vrouwen in de leeftijd van 35-49 jaar verlaten het arbeidsproces vooral doordat ze 
zelf beslissen ontslag te nemen. Met name Marokkaanse vrouwen stromen om die 
reden vaak uit. 

Reden van ontslag
Aan degenen die zijn ontslagen of zelf ontslag hebben genomen, is gevraagd naar 
de belangrijkste reden hiervan. Het gaat om de ontslagreden van de laatst beklede 
baan. Personen die via de wao en vut/pensioen zijn uitgestroomd blijven buiten 
beschouwing. Om twee redenen is de informatie over de belangrijkste ontslagreden 
wat gebrekkig. In de eerste plaats zijn de aantallen soms aan de lage kant, ook wanneer 
groepen worden samengenomen.2 Daarnaast is de antwoordcategorie ‘overige redenen’ 
fors gevuld. Op basis van de beschikbare gegevens is het helaas niet mogelijk om na 
te gaan welke redenen hier nu precies achter schuilgaan. Ondanks deze beperkingen 
worden deze gegevens gepresenteerd, omdat ze in elk geval op hoofdlijnen licht 
werpen op de belangrijkste ontslagreden van allochtone ouderen.

Wat blijkt is dat Turkse en Marokkaanse mannen, naast overige redenen, vooral 
hun baan hebben verloren als gevolg van reorganisaties en faillissementen van hun 
voormalige arbeidsorganisaties. Zeker indien dit gegeven wordt gecombineerd met de 
periode dat zij geen werk hebben - waarover zo dadelijk meer - resulteert het beeld 
dat de herstructurering van de economie in de jaren tachtig voor deze groep van grote 
betekenis is geweest. Oudere Turkse en Marokkaanse mannen zijn naar verhouding 
vaak werkzaam geweest in sectoren van de economie die in de afgelopen decennia 
zijn verdwenen of sterk zijn ingekrompen. Het verschil met oudere Surinaamse en 
Antilliaanse mannen is groot. Bij hen worden de ‘overige’ redenen en het afl open van 
het contract het vaakst genoemd. Ook gezondheidsredenen spelen bij veel oudere Suri-
naamse en Antilliaanse mannen een rol bij de beëindiging van hun laatst uitgeoefende 
functie, een reden die overigens ook door betrekkelijk veel Turkse en Marokkaanse 
mannen wordt genoemd. Dit is opvallend, omdat, zoals gezegd, aan personen die 
via de wao zijn uitgestroomd de vraag naar reden van ontslag niet is voorgelegd en 
bijgevolg buiten deze gegevens blijven. 

Bij vrouwen zijn privéredenen het belangrijkste motief om uit te stromen. Bij dit 
motief gaat het onder meer om het sluiten van een huwelijk, een verhuizing en het 
krijgen van een kind. Deze redenen passen goed bij de eerder gedane constatering dat 
naar verhouding veel vrouwen zelf ontslag hebben genomen. Niettemin is voor bijna 
20% van de oudere Turkse vrouwen het faillissement van de arbeidsorganisatie de 
belangrijkste reden voor uitstroom. Dit weerspiegelt de arbeidsgeschiedenis van veel 
Turkse vrouwen die in zwakke sectoren - naar verhouding vaak in laaggekwalifi ceerde 
banen in de industrie en tuinbouw - van de werkgelegenheid werkzaam zijn geweest.3 
Vooral veel Turkse en Marokkaanse vrouwen in de leeftijd van 35 tot en met 49 
jaar hebben om zogenoemde privéredenen hun baan verlaten, hetgeen doorgaans 
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betekent dat zij vanwege het krijgen van kinderen zich hebben teruggetrokken van 
de arbeidsmarkt. 

Periode zonder werk
Voor een zeer groot aandeel van de oudere Turken en Marokkanen die in Nederland 
hebben gewerkt, is het geruime tijd geleden dat ze voor het laatst een betaalde baan 
hadden. Voor bijna 50% van de Marokkaanse en 42% van de Turkse mannen is het 
10 jaar of langer geleden dat ze betaald werk hadden. Bij Turkse en Marokkaanse 
vrouwen, die vanwege de aantallen zijn samengevoegd, geldt dit voor 55%. 
Onder de Turkse en Marokkaanse ouderen die thans geen werk hebben, treft men bijna 
geen personen aan die recentelijk nog hebben gewerkt.

Turkse en Marokkaanse ouderen staan derhalve niet alleen zeer vaak, maar ook zeer 
langdurig buiten het arbeidsproces. Gezien de duur van de inactiviteit ligt een relatie 
met de herstructurering van de economie in de jaren tachtig voor de hand, hier is eerder 
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op gewezen. Voorts blijkt uit deze bevindingen dat velen na ontslag nimmer erin zijn 
geslaagd om weer aan het werk te komen. Na hun werkzame bestaan zijn Turken en 
Marokkanen die nu tot de ouderen gerekend worden, werkloos of arbeidsongeschikt 
geraakt met klaarblijkelijk geringe intredekansen. 

Periode zonder werk van 35-64-jarigen, naar leeftijd, geslacht en etnische groep, 
1998 (in procenten) 

Figuur 4.6

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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Zeker bij de oudere Surinaamse en Antilliaanse mannen is het beeld duidelijk anders 
dan bij de oudere Turkse en Marokkaanse mannen. Bij economisch inactieve oudere 
Surinaamse en Antilliaanse mannen is het aandeel voor wie het zeer lang is geleden 
dat ze een betaalde baan hadden duidelijk kleiner dan bij de Turkse en Marokkaanse 
mannen. Niettemin is ook bij de Surinaamse en Antilliaanse mannen 30% langer dan 
10 jaar zonder werk. Bij de vrouwen is deze categorie zelfs nog beduidend groter.

4.4 Betaald werk: niveau, sector en verloop van de beroepsloopbaan
De nadruk die tot nu toe op de omvang en duur van de inactiviteit onder allochtone 
ouderen is gelegd, doet wellicht vergeten dat er ook nog allochtone ouderen zijn die 
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werken, al is de netto-participatie van met name Turkse en Marokkaanse ouderen 
(zeer) laag.4 Om zicht te krijgen op de positie van oudere werkenden wordt in deze 
paragraaf aandacht besteed aan het beroepsniveau en aan de sector waarin zij zijn 
vertegenwoordigd. Voorts wordt getracht het verloop van de beroepsloopbaan van 
allochtone werkenden in kaart te brengen. Dit gebeurt door het beroepsniveau van de 
eerste baan te vergelijken met dat van de huidige of laatst uitgeoefende baan. 

Beroepsniveau
De positie van werkenden wordt hier geïndiceerd door middel van het beroepsniveau 
(CBS 1993). Het beroepsniveau drukt de verschillen uit in kennis en vaardigheden 
die voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden noodzakelijk zijn. De beroeps-
niveauclassifi catie onderscheidt beroepen van elementair tot en met hoger en weten-
schappelijk niveau. Aan de hand van deze classifi catie wordt de positie van allochtone 
ouderen met werk beschreven. Vanwege het ontbreken van voldoende aantallen, kan 
over het beroepsniveau van oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen geen informatie 
worden verstrekt. 

Gegeven de migratiegeschiedenis en het opleidingsniveau van Turken en Marokkanen 
is het hoge aandeel oudere Turken en Marokkanen in elementaire en lagere beroepen 
niet verrassend. Meer dan 80% van de oudere Turkse mannen met werk en een 
enigszins lager aandeel oudere Marokkaanse mannen is in een dergelijk beroep werk-
zaam. Het beroepsniveau van Surinaamse en Antilliaanse oudere mannen met werk is 
beduidend hoger dan dat van de Turkse en Marokkaanse oudere mannen. Opvallend is 
het geringe verschil in beroepsniveau tussen Surinaamse en Antilliaanse oudere man-
nen aan de ene en autochtone oudere mannen aan de andere kant. Autochtone oudere 
mannen zijn minder vaak dan Surinaamse en Antilliaanse oudere mannen werkzaam 
in elementaire en lagere beroepen en vaker te vinden in hogere en wetenschappelijke 
beroepen, maar groot zijn de verschillen niet. Dit geldt ook voor het beroepsniveau van 
oudere vrouwen, waar met name Surinaamse en autochtone vrouwen weinig van elkaar 
verschillen. Deze uitkomsten onderstrepen dat oudere Surinamers en Antillianen een 
specifi eke categorie vormen, die mede als gevolg van hun gunstige opleidingsniveau 
een tamelijk succesvolle beroepsloopbaan hebben gerealiseerd.

Opvallend zijn voorts de geringe verschillen tussen de twee onderscheiden 
leeftijdscategorieën. Dit wijst op een geringe dynamiek in de ontwikkeling van de 
positie van werkenden, iets wat in feite voor alle groepen geldt.
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Sector
In fi guur 4.8 is het aandeel werkenden naar sector weergegeven. Het volgende onder-
scheid is gemaakt: ‘landbouw, visserij en delfstoffen’, ‘industrie’, ‘fi nanciële en zake-
lijke dienstverlening’, ‘openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn’ en 
‘overig’. Laatstgenoemde sector omvat reparatiebedrijven, handel, horeca, vervoer, 
opslag en communicatie, cultuur en overige dienstverlening en de bouwsector. Gege-
ven het gering aandeel werkenden dat werkzaam is in de bouwsector, bestaat de 
categorie ‘overig’ in grote lijnen uit personen die werkzaam zijn in de overige dienst-
verlening.

De vertegenwoordiging naar sector van oudere Turkse en Marokkaanse mannen weer-
spiegelt nog steeds hun migratiegeschiedenis (zie hoofdstuk 2). Vooral de Turkse man-
nen werken naar verhouding zeer vaak in de industrie. ‘Gastarbeiders’ werden vooral 
voor banen in deze sector geworven. Hoewel in de periode dat zij naar Nederland 
kwamen de groei van ongeschoolde functies in de industrie stagneerde, ontstonden 
desondanks personeelstekorten. Reden was dat in die periode autochtonen zich in 
groten getale afwendden van deze banen en zich richtten op banen in de dienstensector. 
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De opengevallen plaatsen werden veelal opgevuld door gastarbeiders.
Daarnaast onderscheiden oudere Turkse en Marokkaanse mannen zich doordat zij 
betrekkelijk vaak werkzaam zijn in de landbouwsector, dat in het geval van Turkse en 
Marokkaanse werkenden in hoofdzaak de tuinbouw betekent. Ook de vertegenwoordi-
ging van met name Marokkanen in de tuinbouw gaat terug naar het begin van hun 
verblijf in Nederland. Reeds de eerste Marokkanen die in Nederland betaald werk 
verrichtten, waren in de tuinbouw actief (vgl. Van Amersfoort en Van der Wusten 
1975).

Volstrekt anders is de vertegenwoordiging in de verschillende bedrijfstakken van 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Opvallend is vooral het grote aandeel Surinamers 
en Antillianen dat werkzaam is in de sector overheid en gezondheidszorg. Dit laatste 
geldt in het bijzonder voor vrouwen. Surinamers - en de Creolen in het bijzonder 
- en Antillianen zijn vanouds her sterk georiënteerd op white collar-beroepen zoals 
administratief werk, verpleging en het onderwijs. Voor velen die in de jaren zestig naar 
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Nederland kwamen, was het behalen van een (aanvullend) diploma voor genoemde 
beroepen een belangrijk migratiemotief (Van Amersfoort 1968; Dagevos en Veenman 
1992). Voor wat betreft de vertegenwoordiging van Surinamers en Antillianen bij 
de overheid kan ook een relatie worden gelegd met het door de overheid gevoerde 
voorkeursbeleid, waar vooral deze etnische groepen van hebben geprofi teerd (Dagevos 
en Beljaarts 1996). 

Marokkanen in de leeftijd tussen de 35 en 49 jaar zijn in vergelijking met oudere 
Marokkanen minder vaak in de industrie werkzaam. Ook het aandeel Turken dat in 
deze bedrijfstak werkzaam is, is in vergelijking met de ouderen lager, maar bij deze 
groep is het aandeel werkenden in de industrie nog steeds groot. Opmerkelijk is dat 
betrekkelijk veel Turken en Marokkanen in de leeftijd van 35-49 jaar werkzaam zijn 
in de landbouw (i.c. de tuinbouw). Bij deze categorie Turken en Marokkanen ligt 
een verklaring in termen van werving van arbeidsmigranten minder voor de hand. 
De redenen voor de betrekkelijk sterke vertegenwoordiging moeten meer worden 
gezocht in de geringe toetredingseisen in deze sector, waardoor personen met voor de 
arbeidsmarkt ongunstige kenmerken (laag opleidingsniveau, geringe beheersing van de 
Nederlandse taal) hier emplooi vinden. Ook is het denkbaar dat Turken en Marokkanen 
die hier reeds werkzaam zijn, leden van de eigen groep voordragen indien er een 
vacature is (vgl. Odé 1996). 
Voor Surinamers en Antillianen in de leeftijd van 35-49 jaar blijft de overheid en 
de gezondheidszorg een belangrijke sector. De verschillen met oudere Surinamers en 
Antillianen in spreiding over de verschillende bedrijfstakken zijn niet groot. 
 
Beroepsmobiliteit van allochtone ouderen
Op grond van SPVA’98-gegevens is het mogelijk om inzicht te krijgen in het verloop 
van de beroepsloopbaan van werkenden. Van degenen die in Nederland werk hebben 
of werkzaam zijn geweest is het beroepsniveau van de eerste baan in Nederland en 
van hun huidige baan bekend. Van personen die op het moment van enquêteren geen 
betaalde arbeid meer verrichten, is het beroepsniveau bekend van hun laatste baan. 
Aldus kan worden bepaald op welk niveau personen hun loopbaan zijn begonnen en 
welk beroepsniveau ze hebben bereikt.5

In fi guur 4.9 zijn deze gegevens gepresenteerd voor hoofden van huishoudens in de 
leeftijd van 50-64 jaar. Wat opvalt bij de Turken en Marokkanen is niet alleen de 
sterke vertegenwoordiging in lage en elementaire beroepen, maar ook en vooral de 
geringe dynamiek die zich in de loopbanen van Turkse en Marokkaanse ouderen heeft 
afgespeeld. In vergelijking met het beroepsniveau van de eerste baan, heeft slechts 
een zeer klein aandeel Turken en Marokkanen in deze leeftijdscategorie opwaartse 
mobiliteit gerealiseerd. Groot is de sprong niet geweest: in vergelijking met de verte-
genwoordiging van Turken en Marokkanen over de beroepsniveaus aan het begin 
van hun loopbaan is het aandeel in de middelbare beroepen licht toegenomen. De 
beroepsloopbaan van Turkse en Marokkaanse ouderen is met andere woorden geen 
succesverhaal. Deze generatie Turken en Marokkanen is geworven voor de onderkant 
van de beroepenstructuur, en weinigen zijn erin geslaagd om gedurende de loopbaan 
de eigen beroepspositie te verbeteren. De belangrijkste vorm van mobiliteit die deze 
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categorie Turken en Marokkanen heeft doorgemaakt is, zoals in het voorgaande is 
toegelicht, in de richting van inactiviteit (langdurige werkloosheid, arbeidsongeschikt-
heid).

Beroepsniveau van de eerste en van de huidige/laatste baan naar etnische groep, hoofden 
van huishoudens 50-64 jaar, 1998 (in procenten)

Figuur 4.9

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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Het beeld van Surinaamse en Antilliaanse ouderen en het verloop van hun beroeps-
loopbaan is anders dan van Turken en Marokkanen. In de eerste plaats is de spreiding 
over de beroepenstructuur bij Surinaamse en Antilliaanse ouderen veel groter dan 
bij de Turkse en Marokkaanse ouderen. Bovendien is er sprake van een behoorlijke 
mobiliteit. Nogal wat Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn gedurende de loopbaan 
erin geslaagd om hun positie te verbeteren, hetgeen blijkt uit het toegenomen aandeel 
Surinamers en Antillianen met een beroep op hoger of wetenschappelijk niveau en het 
afgenomen aandeel Surinamers en Antillianen met een beroep op elementair niveau.
Net als uit gegevens die eerder zijn gepresenteerd, komt de opmerkelijk gunstige 
positie van Surinaamse en vooral Antilliaanse ouderen naar voren. Indien het beroeps-
niveau van de eerste baan van Antilliaanse ouderen wordt vergeleken met dat van 
autochtone leeftijdgenoten, dan blijken de verschillen niet groot te zijn, met name 
wanneer het gaat om het aandeel personen in middelbare, hogere en wetenschappelijke 
beroepen. Wel blijken autochtonen in grotere getale hun positie te hebben verbeterd. 
Zij hebben vaker dan Surinaamse en Antilliaanse ouderen een beroep op elementair of 
lager niveau ingeruild voor een beroep op middelbaar en hoger niveau. 

Positie van werkenden: besluit
Turken en Marokkanen die als arbeidsmigrant naar Nederland kwamen, zijn bijna 
zonder uitzondering werkzaam geweest aan de onderkant van de beroepenstructuur 
en zeer weinigen zijn gedurende de beroepsloopbaan erin geslaagd hun positie te 
verbeteren. Uit de positie van oudere Surinaamse en Antilliaanse werkenden en het 
verloop van hun beroepsloopbaan blijkt dat het om een volstrekt andere categorie 
ouderen gaat. Ze zijn hoger opgeleid dan de oudere Turken en Marokkanen, zijn 
doorgaans om andere redenen naar Nederland gekomen en zijn, mede als gevolg 
hiervan, een stuk succesvoller geworden. 

4.5 Inkomen
In het voorgaande zijn uiteenlopende aspecten van de sociaal-economische positie van 
ouderen geschetst. Dergelijke posities hebben een directe relatie met de positie op de 
inkomensladder. Hieraan wordt in deze paragraaf aandacht besteed. Als eerste gaat 
de aandacht uit naar de mate waarin personen over een eigen inkomen beschikken. 
Van diegenen met een eigen inkomen is de inkomenshoogte bekend, zodat duidelijk 
kan worden gemaakt welke verschillen zich binnen en tussen groepen voordoen. Naast 
deze meer objectieve maatstaven van de inkomenspositie is bekend of ouderen vinden 
dat het inkomen toereikend is om in het bestaan te voorzien en in hoeverre men 
geldzorgen heeft.

Eigen inkomen en hoogte van het inkomen
Figuur 4.10 laat zien dat met name Turkse en Marokkaanse vrouwen zeer vaak geen 
eigen inkomen hebben. Dit betekent dat ze geen inkomsten hebben uit arbeid of 
uitkering (bijstand, ww, wao, aow of pensioen, studiefi nanciering). Deze vrouwen zijn 
werkzaam in het huishouden en (doorgaans) fi nancieel afhankelijk van hun partner. 
Oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen beschikken het minst vaak over een eigen 
inkomen en blijven in dit opzicht achter bij vrouwen in de leeftijd van 35 tot 54 
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jaar. Deze uitkomst is - gezien de geringe arbeidsparticipatie en het hoge aandeel 
huisvrouwen onder Turkse en Marokkaanse vrouwen - niet verrassend. 
Anders is het beeld bij Surinaamse en Antilliaanse vrouwen die vaker dan autochtone 
vrouwen een eigen inkomen hebben. De hoge arbeidsparticipatie ligt hieraan ten 
grondslag evenals het hoge aandeel eenpersoonshuishoudens. Dit laatste maakt dat 
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen die buiten het arbeidsproces staan aanspraak 
kunnen maken op een bijstandsuitkering.

Bij de mannen beschikt nagenoeg iedereen over een eigen inkomensbron.

Het beschikken over een eigen inkomen, 35-69-jarigen naar leeftijd, geslacht en etnische 
groep, 1998 (in procenten)

Figuur 4.10

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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Gegeven de geringe mate van arbeidsparticipatie, de sterke afhankelijkheid van uit-
keringen en de forse vertegenwoordiging van werkenden aan de onderkant van de 
beroepenstructuur is het niet verwonderlijk dat de inkomenspositie van allochtone 
ouderen weinig fl orissant is. Het betreft hier persoonsinkomens (fi guur 4.11). Alloch-
tone ouderen zijn geconcentreerd in de lagere inkomenscategorieën. Bij de oudere 
allochtone mannen hebben de lage inkomens vooral te maken met hun hoge mate 
van arbeidsongeschiktheid en langdurige werkloosheid. Ook zijn de inkomsten uit de 
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AOW of pensioen laag. Dit hangt onder meer samen met het feit dat het merendeel 
van de AOW-gerechtigden onder de etnische minderheden een gekorte AOW-uitkering 
ontvangt, omdat zij pas op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen (zie Tesser et al. 
1998 voor een uitgebreide discussie over deze problematiek). 
Lage inkomens worden met name vaak aangetroffen bij oudere allochtone vrouwen, 
van wie de overgrote meerderheid een netto-maandinkomen van ƒ 1.900,- of minder 
heeft. Lage arbeidsinkomens, deels vanwege deeltijdwerk en deels vanwege lage 
beroepsniveaus waarin veel vrouwen werkzaam zijn, en een hoog aantal bijstandsont-
vangers liggen hieraan ten grondslag.

De inkomenspositie van 35-54-jarigen is over het geheel genomen gunstiger dan 
van de ouderen, hetgeen vooral te maken heeft met de geringere mate van uitkerings-
afhankelijkheid bij deze categorie. Niettemin is ook bij de 35-54-jarige allochtone 
vrouwen het aandeel met lage inkomens zeer groot. Vrouwen met een zelfstandig 
inkomen blijken zeer vaak een bijstandsuitkering te ontvangen. Daarnaast zijn de 
arbeidsinkomens van 35 tot en met 54-jarige vrouwen doorgaans laag. Specifi ek voor 
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Turkse vrouwen is het hoge aandeel arbeidsongeschikten, die, zo blijkt uit de hoogte 
van het netto-maandinkomen, over het algemeen een lage uitkering ontvangen. 

Opvattingen over de hoogte van het inkomen en geldzorgen
Veel allochtone ouderen vinden het eigen inkomen niet toereikend, zo blijkt uit 
fi guur 4.12 waarin is weergegeven of men van mening is dat het eigen inkomen te 
weinig, genoeg of meer dan genoeg is om van te leven. Deze vraag is uitsluitend 
gesteld aan hoofden van huishoudens, het onderscheid naar geslacht blijft hierdoor 
achterwege. De verschillen in antwoorden corresponderen vrij goed met de objectieve 
inkomensverschillen tussen de groepen. Met name Turkse en Marokkaanse ouderen 
geven in overgrote meerderheid aan dat hun inkomen onvoldoende is om van te 
leven. Circa 80% van de Turkse en 75% van de Marokkaanse ouderen vindt het eigen 
inkomen (veel) te laag. Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn vaker van mening 
dat hun inkomen toereikend is, maar ook bij deze groepen vindt ruim 60% dat het 
inkomen (veel) te laag is. De verschillen tussen allochtone en autochtone ouderen zijn 
hier zeer groot; ruim 70% van de autochtone ouderen vindt het eigen inkomen (meer) 
dan genoeg om van te leven. 

Opvallend zijn de geringe verschillen tussen ouderen en personen in de leeftijd van 
35 tot en met 54 jaar. Binnen de groepen verschillen deze leeftijdsgroepen nauwelijks 
in de mate waarin zij hun eigen inkomen toereikend vinden om van te leven. Hoewel 
het inkomen van 35-54-jarigen gemiddeld genomen hoger is (zie fi guur 4.11), wijkt 
hun oordeel over de hoogte van het inkomen niet substantieel af van dat van ouderen. 
Waarschijnlijk heeft dit met de aanwezigheid van (meer) kinderen te maken, waardoor 
deze huishoudens moeilijker van hun inkomen kunnen rondkomen.
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Dat het inkomen vaak ontoereikend wordt gevonden, vertaalt zich in de mate waarin 
allochtone ouderen geldzorgen hebben (fi guur 4.13). De rangorde tussen groepen is 
nagenoeg dezelfde als hiervoor. Weinig Turkse en Marokkaanse ouderen geven aan 
dat ze nooit geldzorgen hebben, terwijl dit bij Surinaamse en Antilliaanse ouderen wat 
vaker voorkomt. Het verschil tussen allochtone en autochtone ouderen is wederom 
groot; meer dan 70% van de autochtone ouderen geeft aan nooit geldzorgen te hebben, 
terwijl het aandeel autochtone ouderen dat aangeeft bijna voortdurend geldzorgen te 
hebben zeer klein is.

4.6 Ontwikkelingen
Zoals gezegd besteedt deze studie ook aandacht aan de ontwikkeling van de positie 
van allochtone ouderen. Concreet gaat het in dit hoofdstuk om de veranderingen die 
zich in de periode 1991-1998 hebben voorgedaan in de maatschappelijke positie, de 
netto-participatie en de werkloosheid. Het is niet mogelijk om het beroepsniveau en de 
bedrijfstak van werkenden in de tijd te vergelijken.6 De vergelijking van de omvang 
van de werkloosheid tussen de SPVA’s van 1991 en 1998 is niet zonder problemen. Dit 
komt doordat in deze bestanden afwijkende defi nities van de werkloosheid.7 Dit wordt 
zo dadelijk nog wat uitgebreider toegelicht. 

Maatschappelijke positie
De werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 1991-1998 kenmerkt zich door 
behoorlijke schommelingen. Aan het begin van de jaren negentig is de werkloosheid 
in vergelijking met het hoge niveau in het midden van de jaren tachtig fors gedaald. 
In de jaren daarna beleefde Nederland een mini-recessie, die gepaard ging met een 
tamelijk explosieve stijging van de werkloosheid. Vanaf het midden van de jaren 
negentig herstelde de economie zich krachtig en in 1998 - het jaar waarin de laatste 
SPVA-gegevens zijn verzameld - was de werkloosheid alweer sterk gedaald (vgl CBS 
2000c; SCP 2000). 



ARBEID EN INKOMEN       71

Gegeven deze ontwikkelingen mag al met al worden verwacht dat bij de verschillende 
allochtone bevolkingsgroepen de werkloosheid is gedaald en het aandeel werkenden is 
toegenomen. Uit fi guur 4.14 blijkt dat het beeld voor Turkse en Marokkaanse ouderen 
toch behoorlijk afwijkt van deze verwachting. (Omwille van de overzichtelijkheid is 
de fi guur in twee delen geknipt.) 
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Maatschappelijke positie van 50-64-jarigen, naar leeftijd, geslacht en etnische groep, 
1991, 1998 (in procenten) 

Figuur 4.14

Bron: ISEO (SPVA'91), ISEO/SCP (SPVA'98)
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Opvallend bij de oudere Turkse en Marokkaanse mannen is dat het aandeel werkenden 
in 1998 lager is dan in 1991. Ditzelfde geldt voor het aandeel werkzoekenden. 
Tegelijkertijd is het aandeel arbeidsongeschikten praktisch gelijk gebleven terwijl het 
aandeel gepensioneerden/vutters in 1998 hoger is dan in 1991. De veranderingen in 
maatschappelijke positie van oudere Turkse en Marokkaanse mannen hangen, zo blijkt 
uit deze gegevens, vooral samen met demografi sche factoren - het aandeel ouderen is 
gestegen. Tegelijkertijd blijkt dat het aandeel werkenden kleiner is geworden, terwijl 
in 1998 de economische conjunctuur al behoorlijk was aangetrokken. De inactiviteit 
onder Turkse en Marokkaanse ouderen is in de loop van de jaren negentig dan ook 
niet afgenomen - eerder het tegenovergestelde is aan de hand, zoals nog zal worden 
getoond. Wel is de grondslag van de inactiviteit veranderd, het aandeel werklozen is 
geslonken ten ‘gunste’ van vroeggepensioneerden en vutters. 
De maatschappelijke positie van oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen is tussen 
1991 en 1998 hoegenaamd niet veranderd. Aan het begin van de jaren negentig is 
het leeuwendeel van de vrouwen werkzaam in het huishouden, in 1998 is dit nog 
steeds zo. Twee zaken vallen op. Oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben 
de economische opleving in Nederland niet aangegrepen om in grotere getale - als 
werkende of werkzoekende - op de arbeidsmarkt te participeren, dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Voorts is opmerkelijk 
dat het aandeel gepensioneerden/vutters bij oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen 
in de periode 1991-1998 gelijk is gebleven. Deze uitkomst hangt direct samen met 
de geringe participatie op de arbeidsmarkt van deze vrouwen; omdat zeer weinigen 
van hen werkzaam zijn, komen zij niet in aanraking met regelingen voor vervroegd 
uittreden (waar het bij deze categorie - het zijn immers 50-64-jarigen - om zal gaan). 

Het blijkt dat de maatschappelijke positie van Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
zich in vergelijking met de Turkse en Marokkaanse ouderen anders heeft ontwikkeld. 
Het belangrijkste verschil met 1991 is het hogere aandeel Surinaamse en Antilliaanse 
ouderen dat in 1998 werkzaam is. In tegenstelling tot Turkse en Marokkaanse ouderen 
hebben Surinaamse en Antilliaanse ouderen wel geprofi teerd van de werkgelegenheids-
groei, blijkend uit meer werkenden en minder werkzoekenden dan in 1991. Dit geldt 
in grote lijnen ook voor oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Met name 
bij Antilliaanse vrouwen is het aandeel huisvrouwen in 1998 lager dan in 1991. 
Hieruit kan worden afgeleid dat oudere Antilliaanse vrouwen zich in de jaren negentig 
in grote getale op de arbeidsmarkt hebben begeven. Behalve dat ouderen van de 
werkgelegenheidsgroei hebben geprofi teerd, kunnen de geconstateerde veranderingen 
ook te maken hebben met het feit dat Surinamers en Antillianen die in de jaren 
negentig ouder dan 50 jaar zijn geworden gunstigere aanbodkenmerken (b.v. hoger 
opleidingsniveau) en een betere arbeidsmarktpositie hebben dan oudere Surinamers 
en Antillianen die vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd de arbeidsmarkt 
inmiddels hebben verlaten (effect van cohortvervanging). 
De bevindingen bij de autochtone ouderen corresponderen met de uitkomsten van 
oudere Surinamers en Antillianen voor wat betreft de gestegen arbeidsparticipatie en 
de daling van het aandeel vrouwen dat in het huishouden werkzaam is.
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Maatschappelijke positie van 50-64-jarigen, naar leeftijd, geslacht en etnische groep, 1991, 
1998 (in procenten) 

Figuur 4.14 (vervolg)

1991 1998

Bron: ISEO (SPVA'91), ISEO/SCP (SPVA'98)
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Netto-participatie
De hierboven geschetste ontwikkelingen komen nadrukkelijk naar voren wanneer 
de netto-participatie van ouderen wordt bezien. De netto-participatie laat zien welk 
aandeel in de bevolking of, zoals hier het geval, een categorie van de bevolking 
(50-64-jarigen) betaald werk heeft (met een wekelijkse arbeidsduur van 12 uur of 
meer). In 1991 hadden meer Turkse en Marokkaanse ouderen betaald werk dan in 
1998, terwijl dit bij de andere groepen precies andersom is: bij hen is de netto-
participatie in 1998 fors hoger dan in 1991 (fi guur 4.15). De daling van het aandeel 
werkenden is het grootst bij de Turkse ouderen. Het onderstreept de eerder getrokken 
conclusie dat Marokkaanse en Turkse ouderen niet hebben geprofi teerd van de werkge-
legenheidsgroei. Voorts betekent het dat de Turken en Marokkanen die in de loop van 
de jaren negentig zich bij de ouderen hebben gevoegd, het beeld met betrekking tot de 
maatschappelijke positie niet in positieve zin hebben doen veranderen. 
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Netto-participatie van 50-64-jarigen naar leeftijd, geslacht en etnische groep, 1991,1998 
(in procenten)

Figuur 4.15

Bron: ISEO (SPVA'91), ISEO/SCP (SPVA'98)
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Werkloosheid
Zoals in de inleiding van deze paragraaf reeds gemeld, is het vergelijken van de 
werkloosheid in de tijd uitsluitend mogelijk op grond van de oude defi nitie van de 
beroepsbevolking (dit is de CCS-defi nitie van 1981). 
Gegeven de beschikbare informatie in de SPVA van 1991 is het niet mogelijk om op 
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basis van de nieuwe defi nitie (d.i. de CCS-defi nitie van 1991) de beroepsbevolking 
af te bakenen. Wel is mogelijk om aan de hand van de SPVA-1998 een werkloosheids-
percentage vast te stellen conform de CCS-defi nitie van 1981, en aansluiten op de 
werkloosheidsdefi nitie die in de SPVA van 1991 is gebruikt. Hierdoor wordt een 
vergelijking in de tijd mogelijk, en wel tussen 1991 en 1998.8 Bedacht moet worden 
dat de werkloosheidspercentages op basis van de oude defi nitie fors hoger zijn dan 
wanneer wordt uitgegaan van de nieuwe defi nitie. De bevindingen in de fi guur moeten 
dan ook uitsluitend worden gebruikt om ontwikkelingen aan af te lezen.

Bijna paradoxaal is de situatie bij Turkse en Marokkaanse ouderen bij wie niet alleen 
het aandeel werkenden tussen 1991 en 1998 is afgenomen, maar bij wie ook de 
werkloosheid is gedaald, zij het bij de Turkse ouderen in zeer lichte mate (fi g. 4.17). 
Zoals eerder toegelicht, is in de jaren negentig onder Turkse en Marokkaanse ouderen 
vooral het aandeel vroegtijdig gepensioneerden/vutters toegenomen. De daling van de 
werkloosheid van oudere Turken en Marokkanen is met name toe te schrijven aan 
de gestegen uitstroom via pensioen of vut, en dus niet aan de stijging in het aantal 
personen dat in de periode 1991-1998 aan de slag is geraakt. Het is op grond van 
beschikbaar onderzoek niet eenvoudig aan te geven waarom Turkse en Marokkaanse 
ouderen niet van de economische groei hebben geprofi teerd. Hoewel niet onderzocht, 
lijkt de volgende combinatie van factoren hiervoor een plausibele verklaring aan te 
dragen: zeer ongunstige aanbodkenmerken (opleidingsniveau, beheersing Nederlandse 
taal) een weinig intensief zoekgedrag, mede als gevolg van een lage gepercipieerde 
mogelijkheden en selectiepraktijken van werkgevers, die ook in een krappe arbeids-
markt oudere Turken en Marokkanen niet aannemen. 
Bij oudere Surinamers en Antillianen is bezien over de periode 1991-1998 zowel 
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sprake van een toename in het aandeel werkenden als van een afname in het aandeel 
werklozen. Leden van deze groepen hebben wel van de economische groei geprofi -
teerd. De werkloosheid onder oudere Surinamers en Antillianen is met bijna 20 
procentpunten gedaald (onder, het zij herhaald, de oude werkloosheidsdefi nitie).

4.7 Conclusies
Veel (autochtone) werkenden doorlopen tot op zekere hoogte een overeenkomstig 
loopbaanpad. Het begin van de loopbaan verloopt grillig. De overgang van onderwijs 
naar arbeid gaat niet zelden gepaard met een periode van werkloosheid en wanneer 
werk wordt gevonden kenmerkt de loopbaan van jongeren zich door veelvuldige 
functiewisselingen, deels om een functie te vinden die past bij belangstelling en 
opleidingsniveau, deels omdat mobiliteit nu eenmaal het domein van jongeren is. 
Vervolgens komt de loopbaan in een rustiger vaarwater, waarbij er sprake is van 
een min of meer lineair stijgende carrière. Werkloosheid komt weinig voor en treft, 
wanneer de economische conjunctuur terugloopt, in het bijzonder lager opgeleiden. 
Daarnaast komt frictiewerkloosheid voor bij personen die van baan veranderen. 
In hoeverre de geschetste ‘standaardloopbaan’ nu feitelijk accuraat is, is voor discussie 
vatbaar. Wat de beschrijving in elk geval duidelijk maakt, en daar gaat het nu om, is dat 
in elk geval de loopbanen van Turkse en Marokkaanse ouderen niet aan het geschetste 
profi el voldoen. Nog los van het feit dat zij hier niet naar school zijn geweest, 
hebben Turkse en Marokkaanse ouderen in hun beroepsloopbaan nauwelijks opwaartse 
mobiliteit doorgemaakt. Daarnaast zijn ze zwaar getroffen door de herstructurering van 
de economie en door de conjuncturele teruggang in de jaren zeventig en tachtig. Van 
frictiewerkloosheid is bij hen dan ook geen sprake. Veel oudere Turken en Marokkanen 
met een arbeidsverleden in Nederland zijn langdurig, structureel werkloos. Zij komen 
niet meer aan de slag, ook niet in een aantrekkende economie. In vergelijking met het 
begin van de jaren negentig is het aandeel werkenden zelfs lager dan aan het einde van 
de jaren negentig. De werkloosheid is in deze periode weliswaar gedaald, maar dit is 
vooral het gevolg van uitstroom in de richting van (vervroegde) pensionering. 
Alles bijeengenomen rijst voor wat betreft de sociaal-economische positie van Turkse 
en Marokkaanse ouderen een zorgelijk beeld. Welke dimensie van de sociaal-economi-
sche positie ook wordt beschouwd, de positie van Turkse en Marokkaanse ouderen is 
ongunstig. Het aandeel economisch inactieven is zeer hoog, degenen met werk zijn 
bijna zonder uitzondering werkzaam in de lagere functies, het inkomen van de meeste 
Turkse en Marokkaanse ouderen is laag en de geldzorgen groot.
 
Minder somber is het beeld bij oudere Surinamers en Antillianen die qua sociaal-
economische positie tussen de oudere Turken en Marokkanen en de autochtonen in 
staan. Hun loopbaan vertoont meer overeenkomsten met de geschetste ‘standaardloop-
baan’. Vaker dan Turkse en Marokkaanse ouderen hebben ze opwaartse mobiliteit 
doorgemaakt. Structurele werkloosheid lijkt hen minder te treffen. Een belangrijk 
verschil met oudere Turken en Marokkanen is dat oudere Surinamers en Antillianen 
wel hebben geprofi teerd van de gunstige economische ontwikkeling; zij staan er aan 
het einde van de jaren negentig beter voor dan aan het begin. 
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Noten

1 Vanzelfsprekend kan ook worden aangesloten bij formele defi nities over arbeidsmarktparticipatie en werkloosheid. 
 Na de bespreking van de subjectieve maatschappelijke positie levert de presentatie van deze gegevens evenwel 
 weinig nieuws meer op. Bovendien wordt in de paragraaf over ontwikkelingen ook aandacht besteed aan deze 
 arbeidsmarktindicatoren. 
2 Vanwege het geringe aantal waarnemingen blijven autochtonen buiten beschouwing.
3 Dat nu uitsluitend van Turkse vrouwen wordt gesproken terwijl in de fi guur Turkse en Marokkaanse vrouwen in een 
 categorie zijn samengebracht, heeft ermee te maken dat uit de bij de fi guur horende tabel blijkt dat het vooral de 
 Turkse vrouwen zijn die vanwege faillissementen zijn uitgestroomd. Dit is vanwege de arbeidsgeschiedenis van 
 deze groep ook te verwachten, zie hiervoor onder andere Dagevos (1998).
4 Van de netto-participatie is inmiddels een goede indruk gekregen in paragraaf 5.2, waar is ingegaan op de 
 maatschappelijke positie van allochtone ouderen. Het aandeel dat zich hier als werkend beschouwd, komt 
 overeen met de netto-participatie zoals formeel gedefi nieerd als het aandeel personen in de bevolking 
 met werk voor meer dan 12 uur per week. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de netto-participatie conform 
 deze defi nitie, volgen hier de percentages. Oudere mannen: Turken, 18%; Marokkanen, 23%; Surinamers, 54%;
 Antillianen, 61% en autochtonen, 60%. Oudere vrouwen: Turken, 2%; Marokkanen, 2%; Surinamers, 31%; 
 Antillianen, 25% en autochtonen, 30%.
5 Bedacht moet worden dat de beroepsniveauclassifi catie bestaat uit brede categorieën, waardoor veel mobiliteit - in 
 termen van wisselingen van functies - onzichtbaar blijft, omdat ze zich voltrekt binnen een en het zelfde 
 beroepsniveau. Voor de onderhavige analyse is dit minder problematisch, omdat hier vooral de vergelijking tussen 
 groepen voorop staat. 
6 Hiervoor zijn twee redenen. De coderingen voor zowel het beroepsniveau en de sector zijn veranderd. Dit zou 
 nog te verhelpen zijn geweest door middel van beschikbare omcodeerschema’s die aan dit euvel tegemoet komen. 
 Daarvan is evenwel geen gebruikgemaakt: het aantal oudere werkenden is in de SPVA91 erg klein, waardoor 
 de vergelijking sowieso wordt bemoeilijkt. Dit is overigens ook de reden waarom geen arbeidsinkomensgegevens 
 met elkaar worden vergeleken. 
7 Het gaat hier om de zogenoemde CCS-defi nitie van 1981 (oud) en de CCS-defi nitie van 1991 (nieuw). In de 
 defi nitie van 1981 worden tot de beroepsbevolking gerekend: 
 1.  Personen die arbeid verrichten op basis van loon of salaris (personen in loondienst).
 2.  Personen die geen loon of salaris ontvangen doch: voor eigen rekening en/of risico een beroep of een 
  bedrijf uitoefenen (zelfstandigen); meewerken bij het voor eigen rekening en/of risico uitoefenen van een 
  beroep of bedrijf van één of meerdere leden van het gezin waartoe zij behoren (meewerkende gezinsleden) 
 3.  Personen zonder werkkring (niet-werkzame beroepsbevolking) die:een werkloosheidsuitkering 
  ontvangen;actief werk zoeken via gewestelijke arbeidsbureaus of uitzendbureaus, door te solliciteren op 
  advertenties, door eigen navraag bij bedrijven e.d. en tevens beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden;een 
  werkkring hebben aanvaard, maar met de werkzaamheden nog niet begonnen zijn.
 Personen in loondienst, zelfstandigen en meewerkende gezinsleden vormen de werkzame beroepsbevolking. De 
 SPVA-gegevens uit 1991 zijn gebaseerd op deze defi nitie, met dien verstande dat er sprake is van een uurgrens 
 van 18 uur (beroepsbevolking in strikte zin). Personen die 18 uur of meer werkzaam zijn (in loondienst of als 
 zelfstandige) worden tot de beroepsbevolking gerekend. 
 In de CCS-defi nitie van 1991 worden tot de beroepsbevolking gerekend: 1. personen die ten minste 12 uur per 
 week werken, of 2. personen die werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste 12 uur per week gaan werken, 
 of 3. personen die verklaren ten minste 12 uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten 
 ontplooien om werk voor tenminste 12 uur per week te vinden. 
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 Personen in categorie 1 worden tot de werkzame bevolking gerekend, personen in categorie 2 en 3 behoren tot 
 de werkloze beroepsbevolking. 
 Het eerste verschil tussen beide defi nities van de beroepsbevolking is de uurgrens, die in de defi nitie van 1981, 
 wanneer het gaat om de beroepsbevolking in strikte zin, ligt op 18 uur en in de defi nitie van 1991 bij 12 uur. De 
 omvang van de beroepsbevolking is anders wanneer voor een van deze defi nities wordt gekozen. Een mogelijk 
 nog belangrijker verschil tussen deze defi nities ligt in de afbakening van de niet-werkzame personen. In de defi nitie
 van 1981 is het hebben van een werkloosheidsuitkering een criterium om tot de werklozen te worden 
 gerekend, terwijl dit in de defi nitie van 1991 is geschrapt. Een ander verschil is dat in de defi nitie van 1991 
 het beschikbaarheidscriterium is toegevoegd. Het netto-effect van de defi nitieverandering is dat de omvang van de 
 niet-werkzame bevolking conform de defi nitie van 1981 groter is dan wanneer de defi nitie van 1991 wordt
 toegepast. Zo rekent de CCS-defi nitie van 1991 alleen personen tot de werklozen die geen werk hebben, actief 
 zoeken en beschikbaar zijn. In de CCS-defi nitie van 1981 is het hebben van een ww-uitkering al voldoende om 
 tot de werklozen toe worden gerekend. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor degenen die op zoek zijn naar werk, maar 
 niet beschikbaar zijn, terwijl dezen met de nieuwe defi nitie niet tot de werklozen behoren. 
8 Recentere gegevens zijn helaas niet beschikbaar. Gegeven de snelle ontwikkelingen die zich op de arbeidsmarkt 
 voltrekken, is dit spijtig.



SOCIALE CONTACTEN        79

5        SOCIALE CONTACTEN VAN ALLOCHTONE OUDEREN

5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk schetst een beeld van de sociale kring waarbinnen allochtone ouderen 
vooral verkeren. Daarbij wordt de sociale kring bezien in termen van contacten 
die allochtone ouderen onderhouden in hun vrije tijd met vrienden, kennissen, 
buurtbewoners en buren. Hoewel over het belang en functies van sociale contacten 
voor allochtone ouderen geen directe informatie beschikbaar is - bijvoorbeeld in 
hoeverre contacten relevant zijn voor het verwerven van informatie, het bieden van 
ondersteuning en hulp, etc. - kan door het krijgen van inzicht in de aard van de sociale 
contacten toch een indicatie worden verkregen van de mogelijkheden die allochtone 
ouderen in hun netwerk kunnen vinden. Een breed scala van onderwerpen komt in dit 
verband aan de orde. Allereerst wordt bezien in welke mate allochtone ouderen bezoek 
krijgen van autochtonen en in hoeverre hun vriendenkring vooral bestaat uit leden van 
de eigen groep of uit autochtone Nederlanders. Bij deze onderwerpen is het mogelijk 
om een vergelijking-in-de-tijd te maken. Voorts gaat de aandacht uit naar de vraag 
in hoeverre allochtone ouderen sociaal contact met autochtonen op prijs stellen dan 
wel dat zij er de voorkeur aan geven om te gaan met leden van de eigen groep. 
Een specifi ek onderdeel van sociale contacten vormen contacten met buurtbewoners 
en buren. Duidelijk zal worden gemaakt in hoeverre allochtone ouderen contacten 
onderhouden met bewoners in de buurt en met buren, hoe zij deze contacten waarderen 
en welke verschillen er zijn - qua frequentie en waardering - wanneer het autochtone 
buren of buurtbewoners zijn of wanneer dezen lid zijn van de eigen groep.   

5.2 Contacten in de vrije tijd van allochtone ouderen 

5.2.1 Bezoek van autochtonen
Figuur 5.1 laat zien hoe vaak etnische minderheden autochtonen op bezoek krijgen. 
Het blijkt dat dit bij Turkse en Marokkaanse ouderen zeer weinig voorkomt. Niet 
minder dan 52% van de Turkse en 61% van de Marokkaanse ouderen krijgt nooit 
Nederlandse vrienden of buren op bezoek, terwijl slechts een zeer klein aandeel 
vaak autochtonen over de vloer krijgt. Van de hier onderzochte groepen krijgen 
vooral Antilliaanse ouderen vaak autochtonen op bezoek (35%). In vergelijking 
met Antilliaanse ouderen krijgen Surinaamse ouderen minder vaak bezoek van 
autochtonen. 

Opvallend aan de bevindingen bij 35-54-jarigen is dat de verschillen met de ouderen 
eigenlijk betrekkelijk gering zijn, hetgeen vooral geldt voor de Surinamers en 
Antillianen. Het aandeel 35-54-jarige Surinamers en Antillianen dat vaak autochtonen 
over de vloer krijgt,  is in vergelijking met ouderen enigszins hoger en het aandeel dat 
nooit autochtonen op bezoek krijgt is iets lager, maar groot zijn de verschillen niet. Bij 
de Turken zijn de veranderingen nog het grootst, waar in vergelijking met de ouderen 
het aandeel huishoudens dat nooit autochtonen op bezoek krijgt bij 35-54-jarige Turken 
een stuk lager is. Hoewel in vergelijking met de oudere Marokkanen 35-54-jarige 
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Marokkanen vaker bezoek krijgen van autochtonen, krijgt de meerderheid van deze 
huishoudens  nooit bezoek van autochtonen. 

Bezoek van autochtone vrienden of buren van 35-69-jarigen (hoofden van huishoudens),
naar leeftijd en etnische groep, 1998 (in procenten)

Figuur 5.1

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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5.2.2 Etnische signatuur van de vrienden- en kennissenkring
De gegevens over de bezoekfrequentie van autochtonen duiden erop dat de vrienden- 
en kennissenkring van Turkse en Marokkaanse ouderen vooral uit leden van de 
eigen kring bestaat. Gegevens over de mate waarin zij in hun vrije tijd met 
autochtonen omgaan, ondersteunen deze gedachte. Desbetreffende informatie is niet 
alleen verzameld bij hoofden van huishoudens, zodat onderscheid naar geslacht kan 
worden gemaakt. 
  
Opvallend zijn de zeer hoge percentages oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen die 
in hun vrije tijd nooit met autochtonen omgaan. Van de oudere Marokkaanse vrouwen 
heeft 81% en van de oudere Turkse vrouwen heeft 71% in de vrije tijd nooit contact 
met autochtonen. Ook bij oudere Turkse en Marokkaanse mannen is het aandeel groot 
dat nooit contact heeft met autochtonen in de vrije tijd, dit geldt voor 53% van de 
Turkse en 71% van de Marokkaanse mannen. 
Zoals steeds is het beeld bij Surinaamse en Antilliaanse ouderen volstrekt anders. Het 
zijn vooral de oudere Antilliaanse mannen die vaak met autochtonen omgaan. Meer 
dan 60% van de oudere Antilliaanse mannen onderhoudt in de vrije tijd vaak contacten 
met autochtonen, dit geldt voor een kleine 40% van de oudere Surinaamse mannen. In 
vergelijking hiermee gaan oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in de vrije tijd 
minder vaak met autochtonen om, wel onderhoudt een ruime meerderheid van hen in 
elk geval af en toe contacten met autochtonen.
Opmerkelijk is dat de frequentie waarmee Surinaamse en Antilliaanse ouderen omgaan 
met autochtonen nauwelijks verschilt tussen ouderen en 35-54-jarigen. Hieraan zou 
men de conclusie kunnen verbinden dat de Surinaamse en Antilliaanse groep meer op 
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zichzelf gericht raakt, en dat de sociaal-culturele integratie - in termen van sociale 
contacten met autochtonen - stagneert. Dit zou evenwel een te snelle conclusie zijn. Al 
eerder in deze rapportage is erop gewezen dat onder oudere Surinamers en Antillianen 
nogal wat studiemigranten zijn te vinden, die afkomstig uit de midden- en hogere lagen 
van de Surinaamse en Antilliaanse samenleving sterk waren en zijn georiënteerd op 
de Nederlandse samenleving. Surinamers en Antillianen die later naar Nederland zijn 
qua sociale herkomst, opleidingsniveau en oriëntatie op de Nederlandse samenleving 
meer gemêleerd. Dat zij niet in sterkere mate dan de ouderen contacten onderhouden 
met autochtonen is vanuit deze achtergrond te begrijpen. Bezien in termen van sociale 
integratie behoeft de bevinding dat zij qua sociale contactenpatroon gelijke tred 
houden met de oudere Surinamers en Antillianen dan ook niet als een negatieve 
ontwikkeling te worden beschouwd.

Contact in de vrije tijd van etnische minderheden met autochtonen (35-69-jarigen), 
naar leeftijd, geslacht en etnische groep, 1998 (in procenten)

Figuur 5.2

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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Grotere verschillen in contacten met autochtonen doen zich wel voor tussen oudere 
en 35-54-jarige Turken en Marokkanen. Het aandeel dat nooit contact heeft met 
autochtonen is vooral bij de 35-54-jarige Turken beduidend lager dan bij de ouderen. 
Tegelijkertijd is het aandeel Marokkaanse vrouwen in de leeftijd van 35-54 jaar 
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dat nooit contact heeft met autochtonen nog steeds erg hoog. Nochtans hebben 
toekomstige oudere Turken en Marokkanen meer contact met autochtonen dan de 
ouderen, hetgeen vooralsnog wijst op een sterkere oriëntatie op de Nederlandse 
samenleving. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat het niet duidelijk is of een 
dergelijke oriëntatie blijft bestaan wanneer de toekomstige ouderen ouder worden. Het 
is immers denkbaar dat degenen die op dit moment tussen de 35 en 54 jaar oud zijn, 
zich sterker op de eigen groep gaan richten naarmate zij ouder worden. Dit heeft zich 
namelijk voorgedaan bij de ouderen die zich, en dit geldt in het bijzonder voor degenen 
zonder werk, in de voorbije jaren in sterkere mate zijn gaan richten op contacten met 
leden van de eigen groep (vgl. Van Eekert en Gelderloos 1990). 

Vooral contacten met leden van de eigen groep of met autochtonen?
Aan degenen die (soms of vaak) contact onderhouden met autochtonen is gevraagd 
naar de dominante etnische signatuur van hun vriendenkring. Concreet betreft het hier 
de vraag of men meer met leden van de eigen groep omgaat of meer met autochtonen 
of dat men met leden uit beide groepen ongeveer in dezelfde mate contact heeft. 
Vanwege het ontbreken van voldoende aantallen, is onderscheid tussen mannen en 
vrouwen niet goed mogelijk, zodat voor de groep als geheel de gegevens worden 
gepresenteerd. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier uitsluitend om personen die in de 
vrije tijd (vaak of soms) contacten onderhouden met autochtonen. Degenen die met 
autochtonen nooit contacten onderhouden, blijven hier buiten beschouwing.
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Mate waarin etnische minderheden in de vrije tijd contact onderhouden met autochtonen of 
leden van de eigen groep (35-69-jarigen), naar leeftijd en etnische groep, 1998 (in procenten)

Figuur 5.3
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Oudere Turken gaan vooral om met leden van de eigen groep. Hun vrienden- en 
kennissenkring is overwegend Turks, ook al geven ze vaker dan oudere Marokkanen 
aan dat ze (wel eens) contact hebben met autochtone Nederlanders (zie fi guur 5.2). 
Er zijn derhalve naar verhouding meer oudere Marokkanen dan oudere Turken die in 
de vrije tijd nooit contact onderhouden met autochtonen. Daar staat echter tegenover 
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dat oudere Marokkanen die wel eens contact hebben met autochtone Nederlanders 
naar verhouding vaker dan oudere Turken een gemengde of overwegend autochtone 
vrienden- en kennissenkring hebben. 
Genoemd verschil komt nog pregnanter naar voren bij de Turken en Marokkanen 
in de leeftijd van 35 tot en met 54 jaar. Bijna de helft van de Marokkanen in 
deze leeftijdscategorie geeft aan over een gemengde vrienden- en kennissenkring te 
beschikken, terwijl 68% van de Turken aangeeft vooral om te gaan met leden van 
de eigen groep. 

Vooral de Antillianen gaan veelvuldig met autochtonen om. Een klein deel van de 
Antillianen - hetgeen geldt voor beide hier onderscheiden leeftijdsklassen - gaat 
overwegend met Antillianen om, de anderen hebben een gemengde of overwegend 
autochtone vrienden- en kennissenkring. Bij de Surinamers domineert de gemengde 
vrienden- en kennissenkring. 

Opmerkelijk is dat de etnische signatuur van de vrienden- en kennissenkring van 
Surinamers in de leeftijd van 35 tot en met 54 jaar in geringe mate afwijkt van die van 
Marokkanen in dezelfde leeftijdscategorie. Het tekent vooral de snelle veranderingen 
binnen de Marokkaanse groep (vgl. Dagevos 2001a). 

5.2.3 Ontwikkelingen
Voor sommige onderwerpen is het mogelijk om een vergelijking in de tijd te maken. 
Dit betreft in eerste instantie informatie over de mate waarin etnische minderheden 
wel eens autochtonen op bezoek krijgen. Deze informatie is beschikbaar in het 
SPVA-onderzoek van 1988, waardoor zicht wordt verkregen op de ontwikkelingen 
die zich tussen 1988 en 1998 hebben voorgedaan. Voorts kan een vergelijking-in-de-
tijd worden gemaakt voor de etnische signatuur van de vriendenkring van etnische 
minderheden. Gegevens hierover zijn voor het eerst verzameld in 1991.

In fi guur 5.4 is het aandeel hoofden van huishouden weergegeven die nooit 
autochtonen op bezoek krijgen. Met uitzondering van de oudere Surinamers bij wie 
nauwelijks verschuivingen zijn te constateren, blijkt dat in vergelijking met 1988 meer 
allochtone ouderen in 1998 wel eens autochtonen op bezoek te krijgen. Ditzelfde geldt 
voor de 35-54-jarigen uit deze groepen die in 1998 vaker bezoek van autochtonen 
krijgen dan de 35-54-jarigen in 1988. Vooral de bezoekfrequentie van autochtonen is 
bij Turken en Marokkanen behoorlijk toegenomen. Surinamers vormen op dit beeld 
een uitzondering, de 35-54-jarige Surinamers in 1998 krijgen (wat) minder vaak 
bezoek van autochtone Nederlanders dan de 35-54-jarige Surinamers in 1988.  

Opvallend is dat het toegenomen bezoek van autochtone aan etnische minderheden er 
niet in resulteert dat de vriendenkring van etnische minderheden in toenemende mate 
uit autochtonen bestaat (fi guur 5.5)1. Integendeel, in vergelijking met 1991 is in 1998 
het aandeel allochtone ouderen, en Turkse en Marokkaanse ouderen in het bijzonder 
dat in de vrije tijd overwegend met leden van de eigen groep omgaat, fors groter. 
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Hoofden van huishoudens die nooit autochtonen op bezoek krijgen, 
naar leeftijd en etnische groep, 1988-1998 (in procenten) 

Bron: ISEO (SPVA'88, ISEO/SCP (SPVA'98)
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Figuur 5.4

Zij verkeren anders gezegd aan het einde van de jaren negentig meer in de eigen kring 
dan allochtone ouderen aan het begin van de jaren negentig. Verschillende factoren 
liggen (hoogstwaarschijnlijk) aan deze ontwikkeling ten grondslag. Ten eerste zijn 
allochtone ouderen in 1998 gemiddeld gesproken ouder dan in 1991. Mede als gevolg 
hiervan waren er aan het begin van de jaren negentig onder allochtone 55-plussers 
meer werkenden dan aan het einde van de jaren negentig. Onderzoek laat zien dat voor 
veel (oudere) allochtonen werk ook informele contacten met autochtonen met zich 
meebrengt; langdurige inactiviteit (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) impliceerde 
voor veel oudere allochtonen de banden met autochtonen werden doorgesneden en 
contacten met autochtonen verminderden (vgl. Van Eekert en Gelderloos, 1990). Een 
andere factor die ertoe heeft bijgedragen dat de vriendenkring van steeds meer oudere 
allochtonen uit leden van de eigen groep is gaan bestaan, is het gestegen aantal 
allochtonen in Nederland, en in steden en buurten waar al veel allochtonen woonden in 
het bijzonder. Alleen al hierdoor is statistisch gezien de ontmoetingskans toegenomen 
dat zij in contact komen met leden van de eigen groep.
Welke factoren (in welke mate) van betekenis zijn voor de geconstateerde 
ontwikkeling is op grond van de beschikbare gegevens niet aan te geven. Feit is in 
elk geval wel dat Turkse en Marokkaanse ouderen vooral contacten onderhouden met 
Turken respectievelijk Marokkanen. Zij onderscheiden zich hier sterk van Surinamers 
en Antillianen die veel vaker een autochtone of gemengde vrienden- en kennissenkring 
hebben.  
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Hoofden van huishoudens die in de vrije tijd meer contact hebben met leden van de eigen 
groep dan met autochtonen, naar leeftijd en etnische groep, 1991-1998 (in procenten)

Figuur 5.5

Bron: ISEO (SPVA'91), ISEO/SCP (SPVA'98)
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5.3 Sociale afstand 
Dat Turken en Marokkanen, en dan in het bijzonder de ouderen onder hen, minder 
omgaan met autochtonen hangt met verschillende factoren samen. Het niet of minder 
goed beheersen van de Nederlandse taal van veel Turkse en Marokkaanse ouderen 
heeft hier zonder twijfel mee te maken. Ook is het waarschijnlijk dat de slechte 
sociaal-economische positie van Turkse en Marokkaanse ouderen ertoe bijdraagt dat 
de informele contacten met autochtonen beperkt zijn. Daarnaast kan het zo zijn 
dat contacten met autochtonen niet op prijs worden gesteld, en dat voorkeur wordt 
gegeven aan contacten binnen de eigen kring. In dit geval is er sprake van een sterke 
mate van sociale afstand ten opzichte van de autochtone omgeving. De mate van 
sociale afstand is binnen de SPVA op indirecte wijze vastgesteld, namelijk door na te 
gaan in hoeverre minderheden het vervelend vinden wanneer één van hun kinderen 
veel autochtone vrienden of vriendinnen zou hebben en in hoeverre minderheden 
het vervelend vinden wanneer één van de kinderen voor een autochtone partner zou 
kiezen. 

Uit de fi guur blijkt dat de sociale afstand van Surinamers en Antillianen - zoals 
gemeten door middel van deze vragen - gering is. Zeer weinig Surinamers en 
Antillianen hebben er bezwaar tegen wanneer hun kinderen een autochtone vriend 
of vriendin heeft en ook het aandeel dat het vervelend vindt wanneer één van hun 
kinderen voor een autochtone partner zou kiezen, is klein. Tussen de ouderen en de 
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35-54-jarigen zijn de verschillen erg klein, en voorzover aanwezig, wijzen ze erop 
dat de sociale afstand van oudere Surinamers en Antillianen eerder kleiner is dan bij 
de 35-54-jarigen. 

De sociale afstand van Turken en Marokkanen ten aanzien van de autochtonen is 
beduidend groter dan bij de Surinamers en Antillianen. Dit blijkt uit het aandeel Turken 
en Marokkanen dat bezwaar heeft tegen autochtone vrienden en vriendinnen en het 
blijkt - vooral - uit de tegenstand tegen autochtone partners. Meer dan de helft van de 
oudere Turken en Marokkanen zou het (zeer) vervelend vinden wanneer één van de 
kinderen voor een autochtone partner zou kiezen. 
Opvallend is dat bij met name de Turken er weinig beweging zit in de opvattingen 
over de omgang met autochtonen. Turken in de leeftijd van 35 tot en met 54 jaar 
verschillen nauwelijks van de oudere Turken wanneer het gaat om de aanvaardbaarheid 
van autochtone vrienden, vriendinnen of partner. Bij de 35-54-jarige Marokkanen zijn 
de verschuivingen ten opzichte van de ouderen wat groter; het aandeel dat bezwaar 



SOCIALE CONTACTEN        87

maakt tegen de omgang van de kinderen met autochtonen is kleiner dan bij de oudere 
Marokkanen.

5.4 Lidmaatschap en etnische signatuur van vereniging
De tot nu gepresenteerde bevindingen wijzen erop dat oudere Turken en Marokkanen 
hun contacten vooral in de eigen groep vinden, terwijl oudere Surinamers en - vooral 
- Antillianen veel vaker met autochtonen omgaan. Uit gegevens over de participatie 
van etnische minderheden in verenigingen kan worden afgeleid dat oudere Turken en 
Marokkanen dergelijke contacten nauwelijks opdoen in verenigingen. De overgrote 
meerderheid van de oudere Turken en Marokkanen is geen lid of een regelmatige 
bezoeker van een vereniging (fi g. 5.7). Bij de oudere Surinamers en Antillianen is 
het aandeel groter dat lid is van een vereniging of vaak een vereniging bezoekt. Ook 
zij blijven evenwel ver achter bij autochtone ouderen, van wie een derde lid van een 
vereniging is of deze vaak bezoekt. 
De participatie in het verenigingsleven is bij 35-54-jarige Turken en Marokkanen wat 
groter dan bij de ouderen uit deze groepen, maar spectaculair is de stijging niet. Bij 
de andere groepen zijn er tussen 35-54-jarigen en ouderen nauwelijks verschillen in 
lidmaatschap van en bezoek aan verenigingen.   

Lidmaatschap van en bezoek aan verenigingen van 35-69-jarigen 
(hoofden van huishoudens), naar leeftijd en etnische groep, 1998 (in procenten)

Figuur 5.7
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Voorzover Turkse en Marokkaanse ouderen deelnemen aan het verenigingsleven, 
betreft dit overwegend verenigingen waar vooral leden van de eigen groep deel van 
uitmaken. Vanwege de geringe aantallen zijn oudere Turken en Marokkanen hier 
samengevoegd (fi guur 5.8). Ook onder Surinaamse ouderen is een groot aandeel 
lid van een vereniging met veel leden van de eigen groep. Antilliaanse ouderen 
onderscheiden zich hier, omdat zij juist overwegend lid zijn van Nederlandse 
verenigingen.
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Etnische signatuur van verenigingen van 35-69-jarigen die lid zijn van of vereniging 
bezoeken (hoofden van huishoudens), naar leeftijd en etnische groep, 1998 (in procenten)

Figuur 5.8
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5.5 Buurt- en burencontacten
In de SPVA’98 is een serie vragen opgenomen die inzicht biedt in de mate waarin 
etnische minderheden contacten onderhouden in de buurt en met buren, met wie 
ze vooral contact hebben - leden van de eigen groep of autochtonen - en de 
beoordeling van dergelijke contacten. Deze gegevens zijn een fraaie aanvulling op 
hetgeen hiervoor is gepresenteerd. Ten eerste verschaft deze informatie meer inzicht 
in het contactenpatroon van etnische minderheden in de directe fysieke omgeving, 
contacten die bijvoorbeeld in het geval van (acute) hulpvragen van groot belang 
kunnen zijn. Voorts geeft informatie over de beoordeling van deze contacten een 
indicatie van de mate waarin personen een beroep op deze contacten kunnen doen. 
Indien bijvoorbeeld blijkt dat etnische minderheden het contact met autochtone buren 
overwegend negatief beoordelen, dan mag ervan worden uitgegaan dat de praktische 
betekenis - hulp, ondersteuning, verstrekken van informatie, etc. - beperkt zal zijn. 
Deze paragraaf is onderverdeeld in twee subparagrafen, waarbij de eerstvolgende 
betrekking heeft op contacten in de buurt, daarna komen de contacten met de buren 
aan de orde. 

5.5.1 Buurtcontacten
Uit fi guur 5.9 blijkt dat een groot aandeel oudere Turken (heel) veel contact heeft met 
mensen uit de buurt.2  Marokkaanse en Antilliaanse ouderen hebben minder contacten 
in de buurt. Opvallend bij oudere Marokkanen is het naar verhouding hoge aandeel 
dat in het geheel geen contact heeft met bewoners in de buurt. Hoewel op grond 
van deze gegevens geen uitspraken mogelijk zijn over de mate van sociaal isolement 
van Marokkaanse ouderen - het is immers zeer wel denkbaar dat zij veelvuldig 
contacten onderhouden met anderen, die niet in de buurt wonen -, is deze uitkomst toch 
opvallend. Ook omdat blijkt (zie par. 5.5.2) dat oudere Marokkanen in geringe mate 
contacten onderhouden met hun buren.
Oudere Surinamers nemen wanneer het gaat om contacten in de buurt een positie in 
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tussen oudere Turken enerzijds en oudere Marokkanen en Antillianen anderzijds. Geen 
van de etnische minderheidsgroepen kan evenwel tippen aan autochtone ouderen, van 
wie een naar verhouding groot aandeel veelvuldig contact heeft met buurtbewoners. 

Min of meer dezelfde patronen als bij de ouderen duiken op bij de 35 tot en met 
54-jarigen. Turken zijn wat betreft hun contacten het sterkst gericht op de buurt. De 
35-54-jarige Marokkanen laten bijna exact hetzelfde beeld zien als de ouderen. Ook 
bij de 35-54-jarige Antillianen zijn de overeenkomsten met de ouderen groot. De 
grootste verschillen doen zich voor bij de Surinamers en de autochtonen, bij wie de 
35-54-jarigen in mindere mate dan de ouderen uit deze groepen met bewoners van 
de buurt omgaan. 

Contacten met buurtbewoners van de eigen groep 
Wanneer Turken met bewoners uit de buurt omgaan, betreft dit vaak leden van de eigen 
groep. Dit blijkt uit fi guur 5.10 die aangeeft in welke mate etnische minderheden in de 
buurt omgaan met leden van de eigen groep. Vooral oudere Turken hebben veel contact 
met andere in de buurt wonende Turken. De mate van contacten van buurtbewoners 
uit de eigen groep is bij de andere groepen beduidend geringer. Oudere Marokkanen 
lijken op dit punt nog het meest op de oudere Turken. De verschillen zijn vooral groot 
bij de Surinamers en de Antillianen. Leden van laatstgenoemde groep gaan nauwelijks 
om met Antilliaanse buurtbewoners. 
De contacten van 35-54-jarigen met buurtbewoners van de eigen groep lijken sterk 
op die van de ouderen.

Over het algemeen zijn ouderen uit minderheden tevreden over het contact dat ze 
met uit de eigen groep afkomstige buurtbewoners hebben.3 Het minst tevreden zijn 
de Antilliaanse ouderen, die dus niet alleen weinig contact hebben met leden van de 
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eigen groep, maar dergelijk contact ook maar matig waarderen. Mogelijk weerspiegelt 
deze opvatting van Antilliaanse ouderen de interne heterogeniteit van deze groep, waar 
ouderen zich in sociaal-economisch en sociaal-cultureel opzicht sterk onderscheiden 
van jongere Antillianen. 

Contacten met autochtone buurtbewoners 
De bevindingen over de mate en beoordeling van contacten met autochtone 
buurtbewoners vormen het spiegelbeeld van hetgeen zojuist naar voren is gebracht. 
Naar verhouding hebben veel oudere Surinamers en Antillianen contact met autochtone 
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buurtbewoners, hetgeen in mindere mate voorkomt bij oudere Turken en Marokkanen. 
Opmerkelijk is dat oudere Surinamers en Antillianen naar verhouding meer omgaan 
met autochtone buurtbewoners dan met buurtbewoners van de eigen groep (vergelijk 
fi guur 5.10 en 5.12), terwijl voor oudere Turken en Marokkanen het tegenovergestelde 
geldt. Dit verschil is vooral groot bij de Turken. Het zijn bevindingen die de eerder 
geconstateerde sterke gerichtheid van Turken op de eigen groep onderstrepen. 

Bij de 35-54-jarige Turken en Marokkanen is het aandeel dat met autochtone 
buurtbewoners omgaat wat groter dan bij de ouderen. Bij de 35-54-jarige Surinamers 
en Antillianen zijn de verschillen betrekkelijk gering, maar wijzen eerder op een lager 
dan op een hoger aandeel dat contact heeft met autochtone bewoners. 

Over het geheel genomen zijn oudere Turken en Marokkanen overwegend positief 
over het contact dat ze hebben met autochtone buurtbewoners. Niettemin oordelen ze 
positiever over het contact met leden van de eigen groep (vergelijk de bevindingen uit 
fi guur 5.11 en 5.13). Dit geldt vooral voor de oudere Turken. Van de oudere Turken 
vindt 19% dat het contact met buurtbewoners afkomstig uit de eigen groep zeer goed 
is, terwijl 3% van de oudere Turken het contact met autochtone buurtbewoners op deze 
wijze beoordeelt. Bovendien vindt 14% van de oudere Turken het contact met Turkse 
buurtbewoners niet goed en niet slecht, 29% van de oudere Turken beoordeelt evenwel 
het contact met autochtone buurtbewoners op deze wijze. 
Over het geheel genomen oordelen oudere Marokkanen wat gunstiger over het contact 
met landgenoten dan over het contact met autochtonen, maar de verschillen zijn lang 
niet zo groot als bij de Turken. 
 
Bij de oudere Surinamers wijkt het oordeel over het contact met Surinaamse 
buurtbewoners niet af van het oordeel dat ze hebben over autochtone buurtbewoners. 
Bij oudere Antillianen is er sprake van een wat diffuus beeld. Het aandeel Antillianen 
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dat het contact met autochtone buurtbewoners als zeer goed beoordeelt, is wat 
lager dan het aandeel dat het contact met Antilliaanse buurtbewoners als zeer goed 
beoordeelt. Daar staat tegenover dat een fors groter aandeel Antillianen het contact met 
autochtone buurtbewoners als goed (74%) beoordeelt, terwijl 63% van de Antillianen 
het contact met Antilliaanse buurtbewoners als goed beoordeelt. In vergelijking met 
de andere groepen nemen oudere Antillianen over het geheel genomen dus wat meer 
afstand van contacten met buurtbewoners uit de eigen groep.

Oordeel over contacten met autochtone buurtbewoners van de eigen groep 
van 35-69-jarigen, naar leeftijd en etnische groep, 1998 (in procenten)

Figuur 5.13
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5.5.2 Burencontacten
Meer dan nog dan contacten in de buurt, kunnen contacten met directe buren hun nut 
hebben voor bijvoorbeeld het verlenen van onderlinge hulp en het leveren van allerlei 
hand- en spandiensten. Om een beeld te krijgen van de kenmerken van buren en van 
de wijze waarop men met elkaar omgaat zijn in de SPVA vragen opgenomen over twee 
buren van de respondent.4 Omwille van de overzichtelijkheid en omdat de uitkomsten 
over de ene buur niet substantieel anders zijn dan over de andere buur, worden in het 
onderstaande uitsluitend de gegevens van één buur gepresenteerd.    

Respondenten is gevraagd of ze van de buren weten of het een Nederlands of een 
buitenlands huishouden is. Het overgrote deel van de ondervraagden is hiervan op 
de hoogte, de meesten daarvan kunnen bovendien aangeven om welke groep het 
gaat (en zijn dus in staat een specifi eker antwoord te geven dan dat het om een 
buitenlands huishouden gaat). Omdat weinig mensen het antwoord op de etniciteit van 
de buur schuldig moeten blijven, kunnen de gegevens ook in beschrijvende zin worden 
gebruikt, namelijk in termen van het aandeel huishoudens dat een autochtone buur of 
een buur uit de eigen of een andere allochtone groep heeft. 
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 Tabel 5.1 Etniciteit van buur (eigen opgave respondent) van ouderen (55-69 jaar), naar etnische groep, 1998 (in 
procenten)
   Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen
 etniciteit van de buur:     
autochtoon   54 54 62 69 79
Turks   23 12 7 8 3
Marokkaans   5 12 6 2 2
Surinaams   7 6 12 6 2
Antilliaans   0 2 1 3 0
gemengd   0 2 2 1 3
anders   8 5 7 4 7
buitenlands   1 3 2 2 2
weet niet   2 5 2 4 3
 Bron: ISEO/SCP (SPVA’98)   

Het blijkt dat met name Turkse ouderen vaak een Turkse buur hebben. Van de 
oudere Turken heeft 23% een Turkse buur. Bij de andere groepen is het aandeel 
buren dat behoort tot de eigen groep veel kleiner. Bij oudere Marokkanen en bij 
oudere Surinamers geldt dit voor 12% van de huishoudens. Slechts 3% van de oudere 
Antillianen heeft een Antilliaanse buur. De verschillen zijn derhalve groot. Zeker bij de 
Turken heeft het er de schijn van dat zij in hun keuze voor woonruimte de nabijheid 
van landgenoten als overweging een rol laten spelen. De verschillen met de andere 
groepen zijn namelijk zodanig groot dat ze niet alleen kunnen worden toegeschreven 
aan individuele kenmerken als de sociaal-economische positie en taalvaardigheid. 
Zoals eerder toegelicht, verschillen oudere Turken en Marokkanen op deze punten 
nauwelijks van elkaar,  terwijl Marokkanen veel minder vaak een andere Marokkaan 
als buur hebben. De naar verhouding sterke groepsbanden binnen de Turkse groep, 
waar verwantschapsrelaties een belangrijke rol spelen, lijkt een belangrijke factor 
te zijn in de geconstateerde verschillen tussen Turken en de andere etnische 
minderheidsgroepen. 
Het geringe aandeel Antillianen dat een Antilliaan als buur heeft, heeft - voorzover aan 
de hand van het beschikbare materiaal hierover iets kan worden gezegd - onder meer 
te maken met de naar verhouding geringe omvang van de Antilliaanse groep. Alleen 
al om die reden is statistisch gezien de kans om naast een andere Antilliaan te wonen 
niet zo groot. Dit wordt versterkt doordat Antillianen over het geheel genomen nogal 
verspreid over het land woonachtig zijn, hetgeen in het bijzonder geldt voor degenen 
die al langer in Nederland wonen en naar verhouding sociaal-economisch goed zijn 
geïntegreerd. Dit zijn vaak oudere Antillianen. 

Het hierboven beschreven patroon wordt in grote lijnen teruggevonden bij de 35-54-
jarigen (tabel 5.2). Turken in deze leeftijdscategorie  hebben het vaakst een buur 
afkomstig uit de eigen groep. Surinamers en Marokkanen hebben ongeveer in dezelfde 
mate een buur afkomstig uit de eigen groep en Antillianen het minst vaak. Hoewel de 
verschuivingen niet groot zijn, blijkt dat in vergelijking met de ouderen Marokkanen, 
Antillianen en Surinamers in de leeftijd van 35 tot en met 54 jaar wat vaker een 
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buur uit de eigen groep te hebben. Net als bij de ouderen hebben Antillianen in de 
leeftijd van 35 tot en met 54 jaar het vaakst een autochtone buur. Surinamers nemen 
een tussenpositie in en Marokkanen en Turken hebben het minst vaak een autochtone 
buur. 

 Tabel 5.2 Etniciteit van buur (eigen opgave respondent) van 35-54-jarigen, naar etnische groep, 1998 (in procenten)
   Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen
 etniciteit van de buur:     
-autochtoon   50 51 59 65 84
Turks   22 11 4 5 2
Marokkaans   10 16 5 4 1
Surinaams   8 7 15 7 3
Antilliaans   1 1 2 6 1
gemengd   1 1 4 2 4
anders   6 6 8 7 4
buitenlands   1 2 1 1 1
weet niet   2 6 2 3 1
 Bron: ISEO/SCP (SPVA’98)   

\
Contacten met de buren
In fi guur 5.14 staat aangegeven in welke mate allochtone ouderen buurcontacten 
onderhouden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de etnische herkomst van 
de buur. 

Buurcontact van 35-69-jarigen, naar leeftijd en etnische groep, 1998 (in procenten)
Figuur 5.14
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Ouderen uit de diverse minderheidsgroepen hebben in ongeveer dezelfde mate (heel) 
veel contact met de buren. Het verschil bestaat er vooral uit dat een tamelijk groot 
aandeel van de oudere allochtone Marokkanen nooit contact heeft met de buren, terwijl 
dat bij met name Surinaamse en Turkse ouderen veel minder vaak voorkomt. In 
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vergelijking met autochtone ouderen is het contact met buren van allochtone ouderen 
beperkt. 

Turken in de leeftijd van 35-54 jaar hebben vaker dan de ouderen (heel)veel contact 
met de buren. Bij 35-54-jarige autochtonen is het aandeel dat (heel)veel contact met 
de buren heeft lager dan bij de ouderen. Voor het overige zijn de verschillen tussen 
toekomstige ouderen en ouderen niet groot.

Van degenen met contacten met de buren vinden velen dat dit contact goed of zeer 
goed verloopt. Slechts zeer weinigen vinden het contact met de buren (zeer) slecht. 
Dit is ook niet zo vreemd, want velen die niet tevreden zijn over het contact zullen 
met de buren geen contact onderhouden. De verschillen tussen groepen in het oordeel 
over het buurcontact zijn gering,

Oordeel over buurcontact van 35-69-jarigen, naar leeftijd en etnische groep, 
1998 (in procenten)

Figuur 5.15
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Interessant nu is te bezien in hoeverre het contact met buren verschilt indien de buur tot 
de eigen groep,  de autochtonen of tot een andere allochtone groep behoort. Duidelijk 
blijkt dat oudere allochtonen meer contacten hebben met de buren wanneer zij tot de 
eigen groep behoren. (Figuur 5.16. Vanwege het ontbreken van voldoende aantallen, 
blijven de bevindingen voor Antillianen achterwege.) Dit geldt in het bijzonder voor 
de Turkse ouderen, van wie een groot aandeel veelvuldig contact heeft met buren 
wanneer ze Turks zijn. Oudere Turken hebben in geringe mate contact met autochtone 
buren. Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen gaan beduidend vaker om 
met autochtone buren; de Antilliaanse ouderen het meest. 
 
Opvallend is dat het aandeel Turken en Marokkanen dat contact heeft met een buur 
uit de eigen groep nauwelijks verschilt tussen ouderen en 35-54-jarigen, bij Turkse 
toekomstige ouderen is dit aandeel zelfs hoger. Tegelijkertijd hebben Turken in de 
leeftijd van 35-54 jaar vaker contacten met autochtone buren dan oudere Turken. 
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Opmerkelijk bij Surinaamse en Antilliaanse 35-54-jarigen is dat zij in dezelfde mate 
contact hebben met een buur die tot de eigen groep behoort en een autochtone buur. 
Voorts blijkt uit de fi guur dat - en dit geldt voor alle groepen - over het geheel genomen 
het contact het minst intensief is wanneer de buur behoort tot een andere dan de eigen 
allochtone groep. 

Personen die (heel)veel buurcontacten hebben (35-69-jarigen), naar leeftijd, 
etnische groep en etniciteit van de buur, 1998 (in procenten) 

Figuur 5.16
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Personen die (zeer) tevreden zijn over het buurcontact naar leeftijd, 
etnische groep en etniciteit van de buur, 1998 (in procenten)

Figuur 5.17
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De frequentie van contact met de buren zegt weinig over de wijze waarop dit contact 
wordt beoordeeld. Dit blijkt uit fi guur 5.17. Los van de etnische herkomst van de 
buur en los van de mate waarin met deze buur contacten worden onderhouden, is 
het leeuwendeel van de respondenten (zeer)tevreden over dit contact. Het minst geldt 
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dit nog voor het contact dat wordt onderhouden met buren afkomstig uit een andere 
allochtone groep, maar groot zijn de verschillen niet. 

5.6 Conclusies
In dit hoofdstuk zijn op uiteenlopende manieren de sociale relaties bekeken waarvan 
allochtone ouderen deel uitmaken. De uitkomsten wijzen steeds op dezelfde patronen. 
Marokkaanse en vooral Turkse ouderen onderhouden overwegend contacten met leden 
van de eigen groep en gaan in de vrije tijd weinig om met autochtonen. Gedurende 
de jaren negentig is de oriëntatie van Turkse en Marokkaanse ouderen op de eigen 
groep toegenomen; ze krijgen weliswaar wat vaker autochtonen op bezoek, maar hun 
vrienden- en kennissenkring omvat aan het einde van de jaren negentig meer leden van 
de eigen groep dan aan het begin van de jaren negentig. Voorts blijkt dat weinig oudere 
Turken en Marokkanen participeren in verenigingen, en voorzover dit het geval is, 
betreft het overwegend eigen verenigingen. Hoewel de SPVA-gegevens hierover geen 
adequate informatie bevatten, mag worden aangenomen dat gezins- en familiebanden 
bij deze groepen een belangrijke rol spelen, naast relaties met vrienden en kennissen 
uit de eigen groep. Turkse en Marokkaanse ouderen staan, wanneer het gaat om de 
aard van hun informele participatie, ver af van de autochtone samenleving, met welke 
ze nauwelijks contacten onderhouden en dergelijke contacten ook minder wenselijk 
vinden. 
In vergelijking met de Turken en Marokkanen zijn oudere Surinamers en Antillianen 
sterker ‘sociaal’ geïntegreerd; hun vrienden- en kennissenkring is qua etnische 
samenstelling duidelijk meer gemêleerd, waarbij met name oudere Antillianen met 
beide benen in de autochtone samenleving staan.
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Noten

1 De gegevens van 1998 die in deze fi guur zijn weergegeven, zijn niet vergelijkbaar met de gegevens die in 
 paragraaf 5.2.3 over de etnische signatuur van de vriendenkring zijn gepresenteerd. Ten eerste gaat het in
 de fi guur om gegevens die verzameld zijn bij hoofden van huishoudens, terwijl in paragraaf 5.2.3 de gegevens ook 
 betrekking hebben op de partner en gezinsleden. Daarnaast zijn in de fi guur de personen die aangeven nooit 
 contact te hebben met autochtonen ondergebracht in de categorie ‘in de vrije tijd meer contact met leden van 
 de eigen groep’. De reden voor deze werkwijze heeft te maken met de vraagstelling die in de SPVA van 1991 is 
 gehanteerd, waarin direct respondenten is gevraagd of ze meer met de eigen groep of autochtonen omgaan, 
 zonder dat hieraan een vraag voorafging of personen sowieso contact hebben met autochtonen. Tevens is deze 
 vraag in de SPVA-1991 uitsluitend aan hoofden van huishoudens gesteld.  
2 Wat onder buurt moet worden verstaan is in het vraaggesprek opengelaten. De vragen hebben steeds betrekking 
 op ‘de buurt’, waarbij wordt uitgegaan van het beeld dat de respondent daarover heeft. 
3 Er zijn nauwelijks personen die het contact als slecht of zeer slecht beoordelen. Zij zijn hier verder buiten 
 beschouwing gelaten.
4 Welke dit precies zijn is afhankelijk van de woonsituatie van de respondent. Het eenvoudigst vast te stellen is 
 wanneer het om een (eengezins)woning in de rij of om een vrijstaande woning gaat. In deze gevallen werden 
 vragen gesteld over de buren die links en de buren die rechts van de respondent woonachtig zijn. Ingewikkelder 
 wordt het in het geval van een hoekwoning. Dan worden als buren aangemerkt degenen die links en degenen 
 die om de hoek wonen. In een etage- of portiekwoning die niet op de bovenste of onderste verdieping ligt, zijn 
 vragen gesteld over de buren boven en over de buren onder. Indien een dergelijke woning wel op de onderste 
 of bovenste verdieping ligt, dan zijn de buren boven of onder en de buren links of rechts onderwerp van bevraging. 
 In al deze gevallen bepaalt de enquêteur wie beide buren zijn. Dit wordt bij het stellen van de vragen duidelijk 
 naar voren gebracht.   
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6         GEZONDHEID EN ZORG

6.1 Inleiding
De leefsituatie van allochtone ouderen kenmerkt zich door een aantal aspecten die 
ertoe kunnen bijdragen dat de gezondheid een nog problematischer levensgebied is 
dan voor autochtone ouderen. Diverse van deze aspecten zijn in het voorgaande aan 
de orde geweest. De lage opleiding, de geringe beheersing van de ederlandse taal 
en het ontbreken van enig perspectief op de arbeidsmarkt vormen risicofactoren voor 
de gezondheid. Daar komt bij dat de Turkse en Marokkaanse ouderen gedurende hun 
verblijf in ederland nauwelijks aansluiting hebben gevonden op de autochtone sociale 
omgeving en haar waarden. uderen uit deze groepen zijn in ederland meestal 
vreemden  gebleven en tot op zekere hoogte zijn ze na langdurig verblijf in ederland 

vaak ook vreemden geworden in het herkomstland. Denkbaar is dat een zekere mate 
van ontheemding veel oudere Turken en Marokkanen parten speelt, met alle mogelijke 
gevolgen voor de gezondheid van dien.

aast de gezondheid van allochtone ouderen gaat in dit hoofdstuk de aandacht uit 
naar zorg. uderen krijgen vroeg of laat te maken met lichamelijke beperkingen die 
hun mogelijkheden verminderen om zelfstandig taken uit te voeren. Alleen met hulp 
van anderen kunnen zij zelfstandig blijven wonen, meestal geboden door kinderen 
en familie. Daarnaast is er een stelsel van professionele zorgvoorzieningen dat tot 
doel heeft ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en, wanneer dit niet 
meer mogelijk is, hun zorg te bieden in verzorgings- of verpleeghuizen. Dit hoofdstuk 
gaat na in hoeverre over deze vraagstukken informatie voorhanden is met betrekking 
tot de situatie van allochtone ouderen. u al kunnen we naar voren brengen dat de 
beschikbare informatie over deze vraagstukken soms te wensen overlaat. (Actuele) 
informatie over de gezondheidssituatie en zorggebruik, -behoefte en -opvattingen van 
allochtone ouderen is schaars, zeker wanneer de interesse uitgaat naar een landelijk 
beeld (vgl. Tesser et al. 1998 en Denktas 2000 die hetzelfde constateren). andelijk 
onderzoek dat uitgebreid aandacht besteed aan de gezondheidssituatie en medische 
consumptie van allochtonen is inmiddels stokoud. Meer recente informatie is wel 
te ontlenen aan de SPVA van 1998, maar deze bron bevat alleen tamelijk globale 
gezondheidsindicatoren.1 Bij informatie over zorg en allochtone ouderen valt vooral 
het kwalitatieve karakter van het onderzoek op en dat, bijgevolg, adequate beschrij-
vende gegevens ontbreken. Wel is recentelijk door de GG&GD-Amsterdam een betrek-
kelijk grootschalig onderzoek onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam 
uitgevoerd (Poort et al. 2001), dat voor een deel in de geconstateerde lacunes voorziet. 
Belangrijke gegevens uit dit onderzoek passeren in dit hoofdstuk de revue. 

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Zoveel als mogelijk wordt aan de hand van 
de meest recente landelijke gegevens een beeld geschetst van de gezondheidssituatie 
en van zorggebruik en -behoefte. Deze informatie wordt aangevuld met bevindingen 
uit lokaal onderzoek en (verouderd) landelijk onderzoek. In dat geval is veelvuldig 
geput uit de Rapportage minderheden 1998 (Tesser et al. 1998), waarin de voornaamste 
onderzoeksgegevens van de afgelopen 10 à 15 jaar zijn verzameld en besproken.
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6.2 Gezondheid
Om een idee te krijgen van de gezondheid van een individu of groep zijn in beginsel 
verschillende indicatoren geëigend. Het kan onder meer gaan om het eigen oordeel 
over de gezondheid, om het aantal en de aard van gezondheidsklachten en om sterfte 
en doodsoorzaken. Tevens kan de aandacht uitgaan naar de frequentie waarmee 
gebruik wordt gemaakt van gezondheidsvoorzieningen (b.v. bezoek aan huisarts of 
specialist, opname in een ziekenhuis). Verschillende van deze indicatoren komen in het 
onderstaande aan de orde. 

6.2.1 Oordeel over de eigen gezondheid
In de SPVA is informatie beschikbaar hoe personen over hun eigen gezondheid oor-
delen. Deze informatie is uitsluitend verzameld bij hoofden van huishoudens, waar-
door het onderscheid naar geslacht achterwege moet blijven. Turkse en Marokkaanse 
ouderen vinden hun gezondheid vaker (zeer) slecht dan Surinaamse, Antilliaanse en 
autochtone ouderen, van wie laatsgenoemden het minst vaak een 

Oordeel over de eigen gezondheid van 35-69-jarigen (hoofden van huishoudens), naar 
leeftijd en etnische groep, 1998 (in procenten)

Figuur 6.1

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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(zeer) slechte gezondheid rapporteren. De verschillen zijn groot. Meer dan 40% van 
de Turkse en Marokkaanse ouderen vindt de eigen gezondheid slecht of zeer slecht, 
terwijl iets meer dan 10% van autochtone ouderen zijn/haar gezondheid op dezelfde 
wijze kwalifi ceert. Er zijn bovendien nauwelijks Turkse en Marokkaanse ouderen 
die vinden dat ze een uitstekende gezondheid hebben, tegen 20% van de autochtone 
ouderen. Deze verschillen zijn des te pregnanter omdat onder Turkse en Marokkaanse 
ouderen meer ‘jongere’ ouderen zijn te vinden dan onder autochtone ouderen (vgl. 
hoofdstuk 2).

De verschillen tussen groepen die bij ouderen zijn geconstateerd, zijn ook waarneem-
baar bij de toekomstige ouderen, zij het dat ze over het geheel genomen gunstiger 
oordelen over hun gezondheid. Niettemin geeft toch al een behoorlijke groep Turken 
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en Marokkanen in de leeftijd van 35 tot en met 54 jaar aan dat hun gezondheid (zeer) 
slecht is.

Genoemde bevindingen komen overeen met de uitkomsten van gezondheidsonder-
zoeken die aan het einde van de jaren tachtig (Turken en Surinamers) en begin van 
de jaren negentig (Marokkanen) zijn uitgevoerd. Oudere Turken maken beduidend 
vaker melding van een minder goede gezondheid dan autochtone ouderen. Oudere 
Marokkanen nemen een tussenpositie in. Vanwege de aard van het onderzoek onder 
oudere Surinamers laten de uitkomsten zich niet zonder meer vergelijken met die van 
de andere allochtone groepen. Wel zijn er duidelijke aanwijzingen dat oudere Surina-
mers vaker een slechtere gezondheid rapporteren dan autochtone ouderen (Tesser et al. 
1998). Voorts wijzen verschillende meer kwalitatieve studies erop dat allochtone oude-
ren hun gezondheid als slechter ervaren dan autochtone ouderen (b.v. Van Niekerk, 
1991; Kloosterboer en Yilmaz, 1997).

Uit het Amsterdamse GG&GD-onderzoek onder Turkse en Marokkaanse ouderen 
dat recentelijk is gepubliceerd rijst een vergelijkbaar beeld; zij geven veel vaker 
dan autochtone Amsterdamse ouderen aan dat hun gezondheid slecht is. In ditzelfde 
onderzoek is de ervaren gezondheid nader onderzocht door middel van een uitgebreide 
lijst van indicatoren, die onder meer betrekking heeft op problemen met dagelijkse 
bezigheden als gevolg van fysieke en psychische gezondheidsklachten, hoeveelheid 
pijn en mate van vitaliteit. Niet alleen fysieke klachten worden derhalve gemeten, 
maar ook psychische en er is aandacht voor aspecten die meer betrekking hebben 
op het welzijn. Op elk van deze ervaren aspecten van gezondheid scoren Turkse en 
Marokkaanse ouderen steeds substantieel slechter dan autochtone ouderen. Reeds in de 
leeftijdscategorie van 55-64-jarigen zijn de verschillen zichtbaar op grond waarvan de 
auteurs concluderen dat ‘Turkse en Marokkaanse ouderen zich al op jongere leeftijd 
lichamelijk en geestelijk minder gezond voelen dan de Nederlandse ouderen’ (p.16).

Chronische aandoeningen
Het zojuist genoemde onderzoek onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam 
besteedt ook aandacht aan chronische aandoeningen. Voor dit onderwerp is dit onder-
zoek op dit moment de meest actuele en uitgebreide bron. Respondenten is gevraagd 
om voor uiteenlopende chronische aandoeningen aan te geven of men deze in de 
afgelopen twaalf maanden heeft gehad. Bij de aandoeningen kanker, hartinfarct en 
beroerte (CVA) is gevraagd of men deze aandoening ooit heeft gehad. Alleen over de 
aandoeningen waarvoor men in de afgelopen twaalf maanden voor het interview onder 
behandeling of controle is geweest bij huisarts of specialist wordt gerapporteerd. 

De verschillen zijn enorm. Vooral Turkse ouderen geven veel vaker dan autochtone 
ouderen aan dat ze te maken hebben met chronische klachten. Turkse vrouwen spannen 
de kroon. Maar liefst 89% van de Turkse vrouwen tussen de 65 en 74 jaar rapporteert 
een of meerdere chronische klachten, bij de jongere leeftijdscategorie gaat het om 
niet minder dan 85%. In vergelijking met autochtone vrouwen zijn dit fors hogere 
percentages. Ook Marokkaanse vrouwen geven vaak aan dat ze een of meerdere 
chronische klachten hebben. Ook oudere Turkse en Marokkaanse mannen rapporteren 
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vaak aan dat ze chronische klachten hebben. Relatief gezien is het verschil met 
autochtonen zelfs groter dan bij de vrouwen. 

 Tabel 6.1 Percentage ouderen in Amsterdam dat 1 of meer chronische klachten rapporteert, naar etnische groep, 
geslacht en leeftijd, 1999/2000
   mannen   vrouwen 
  Turken Marokkanen autochtonen Turken Marokkanen autochtonen
55-64 jaar  70 64 42 85 79 66
65-74 jaar  78 71 53 89 78 71
 Bron: Poort et al. (2001)  

Onderstaande tabel geeft per etnische groep een overzicht van de gerapporteerde 
aandoeningen. Turken blijken beduidend vaker bepaalde aandoeningen te hebben dan 
Marokkaanse en autochtone ouderen. Bij sommige aandoeningen zijn de verschillen 
wel erg groot. Is vanuit de sociaal-economische kenmerken, de migratiegeschiedenis 
en beroepsloopbaan nog te verwachten dat Turkse en Marokkaanse ouderen vaker 
chronische aandoeningen rapporteren, grote verschillen tussen Turken en Marokkanen 
- b.v. wanneer het gaat om hart- en vaatziekten en om astma - zijn veel minder 
te begrijpen. Tot op zekere hoogte geldt dit eigenlijk ook voor de verschillen met 
autochtonen. Turkse en Marokkaanse ouderen melden in vergelijking met autochtone 
ouderen in groten getale aandoeningen aan het bewegings- en spijsverteringsstelsel 
en ook suikerziekte wordt zeer vaak genoemd. Dat zoveel meer Turkse en Marok-
kaanse dan autochtone ouderen chronische aandoeningen rapporteren lijkt dan ook niet 
alleen de ‘objectieve’ gezondheidssituatie te weerspiegelen. Er lijkt enige ruis op deze 
informatie te zitten. Ruis die mogelijk voortkomt uit beleving van ziekten, waar in dit 
geval Turkse en Marokkaanse ouderen bepaalde klachten eerder als chronische aandoe-
ningen bestempelen dan autochtone ouderen. We komen hier zo dadelijk nog op terug, 
wanneer de betekenis van subjectieve en meer objectieve gezondheidsindicatoren naast 
elkaar worden gelegd.  

 Tabel 6.2 Prevalentie van gerapporteerde chronische aandoeningen onder ouderen (55+) in Amsterdam, naar etnische 
groep, 1999/2000 (in procenten)
    Turken Marokkanen autochtonen
 hart- en vaatziekten   50 28 31
 aandoeningen bewegingsstelsel  52 35 23
 aandoeningen spijsverteringsstelsel  32 20 8
suikerziekte    21 27 6
kanker    3 1 7
 astma en COPDa   24 9 9
incontinentie     18 5 4
 depressiviteit   16 11 10
 a: chronische bronchitis en longemfyseem. 
Bron: Poort et al. (2001)  
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Psychische gezondheid
Over de psychische gezondheid van allochtone ouderen is helaas weinig bekend. Dit is 
spijtig omdat er aanwijzingen zijn dat aan de bevindingen over de ervaren gezondheid 
in combinatie met het veelvuldig bezoek aan de huisarts (zie verderop in dit hoofdstuk) 
psychosociale klachten ten grondslag liggen, met name bij de Turkse en Marokkaanse 
ouderen. In het onderzoek onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam (Poort 
et al. 2001) is aandacht besteed aan depressiviteit. Aan de hand van twintig items 
is een schaal (de zogeheten CESD-schaal) geconstrueerd die depressiviteit beoogt te 
meten en loopt van 0 tot 60. Een score van 16 en hoger wordt als indicatie beschouwd 
voor een ‘klinisch relevante depressie’. In onderstaande tabel is het aandeel personen 
weergegeven dat een dergelijke score heeft. 

 Tabel 6.3 Prevalentie van depressieve klachten van ouderen (55+) in Amsterdam, naar etnische groep, geslacht en 
leeftijd, 1999/2000
    mannen   vrouwen 
 aandeel cesd ≥ 16  Turken Marokkanen autochtonen Turken Marokkanen autochtonen
55-64 jaar   47 21 14 64 45 20
65-74 jaar   64 40 3 74 46 20
 Bron: Poort et al. (2001)  

De verschillen tussen Turken en Marokkanen enerzijds en autochtonen anderzijds 
zijn groot, zo groot dat enige twijfel over de validiteit van de bevindingen op zijn 
plaats is. Het is immers nogal wat om vast te stellen dat tweederde van de Turkse 
mannen en driekwart van de Turkse vrouwen in de leeftijd van 65-74 jaar klinisch 
depressief is. Twijfels omtrent de bevindingen rijzen ook omdat bij autochtone mannen 
het aandeel met een depressie bij de ‘oudere’ ouderen een stuk lager is dan bij de 
‘jongere’ ouderen.  
 
6.2.2 Gebruik van medische voorzieningen
Aan de consumptie van medische voorzieningen als gezondheidsindicator kleven de 
nodige haken en ogen. De relatie tussen gezondheid en het gebruik van medische 
voorzieningen is namelijk verre van eenduidig. In de eerste plaats blijken personen 
met vergelijkbare klachten sterk te verschillen in de mate waarin ze gebruik maken 
van medische voorzieningen. Is voor de één een lichte verkoudheid aanleiding om de 
huisarts te bezoeken, bij een ander zal het niet in het hoofd opkomen om met deze 
klacht naar de huisarts te gaan. Bekend is voorts dat ziekenfondsverzekerden vaker 
naar de huisarts gaan dan particulier verzekerden. Meer specifi ek voor allochtonen 
en de ouderen uit deze groepen is dat aan het bezoek aan de huisarts of andere 
medische diensten niet zozeer een slechte gezondheidssituatie ten grondslag ligt, maar 
dat als gevolg van onder andere taal- en cultuurverschillen onduidelijkheid bestaat 
over bijvoorbeeld de diagnose of het gebruik van medicijnen waardoor ze vaker 
(terug)gaan naar de huisarts. Een andere reden die van invloed kan zijn op het gebruik 
van medische voorzieningen, maar weinig te maken heeft met de gezondheid is dat 
(ouderen uit de) minderheden niet op de hoogte zijn van het bestaan van bepaalde 
medische diensten of hiervan geen gebruik willen of kunnen maken.
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Genoemde redenen maken dat het al dan niet gebruik van medische voorzieningen 
slechts op indirecte wijze iets zegt over de gezondheidssituatie van oudere allochtonen. 
Niettemin is informatie hierover van belang, deels omdat er - ondanks de bezwaren - 
indicaties aan zijn te ontlenen over de gezondheidssituatie, deels omdat informatie ook 
licht werpt op de toegankelijkheid van deze voorzieningen. 

Het gebruik van medische voorzieningen is nader uiteen te leggen in verschillende 
vormen. Het betreft onder meer het bezoek aan de huisarts, het consulteren en behan-
delen door een specialist, ziekenhuisopname en medicijngebruik. Het meest adequaat 
is de informatie over het bezoek aan de huisarts door allochtone ouderen. De informa-
tie is actueel en tevens is er nogal wat bekend over de interactie tussen minderheden 
en de huisarts en de tevredenheid van minderheden over de dienstverlening. Minder 
(actuele) gegevens zijn er voorhanden over de consumptie van andere medische 
voorzieningen. 

Huisartsbezoek
Vooral Turkse ouderen blijken zeer frequent de huisarts te bezoeken, vaker dan 
bijvoorbeeld de Marokkanen die ongeveer hetzelfde oordeel over hun gezondheid 
hebben als de Turken, maar minder vaak de huisarts frequenteren. Ook Surinaamse 
ouderen bezoeken naar verhouding vaak de huisarts, vaker dan misschien op grond 
van de ervaren gezondheid mocht worden verwacht. In vergelijking met Turken gaan 
Marokkanen betrekkelijk weinig naar de huisarts.

Ook Turken in de leeftijd van 35-54 jaar gaan veelvuldig naar de huisarts. Dit is 
opvallend, vooral in vergelijking met het huisartsenbezoek van Marokkanen. Laatstge-
noemden lijken qua ervaren gezondheidssituatie en relevante achtergrondkenmerken 
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veel op Turken, maar gaan toch beduidend minder vaak naar de huisarts. Taal- en 
communicatieproblemen tussen patiënt en huisarts, waardoor allochtonen vaker naar 
de huisarts teruggaan, komen waarschijnlijk bij Turken niet vaker voor dan bij Marok-
kanen. Welke redenen nu precies aan het verschil in huisartsbezoek ten grondslag 
liggen, is aan de hand van beschikbare onderzoeksgegevens evenwel niet aan te geven.

Het hier geconstateerde frequente huisartsbezoek spoort met uitkomsten van ander 
onderzoek onder allochtone ouderen.2 Uit de in 1989/’90 gehouden gezond heids-
enquête onder Turken blijkt al dat oudere Turken beduidend vaker dan autochtonen de 
huisarts bezoeken. Ook onderzoek onder huisartsen komt tot deze conclusie (Geomini 
1992). Marokkaanse en Surinaamse ouderen blijven bij de Turken achter, maar gaan 
wel vaker dan autochtone ouderen naar de huisarts. Het recent uitgevoerde onderzoek 
onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam onderstreept deze bevindingen: 
Turkse ouderen bezoeken het vaakst de huisarts, gevolgd door Marokkaanse en autoch-
tone ouderen (Poort et al. 2001). 

Gegeven de frequentie waarmee allochtone ouderen de huisarts bezoeken, lijkt van 
ontoegankelijkheid van deze ‘medische voorziening’ geen sprake te zijn. Deze con-
statering is niet zonder belang, ook omdat huisartsen zijn te beschouwen als poort-
wachters van het medisch systeem, die patiënten doorleiden naar andere medische 
voorzieningen. 

Oordeel over de zorg aan allochtonen
Dat allochtone ouderen regelmatig naar de huisarts gaan zegt nog weinig over de 
ervaren kwaliteit van de zorg. Het is zelfs denkbaar veelvuldig bezoek juist onvrede 
weerspiegelt. Recente landelijke gegevens over de mate van tevredenheid van alloch-
tone ouderen over de huisartsenzorg zijn er niet. Uit gezondheidsenquêtes die aan het 
einde van de jaren tachtig en beginjaren negentig zijn uitgevoerd blijkt dat rond de 
90% van van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen verschillende diensten 
van de huisarts positief waardeert (Tesser et al. 1998). Toch betekent deze score 
niet dat de interactie tussen (ouderen uit de) minderheden met huisartsen en andere 
medische dienstverleners zonder knelpunten verloopt (onder andere Beljaarts 1997; 
Beljaarts en Veenman 1997; Knipscheer en Kleber 1998; Denktas 2000).
Recentelijk is in Rotterdam onderzoek gedaan naar de ervaringen van 57 huisartsen 
met allochtone patiënten (Voorham en De Hoop 2000). Niet minder dan 98% van de 
onderzochte huisartsen geeft aan knelpunten te ervaren in de zorg aan hun allochtone 
patiënten, vooral in de contacten met (eerste generatie) Marokkanen en Turken. De 
grote vraag naar medische zorg (onderzoek, medicatie en verwijzing) is naar de 
mening van de onderzochte huisartsen het grootste knelpunt. Het op een na belang-
rijkste knelpunt is dat oorzaken van psychosociale klachten niet goed bespreekbaar 
zijn, gevolgd door een ‘te geringe basiskennis bij de patiënt om de diagnose en 
voorgestelde behandeling goed te kunnen begrijpen’. Ook de hoge consultfrequentie 
wordt veelvuldig genoemd. Opvallend is dat taalproblemen onder aan de ranglijst van 
knelpunten is te vinden. 
Deze uitkomsten sluiten goed aan op het onderzoek onder 27 sleutelinformanten in de 
Haagse gezondheidszorg, waar aandacht wordt besteed aan de mogelijke problemen 
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tussen Marokkanen en hun huisarts (Van Rijn 1996). Ook hier komt naar voren dat 
Marokkanen vaak naar de huisarts gaan, ook als het betrekkelijk onschuldige klachten 
betreft. Tevens is de vraag naar medische zorg groot. Een consult is in de ogen 
van Marokkaanse patiënten pas bevredigend indien er sprake is van doorverwijzing 
of van het voorschrijven van medicijnen. Voorts komt met het eerder genoemde 
onderzoek overeen dat bij Marokkaanse patiënten psychosociale problemen moeilijk 
bespreekbaar zijn en dat ze dergelijke problemen somatiseren. 

Deze knelpunten brengen met zich mee dat huisartsen door allochtone patiënten extra 
werkdruk ervaren (Bruijnzeels et al. 1999). Ook is sprake van communicatieverschillen 
over de aard van de klachten en de gestelde diagnose en de behandeling. Dergelijke 
communicatieverschillen komen op hun beurt voort uit gebrek aan kennis bij de artsen 
over cultuurgebonden reacties op ziekte, de door artsen vaak overdreven geachte 
presentatie van klachten en de zakelijke benadering van artsen terwijl allochtone 
patiënten geneigd zijn eerst andere zaken aan de orde te stellen voordat ze hun klachten 
uit de doeken doen (vgl. Tesser et al. 1998). Daarbij kan het gaan om de uitwisseling 
van beleefdheden, maar ook worden huisartsen voor de meest uiteenlopende welzijns-
problemen ingeschakeld. Mede als gevolg hiervan ervaren allochtone patiënten dat de 
huisarts weinig tijd voor hen heeft en het gevoel ontstaat dat men niet serieus wordt 
genomen. Een gevoel dat toch al de loer ligt vanwege het bestaan van taalbarrières en 
cultuurverschillen. Doorgaans nemen allochtonen die het Nederlands niet machtig zijn 
een familielid mee die als tolk optreedt. Niet zelden gaat het daarbij om betrekkelijk 
jonge kinderen. Voor eenvoudige klachten bieden zij soelaas, maar minder adequaat is 
een tolk uit de eigen directe omgeving wanneer het om aandoeningen gaat die in de 
perceptie van de patiënt niet voor de oren van (jonge) familieleden zijn bestemd (b.v. 
Yerden 2000). Van de tolkentelefoon wordt door huisartsen weinig gebruik gemaakt 
(Poort et al. 2001). De kwaliteit van de dienstverlening laat te wensen over en het kost 
te veel tijd. De taalbarrière kan tot gevolg hebben dat de aard van de klachten niet goed 
op de huisarts worden overgebracht en de voorgeschreven therapie en medicatie niet 
doordringt tot de allochtone patiënt. Artsen zijn in dit verband geneigd om te spreken 
van ‘therapieontrouw’ bij allochtone patiënten (Tesser et al. 1998). 
Communicatiestoornissen ontstaan ook als gevolg van cultuurverschillen. Al genoemd 
is de wijze van klachtenpresentatie die door hulpverleners als ‘overdreven’ of ‘exces-
sief’ wordt beschouwd. Ook het somatiseren van psychosociale klachten kan in ver-
band worden gebracht met cultuurverschillen. Medische hulpverleners geven aan dat 
ze vaak te maken hebben met somatiserende Turkse en Marokkaanse patiënten, het-
geen ze vaak toeschrijven aan de ‘cultuur’ van deze groepen. Onder patiënten uit 
deze groepen zou een taboe rusten op het bespreken van psychosociale klachten 
(Roode 1995). Een andere interpretatie is dat de specifi eke wijze van interactie tussen 
arts en allochtone patiënt het somatiseren in de hand werkt (zie Denktas 2000). De 
allochtone patiënt beschouwt de arts als een persoon die fysieke klachten oplost en 
presenteert zijn klachten dienovereenkomstig. De arts zal om die reden de patiënt 
eerder lichamelijk onderzoeken, hetgeen bij de patiënt de indruk versterkt dat er 
sprake is van fysieke klachten. Wanneer evenwel de arts geen somatische klachten 
kan vaststellen, dan zou de patiënt zich niet serieus genomen voelen en soms zelfs 
gediscrimineerd. De arts vindt dat het om een onduidelijke, vage klacht gaat. Een 
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rondgang door het medische circuit kan hiervan het gevolg zijn, waarbij de patiënt 
(tevergeefs) langsgaat bij diverse huisartsen en medisch specialisten. 

Specialist en ziekenhuis
Landelijke gegevens over het bezoek aan een medisch specialist en de mate waarin 
allochtone ouderen in een ziekenhuis hebben gelegen zijn gedateerd. De meest recente 
informatie over dit onderwerp is afkomstig uit het Amsterdamse GG&GD-onderzoek 
onder Turkse en Marokkaanse ouderen.

 Tabel 6.4 Opname in ziekenhuis (afgelopen 12 maanden) en contact met medisch specialist (afgelopen 2 maanden), 
naar etnische groep, geslacht en leeftijd, 1999/2000 (in procenten) 
    mannen   vrouwen 
   Turken Marokkanen autochtonen Turken Marokkanen autochtonen
specialist      
   55-64 jaar   29 24 32 31 22 37
   65-74 jaar   26 17 32 32 35 45
ziekenhuis        
   55-64 jaar   17 15 10 19 10 5
   65-74 jaar   26 16 13 29 12 11
 Bron: Poort et al. (2001)  

Poort et al. (2001) stellen vast dat de in tabel 6.4 gepresenteerde verschillen niet signi-
fi cant zijn. Turkse, Marokkaanse en autochtone ouderen komen derhalve in dezelfde 
mate in contact met een specialist en zijn even vaak in een ziekenhuis opgenomen. 
De enige uitzondering zijn Turkse vrouwen die signifi cant vaker dan autochtone en 
Marokkaanse vrouwen in het ziekenhuis hebben gelegen. Het verrassende is dat het 
frequente bezoek aan de huisarts en de naar verhouding veelvuldige geuite gezond-
heidsklachten van allochtone ouderen zich niet doorvertalen in een hogere consumptie 
van medische voorzieningen. Een conclusie die Tesser et al. (1998) op basis van 
ouder materiaal ook al trokken. Het is niet eenvoudig deze paradox te verklaren. Een 
interpretatie in termen van ontoegankelijkheid van het ziekenhuis ligt niet voor de 
hand. Het bezoek aan de huisarts is hoog en zij zijn bij uitstek de aangewezen persoon 
voor doorverwijzing. Bovendien blijkt dat Turkse vrouwen naar verhouding vaak in 
het ziekenhuis worden opgenomen; zij weten anders gezegd de weg naar de medische 
voorzieningen wel te vinden. Waarschijnlijk is er wat anders aan de hand. Mogelijk 
heeft een deel van de door allochtone ouderen naar voren gebrachte klachten een 
psycho-sociale achtergrond, die zich weerspiegelen in een hoog huisartsenbezoek en in 
het veelvuldig naar voren brengen van fysieke aandoeningen. Voor de poortwachters 
van het gezondheidssysteem (huisartsen) vormen deze klachten kennelijk in betrek-
kelijk geringe mate aanleiding om allochtone ouderen veelvuldig door te sturen naar 
een specialist en zijn ze geen grond voor ziekenhuisopname. Vanwege de zojuist 
geconstateerde knelpunten in de interactie tussen huisarts en allochtone patiënten is het 
denkbaar dat huisartsen niet goed de vinger kunnen leggen op wat de allochtone patiënt 
nu daadwerkelijk mankeert, zodat de door allochtonen naar voren gebrachte klachten 
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geen vervolg krijgen in andere medische circuits. Aan de naar verhouding geringe 
consumptie van medische voorzieningen kan ook ten grondslag liggen dat er een taboe 
rust op de behandeling van psycho-sociale klachten, waardoor allochtone ouderen niet 
in aanraking komen met de daartoe gespecialiseerde medische voorzieningen. Voorts 
kan de toegankelijkheid van dergelijke voorzieningen een rol spelen. Een andere 
interpretatie die de geconstateerde paradox begrijpelijk zou kunnen maken is dat 
onze sociaal-wetenschappelijke meetinstrumenten niet deugen. Veel van het onderzoek 
onder allochtone ouderen gaat uit van vragen en schaalconstructies die weliswaar voor 
autochtonen tot valide antwoorden leiden, maar dit betekent niet zonder meer dat dit 
ook voor allochtonen het geval is. Denkbaar is dat allochtonen een andere beleving 
van gezondheid hebben met als gevolg dat zij veelvuldig (chronische en psychische) 
aandoeningen rapporteren, die door autochtonen minder vaak als zodanig worden 
gekarakteriseerd. De vergelijking tussen allochtonen en autochtonen valt dan ongunstig 
uit, maar de vraag is dan wat dit nu eigenlijk zegt. Aan deze interpretatie moet direct 
worden toegevoegd dat zulks mogelijk geldt voor vragen over ervaren gezondheid, 
maar dat bijvoorbeeld informatie over de frequentie van het bezoek aan de huisarts 
veel minder cultuurgebonden is. 

De schaarse onderzoeksgegevens wijzen op een grote mate van tevredenheid bij 
allochtone ouderen over de ervaringen in het ziekenhuis. De tevredenheid geldt met 
name de behandeling door het personeel en de kwaliteit van gebouwen en voorzienin-
gen (schoner, moderner). Uit meer kwalitatief onderzoek onder Turkse ouderen komt 
naar voren dat zij het ontbreken van corruptie als pre van het Nederlandse systeem 
van ziekenhuiszorg ervaren. Al met al zouden Turkse ouderen uit dit onderzoek meer 
vertrouwen hebben in de Nederlandse dan in de Turkse ziekenhuizen (Yerden, 2000). 
Net als bij de contacten met de huisarts worden ook in ziekenhuizen problemen in 
de communicatie als gevolg van taalproblemen gerapporteerd. Ook zijn er wensen 
met betrekking tot religieuze voedselvoorschriften, onderzoek en verzorging door 
seksegenoten en speciale gebedsruimten.   

Medicijngebruik
Over het medicijngebruik van allochtone ouderen zijn geen recente gegevens beschik-
baar. Tesser et al. (1998) rapporteren op basis van gedateerde gezondheidsenquêtes 
dat Turkse en Marokkaanse ouderen veel vaker dan autochtone ouderen medicijnen 
gebruiken. Met name Turken zijn grootverbruikers. Turkse ouderen gebruiken niet 
alleen vaker, maar ook andere middelen dan autochtone ouderen. Turkse ouderen 
gebruiken vooral vaak pijnstillers en medicijnen tegen maag- en darmklachten, 
gewrichtspijnen en verkoudheid, terwijl autochtone ouderen vaker medicijnen slikken 
tegen hart- en vaatziekten. 
Het beeld dat allochtonen veelvuldig medicijnen gebruiken, komt ook naar voren 
uit een in 1999 gehouden NIPO-enquête. Helaas is geen onderscheid naar leeftijd 
gemaakt. Turken, Marokkanen en Surinamers nemen vaak medicijnen tot zich. Net als 
in de oude gezondheidsenquêtes blijkt dat zij vaak medicijnen tegen pijn en maag- 
en darmklachten en veelvuldig antibiotica tot zich nemen. Wat dit laatste betreft zijn 
het niet zozeer de minderheden een uitzonderlijke positie innemen; in vergelijking 
met andere Europese landen slikken Nederlanders zeer weinig antibiotica. Bovendien 
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verlangen patiënten in andere Europese landen vaker en dwingender dat hun arts 
antibiotica voorschrijft, anders zoeken ze een ander (de Volkskrant, 2001).

6.2.3 Mortaliteit
Recent materiaal over de sterfte van allochtone bevolkingsgroepen is beschikbaar 
over allochtonen in Rotterdam en beslaat de periode 1992-1999 (Denktas 2000). 
Om voldoende aantallen te krijgen is onderscheid gemaakt in vier leeftijdsgroepen, 
namelijk 0-29 jarigen, 30-49-jarigen, 50-64-jarigen en 65-plussers. Een lager aggre-
gatieniveau zou wenselijk zijn geweest, zeker omdat onder allochtone 65-plussers 
‘jongere’ ouderen sterker zijn vertegenwoordigd dan bij de autochtone 65-plussers (zie 
ook hoofdstuk 2). Bij de interpretatie van de tabel dient hiermee rekening te worden 
gehouden. Er is gebruik gemaakt van de Standardised Mortality Ratio (SMR). Kortge-
zegd is de SMR een voor leeftijd gestandaardiseerde sterfte-index, die de verhouding 
weergeeft tussen de sterfte in de indexpopulatie met die in een standaardpopulatie (i.c. 
de Rotterdamse bevolking).3 Is de SMR groter dan 1, dan is de sterfte voor de desbe-
treffende groep groter dan gemiddeld, indices die kleiner zijn dan 1 zijn het gevolg van 
een lagere sterfte bij de minderheidsgroep in de desbetreffende leeftijdsklasse. 

 Tabel 6.5 Sterfte indices naar etnische groep en leeftijd in Rotterdam, 1992-1999 
   0-29 30-49 50-64 65+ totaal
Turken   1,15 0,84 0,99 0,90 0,97
Marokkanen   1,53 0,64 0,59 0,63 0,85
Surinamers   1,05 1,23 1,27 1,08 1,16
Antillianen   1,85 1,47 1,02 0,83 1,29
      
 totale bevolking Rotterdam  1 1 1 1 1
 Bron: Denktas (2000)  

De leeftijdsspecifi eke sterfte van oudere Marokkanen - hier 50+ - is lager dan die van 
de totale Rotterdamse bevolking. Zoals gezegd moet bij deze uitkomst wel worden 
bedacht dat gebruik is gemaakt van nogal brede leeftijdsklassen, waardoor de verschil-
len in leeftijdsverdeling tussen de totale bevolking en Marokkanen de gevonden 
uitkomsten beïnvloeden. Niettemin kan ze op grond hiervan niet zomaar terzijde 
worden geschoven. In de eerste plaats omdat tussen de totale Rotterdamse bevolking 
en Marokkanen in de leeftijd tussen de 50 en 64 jaar de verschillen erg groot zijn. 
Voorts komt deze uitkomst overeen met de door Tesser et al. aangehaalde bevindingen 
van Hoogenboezem en Israëls (1990) die de sterfte van Marokkaanse 50-plussers in 
de periode 1979-1988 hebben geanalyseerd. Ook zij vinden lagere sterfte bij Marok-
kaanse ouderen. Genoemde onderzoekers stellen eveneens lagere sterfte vast bij Turkse 
ouderen. Een uitkomst die minder duidelijk blijkt uit de Rotterdamse gegevens. Turkse 
ouderen in Rotterdam onderscheiden zich qua sterfte niet van de totale bevolking in die 
stad. In de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar is de leeftijdsspecifi eke praktisch gelijk, 
onder de 65-plussers is de sterfte van Turken weliswaar lager, maar dit zal onder meer 
samenhangen met het eerder genoemde leeftijdsverschil.
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De geringere sterfte onder oudere Marokkanen komt doordat zij minder vaak overlij-
den aan kanker. Ook oudere Turken overlijden minder vaak aan deze aandoening. 
Specifi ek voor Marokkanen is dat ze minder vaak aan hart- en vaatziekten overlijden. 
Waarschijnlijk zijn de lagere sterftecijfers van Turken en Marokkanen toe te schrijven 
aan de samenstelling van hun voedselpakket, waar meervoudig onverzadigde vetzuren 
(olijfolie) en koolhydraten overheersen.
De sterfte onder Surinaamse ouderen (50-plussers) is in vergelijking met de totale 
Rotterdamse bevolking daarentegen hoger. Dit geldt voor zowel de 50-64-jarigen als 
voor 65-plussers. In het bijzonder is de sterfte onder 50-64-jarigen fors hoger. Dat ook 
onder Surinaamse 65-plussers de sterfte hoger is, mag opmerkelijk worden genoemd, 
omdat ook binnen deze groep de ‘jongeren’ zijn oververtegenwoordigd. Net als bij de 
Turken en Marokkanen worden de oorzaken voor de verschillen in sterfte gezocht in 
de samenstelling van het voedsel (veel vetten in het voedsel), waardoor bij Surinamers 
een verhoogd risico lopen op suikerziekte en hoge bloeddruk. Met name Hindoestaanse 
Surinamers lijden opmerkelijk vaak aan suikerziekte (Bongers et al. 1995).
Onder Antilliaanse ouderen lijkt de sterfte weinig af te wijken van die van totale 
ouderenbevolking. Duidelijk blijkt dit bij de 50-64-jarigen. Bij de 65-plussers is de 
sterfte wat lager dan bij de totale bevolking, maar dat zal deels samenhangen met het 
verschil in leeftijdsverdeling van Antilliaanse en autochtone ouderen. 

Hoewel de aandacht in deze studie vooral uitgaat naar ouderen toch een enkel woord 
over de sterfte van allochtonen in jongere leeftijdscategorieën. Het blijkt dat de eerder 
geconstateerde sterftepatronen ook al zichtbaar zijn bij 30-49-jarigen. De leeftijdsspe-
cifi eke sterfte van Marokkanen en Turken is lager dan gemiddeld, die van Surinamers 
en Antillianen hoger. De sterfte in de - brede - leeftijdscategorie van 0-29-jarigen 
is bij etnische minderheden hoger dan het Rotterdamse gemiddelde. Turkse kinderen 
(0-14 jaar) blijken vaak te overlijden aan stofwisselingsziekten, suikerziekte en ziekten 
van spijsverteringsorganen. Bij jongvolwassen (15-29-jarigen) allochtone mannen zijn 
zelfdoding en moord belangrijke doodsoorzaken, belangrijker dan verkeersongevallen 
die bij autochtonen in deze leeftijd de meest voorkomende doodsoorzaak is. 

In de Amsterdamse gezondheidsmonitor van 1999 (GG&GD 2000) worden voor 
de periode 1994-1999 cijfers gepresenteerd over de levensverwachting van verschil-
lende etnische groepen. Vanwege lage aantallen is gebruikgemaakt van tamelijk 
brede herkomstcategorieën. Niettemin blijft het hierboven geconstateerde beeld over-
eind. Vooral personen afkomstig uit het middellandse zee gebied hebben een hoge 
levensverwachting, die beduidend boven het niveau van de autochtone Amsterdamse 
en totale Nederlandse bevolking ligt. De levensverwachting van personen uit niet-
geïndustrialiseerde landen is hoger dan van de autochtone Amsterdamse bevolking 
en is ongeveer gelijk aan de levensverwachting van de totale Nederlandse bevolking. 
Surinamers hebben een hogere levensverwachting dan autochtone Amsterdammers, 
maar blijven enigszins achter bij de totale Nederlandse bevolking. 
Dat Marokkanen en ook Turken over het geheel genomen een hogere levensver-
wachting hebben is opmerkelijk. Op grond van gegevens over de ervaren gezondheid 
zou een hogere sterfte in de lijn van de verwachting liggen. Verder is het zo dat 
bij minderheidsgroepen de sterfte onder jongeren hoger is dan bij de autochtone 
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bevolking, hetgeen een drukkend effect heeft op de levensverwachting van een groep. 
Dit geldt des te meer omdat minderheidsgroepen veel jongeren tellen. Dat desondanks 
minderheden zeker geen lagere levensverwachting te zien geven dan autochtonen is 
dan ook een opvallende uitkomst. 

6.2.4 De gezondheid van allochtone ouderen: subjectieve en objectieve indicatoren
In de Rapportage minderheden 1998 wijzen Tesser et al. dat het beeld van de gezond-
heidssituatie van allochtone ouderen sterk verschilt wanneer deze aan objectieve 
of aan subjectieve gezondheidsindicatoren wordt afgelezen. De nieuwe in dit hoofd-
stuk gepresenteerde bevindingen ondersteunen deze gedachte. De gezondheidssituatie 
van met name Turkse en Marokkaanse ouderen is zeer ongunstig indien subjectieve 
gezondheidsindicatoren worden beschouwd. Objectieve indicatoren laten een veel 
gunstiger beeld zien. Het zijn vooral de Turkse ouderen die een tamelijk extreme 
positie innemen: hun gezondheidstoestand is veel slechter dan die van autochtone 
ouderen wanneer deze wordt afgemeten aan het eigen oordeel over de gezondheid 
en aan de door hen zelf gerapporteerde klachten. Anders is het beeld wanneer naar 
meer objectieve indicatoren wordt gekeken, zoals door artsen vastgestelde aandoenin-
gen, ziekenhuisopname, contact met specialisten en naar sterftecijfers. Bij Turkse 
ouderen worden niet meer aandoeningen vastgesteld dan bij autochtone ouderen met 
een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond (zie Tesser et al. 1998). Ook de 
leeftijdsspecifi eke sterfte bij Turkse ouderen is zeker niet hoger dan bij autochtone 
ouderen en oudere Turkse mannen worden niet vaker dan oudere autochtone mannen 
in het ziekenhuis opgenomen.
Bij de Surinaamse ouderen komen de opvattingen over de eigen gezondheid en de 
zelf gerapporteerde klachten meer overeen met objectieve gezondheidsindicatoren. Zij 
oordelen vaker dan autochtonen negatief over hun gezondheid, maar bij Surinaamse 
ouderen is ook het aantal door artsen vastgestelde klachten hoger dan bij autochtonen. 
Het beeld van Marokkaanse ouderen lijkt nog het meest op dat van Turkse ouderen, 
zij het in afgezwakte vorm. Marokkaanse ouderen oordelen vaker negatief over hun 
gezondheid dan autochtone ouderen, maar zijn wat positiever dan Turkse ouderen. 
In vergelijking met autochtonen met een overeenkomstige sociaal-economische achter-
grond worden bij Marokkaanse ouderen evenwel niet meer aandoeningen vastgesteld 
dan bij autochtone ouderen. De leeftijdsspecifi eke sterfte van Marokkaanse ouderen is 
bovendien lager dan van autochtone ouderen.

Hoewel vanwege de gebreken in het beschikbare materiaal men enkele slagen om 
de arm moeten houden, lijken de gegevens erop te wijzen dat de verschillen in 
ervaren gezondheid tussen autochtone en Turkse en Marokkaanse ouderen meer een 
psychosomatische achtergrond hebben, terwijl bij de Surinamers de ervaren gezond-
heid samenhangt met fysieke klachten. Tesser et al. verzetten zich dan ook tegen het 
in verschillende adviezen en overzichtsstudies stellig naar voren gebrachte beeld dat de 
gezondheidssituatie van allochtone ouderen zonder meer slechter zou zijn. Dergelijke 
uitspraken stoelen doorgaans op meer subjectieve gezondheidsindicatoren. Het beeld 
van de gezondheidssituatie van allochtone ouderen kent echter meer kanten, en die 
wijzen niet altijd op een ongunstiger gezondheid. Deze laatste opmerking heeft niet 
de bedoeling om het veelvuldig voorkomen van klachten bij Turkse en Marokkaanse 
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ouderen te bagatelliseren. Het is vooral een waarschuwing tegen al te haastige conclu-
sies. Bovendien maakt de naar aanleiding van de hier gepresenteerde bevindingen 
gerezen paradox ons attent op de tekortkomingen van het huidige onderzoek. Onduide-
lijk is wat nu de werkelijke aard is van de gezondheidsklachten en waarom Turkse 
en Marokkaanse ouderen, gegeven de veelheid van klachten en huisartsbezoek, niet 
vaker bij een specialist of in het ziekenhuis worden aangetroffen. Slagen allochtonen 
er niet in om hun klachten bij de huisarts duidelijk voor het voetlicht te brengen 
of worden die door de huisarts niet herkend of erkend? Wanneer het zo is dat het 
vaak om psychosomatische klachten gaat, zijn dan allochtonen terughoudend om zich 
verder te laten behandelen of zijn de daartoe gespecialiseerde instellingen hier niet 
op ingericht? Dergelijke vragen zijn op grond van het beschikbare onderzoek niet 
afdoende te beantwoorden, hetgeen de noodzaak tot aanvullende studies benadrukt. In 
dat geval is het noodzakelijk ruime aandacht te schenken aan de validiteit van gangbare 
sociaal-wetenschappelijke meetinstrumenten bij onderzoek naar allochtone ouderen. 

6.3 Zorg 
Het tot nu toe verrichte onderzoek naar ‘zorg’ en allochtone ouderen kenmerkt zich 
door het lokale, doorgaans kwalitatieve karakter. De bevindingen zijn tamelijk uitvoe-
rig beschreven door Tesser et al. (1998), meer in bijzonder hoofdstuk 8. Deze paragraaf 
is in hoofdlijnen hierop gebaseerd 4, aangevuld met meer recente onderzoeksbevindin-
gen. Veel nieuws is er overigens niet te melden. De SPVA-1998, waarover Tesser et al. 
in hun rapportage nog niet konden beschikken, bevat geen informatie over het thema 
zorg, met uitzondering van een vraag over zorgopvattingen van allochtone ouderen. 
Wel is in 2000 een studie over (veranderingen in) opvattingen en praktijken van 
verzorging aan Turkse ouderen verschenen (Yerden, 2000). Deze, kwalitatieve studie 
bevat een indringend portret van 15 Turkse families en behandelt uitgebreid de vragen 
en dilemma’s die binnen deze families leven over de zorg van ouderen nu en in de 
toekomst. Ook hiervan is in dit hoofdstuk gebruikgemaakt. Aan de orde komen het 
gebruik van zorgvoorzieningen en mantelzorg, zorgopvattingen en bekendheid van 
voorzieningen. 

Zorgopvattingen
In de herkomstlanden van de minderheden bestaat geen georganiseerd stelsel van 
professionele voorzieningen voor ouderenzorg. Alleen verzorgingshuizen komen in 
enige mate voor, maar die lijken meer het karakter te hebben van armenzorg dan 
van ouderenzorg. Ouderenzorg bestaat in de herkomstlanden vrijwel uitsluitend in de 
vorm van wat hier mantelzorg heet. Allochtone ouderen verwachten dat hun kinderen 
en familieleden voor hen zullen zorgen wanneer zij hulpbehoeftig mochten worden. 
Zo was het in het herkomstland en zo denken velen er ook hier over. Uit lokale 
onderzoeken ontstaat evenwel het beeld dat de overtuiging van allochtone ouderen 
dat hun kinderen de zorg op zich zullen nemen, meer en meer omslaat in hoop. 
Ouderen zien hun kinderen op andere terreinen tradities uit het herkomst land loslaten 
en onderkennen de belemmeringen die het leven in Nederland met zich meebrengt 
voor het handhaven van een intensieve zorgrelatie. De vanzelfsprekende dienstbaar-
heid in islamitische families van de vrouw van de oudste zoon ten opzichte van haar 
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schoonouders is aan erosie onderhevig nu steeds meer jongeren zelf hun huwelijkspart-
ner kiezen. Deze jongeren tonen in de lokale onderzoeken in het algemeen overigens 
minder twijfel over hun bereidheid de zorg voor hun ouders op zich te nemen dan 
de ouderen zelf.
Tussen herkomstgroeperingen tekenen zich verschillen af. Zorg als plicht wordt vooral 
benadrukt door Turkse en Marokkaanse ouderen, terwijl Surinaamse en Antilliaanse 
ouderen er meer over spreken in termen van een traditie die er nu eenmaal is. 
Tegelijkertijd lijken zij er meer dan Turkse en Marokkaanse ouderen op gesteld 
onafhankelijk te blijven van hun kinderen en hebben ze een positiever beeld van de 
professionele ouderenzorg.

In globale termen kan aan de hand van SPVA-gegevens een beeld worden geschetst 
over de zorgopvattingen van allochtone ouderen, dit in aanvulling op de bovenbe-
schreven bevindingen uit lokale onderzoeken. Globaal, omdat niet uitgebreid bij de 
allochtone ouderen levende zorgopvattingen zijn geïnventariseerd. Gevraagd is of men 
vindt dat bejaarde ouders bij hun kinderen moeten kunnen inwonen. Deze informatie 
kan worden beschouwd als een indicatie voor de geneigdheid zo lang mogelijk een 
beroep te doen op mantelzorg dan wel de geneigdheid gebruik te maken van formele 
tussen- en intramurele voorzieningen (b.v. thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen). 
In onderstaande fi guur worden niet alleen de uitkomsten van ouderen en toekomstige 
ouderen (35-54 jaar) gepresenteerd, maar ook die van jongeren (15-34 jaar), zodat 
eventuele ontwikkelingen binnen allochtone groepen in de zorgopvattingen zichtbaar 
worden. 

De fi guur wijst op twee interessante bevindingen. In de eerste plaats zijn minderheden, 
ongeacht de leeftijd vaker dan autochtonen van mening dat bejaarde ouders bij de 
kinderen moeten kunnen inwonen. Dit geldt in het bijzonder voor de Turken. Ruim 
60% van de 15-54-jarigen is het (zeer) eens met de stelling van die strekking. Onder 
oudere Turken is het aandeel instemmende reacties nog groter. Marokkanen nemen een 
positie in tussen Turken aan de ene en Surinamers en Antillianen aan de andere kant. 
Voorts is opmerkelijk dat, met uitzondering van de Turkse groep, ouderen minder vaak 
van mening zijn dat bejaarde ouders bij hun kinderen moeten inwonen. Deze uitkomst 
verrast omdat verwacht werd dat ouderen er juist voorstander van zouden zijn dat 
de kinderen de zorg op zich zouden nemen, terwijl bij de jongeren de geneigdheid 
om die zorg te verstrekken in mindere mate aanwezig zou zijn. Dit blijkt niet uit 
deze gegevens, in elk geval niet bij de Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en 
autochtone groep. Waarschijnlijk is deze uitkomst toe te schrijven aan het feit dat 
jongeren en personen in de middelste leeftijdsklasse vinden dat ouders in beginsel in 
huis moeten kunnen inwonen, maar daar in de praktijk nog geen gevolg aan hoeven 
geven. Ouderen daarentegen ondervinden dat het er feitelijk niet van komt of hebben 
daar zo hun twijfels over, ook al zijn ze van mening dat ouders bij hun kinderen 
komen wonen wanneer dit nodig is. Hoewel niet met zekerheid te zeggen, lijken 
ouderen de eigen opvattingen aan te passen aan de op door henzelf onwenselijk ervaren 
situatie. Het zijn uitkomsten die passen bij de constatering van Tesser et al. (1998) 
dat allochtone jongeren minder twijfel hebben over hun bereidheid om de ouders te 
helpen dan de ouders zelf.
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Personen die het (zeer) eens zijn met de stelling 'Als ouders bejaard zijn, moeten ze bij hun kinderen 
kunnen inwonen' naar leeftijd en etnische groep, 1998 (in procenten)

Figuur 6.3

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)
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In het onderzoek onder Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam (Poort et al. 
2001) is nagegaan welke verwachtingen zij hebben over het krijgen van hulp vanuit 
de directe omgeving. De helft van de Turkse en Marokkaanse ouderen is er zeker van 
dat ze wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven hulp krijgen. Eenderde 
vermoedt dat dit het geval zal zijn. Al met al denkt dus een ruime meerderheid aan dat 
zij op hulp kunnen rekenen. Toch verwacht men ook problemen, die te maken hebben 
met de vraag of kinderen het niet te druk hebben met het eigen gezin en werk, met 
de fysieke afstand tussen ouders en kinderen en of de kinderen de zorgverplichtingen 
nog wel ervaren.

Bekendheid met voorzieningen
Op het terrein van de ouderenzorg is de afgelopen decennia een groot aantal voor-
zieningen tot ontwikkeling gekomen die mede tot doel hebben de noodzaak van 
intramurale zorg zo lang mogelijk uit te stellen. Wie van deze tussenvoor zieningen 
gebruik wil maken, moet wel weten dat ze er zijn. In sommige studies over ouderen uit 
de minderheden wordt het beeld geschetst dat zij zeer slecht zijn geïnformeerd over het 
voorzieningenaanbod van professionele zorginstellingen. Uit de onderzoeksgegevens 
die Tesser et al. bij elkaar hebben gebracht, komt een genuanceerder beeld naar voren.
De intramurale zorg is onder allochtone ouderen algemeen bekend. Hun houding 
ten opzichte van opname in een verzorgings- of verpleeghuis is doorgaans negatief. 
Allochtone ouderen verschillen hierin echter waarschijnlijk niet van autochtone oude-
ren, zij het dat de motieven soms anders kunnen zijn. Bij allochtone ouderen wordt 
intramurale verzorging naast het verlies van zelfstandigheid en vrijheid vaak ook 
nog gezien als een tekortschieten van de zorg door kinderen en andere familieleden. 
Opname in een verzorgingshuis kan worden ervaren als een schande. Ook het al eerder 
genoemde negatieve beeld over verzorgings- en verpleeghuizen dat stamt uit pratijken 
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in het herkomstland spelen hier een rol. Nochtans lijken dergelijke beelden onder 
invloed van gerichte en intensieve voorlichting bijgesteld te kunnen worden.

De kennis van de extramurale voorzieningen varieert tussen de onderscheiden her-
komstgroeperingen. Voorzieningen als maaltijdverstrekking, alarmering en wijkzorg 
voor ouderen zijn bij Turkse en Marokkaanse ouderen over het algemeen onbekend. In 
mindere mate geldt dit ook voor de thuiszorg. Surinaamse en Antil liaanse ouderen zijn 
doorgaans beter op de hoogte van het aanbod aan extramurale voorzieningen.

Voorzieningengebruik
Tesser et al. (1998) hebben in hun inventarisatie van onderzoeksgegevens niet alleen 
gekeken naar zorgvoor zienin gen, maar ook naar voorzieningen op het terrein van 
de sociaal-maatschappelijke en juridische bijstand, zoals het algemeen maatschap-
pelijk werk, de sociale raadslieden en de sociale advocatuur. Geconstateerd wordt dat 
vooral Turkse en Marokkaanse ouderen frequent gebruikmaken van laatstgenoemde 
voorzieningen. Als uitvloeisel van hun ongunstige maatschappelijke positie hebben 
ze vaak te maken met overheids instanties en instellingen in de sfeer van de sociale 
zekerheid. Onder meer als gevolg van wederzijds onbegrip zoeken ze daarbij in veel 
gevallen externe onder steuning, eerst bij hun kinderen en vervolgens bij hulpinstanties.      

De onderzoeksresultaten over het gebruik van zorgvoorzieningen zijn niet een dui dig. 
Wel staat vast dat specifi eke zorgvoorzieningen voor ouderen als maaltijdver strekking, 
ouderenvervoer, dagopvang en recreatieve activiteiten weinig deelnemers uit minder-
heden trekken. Over het gebruik van thuiszorg worden echter uiteenlo pende resultaten 
opgetekend. Er zijn verschillen tussen herkomst groeperingen en er is wellicht een 
ontwikkeling naar een groter gebruik in de loop van de tijd. In al wat ouder onderzoek 
blijken Surinaamse ouderen niet minder gebruik te maken van thuiszorg en wijkverple-
ging dan autochtone ouderen en is onder Antilliaanse ouderen een frequenter gebruik 
vastgesteld dan onder Turkse ouderen. In meer recent onderzoek wordt ook een 
actiever gebruik van thuiszorg door Turkse en Marokkaanse ouderen gerapporteerd. 

Tesser et al. noemen verschillende verklaringen voor het geringe gebruik van zorgvoor-
zieningen. De belangrijkste zijn: het feit dat ouderen uit de minder heden nog relatief 
jong zijn, de ruime beschikbaarheid van mantelzorg, onbekend heid met het aanbod, 
drempels in de vorm van procedures en eigen bijdragen, en gebrek aan aansluiting 
tussen vraag en aanbod. Het geringe gebruik van zorgvoorzieningen kan niet worden 
toegeschreven aan een algemene terughoudendheid jegens Nederlandse voorzieningen. 
Van voorzieningen op sociaal-juridisch en fi nancieel terrein maken allochtone ouderen 
namelijk wel in ruime mate gebruik.

Zorg en allochtone ouderen: voorzichtigheid geboden bij haastige conclusies
Op grond van de inventarisatie van de beschikbare onderzoeksliteratuur verzetten 
Tesser et al. zich tegen al te haastige conclusies met betrekking tot de zorgopvattingen, 
zorgbehoeften en zorggebruik van allochtone ouderen. Zij waarschuwen tegen al te 
stereotiepe beelden, die erop neerkomen dat allochtone ouderen in hun opvattingen 
over zorg uitgaan van mantelzorg door de kinderen, maar dat zij betwijfelen of 
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ze die zorg wel zullen krijgen. Hun twijfel zet hen er echter niet toe aan zich te 
oriënteren op het voorzieningenaanbod. Als gevolg daarvan zijn ze daarover niet of 
slecht geïnformeerd en maken ze weinig of geen gebruik van de mogelijkheden die er 
zijn. Daar komt bij dat de voorzieningen niet aansluiten bij hun specifi eke behoeften 
en voorkeuren.
Tesser et al. zijn van mening dat hierboven geschetst beeld niet verabsoluteerd moet 
worden. In werkelijkheid hebben de meeste ouderen uit de minderheden intensieve 
contacten met hun kinderen en zijn er zeer velen die zowel bij huishoudelijke activi-
teiten als bij de persoonlijke lichamelijke verzorging door hen worden geholpen. 
Allochtone ouderen zijn weliswaar slecht geïnformeerd over zorgvoorzieningen, maar 
de ervaring leert dat ook autochtone ouderen zich veelal pas op voorzieningen gaan 
oriënteren als ze er echt niet meer buiten kunnen. Geringe bekendheid met voorzie-
ningen zegt dus niet zo veel. Wel is het van belang dat, als het werkelijk nodig is, de 
informatie op een ook voor ouderen uit de minderheden toegankelijke wijze be schik-
baar is. Gebleken is dat bij een gerichte en actieve voorlichting het informatie tekort en 
vooroordelen over de aard van bepaalde voorzieningen (b.v. verzorgingshuizen) goed 
valt weg te nemen.

Het geringe gebruik van bepaalde zorgvoorzieningen door allochtone ouderen heeft te 
maken met een reële mismatch tussen hun zorgbehoeften en het zorgaanbod van de 
instellingen. Dit neemt niet weg dat, voorzover er thans nog sprake is van niet-gebruik 
van zorgvoorzieningen door ouderen uit de minderheden, dit toch vooral moet worden 
toegeschreven aan het gegeven dat het aantal 70-plussers onder hen nog beperkt is. Pas 
bij het overschrijden van de hogere leeftijdsgrenzen begint de vitaliteit onder ouderen 
dusdanig terug te lopen dat een beroep op voorzieningen niet langer kan uitblijven.
Gezien de voortschrijdende veroudering van de eerste-generatieminderheden en het 
gebruik dat zij nu maken van algemene sociale voorzieningen, is het te verwachten dat 
het nu nog relatief geringe gebruik van zorgvoorzieningen op termijn zal omslaan. Om 
ook deze cliënten zorg van voldoende kwaliteit te kunnen bieden is het nodig dat de 
voorzieningen zich oriënteren op de specifi eke behoeften en wensen van ouderen uit 
de minderheden en hun zorgaanbod waar nodig daaraan aanpassen. Doen zij dit niet, 
dan is te verwachten dat zich bij de zorgvoorzieningen problemen in de sfeer van de 
communicatie en de aansluiting tussen vraag en aanbod zullen gaan voordoen.

6.4 Conclusies
De doelstelling van de onderhavige voorstudie is tweeledig. Naast het inventariseren 
en beschrijven van gegevens die duidelijkheid scheppen over de leefsituatie van 
allochtone ouderen is de vaststelling van informatielacunes met betrekking tot de 
leefsituatie van allochtone ouderen een tweede doelstelling. Wat de laatstgenoemde 
doelstelling betreft, is het niet zonder belang vast te stellen dat informatie over typische 
ouderenonderwerpen als gezondheid en zorg zo matig van kwaliteit is. Kenmerkend 
voor het inzicht in de gezondheid van allochtone ouderen is dat veel van de beschik-
bare informatie oud en niet landelijk dekkend is. Ook rijzen er vragen met betrekking 
tot de validiteit van de gegevens. Onderzoek naar de bruikbaarheid van gangbare 
meetinstrumenten voor de vaststelling van de fysieke en psychische gezondheid is dan 
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ook gewenst. Kenmerkend voor de gegevens over zorg is dat ze overwegend gebaseerd 
zijn op betrekkelijk kleinschalig, kwalitatief onderzoek. Een goede landelijk dekkende 
beschrijving van thema’s die betrekking hebben op allochtone ouderen en gezondheid 
of zorg (zorgopvattingen, zorgbehoeften, gebruik van voorzieningen, achtergronden 
van non-gebruik, etc.) is op dit moment niet te geven. (Dit geldt overigens voor 
allochtonen in het algemeen, en niet uitsluitend voor de ouderen onder hen.) De SPVA 
vult in dit geval deze leemte niet of nauwelijks op, omdat deze bron vooral als doel 
heeft de sociaal-economische positie van allochtone groepen te beschrijven. Andere 
bronnen bieden evenmin soelaas. Generieke surveys op het terrein van gezondheid 
of zorg bevatten onvoldoende aantallen allochtone ouderen of zijn niet als zodanig 
herkenbaar als gevolg van het ontbreken van adequate herkomstgegevens. Er bestaan 
dan ook vele vragen met betrekking tot vraagstukken van gezondheid en zorg van 
allochtone ouderen. Uitsluitend nieuw onderzoek kan aan de beantwoording van deze 
vragen tegemoet komen.
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Noten

1 Nog wel valt te wijzen op een in de vier grote steden en in Gouda uitgevoerde grootschalige gezondheidsenquête 
 onder Marokkanen (GGD-Rotterdam, 1998). Een deel van het veldwerk van dit onderzoek is uitgevoerd in 1995, 
 een ander deel in 1997. Helaas is bij de presentatie van gegevens niet altijd onderscheid gemaakt naar leeftijd en 
 is specifi ek voor ouderen geen vergelijking met autochtone ouderen mogelijk, zodat genoemde bron slechts 
 enigszins bruikbaar is voor inzicht in de gezondheidssituatie van allochtone ouderen. 
2 Het veelvuldig bezoek aan de huisarts is niet specifi ek voor allochtone ouderen, het geldt voor allochtonen in het 
 algemeen (Uniken Venema, 1989; Weide en Foets, 1997; GGD-Rotterdam, 1998).
3 Meer in detail toegelicht: de werkelijke sterfte van een groep wordt vergeleken met de verwachte sterfte van
 die groep. De verwachte sterfte wordt berekend door de leeftijdsspecifi eke sterftecijfers van de 
 standaardpopulatie, dat is hier de Rotterdamse bevolking, te relateren aan de leeftijdsspecifi eke sterfte van de 
 verschillende allochtone bevolkingsgroepen. Per allochtone groep wordt de werkelijke sterfte vervolgens gedeeld 
 door de verwachte sterfte.
4 Daarbij is gebruikgemaakt van diverse tekstgedeelten van de samenvattende en concluderende paragraaf van 
 hoofdstuk 8 van Tesser et al. (1998).
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7         SAMENVATTING EN CONCLUSIES

7.1 Allochtone ouderen in Nederland
In Nederland wonen op dit moment ruim 92.000 ouderen (55+) die afkomstig zijn 
uit niet-westerse landen. Daarnaast telt Nederland ruim 19.000 ouderen afkomstig uit 
een vijftal Zuid-Europese landen. Van de allochtone groepen is het aantal Surinaamse 
ouderen met 27.000 het grootst. Qua aantal worden zij gevolgd door Turken (21.500) 
en Marokkanen (19.000). Onder vluchtelingengroepen is zowel absoluut als relatief het 
aantal ouderen zeer gering. 
Binnen de totale ouderenbevolking nemen niet-westerse en Zuid-Europese ouderen 
een bescheiden plaats in. Op een totaal van 3,7 miljoen 55-plussers in Nederland 
behoort 2,4% tot een niet-westerse allochtone groep, een half procent behoort tot een 
Zuid-Europese groep.
Kenmerkend voor allochtone ouderen is het in vergelijking met autochtone ouderen 
betrekkelijk geringe aandeel hoogbejaarden (75+). Dit geldt in het bijzonder voor de 
vluchtelingengroepen en voor Turken en Marokkanen. Meer hoogbejaarden vindt men 
bij de Chinezen en de Surinamers.

In de periode 1990-2000 is het aantal allochtone ouderen fors toegenomen. Vooral 
het aantal oudere Turken en Marokkanen is sterk gestegen. In 1990 telde Nederland 
6.100 Turkse 55-plussers, in 2000 bedraagt dit aantal 21.500. Het aantal Marokkaanse 
ouderen stijgt in diezelfde periode van circa 5.000 naar ruim 19.000. De grootste 
relatieve toename doet zich voor bij ex-Joegoslaven, waar vooral als gevolg van 
immigratie in de jaren negentig het aantal ouderen is gestegen. 
Naar verwachting zet de toename van het aantal allochtone ouderen zich in de 
komende jaren door. Bevolkingsprognoses wijzen uit dat in 2015 het aantal niet-
westerse allochtone ouderen 228.000 bedraagt, tegen ruim 92.000 nu.  
 
Is het bij autochtone ouderen zo dat, vanwege de lagere levensverwachting van 
mannen, met het stijgen van de leeftijd vrouwen getalsmatig de overhand krijgen, bij 
ouderen uit diverse allochtone groepen is sprake van andere geslachtsverdeling. Bij 
de Marokkaanse ouderen is er een overschot aan mannen, ook bij de hoogbejaarden. 
Dit komt doordat Marokkaanse mannen vaak partners hebben die beduidend jonger 
zijn en omdat de gezinshereniging bij de Marokkanen nooit helemaal is voltooid. Bij 
de Turken is hetzelfde aan de hand, zij in afgezwakte vorm. Onder de hoogbejaarde 
Turken is het aandeel vrouwen bovendien groter dan het aandeel mannen. Het meest 
ongelijk is de geslachtsverdeling bij Italiaanse ouderen, waar mannen (in de leeftijd 
van 55-74 jaar) sterk in de meerderheid zijn. De oorzaak hiervan is dat Italiaanse 
mannen massaal met een Nederlandse vrouw zijn getrouwd. Van gezinsherenigende en 
gezinsvormende migratie vanuit het herkomstland is bij deze groep nauwelijks sprake 
geweest. 
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7.2 Onderzoeksvragen
In de wetenschap dat allochtone ouderen inmiddels een substantiële en groeiende 
categorie is, liggen in deze studie de volgende vragen voor:

1 Hoe is het thans gesteld met de leefsituatie van allochtone ouderen, in hoeverre 
 verschilt de leefsituatie van allochtone ouderen van autochtone ouderen en welke 
 ontwikkelingen hebben zich in de leefsituatie van allochtone ouderen voorgedaan?
2 Wat is op dit moment bekend van de leefsituatie van allochtone ouderen en voor 
 welke onderwerpen ontbreekt adequate informatie?

7.2.1 Onderzoeksvraag 1
In deze studie is de leefsituatie afgemeten aan diverse indicatoren. Het betreft onder 
meer het opleidingsniveau, de beheersing van de Nederlandse taal, de arbeids- en inko-
menspositie, de kenmerken van de directe sociale netwerken, de gezondheidssituatie en 
zorgopvattingen en -gebruik van allochtone ouderen. Voorzover het gegevensmateriaal 
dit mogelijk maakte, is ook aandacht besteed aan ontwikkelingen in de leefsituatie 
van ouderen. Het accent ligt op de beschrijving van de leefsituatie van Turkse, Marok-
kaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Over ouderen uit de andere groepen is 
geen (recent) materiaal beschikbaar.

Turkse en Marokkaanse ouderen
De huidige leefsituatie van Turkse en Marokkaanse ouderen is nauw verweven met hun 
migratiegeschiedenis. Oudere Turkse en Marokkaanse mannen zijn arbeidsmigranten 
die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland kwamen. Zij kwamen deels als 
gevolg van werving, deels door spontane migratie en gingen als ‘gastarbeider’ werken 
in laaggekwalifi ceerde banen, vooral in de industrie. Van het aanvankelijk streven om 
na een aantal jaren in Nederland terug te keren naar het herkomstland is bij velen 
niets terecht gekomen. Zij zijn in Nederland gebleven en hebben partner en kinderen 
laten overkomen. Ook met het klimmen der jaren is van een massale terugkeer van 
Turkse en Marokkaanse ouderen geen sprake. De aanwezigheid van de kinderen en 
kleinkinderen in Nederland, de goede medische voorzieningen en knelpunten met 
betrekking tot uitkeringen en verblijfspapieren zijn belangrijke redenen waarom veel 
Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland blijven, ook al lonkt het herkomstland 
vanwege het klimaat en de vertrouwdheid met de gebruiken en de taal. Nochtans 
hebben circa 20% van de Turkse en Marokkaanse ouderen reële terugkeerverwachtin-
gen. Mogelijk zal dit percentage verder oplopen vanwege de verruimde mogelijkheden 
die de nieuwe remigratiewet biedt. De keuze tussen blijven en terugkeer lossen 
veel Turkse en Marokkaanse ouderen op door te pendelen waarbij betrekkelijk lange 
periodes in het herkomstland worden afgewisseld met betrekkelijk langdurig verblijf 
in Nederland. 

Turkse en Marokkaanse oudere mannen zijn voor het overgrote deel afkomstig van het 
platteland, waar in de tijd dat zij opgroeiden de mogelijkheden voor het volgen van 
onderwijs beperkt waren en de prioriteiten elders lagen. Ook bij de werving van Turkse 
en Marokkaanse arbeidskrachten speelde het opleidingsniveau als selectiecriterium 
geen rol. Turkse en Marokkaanse ouderen zijn dan ook zeer laag opgeleid. Meer dan 
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80% van de oudere Marokkaanse en iets meer dan de helft van oudere Turkse mannen 
heeft geen opleiding gevolgd, de meesten van hen zijn praktisch analfabeet. Van de 
mannen die wel naar school zijn geweest, beperkt de opleiding zich doorgaans tot de 
lagere school.
Het opleidingsniveau van oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen is nog lager dan 
dat van de mannen. Nagenoeg alle oudere Marokkaanse vrouwen in Nederland hebben 
geen opleiding gevolgd, bij de oudere Turkse vrouwen geldt dit voor ongeveer drie-
kwart. 

Net als het opleidingsniveau zou de beheersing van de Nederlandse taal als een vorm 
van menselijk kapitaal kunnen worden beschouwd. Over dergelijk menselijk kapitaal 
beschikken Turkse en Marokkaanse ouderen evenmin in grote mate: veel ouderen uit 
deze groepen spreken niet of nauwelijks Nederlands en zijn - mede vanwege het lage 
opleidingsniveau - niet in staat Nederlandse teksten te lezen.

Het gebrek aan functionele hulpbronnen heeft zijn weerslag op de arbeids- en inko-
menspositie. Die is zeer ongunstig. Weinig oudere Turken en Marokkanen (het betreft 
hier personen in de leeftijd van 50-64 jaar) werken nog, velen zijn werkloos of arbeids-
ongeschikt. Gedurende de beroepsloopbaan zijn weinigen opwaarts mobiel geweest. 
Voegen we daar nog de hoge mate van economische inactiviteit van oudere Turkse 
en Marokkaanse vrouwen aan toe en dan is in een notendop de arbeidsmarktpositie 
geschetst. Het is niet overdreven om te stellen dat oudere Turken en Marokkanen een 
marginale positie innemen, waarbij langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 
de boventoon voeren. Ongunstige aanbodkenmerken in combinatie met de herstructu-
rering van de economie in de jaren zeventig en tachtig liggen hier onder meer aan 
ten grondslag. Veel mannen zijn in deze periode werkloos geraakt of via de WAO 
uitgestroomd en vanaf dat moment niet of niet structureel meer aan de slag geraakt. 
Veelzeggend in dit verband is dat in de periode 1991-1998 met een aantrekkende 
conjunctuur het aandeel werkenden bij Turkse en Marokkaanse ouderen is afgenomen. 
Bij ouderen uit de andere groepen zijn aan het einde van de jaren negentig wel 
beduidend meer mensen aan het werk dan aan het begin van dit tijdvak. 

Turkse en Marokkaanse ouderen gaan in hun dagelijks leven weinig om met autoch-
tonen. Ze krijgen weinig Nederlanders op bezoek, hun vrienden- en kennissenkring 
bestaat overwegend uit leden van de eigen groep. In 1998 is het aandeel oudere Turken 
en Marokkanen dat in de vrije tijd vooral met leden van de eigen groep omgaat groter 
dan in 1991. Oudere Turken en Marokkanen verblijven vooral in eigen kring, waar 
partner en kinderen een belangrijke rol lijken te spelen. Wat opvalt, is dat oudere 
Turkse en Marokkaanse mannen nog zeer vaak deel uitmaken van een huishouden met 
inwonende kinderen. Behalve dat in vergelijking met autochtone ouderen de Turkse 
en Marokkaanse ouderen relatief jong zijn, is van belang dat - vooral de Marokkaanse 
- mannen vaak beduidend jongere partners hebben, met wie ze naar verhouding veel 
kinderen hebben. Voor veel mannen zal dit betekenen dat ze samen met hun partner 
oud zullen worden en dat kinderen in de nabijheid zijn. Vanwege de verschillen in 
leeftijd en in leeftijdsverwachting zullen veel vrouwen juist op betrekkelijk jonge 
leeftijd weduwe worden en als alleenstaande hun oude dag doorbrengen. 
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De in het vorenstaande genoemde onderwerpen kunnen alle worden beschouwd 
als beïnvloedende factoren voor de gezondheid. Het migrantenbestaan, de aantrek-
kingskracht van het herkomstland, het lage opleidingsniveau, de slechte arbeids- en 
inkomenspositie en de zorgen daarover, het zijn omstandigheden die een slechte 
gezondheid van allochtone ouderen doen vermoeden. Toch kan op grond van het 
beschikbare materiaal niet zonder meer worden geconcludeerd dat de gezondheid van 
Turkse en Marokkaanse ouderen slechter is dan die van autochtone ouderen. Op basis 
van meer subjectieve gezondheidsindicatoren als de ervaren gezondheid en het bezoek 
aan de huisarts is de gezondheid van met name Turkse ouderen veel slechter dan 
die van autochtone ouderen. Wanneer evenwel meer objectieve indicatoren worden 
bekeken, zoals door een arts vastgestelde aandoeningen, het aantal ziekenhuisopnames 
en leeftijdsspecifi eke sterftecijfers, dan blijkt dat de gezondheid van Turkse en Marok-
kaanse ouderen eerder beter dan slechter is dan van autochtone ouderen. Dit geldt in 
het bijzonder voor Marokkaanse ouderen, waar de leeftijdsspecifi eke sterfte lager is 
dan bij autochtone ouderen. Onderzoek dat deze verschillen adequaat verklaart is er 
niet. Waarschijnlijk moet de discrepantie in bevindingen gebaseerd op subjectieve en 
objectieve gezondheidsindicatoren onder meer worden toegeschreven aan het vaker 
voorkomen van psychosomatische klachten bij Turkse en Marokkaanse ouderen, die 
ertoe leiden dat de huisarts vaker wordt bezocht en de eigen gezondheid als slechter 
wordt ervaren zonder dat dit tot uiting komt in, bijvoorbeeld, verschillen in sterfte. 
Daarnaast kunnen communicatieproblemen tussen ouderen en de huisarts een rol 
spelen, waardoor als gevolg van onduidelijkheden over diagnose of medicatie Turkse 
en Marokkaanse ouderen vaker met dezelfde klacht naar een (andere) huisarts gaan. 
Tot slot kunnen culturele verschillen met betrekking tot de perceptie van de ervaren 
gezondheid nog van invloed zijn en mag - in het verlengde hiervan - niet worden 
uitgesloten dat we met de gangbare sociaal-wetenschappelijke meetinstrumenten geen 
adequaat beeld krijgen van de gezondheidssituatie van allochtone ouderen. 
Er staan dus nog vele vragen open over de gezondheidssituatie van allochtone ouderen, 
dit omdat gegevens inmiddels verouderd zijn of ontbreken (met name over de psychi-
sche gezondheid van allochtone ouderen is weinig bekend). 

De noodkreet over het gebrek aan informatie betreft ook de deelname van allochtone 
ouderen aan verschillende vormen van zorgvoorzieningen en de opvattingen hierover. 
Voorzover onderzoek beschikbaar is, wijst het erop dat Turkse en Marokkaanse 
ouderen weinig gebruik maken van voorzieningen als thuiszorg en in geringe mate 
verblijven in verpleeg- en verzorgingshuizen. Men moet oppassen deze ‘onderverte-
genwoordiging’ zonder meer toe te schrijven aan de afkeer van Turkse en Marokkaanse 
ouderen tegen deze voorzieningen danwel aan ontoegankelijkheid ervan, bijvoorbeeld 
omdat de diensten niet aansluiten op de behoeften. Bedacht moet worden dat de Turkse 
en Marokkaanse ouderen nog betrekkelijk jong zijn en om die reden hiervan nog 
geen gebruik maken. Bovendien is er in het algemeen gesproken veel mantelzorg 
beschikbaar. Dit wil niet zonder meer zeggen dat bepaalde zorgvoorzieningen bij 
Turkse en Marokkaanse ouderen niet in een slecht daglicht zouden staan en dat 
zorgvoorzieningen volledig klaar zouden zijn voor hulp aan Turkse en Marokkaanse 
ouderen. 



SAMENVATTING EN CONCLUSIES        123

Turkse en Marokkaanse ouderen: alleen maar kommer en kwel?
Het geschetste beeld over de leefsituatie van Turkse en Marokkaanse ouderen is 
somber. Het gaat om een van de autochtone hoofdstroom afgesneden categorie die 
zich kenmerkt door een ongunstige sociaal-economische positie en geringe informele 
contacten met autochtonen. De vraag rijst in hoeverre dit beeld overeenkomt met de 
perceptie van de betrokkenen zelf. Het beeld is verkregen met de voor in Nederland 
gangbare indicatoren, het is ‘onze’ blik. Niet mag worden uitgesloten dat dit beeld niet 
of slechts ten dele strookt met opvattingen van Turkse en Marokkaanse ouderen over 
hun leefsituatie. Daarover weten we echter weinig. Onderzoek dat uitsluitsel geeft over 
wat opvattingen over ouderdom genoemd zou kunnen worden, is in Nederland onder 
allochtone ouderen nooit verricht. Daarbij zouden bijvoorbeeld vragen aan de orde 
kunnen komen over wanneer iemand in een bepaalde etnische groep tot de ouderen 
wordt gerekend en tot welke leeftijd ‘ouderen’ behoren te werken. De aan de orde 
te stellen thema’s zijn eenvoudig uit te breiden. Op dit moment kan volstaan worden 
met de constatering dat we mogelijkerwijs met de beschrijving van de positie van 
allochtone ouderen zoals die tot nu toe in verschillende studies is neergelegd, slechts 
een deel van de ‘werkelijkheid’ te pakken hebben.  

Surinaamse en Antilliaanse ouderen
De achtergrond van Surinaamse en Antilliaanse ouderen verschilt hemelsbreed van die 
van Turkse en Marokkaanse ouderen. Veel van de Surinamers en Antillianen die thans 
tot de ouderen worden gerekend, zijn afkomstig uit de midden- en hogere klassen. Zij 
kwamen naar Nederland om een studie te volgen en na afronding daarvan terug te 
keren naar het herkomstland. Lang niet iedereen keerde evenwel terug, maar bleef in 
Nederland om hier een bestaan op te bouwen. Velen van hen zijn tamelijk succesvol 
geworden. Hun economisch, sociaal en cultureel kapitaal liggen hieraan ten grondslag. 
Het naar verhouding hoge opleidingsniveau dat bovendien in Nederland is behaald, 
staat aan de basis van een redelijk voorspoedige integratie. Ook de goede beheersing 
van de Nederlandse taal kan als vorm van economisch kapitaal worden beschouwd. 
Bij veel Surinaamse en Antilliaanse ouderen, en dat geldt zeker voor degenen die 
afkomstig zijn uit de midden en hogere klassen, werd thuis Nederlands gesproken. Ook 
het onderwijs dat zij in het herkomstland hebben gevolgd was in het Nederlands. Hun 
kennis van en hun oriëntatie op Nederland waren (en zijn) groot. Deze kenmerken 
wijken sterk af van die van de Turkse en Marokkaanse ouderen die qua economisch, 
sociaal en cultureel kapitaal juist ver af staan van de Nederlandse samenleving. 

Hoewel het aandeel studiemigranten opvallend groot is, is de categorie Surinaamse 
en Antilliaanse ouderen heterogener. Surinamers en Antillianen die thans tot de oude-
ren behoren, zijn ook naar Nederland gekomen voor werk en sociale zekerheid en 
om de politieke en economische malaise in het herkomstland te ontvluchten. Deze 
ouderen vormen veel meer een dwarsdoorsnede van de (toenmalige) samenlevingen 
in de herkomstlanden en zijn over het geheel genomen minder hoog opgeleid dan de 
studiemigranten.
De sociaal-economische positie van oudere Surinamers en Antillianen die om andere 
redenen dan het volgen van studie naar Nederland zijn gekomen, loopt in vergelijking 
met de studiemigranten ook meer uiteen; zij zijn naar verhouding sterk vertegenwoor-
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digd aan de onderkant van de beroepenstructuur en het aandeel economisch inactieven 
- werkloos of arbeidsongeschikt - is groter. Typerend voor veel oudere Surinaamse en 
Antilliaanse vrouwen is hun afhankelijkheid van de bijstand. 
In tegenstelling tot oudere Turken en Marokkanen hebben oudere Surinamers en 
Antillianen wel weten te profi teren van de aangetrokken economische conjunctuur. Bij 
laatstgenoemde groepen is tussen het begin en het einde van de jaren negentig het 
aandeel werkenden toe- en het aandeel werklozen afgenomen. 

Al met al is de sociaal-economische positie van oudere Surinamers en Antillianen 
beduidend beter dan die van Turkse en Marokkaanse ouderen, maar blijft ze achter bij 
die van autochtone ouderen. Niet alleen qua sociaal-economische positie zijn oudere 
Surinamers en Antillianen beter geïntegreerd, datzelfde geldt voor de informele partici-
patie, ofwel: de sociale contacten die zij met autochtone Nederlanders onderhouden. 
Vooral oudere Antillianen gaan in de vrije tijd vaak met autochtonen om en hun 
vriendenkring telt veel autochtonen.

Hoewel de sociaal-economische positie van oudere Surinamers en Antillianen in 
Nederland beduidend beter is dan die van oudere Turken en Marokkanen geldt dit 
niet zonder meer voor de gezondheid. Ondanks dat oudere Turken en Marokkanen 
vaker een slechtere gezondheid en een hoger bezoek aan de huisarts rapporteren, 
lijken oudere Surinamers en Antillianen vaker te kampen met allerhande fysieke 
aandoeningen en zijn hun leeftijdsspecifi eke sterftecijfers fors hoger dan bij oudere 
Turken, Marokkanen en autochtonen. De samenstelling van hun voedselpakket zou 
hier onder andere debet aan zijn. Bij het voorgaande is enige voorzichtigheid op zijn 
plaats. Informatie over de gezondheidssituatie van Surinaamse en Antilliaanse ouderen 
is, net als bij de Turken en Marokkanen, minder adequaat dan we ons wel zouden 
wensen. 
Dit laatste geldt ook de informatie over zorg. Hierover is weinig bekend, met name 
wanneer het gaat om beschrijvende, landelijke gegevens. 

7.2.2 Onderzoeksvraag 2
Onderzoeksvraag 2 van deze studie roept op de bestaande informatie over de leefsitu-
atie van allochtone ouderen te inventariseren en de lacunes aan te geven. Op grond van 
deze studie kan worden geconcludeerd dat we veel weten, maar veel ook niet. Goed 
gedocumenteerd is, naast demografi sche kenmerken, de sociaal-economische positie 
van allochtone ouderen. Het opleidingsniveau en de arbeidsmarkt- en inkomenspositie 
zijn adequaat in kaart te brengen en duidelijk kan worden gemaakt hoe de positie 
van allochtone ouderen zich op deze indicatoren heeft ontwikkeld. Ook is tamelijk 
veel bekend over de sociale netwerken van allochtone ouderen. Hoewel het om een 
respectabele hoeveelheid gegevens gaat, is tegelijkertijd hiermee het goede nieuws 
wel verteld. Want over typische ‘ouderenonderwerpen’ weten we eigenlijk betrekkelijk 
weinig. De reden dat de stand van zaken is zoals ze is, heeft direct te maken met 
de informatiebronnen op grond waarvan iets kan worden gezegd over allochtone 
ouderen. Om een landelijk inzicht te krijgen in de leefsituatie van allochtone ouderen 
kan feitelijk alleen worden geput uit bevolkingsgegevens van het CBS en uit SPVA-
gegevens. In andere databestanden zijn allochtonen niet (adequaat) te traceren of 
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bevatten ze een te gering aantal allochtone ouderen om betrouwbare uitspraken te 
doen. Voor de informatievoorziening met betrekking tot allochtone ouderen heeft dit 
twee gevolgen. Ten eerste betekent dit dat met name de leefsituatie van ouderen uit 
de vier grote groepen betrekkelijk goed in kaart is te brengen. Een tweede gevolg 
is de eenzijdigheid van informatie. Omdat de SPVA vooral als doel heeft om de 
sociaal-economische positie van de vier grote minderheidsgroepen in kaart te brengen, 
laat deze bron, zeker wanneer het om ouderen gaat, belangrijke vragen open. In het 
onderstaande passeren ze de revue.

Informatie over allochtone ouderen anders dan afkomstig uit de vier grote groepen
Het ontbreken van andere databronnen dan de SPVA impliceert dat er nauwelijks 
iets bekend is over de leefsituatie van andere dan de vier grote allochtone groepen. 
Dat er geen informatie beschikbaar is over ouderen uit vluchtelingengroepen wekt 
weinig verbazing; hun aantal is zeer gering en de onderzoeksmatige aandacht is 
vooralsnog gericht op het in kaart brengen van de sociaal-economische positie van 
de vluchtelingengroepen als geheel. Actuele, landelijk representatieve gegevens over 
Zuid-Europese groepen zijn niet beschikbaar. Wel is recentelijk een meer kwalitatief 
onderzoek naar Zuid-Europese ouderen verschenen (Sittrop 2000). In vergelijking met 
de Zuid-Europese groepen is er meer bekend over Chinese ouderen. Vogels et al. 
(1999) rapporteren tamelijk uitvoerig over de sociaal-economische positie, de sociale 
contacten en de verwachtingen met betrekking tot zorg van deze groep.

Informatie over de lichamelijke en psychische gezondheid van allochtone ouderen
Het beeld over de gezondheid van allochtone ouderen is gedateerd en onvolledig. 
Noodzakelijk is dat nieuw onderzoek wordt uitgevoerd dat uitgebreid aandacht besteed 
aan zowel de lichamelijke als de psychische gezondheid van allochtone ouderen. 
Met betrekking tot de lichamelijke gezondheid is er geen actuele informatie over 
uiteenlopende lichamelijke aandoeningen, over het bezoek aan een medisch specialist 
en opname in het ziekenhuis. Voorts is onduidelijk hoe allochtone ouderen de medische 
voorzieningen waarderen en welke wensen (b.v. omtrent voeding en verzorging) er 
leven. Onderzoek naar zogeheten lichamelijke beperkingen (die persoonlijke verzor-
ging en huishoudelijke activiteiten hinderen) biedt zowel inzicht in de lichamelijke 
gezondheid als in de zorgbehoefte; informatie hierover is schaars. Datzelfde geldt voor 
het medicijngebruik.
Over de psychische gezondheid van allochtone ouderen is weinig bekend. Nagegaan 
moet worden in hoeverre bestaande vragenbatterijen geschikt zijn voor meting van 
de lichamelijke psychische gezondheid van allochtone ouderen. Denkbaar is dat 
bestaande meetinstrumenten tal van validiteitsproblemen met zich meebrengen indien 
ze worden toegepast bij allochtone ouderen.

Informatie over zorg: zorgopvattingen, gebruik en waardering
Een ander typisch ‘ouderenonderwerp’ waar met betrekking tot allochtone ouderen 
weinig over bekend is, is zorg. Nieuw onderzoek moet duidelijkheid scheppen in 
bekendheid, gebruik en beoordeling van verschillende zorgvoorzieningen (b.v. thuis-
zorg, intramurale zorg). Ook moet onderzoek meer informatie opleveren over de 
zorgbehoefte (zie ook hierboven) en in de wensen van ouderen met betrekking tot 
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deze voorzieningen. Wanneer is het bijvoorbeeld thuiszorg acceptabel en onder welke 
omstandigheden niet? Aan diverse vragenlijsten zijn uitgebreide sets van vragen te 
ontlenen. Nagegaan moet worden in hoeverre deze vragen relevant en bruikbaar zijn 
voor onderzoek onder allochtone ouderen. 

Informatie over terugkeer en pendelen
Enquêteonderzoek onder allochtone ouderen geeft uitsluitsel over de terugkeerge-
neigdheid. Minder duidelijkheid is er over de overwegingen die spelen bij de beslissing 
om al dan niet defi nitief terug te keren of om te kiezen voor pendelen. Deze dienen in 
kaart te worden gebracht, mede in relatie tot de nieuwe remigratiewet. Daarbij wordt 
aangesloten bij recent verricht onderzoek naar de remigratiewet (Van den Tillaart 
2000b). 

Informatie over (gewenste) maatschappelijke participatie
Bekend is welk aandeel van de (vier grote groepen) allochtone ouderen werkt en 
niet werkt, maar we weten weinig over de besteding van de vrije tijd en over de 
gewenste besteding van de vrije tijd van personen die op dit moment geen werk 
hebben. Relevant is om na te gaan welke activiteiten allochtone ouderen ondernemen 
in hun vrije tijd (b.v. deelname aan het verenigingsleven, moskeebezoek, etc.) Voorts 
kan de motivatie worden gepolst voor deelname aan (gesubidieerde) arbeid en over 
activiteiten die onder de vlag van sociale activering worden georganiseerd. 

Informatie over opvattingen over ouderdom
De - impliciete of expliciete - beoordeling van de leefsituatie van allochtone ouderen 
vindt plaats, of men nu wil of niet, op basis van criteria die in de Nederlandse 
samenleving min of meer gewoon worden gevonden. Weinig is bekend over hoe 
allochtone ouderen zelf tegen ouderdom aankijken. Vragen die dan onder andere 
opkomen, is wanneer iemand binnen een bepaalde groep tot de ouderen worden 
gerekend, tot hoe lang ‘ouderen’ geacht worden te werken en welke zorgverwachtingen 
allochtone ouderen hebben. Deze en andere informatie kan een belangrijke aanvulling 
bieden op het beeld dat we thans, doorgaans op grond van meer objectieve indicatoren, 
van de leefsituatie van allochtone ouderen hebben. 

Conclusie
Gegeven de onvolledige informatievoorziening over allochtone ouderen is aanvullend 
onderzoek nodig. Daarbij zal de hoofdmoot kwantitatief onderzoek moeten betreffen, 
dat ten doel heeft een landelijk representatief beeld te schetsen over thema’s van 
de leefsituatie van allochtone ouderen waarover op dit moment weinig bekend is. 
De belangrijkste van deze thema’s zijn hierboven genoemd. Van groot belang is dat 
dergelijk onderzoek vooraf wordt gegaan door kwalitatief onderzoek, met als doel de 
inhoud van de voorgenomen vragenlijst uitvoerig te testen. Te verwachten is namelijk 
dat sommige onderwerpen die hierin aan de orde komen een bepaalde lading hebben 
waardoor de validiteit van het onderzoek in het geding kan zijn. Daarbij kan onder 
meer worden gedacht aan thema’s die gevoelig liggen en aan vraagformuleringen die 
onduidelijk zijn of om andere reden tot misverstanden leiden.   
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Het voorstel is om het (kwalitatieve en kwantitatieve) onderzoek in elk geval te 
richten op de vier grote allochtone groepen. Zij maken binnen de categorie niet-
westerse allochtonen het leeuwendeel deel uit van de ouderen en afgaande op de 
bevolkingsprognoses blijft dit in de komende 15 jaar ook zo. Onderzoek onder ouderen 
uit vluchtelingengroepen lijkt op dit moment niet de hoogste prioriteit te hebben, 
eenvoudigweg omdat de aantallen zeer gering zijn en het profi el van ouderen uit 
vluchtelingengroepen nog niet uitgekristalliseerd is. Daar komt bovendien bij dat 
onderzoek onder ouderen uit vluchtelingengroepen gecompliceerd en daardoor zeer 
kostbaar is. Dit heeft te maken met de geringe aantallen, de grote spreiding over het 
land en de naar verwachting hoge nonrespons onder deze vluchtelingen. Over Zuid-
Europese ouderen is weinig bekend. Vervolgonderzoek zou licht kunnen werpen op 
de hier en daar levende veronderstelling dat zij een weinig problematische categorie 
vormen (zie Sittrop 2000 die deze veronderstelling bestrijdt). Een zonder meer interes-
sante groep is de Chinese, die een behoorlijk aantal ouderen telt. Wel moet worden 
bedacht dat het veldwerk niet eenvoudig zal zijn.
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         BIJLAGE

Bijlage: Survey Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (SPVA)
Het onderzoek naar de sociale positie en het voorzieningengebruik van allochtonen 
is opgezet om de positie van de vier grootste minderheidsgroeperingen, Turken, 
Marokkanen, Surinamers en Antillianen, regelmatig in kaart te brengen. Het wordt 
in de eerste plaats gebruikt om te onderzoeken in welke mate personen uit de 
minderheden naar evenredigheid participeren in de maatschappelijke kerninstituties 
onderwijs en arbeidsmarkt.

Doelpopulatie  allochtone bevolkingsgroepen in Nederland: Turken,   
    Marokkanen, Surinamers en Antillianen
Soort onderzoek  enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten  huishoudens en personen
Steekproefkader  gemeentelijke bevolkingsregisters
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, huishoudens
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever  Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO). 
    Vanaf SPVA-1998 ISEO en SCP 
Frequentie  onregelmatig sinds 1988
Berichtgevers  hoofd huishouden voor de algemene vragenlijst; overige 
    leden van het huishouden ouder dan twaalf jaar krijgen een 
    verkorte vragenlijst

SPVA’98
Veldwerkperiode  eerste helft 1998
Uitvoerder veldwerk Veldkamp
Aantallen   7.553 huishoudens; 14.483 personen
Respons   circa 50%

Aantal personen naar land van herkomstgroepering

  Turkije Marokko Suriname Antillen Nederland

1998  3.755 3.112 3.408 1.696 2.512

Voor een uitgebreidere toelichting op dit bestand wordt verwezen naar Martens (1999), 
waarin een methodische verantwoording en externe validering is opgenomen.
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163  Armoedemonitor 1999 (1999). SCP/CBS. ISBN 90-5749-140-0 
  (ƒ 41,50/EUR 19)
164  Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Een inhoudelijke en bestuurlijke   
  typering. (1999) ISBN 90-5749-517-1 (ƒ 31,00/EUR 14)
165  Duurzaam milieu, vergankelijke aandacht. Een onderzoek naar meningen, 
  media en milieu (2000). ISBN 90-5749-524-4 (ƒ 31,00/EUR 14).
166  Het bereik van de kunsten. Het culturele draagvlak deel 4 (2000).
  ISBN 90-5749-511-2 (ƒ 41,50/EUR 19)
167  Digitalisering van de leefwereld. Een onderzoek naar informatie- en    
  communicatietechnologie en sociale ongelijkheid (2000) 
  ISBN 90-5749-518-x (ƒ 41,50/EUR 19)
168  Rapportage gehandicapten 2000. Arbeidsmarktpositie en fi nanciële situatie   
  van mensen met beperkingen en/of chronische ziekten (2000) 
  ISBN 90-377-00-136 (ƒ 39,95/EUR 18)

SCP-publicaties 2000
2000/1 De maat van de verzorgingsstaat. Inrichting en werking van het sociaal-
  economisch bestel in elf westerse landen (2000). ISBN 90-377-0014-4 
  (ƒ 35,00/EUR 15,90)
2000/2 Sociaal en Cultureel Rapport 2000. ISBN 90-377-0015-2 (ƒ 75,00/EUR 34)
2000/3 Secularisatie in de jaren negentig. Kerklidmaatschap, veranderingen in opvattingen en 
  een prognose (2000). ISBN 90-377-0019-5 (ƒ 25,00/EUR 11,35)
2000/4 De kunst van het combineren. Taakverdeling onder partners (2000). 
  ISBN 90-377-0021-7 (ƒ 35,00/EUR 15,90)
2000/5 Emancipatiemonitor 2000 (2000). SCP/CBS (2000) ISBN 90-377-0022-5 
  (ƒ 35,00/EUR 15,90).
2000/6 Armoedemonitor 2000 (2000). SCP/CBS (2000). ISBN 90-377-0026-8 
  (ƒ 40,00/EUR 18,20).
2000/7 Rapportage jeugd 2000 (2000). ISBN 90-377-0028-4 (ƒ 35,00/EUR 15,90).
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SCP-publicaties 2001
2001/1 Gewenste groei. Bevolkingsgroei en sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen in 
  ex-groeikernen (2001). ISBN 90-377- 0031-4 (ƒ 35,00/EUR 15,90).
2001/2 Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-profi tsector in vergelijkend 
  perspectief (2001).
  ISBN 90-377-0027-6 (ƒ 60,00/EUR 27,30).
2001/3 Onderwijs in allochtone levende talen. Een verkenning in zeven gemeenten 
  (2001).ISBN 90-377-0050-0 (ƒ 30,00/EUR 13,60).
2001/4 Verstandig verzorgd. Een empirisch onderzoek naar de effi ciëntie van de 
  intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten (2001). 
  ISBN 90-377-0051-9 (ƒ 25,00/EUR 11,35).
2001/5 Trends in de tijd. Een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en 
  tijdsordening (2001). ISBN 90-377-0068-3 (ƒ 35,00/EUR 15,90)  
2001/6 Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof (2001). 
  ISBN 90-377-0053-5 (ƒ 40,00/EUR 18,20).
2001/8 Zo gewoon mogelijk. Een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de 
  vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg (2001) 
  ISBN 90-377-0071-3 (ƒ 66,09/EUR 30) 
2001/10 Over werken in de postindustriële samenleving (2001). 
  ISBN 90-377-0057-8  (ƒ 75,00/EUR 34,10).
2001/11 Rapportage ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie (2001). 
  ISBN 90-377-0059-4 (ƒ 65,00/EUR 29,55).
2001/13 De stad in de omtrek (2001). ISBN 90-377-0060-8 (ƒ 40,00/EUR 18,20).
2001/14 De sociale staat van Nederland 2001. ISBN 90-377-0067-5 
  (ƒ 79,50/EUR 36,15.)
2001/17a Rapportage minderheden 2001. Deel 1 Vorderingen op school. 
  ISBN 90-377-0075-6 (ƒ 49,50/EUR 22,50).
2001/17b Rapportage minderheden 2001. Deel 2 Meer werk. 
  ISBN 90-377-0077-2 (ƒ 32,50/EUR 14,80).
2001/17 Deel 1 en 2 Rapportage minderheden 2001. ISBN 90-377-0078-0 
  (ƒ 72,50/EUR 32,95).
2001/18 Armoedemonitor 2001 (2001). ISBN 90-377-0069-1 
  (ƒ 45,00/EUR 20,45)

Onderzoeksrapporten
2000/2 Altijd weer die auto! (2000). ISBN 90-377-0030-6 (ƒ 25/EUR 11,35).
2000/8 Knelpunten in het stedelijk jeugdbeleid (2000). 
  ISBN 90-377-0047-0 (ƒ 25/EUR 11,35).
2001/9 Het beeld van de wetenschap (2001). ISBN 90-377-0056-x (ƒ 30/EUR13,60).
2001/15 Een model voor de strafrechtelijke keten (2001). ISBN 90-377-0066-7 
  (ƒ 40/EUR18,20)
2001/16 Effi ciency of Homes for the Mentally Disabled in the Netherlands (2001)
. ISBN 90-377-0064-0 (ƒ 25/EUR11,35)     
2001/21 De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland  (2001) 
 (ƒ 28,41/EUR12,90)     
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Werkdocumenten (rechtstreeks te verkrijgen bij het SCP)
65 Hybrid governance. The impact of the nonprofi t sector in the Netherlands 
 (2000).ISBN 90-377-0029-2 (ƒ 25,00/EUR 11,35).
66 Van arbeids- naar combinatie-ethos (2000) (ƒ 15/EUR 6,80).
67 De vraag naar kinderopvang (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
68 Trends en determinanten in de sport (2000) (ƒ 15/EUR 6,80).
69 De toekomst van de AWBZ (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
70 The non-profi t sector in the Netherlands (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
71 Oudkomers in beeld (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
72 Het nieuwe consumeren (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
73 Voorstudie onderzoek 0-12-jarigen (2001) (ƒ 15/EUR 6,80).
74 Maten voor gemeenten (2001) (ƒ 15/EUR 6,80). 
75 Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers (2001) 
 (ƒ 30/EUR 13,60).
76 Tussenrapport Onderwijs in Allochtone Levende Talen (2001) 
 (ƒ 15/EUR 6,80)
77 Ruime kavel of compacte stad?  (2001) (ƒ 15/EUR 6,80)
78 Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg ten behoeve van 
 het ramingsmodel zorg (ƒ 15/EUR 6,80)

Overig publicaties
On Worlds of Welfare. Institutions and their effects in eleven welfare states. 
ISBN 90-377-0049-7 ($ 19.95/EUR 22). (Integrale vertaling van De maat van de 
verzorgingsstaat.) 


