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VOORWOORD

Sedert 1993 rapporteert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) jaarlijks over de
positie van de etnische minderheden in de Nederlandse samenleving en over het
overheidsbeleid dat in dit opzicht van belang is. De rapportage van 1998 is de
zesde in de reeks en handelt over de maatschappelijke positie en de leefsituatie van
de ouder wordende eerste generatie. 
Het minderhedenbeleid van de rijksoverheid geeft prioriteit aan jongeren en
nieuwkomers. Tot voor kort vormden de ouderen ook nog maar een zeer kleine
groep, maar sinds het begin van de jaren negentig is hun aantal sterk toegenomen.
Hun bijzondere achtergrond als primaire migranten in een snel veranderende
samenleving roept de vraag op hoe het hun vergaat nu zij langzamerhand in de
'derde levensfase' terechtkomen. Hoe staan zij er maatschappelijk en in hun
persoonlijke leven voor? Over welke middelen beschikken zij om de ongemakken
die de oude dag met zich meebrengt tegemoet te treden? Hoe staat het met hun
gezondheid? Kunnen ze optimaal gebruikmaken van de gezondheidszorg en vinden
ze hun weg in het fijnmazige stelsel van zorgvoorzieningen voor ouderen? Wat is
hun plaats in het minderhedenbeleid, in het ouderenbeleid? En, meer algemeen: in
hoeverre is het overheidsbeleid toereikend voor de problemen waar deze ouderen
mee te maken hebben?
Informatie om deze en andere vragen te beantwoorden is weliswaar te vinden, maar
daarvoor is het wel nodig een grote hoeveelheid, vaak moeilijk te verkrijgen
onderzoeksverslagen, rapporten, overzichtsstudies, nota's en kamerstukken door te
werken. In deze rapportage is de verspreid beschikbare informatie bijeengebracht,
geordend in een systematisch kader en waar mogelijk aangevuld met eigen
analyses. 

De reeks rapportages over de minderheden is door het SCP opgezet op verzoek van
de minister van Binnenlandse Zaken, die is belast met de coördinatie van het
minderhedenbeleid. De rapportages beschrijven niet alleen de ontwikkeling van de
positie van de minderheden op uiteenlopende maatschappelijke terreinen, ze
hebben ook expliciet tot taak het terzake gevoerde overheidsbeleid te analyseren en
te beoordelen.
De Minderhedenrapportage is in de eerste plaats bedoeld om het parlement te
informeren over de ontwikkeling van de maatschappelijke positie van de minder-
heden en over de voortgang en de resultaten van het minderhedenbeleid van de
rijksoverheid. In het kader daarvan is een samenvatting van de Rapportage minder-
heden 1998 als bijlage bij het onderdeel Binnenlandse Zaken van de rijksbegroting
aan het parlement aangeboden.

De Minderhedenrapportage van het SCP bestaat uit breedte- en dieptestudies. In de
breedtestudies wordt eenmaal in de drie jaar een overzicht gegeven van de positie
van de minderheden op de maatschappelijke kernterreinen onderwijs, arbeid en
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huisvesting. De dieptestudies behandelen een specifiek aspect van de positie van de
minderheden. Tot nu toe zijn twee breedtestudies verschenen, te weten de rappor-
tages van 1993 en 1996. De rapportages van 1994 en 1995 hadden het karakter van
een dieptestudie en handelden beide over de ruimtelijke concentratie en segregatie
van de minderheden. De rapportage van 1997 ging over de overgang van school
naar werk van jongeren uit de minderheden. De rapportage 1998 is weer een
dieptestudie.

 

Prof. dr. Paul Schnabel
directeur SCP
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Rapportage minderheden 1998

Ouderen uit de minderheden vormden tot voor kort nog een zeer kleine groep.
Sinds het begin van de jaren negentig is hun aantal echter sterk toegenomen. Het
zijn personen die zich in de jaren zestig en zeventig als primaire migranten in
Nederland hebben gevestigd en voor wie nu de 'derde levensfase' aanbreekt. Hun
bijzondere situatie roept de vraag op hoe het hun in de snel veranderende
Nederlandse samenleving van de jaren tachtig en negentig is vergaan. Hoe staan zij
er maatschappelijk en in hun persoonlijke leven voor? Over welke middelen
beschikken zij om de ongemakken die de oude dag met zich meebrengt tegemoet te
treden? Hoe is hun gezondheid? Kunnen zij optimaal gebruikmaken van de
gezondheidszorg en vinden ze hun weg in het fijnmazige stelsel van
zorgvoorzieningen voor ouderen? Wat is hun plaats in het minderhedenbeleid, in
het ouderenbeleid? En, meer algemeen: in hoeverre is het overheidsbeleid
toereikend voor de problemen waar deze ouderen mee te maken hebben?

In deze rapportage is de verspreid beschikbare informatie voor de beantwoording
van deze vragen bijeengebracht en geanalyseerd. In een afzonderlijk hoofdstuk
wordt het beleid van de rijksoverheid, dat voor ouderen uit de minderheden van
belang is, beschreven en van commentaar voorzien.

De Rapportage minderheden 1998 is de zesde van de reeks jaarlijkse
minderhedenrapportages die het Sociaal en Cultureel Planbureau vervaardigt op
verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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1  INLEIDING

1.1 Inleiding

In het Integratiebeleid voor etnische minderheden ligt het accent op verbetering
van de toerusting van nieuwkomers en van de hier geboren tweede generatie.
Hiervoor zijn goede redenen, maar het gevaar bestaat dat daarbij de positie van de
ouder wordende leden van de eerste-generatieminderheden uit het oog wordt
verloren. Het gaat om diegenen die zich tussen 1965 en 1980 als primaire
migranten in Nederland hebben gevestigd. Zij zijn nu 40 jaar of ouder en een deel
van hen heeft de leeftijd bereikt waarop ze tot de ouderen (55 jaar en ouder) worden
gerekend. De meesten van deze primaire migranten verblijven inmiddels tussen de
15 en 30 jaar in Nederland.

Op voorhand valt aan te nemen dat de positie van de primaire migranten uit de
minderheden een aantal specifieke trekken vertoont. Bijna allen zijn zij geëmi-
greerd met het voornemen om na verloop van tijd weer terug te keren naar het
herkomstland. Sommigen zijn, al dan niet met gebruikmaking van de daarvoor
bestemde remigratieregelingen, ook daadwerkelijk teruggekeerd, maar het aantal
blijvers is tot nu toe veel groter. Er zijn aanwijzingen dat, mede als gevolg van het
terugkeerperspectief, de integratie van de primaire migranten niet goed van de
grond is gekomen. Velen blijken, ook na een langdurig verblijf hier, nog grote
moeite te hebben met de Nederlandse taal en lijken zich alleen staande te houden
doordat ze kunnen terugvallen op een sociaal netwerk van kinderen en verdere
verwanten. Een vluchtige blik in de beschikbare literatuur roept het beeld op van
een groepering die buiten de Nederlandse samenleving staat. Een groepering ook
waarvan de gezondheidstoestand te wensen overlaat en die in financieel opzicht
nauwelijks het hoofd boven water kan houden.
 
De oude dag brengt met zich mee dat men, meer dan in andere levensfasen, te
maken krijgt met instanties, instellingen en regelingen. De indruk bestaat dat voor
de ouderen uit de minderheden de toegankelijkheid van de Nederlandse instel-
lingen een probleem vormt. Als gevolg van hun gebrekkige beheersing van de
Nederlandse taal en vanwege het sterk vasthouden aan gewoonten, normen en
waarden die zijn verbonden met de eigen cultuur, is de verwachting dat de verhou-
ding van ouderen uit de minderheden tot de Nederlandse zorginstellingen moei-
zaam zal zijn. Het gevaar bestaat dat deze ouderen daardoor een suboptimale zorg
krijgen, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van hun bestaan.

Bij dit alles gaat het om indrukken. Ze zijn gebaseerd op een literatuur die groten-
deels casuïstisch van aard is. Schrijnende gevallen worden daarin soms gepresen-
teerd als exemplarisch voor de toestand van de gehele bevolkingsgroep. Het gevaar
bestaat dat het aldus opgeroepen beeld van ouderen uit de minderheden de trekken
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krijgt van een cliché, dat een veel gevarieerdere realiteit aan het oog onttrekt. Die
realiteit in haar veelvormigheid in beeld te brengen is één van de oogmerken van
deze rapportage.

1.2 Probleemstelling

Systematische informatie over de maatschappelijke positie en de leefsituatie van de
ouder wordende eerste generatie is tot nu toe slechts in beperkte mate beschikbaar.
Op landelijk niveau zijn gegevens gerapporteerd uit de survey Sociale positie en
voorzieningengebruik van allochtonen (SPVA) uit 1991 (Martens en Roelandt
1993). Voorts bevat de Rapportage ouderen 1996 van het SCP (Timmermans
1996) enige informatie over ouderen uit de minderheden. Daarnaast is er nogal wat
onderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeentelijke en provinciale overheden.
Deze lokale onderzoeken richten zich veelal op het in kaart brengen van de
leefsituatie van de ouderen uit de minderheden ter plaatse ten behoeve van het
lokale ouderenbeleid. 

De lokale onderzoeken bestaan in de meeste gevallen uit kwalitatieve interviews
met beperkte aantallen ouderen uit de doelgroepen van het minderhedenbeleid. De
gegevens gaan over de aard van de huishoudens waar de ouderen toe behoren en
over aspecten van de leefsituatie, zoals opleiding, kennis van de Nederlandse taal,
deelname aan arbeid, inkomensbronnen en huisvesting. Voorts is in veel gevallen
gevraagd naar opvattingen en wensen ten aanzien van remigratie, naar de gezond-
heidstoestand en het gebruik van medische voorzieningen, de relatie tot de
kinderen en andere verwanten, en het sociale netwerk. Speciaal met het oog op het
lokale zorgbeleid proberen de lokale onderzoeken een overzicht te geven van de
behoefte aan zorg en de wijze waarop hierin wordt voorzien. Daarbij is er de nodige
aandacht voor verwachtingen ten aanzien van de bijdrage van kinderen aan de toe-
komstige verzorging. Kennis van Nederlandse zorgvoorzieningen en opvattingen
over deze voorzieningen behoren in de lokale onderzoeken tot de vaste onder-
werpen. In een aantal van de onderzoeken is ook informatie verzameld bij lokale
zorginstellingen en bij organisaties voor minderheden.
De lokale onderzoeken bestrijken weliswaar een breed scala van onderwerpen,
maar elk voor zich zijn de steekproeven waarop ze zijn gebaseerd, op een enkele
uitzondering na, te beperkt of te selectief voor een geldige landelijke beschrijving.
Door de gegevens uit de verschillende onderzoeken met elkaar te combineren zijn
echter wel tendensen te onderkennen. Op die manier bieden de lokale onderzoeken
aanknopingspunten voor het formuleren van verwachtingen over de positie van
ouderen uit de minderheden. 

Een gedifferentieerd en betrouwbaar beeld van de maatschappelijke positie en de
leefsituatie van de ouder wordende leden van de eerste-generatieminderheden is op
dit moment niet beschikbaar. De informatie die er is, is versnipperd. Een overzicht
over de eerste generatie als geheel ontbreekt. De Rapportage minderheden 1998
heeft tot doel de verspreid beschikbare informatie bijeen te brengen, te ordenen in
een systematisch kader en, waar mogelijk, aan te vullen met eigen analyses. De
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rapportage beoogt een analyse te geven van de leefsituatie, de gezondheidstoestand,
de zorgbehoeften en het voorzieningengebruik van primaire migranten uit de
minderheden die tot en met het begin van de jaren tachtig naar Nederland zijn
gekomen. De aandacht gaat daarbij in de eerste plaats uit naar degenen die tot de
ouderen behoren.

De precieze afbakening van de groepering ouderen is enigszins arbitrair. In het
overheidsbeleid, in tal van regelingen en in onderzoek onder Nederlandse ouderen
wordt de grens doorgaans bij 55 jaar gelegd. In onderzoek naar ouderen uit de
minderheden ligt de cesuur vaak bij 50 jaar. De lagere leeftijdsgrens wordt veelal
op pragmatische gronden gekozen, omdat het aantal 55-plussers onder de minder-
heden nog te gering is om voldoende onderzoekspersonen te genereren. Soms wordt
ook gesteld dat verouderingsprocessen bij personen uit de minderheden op een
vroegere leeftijd inzetten dan bij de autochtone bevolking, maar veel overtuigende
bewijzen voor deze opvatting zijn er niet. De 50/55-plussers uit de eerste-generatie-
minderheden worden in de rapportage verder aangeduid met de term 'ouderen uit
de minderheden'. Deze term wordt afgewisseld met de aanduiding van de leeftijds-
groepering: de 55-plussers of 50-plussers.

Waar dit zinvol en mogelijk is, wordt de positie van de ouderen uit de minderheden
vergeleken met die van personen uit dezelfde groepering die nu 40-49/54 jaar zijn.
Deze jongere leeftijdsgroep bevat, afgezien van nieuwe migranten, degenen die in
de komende 10-15 jaar tot de ouderen gaan behoren. Door ook hen bij deze studie
te betrekken is het mogelijk enig zicht te krijgen op te verwachten ontwikkelingen
in de toekomst. Voorzover niet aangeduid met de leeftijdsklasse, wordt voor deze
groepering de term 'toekomstige ouderen' gebruikt. Teneinde zicht te krijgen op
specifieke kenmerken en aspecten van ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden, worden zij zo mogelijk ook vergeleken met personen uit de minder-
heden in de leeftijdsklasse 30-39 jaar. 

Zoals eerder vermeld beschrijft de Minderhedenrapportage van het SCP niet alleen
de ontwikkeling van de positie van de minderheden in de Nederlandse samen-
leving, maar heeft zij ook tot taak het terzake gevoerde overheidsbeleid te analy-
seren. In dit geval gaat het daarbij om de vraag in hoeverre de bestaande beleids-
kaders toereikend zijn voor de problemen waarmee ouderen uit de minderheden
worden geconfronteerd.

Met behulp van de hiervoor genoemde elementen kan de centrale vraagstelling van
de rapportage als volgt worden geformuleerd.

Hoe is het gesteld met de maatschappelijke positie, de leefsituatie, de
gezondheidstoestand en het voorzieningengebruik van (toekomstige) ouderen
uit de minderheden en in hoeverre zijn de bestaande beleidskaders toereikend
voor de problemen waar zij mee te maken hebben?
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De rapportage besteedt speciale aandacht aan de demografische geleding van de
primaire migranten uit de minderheden. Een bijzonder aspect vormt daarbij het
vraagstuk van de remigratie.

1.3 Opzet

Hoewel er tot nu toe op landelijk niveau geen onderzoek is gedaan dat zich
specifiek richt op ouderen uit de minderheden, bevatten de bestaande gegevens-
bronnen over de minderheden de nodige informatie over deze groepering.
Daarnaast zijn er de bevindingen van de hiervoor vermelde lokale onderzoeken.
Een aantal landelijk representatieve databestanden waar het SCP toegang toe heeft,
is gebruikt voor eigen analyses van de positie van ouderen uit de minderheden. Het
betreft de volgende bestanden: de CBS-Bevolkingsstatistiek, de survey Sociale
positie en voorzieningengebruik van allochtonen (SPVA) van het Instituut voor
Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) van de Erasmus Universiteit, de
Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS, het Woningbehoeftenonderzoek
(WBO), eveneens van het CBS, en een onderzoek van het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting (Nibud) naar de bestedingen van personen uit de minderheden.
Teneinde voor de analyses groepen ouderen van voldoende omvang te verkrijgen,
was het in de meeste gevallen nodig verschillende afleveringen van de desbetref-
fende onderzoeken samen te voegen. Dit is gedaan met de SPVA's van 1991 en
1994 en met de EBB's van 1992-1996.
Nadere informatie over de gebruikte bestanden en over de aantallen ouderen uit de
minderheden die ze bevatten, is te vinden in bijlage A.

De landelijke bestanden maken het mogelijk de gegevens over ouderen uit de
minderheden verder reliëf te geven door ze te plaatsen naast informatie over
personen uit de autochtone bevolking in dezelfde leeftijdscategorieën. De autoch-
tone ouderen fungeren daarmee als een referentiepunt voor de beschrijving en
beoordeling van de positie van de ouderen uit de minderheden. In meer algemene
zin zijn hiervoor ook gegevens gebruikt uit de Rapportage ouderen 1996 van het
SCP.

De lokale onderzoeken zijn in de studie in de eerste plaats aangewend om, vooraf-
gaand aan de presentatie van gegevens uit landelijke bestanden, een tentatief beeld
te schetsen van de positie van ouderen uit de minderheden op onderscheiden
deelterreinen en aspecten. Ten aanzien van onderwerpen waarover de landelijke
bestanden geen gegevens bevatten, worden de lokale onderzoeken gebruikt als
primaire bron. Dit geldt in het bijzonder voor de onderwerpen die met zorg te
maken hebben: zorgbehoeften, verwachtingen over hulp van de kinderen, houding
ten aanzien van het gebruik van zorgvoorzieningen, en opvattingen over de
Nederlandse gebruiken met betrekking tot de zorg voor ouderen.

De beschrijving van de positie en de leefsituatie van de ouderen uit de minderheden
gaat over de volgende onderwerpen: 
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- demografie: aantallen en ontwikkelingen hierin, leeftijdsopbouw, spreiding,
gegevens over remigratie en remigratiewensen;

- huishoudenssituatie: omvang van de huishoudens, samenstelling, kinderen,
leeftijdsverschillen tussen partners;

- opleiding: gevolgde opleiding in het herkomstland en in Nederland, opleiding
van andere leden van het huishouden;

- beheersing van de Nederlandse taal: de mate waarin men moeite heeft met het
Nederlands bij het volgen van televisie- en radioprogramma's en dergelijke;

- positie op de arbeidsmarkt: huidige arbeidsmarktpositie,
arbeidsmarktparticipatie, arbeidsdeelname, werkloosheid, kenmerken van het
werk, beleving van werkloosheid;

- sociale contacten: frequentie van contacten met autochtonen en met leden van
de eigen herkomstgroepering, lidmaatschap van verenigingen;

- inkomen: inkomensbronnen, inkomen, bestedingen, schulden;
- huisvesting: kenmerken van de huidige woning, oordeel over de woning en de

woonomgeving, woonwensen;
- gezondheidstoestand en gebruik van gezondheidszorg: oordeel over

gezondheid, gezondheidsklachten, sterftecijfers, doodsoorzaken, gebruik van
gezondheidsvoorzieningen en medicijnen, ervaringen met en oordeel over
gezondheidsvoorzieningen;

- zorg voor ouderen: behoeften aan zorg en opvattingen over de wijze waarop de
verzorging van ouderen wordt georganiseerd; gebruik van zorgvoorzieningen
voor ouderen.

De beschrijving en analyse van deze onderwerpen brengt een aantal specifieke
kenmerken, problemen en behoeften van ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden aan het licht. In het beleidsgerichte gedeelte van de rapportage
worden vervolgens de bestaande beleidskaders op de meest relevante terreinen met
het oog hierop doorgelicht.

1.4 Inhoud van de rapportage

De hiervoor genoemde elementen zijn ondergebracht in acht hoofdstukken. Na dit
inleidende hoofdstuk is er onder de noemer 'demografie' een relatief uitvoerig
hoofdstuk over aantallen ouderen uit de minderheden en over de huishoudens waar
zij deel van uitmaken (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 2 bevat ook gegevens over
remigratie en remigratiewensen. Daarna volgen hoofdstukken over, opleiding en
beheersing van de Nederlandse taal (hoofdstuk 3), positie op de arbeidsmarkt en
sociale contacten (hoofdstuk 4), financiële positie (hoofdstuk 5), huisvesting
(hoofdstuk 6), gezondheid en het gebruik van gezondheidsvoorzieningen
(hoofdstuk 7), zorgbehoeften en het gebruik van zorgvoorzieningen (hoofdstuk 8),
de positie van ouderen en toekomstige ouderen in het overheidsbeleid (hoofd-
stuk 9).
Elk van deze hoofdstukken wordt afgesloten met een uitvoerige samenvatting van
de belangrijkste bevindingen. Dit biedt de ruimte om het slothoofdstuk
(hoofdstuk 10) te reserveren voor een slotbeschouwing waarin de bevindingen uit
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de hoofdstukken die de positie en leefsituatie van de ouderen en toekomstige
ouderen beschrijven, worden geconfronteerd met het voor hen relevante overheids-
beleid zoals dit wordt weergegeven in hoofdstuk 9. Leidraad vormt daarbij het
tweede deel van de algemene probleemstelling, de vraag namelijk in hoeverre
bestaande beleidskaders toereikend zijn met het oog op de situatie van ouderen uit
de minderheden.

Het merendeel van de hoofdstukken heeft een min of meer identieke opzet. Ze
openen met een inleiding waarin onder meer wordt ingegaan op de betekenis van
het desbetreffende onderwerp voor ouderen uit de minderheden. Daarna volgt een
summiere beschrijving van de positie van autochtone ouderen ten aanzien van het
onderwerp. Aansluitend hierop worden bevindingen uit lokale studies en uit eerder
gerapporteerde landelijke gegevens geschetst. Vervolgens worden resultaten van
eigen analyses besproken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een uitvoerige
samenvatting en conclusies.
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2  DEMOGRAFIE

2.1 Inleiding

Deze studie gaat over ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden. Het
begrip 'ouderen' is in eerste instantie demografisch van aard, en een studie van
ouderen uit de minderheden kan het dan ook niet stellen zonder een demografisch
hoofdstuk. Waarover spreken we als we het hebben over ouderen en toekomstige
ouderen uit de minderheden? Met hoevelen zijn ze? Hoe ontwikkelt hun aantal zich
in de toekomst? Hoe is de leeftijdsopbouw? Wat is de samenstelling naar geslacht?
Hoe is de spreiding over het land? Van wat voor huishoudens maken zij deel uit?
Hoeveel kinderen hebben ze? Hoelang wonen ze al hier? Hoevelen keren er terug
naar het herkomstland? Deze en andere demografisch georiënteerde vragen vormen
het onderwerp van dit hoofdstuk.

De demografische karakterisering van ouderen en toekomstige ouderen uit de min-
derheden naar omvang, leeftijdsopbouw en geslacht in dit hoofdstuk is gebaseerd
op gegevens uit de Bevolkingsstatistiek van het CBS. Ten behoeve van deze
rapportage zijn hieruit door het CBS gegevens verstrekt over de toestand op 1
januari 1997. Voor de verwachte getalsmatige ontwikkeling in de nabije toekomst
is de allochtonenprognose van het CBS voor de periode 1996-2015 beschikbaar.
De Bevolkingsstatistiek bevat geen gegevens over de huishoudens en gezinnen
waar ouderen uit de minderheden toe behoren. Voor de analyse en beschrijving
daarvan zijn wel gegevens beschikbaar uit het onderzoek Sociale positie en
voorzieningengebruik allochtonen (SPVA) dat 1991 en 1994 is gehouden. Het
SPVA-onderzoek is in bijlage A nader omschreven. Wellicht ten overvloede wordt
hier nog een keer gememoreerd dat de SPVA een periodieke survey is onder de vier
grootste minderheidsgroeperingen en een vergelijkingsgroep uit de autochtone
bevolking. De belangrijkste beperking van de SPVA is hiermee onmiddellijk al
gegeven. Over leden van de eerste generatie uit andere minderheidsgroeperingen,
zoals Zuid-Europeanen en vluchtelingen, bevat de SPVA geen informatie.

Om de positie van de minderheden goed te kunnen beschrijven, is het in veel
gevallen nodig hen te vergelijken met de autochtone bevolking. Dit geldt ook voor
het merendeel van de demografische onderwerpen die in dit hoofdstuk worden
besproken. Bij de vergelijking doet zich overigens wel een probleem voor. In dit
hoofdstuk zal namelijk blijken dat de leeftijdsopbouw van de minderheden sterk
afwijkt van die van de autochtone bevolking. Ouderen uit de minderheden zijn als
categorie aanzienlijk jonger dan autochtone ouderen, en bij vergelijking van
ouderen uit de minderheden en autochtone ouderen moet hiermee rekening worden
gehouden. Dat gebeurt meestal door het aanhouden van een bovengrens van 69 jaar
voor de oudste leeftijdsklasse.
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In het voorgaande is een aantal vragen genoemd die in dit hoofdstuk worden
behandeld. In paragraaf 2.2 wordt om te beginnen een overzicht gegeven van de
getalsmatige omvang van de categorieën 'ouderen' en 'toekomstige ouderen' in de
verschillende minderheidsgroeperingen die in de CBS-Bevolkingsstatistiek zijn te
onderscheiden. De paragraaf behandelt ook de getalsmatige ontwikkeling van de
ouderenbevolking uit de minderheden in de afgelopen jaren en de leeftijdsopbouw
van de categorie 'ouderen'. Het aantal ouderen onder de minderheden is de afge-
lopen jaren aanzienlijk toegenomen, en gezien de leeftijdsopbouw ligt een verdere
toename in het verschiet. De allochtonenprognose van het CBS maakt een specifi-
catie mogelijk van de ontwikkeling van de aantallen ouderen uit de minderheden
tot 2015. De desbetreffende aantallen worden besproken in paragraaf 2.3. 
De paragrafen 2.2 en 2.3 bevatten landelijke gegevens. Het is echter een bekend feit
dat de minderheden zeer ongelijkmatig over het land zijn verspreid en dat een
onevenredig groot deel van hen in de vier grote steden woont. Wat betreft het aan-
deel ouderen en de aantallen ouderen zal het beeld in de vier grote steden als
gevolg daarvan sterk afwijken van het landelijke beeld. Daarom wordt in paragraaf
2.4 een afzonderlijk overzicht gegeven van ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden in de vier grote steden.

Ouderen uit de minderheden zijn niet in Nederland geboren. Voor een goed begrip
van hun positie is het van belang zicht te hebben op het aantal jaren dat zij al in
Nederland wonen. Dat is het onderwerp van paragraaf 2.5. De leefsituatie van
mensen wordt in belangrijke mate gekleurd door het sociale verband waar zij deel
van uitmaken. De meest nabije sociale context waarin personen zich bevinden, is
het huishouden waartoe zij behoren. Paragraaf 2.6 beschrijft de huishoudens waar
de ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden toe behoren, naar een
aantal kenmerken, te weten de omvang van de huishoudens, de huishoudenstypen
en de aanwezigheid van kinderen.
Een bijzonder aspect van de huishoudensdemografie van de minderheden vormen
de leeftijdsverschillen tussen partners. Onder Turken en meer nog onder
Marokkanen zijn er soms grote verschillen in leeftijd tussen partners. De mannen
zijn niet zelden vele jaren ouder dan hun vrouwelijke partners. Hierdoor kan het
voorkomen dat Marokkaanse mannen in de leeftijd van rond de 60 jaar vrouwen
hebben van 40 tot 45 jaar die nog niet lang geleden hun laatste kind hebben
gekregen. Paragraaf 2.7 beschrijft de precieze omvang van de leeftijdsverschillen.

Het overgrote deel van de ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden is in
de jaren zestig en zeventig naar Nederland geëmigreerd met het vaste voornemen
om na enige tijd weer terug te keren naar het herkomstland. Om allerlei redenen
hebben de meesten de remigratie steeds verder uitgesteld en het ziet ernaar uit dat
van uitstel ook in dit geval afstel komt. Dit neemt niet weg dat remigratie een
belangrijk thema is in het leven van de ouderen. Paragraaf 2.8 bevat feitelijke
gegevens over terugkeer in de afgelopen jaren, over verwachtingen ten aanzien van
remigratie in de toekomst en over de wensen en perspectieven voor remigratie zoals
die bij ouderen uit de minderheden leven.
Voor ouderen uit de minderheden die voldoen aan bepaalde voorwaarden is er bij
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remigratie een financiële regeling beschikbaar. Deze regeling en het gebruik ervan
worden besproken bij de behandeling van het beleid ten aanzien van ouderen uit de
minderheden in hoofdstuk 9.
In paragraaf 2.9 worden de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk
samengevat en van conclusies voorzien.
 
2.2 Actuele aantallen en ontwikkeling in de afgelopen jaren 

In het voorgaande is de groepering waar deze studie over gaat omschreven als de
ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden die zich in de jaren zestig en
zeventig als primaire migranten in ons land hebben gevestigd. Het is niet goed
mogelijk deze groeperingen precies af te bakenen in de bevolkingsgegevens. De
Bevolkingsstatistiek onderscheidt sinds 1990 personen naar geboorteland en naar
het geboorteland van hun ouders. Zij die in het buitenland zijn geboren worden tot
de eerste generatie allochtonen gerekend, personen van wie ten minste één van de
ouders in het buitenland is geboren maar die zelf in Nederland zijn geboren,
worden beschouwd als behorend tot de tweede generatie. Het begrip 'eerste
generatie' zoals dat in de Bevolkingsstatistiek wordt gebruikt, is breder dan de
groepering van primaire migranten waar deze studie over gaat. Tot de eerste
generatie in brede zin behoren ook de kinderen van de primaire migranten die in
het herkomstland zijn geboren en de partners van deze kinderen, voorzover ze uit
het herkomstland komen.

De primaire migratie van de groeperingen die nu tot de minderheden worden
gerekend, heeft voor het grootste deel plaatsgevonden in de periode 1960-1980. In
de tweede helft van de jaren zeventig zijn maatregelen genomen ter beperking van
de immigratie. Naar bekend heeft dit niet geleid tot een vermindering van de
immigratie. Wel is de aard van de immigratie sterk veranderd. De arbeidsmigratie
vanuit de herkomstlanden van de minderheden is in de jaren tachtig grotendeels
gestopt. In plaats daarvan is er volgmigratie op gang gekomen van partners,
kinderen en partners van en voor kinderen. Een vergelijkbare ontwikkeling, zij het
om andere redenen, heeft de immigratie vanuit Suriname doorgemaakt. Sinds het
begin van de jaren tachtig geldt er voor Surinamers een visumplicht en is hun
immigratie gebonden aan dezelfde beperkingen als die gelden voor de overige
minderheidsgroeperingen. Naast de volgmigratie van kinderen en partners van de
primaire arbeidsmigranten en de migranten uit de voormalige overzeese rijksdelen,
is er aan het einde van de jaren tachtig en daarna een omvangrijke asielmigratie op
gang gekomen.

Als gevolg van de hier summier geschetste ontwikkelingen in de migratie vormen
de primaire migranten uit de minderheden een relatief goed afgebakende
groepering. Dit geldt overigens in sterkere mate voor de Turken, Marokkanen,
Zuid-Europeanen en de kleinere groeperingen arbeidsmigranten zoals de
Kaapverdianen, dan voor de Surinamers. De migratie van de Surinamers heeft
maar zeer ten dele het karakter van een arbeidsmigratie gehad en voorzover
daarvan sprake was, is deze van heel andere aard geweest dan de arbeidsmigratie
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van de overige genoemde groeperingen. De Antillianen vormen een geval apart
omdat zij, als onderdanen van het koninkrijk, niet onderhevig zijn aan
migratiebeperkingen. Ook de Chinezen hebben een migratiehistorie die grotendeels
anders is dan die van de arbeidsmigranten uit de jaren zestig en zeventig.

De primaire arbeidsmigranten zijn, gegeven hun leeftijd ten tijd van de migratie -
het merendeel was toen 25-30 jaar -, nu vrijwel allen minstens 40 jaar. Dit betekent
echter niet dat alle personen van 40 jaar en ouder die in de Bevolkingsstatistiek tot
de eerste generatie worden gerekend, tot de primaire migranten behoren. Het is
mogelijk dat zich onder hen in het herkomstland geboren kinderen van primaire
migranten bevinden. Ook uit het herkomstland afkomstige partners van de
kinderen van primaire migranten kunnen 40 jaar of ouder zijn. Voorts komt het
nogal eens voor dat primaire migranten in een veel later stadium hun bejaarde
ouders laten overkomen. Dit alles betreft echter kleine aantallen en ten behoeve van
deze studie kan de te bestuderen groepering dan ook redelijk goed worden bepaald
aan de hand van leeftijd en geboorteland. Personen uit de minderheden van 40 jaar
en ouder die zijn geboren in het herkomstland vormen het onderwerp van de studie.

Bij het schrijven van deze rapportage waren cijfers beschikbaar over aantallen
personen naar leeftijd en herkomst per 1 januari 1997. Tabel 2.1 geeft de omvang
van de categorieën 'ouderen (55 jaar en ouder) en 'toekomstige ouderen' (40-54
jaar) in een aantal relevante herkomstgroeperingen. Voor de volledigheid zijn ook
0-39-jarigen in de tabel opgenomen. Herkomstgroeperingen zijn in tabel 2.1
onderscheiden op basis van geboorteland. Indien een persoon of één van diens
ouders in het buitenland is geboren, dan geldt dit land als het herkomstland.

Publicaties over ouderen uit de minderheden uit het begin van de jaren negentig
beginnen steevast met de mededeling dat hun aantal nu nog erg klein is, maar dat
het gaat om een snel groeiende groep, die binnen afzienbare tijd een aanzienlijke
omvang zal hebben. Uit tabel 2.1 valt af te leiden dat ouderen uit de minderheden
de kwalificatie 'een zeer kleine groep' inmiddels zijn ontstegen. In de vier grootste
minderheidsgroeperingen -Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen -
bedroeg het aantal 55-plussers begin 1997 meer dan 60.000 personen. Rekent men
ook Zuid-Europeanen, Chinezen en personen uit niet-geïndustrialiseerde landen
mee, dan komt het aantal ouderen uit de minderheden boven de 100.000. Onder
deze ouderen vormen de Surinamers met ruim 23.000 de grootste groepering.
Het aantal toekomstige ouderen uit de minderheden is meer dan twee keer zo groot
als het aantal 55-plussers. Een aanzienlijke verdere doorgroei van de ouderenbevol-
king in de minderheidsgroeperingen ligt derhalve in het verschiet. Paragraaf 2.3
gaat hier verder op in.

De samenstelling van de ouderenbevolking naar geslacht wijkt in sommige
minderheidsgroeperingen sterk af van de seksesamenstelling van de autochtone
ouderenbevolking. Dit geldt voor de Turken en Marokkanen en ook voor de Zuid-
Europeanen. Terwijl bij de autochtone 55-plussers de vrouwen in de meerderheid
zijn, zijn bij de Turken, Marokkanen en Zuid-Europeanen onder de 55-plussers de
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aantallen mannen veel groter dan de aantallen vrouwen. Bij de Surinamers en
Antillianen komt de verhouding tussen mannen en vrouwen onder de ouderen meer
overeen met die van de autochtone bevolking. Het getalsmatige overwicht van de
vrouwen is bij de Surinamers en Antillianen nog iets groter dan bij de autochtone
ouderen.
In de autochtone bevolking is het getalsmatige overwicht van de vrouwen onder de
ouderen een gevolg van de hogere leeftijdsverwachting van vrouwen. Bij de
toekomstige ouderen doet het zich dan ook niet voor. Onder hen is het aantal
mannen juist iets groter. De hogere leeftijdsverwachting van vrouwen heeft bij de
Turken en Marokkanen nog niet geresulteerd in een hoger aantal vrouwen onder de
ouderen, omdat ook de ouderen onder hen nog relatief 'jong' zijn. Voorts speelt een
rol dat in deze herkomstgroeperingen, zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken,
de huwelijksleeftijd van vrouwen veel lager ligt dan die van mannen (zie § 2.7).

Tabel 2.1 Bevolking, naar leeftijd, geslacht en herkomstland, 1997

0-39 jaar 40-54 jaar � 55 jaar

m v m v m v

Turkije 121.050 109.745 16.610 15.595 10.375 6.550
Marokko 100.615 90.220 15.565 11.655 10.135 4.800
Suriname 104.595 109.590 24.200 25.565 9.840 13.415
Antillen 37.790 36.495 7.855 8.190 1.910 3.185
Zuid-Europa 53.355 48.735 14.450 12.125 10.450 6.225
China 15.495 15.785 4.590 4.200 1.945 1.675
niet geïndustrialiseerde landen 159.690 147.975 31.375 30.080 9.840 12.245

totaal minderheden 592.590 558.545 114.645 107.410 54.495 48.095

rijke OECD-landen 172.595 176.220 95.630 95.295 91.840 131.880

Indonesië 116.200 113.965 53.965 53.020 43.975 56.795
Nederland 3.547.537 3.402.907 1.425.943 1.375.027 1.387.388 1.751.145

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek, cijfers verstrekt op verzoek van het SCP) SCP-bewerking

Groei van de ouderenbevolking

In het voorgaande is al vermeld dat het aantal ouderen uit de minderheden in de
afgelopen jaren sterk is toegenomen. Een telling van personen naar herkomstland
is voor het eerst gehouden in 1990. Dit biedt de mogelijkheid de cijfers van 1997
voor een aantal belangrijke herkomstgroeperingen te vergelijken met die van de
eerste telling. Tabel 2.2 geeft de aantallen ouderen en toekomstige ouderen in de
vier grootste minderheidsgroeperingen en in de autochtone bevolking in de twee
genoemde jaren.



20

Tabel 2.2 Bevolking van 40 jaar en ouder, naar herkomstland en leeftijd, 1990 en 1997 

1990 1997 verschil '97-'90 index: 1990 = 100

Turkije � 55 jaar 6.145 16.925 10.780 275
40-54 jaar 31.305 32.205 900 103

Marokko � 55 jaar 5.067 14.935 9.868 295
40-54 jaar 26.125 27.220 1.095 104

Suriname � 55 jaar 15.891 23.255 7.364 146
40-54 jaar 30.103 49.765 19.662 165

Antillen � 55 jaar 3.409 5.095 1.686 149
40-54 jaar 9.637 16.045 6.408 166

subtotaal � 55 jaar 30.512 60.210 29.698 197
40-54 jaar 97.170 125.235 28.065 129

Nederland � 55 jaar 2.972.986 3.138.533 165.547 106
40-54 jaar 2.430.891 2.800.970 370.079 115

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek; 1990 in: Roelandt et al. 1991; 1997: cijfers verstrekt op verzoek van het SCP)
SCP-bewerking 

In 1990 telden de vier grootste minderheidsgroeperingen ruim 30.000 55-plussers,
in 1997 was hun aantal toegenomen tot ruim 60.000. Het aantal ouderen in deze
minderheidsgroeperingen is in zeven jaar tijd dus verdubbeld. De groei van de
ouderenbevolking is in procenten het sterkst bij de Marokkanen en Turken. Het
aantal Marokkaanse ouderen is tussen 1990 en 1997 toegenomen met 195%. De
procentuele toename van het aantal Turkse ouderen is met 175% maar weinig
geringer. Het groeitempo van de Surinaamse en Antilliaanse ouderenbevolking ligt
met percentages van tegen de 50 aanzienlijk lager, maar de groei van het aantal
ouderen in deze herkomstgroeperingen is toch nog veel sterker dan de procentuele
groei van de autochtone ouderenbevolking. Deze is in de zeven jaar tussen 1990 en
1997 met 5,6% toegenomen.

In elk van de onderscheiden herkomstgroeperingen is het aantal toekomstige
ouderen eveneens toegenomen, maar de verschillen naar herkomst zijn hierbij
anders dan bij de 55-plussers. Terwijl bij de ouderen de sterkste groei zich voordoet
onder de Turken en Marokkanen, geven bij deze herkomstgroeperingen de 40-54-
jarigen juist de zwakste groei te zien. Hun aantal is tussen 1990 en 1997 met
minder dan 5% toegenomen. De sterkste toename bij de 40-54-jarigen tekent zich
af bij de Antillianen en Surinamers, met groeipercentages van rond de 65. Ook in
de autochtone bevolking is het aantal 40-54-jarigen flink toegenomen. In 1997 was
hun aantal 15% groter dan in 1990.

Aandeel van de ouderen in de verschillende herkomstgroeperingen

De uiteenlopende groeipercentages van de ouderen in de onderscheiden herkomst-
groeperingen hebben alles te maken met sterke verschillen in leeftijdsopbouw. Het
mag inmiddels als een bekend gegeven worden beschouwd dat de bevolking van de
minderheden veel jonger is dan de autochtone bevolking. Dit heeft te maken met de
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combinatie van migratieleeftijd, verblijfsduur in Nederland en vruchtbaarheid. Als
gevolg hiervan is het aandeel jongeren in de minderhedenbevolking veel groter dan
in de autochtone bevolking. Maar jongeren worden ouder en dus neemt het aantal
ouderen in de minderheidsgroeperingen nu snel toe.

De afwijkende leeftijdsopbouw van de minderhedenbevolking brengt met zich mee
dat de ouderen in de minderheidsgroeperingen een veel kleiner deel van de bevol-
king vormen dan de ouderen in de autochtone bevolking (figuur 2.1). Terwijl van
de autochtone bevolking bijna een kwart 55 jaar of ouder is, is het aandeel van de
ouderen onder de Turken en Marokkanen, ondanks de snelle toename van hun
aantal, in 1997 nog niet veel hoger dan 6%.

Figuur 2.1 Ouderen en toekomstige ouderen, naar herkomstland en leeftijd, 1997 (in procenten)

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek; 1990 in: Roelandt et al. 1991; 1997: cijfers verstrekt op verzoek van het SCP) SCP-
bewerking

In figuur 2.1 is te zien dat de toename van het absolute aantal ouderen bij de
Turken en Marokkanen sinds 1990 heeft geresulteerd in een verdubbeling van hun
aandeel in de bevolking van de desbetreffende groeperingen. Bij de Surinamers
bedroeg het aandeel 55-plussers in 1990 al ongeveer 6% en ook bij hen is het
sindsdien groter geworden, zij het in mindere mate dan bij de Turken en
Marokkanen. 

Bij de toekomstige ouderen (40-54 jaar) zijn de verschillen tussen de herkomstgroe-
peringen beduidend kleiner dan bij de 55-plussers. Het valt op dat het aandeel van
de Turkse en Marokkaanse toekomstige ouderen in hun bevolking sinds 1990 is
afgenomen, terwijl dit in de andere herkomstgroeperingen juist is toegenomen. Dit
is in overeenstemming met de hiervoor geconstateerde vrijwel stationaire omvang
van de aantallen toekomstige ouderen onder de Turken en Marokkanen. De uit-
stroom naar de hogere leeftijdsklasse is bij de Turken en Marokkanen groter dan de
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doorstroming van jongeren naar de leeftijdsklasse van de 40-55-jarigen.

Een ander beeld van de getalsmatige betekenis van de ouderen uit de minderheden-
bevolking wordt verkregen door te kijken naar hun aandeel in de totale ouderenbe-
volking (tabel 2.3). In de totale ouderenbevolking is het aandeel van de ouderen uit
de minderheden klein. In 1997 vormden zij 3,4% van de ouderenbevolking. Het
aandeel van de vier grootse herkomstgroeperingen was nog geen 2%. In
vergelijking met 1990 is hun aandeel toegenomen met 0,7 procentpunt. De
aandelen Turkse en Marokkaanse ouderen zijn in deze periode verdubbeld. 

Tabel 2.3 Ouderen van 55 jaar en ouder , naar herkomstland, 1997 en 1990 (in procenten van de totale
ouderenbevolking)

Ned Tu Mar Sur  Antill Z-Eur China niet- OECD- Indonesië
geïnd rijk

1997 88,0 0,5 0,4 0,7 0,1 0,5 0,1 0,6 6,3 0,6
1990 90,0 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3 8,8

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek; 1990 in: Roelandt et al. 1991; 1997: cijfers verstrekt op verzoek van het SCP)
SCP-bewerking

Leeftijdsopbouw van de ouderenbevolking

De afwijkende leeftijdsopbouw van de minderhedenbevolking komt niet alleen tot
uiting in een relatief klein aandeel ouderen, ook binnen de groepering van de
ouderen wijkt de leeftijdsopbouw van de minderheden af van die van de autochtone
bevolking (figuur 2.2). Ouderen uit de minderheden zijn aanzienlijk jonger dan
autochtone ouderen. Terwijl van de autochtone ouderen een vijfde deel behoort tot
de leeftijdsklasse 55-59 jaar, is van de Turkse en Marokkaanse ouderen meer dan
de helft 55-59 jaar. Het aandeel 75-plussers onder de Turkse en Marokkaanse
ouderen is minder dan 5%. Bij de autochtone bevolking vormen de 75-plussers
meer dan een kwart van de ouderen.

Surinamers en Antillianen zijn in de hogere leeftijdscategorieën beter vertegen-
woordigd dan de Turken en Marokkanen. Van de Surinaamse ouderen is 40%
ouder dan 65 jaar en van de Antilliaanse ouderen een kwart. Toch zijn ook de
Surinaamse en Antilliaanse ouderen in vergelijking met autochtone ouderen
oververtegenwoordigd in de leeftijdsklassen onder de 65 jaar.
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Figuur 2.2 Ouderen (� 55 jaar), naar leeftijd, geslacht en herkomstland, 1997 (in procenten)

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek; gegevens verstrekt op verzoek van het SCP) SCP-bewerking

In elk van de onderscheiden herkomstgroeperingen zijn binnen de categorie van de
ouderen de vrouwen ouder dan de mannen. Dit komt het meest geprononceerd tot
uiting in hun grotere aandeel in de hoogste leeftijdsklasse. De leeftijdsverschillen
tussen mannen en vrouwen zijn bij de Turken en Marokkanen kleiner dan bij de
overige herkomstgroeperingen.

Voor het onderwerp van deze rapportage is het van belang niet alleen zicht te
hebben op de relatieve aantallen ouderen in de onderscheiden leeftijdsklassen; ook
de absolute omvang is relevant (tabel 2.4). De leeftijd van 75 jaar geldt als een
markeringspunt voor het te verwachten beroep op voorzieningen. Boven deze
leeftijd is het beroep op zorg en zorgvoorzieningen een veelvoud van het zorg- en
voorzieningengebruik van de ouderenbevolking in de jeugdiger leeftijdsklassen. Dit
is onder meer een gevolg van de toename van het optreden van ernstige
beperkingen bij ouderen en van het wegvallen van mantelzorg als gevolg van
ernstige beperkingen van de mantelzorgers of het overlijden van de partner.
In tabel 2.4 is te zien dat het aantal personen uit de minderheden dat de leeftijd van
75 jaar heeft bereikt, nog niet groot is. De vier grootste herkomstgroeperingen
samen telden in 1997 ruim 4.000 75-plussers. Drie kwart van hen behoort tot de
Surinaamse bevolkingsgroep.
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Tabel 2.4 Ouderen, naar herkomstland, leeftijdsklasse en geslacht, 1997 (vier grootste minderheidsgroeperingen en
autochtone bevolking)

55-64 jaar 65-75 jaar � 75 jaar

m v m v m v

Turkije 9.255 5.110 1.025 1.150 95 290
Marokko 8.760 4.130 1.275 535 100 135
Suriname 6.275 7.175 2.595 4.110 970 2.130
Antillen 1.370 2.015 425 800 115 370

subtotaal 25.660 18.430 5.320 6.595 1.280 2.925

Nederland 621.907 636.512 480.048 577.447 285.433 537.186

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek; gegevens verstrekt op verzoek van het SCP) SCP-bewerking

Het aantal 65-74-jarigen in de vier grootse minderheidsgroeperingen is veel groter
dan het aantal 75-plussers. Van de eersten waren er op 1 januari 1997 bijna 12.000.
De jongste leeftijdsklasse onder de ouderen uit de minderheden, die van de
55-64-jarigen, is daar weer een veelvoud van. Deze telde op dezelfde datum 44.000
personen.

2.3 Toekomstige ontwikkeling

In de voorgaande paragraaf is gebleken dat de ouderenbevolking uit de
minderheden in de afgelopen jaren in getalsmatig opzicht een snelle ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Uit de omvang van de groeperingen die nu nog tot de
toekomstige ouderen behoren, valt al af te leiden dat ook in de komende jaren de
aantallen ouderen in de minderhedenbevolking verder zullen toenemen. De
allochtonenprognose van het CBS maakt het mogelijk de verwachte ontwikkeling
van de minderhedenbevolking tot 2015 weer te geven (tabel 2.5). 

Tabel 2.5 Bevolking van 40 jaar en ouder, naar leeftijd en herkomstland, 1997-2015 (aantallen x 1.000)

40-54 jaar � 55 jaar

1997 2005 2015 1997 2005 2015

Turkije 32,2 51,4 94,7 16,9 27,1 40,7
Marokko 27,2 39,2 69,2 14,9 23,0 34,6
Suriname 49,8 78,1 98,7 23,3 38,6 75,0
Antillen 16,0 21,2 23,5 5,1 9,9 20,0

subtotaal 125,2 189,9 286,1 60,2 98,6 170,3

niet-geïndustrialiseerde
landen 70,2 151,0 254,5 25,7 57,9 131,8

totaal minderheden 195,5 340,9 540,6 85,9 156,5 302,1

rijke OECD-landen 217,5 135,8 221 240,4 292,6 321,4
Indonesië 107,0 135,1 116,8 100,8 116,4 164,5

Bron: 1997: CBS (Bevolkingsstatistiek; gegevens verstrekt op verzoek van het SCP); 2005 en 2015: CBS (1997c)
SCP-bewerking 
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In de periode 1997-2015 zal het aantal ouderen (55 jaar en ouder) uit de
minderheden toenemen van ruim 85.000 tot meer dan 300.000. Het aantal van
85.000 in 1997 is lager dan de meer dan 100.000 55-plussers uit de minderheden
die tabel 2.1 in 1997 vermeldt. Dat komt doordat de Zuid-Europeanen in de
prognose grotendeels tot de rijke OECD-landen zijn gerekend en dus niet meetellen
bij de minderheden. 

De sterkste bevolkingstoename wordt verwacht bij groeperingen die afkomstig zijn
uit niet-geïndustrialiseerde landen. Deze groeperingen bestaan voor het grootste
deel uit asielzoekers en erkende vluchtelingen. De prognose is voor deze groep
echter het meest omgeven met onzekerheden. De toename van hun aantal is sterk
afhankelijk van de ontwikkeling van de immigratie van nieuwe asielzoekers en van
volgmigratie in het kader van gezinshereniging en relatievorming van reeds hier
verblijvenden. Veel minder onzeker is de prognose van de aantallen ouderen uit de
vier grootste minderheidsgroeperingen. De ontwikkeling van hun aantallen berust
vrijwel uitsluitend op veroudering van thans al aanwezige personen, aangevuld met
een beperkte instroom van hun bejaarde ouders. Het aantal ouderen in de vier
grootste groeperingen zal tot 2015 bijna verdrievoudigen tot iets meer dan 170.000.
Ook in de meer nabije toekomst neemt het aantal ouderen in de vier grootste
minderheidsgroeperingen snel toe. In 2005 zal hun aantal de 100.000 personen
benaderen - een toename met meer dan 50% ten opzichte van 1997.
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Sekseverhouding in de toekomst

In paragraaf 2.2 is vastgesteld dat de ouderenbevolking van de Turken,
Marokkanen en Zuid-Europeanen een oververtegenwoordiging van mannen kent.
De samenstelling naar geslacht van de ouderenbevolking uit deze groeperingen
wijkt hiermee sterk af van die van de autochtone ouderenbevolking. Onder de
autochtone ouderen zijn juist de vrouwen in de meerderheid. De overver-
tegenwoordiging van de mannen in de genoemde groepen is een gevolg van de
migratiesituatie en zal op den duur verdwijnen. De toekomstige ontwikkeling van
de sekseverhouding van de verschillende groeperingen is in tabel 2.6 het
gemakkelijkst af te lezen aan de verhoudingsgetallen voor het aantal mannen ten
opzichte van het aantal vrouwen. Onder de autochtone ouderenbevolking is die
verhouding 0,8. Eenzelfde verhouding bereiken de Surinaamse en Antilliaanse
ouderen in 2015. De Turkse en Marokkaanse ouderen waren hiervan in 1997 met
verhoudingsgetallen van 1,7 en 2,1 nog ver verwijderd. In 2015 is bij hen het
getalsmatige overwicht van de mannen echter aanzienlijk verminderd
(verhoudingsgetal 1,1).

Tabel 2.6 Ouderen (� 55 jaar) in de vier grootste minderheidsgroeperingen, naar herkomstland en geslacht, 1997-
2015 (aantallen x 1.000; verhoudingsgetallen m/v)

1997  2005 2015
m v m v m v

Turkije 10,4 6,6 14,5 12,6 20,9 19,7
Marokko 10,1 4,8 14,4 8,4 18,0 16,5
Suriname 9,8 13,4 17,5 21,1 34,4 40,5
Antillen 1,9 3,2 4,2 5,5 9,2 10,9

m/v m/v m/v
1,6 1,2 1,1
2,1 1,7 1,1
0,7 0,8 0,8
0,6 1,1 0,8Antillen

Turkije
Marokko
Suriname

Bron: 1997: CBS (Bevolkingsstatistiek; gegevens verstrekt op verzoek van het SCP); 2005 en 2015: CBS (1997c)
SCP-bewerking

Toekomstige leeftijdsopbouw

Een ander aspect waarin vooral Turkse en Marokkaanse ouderen thans nog sterk
verschillen van autochtone ouderen, is de leeftijdsverdeling. In vergelijking met
autochtone ouderen zijn de Turkse en Marokkaanse ouderen veel jonger. In
mindere mate geldt dit ook voor de Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Figuur 2.3
laat zien hoe de leeftijdsverdeling van de ouderen zich in de komende jaren zal
ontwikkelen.

Figuur 2.3 toont een gedifferentieerd beeld. Bij de Surinamers en Antillianen
verandert er voorlopig niet veel aan de leeftijdsverdeling onder de ouderen. Het
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aandeel 65-plussers zal bij hen in 2015 niet groter zijn dan in 1997. Ook in 2015
zal dat aandeel zo'n 20 procentpunten kleiner zijn dan het aandeel 65-plussers
onder autochtone ouderen. De leeftijdsverdeling van de Turkse en Marokkaanse
ouderen is daarentegen aan sterke verandering onderhevig. De ontwikkeling in
beide groeperingen is vrijwel identiek. Zowel bij de Turkse als bij de Marokkaanse
ouderen is het aandeel 65-plussers in 2015 aanzienlijk groter dan in 1997. De
leeftijdsverdeling van de Turkse en Marokkaanse ouderen in 2015 komt in sterkere
mate overeen met die van autochtone ouderen in 1997 dan de leeftijdsverdeling van
Surinaamse en Antilliaanse ouderen. De verschillen hebben onder meer te maken
met een andere leeftijdsopbouw in 1997 (zie figuur 2.1).

Bij de beschrijving van de toestand in 1997 is ook een tabel gepresenteerd van
absolute aantallen ouderen naar leeftijd in de leeftijdsklassen '55-64 jaar',
'65-74 jaar' en '75 jaar en ouder' (tabel 2.4). Tabel 2.7 geeft de toekomstige aan-
tallen. In de beschikbare gegevens voor de jaren 2005 en 2015 zijn de 65-plussers
ondergebracht in één leeftijdsklasse. In tabel 2.7 worden dan ook alleen
55-64-jarigen en 65-plussers onderscheiden.

Figuur 2.3 Ouderen, naar leeftijd en herkomstland, 1997-2015 (in procenten) 

Bron: 1997: CBS (Bevolkingsstatistiek; gegevens verstrekt op verzoek van het SCP); 2005 en 2015: CBS (1997c)
SCP-bewerking
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Tabel 2.7 Ouderen uit de minderheden, naar leeftijd en herkomstland, 1997-2015 (aantallen x 1.000)

55-64 jaar � 65 jaar

1997 2005 2015 1997 2005 2015

Turkije 14,4 17,0 19,9 2,6 10,1 20,8
Marokko 12,9 14,4 17,5 2,0 8,6 17,1
Suriname 13,5 22,9 45,9 9,8 15,7 29,1
Antillen 3,4 7,0 12,5 1,7 2,9 7,5

totaal 44,1 61,3 95,8 16,1 37,3 74,5

Bron: 1997: CBS (Bevolkingsstatistiek; gegevens verstrekt op verzoek van het SCP); 2005 en 2015: CBS (1997c)
SCP-bewerking

Het aantal 65-plussers uit de vier grootste minderheidsgroeperingen neemt de
komende jaren toe van ruim 16.000 in 1997 via 37.000 in 2005 tot bijna 75.000 in
2015. 

2.4 De vier grote steden

De gegevens over de omvang van de ouderenbevolking uit de minderheden die in
de voorgaande paragraaf zijn gepresenteerd, zijn landelijk. Het mag inmiddels als
een algemeen bekend gegeven worden beschouwd dat de samenstelling van de
bevolking naar herkomst lokaal sterk kan afwijken van het landelijke beeld.
Personen uit de minderheden wonen in sterke mate geconcentreerd in de grote
steden. In 1997 woonde 39% van de minderhedenbevolking in de vier grootste
steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Van de ouderen uit de
minderheden was toen 41% in de vier grote steden gevestigd. Het is dan ook zinvol
de omvang van de ouderenbevolking in deze steden afzonderlijk in beschouwing te
nemen (tabel 2.8).

Tabel 2.8 Ouderen en toekomstige ouderen in de vier grote steden, naar herkomstland, stad en leeftijd, 1997

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht
40-54 � 55 40-54 � 55 40-54 � 55 40-54 � 55

Turkije 3.935 1.740 4.360 2.225 2.600 965 1.175 630
Marokko 6.285 3.035 2.930 1.360 2.285 910 1.795 1.670
Suriname 11.875 6.105 7.875 3.485 7.220 3.390 1.345 665
Antillen 2.000 625 1.750 590 1.070 420 250 70
Zuid-Europa 3.110 2.085 3.555 2.195 1.020 895 785 705
China 1.095 660 900 485 690 410 195 85
niet-geïndustrialiseerde
landen 8.960 2.240 6.295 2.340 3.835 1.340 915 390

totaal minderheden 37.260 16.490 27.665 12.680 18.720 8.330 6.460 4.215

rijke OECD-landen 10.765 9.620 5.465 7.180 5.840 6.980 1.865 2.025

Indonesië 6.810 6.370 2.875 3.190 5.255 8.960 1.625 1.650
Nederland 85.848 116.708 73.506 124.403 56.038 88.251 29.444 40.397

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek; gegevens verstrekt op verzoek van het SCP) SCP-bewerking
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De ouderenbevolking uit de minderheden heeft in de vier grote steden inmiddels
een substantiële omvang. De ruim 16.000 55-plussers uit de minderheden die
Amsterdam in 1997 telde, vormden daar 11% van de totale ouderenbevolking. In
de andere drie steden ligt hun aandeel in de ouderenbevolking rond de 8%. In de
totale bevolking is het aandeel van de minderheden in de ouderenbevolking met
3,4% veel kleiner (zie tabel 2.3).
In het voorgaande is gebleken dat Surinamers de grootste groepering vormen onder
de ouderen uit de minderheden. De grotere omvang van de Surinaamse ouderen-
bevolking tekent zich in drie van de vier grote steden nog wat scherper af dan
landelijk. Vooral in Amsterdam is hun aantal relatief groot. Alleen in Utrecht
liggen de verhoudingen anders. Utrecht kent een relatief hoge concentratie
Marokkaanse bewoners en deze vormen ook onder de ouderen verreweg de grootste
groepering. 

Uit de landelijke cijfers is duidelijk geworden dat de 55-plussers uit de
minderheden veel jonger zijn dan de autochtone 55-plussers. Alleen onder de
Surinamers is het aantal 75-plussers substantieel. Tabel 2.9 geeft de precieze
aantallen 75-plussers in de vier grote steden.

Tabel 2.9 Personen van 75 jaar en ouder in de vier grote steden, naar herkomstland, stad en geslacht, 1997

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht
m v m v m v m v

Turkije 5 40 10 30 5 20 0 10
Marokko 25 20 5 5 10 5 5 15
Suriname 245 610 125 270 150 265 25 70
Antillen 20 45 5 45 15 40 5 10
Zuid-Europa 45 70 35 60 30 70 5 10
China 40 50 25 25 30 20 0 0
niet-geïndustrialiseerde
landen 90 275 75 180 85 225 40 35

totaal minderheden 470 1.110 280 615 325 645 80 150

rijke OECD-landen 540 1.975 490 1.490 340 1.700 105 400

Indonesië 485 950 200 450 940 2345 130 290
Nederland 12.831 26.923 13.426 28.190 10.157 21.882 3.926 8.986

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek; gegevens verstrekt op verzoek van het SCP) SCP-bewerking

De Turkse en Marokkaanse ouderen in de vier grote steden tellen nog maar weinig
75-plussers. Bij de Turken zijn het voor het grootste deel vrouwen. Bij de Marok-
kanen is de verdeling naar geslacht over de vier steden tezamen gelijk. De Surina-
mers vormen onder de 75-plussers uit de minderheden verreweg de grootste
groepering. De vrouwen zijn bij hen veruit in de meerderheid.
Het aandeel van de 75-plussers uit de minderheden in de totale 75-plusbevolking
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van de vier grote steden loopt uiteen van 1,5%-3,5%. Het hoogste percentage heeft
betrekking op de vrouwen in Amsterdam, het laagste betreft de Utrechtse minder-
heidsvrouwen. 

2.5 Verblijfsduur

Vanwege hun migratiegeschiedenis is het te verwachten dat de ouderen en toekom-
stige ouderen uit de minderheden begin jaren negentig bijna allen al langere tijd in
Nederland woonden. De verblijfsduur is één van de aspecten waarin de oudere
primaire migranten zich onderscheiden van de jongere volgmigranten. Figuur 2.4
laat dit zien aan de hand van de aandelen personen die begin jaren negentig tien
jaar of langer in Nederland verbleven. Het aantal van deze langer verblijvenden is
in de oudere leeftijdsklassen hoger dan in de jongere. De Marokkanen
beantwoorden het meest aan het verwachte patroon van lang verblijvende primaire
migranten tegenover korter verblijvende volgmigranten. Bij hen is de cesuur tussen
de categorieën '30-39 jaar' en '40-49 jaar' het duidelijkst. Van de Surinamers is ook
in de jongere leeftijdsklassen een relatief groot deel langer dan tien jaar hier. Bij de
Antillianen is het aandeel langer verblijvenden in elke leeftijdsklasse lager dan bij
de overige herkomstgroeperingen.

Figuur 2.4 Verblijf van meer dan tien jaar in Nederland, naar leeftijd en herkomstland, 1991 en 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen zijn er duidelijke verschillen in de
patronen van samenhang tussen verblijfsduur en leeftijd. Deze verschillen houden
verband met de uiteenlopende migratiegeschiedenissen van de verschillende her-
komstgroeperingen. Bij de Turken is de cyclus van primaire migratie, gezinsher-
eniging en volgmigratie het verst gevorderd. Dit weerspiegelt zich in de
verblijfsduren van de verschillende leeftijdscategorieën. Van de 40-60-jarige
Turken verbleef in de eerste helft van de jaren negentig meer dan 90% ten minste



31

tien jaar in Nederland. Het is opmerkelijk dat het aandeel langer verblijvenden bij
de Turken in de hoogste leeftijdsklasse weer lager is dan bij de 40-59-jarigen. Dit
kan het resultaat zijn van relatief recente volgmigratie van de ouders van primaire
migranten. Het aandeel langer verblijvenden onder de 30-39-jarigen is bij de
Turken relatief hoog. Het merendeel van deze categorie zal bestaan uit
volgmigranten.
Het patroon van de Marokkanen lijkt op dat van de Turken, maar het aandeel
30-39-jarigen dat meer dan tien jaar in Nederland verblijft, is bij hen geringer. Hun
primaire migratie is later op gang gekomen en de volgmigratie is daardoor ook
later gestart, resulterend in een lager aandeel tien of meer jaar verblijvenden in de
leeftijdsklasse van 30-39 jaar.
Bij de Surinamers heeft het patroon van primaire migratie, gezinshereniging en
partnermigratie zich in veel mindere mate voorgedaan dan bij de Turken en
Marokkanen. Een aanzienlijk deel van de migratie van de Surinamers is een reactie
geweest op de staatsrechtelijke en politieke situatie in Suriname. Rond 1975 heeft
de onafhankelijkheid van Suriname geleid tot een massale verplaatsing van Surina-
mers naar Nederland. Bij de nadering van 1980 heeft de emigratie naar Nederland
opnieuw massale vormen aangenomen, omdat vanaf dat jaar vrije vestiging niet
langer mogelijk was. Als gevolg hiervan zijn de verschillen in verblijfsduur in
samenhang met leeftijd bij de Surinamers geringer dan bij de Turken en Marok-
kanen. In elk van de onderscheiden leeftijdscategorieën is het aandeel van de tien
of meer jaar verblijvenden groter dan 70%. 
Het verband tussen leeftijd en een verblijfsduur van tien jaar of meer vertoont bij de
Antillianen vrijwel hetzelfde patroon als bij de Turken, maar de percentages langer
verblijvenden zijn in elk van de onderscheiden leeftijdsklassen veel lager dan bij de
andere groeperingen. De migratiehistorie van de Antillianen wijkt dan ook op
verschillende punten af van die van de overige groeperingen. De hier verblijvende
ouderen kwamen vaak naar Nederland om studieredenen, en doordat er weinig
toegangsbeperkingen zijn, is de migratie van de Antillianen gewoon doorgegaan.

In figuur 2.4 is geen onderscheid gemaakt naar geboortelandgeneratie. Nadere
inspectie van de basisgegevens wijst uit dat niet alle personen uit de onderscheiden
herkomstgroeperingen van 40 jaar en ouder in het buitenland zijn geboren. Een
enkeling is in Nederland geboren en behoort derhalve tot de tweede generatie. Bij
de Turken en Marokkanen geldt dit voor minder dan 1% van de ouderen. Bij de
Surinamers en Antillianen is hun aandeel met 5% en 7,5% iets groter.

Uit de verblijfsduur van personen uit de vier grootste minderheidsgroeperingen valt
af te leiden dat het overgrote deel van de ouderen onder hen voor het begin van de
jaren tachtig naar Nederland is gekomen. Een nauwkeuriger bepaling van het
tijdstip waarop men zich in Nederland heeft gevestigd, is in de SPVA's van 1991
en 1994 mogelijk aan de hand van de exacte verblijfsduur op het moment van het
onderzoek. Het beeld van de aandelen personen in de onderscheiden
leeftijdscategorieën die zich voor 1981 in Nederland hebben gevestigd, komt in
hoge mate overeen met de percentages die in figuur 2.1 zijn afgebeeld. Bij de
Turken, Marokkanen en Surinamers heeft rond de 90% van de 40-60-jarigen zich
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voor 1981 hier gevestigd. Onder de Turken en Surinamers van 60 jaar en ouder ligt
dit percentage zo'n 10 punten lager. Ongeveer een vijfde van hen is na 1980 naar
Nederland gekomen. De Antillianen van 40 jaar en ouder vertonen een
vergelijkbaar patroon, zij het dat de percentages bij hen ongeveer 30 punten lager
liggen: van de 40-60-jarigen heeft iets meer dan 60% zich voor 1980 hier
gevestigd. Bij de 60-plussers geldt dit voor iets minder dan de helft.

2.6 Samenlevingsverband en huishoudenskenmerken

Veel ouderen krijgen op enig moment te maken met situaties waarin zij behoefte
hebben aan ondersteuning en zorg door anderen. Het huishouden waarvan zij deel
uitmaken vormt de meest directe sociale infrastructuur voor het bieden van derge-
lijke ondersteuning. Wie als oudere een partner of kinderen in huis heeft, zal,
wanneer er behoefte is aan hulp, in eerste instantie een beroep doen op de mantel-
zorg die zij kunnen bieden. Bij verweduwden of gescheidenen zonder kinderen is er
meestal in het huishouden zelf geen directe ondersteuning beschikbaar. De nood-
zaak tot externe ondersteuning zal zich dan sneller doen gevoelen. Als er uitwonen-
de kinderen zijn of andere verwanten, zal ook in die situaties vaak mantelzorg
worden geboden, maar de grenzen daarvan komen eerder in zicht dan bij inwonen-
den. Het beroep op zorgvoorzieningen door ouderen hangt derhalve sterk samen
met het type huishouden waartoe zij behoren.
Het huishouden is voor ouderen ook van belang voor hun financiële positie. Indien
er inwonende kinderen zijn, brengen deze kosten met zich mee: kosten voor
levensonderhoud, kleding, studie, maar ook voor huisvesting. Aan de andere kant
kunnen kinderen en hun partners ook inkomen inbrengen. Kinderen en hun
partners kunnen ook indirect een bijdrage leveren aan de positie van het
huishouden waar de oudere toe behoort, doordat zij het sociale netwerk van het
huishouden vergroten. Dit kan de mogelijkheden tot het verwerven van zorg
uitbreiden en ook bijdragen tot een sterkere financiële positie.

Voor de positie van ouderen is het huishouden waar zij deel van uitmaken dus van
bijzondere betekenis. Hoe zien de huishoudens van ouderen uit de minderheden
eruit? Wat is hun omvang, wat voor soort huishoudens zijn het?
Bij personen van 40 jaar en ouder hangt het type huishouden waar zij deel van
uitmaken samen met hun burgerlijke staat. Daarom wordt hier eerst de burgerlijke
staat van de ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden behandeld.
Vervolgens komen aspecten aan de orde als de omvang van de huishoudens, de
samenstelling ervan, de aanwezigheid van kinderen.

Burgerlijke staat: gehuwd, gescheiden, verweduwd, ongehuwd
 
Tussen de vier grootste minderheidsgroeperingen en de autochtone bevolking zijn
er grote verschillen in de burgerlijke staat van de ouderen (figuur 2.5). Turkse en
Marokkaanse ouderen onderscheiden zich door een zeer hoog aandeel gehuwden.
Meer dan 90% van hen is gehuwd. Geen van de Turkse en Marokkaanse ouderen is
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nooit gehuwd geweest. Het aandeel gescheidenen is naar verhouding gering. Alleen
bij de oudere Turkse mannen is hun aandeel vergelijkbaar met dat van de Neder-
landse mannen. Het komt nogal eens voor dat bij scheiding de vrouw terugkeert
naar het herkomstland. Dit zou bij de Turkse ouderen de verklaring kunnen zijn
voor het verschil in het aandeel gescheidenen tussen mannen en vrouwen. Het
relatief kleine aandeel verweduwden onder Turkse en Marokkaanse ouderen is een
gevolg van de leeftijdsopbouw; het aantal hoogbejaarden is bij hen immers nog
gering (zie § 2.2). 

De verdeling naar burgerlijke staat van Surinaamse/Antilliaanse ouderen wijkt in
alle opzichten af van die van de andere herkomstgroeperingen. Van de vrouwen is
slechts een minderheid gehuwd. De aandelen gescheidenen, verweduwden en
ongehuwden zijn onder de Surinaamse/Antilliaanse vrouwen ongemeen hoog.
Onder de Surinaamse mannen is het aandeel gehuwden groter dan onder de
vrouwen, maar ook bij hen blijft het aanzienlijk achter bij het aantal gehuwden in
de autochtone en mediterrane bevolking. Zeer veel oudere Surinaamse mannen zijn
gescheiden.

Figuur 2.5 Burgerlijke staat van 55-69-jarigen, naar herkomstland en geslacht, 1992 tot en met 1996 (in procenten)

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

De verdelingen van de Zuid-Europese en autochtone bevolking lijken veel op
elkaar. Het merendeel van hen is gehuwd, maar het overlijden van één van de
partners in de samenlevingsverbanden eist zijn tol. Aangezien de levens-
verwachting van mannen korter is, zijn het vooral de vrouwen die achterblijven. Bij
de vrouwen is het aandeel verweduwden dan ook veel groter dan bij de mannen.

De gegevens voor figuur 2.5 zijn ontleend aan de EBB. Vanwege de kleine aantal-
len kan daarin geen onderscheid worden gemaakt tussen Surinamers en
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Antillianen. Dat kan wel op basis van gegevens uit de SPVA's van 1991 en 1994.
Die maken het echter weer niet mogelijk ongehuwden te onderscheiden van
gescheidenen en verweduwden en ook bevatten ze geen personen uit de Zuid-
Europese landen. Figuur 2.6 toont de aandelen ongehuwden in de onderscheiden
herkomstgroeperingen. In de figuur is ook onderscheid gemaakt naar leeftijd, zodat
de ouderen (55 jaar en ouder) kunnen worden vergeleken met de toekomstige
ouderen (40-54 jaar).

Figuur 2.6 Ongehuwden, naar leeftijd, herkomstland en geslacht, 1991 en 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

De situatie van de Surinamers vertoont bij de ouderen grote overeenkomsten met
die van de Antillianen. Beide worden gekenmerkt door zeer hoge percentages
ongehuwden, vooral onder de vrouwen. Tussen de leeftijdsklassen is er weinig
verschil. De aandelen ongehuwden zijn onder de toekomstige ouderen vrijwel even
hoog als onder de ouderen. Hierop is één uitzondering: bij de Antilliaanse mannen
is het aandeel ongehuwden onder de 40-54-jarigen veel hoger dan onder de 55-
plussers. Bij beschouwing van de gegevens per leeftijdsklasse moet overigens wel
worden bedacht dat een bovengrens is aangehouden van 69 jaar. De hogere
levensverwachting van de vrouwen komt daardoor nog niet tot uitdrukking. Zou
geen bovengrens zijn aangehouden, dan zou vooral bij de autochtone bevolking het
aandeel ongehuwden onder de oudere vrouwen beduidend hoger zijn. 
Turken en Marokkanen onderscheiden zich weer door zeer lage percentages onge-
huwden en ook hier is dit bij de mannen in nog sterkere mate het geval dan bij de
vrouwen. 

Omvang van de huishoudens

Huishoudens zijn te onderscheiden naar omvang en aard. Het is een algemeen
bekend gegeven dat huishoudens van personen uit de minderheden over het alge-
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meen groter zijn dan autochtone huishoudens. Dit geldt het sterkst voor
Marokkanen en Turken. Het aantal alleenstaanden onder hen is gering en het
aantal kinderen in Turkse en Marokkaanse gezinnen is veel groter dan in
autochtone gezinnen. Bij het ouder worden treedt huishoudensverdunning op: de
kinderen verlaten het huis, zodat de omvang van het huishouden afneemt. Bij
kindertallen van zes of meer, die bij de primaire migranten uit de minderheden
geen uitzondering zijn, kunnen er echter nog tot op hoge leeftijd van de ouders
kinderen in huis zijn. Bovendien bestaat bij Turken en Marokkanen vanuit het
herkomstland soms nog het gebruik dat gehuwde zonen met hun partner nog enige
tijd in het ouderlijk huis blijven wonen. Als gevolg van het een en ander is te
verwachten dat de huishoudens van oudere Turken en Marokkanen groter zijn dan
de huishoudens van ouderen uit andere herkomstgroeperingen.
Voor de omvang van de huishoudens van Surinamers en Antillianen is het veel-
vuldig voorkomen van eenoudergezinnen van belang. Als de kinderen uit huis zijn,
wordt een dergelijk huishouden een eenpersoonshuishouden. Mede als gevolg
hiervan zal het aantal eenpersoonshuishoudens onder de Surinaamse en
Antilliaanse ouderen relatief groot zijn.

Figuur 2.7 Huishoudensomvang, naar herkomstland en leeftijd, 1991 en 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

In figuur 2.7 is te zien dat er zowel onder de ouderen (55-69-jarigen) als onder de
toekomstige ouderen (40-54-jarigen) grote verschillen tussen de onderscheiden
herkomstcategorieën zijn in de omvang van de huishoudens. Tegen de 90% van de
autochtone 55-plussers behoort tot een huishouden van hooguit twee personen. Bij
Turkse en Marokkaanse 55-plussers is dit minder dan een kwart. Daarbij is onder
de Marokkaanse ouderen het aandeel eenpersoonshuishoudens ongeveer twee keer
zo groot als onder de Turkse ouderen. Een groter aandeel eenpersoonshuishoudens
gaat onder de Marokkaanse 55-plussers samen met een relatief hoog aantal
personen dat behoort tot een huishouden van vijf of meer personen. Dergelijke zeer
grote huishoudens komen onder autochtone ouderen vrijwel niet voor.
Surinaamse en Antilliaanse 55-plussers nemen wat betreft de omvang van hun
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huishoudens een tussenpositie in. Het aandeel eenpersoonshuishoudens is bij hen
ongeveer even groot als bij de autochtone 55-plussers, maar een beduidend groter
deel van de Surinaamse en Antilliaanse 55-plussers behoort nog tot een huishouden
van drie of meer personen.

Personen van 40-54 jaar maken veel vaker dan 55-plussers deel uit van grotere
huishoudens. Ook in deze leeftijdscategorie zijn er echter aanzienlijke verschillen
tussen herkomstgroeperingen. Autochtone, Surinaamse en Antilliaanse 40-
54-jarigen onderscheiden zich vooral van hun oudere herkomstgenoten doordat een
veel kleiner deel van hen - rond 40% - lid is van een een- of tweepersoons-
huishouden. De verschillen in huishoudensgrootte tussen de genoemde
groeperingen zijn in deze leeftijdsklasse gering. Van de Surinamers behoort een
wat groter deel tot een huishouden van vijf of meer personen. Bij de Antillianen
vormt een iets groter deel een eenpersoonshuishouden. De verschillen tussen de
Turken en Marokkanen enerzijds en de andere herkomstgroeperingen anderzijds
zijn bij 40-54-jarigen van dezelfde aard als bij de ouderen. Een groter deel van de
Turkse en Marokkaanse 40-54-jarigen behoort tot een huishouden van meer dan
twee personen, maar het verschil met de overige groeperingen is in deze
leeftijdsklasse kleiner dan bij de ouderen. In vergelijking met hun oudere
herkomstgenoten is van de 40-54-jarige Turken en Marokkanen wel een veel groter
deel lid van een huishouden van vijf personen of meer. 

De verschillen in huishoudensgrootte tussen de leeftijdscategorieën lijken vooral te
worden bepaald door de huishoudensverdunning. Doordat kinderen het huishouden
verlaten, zijn de huishoudens van de 55-plussers kleiner dan die van de
40-54-jarigen. De verschillen tussen de herkomstgroeperingen zijn te begrijpen
vanuit de veel grotere omvang van Turkse en Marokkaanse gezinnen. Ook bij hen
treedt huishoudensverdunning op, maar hun huishoudens zijn pas op veel latere
leeftijd gereduceerd tot één of twee personen. 

In figuur 2.7 is geen onderscheid gemaakt naar geslacht. Op grond van
verschillende omstandigheden zijn er echter aanzienlijke verschillen te verwachten
tussen mannen en vrouwen, vooral ten aanzien van het aandeel personen dat een
eenpersoonshuishouden vormt. In de eerste plaats is er het gegeven dat in een
huishouden vrouwen hun mannen vaak overleven. Dit leidt ertoe dat in de oudere
leeftijdsgroepen vrouwen vaker een eenpersoonshuishouden vormen dan mannen.
Aangezien nog maar weinig personen uit de minderheden een zeer hoge leeftijd
hebben, zal dit bij hen echter nog niet leiden tot hogere aandelen eenpersoons-
huishoudens onder de vrouwelijke 55-plussers.
In de tweede plaats wijken de patronen van relatie- en gezinsvorming bij
Surinamers en Antillianen sterk af van wat in de overige herkomstgroeperingen
gebruikelijk is. Eenoudergezinnen met de moeder als hoofd van het huishouden
komen bij hen veel vaker voor. Wanneer de kinderen het huishouden verlaten, blijft
zij alleen achter. Als gevolg daarvan zullen oudere Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen veel vaker een eenpersoonshuishouden vormen dan hun mannelijke
herkomstgenoten.
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Figuur 2.8 Eenpersoonshuishoudens, naar geslacht, herkomstland en leeftijd, 1991 en 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

De verwachte verschillen in samenhang met geslacht zijn in figuur 2.8
onmiddellijk te zien. De vrouwelijke Surinaamse, Antilliaanse en autochtone 55-
plussers vormen veel vaker een eenpersoonshuishouden dan hun mannelijke
herkomstgenoten. Onder Surinamers en Antillianen in de leeftijd van 40-49 jaar
vormen de mannen juist vaker een eenpersoonshuishouden. Opvallend is het
relatief hoge aandeel eenpersoonshuishoudens onder de mannelijke Marokkaanse
55-plussers. Zij vormen veel vaker een eenpersoonshuishouden dan hun
vrouwelijke leeftijdgenoten. Bij de Marokkaanse mannen is overigens in elke
leeftijdsgroep het aantal eenpersoonshuishoudens relatief hoog. 

Huishoudenstypen

Bij de bespreking van de verschillen in de omvang van de huishoudens, is deze
omvang herhaalde malen in verband gebracht met de aard van het samenlevings-
verband waar personen deel van uitmaken. Wat betreft hun aard zijn huishoudens
te onderscheiden in uiteenlopende typen. Naast paren met en zonder kinderen en
eventuele andere inwonenden, zijn er eenoudergezinnen en alleenstaanden. Figuur
2.9 toont de verdeling van de ouderen uit de minderheden over de onderscheiden
huishoudenstypen. De verdeling van de 40-54-jarigen is afgebeeld in figuur 2.10.
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Figuur 2.9 Huishoudenstype van 55-69-jarigen, naar geslacht en herkomstland, 1991 en 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Bij Turken en Marokkanen en ook bij de autochtone bevolking van 40 jaar en ouder
is het huishouden dat bestaat uit een paar (met kinderen en eventuele anderen) het
overheersende type. Van de Turkse 55-plussers is tegen de 90% lid van een derge-
lijke type huishouden. Hiervoor is al gebleken dat van de Marokkaanse mannen een
wat groter deel dan bij de Turkse mannen tot de alleenstaanden behoort.
In het voorgaande is ook het veelvuldig voorkomen van eenoudergezinnen onder
Surinamers en Antillianen al vermeld. Uit figuur 2.9 blijkt dat het een
huishoudenstype is dat bij de vrouwen uit deze herkomstgroeperingen ook onder de
55-plussers nog veel voorkomt. 
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Figuur 2.10 Huishoudenstype van 40-54-jarigen, naar geslacht en herkomstland, 1991 en 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

In de figuren 2.9 en 2.10 zijn paren met en zonder kinderen en eventuele anderen
ondergebracht in één categorie. Om een vollediger beeld te verkrijgen van de huis-
houdens waar ouderen uit de minderheden toe behoren, is het nuttig deze categorie
verder te specificeren. Daarbij is het vooral interessant om te achterhalen in welke
mate huishoudens voorkomen die bestaan uit een paar met of zonder kinderen én
één of meer andere personen. In de herkomstlanden van de minderheden was het
driegeneratiehuishouden tot voor kort een gebruikelijke huishoudensvorm. In publi-
caties over ouderen uit de minderheden wordt gesignaleerd dat dit driegeneratie-
huishouden bij de in ons land wonende minderheden een uitzondering is.
In de SPVA-gegevens is niet eenduidig vast te stellen welke huishoudens voldoen
aan de omschrijving van een driegeneratiehuishouden. Wel is bekend of er naast
een hoofd van het huishouden, diens partner en hun kinderen, nog andere personen
deel uitmaken van het huishouden. In figuur 2.11 zijn hiertoe de paarhuishoudens
opgesplitst in paren zonder kinderen, paren met kinderen en paren zonder of met
kinderen en met andere personen.

Dat anderen dan de kinderen deel uitmaken van het huishouden, blijkt bij ouderen
en toekomstige ouderen uit de minderheden veel vaker voor te komen dan bij hun
autochtone leeftijdgenoten. Toch gaat het ook bij de meeste minderheids-
groeperingen slechts om een klein deel van de paarhuishoudens. Alleen bij de
Turken, en dan vooral bij de ouderen, komt dit type huishouden in aanzienlijke
mate voor. Bij een derde van de Turkse 55-plussers die in een paarhuishouden
leven, maken anderen dan de eigen kinderen deel uit van het huishouden.
Uit figuur 2.11 valt voorts af te lezen dat Turkse en Marokkaanse 55-plussers veel
vaker dan 55-plussers uit de overige herkomstgroeperingen deel uitmaken van een
paarhuishouden met kinderen. Van de 40-54-jarige Turken en Marokkanen woont
een aanzienlijk kleiner deel dan van de overige groeperingen in een paar-
huishouden zonder kinderen. Dat neemt niet weg dat ook onder Antilliaanse,
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Surinaamse en autochtone 40-55-jarigen die in paarhuishoudens leven het
huishouden met kinderen verreweg het meest voorkomende huishoudenstype is.

Figuur 2.11 Huishoudenstype van personen in paarhuishoudens, naar herkomstland en leeftijd, 1991 en 1994 (in
procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Kinderen 

De omvang en de aard van het huishouden waar ouderen toe behoren zijn van
belang voor het beoordelen van hun positie. Meerpersoonshuishoudens kunnen een
bron vormen van sociale ondersteuning in de directe omgeving. Voor het sociale
netwerk van ouderen zijn daarbij de in- en uitwonende kinderen van bijzondere
betekenis. Uit de tot dusver gepresenteerde gegevens valt wel een zekere indruk te
verkrijgen van de aanwezigheid van kinderen in de huishoudens van ouderen en
toekomstige ouderen, maar uitwonende kinderen zijn daarbij buiten beschouwing
gebleven. Ook is nog niet duidelijk hoeveel kinderen nu precies deel uitmaken van
de huishoudens van ouderen uit de verschillende minderheidsgroeperingen.
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Figuur 2.12 Aantal inwonende kinderen, naar herkomstland en leeftijd van de personen bij wie ze inwonen, 1991 en
1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Uit figuur 2.12 blijkt dat er ook op dit punt grote verschillen zijn tussen Turken en
Marokkanen enerzijds en de overige herkomstgroeperingen anderzijds. Bij de 40-
54-jarigen is het aandeel personen dat leeft in huishoudens zonder inwonende
kinderen, bij Turken en Marokkanen veel kleiner. Het aandeel personen in huis-
houdens met vier of meer inwonende kinderen is veel groter. Van de Marokkaanse
40-54-jarigen woont zelfs bijna de helft in een huishouden met zo veel kinderen.
Onder de ouderen van 55-69 jaar zijn er veel meer personen zonder inwonende
kinderen, maar ook bij hen zijn er nog grote verschillen tussen de herkomstgroepe-
ringen. Van de Turkse en Marokkaanse ouderen heeft de overgrote meerderheid
nog kinderen in huis - een kwart van de Marokkanen zelfs vier of meer.
Bij de Surinamers en Antillianen lijkt het patroon van de verdeling naar het aantal
inwonende kinderen meer op dat hun autochtone leeftijdgenoten. 

In figuur 2.12 is geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De ver-
schillen tussen hen zijn in de meeste combinaties van herkomst en leeftijd gering.
De Marokkanen vormen hierop een uitzondering. Bij de Marokkaanse mannen is
zowel in de leeftijdsklasse 40-54 jaar als in de oudere leeftijdsgroep het aandeel
personen zonder inwonende kinderen beduidend groter dan bij de Marokkaanse
vrouwen. Eerder is al vastgesteld dat er onder de Marokkanen relatief veel
alleenstaande mannen zijn.
Wie geen inwonende kinderen heeft, kan nog wel uitwonende kinderen hebben en
ook deze kunnen bij het ouder worden een rol spelen. In dit verband is vooral
relevant hoeveel personen in de onderscheiden herkomstgroeperingen noch
inwonende, noch uitwonende kinderen hebben (figuur 2.13).
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Figuur 2.13 Geen kinderen, naar herkomstland en leeftijd, 1991 en 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Slechts iets meer dan 5% van de Turken en Marokkanen in de leeftijdscategorieën
waar het hier om gaat, blijkt in het geheel geen kinderen te hebben. Kinderloosheid
onder ouderen komt bij Antillianen en autochtonen in de overeenkomstige leeftijd
beduidend meer voor. Bij 40-54-jarige autochtonen geldt dit zelfs voor meer dan
20% van deze groepering. Onder Surinamers is het aandeel kinderlozen weer iets
lager. 

2.7 Leeftijdsverschillen tussen partners

De tot dusver behandelde gegevens over de huishoudens van ouderen uit de
minderheden zijn niet alleen van belang voor het begrijpen van hun huidige positie,
ze zijn ook relevant voor te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst. Uit
het relatief grote aantal eenoudergezinnen onder oudere Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen vloeit bijvoorbeeld voort dat het aantal oudere alleenstaande
vrouwen uit deze groepering snel zal toenemen. Het geringe aandeel Turkse en
Marokkaanse ouderen zonder inwonende kinderen en het grote aandeel paren
onder hen doet vermoeden dat de problematiek van de oude dag onder hen nog niet
zo sterk zal leven. Voor de toekomst zijn ook leeftijdsverschillen tussen partners in
een huishouden van betekenis. Indien die verschillen groot zijn, is te verwachten
dat één van de partners de ander lang zal overleven. De doorgaans eerder
overlijdende oudere is over het algemeen tot de dood verzekerd van de zorg van de
vitalere jonge partner. De overblijvende zal echter na het overlijden van de oudere
partner nog een aanzienlijke levensverwachting hebben zonder de steun van een
levensgezel en zal moeten terugvallen op kinderen of anderen voor zorg en
ondersteuning.
Uit de eerder gepresenteerde gegevens over de leeftijdsverdeling van Turken en
Marokkanen is gebleken dat mannen in de hogere leeftijdscategorieën in vergelij-
king met vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Aangezien oudere Turken en
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Marokkanen voor het overgrote deel in paren leven, ligt het voor de hand dat de
mannen in deze paren ouder zijn dan de vrouwen. In publicaties over ouderen uit
de minderheden wordt vaak gewezen op leeftijdsverschillen tussen gehuwden.
Abrahams (1993: 57) presenteert een tabel met leeftijdsverschillen tussen Marok-
kaanse mannelijke en vrouwelijke leden van echtparen in Amsterdam. De mannen
zijn veel ouder dan de vrouwen, en bij de oudere mannen is dit in nog sterkere mate
het geval.

De figuren 2.14 en 2.15 laten zien dat grote verschillen in leeftijd tussen mannen
en vrouwen binnen huishoudens ook voorkomen bij andere
minderheidsgroeperingen. De figuren tonen leeftijdsverschillen tussen hoofden van
huishoudens en hun partners.

Figuur 2.14 Leeftijdsverschil tussen hoofden van huishoudens en hun partners, naar leeftijd en herkomstland van het
hoofd, 1991 en 1994 (Turken en Marokkanen; in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Figuur 2.15 Leeftijdsverschil tussen hoofden van huishoudens en hun partners, naar leeftijd en herkomstland van het
hoofd, 1991 en 1994 (Surinamers/Antillianen en autochtonen; in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

In elk van de afgebeelde combinaties van herkomst en leeftijd is in de overgrote
meerderheid van de huishoudens de man ouder dan de vrouw. Het aandeel
huishoudens waarin de vrouw ouder is dan de man komt in geen enkel geval boven
de 20%. Het leeftijdsoverwicht van de mannen is groter naarmate de hoofden van
huishoudens ouder zijn. Grote verschillen, waarbij de man tien of meer jaar ouder
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is dan de vrouw, komen bij de minderheden veel meer voor dan bij de autochtone
bevolking. De Marokkanen blijken echter tot op zekere hoogte toch een speciaal
geval. Van de Marokkaanse ouderen is tegen de 40% tien of meer jaren ouder dan
hun vrouw. In de leeftijdsklasse van 40-54 jaar is het percentage partners met een
zo groot leeftijdsverschil zelfs nog een fractie hoger. 
Bij de overige minderheidsgroeperingen zijn de aandelen huishoudens waarin het
leeftijdsverschil tussen man en vrouw dermate groot is veel kleiner. Bij de Turkse
en ook bij de Surinaamse/Antilliaanse ouderen zijn deze aandelen met percentages
van meer dan 20 echter nog wel ongeveer twee keer zo groot als bij de autochtone
55-69-jarigen.

Grote tot zeer grote leeftijdsdominantie binnen huishoudens van de mannen komt
bij de minderheden vooral voor bij de ouderen (� 55 jaar) en de toekomstige
ouderen (40-55 jaar). In de jongere leeftijdscategorie van de 25-40-jarigen lijken de
patronen van de leeftijdsverschillen tussen mannen en vrouwen uit de minderheden
veel meer op die van de autochtone bevolking. 

2.8 Terugkeer

In publicaties over ouderen uit de minderheden behoort remigratie tot de vaste
onderwerpen. Er wordt op gewezen dat de eerste generatie het verblijf in Nederland
van meet af aan heeft gezien als tijdelijk. De wens tot terugkeer naar het herkomst-
land zou vooral bij de oudere leden van de eerste generatie sterk zijn. Er worden
echter ook tal van omstandigheden genoemd die hen ervan weerhouden de weg 
terug daadwerkelijk te kiezen: de kinderen, de gezondheid, de financiële gevolgen,
het leven in het herkomstland, dat niet meer is wat het was, enzovoort. De ver-
wachting is dan ook dat het grootste deel van de eerste generatie uiteindelijk toch
niet definitief zal terugkeren.
Gegevens over de remigratie van personen naar geboorteland zijn er niet. Wel
houdt het CBS de jaarlijkse emigratie naar nationaliteit bij. Gegevens daarover zijn
in figuur 2.16 gebruikt om de jaarlijkse remigratie sinds 1980 in beeld te brengen.
Daarbij zijn alle personen met de Surinaamse en de Nederlandse nationaliteit die
naar Suriname zijn geëmigreerd, als Surinaamse remigranten geteld. Tot de Antil-
liaanse remigranten zijn personen gerekend met de Nederlandse nationaliteit die
naar de Antillen zijn geëmigreerd.

In elk van de onderscheiden herkomstgroeperingen is het aantal remigranten in het
begin van de jaren tachtig toegenomen. Het sterkst is dit het geval geweest bij de
Turken. Bij hen heeft de toename van de remigratie langer aangehouden dan bij de
andere groeperingen en is de terugval die daarna is gevolgd ook trager verlopen. In
de tweede helft van de jaren tachtig is de remigratie weer teruggelopen. De afname
heeft erin geresulteerd dat de aanvankelijk nog duidelijke verschillen in
remigratieaantallen tussen Turken, Marokkanen en Surinamers begin jaren
negentig vrijwel zijn verdwenen. Vanaf 1990 remigreerden uit deze drie
groeperingen jaarlijks 1.000-2.000 personen. Het remigratiepatroon van de
Antillianen wijkt sterk af van dat van de drie andere groeperingen. Terwijl bij de
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Figuur 2.16 Remigratie, naar jaar van vertrek en land van nationaliteit, 1980-1996
(aantallen * 1000)

Turken, Marokkanen en Surinamers de aantallen remigranten in de tweede helft
van de jaren negentig afnamen, nam de remigratie van Antillianen toen juist toe.

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek '80-'96; Statline'98) SCP-bewerking

Wanneer de absolute aantallen remigrerenden worden afgezet tegen de totale
bevolking van de verschillende groeperingen, dan blijkt dat van de Turken en
Marokkanen in de eerste helft van de jaren negentig jaarlijks ongeveer 0,8%
remigreerde. In de periode 1983-1985, toen de remigratie het hoogste punt van de
hier beschouwde periode bereikte, keerde jaarlijks rond de 3% van de Turkse en
ongeveer 2% van de Marokkaanse bevolking terug. Bij het beschouwen van deze
percentages moet worden bedacht dat voor een aanzienlijk deel van de remigranten
de terugkeer niet definitief is. Ongeveer de helft van de remigranten uit de jaren
tachtig is na verloop van tijd weer teruggekeerd naar Nederland (Van der Erf 1989:
19). 

In verband met het onderwerp van deze rapportage is het vooral de vraag wat de
betekenis is van de remigratie voor de ouderen uit de minderheden. Om daarvan
een beeld te verkrijgen zijn de remigratiecijfers van 1995 van de Turken en
Marokkanen uitgesplitst naar leeftijd en afgezet tegen de bevolkingsaantallen in de
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desbetreffende leeftijdsgroepering. De resultaten staan in figuur 2.17. 

Figuur 2.17 Remigratie, naar leeftijd, herkomstland en geslacht, 1995 (in procenten)

Bron: CBS (Bevolkingsstatistiek'94/'95)

Zowel bij de Turken als bij de Marokkanen was in 1995 het aandeel remigrerenden
in de oudere leeftijdscategorieën beduidend hoger dan bij de jongeren. In de meeste
groeperingen van 50 jaar of ouder die in figuur 2.17 zijn onderscheiden, remigreer-
de in 1995 2%-5% van de desbetreffende bevolkingscategorie. Opmerkelijk hoog is
het percentage remigranten onder de Marokkaanse mannelijke 65-plussers. In
absolute zin gaat het daarbij evenwel om zeer kleine aantallen. Begin 1995 telde
deze groepering 833 personen. Van hen zijn er in dat jaar 62 geremigreerd. 

Cumulatieve effecten

De hier gepresenteerde remigratiecijfers voor Turken en Marokkanen maken een
schatting mogelijk van het aandeel personen uit een geboortejaarcohort dat uitein-
delijk zal terugkeren. Wanneer uit elke jaargroep vanaf 50 jaar jaarlijks 2% remi-
greert, dan is van de Turken en Marokkanen die nu 50 jaar zijn over twintig jaar
iets meer dan 41% teruggekeerd naar het herkomstland. Of die situatie zich ook
werkelijk zal voordoen, is echter allerminst zeker. In de eerste plaats is geen
rekening gehouden met sterfte vóór het zeventigste levensjaar. Vervolgens is ook
terugkeer naar Nederland niet verdisconteerd. In het voorgaande is daarvoor een
aandeel genoemd van 50% van de remigranten. Ten slotte is ervan uitgegaan dat
het aandeel remigranten in de loop van de tijd min of meer constant is. Uit de
gegevens die in figuur 2.16 zijn afgebeeld, blijkt echter dat dit geenszins het geval
is. In de eerste helft van de jaren negentig remigreerden er absoluut gezien minder
personen uit de minderheden dan in de jaren tachtig. Tegelijkertijd neemt echter de
bevolking van de minderheden sterk toe en zijn de jeugdiger cohorten aanzienlijk
groter van omvang dan de oudere. Bij een gelijkblijvend absoluut aantal
remigranten neemt hun leeftijdsspecifieke aandeel af. Wat een en ander betekent
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voor de uiteindelijke omvang van de remigratie van ouderen en welke effecten dit
heeft op de ontwikkeling van de ouderenbevolking van de minderheden in ons
land, is in principe te becijferen; het statistisch materiaal dat voor deze rapportage
beschikbaar is, laat een dergelijke exercitie echter niet toe. 

Remigratiewensen en -perspectieven

In lokale onderzoeken naar de leefsituatie van ouderen uit de minderheden behoort
remigratie tot de vaste onderwerpen. Van Niekerk (1991: 72) stelt dat de eerste
generatie naar Nederland is gekomen om te werken. Nu leden van deze eerste
generatie langzamerhand te oud zijn geworden voor de arbeidsmarkt, zou het
terugkeerperspectief weer sterker op de voorgrond treden. Van Toorn (1992: 33)
concludeert uit de door hem bestudeerde onderzoeksliteratuur dat remigratie moet
worden beschouwd als het centrale dilemma in het leven van ouderen uit de
minderheden. 'Terugkeren of niet terugkeren', volgens de meeste auteurs is het voor
ouderen uit de minderheden nauwelijks mogelijk de vraag op een bevredigende
manier te beantwoorden. Het terugkeerdilemma wordt veelal gepresenteerd als een
strijd tussen verlangen en verstand. Hun gevoel volgend zouden de meeste ouderen
uit de minderheden hun oude dag het liefst in het herkomstland doorbrengen; ze
moeten daarvoor echter zo veel opgeven dat een besluit wordt ontweken. Twijfel
overheerst, vooral omdat de afweging van voor- en nadelen in de meeste gevallen
geen duidelijk positief of negatief saldo oplevert.

Van Toorn (1992: 35) somt uitgebreide reeksen motieven vóór en tegen terugkeer
op. Ze zijn gedestilleerd uit gesprekken die zijn gevoerd met 46 Turkse ouderen in
Rotterdam. Argumenten vóór terugkeer zijn onder meer: de aanwezigheid van
kinderen in Turkije, het klimaat, heimwee, sociale contacten, bezittingen in
Turkije, taalproblemen. Tegen terugkeer pleiten: het achterlaten van de kinderen en
kleinkinderen in Nederland, de betere medische voorzieningen in Nederland, de
hulp van de kinderen in Nederland, verlies van het Nederlandse paspoort, betere
behuizing hier, de verzorging van de ouders, meer huishoudelijk comfort. Van
Toorn noemt ook nog een aantal bijkomende omstandigheden die aanleiding geven
tot twijfel over terugkeer. De meeste ervan hebben te maken met onduidelijkheid
over financiële regelingen: de overdraagbaarheid van betaalde premies,
uitkeringsrechten, pensioenrechten. Ook is er onduidelijkheid over de mogelijkheid
om na remigratie nog weer terug te keren naar Nederland. 
Het terugkeerdilemma wordt in sommige lokale onderzoeken met veel gevoel onder
woorden gebracht, maar hoe verbreid de wens tot terugkeer onder ouderen uit de
verschillende minderheidsgroeperingen precies is, valt uit deze onderzoeken niet
goed op te maken. Dat is wel mogelijk aan de hand van de SPVA's van 1991 en
1994. In deze surveys is aan hoofden van huishoudens niet alleen gevraagd of zij
terug willen keren, maar ook of zij daartoe mogelijkheden zien. De antwoorden zijn
ten behoeve van deze rapportage geanalyseerd. Daarbij zijn vier categorieën onder-
scheiden: personen die willen terugkeren en daartoe ook mogelijkheden zien, zij
die wel willen terugkeren maar geen mogelijkheden zien, personen die het niet
weten, en zij die niet terug willen keren. Tabel 2.10 geeft de resultaten.
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Tabel 2.10 Terugkeerwensen en terugkeermogelijkheden, naar onderzoeksjaar, herkomstland en leeftijd, 1991 en
1994 (in procenten) 

Turkije Marokko Suriname Antillen

1991 1994 1991 1994 1991 1994 1991 1994

leeftijd 40-54 jaar

wil en ziet mogelijkheden 11,4 16,4 12,4 16,7 22,3 20,3 23,4 33,8
wil, geen mogelijkheden 18,0 16,4 21,4 16,7 22,3 18,5 18,8 24,5
weet het niet 24,3 18,8 32,0 20,0 17,6 17,7 17,2 20,1
wil niet 45,3 48,3 34,2 46,5 37,8 43,5 40,6 21,6

n (=100%) (272) (207) (322) (245) (193) (232) (128) (139)

leeftijd � 55 jaar
wil en ziet mogelijkheden 26,9 12,3 16,1 28,8 10,8 15,8 29,5 43,8
wil, geen mogelijkheden 5,8 23,1 17,0 12,1 16,9 26,5 13,6 14,6
weet het niet 21,2 13,8 33,9 15,2 16,9 12,8 18,2 8,3
wil niet 46,2 50,8 33,0 43,9 55,4 45,3 38,6 33,3

n (=100%) (52) (65) (112) (132) (83) (117) (44) (48)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Tabel 2.10 toont een gevarieerd beeld: er zijn verschillen tussen herkomstgroepe-
ringen, verschillen in samenhang met leeftijd en verschillen in de loop van de tijd.
Algemene uitspraken over migratiewensen en -perspectieven van ouderen uit de
minderheden blijken nauwelijks mogelijk. Wel kan worden vastgesteld dat in
vrijwel alle gevallen een meerderheid óf niet terug wil, óf wel terug wil en daar ook
mogelijkheden toe ziet. Een uitzondering hierop vormen de Marokkanen in 1991.
Zowel bij de ouderen als bij de toekomstige ouderen onder hen was er toen een
meerderheid die het niet wist of die wel wilde terugkeren maar geen mogelijkheden
zag. Ook in de andere herkomstgroeperingen is overigens het aantal personen dat
het niet weet of dat wel terug wil maar daar geen mogelijkheden toe ziet
aanzienlijk. Toch lijkt het beeld van remigratie als een algemeen, door vrijwel alle
ouderen uit de minderheden gedeeld dilemma enigszins overdreven.

De wens tot terugkeer is het meest verbreid onder Antillianen en zij zien hier ook
vaker dan personen uit de andere herkomstgroeperingen mogelijkheden toe. Onder
de Antilliaanse ouderen bedraagt het aandeel met reële terugkeerperspectieven
bijna de helft. In vergelijking met de Antillianen is het aandeel Turkse ouderen met
reële terugkeerperspectieven gering.
De grotere terugkeergeneigdheid onder Antillianen heeft ongetwijfeld te maken
met de bijzondere positie van de Antillen als deel van het koninkrijk. Bij terugkeer
is er voor Antillianen in veel mindere mate sprake van verlies van rechten dan bij
de overige minderheidsgroeperingen. Zij behouden de Nederlandse nationaliteit en
het is voor hen goed mogelijk om later weer op hun beslissing terug te komen.
Anders dan de Turkse en Marokkaanse ouderen komen zij echter niet in
aanmerking voor de financiële terugkeerregelingen die gelden voor ouderen uit de
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minderheden. De remigratiefaciliteiten en het gebruik ervan worden besproken in
hoofdstuk 9.
Verschuivingen in de tijd zijn er onder de ouderen uit de minderheden vooral ten
aanzien van het aandeel personen dat terug wil en daar ook mogelijkheden toe ziet.
Bij de Antillianen en ook bij de Marokkanen is dit aandeel in 1994 beduidend
groter dan in 1991. Bij de Turkse ouderen is het juist kleiner geworden. Bij de
Marokkaanse ouderen is overigens ook het aandeel dat niet terug wil in 1994 groter
dan in 1991.

In het voorgaande is het aandeel ouderen uit de minderheden dat uiteindelijk naar
het herkomstland zal terugkeren, geschat op 40%. De hier besproken gegevens over
terugkeerwensen en -perspectieven suggereren dat deze schatting aan de hoge kant
is. Het aandeel ouderen en toekomstige ouderen dat terug wil en daar ook mogelijk-
heden toe ziet, is in de meeste herkomstgroeperingen veel lager. Alleen bij de
Antillianen lijkt 40% een reëel aandeel. In de andere gevallen zijn aandelen met
reële terugkeerperspectieven van tegen de 40% alleen mogelijk indien allen die
tijdens het onderzoek nog niet wisten of zij wilden terugkeren, daar alsnog toe
besluiten en daar ook de mogelijkheden voor hebben. Daarbij moet overigens wel
worden bedacht dat het geenszins vaststaat dat zij die willen terugkeren en daar de
mogelijkheden toe zien, ook daadwerkelijk deze stap zetten. 

Pendelen als alternatief

In de lokale onderzoeken wordt opgemerkt dat ouderen uit de minderheden het
terugkeerdilemma ook kunnen oplossen door heen en weer te pendelen tussen
Nederland en het herkomstland. Een deel van het jaar verblijven ze hier, een ander
deel brengen ze door bij familie in het herkomstland, niet zelden in een woning die
hun eigen bezit is. Voor ouderen die zowel in Nederland als in het herkomstland
kinderen hebben, biedt pendelen de mogelijkheid het contact met allen te onder-
houden. Pendelen is aantrekkelijk, omdat men gebruik kan blijven maken van
voorzieningen en de in Nederland opgebouwde rechten niet kwijtraakt. Wel wordt
gesignaleerd dat de sollicitatieplicht en de meldingsplicht bij uitkeringen in een
aantal gevallen de mogelijkheden tot pendelen beperken. In welke mate pendelen
voorkomt, is niet duidelijk.

2.9 Samenvatting en conclusies

Overzichtsgegevens over ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden zijn
betrekkelijk schaars. Dit geldt ook voor basisgegevens over aantallen in de onder-
scheiden herkomstgroeperingen, de samenstelling naar geslacht, de leeftijds-
opbouw, het samenlevingsverband, de omvang en het type van de huishoudens en
de remigratie. Daarom is in deze studie onder de noemer 'demografie' de nodige
aandacht besteed aan deze onderwerpen.

Aantallen
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In de jaren zestig en zeventig hebben grote groepen arbeidsmigranten uit de
mediterrane landen en personen uit de voormalige overzeese rijksdelen zich in
Nederland gevestigd. Het merendeel van de arbeidsmigranten was bij migratie
tussen de 25 en 30 jaar. Het aantal ouderen onder de arbeidsmigranten was tot voor
kort dan ook uiterst gering. De leeftijdsverdeling van Surinamers en Antillianen is,
als gevolg van hun andere migratiegeschiedenis, altijd minder scheef geweest dan
die van de arbeidsmigranten, maar toch was ook bij hen het aandeel ouderen tot
voor kort betrekkelijk klein.
Sinds het begin van de jaren negentig is het aantal 55-plussers onder de minder-
heden sterk toegenomen. Telden de vier grootste minderheidsgroeperingen in 1990
niet veel meer dan 30.000 ouderen, in 1997 bedroeg hun aantal al 60.000 personen:
een verdubbeling in een tijdsbestek van zeven jaar. De sterkste toename van de
aantallen ouderen heeft zich voorgedaan bij de Turken en Marokkanen met groei-
percentages van 175 en 195. In dezelfde periode is de autochtone ouderenbevolking
met 6% gegroeid. Daarbij moet overigens wel worden bedacht dat de groei van de
autochtone ouderenbevolking in absolute aantallen de toename van de aantallen
ouderen uit de minderheden nog verre overtreft. Tegenover een toename in de
periode 1990-1997 van het aantal ouderen uit de vier grootste minderheden met
30.000 personen, staat een toename van het aantal autochtone ouderen met ruim
165.000. 
Het aantal ouderen in alle minderheidsgroeperingen tezamen was in 1997 de
100.000 gepasseerd. Onder hen vormen, naast de al genoemde vier grootste
minderheidsgroeperingen, de Zuid-Europeanen - uit Griekenland, voormalig
Joegoslavië, Italië, Spanje en Portugal - met ruim 16.000 55-plussers een relatief
grote groepering. De grootste afzonderlijke groepering onder de ouderen uit de
minderheden zijn de Surinamers. Hun aantal bedroeg in 1997 ruim 23.000.

Leeftijdsopbouw

Ondanks de aanzienlijke toename van hun aantal, vormen de ouderen binnen de
minderheidsgroeperingen nog steeds een relatief kleine groep. Terwijl van de
autochtone bevolking bijna een kwart tot de 55-plussers behoort, is dit bij de
minderheden hooguit 8%. In de totale ouderenbevolking is het aandeel van de
minderheden met 3,4% dan ook beperkt. Voorts is de leeftijd van de ouderen uit de
minderheden aanzienlijk lager dan die van de autochtone ouderenbevolking. Dit
komt vooral tot uiting in het aandeel 75-plussers. Van de autochtone ouderen
behoort een kwart tot deze leeftijdsklasse, van de Turkse en Marokkaanse ouderen
daarentegen nog geen 5%. Absoluut gerekend telden de vier grootste minderheids-
groeperingen in 1997 ruim 4.000 personen van 75 jaar of ouder. Het aantal
65-74-jarigen was toen met 12.000 personen drie keer zo groot.

Samenstelling naar geslacht

Een volgende bijzonderheid van de ouderenbevolking van sommige minderheids-
groeperingen is de samenstelling naar geslacht. Vrouwen leven langer dan mannen
en daardoor zijn in de autochtone ouderenbevolking de vrouwen in de meerderheid.
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Vanwege de relatief jonge leeftijd van de Turkse en Marokkaanse
ouderenbevolking hebben de vrouwen de mannen nog niet kunnen overleven, en
mede daardoor zijn bij deze groepen de mannen in de meerderheid. Bij de
Surinaamse en Antilliaanse ouderen komt de man/vrouwverhouding meer overeen
met die van de autochtone ouderenbevolking. Het getalsmatige overwicht van de
vrouwen is bij de Surinaamse en Antilliaanse ouderen zelfs nog iets groter dan bij
de autochtone ouderen.

Toekomstige ontwikkeling

Het aantal 45-54-jarigen onder de minderheden was in 1997 ruim twee keer zo
groot als het aantal 55-plussers. Tenzij de remigratie plotseling massale vormen
gaat aannemen, hetgeen niet waarschijnlijk is, zal het aantal ouderen uit de
minderheden in de nabije toekomst nog aanzienlijk toenemen. De CBS-
allochtonenprognose laat een toename zien van het aantal ouderen uit de
minderheden, exclusief de Zuid-Europeanen, van 86.000 in 1997, via 156.000 in
2005 tot ruim 300.000 in 2015. 
De sterkste toename wordt verwacht bij asielzoekers en vluchtelingen, maar de
prognose is juist voor deze groepen het meest met onzekerheden omgeven. Veel
minder onzeker is het dat het aantal ouderen uit de vier grootste minderheidsgroe-
peringen in 2005 zal zijn toegenomen tot bijna 100.000 personen en in 2015
ongeveer 170.000 personen zal tellen. 

De karakteristieke verschillen in man/vrouwsamenstelling en in leeftijdsopbouw
tussen enerzijds Turkse en Marokkaanse ouderen en anderzijds autochtone ouderen
zullen in 2015 grotendeels zijn verdwenen. De man/vrouwverhouding bij Suri-
naamse en Antilliaanse ouderen is in 2015 naar verwachting gelijk aan die van
autochtone ouderen. Het aandeel 65-plussers onder de Turken en Marokkanen zal
in 2015 nog slechts zo'n 10 procentpunten kleiner zijn dan onder autochtone
ouderen. De leeftijdsopbouw van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen zal veel
minder veranderen en zal in 2015 niet veel anders zijn dan thans. Het absolute
aantal 65-plussers in de vier grootste minderheidsgroeperingen zal toenemen van
ruim 16.000 in 1997, via 37.000 in 2005, tot bijna 75.000 in 2015. 

 
Concentratie in de vier grote steden

Van de minderheden woont een onevenredig groot deel in de vier grote steden. De
oververtegenwoordiging van de ouderen uit de vier grootste minderheidsgroepe-
ringen in de vier grote steden is nog iets groter dan die van de totale bevolking uit
deze groeperingen. Van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse
ouderen woonde in 1997 41% in de vier grote steden tegen 39% van de totale
bevolking uit deze vier groeperingen. Het totaalaantal 55-plussers uit alle
minderheidsgroeperingen in de vier grote steden bedroeg in 1997 ruim 41.000.
Amsterdam herbergt het grootste aantal: ruim 16.000. Het aantal 75-plussers uit de
minderheden was in 1997 in de vier grote steden nog beperkt: 2.500, waarvan
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1.100 in Amsterdam. 

Verblijfsduur

In deze studie naar ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden wordt
ervan uitgegaan dat hun positie specifieke trekken vertoont, omdat zij zich in de
jaren zestig en zeventig als primaire migranten in ons land hebben gevestigd. Het
laatste houdt in dat de 40-plussers uit de vier grootste herkomstgroeperingen
vrijwel allen meer dan tien jaar in Nederland wonen. Voorts houdt het in dat er
tussen de 40-plussers en zij die jonger zijn een relatief groot verschil is in het
aandeel personen dat langer dan tien jaar in Nederland woont. Bij de Turken en
Marokkanen blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Van de ouderen en toekomstige
ouderen woonde begin jaren negentig het overgrote deel meer dan tien jaar hier.
Het aandeel meer dan tien jaar hier wonenden is in de leeftijdsklasse 30-39 jaar en
jonger veel kleiner dan in de oudere jaarklassen. Bij de Surinamers zijn de
verschillen tussen de leeftijdsklassen veel kleiner en bij de Antillianen is het
aandeel langer verblijvenden hoe dan ook veel geringer.

Samenlevingsverband

Het huishouden en het samenlevingsverband waartoe personen behoren, vormen
hun meest directe sociale infrastructuur. Vanwege hun toenemende afhankelijkheid
wordt deze sociale infrastructuur voor ouderen steeds belangrijker. Wat betreft de
aard en de omvang van de huishoudens en de samenlevingsverbanden van ouderen,
zijn er tussen de onderscheiden groeperingen grote verschillen, niet alleen tussen
de minderheden en de autochtone bevolking, maar ook tussen de
minderheidsgroeperingen onderling. Meer in het bijzonder is de positie van de
Turkse en Marokkaanse ouderen op een groot aantal huishoudensaspecten een
geheel andere dan die van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen. Een deel van de
verschillen heeft te maken met de leeftijdsopbouw, zoals het relatief lage aandeel
verweduwden onder de Turkse en Marokkaanse ouderen. Een ander deel van de
verschillen heeft een culturele achtergrond. Voorbeelden hiervan zijn het geringe
aantal gehuwden onder de oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen en het grote
aantal kinderen dat nog deel uitmaakt van huishoudens van Turkse en
Marokkaanse ouderen.

Wat het samenlevingsverband betreft, onderscheiden Turkse en Marokkaanse
ouderen en toekomstige ouderen zich van de overige groeperingen door een zeer
hoog aandeel gehuwden. Van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in de hogere
leeftijdsklassen is een zeer groot deel ongehuwd, namelijk rond de 60%. Dit geldt
zowel voor de ouderen als de toekomstige ouderen onder hen. De samenstelling
naar samenlevingsverband van Zuid-Europese ouderen en toekomstige ouderen
lijkt op die van de autochtone bevolking. Het aandeel gehuwden bij hen is veel
groter dan bij de Surinamers en Antillianen, maar kleiner dan bij de Turken en
Marokkanen. De ongehuwde status is bij Zuid-Europeanen en autochtonen
voornamelijk een gevolg van verweduwing en scheiding. Bij de Surinamers en
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Antillianen is het nooit zijn aangegaan van een huwelijk een veel belangrijker
factor.

Huishoudensgrootte en -type

Ook in de omvang van de huishoudens van ouderen en toekomstige ouderen zijn er
grote verschillen tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen. De huishoudens
van de 40-54-jarigen zijn vanzelfsprekend groter dan die van de 55-plussers, maar
het overgrote deel van de Turkse en Marokkaanse 55-plussers maakt nog deel uit
van een huishouden dat bestaat uit meer dan twee personen. In een aanzienlijk deel
van de gevallen gaat het bij hen zelfs om huishoudens van vijf of meer personen.
Surinaamse, Antilliaanse en autochtone ouderen verkeren in een heel andere
positie. Het overgrote deel van hen behoort tot een huishouden dat hooguit twee
personen telt.

In verband met de toenemende afhankelijkheid van ouderen is vooral het aandeel
eenpersoonshuishoudens relevant. Dit is het hoogst onder de oudere Surinaamse
vrouwen: een derde van hen vormt een eenpersoonshuishouden. Opmerkelijk is dat
een substantieel deel, iets meer dan 15%, van de oudere Marokkaanse mannen een
eenpersoonshuishouden voert. 

Onder Surinamers en Antillianen is het eenoudergezin een veelvoorkomend ver-
schijnsel. Ook oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn vaak nog hoofd van
een eenoudergezin. Niet meer dan 40% van deze vrouwen leeft in een paarhuis-
houden. Van de oudere Surinaamse en Antilliaanse mannen leeft een veel groter
deel in een paarhuishouden. Hetzelfde geldt voor Turkse en Marokkaanse ouderen.
Paarhuishoudens zijn ook voor autochtone ouderen de meest voorkomende
huishoudensvorm, maar het aandeel alleenstaanden is vooral onder de autochtone
oudere vrouwen beduidend groter dan onder de Turken en Marokkanen.

Anderen in het huishouden

In de beeldvorming over huishoudens uit de minderheden wordt vaak het
uitgebreide-familienetwerk genoemd als een specifiek kenmerk. Daarbij wordt ook
regelmatig gewezen op het voorkomen van driegeneratiehuishoudens in de
herkomstlanden van de minderheden. Driegeneratiehuishoudens kunnen voor
ouderen belangrijke voordelen hebben, omdat de zorg en hulp die ouderen vaak
nodig hebben in een dergelijk huishouden als het ware onder handbereik is.
Er heerst enige onzekerheid over de vraag in hoeverre de praktijk van de
uitgebreide familie en het driegeneratiehuishouden zich in de geïndividualiseerde
Nederlandse samenleving handhaaft. Daarbij wordt erop gewezen dat de
uitgebreide familie ook in de herkomstlanden op haar retour is. Exacte gegevens
hierover konden in deze studie niet worden achterhaald. Wel kon worden
vastgesteld dat paarhuishoudens waarvan ook andere personen dan de eigen
kinderen deel uitmaken, bij ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden
veel vaker voorkomen dan bij hun autochtone leeftijdgenoten. Het gaat daarbij
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echter absoluut gezien om zeer kleine aantallen. Alleen bij de Turkse ouderen komt
dit relatief vaak voor. Bij een derde van de Turkse 55-plussers die in een
paarhuishouden leven, maken andere dan de eigen kinderen deel uit van het
huishouden. 

Kinderen

Kinderen worden vaak gezien als een verzekering tegen de risico's die de oude dag
met zich meebrengt. Als dit zo is, dan zijn vooral Turkse en Marokkaanse ouderen
aanzienlijk beter af dan autochtone ouderen. Een ruime meerderheid van de Turkse
en Marokkaanse ouderen heeft nog minstens één kind in huis. Van de
Marokkaanse ouderen heeft meer dan de helft nog minstens twee kinderen in huis.
Bij de autochtone en ook bij de Surinaamse en Antilliaanse ouderen is het aantal
personen dat nog één of meer kinderen in huis heeft veel kleiner. Ook het aandeel
ouderen dat in het geheel geen kinderen heeft, is in deze groeperingen veel groter. 

Leeftijdsverschillen tussen partners

Een bijzonder aspect van de huishoudens van ouderen uit de minderheden vormen
de soms zeer grote leeftijdsverschillen tussen partners. In elke herkomstgroepering,
ook in de autochtone bevolking, is in het overgrote deel van de huishoudens de
vrouw jonger dan de man. In de autochtone bevolking blijft in het merendeel van
de gevallen het verschil echter beperkt tot vier of vijf jaar. Onder de ouderen uit de
minderheden komen veelvuldig veel grotere verschillen voor. De Marokkaanse
ouderen vormen hierbij nog weer een speciaal geval. Bij hen is in bijna 40% van de
gevallen de vrouw meer dan tien jaar jonger dan de man. De Marokkanen onder-
scheiden zich ook nog van de andere minderheidsgroeperingen doordat dergelijke
grote leeftijdsverschillen bij hen onder de 40-54-jarigen niet minder voorkomen
dan onder de ouderen. In de andere minderheidsgroeperingen is het leef-
tijdsverschil onder de toekomstige ouderen beduidend kleiner dan onder de
ouderen.

Terugkeer

Remigratie vormt in het leven van ouderen uit de minderheden een belangrijk
thema. Het wordt vaak beschreven als hét grote dilemma in hun bestaan. Velen
koesteren de wens tot terugkeer, maar tussen droom en daad staan ook hier tal van
praktische bezwaren. 
Het aantal terugkeerders uit de minderheden is sinds het begin van de jaren tachtig
aan zekere fluctuaties onderhevig geweest. Vanaf het begin van de jaren negentig
hebben de aantallen zich in de meeste groeperingen gestabiliseerd. Van de Turken,
Marokkanen en Surinamers keren sindsdien jaarlijks tussen de 1.000 en 2.000
personen terug. Bij de Antillianen is het aantal terugkeerders groter, maar hun
positie is een heel andere dan die van de overige minderheidsgroeperingen. Zij zijn
Nederlandse staatsburgers en blijven dat ook wanneer ze terugkeren naar hun
herkomstland.
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Wat de precieze getalsmatige betekenis is van de remigratie voor de ouderenbevol-
king van de minderheden is moeilijk te achterhalen. Berekend kan worden dat in
1995 van de Turken en Marokkanen in de leeftijdsklassen 50-64 jaar en 65 jaar en
ouder 2%-5% is geremigreerd. Marokkaanse mannen van 65 jaar en ouder kwamen
op een hoger percentage uit. Van hen remigreerde in 1995 8%.

Bij het huidige niveau van remigratie is het mogelijk dat van de ouderen uit de
minderheden uiteindelijk tegen de 40% terugkeert naar het herkomstland. Het
aantal ouderen dat terugkeer voor zichzelf als een reëel perspectief ziet, is echter
beperkt. Een aanzienlijk deel geeft expliciet te kennen niet terug te willen. Het ziet
er dan ook naar uit dat de schatting van 40% terugkeerders van de ouderen-
bevolking uit de minderheden, voor de meeste herkomstgroeperingen aan de hoge
kant is. Een dergelijk percentage zal naar verwachting alleen worden gehaald door
de Antillianen. 

Conclusies 

Tot voor kort vormden ouderen uit de minderheden een verschijnsel van de nabije
toekomst. Hun aantal was nog gering, maar de groepering zou snel in omvang
toenemen en het zou beter zijn daar al rekening mee te houden en het beleid erop af
te stemmen. Nu het aantal 55-plussers uit de minderheden de 100.000 is
gepasseerd, kan men zeggen dat er een andere situatie is ontstaan. Dit geldt temeer
omdat er in de komende jaren nog een forse doorgroei van het aantal ouderen uit de
minderheden in het verschiet ligt. Daar komt bij dat het accent dat thans ligt op de
relatief jonge leeftijd, binnen afzienbare tijd - vooral bij de Turkse en Marokkaanse
ouderen - aanzienlijk zwaarder zal komen te liggen op de hogere leeftijds-
categorieën. Een groot deel van de ouderen uit de minderheden zal de komende
tien tot vijftien jaar leeftijden bereiken waarop zij in toenemende mate
zorgbehoevend worden. Als gevolg van de concentratie van de minderheden in de
grote steden, zal dit vooral daar merkbaar zijn.

Ouderen uit de minderheden vertonen een aantal specifieke demografische ken-
merken die in principe een gunstige uitwerking op hun leefsituatie kunnen hebben.
In de eerste plaats heeft een zeer groot deel van hen nog kinderen in huis. Dit geldt
overigens voor Turkse en Marokkaanse ouderen in veel sterkere mate dan voor hun
Surinaamse en Antilliaanse leeftijdgenoten.
Bij verdere veroudering zal het aantal ouderen dat nog kinderen in huis heeft ook
bij de Turken en Marokkanen verminderen, maar er kan dan al een situatie zijn
ontstaan waarin de kinderen gewend zijn hun ouders ondersteuning en zorg te
bieden. In hoofdstuk 8 zal blijken dat de mantelzorg door kinderen met name bij
Turken en Marokkanen ook wordt bevorderd door de heersende opvattingen over
de zorgplicht van kinderen.
De aanwezigheid van kinderen in de huishoudens van ouderen brengt hun niet
alleen voordelen. Kinderen zijn niet alleen een lust, maar ook een last, en het is
waarschijnlijk dat die last voor ouderen moeilijker is te dragen dan voor jongeren.
De belasting betreft niet alleen de psychosociale en fysieke aspecten van het



56

bestaan, maar ook de financiële kant (zie hiervoor hoofdstuk 5).
Gezien de omvang van de huishoudens van de toekomstige Turkse en Marokkaanse
ouderen, is het te verwachten dat de situatie zoals die nu bestaat bij de ouderen,
zich in de komende vijftien jaar ook bij hen zal voordoen.

Van een andere demografische bijzonderheid van de situatie van de ouderen uit de
minderheden zullen alleen de mannen profijt hebben. Gebleken is dat bij paren van
ouderen uit de minderheden de mannen vaak veel ouder zijn dan de vrouwen.
Vooral bij de Marokkanen zijn de verschillen groot, niet alleen onder de ouderen
maar ook onder de toekomstige ouderen. Voor de mannen, die ook nog eens een
lagere levensverwachting hebben dan de vrouwen, is de kans groot dat zij tot hun
dood kunnen rekenen op de zorg en steun van hun relatief vitale vrouwen.
Meer nog dan bij de aanwezigheid van kinderen in het huishouden geldt ook hier-
voor dat voordelen samengaan met nadelen. De voordelen van de mannen zijn in
dit geval wel zeer duidelijk de nadelen van de vrouwen. In de eerste plaats kan de
verzorging van een hulpbehoevende partner voor de vrouwen een aanzienlijke last
betekenen. In de tweede plaats zal er, wanneer de man is overleden, voor de dan
mogelijk hulpbehoevende vrouw geen partner meer zijn die de liefdevolle verzor-
ging tot de dood op zich neemt.

De conclusies tot dusver betreffen vooral de Turkse en Marokkaanse ouderen.
Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat er onder de Marokkaanse ouderen
een substantiële groep mannen is die afwijkt van het voor de Marokkaanse en
Turkse ouderen dominante patroon. Het zijn alleenstaanden, van wie een deel ook
geen kinderen heeft, althans niet in Nederland. Het risico bestaat dat zij geïsoleerd
raken en het zonder hulp uit hun directe sociale omgeving zullen moeten stellen.
De eerdergenoemde gunstige demografische kenmerken gelden niet of in veel
mindere mate voor de Surinaamse en Antilliaanse ouderen. De huishoudenssituatie
van de vrouwen onder hen is in vergelijking met die van de Turkse en het grootste
deel van de Marokkaanse ouderen ongunstig te noemen. Een groot deel van de
oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen leeft als alleenstaande. Als hoofd van
een eenoudergezin zijn zij, nadat de kinderen het huis hebben verlaten, alleen
overgebleven. Aangezien de kinderen het veelal druk hebben met de opbouw van
hun carrière, is er ook bij hen in principe gevaar voor sociaal isolement.
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3  OPLEIDING EN BEHEERSING VAN DE NEDERLANDSE TAAL

3.1 Inleiding

De maatschappelijke positie van personen wordt veelal afgemeten aan hun moge-
lijkheden om zich maatschappelijke erkenning en aanzien te verwerven. De belang-
rijkste middelen daartoe zijn opleiding en arbeid. Opleiding en beroep worden
daarom vaak aangeduid als 'positiebepalende' of 'positionele kenmerken'. De twee
hebben onderling ook nog een middel-doelverhouding. Dat komt doordat het aan-
zien en de opbrengst van beroepen in belangrijke mate afhangen van het
opleidingsniveau dat ervoor is vereist. Ook de kans op werk is op zichzelf onder
bepaalde omstandigheden tot op zekere hoogte afhankelijk van het
opleidingsniveau. Wanneer het aanbod aan werkenden groter is dan de vraag,
gebeurt het dat personen meeconcurreren om banen onder hun opleidingsniveau.
Zolang de markt ruim is, zijn zij voor arbeidsorganisaties ook aantrekkelijk. Voor
de laagstopgeleiden is er dan geen plaats meer, zij worden van de arbeidsmarkt
verdrongen door hoger opgeleiden. 
Opleiding is ook op andere maatschappelijke terreinen dan de arbeidsmarkt van
invloed op gedragingen van personen en op hun kansen. Hoger opgeleiden hebben
meer profijt van recreatieve en culturele voorzieningen en nemen meer deel aan het
maatschappelijke en politieke leven. Voor ouderen is speciaal van belang dat hoger
opgeleiden over het algemeen gezonder zijn dan lager opgeleiden en dat zij langer
zelfstandig kunnen functioneren.
Bij opleiding en onderwijs zal men in verband met ouderen geneigd zijn in de
eerste plaats te denken aan eerder afgesloten opleidingen. Ook voor ouderen bestaat
echter de mogelijkheid tot deelname aan opleidingen en dit aspect zou ook voor de
beschrijving van de positie van ouderen uit de minderheden relevant kunnen zijn.

De beheersing van de Nederlandse taal is voor personen uit de minderheden een
specifiek hulpmiddel om te kunnen functioneren in de maatschappelijke verbanden
van de Nederlandse samenleving. Door werkgevers wordt tegenwoordig de beheer-
sing van het Nederlands één eerste voorwaarde genoemd om te kunnen
functioneren binnen arbeidsorganisaties. Zij wijzen de vaak gebrekkige beheersing
van de Nederlandse taal door personen uit de minderheden aan als één van de
belangrijkste belemmeringen voor vergroting van hun arbeidsdeelname. Voor
ouderen uit de minderheden kan de Nederlandse taal bij het klimmen van de
leeftijd in toenemende mate van belang worden voor het realiseren van
levensdoelen. Naarmate zij ouder worden, raken zij steeds meer afhankelijk van
zorg en zorgvoorzieningen. Voor een optimaal gebruik van zorg en hulpverlening
is het begrijpen en spreken van het Nederlands een belangrijk hulpmiddel.
Beheersing van de Nederlandse taal kan ook helpen sociaal isolement tegen te
gaan. Wanneer ouderen niet kunnen communiceren met hun autochtone buren en
buurtgenoten, blijven zij voor hun contacten volledig aangewezen op hun familie
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en andere herkomstgenoten. Wanneer die niet in de nabije omgeving wonen, is de
kans op sociaal isolement groot.

Opleiding en beheersing van de Nederlandse taal hebben raakvlakken met elkaar.
In de eerste plaats zijn ze beide op te vatten als culturele hulpbronnen voor
maatschappelijke en sociale kansen. Ze zijn verhandelbaar op tal van
maatschappelijke markten. Voorzover een hogere opleiding verwijst naar grotere
leervaardigheden, is het vervolgens te verwachten dat hoger opgeleiden uit de
minderheden het Nederlands beter beheersen dan lager opgeleiden. Lager
opgeleiden uit de minderheden zullen meer moeite hebben zich het Nederlands
eigen te maken. Aangenomen moet worden dat analfabete ouderen alleen met zeer
veel moeite nog een vreemde taal kunnen leren. In samenhang hiermee is het te
verwachten dat voor laagopgeleide ouderen uit de minderheden de drempel tot
deelname aan één of andere vorm van volwassenenonderwijs in de meeste gevallen
te hoog zal zijn.

Vanwege de nauwe verwevenheid van opleiding en de beheersing van de Neder-
landse taal bij ouderen uit de minderheden worden deze beide onderwerpen hier in
één hoofdstuk behandeld. Dit hoofdstuk beschrijft het opleidingsniveau, de deel-
name aan onderwijs en de beheersing van de Nederlandse taal van ouderen en
toekomstige ouderen uit de minderheden. Voorafgaand daaraan geeft paragraaf 3.2
een summiere schets van het opleidingsniveau en de onderwijsdeelname bij de
autochtone ouderenbevolking. De schets is bedoeld als referentiepunt voor de
beoordeling van de positie van ouderen uit de minderheden ten aanzien van deze
aspecten. Paragraaf 3.3 beschrijft vervolgens welke gegevens, op basis van lokale
onderzoeken en eerder gepubliceerde data, al bekend zijn over opleiding en beheer-
sing van het Nederlands onder ouderen uit de minderheden. In daaropvolgende
paragrafen wordt de positie van ouderen uit de minderheden met betrekking tot
opleiding, onderwijsdeelname en beheersing van de Nederlandse taal aan de hand
van eigen analyses verder in kaart gebracht. Paragraaf 3.4 behandelt het actuele
opleidingsniveau van ouderen uit de minderheden. Hierbij wordt ook aandacht
besteed aan de opleiding van inwonende kinderen. De beheersing en het gebruik
van de Nederlandse taal vormen het onderwerp van paragraaf 3.5. Paragraaf 3.6
vermeldt gegevens over deelname aan opleidingen en cursussen. In paragraaf 3.7
wordt het hoofdstuk afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste
bevindingen. Deze worden geconfronteerd met de bevindingen uit eerder
onderzoek. Ter afsluiting worden mogelijke implicaties genoemd van de
bevindingen voor de positie van de ouderen uit de minderheden. 

De belangrijkste bronnen voor de eigen analyses die in dit hoofdstuk worden
besproken, zijn de SPVA-bestanden van 1991 en 1994 en de samengevoegde
bestanden van de EBB over de periode 1992-1996. SPVA en EBB overlappen
elkaar ten dele, maar vullen elkaar ook aan. Zo bevat de EBB gegevens over Zuid-
Europeanen, de SPVA niet. In de EBB kan vanwege te kleine aantallen weer geen
onderscheid gemaakt worden tussen Surinamers en Antillianen en dat kan in de
SPVA wel. Bovendien bevat de SPVA veel meer gegevens dan de EBB, onder
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andere over beheersing van de Nederlandse taal. Meer informatie over deze
bestanden is te vinden in bijlage A. Daar zijn ook de aantallen respondenten in de
onderscheiden herkomstgroeperingen en leeftijdsklassen vermeld.

3.2 Opleiding en onderwijs onder de autochtone-ouderenbevolking

Voor een goed begrip van het opleidingsniveau en de onderwijsdeelname van
ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden, is het behulpzaam om zicht te
hebben op de opleidingen van ouderen uit de autochtone bevolking. Daarbij moet
worden bedacht dat personen die nu tot de ouderen worden gerekend, hun initiële
opleiding hebben gevolgd in de jaren veertig en vijftig of nog eerder. Vrijwel
iedereen nam in die tijd deel aan basisonderwijs en ten minste enkele jaren voort-
gezet onderwijs. De deelname aan opleidingen op het niveau van het middelbaar en
hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs was echter veel geringer
dan tegenwoordig. Ook kwam het betrekkelijk veel voor dat leerlingen het onder-
wijs verlieten zonder een diploma te hebben behaald van een voortgezette
opleiding. Speciaal voor meisjes en vrouwen werd het behalen van een diploma van
een voortgezette opleiding minder zinvol geacht en als gevolg daarvan zijn onder
de ouderen de mannen veel beter opgeleid van de vrouwen. De gegevens over het
opleidingsniveau en de onderwijsdeelname van autochtone ouderen die in deze
paragraaf worden vermeld, zijn ontleend aan de Rapportage ouderen 1996 van het
SCP (Timmermans 1996).

In de naoorlogse jaren is de deelname aan voortgezette en hogere vormen van
onderwijs sterk toegenomen. Als gevolg hiervan is het opleidingsniveau van de
jongere leeftijdsklassen onder de ouderen aanzienlijk hoger dan dat van de oudere
leeftijdsklassen. Van de totale mannelijke bevolking van 55 jaar en ouder had in
1995 25% ten hoogste het basisonderwijs voltooid. Bij de vrouwen was dit 42%.
Onder personen van 85 jaar en ouder waren deze aandelen respectievelijk 42% en
66%. Tussen het opleidingsniveau van 55-plussers en 35-54-jarigen gaapt een
aanzienlijke kloof. Onder de jongeren is het aandeel personen met ten hoogste
basisonderwijs veel kleiner.
 
Iets minder dan een vijfde van de ouderen neemt deel aan onderwijs. Het overgrote
deel daarvan bestaat uit onderwijs dat niet opleidt voor een diploma met een civiel
effect. Het gaat daarbij om allerlei cursussen en vormingsactiviteiten. Het zijn
vooral de hoger opgeleiden die deelnemen aan onderwijs. Een klein deel van de
ouderen zou wel aan onderwijs willen deelnemen, maar doet dat om uiteenlopende
redenen niet.
De deelname door ouderen aan opleidingsactiviteiten is de laatste jaren aanzienlijk
toegenomen. De toename aan postinitieel onderwijs is overigens een meer
algemeen verschijnsel. Onder 35-54-jarigen is een vergelijkbare toename
vastgesteld.
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3.3 Relevante achtergronden en bevindingen uit eerdere studies

Opleiding

Verwachtingen over het opleidingsniveau van ouderen uit de minderheden zijn in
de eerste plaats te ontlenen aan hun migratiegeschiedenis. In de voorgaande hoofd-
stukken is daar al het één en ander over gezegd. Daarbij is duidelijk geworden dat
de migratiegeschiedenis van de oudere Turken, Marokkanen en personen uit Zuid-
Europese landen een heel andere is geweest dan die van de oudere Surinamers en
Antillianen. Uit die verschillen vloeien uiteenlopende verwachtingen voort met
betrekking tot het opleidingsniveau van de ouderen uit deze groeperingen.

De oudere Turkse en Marokkaanse mannen zijn indertijd vrijwel allen als arbeids-
migranten naar Nederland gekomen. Zij kwamen af op en werden geworven voor
de toen moeilijk vervulbare vraag naar ongeschoold werk in de industrie en in
sommige vormen van dienstverlening. Een groot deel van de Turkse en
Marokkaanse arbeidsmigranten was afkomstig van de plattelandsgebieden van hun
herkomstlanden. In de tijd dat zij daar opgroeiden was het volgen van onderwijs er
nog geen gemeen goed. Voor de Marokkaanse plattelandsgebieden gold dit in
sterkere mate dan voor het Turkse platteland. Ongeveer 70% van de Marokkaanse
migranten uit de periode van de arbeidsmigratie kwam uit het bergachtige Rif-
gebied in het noorden van Marokko. Slechts weinigen van hen hadden op school
gezeten. De migranten uit het zuiden van Marokko waren veelal geoefende
arbeiders met enige opleiding en met ervaring in de textiel- en metaalindustrie
(Verlaan 1992: 154). In de steden aan de Marokkaanse kust was de deelname aan
onderwijs wel algemeen verbreid. De - relatief kleine - groep Marokkanen die hier
vandaan komt, heeft een hoger opleidingsniveau. In het Turkije van de jaren
veertig en vijftig was onderwijs algemener verspreid dan in Marokko. Toch kwam
het in de plattelandsgebieden ook daar vaak voor dat kinderen niet of slechts enkele
jaren naar school gingen. Het merendeel van de Turksen arbeidsmigranten kwam
uit deze plattelandsgebieden.
Na korte of langere tijd hebben de vrouwen van de Turkse en Marokkaanse
arbeidsmigranten zich bij hun mannen gevoegd. Hun onderwijspositie was in de
herkomstgebieden zo mogelijk nog ongunstiger dan die van de mannen. Vooral op
het Marokkaanse platteland werd onderwijs voor vrouwen niet nodig gevonden. Het
werd zelfs schadelijk geacht.

Gegeven de geschetste achtergrond van de Turken en Marokkanen die nu tot de
ouderen behoren, is te verwachten dat een groot deel van hen in het geheel geen of
ten hoogste basisonderwijs heeft gevolgd. Denkbeelden en opvattingen over
ouderen uit de minderheden zijn voor een groot deel gebaseerd op lokaal
onderzoek. Het gaat daarbij over het algemeen om vraaggesprekken met kleine
aantallen ouderen. Soms zijn de onderzoeken toegespitst op ouderen uit één of
enkele specifieke herkomstgroeperingen. In hoofdstuk 1 (§ 1.2 ) is over deze
onderzoeken al gezegd dat de respondenten vaak een specifieke selectie uit de
lokale ouderenbevolking van de minderheden zijn en dat de aantallen, een
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uitzondering daargelaten, te klein zijn om er algemene uitspraken, bijvoorbeeld
over hét opleidingsniveau van dé ouderen uit de minderheden, op te baseren. Wat
betreft het opleidingsniveau komt daar nog bij dat de informatie daarover in de
lokale onderzoeken in veel gevallen weinig precies is. De lokale onderzoeken geven
dan ook niet meer dan een beeld van het opleidingsniveau van ouderen uit de
minderheden, dat hooguit kan dienen als verwachting voor verder onderzoek. 
Over het opleidingsniveau van de onderzochte Turkse en Marokkaanse ouderen
wordt in de lokale onderzoeken meestal opgemerkt dat de overgrote meerderheid
van hen geen of uitsluitend basisonderwijs heeft gevolgd. Een preciezere
specificatie van het opleidingsniveau ontbreekt in de meeste gevallen. Die wordt
wel gegeven door Martens en Roelandt (1993: 15-16). Zij vermelden opleidingsge-
gevens van 50-64-jarigen uit de vier grootste minderheidsgroeperingen op basis
van de SPVA'91. Van de Marokkaanse 50-64-jarigen in de SPVA'91 had meer dan
90% geen basisonderwijs gevolgd of het basisonderwijs niet afgemaakt. Bij Turken
was dit 55%. Vergelijkbare percentages op basis van de SPVA'94 geeft de
Rapportage ouderen 1996 van het SCP (Timmermans 1996: 192). Daarbij wordt
geconstateerd dat het opleidingsniveau van de oudere Turkse en Marokkaanse
vrouwen nog weer lager is dan dat van de mannen.

De migratie van oudere Surinamers en Antillianen heeft veel minder dan die van
de Turken en Marokkanen het karakter van een arbeidsmigratie gehad. Het is een
inmiddels algemeen bekend gegeven dat Surinamers en Antillianen in de jaren
vijftig en zestig naar Nederland kwamen om hun studie af te ronden of om hier een
studie te volgen die in het herkomstland niet werd aangeboden. In de jaren zestig
begon vanuit Suriname en in mindere mate ook vanuit de Antillen ook een vorm
van arbeidsmigratie op gang te komen. Deze was echter anders van aard dan de
arbeidsmigratie vanuit Turkije en Marokko. De migranten uit Suriname en de
Antillen waren beter opgeleid en kwamen als vaklieden, administratief opgeleiden
en verplegenden terecht in functies op employé-niveau en hoger. In de periode voor
en rond de onafhankelijkheid van Suriname vestigden zich vervolgens ook
aanzienlijke aantallen lager opgeleide en ongeschoolde Surinamers in Nederland.
Migratie van ongeschoolden vanuit de Antillen is een betrekkelijk recent
verschijnsel en vooral een gevolg van de sociaal-economische ontwrichting aldaar.
Voor het opleidingsniveau van Surinamers en Antillianen is het voorts van belang
dat er in de herkomstlanden in de jaren veertig en vijftig een redelijk functionerend
systeem van onderwijs tot op het niveau van de eerste fase van het voortgezet
onderwijs bestond.

De achtergronden en het verloop van de migratie van Surinamers en Antillianen
doen verwachten dat het opleidingsprofiel van de ouderen onder hen veel meer lijkt
op dat van de autochtone bevolking. Meer in het bijzonder zal het aantal ouderen
onder de Surinamers en Antillianen dat geen of uitsluitend basisonderwijs heeft
gevolgd, aanzienlijk kleiner zijn dan onder de Turken en Marokkanen. In de lokale
onderzoeken wordt meestal gemeld dat het opleidingsniveau van de bij deze
onderzoeken betrokken oudere Surinamers en Antillianen laag is, maar dat ze beter
zijn opgeleid dan de oudere Turken en Marokkanen.
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Van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen van 50-64 jaar die hebben meegedaan
aan de SPVA'91 heeft een kwart geen of slechts enkele jaren basisonderwijs
gevolgd. Bijna 40% van de Surinamers in deze leeftijdsklasse en ongeveer de helft
van de Antillianen heeft een opleiding op ten minste mbo-niveau. Hiervoor is al
vermeld dat de Rapportage ouderen 1996 cijfers bevat over het opleidingsniveau
van ouderen op basis van de SPVA'94. De ouderen zijn daarbij ingedeeld in twee
leeftijdsklassen: 50-54 jaar en 55-64 jaar (Timmermans 1996: 192). Onder de
Surinaamse en Antilliaanse ouderen is vooral bij de vrouwen het percentage dat
geen of slechts enkele jaren basisonderwijs heeft gehad in de jongere leeftijdsklasse
beduidend lager dan in de hoogste leeftijdsklasse. Van 50-54-jarige vrouwen heeft
12% het basisonderwijs niet afgerond, terwijl dit bij de 55-64-jarigen 27% is.

Beheersing van de Nederlandse taal

Bij onderzoek onder volwassen Turken en Marokkanen blijkt het telkens weer
nodig vraaggesprekken te laten voeren door interviewers die Turks, Arabisch of
Berbers spreken. Ondanks een veelal langdurig verblijf in Nederland heeft het
merendeel van de wat oudere Turkse en Marokkaanse respondenten dermate veel
moeite met de Nederlandse taal dat een uitsluitend in het Nederlands gevoerd
vraaggesprek zou leiden tot een hoge mate van onbetrouwbaarheid in de
beantwoording van vragen. Hieruit kan al worden afgeleid dat de beheersing van de
Nederlandse taal onder oudere Turken en Marokkanen te wensen over laat.
Ook in de lokale onderzoeken onder ouderen uit de minderheden zijn vraagge-
sprekken met Turken en Marokkanen steeds gevoerd door personen die de
desbetreffende talen spraken. In alle gevallen wordt gerapporteerd dat de
meerderheid van deze ouderen de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreekt en
grote moeite heeft met het verstaan van het Nederlands. Voor de vrouwen geldt dit
in nog sterkere mate dan voor de mannen. Van Toorn (1992: 34) vermeldt ook
gegevens over lees- en schrijfvaardigheid in het Nederlands. Van de 46 Turkse
respondenten in zijn onderzoek kan vrijwel niemand lezen of schrijven in het
Nederlands. Het merendeel heeft overigens ook moeite met lezen en schrijven in de
eigen taal. Ook op dit punt staan de vrouwen er nog weer slechter voor dan de
mannen. 

De indrukken uit de lokale onderzoeken worden bevestigd door gegevens uit de
SPVA's van 1991 en 1994. Van Turkse en Marokkaanse 55-plussers die aan de
SPVA'91 hebben meegedaan zegt meer dan de helft de Nederlandse taal slecht te
beheersen. Niet meer dan 2% van deze groepering geeft aan weinig moeite te
hebben met het Nederlands (Beljaarts en Verweij 1995: 30). De gegevens uit de
SPVA'94 over 50-64-jarigen die in de Rapportage ouderen 1996 worden genoemd,
wijzen in dezelfde richting. De helft van de oudere Turken en Marokkanen beheerst
de Nederlandse taal naar eigen zeggen slecht.

Over de vraag hoe het komt dat de oudere Turken en Marokkanen ondanks hun
langdurige verblijf in Nederland de Nederlandse taal zo slecht beheersen, hebben
de lokale en landelijke studies weinig te melden. Soms wordt een verband met het
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lage opleidingsniveau en het remigratieperspectief gesuggereerd (Tas en Schokker
1997: 43; Timmermans 1996: 193). Soms echter wordt ook een zekere behoefte aan
betere beheersing van het Nederlands gesignaleerd. Vooral de oudere vrouwen
(Van Tilburg en Monbredau 1995: 36) geven er blijk van het belang van de
beheersing van het Nederlands te onderkennen. De aard van het aanbod zou echter
een belemmering vormen voor deelname aan een cursus.

Hiervoor is al duidelijk geworden dat het merendeel van de Surinaamse en Antil-
liaanse ouderen op zijn minst heeft deelgenomen aan basisonderwijs. In de tijd dat
zij in Suriname of de Antillen op school zaten, werd het onderwijs daar in het
Nederlands gegeven. Alleen al daarom is het te verwachten dat zij veel minder
moeite hebben met de Nederlandse taal dan de Turkse en Marokkaanse ouderen. In
de SPVA'94 zegt twee derde tot drie kwart van de Surinaamse en Antilliaanse
ouderen niet of nauwelijks problemen met de Nederlandse taal te hebben
(Timmermans 1996: 193). Voor een beperkte groep Surinaamse en Antilliaanse
ouderen vormt het Nederlands echter wel een probleem. Vanwege hun lagere
opleidingsniveau is het te verwachten dat dit vooral het geval is bij de vrouwelijke
55-plussers.

3.4 Opleidingsniveau 

Voor een nadere analyse van het opleidingsniveau van ouderen en toekomstige
ouderen uit de minderheden, wordt hier om te beginnen uitgegaan van het hoogste
diploma dat iemand heeft behaald (tabel 3.1). Tot de ouderen worden in dit hoofd-
stuk personen van 55 tot en met 69 jaar gerekend. Personen in de leeftijdsklasse
40-54 jaar worden aangeduid als toekomstige ouderen.
De bovengrens van 69 jaar is bij de ouderen gekozen om de invloed van de ver-
schillen in leeftijdsopbouw tussen ouderen uit de minderheden en autochtone
ouderen beperkt te houden. Het aandeel 70-plussers is in de autochtone bevolking
en ook onder de Surinamers en Antillianen namelijk veel groter dan onder de
Turken en Marokkanen (zie hoofdstuk 2, § 2.2). Aangezien jongeren beter zijn
opgeleid dan ouderen, geeft een vergelijking van de opleidingsniveaus van
55-plussers zonder een bovengrens in de leeftijd een vertekend beeld van de ver-
schillen in opleidingsniveau. Ook binnen de leeftijdsklasse 55-69 jaar zijn er
overigens nog flinke verschillen in leeftijdsopbouw en zijn Turken en Marokkanen
nog beduidend jonger dan Surinamers/Antillianen, Zuid-Europeanen en de autoch-
tone bevolking. Teneinde de gegevens over de ouderen en toekomstige ouderen
reliëf te geven, zijn in tabel 3.1 ook de opleidingsniveaus van 30-39-jarigen
opgenomen.
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Tabel 3.1 Opleidingsniveau, naar leeftijd, herkomstland en geslacht, 1992 tot en met 1996 (in procenten)a

mannen vrouwen

leeftijd in max. vbo/ mbo/havo/ hbo/ max. vbo/ mbo/havo/ hbo/
jaren bao mavo vwo wo bao mavo vwo wo

 Turkije 30-39 51,3 25,3 15,1 8,3 68,7 18 10,6 2,7
40-54 77,8 13,9 6,3 2 88,0 9,8 1,6 0,5
55-69 87,7 7,9 2,0 2,4 100,0 0 0 0

 Marokko 30-39 54,7 23,1 16,6 5,6 78,5 10,6 5,3 5,6
40-54 77,9 11,6 6,3 4,2 89,7 5,1 4,7 0,6
55-69 91,0 7,5 1,5 0,0 100 0,0 0,0 0,0

 Suriname/Antillen 30-39 21,3 26,2 34,1 18,4 22,2 27,2 39,8 10,8
40-54 24,9 25,0 30,3 19,9 38,7 20,2 25,3 15,8
55-69 45,3 26,8 14,4 13,6 48,9 19,6 15,0 16,6

Zuid-Europa 30-39 24,9 25,7 32,8 16,6 18,6 26,9 35,3 19,2b

40-54 23,8 36,2 19,6 20,4 37,6 30,4 22,1 10,0
55-69 49,9 15,1 34,6 0,4 76,4 10,6 11,8 1,2

 Nederland 30-39 6,6 20,8 45,1 27,6 7,0 21,9 47,1 24,0
40-54 11,0 20,5 41,4 27,1 15,6 31,9 34,8 17,7
55-69 18,4 21,2 40,9 19,5 31,3 35,7 23,2 9,8

Voor aantallen, zie bijlage A.a

Zuid-Europa = Griekenland, voormalig Joegoslavië, Italië, Spanje, Portugal.b

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

Tabel 3.1 vormt in hoofdlijnen een bevestiging en aanvulling van het beeld dat uit
paragraaf 3.3 naar voren is gekomen. Het opleidingsniveau van ouderen en
toekomstige ouderen uit de minderheden is veel lager dan dat van autochtone
ouderen. Vooral Turkse en Marokkaanse ouderen zijn buitengewoon laagopgeleid.
Van de 55-69-jarige vrouwen onder hen heeft niemand na het basisonderwijs een
diploma behaald. Het opleidingsniveau van de mannen is nauwelijks hoger.
Onder de Surinaamse en Antilliaanse ouderen is het aandeel personen met een
diploma van een school voor voortgezet onderwijs veel hoger dan bij hun Turkse en
Marokkaanse leeftijdgenoten. Meer dan de helft van de 55-69-jarige Surinamers en
Antillianen heeft een diploma op ten minste vbo/mavo-niveau. Het opleidings-
niveau van de oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is nog iets hoger dan dat
van de mannen: meer dan 30% van de 50-69-jarige Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen heeft een diploma op ten minste mbo-niveau. Zij doen in dit opzicht niet
onder voor autochtone vrouwen in dezelfde leeftijdsklasse. 

Het opleidingsniveau van Surinaamse en Antilliaanse ouderen is veel hoger dan dat
van Turkse en Marokkaanse ouderen. Toch is ook bij de Surinamers en Antillianen
het aandeel personen met ten hoogste een opleiding op het niveau van de basis-
school beduidend groter dan bij autochtone ouderen. Overigens heeft ook van de
autochtone ouderen een aanzienlijk deel geen diploma van een school voor
voortgezet onderwijs behaald. Bijna een derde van de 55-69-jarige autochtone
vrouwen heeft ten hoogste het basisonderwijs afgemaakt.
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Het is een algemeen kenmerk van onze huidige samenleving dat binnen een dwars-
doorsnede van de bevolking, ouderen altijd minder hoog zijn opgeleid dan
jongeren. Dit is een gevolg van de sterke stijging van de deelname aan onderwijs in
de loop van de tijd. Jongeren gaan steeds langer naar school en nemen steeds meer
deel aan hogere vormen van onderwijs. Dit geldt niet alleen voor ons land, maar
ook voor de herkomstlanden van de minderheden. In tabel 3.1 zijn dan ook de
jongere leeftijdsklassen in vrijwel alle herkomstgroeperingen aanzienlijk beter
opgeleid dan de oudere. Bij Turken en Marokkanen is echter het verschil tussen de
ouderen (55-69 jaar) en de toekomstige ouderen (40-54 jaar) beperkt. Ook van de
toekomstige ouderen onder hen heeft de overgrote meerderheid hoogstens het
basisonderwijs afgerond. Pas de leeftijdsklasse daaronder (30-39-jaar) is beter
opgeleid. Van de Turkse en Marokkaanse mannen in deze leeftijdsgroep heeft bijna
de helft een diploma van een opleiding in het voorgezet onderwijs behaald. Omdat
de autochtone bevolking in de jongere leeftijdsklasse eveneens veel beter is
opgeleid, blijft ook onder de 30-39-jarigen het opleidingsniveau van de minder-
heden aanzienlijk lager dan dat van de autochtone bevolking.

Het patroon van geringe verschillen tussen ouderen en toekomstige ouderen, dat
zich uitsluitend voordoet bij Turken en Marokkanen, komt bij hen ook terug bij
andere aspecten van de leefsituatie. In hoofdstuk 2 (§ 2.6) was het al zichtbaar bij
kenmerken van huishoudens. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat bij de
Turken en Marokkanen zowel de ouderen als de toekomstige ouderen behoren tot
de primaire arbeidsmigranten en dat zij dientengevolge meer met elkaar gemeen
hebben dan toekomstige ouderen en ouderen uit de overige herkomstgroeperingen.

De opleidingsniveaus van de Surinamers en Antillianen vertonen een bijzonder
profiel. Het geringere aandeel personen met ten hoogste basisonderwijs in de
jongere leeftijdsklassen komt overeen met het algemene patroon. Bij de vrouwen is
echter het percentage met een hbo/wo-opleiding bij de 30-39-jarigen kleiner dan in
de leeftijdsklassen daarboven. Hierin weerspiegelt zich het specifieke karakter van
een deel van de migratie van Surinamers en Antillianen naar Nederland. In para-
graaf 2.2 is al uiteengezet dat zich onder de Surinaamse en Antilliaanse migranten
die in de jaren zestig naar Nederland zijn gekomen, velen bevonden die hier hun
studie kwamen afronden aan een hogeschool of universiteit. Bij de latere migratie
van Surinamers en Antillianen verloor dit migratiemotief aan betekenis. De latere
migranten kwamen vooral vanwege de politieke en sociaal-economische
instabiliteit in het herkomstland.

In de hiervoor gepresenteerde EBB-gegevens kon geen onderscheid worden
gemaakt tussen personen die geen of slechts enkele jaren onderwijs hebben gevolgd
en zij die ten minste de basisschool hebben afgemaakt. Dat kan wel aan de hand
van gegevens uit de SPVA's van 1991 en 1994 (zie figuur 3.1). 
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Figuur 3.1 Opleiding van ouderen en toekomstige ouderen, naar herkomstland en
leeftijd, 1991/1994 (40-69-jarigen; in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Het merendeel van de oudere Turken en Marokkanen die geen diploma van een
voortgezette opleiding hebben, blijkt ook het basisonderwijs niet te hebben
afgemaakt. Zij hebben in het geheel geen onderwijs gehad of slechts een beperkt
aantal jaren deelgenomen aan onderwijs op basisschoolniveau. Van de oudere
Turken heeft zo'n drie kwart het basisonderwijs niet afgerond; bij de Marokkanen
geldt dit voor 90% van de ouderen. Van de Surinaamse ouderen met ten hoogste
basisonderwijs heeft de helft geen of slechts enkele jaren onderwijs gevolgd. In de
totale Surinaamse ouderenbevolking vormen zij met 40% een aanzienlijk aantal.
Onder de Antilliaanse ouderen is het aandeel van de laagstopgeleiden iets meer dan
20%. Het percentage autochtone ouderen dat de basisschool niet volledig heeft
doorlopen, is een fractie van degenen die niet verder zijn gekomen dan de basis-
school.
In de meeste herkomstgroeperingen zijn onder de toekomstige ouderen de aantallen
personen die geen of slechts enkele jaren basisonderwijs hebben gevolgd veel
kleiner dan onder de ouderen. Toch is hun aandeel onder de Turkse 40-54-jarigen
met meer dan 40% nog erg groot en onder de Marokkanen in deze leeftijdsklasse
vormen zij zelfs nog de overgrote meerderheid. Ook bij de toekomstige ouderen
onder de Surinamers en Antillianen zijn de aantallen zeer laagopgeleiden nog
substantieel.

Onder de ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden zijn de mannen in
de meeste herkomstgroeperingen hoger opgeleid dan de vrouwen. Het is dus te
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Figuur 3.2 Opleiding van ouderen, naar herkomstland en geslacht, 1991/1994 (55-
69-jarigen, in procenten)

verwachten dat van de oudere vrouwen een groter deel geen of slechts enkele jaren
basisonderwijs heeft gevolgd dan van de oudere mannen. Dit blijkt ook inderdaad
het geval (figuur 3.2). 

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Vooral bij de Turkse ouderen is het aandeel van de laagstopgeleiden bij de vrouwen
veel groter dan bij de mannen. Bij de Marokkanen is het verschil tussen mannen en
vrouwen gering, maar dat komt doordat bij hen zowel de oudere mannen als vrou-
wen extreem weinig onderwijs hebben gehad. De Surinaamse ouderen vertonen
weer wel een duidelijk sekseverschil en wel ten nadele van de vrouwen. Het aandeel
van de laagstopgeleiden is onder de oudere Surinaamse vrouwen meer dan
10 procentpunten hoger dan onder de oudere Surinaamse mannen.

De SPVA-cijfers over het opleidingsniveau van de oudere Surinamers en
Antillianen zijn overigens over het geheel genomen iets ongunstiger dan de EBB-
cijfers die in tabel 3.1 staan. Ook de autochtone SPVA-ouderen zijn lager opgeleid
dan de autochtone EBB-ouderen. Het aandeel autochtone ouderen met hooguit
basisonderwijs is in de SPVA zowel bij de mannen als bij de vrouwen zo'n 10
procentpunten hoger dan in de EBB. De verschillen zijn vrijwel zeker het gevolg
van steekproefverschillen. De EBB is een landelijk onderzoek, terwijl in de SPVA
de vier grote steden zijn oververtegenwoordigd en plattelandsgebieden onderver-
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Figuur 3.3 Opleiding van ouderen: voltooid en gevolgd, naar herkomstland,
1991/1994 (55-69-jarigen, in procenten)

tegenwoordigd. 

Niet afgeronde opleidingen

De tot dusver gepresenteerde cijfers gaan over afgeronde opleidingen. Wanneer ook
rekening wordt gehouden met opleidingen die niet zijn afgerond maar waaraan
men wel heeft deelgenomen, is het beeld vooral bij de oudere Surinamers en
Antillianen iets gunstiger (figuur 3.3). Bij de Turken en Marokkanen is er weinig
verschil. Bijna alle Turken en Marokkanen die het basisonderwijs niet hebben
afgerond, hebben er in het geheel niet aan deelgenomen. Dit houdt in dat de
overgrote meerderheid van de Marokkaanse en Turkse vrouwen en van de
Marokkaanse mannen in de leeftijd van 55-69 jaar in het geheel geen onderwijs
heeft gevolgd. Aangenomen kan worden dat zij vrijwel allen kunnen lezen noch
schrijven. Dit is van belang in verband met de mogelijkheden tot het geven van
voorlichting over regelingen en voorzieningen die voor ouderen beschikbaar zijn.
Op voorhand is duidelijk dat schriftelijke voorlichting bij deze ouderen weinig
zinvol is.

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Van de oudere Surinamers en Antillianen blijkt een aanzienlijk deel van degenen
die het basisonderwijs niet hebben voltooid, wel enige tijd basisonderwijs te hebben
gevolgd. Terwijl zo'n 40% van de oudere Surinamers geen afgeronde opleiding op
het niveau van het basisonderwijs heeft afgerond, is het aandeel dat in het geheel
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Figuur 3.4 Hoogst gevolgde opleiding van inwonende kinderen bij oudere hoofden
van huishoudens die zelf hoogstens het basisonderwijs hebben afgerond, naar
herkomstland, 1991/1994 (55-69-jarigen; in procenten)

geen onderwijs heeft gevolgd iets meer dan 20%. Bij de oudere Antillianen zijn
deze cijfers respectievelijk ruim 20% en iets minder dan 10%.

De opleiding van inwonende kinderen

In hoofdstuk 2 (§ 2.6) is gebleken dat de overgrote meerderheid van de ouderen uit
de minderheden kinderen in Nederland heeft. Hiervoor is al duidelijk geworden dat
de jongere generaties uit de minderheden veel beter zijn opgeleid dan de ouderen.
Wanneer er in de huishoudens van ouderen uit de minderheden nog kinderen
aanwezig zijn, dan zullen deze dus over het algemeen een hogere opleiding hebben
dan hun ouders. Dit is van belang voor de draagkracht van het huishouden. Hoger
opgeleiden weten doorgaans beter hun weg te vinden in de instellingen van de
Nederlandse samenleving. Als er problemen zijn waarvoor een beroep moet worden
gedaan op instanties of voorzieningen, kunnen hoger opgeleide kinderen uit de
minderheden hun lager opgeleide ouders daarbij helpen.

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Op basis van gegevens uit de SPVA's van 1991 en 1994 is het mogelijk het oplei-
dingsniveau van hoofden van huishoudens te vergelijken met het opleidingsniveau
van de kinderen die nog deel uitmaken van het huishouden. Voor het onderwerp
van deze paragraaf gaat de belangstelling in de eerste plaats uit naar de hoofden
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van huishoudens die geen diploma hebben behaald van enige vorm van voortgezet
onderwijs (figuur 3.4). 

In het overgrote deel van de huishoudens waarvan het hoofd ten hoogste het
basisonderwijs heeft afgerond, hebben de kinderen deelgenomen aan hogere
vormen van onderwijs. Dit geldt voor elk van de onderscheiden herkomst-
groeperingen. Bij de Turken en Marokkanen is dit in het merendeel van de
gevallen lbo of mavo. Bij de Surinaamse ouderen vormen kinderen met opleidingen
boven het niveau lbo/mavo zelfs de meerderheid. 

3.5 Beheersing van de Nederlandse taal

De beheersing van de Nederlandse taal is voor ouderen uit de minderheden van
speciaal belang. Op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk is al opgemerkt dat zij
in verband met hun gezondheidssituatie, financiële positie, woonsituatie, tal van
regelingen en voorzieningen en vanwege eventuele remigratieplannen, regelmatig
contact moeten opnemen met vertegenwoordigers van Nederlandse instellingen.
Sommige ouderen komen in omstandigheden te verkeren waarin zij voor hun
sociale contacten minstens voor een deel aangewezen raken op hun Nederlands
sprekende omgeving. Uit de lokale studies waarnaar in paragraaf 3.3 is verwezen,
komt het beeld naar voren dat de overgrote meerderheid van de Marokkaanse en
Turkse ouderen de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheerst. Surinaamse en
Antilliaanse ouderen lijken daarentegen weinig moeite te hebben met het
Nederlands.
Aangenomen kan worden dat door de beperkte taalvaardigheid in het Nederlands,
de toch al geringe kansen op werk van de oudere beroepsbevolking uit de
minderheden vrijwel tot nul worden gereduceerd. Voorts wordt in de lokale studies
gesignaleerd dat er ernstige problemen zijn in de communicatie tussen oudere
Turken en Marokkanen en vertegenwoordigers van Nederlandse instellingen.
Vooral bij ziekte levert de geringe beheersing van de Nederlandse taal een reeks
van problemen op die een goede behandeling en zorgverlening belemmeren
(Beljaarts en Veenman 1997: 29-32). De problemen betreffen niet alleen de directe
communicatie tussen arts en patiënt die nodig is voor een adequate diagnose en
behandeling, maar ook het medicijngebruik. Aanwijzingen voor gebruik worden
vaak niet of verkeerd begrepen.

Over de beheersing van de Nederlandse taal door personen uit de minderheden zijn
alleen indirecte gegevens beschikbaar. In de SPVA zijn vragen gesteld over de
mate waarin men moeite heeft met het Nederlands in een aantal gebruikssituaties:
bij het voeren van een gesprek, het lezen van een krant en het volgen van een
radio- of televisieprogramma. Verder is gevraagd of men weleens een brief in het
Nederlands schrijft of hulp inroept bij het invullen van formulieren. De antwoorden
op deze vijf vragen vertonen onderling een sterke samenhang. Gezamenlijk zijn ze
te beschouwen als een betrouwbare, zij het globale, schaal voor de mate waarin
anderstaligen moeite hebben met de Nederlandse taal (Martens en Roelandt 1993:
76). Ten behoeve van de analyse die hier wordt gepresenteerd, zijn schaalscores
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Figuur 3.5 Zeer veel moeite met de Nederlandse taal, naar leeftijd en herkomstland,
1991/1994 (25-69-jarigen; in procenten)

berekend door 1 punt toe te kennen aan een antwoord dat weergeeft dat men vaak
of altijd moeite heeft met het Nederlands. Met vijf vragen is de maximumscore op
de schaal dan 5 punten. Voor de weergave van de resultaten in figuur 3.5 is
uitgegaan van het aandeel personen met een schaalscore van 3 of meer. Dit zijn dus
personen die op het merendeel van de vragen een antwoord hebben gegeven dat
wijst op zeer veel moeite met de Nederlandse taal. Aangenomen kan worden dat
deze personen het Nederlands niet of nauwelijks beheersen.

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

De overgrote meerderheid van de Turkse en Marokkaanse ouderen heeft zeer veel
moeite met de Nederlandse taal. De toekomstige ouderen staan er iets beter voor,
maar ook van hen beheerst ruim de helft het Nederlands niet of nauwelijks. Van de
Surinaamse ouderen heeft één op de vijf zeer veel moeite met de Nederlandse taal.
De Antilliaanse ouderen staan er beter voor: het aantal van hen dat zeer veel moeite
heeft met het Nederlands is gering.
Bij het beschouwen van deze gegevens moet men er rekening mee houden dat een
score van minder dan 3 punten op de taalvaardigheidsschaal niet zonder meer
inhoudt dat men vlot in het Nederlands kan communiceren. Wie vlot Nederlands
verstaat, leest, spreekt en schrijft zou op de schaal een score 0 moeten hebben. Het
aandeel van de Turkse en Marokkaanse ouderen met deze score is niet groter dan
2%-3%. Bij de Surinamers is dit bijna 60% en bij de Antillianen 70%.
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Figuur 3.6 Moeite met de Nederlandse taal, naar leeftijd, herkomst en het hebben
van kinderen, 1991/1994 (gemiddelde schaalscore voor moeite met het Nederlands)

Relatie met de aanwezigheid van kinderen en de huishoudensvorm

Hiervoor is al opgemerkt dat personen naarmate zij ouder worden in toenemende
mate te maken krijgen met instellingen, instanties en hulp- en zorgverleners. Het is
gebruikelijk dat ouderen uit de minderheden die de Nederlandse taal niet of
onvoldoende beheersen daarbij de hulp inroepen van hun kinderen. Wie als oudere
geen kinderen heeft, is meer op zichzelf aangewezen en het is denkbaar dat deze
personen gemotiveerder zijn zich de Nederlandse taal eigen te maken en dus
minder moeite hebben met het Nederlands dan ouderen uit de minderheden die wel
kinderen hebben. 
De samenhang tussen het hebben van kinderen en de taalvaardigheid onder
ouderen uit de minderheden is geanalyseerd met behulp van de SPVA-
taalvaardigheidsscore. Een hoge score op de schaal wijst op veel moeite met het
Nederlands (figuur 3.6).

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Zowel onder de ouderen als onder de toekomstige ouderen hebben degenen die geen
kinderen hebben in vrijwel alle gevallen minder moeite met het Nederlands dan
personen die in principe kunnen terugvallen op hun kinderen. De verschillen zijn
bij Turken en Marokkanen groter dan bij Surinamers en Antillianen. Dat ligt ook
wel voor de hand, omdat het overgrote deel van de Surinamers en Antillianen hoe
dan ook weinig of geen moeite met het Nederlands heeft.
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Eenzelfde gedachtegang volgend als ten aanzien van het hebben van kinderen, is
het ook voorstelbaar dat alleenstaanden de Nederlandse taal beter beheersen dan
personen die een huishouden met anderen delen. Voor bijstand bij contacten met
hulpverleners en instanties kan een deel van de alleenstaanden wellicht een beroep
doen op uitwonende kinderen, maar dit zal niet altijd zonder meer mogelijk zijn.
Bovendien is het te verwachten dat alleenstaanden meer behoefte hebben aan
contacten in hun directe sociale omgeving. Beheersing van de Nederlandse taal
stelt hen in staat ook relaties met autochtone buren en buurtgenoten aan te knopen.
Om deze veronderstelling te onderzoeken is op basis van de SPVA-gegevens ook de
samenhang geanalyseerd tussen de huishoudensvorm waar ouderen uit de minder-
heden deel van uitmaken en de moeite die zij hebben met het Nederlands. De
resultaten steunen de verwachtingen niet. Alleenstaanden hebben niet minder
moeite met de Nederlandse taal dan personen die in een huishouden samenwonen
met een partner, kinderen of anderen. 

Beheersing van het Nederlands en opleiding

In paragraaf 3.4 is een verband gesuggereerd tussen het opleidingsniveau van
ouderen uit de minderheden en hun geringe beheersing van het Nederlands. Ten
gevolge van hun geringe opleiding zouden vooral Turkse en Marokkaanse ouderen
de basisvaardigheden missen om zich de Nederlandse taal eigen te maken. Als dit
zo is, dan is het te verwachten dat hoger opgeleide ouderen uit de minderheden
minder moeite hebben met het Nederlands dan lager opgeleide. 
Hiervoor is gebleken dat het merendeel van de oudere Turken en Marokkanen
weinig of geen onderwijs heeft gevolgd. Toch is er ook onder hen nog wel enige
differentiatie in opleidingsniveau, zeker wanneer ook de 40-55-jarigen bij de
analyse worden betrokken. In veel sterkere mate geldt dit nog voor de Surinamers
en Antillianen. Het is dus tot op zekere hoogte mogelijk om ook bij ouderen uit de
minderheden het verband tussen opleiding en beheersing van het Nederlands te
analyseren. Figuur 3.7 brengt de resultaten hiervan in beeld. 
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Figuur 3.7 Moeite met de Nederlandse taal, naar leeftijd, herkomst en opleiding
(gemiddelde schaalscore voor moeite met het Nederlands)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94)

De verwachte samenhang tussen de hoogte van de opleiding en de beheersing van
het Nederlands tekent zich in figuur 3.7 duidelijk af. In alle gevallen hebben de
hoger opgeleiden minder moeite met het Nederlands dan de lager opgeleiden.
Tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen zijn er wel verschillen in het
patroon van de samenhangen. Bij de Turken is vooral onder de 55-plussers het
verschil tussen personen die geen basisonderwijs hebben afgerond en degenen die
alleen het basisonderwijs hebben voltooid, veel kleiner dan het verschil tussen de
hoger opgeleiden en personen met alleen basisonderwijs. Bij de Marokkanen is
juist het verschil tussen de laagste twee opleidingsklassen groot. Dat is ook bij de
Surinamers het geval.

Hiervoor is vastgesteld dat 55-plussers uit de minderheden meer moeite hebben met
het Nederlands dan 40-54-jarigen. In figuur 3.7 is echter te zien dat bij een gelijk
opleidingsniveau de verschillen tussen de leeftijdsklassen wegvallen. Dat toekom-
stige ouderen uit de minderheden minder moeite met het Nederlands hebben dan
ouderen, moet dus worden toegeschreven aan het hogere opleidingsniveau van de
toekomstige ouderen.

Het terugkeerperspectief als rem op het leren van Nederlands?

In hoofdstuk 2 (§ 2.8) is gebleken dat bij veel ouderen uit de minderheden het
verlangen bestaat om terug te keren naar het herkomstland. Het aantal personen dat
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daadwerkelijk terugkeert, is weliswaar niet erg groot, maar in de lokale studies
wordt aan het terugkeerperspectief een belangrijke rol toegekend in het dagelijks
bestaan van ouderen uit de minderheden. Door hun gerichtheid op terugkeer
zouden zij de vraag hoe de oude dag in Nederland door te brengen van zich
afzetten. Dat zou weer tot gevolg hebben dat ze zich niet oriënteren op de
voorzieningen die voor ouderen beschikbaar zijn. De wens tot terugkeer wordt ook
gezien als een factor die een negatieve invloed heeft op de bereidheid zich de
Nederlandse taal eigen te maken. Als men te zijner tijd toch terugkeert, waarom
zou men dan kosten maken en de moeite nemen een cursus Nederlands te volgen?
Wie daarentegen het vaste plan heeft in Nederland te blijven, zal wellicht eerder
een poging wagen zich de taal eigen te maken.
Een samenhang tussen de beheersing van het Nederlands en de wens tot terugkeer
is ook op andere gronden te verwachten. Het is namelijk denkbaar dat personen die
de Nederlandse taal beter beheersen, zich meer in de Nederlandse samenleving
opgenomen voelen en als gevolg daarvan minder drang tot terugkeer hebben.

Er zijn dus verschillende redenen om een samenhang te veronderstellen tussen de
wens tot terugkeer en de beheersing van de Nederlandse taal. Uit figuur 3.8 blijkt
dat een dergelijke samenhang zich ook daadwerkelijk voordoet, zij het uitsluitend
bij Turken en Marokkanen. Zowel bij de ouderen als bij de toekomstige ouderen
onder de Turken en Marokkanen hebben degenen die terug willen keren meer
moeite met het Nederlands dan zij die in Nederland willen blijven. De verschillen
zijn echter niet groot en bij de Surinamers en Antillianen is er geen verschil van
betekenis.
 
Van personen die terug wensen te keren is ook bekend of zij mogelijkheden zien de
terugkeerwens te realiseren. Ook dit hangt bij Turken en Marokkanen van 40 jaar
en ouder in zekere mate samen met de beheersing van het Nederlands. Het verband
heeft echter een merkwaardige vorm. Tussen degenen die wel mogelijkheden tot
terugkeer zien en zij die deze mogelijkheden niet zien zijn er geen systematische
verschillen in de beheersing van het Nederlands. Er is hier echter ook de mogelijk-
heid van een 'weet niet'-antwoord. Personen die dit antwoord kiezen, hebben aan-
zienlijk minder moeite met het Nederlands dan zij die geen of juist wel mogelijk-
heden zien. De verschillen lopen op tot meer dan twee schaalpunten. Verschillende
verklaringen dringen zich op, maar bij gebrek aan nadere informatie is het niet
goed mogelijk dit verder uit te zoeken.
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Figuur 3.8 Moeite met het Nederlands, naar terugkeerwens, herkomst en leeftijd,
1991/1994 (gemiddelde schaalscore)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

3.6 Deelname aan opleidingen en opleidingsbehoefte

De overgrote meerderheid van de Turkse en Marokkaanse ouderen heeft geen of
zeer weinig onderwijs gevolgd. Het opleidingsniveau van de Surinaamse en
Antilliaanse ouderen is beduidend hoger, maar blijft achter bij dat van autochtone
ouderen. Het volwassenenonderwijs biedt een uitgebreid scala aan mogelijkheden
tot een aanvullende opleiding op latere leeftijd. In de schets van de opleidings- en
onderwijssituatie van de autochtone ouderenbevolking is vermeld dat ongeveer één
op de vijf ouderen deelneemt aan een cursus of opleiding.
Voor een groot deel van het cursus- en opleidingenaanbod in de volwassenenedu-
catie is voorkennis vereist waarover het overgrote deel van de ouderen en toekom-
stige ouderen uit de minderheden niet beschikt. Het volwassenenonderwijs biedt
echter ook de zogeheten basiseducatie aan en het grootste deel van dit aanbod is
specifiek gericht op anderstaligen uit de minderheden. Zij kunnen deelnemen aan
cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) op verschillende niveaus.

Ook voor ouderen uit de minderheden zijn er dus mogelijkheden tot aanvullend
onderwijs. Figuur 3.9 maakt echter duidelijk dat zij hiervan slechts spaarzaam
gebruikmaken. Van de Turkse en Marokkaanse 55-plussers neemt minder dan 2%
deel aan onderwijs. De deelname van de Surinaamse ouderen komt daar niet
bovenuit. Van de SPVA-ouderen nemen de Antillianen met 8% nog het meest deel
aan onderwijs. De onderwijsparticipatie van de autochtone SPVA-ouderen is
opmerkelijk gering. Minder dan 5% van hen neemt deel aan een opleiding, een
cursus of een andere vorm van onderwijs. Dat is veel minder dan het hiervoor
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Figuur 3.9 Onderwijsdeelname naar leeftijd en herkomstgroepering 1992/1994 (in
procenten)

genoemde aandeel van een vijfde uit de Rapportage ouderen 1996. Het verschil kan
te maken hebben met verschillen in de opzet van de onderzoeken waarop de cijfers
zijn gebaseerd. Het participatiecijfer van de Rapportage ouderen komt uit het
onderzoek Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (AVO). In dit onderzoek is
op uitgebreider wijze dan in de SPVA gevraagd naar de deelname aan opleidingen
en cursussen. Daar komt bij dat de autochtone respondenten van de SPVA niet
representatief zijn voor de gehele autochtone bevolking. Hiervoor is al gebleken dat
het opleidingsniveau van de oudere SPVA-deelnemers lager is dan dat van de meer
representatieve EBB-steekproef uit de autochtone bevolking. Hoger opgeleide
ouderen nemen meer deel aan cursussen en opleidingen dan lager opgeleiden, en
ook dat kan bijdragen aan het verschil in de schattingen van de deelname van
ouderen aan opleidingen en cursussen.

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

In elk van de onderscheiden herkomstgroeperingen nemen personen in de jongere
leeftijdsklassen beduidend vaker deel aan onderwijs dan de ouderen. De onderwijs-
deelname van de Turkse en Marokkaanse toekomstige ouderen is echter beduidend
geringer dan die van hun Surinaamse en Antilliaanse leeftijdgenoten. Opmerkelijk
hoog is de onderwijsdeelname van de Antilliaanse 40-54-jarigen. Van hen neemt
bijna een kwart deel aan één of andere vorm van onderwijs. Dat is bijna even veel
als de onderwijsdeelname van de Surinaamse en autochtone 25-34-jarigen. 
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Deelnamecijfers aan de basiseducatie vormen een andere bron van informatie over
de onderwijsdeelname van ouderen uit de minderheden. Het CBS geeft deelname-
cijfers naar leeftijd en herkomst. In 1987 bestond 6% van de allochtone deelnemers
aan de basiseducatie uit 50-plussers. In de loop van de tijd is het aandeel 50-
plussers onder de allochtone deelnemers toegenomen. In 1994 en 1995 had 10%
van basiseducatiedeelnemers een allochtone herkomst. Absoluut gezien namen in
1994 8.200 allochtonen van 50 jaar of ouder deel aan de basiseducatie. In 1995
bedroeg hun aantal 7.600 personen.
Hoe deze aantallen zijn verdeeld over verschillende herkomstgroeperingen en wat
precies het aandeel is van de minderheden, is niet bekend. Wel is bekend dat in
november 1994 bijna 5.700 Turken en iets meer dan 5.000 Marokkanen in de
basiseducatie deelnamen aan een cursus Nederlands als tweede taal (NT2)
(Huisman 1995: 75). Deze cijfers bieden de mogelijkheid de relatieve deelname van
Turkse en Marokkaanse 50-plussers aan de basiseducatie te schatten.
Per 1 januari 1995 bedroeg het aantal Turkse 50-plussers iets meer dan 24.000
personen en waren er ruim 22.000 Marokkaanse 50-plussers (CBS 1996c: 19).
Ervan uitgaande dat het aandeel 50-plussers onder de deelnemers aan NT2 even
groot is als hun aandeel in de totale allochtone deelname aan de basiseducatie, te
weten 10%, kan worden berekend dat van de Turkse en Marokkaanse 50-plussers
in 1994 2,4% deelnam aan een NT2-cursus in de basiseducatie. Dit cijfer komt in
de buurt van de onderwijsdeelnamepercentages die in figuur 3.9 zijn vermeld.
 
In de lokale onderzoeken onder ouderen uit de minderheden wordt soms vermeld
dat er met name onder oudere vrouwen uit de minderheden een behoefte is aan
onderwijs, vooral in de Nederlandse taal. Uit onderzoek onder allochtone deel-
nemers aan de basiseducatie (Doets et al. 1992) blijkt dat deze in veel sterkere mate
dan autochtone deelnemers de behoefte hebben om vaardigheden in het verstaan,
spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal op te doen.
In onderzoek onder 187 allochtonen in de gemeente Delft is voorts vastgesteld dat
bijna twee derde van de laagopgeleiden onder hen sterke leerwensen heeft (Groen
et al. 1993). Van de hoger opgeleide allochtonen in dit onderzoek had drie kwart
sterke leerwensen. Bij de laagopgeleiden leeft vooral de behoefte de Nederlandse
taal te leren. Bij bijna 40% van hen is die behoefte sterk tot zeer sterk. Bij ouderen
en mannen bleek de behoefte minder groot dan bij jongeren en vrouwen. De leer-
behoefte, ook onder ouderen uit de minderheden, lijkt aanzienlijk, maar er blijken
tal van belemmeringen te zijn om die om te zetten in deelname aan onderwijs.
Onbekendheid met het aanbod, onvoldoende vooropleiding en de kosten worden
genoemd als enkele van de belangrijkste belemmeringen. 

In onderzoek onder allochtonen in Amsterdam (Van Schooten et al. 1995: 41) is
gevraagd naar de wens tot het volgen van een cursus NT2. Van de 730
onderzochten waren er 410 die het Nederlands niet of nauwelijks beheersten. Van
hen wilde 73% een cursus NT2 gaan volgen. Bij de 50-plussers was dit aandeel
echter veel kleiner; van hen had 35% de wens tot deelname aan een NT2-cursus.
Bij Turken is in dit onderzoek een grotere belangstelling voor deelname aan een
NT2-cursus vastgesteld dan bij Marokkanen. 
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3.7 Samenvatting en conclusies

Het gangbare beeld van het opleidingsniveau, de deelname aan onderwijs en de be-
heersing van de Nederlandse taal van ouderen uit de minderheden is sterk negatief.
De indruk bestaat dat zij vrijwel geen onderwijs hebben gevolgd, nauwelijks zijn te
bewegen tot deelname aan cursussen en zeer veel moeite hebben met de Neder-
landse taal. De gegevens die in de rapportage zijn gepresenteerd, maken duidelijk
dat dit beeld enige nuancering behoeft. Tussen de onderscheiden herkomstgroepe-
ringen blijken er op elk van de genoemde punten grote verschillen te bestaan.

De onderwijspositie van autochtone ouderen als achtergrond

Gegevens over opleiding en onderwijsdeelname van ouderen uit de minderheden
kunnen het best worden bezien tegen de achtergrond van de onderwijspositie van
autochtone ouderen. Daarbij is het relevant dat het opleidingsniveau van de
ouderen aanzienlijk lager is dan dat van personen in jongere leeftijdsklassen. Een
relatief groot deel van de ouderen heeft ten hoogste het basisonderwijs voltooid. De
aandelen variëren van 20% bij de 55-65-jarigen tot 66% bij de vrouwelijk 85-
plussers. Van de autochtone 55-plussers neemt ongeveer een vijfde deel aan één of
andere vorm van onderwijs. 

Bevindingen uit eerdere studies 

Onderzoeken naar de leefsituatie van ouderen uit de minderheden op lokaal niveau
bevatten weinig nauwkeurige informatie over het opleidingsniveau van de
respondenten of over hun beheersing van de Nederlandse taal. Het beeld daarvan
dat in de opening van deze samenvatting is gegeven, is grotendeels gebaseerd op de
betrekkelijk summiere informatie die de lokale onderzoeken hierover bieden. Kijkt
men naar de achtergronden van de migratie van Turken en Marokkanen, dan is het
te verwachten dat het negatieve beeld van opleiding en beheersing van de Neder-
landse taal op de ouderen onder hen van toepassing is. In de tijd en op de plaats
waar zij in het herkomstland zijn opgegroeid was zelfs het basisonderwijs nog niet
algemeen verbreid. Bij Surinaamse en Antilliaanse ouderen is, gezien de achter-
gronden van hun migratie, een aanzienlijk hoger opleidingsniveau te verwachten.

De verwachtingen over het opleidingsniveau van ouderen uit de minderheden
worden bevestigd in eerder gepubliceerde analyses van landelijke gegevens. Het
laagst is het opleidingsniveau van de oudere Marokkanen. Van hen heeft meer dan
90% geen basisonderwijs voltooid. Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn veel
beter opgeleid. Van hen heeft ongeveer de helft een opleiding op mbo-niveau of
hoger.
Soortgelijke verschillen zijn aangetoond ten aanzien van de beheersing van de
Nederlandse taal door ouderen uit de minderheden. Van de oudere Surinamers en
Antillianen heeft vrijwel niemand moeite met het Nederlands. Van de Turkse en
Marokkaanse ouderen beheerst ongeveer de helft het Nederlands naar eigen zeggen
slecht. Het beeld van de beheersing van de Nederlandse taal door Turkse en
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Marokkaanse ouderen dat in de lokale onderzoeken wordt gepresenteerd, is nog
negatiever.

Opleidingsniveau

Eigen analyses van EBB-gegevens over het opleidingsniveau van ouderen uit de
minderheden bevestigen de al genoemde grote verschillen tussen de onderscheiden
herkomstgroeperingen. Van de Turkse en Marokkaanse ouderen heeft bijna
niemand een diploma van een school voor voortgezet onderwijs behaald.
Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn veel beter opgeleid: meer dan de helft van
hen heeft na het basisonderwijs één of meer opleidingen voltooid. Zij blijven
daarmee echter nog aanzienlijk achter bij autochtone ouderen.
In eerder onderzoek zijn Zuid-Europese ouderen nagenoeg buiten beschouwing
gebleven. Bij de mannen komt hun opleidingsniveau vrijwel overeen met dat van
Surinamers en Antillianen. De Zuid-Europese vrouwen zijn echter veel slechter
opgeleid. 

Bij de analyse van het opleidingsniveau is ook gekeken naar de toekomstige
ouderen, dat wil zeggen personen in de leeftijdsklasse van 40-54 jaar, en naar de
nog jongere leeftijdsklasse van 30-39 jaar. De analyse levert een specifiek en ook
voor andere leefsituatieaspecten kenmerkend patroon van verschillen op. Bij de
Turken en Marokkanen is er weinig verschil in opleidingsniveau tussen ouderen en
toekomstige ouderen. De laatsten zijn vrijwel even slecht opgeleid als de eersten.
Het opleidingsniveau van 30-39-jarigen is echter beduidend hoger. In de andere
herkomstgroeperingen zijn er tussen ouderen en toekomstige ouderen daarentegen
wel duidelijke verschillen in opleidingsniveau.
Dit regelmatig terugkerende patroon van verschillen tussen leeftijdsklassen bij de
onderscheiden herkomstgroeperingen is in verband te brengen met het gegeven dat
Turkse en Marokkaanse ouderen en toekomstige ouderen weliswaar in leeftijd van
elkaar verschillen, maar gemeen hebben dat zij allen behoren tot de primaire
arbeidsmigranten die zich in de jaren zestig en zeventig in ons land hebben
gevestigd. Voor de andere groeperingen geldt zo'n gedeelde historie in veel
mindere mate.

Hiervoor is opgemerkt dat Marokkaanse ouderen er wat hun opleidingsniveau
betreft het slechtst voorstaan. Dit komt ook tot uiting in de bevinding dat het
overgrote deel van degenen onder hen die geen diploma in het voortgezet onderwijs
hebben behaald, niet of hooguit enkele jaren heeft deelgenomen aan basisonderwijs.

Ouderen uit de minderheden zijn zelden volledig op zichzelf aangewezen, en
vooral van de Turkse en Marokkaanse ouderen hebben velen nog inwonende
kinderen. Daarbij is het een gelukkige omstandigheid dat deze kinderen, van wie
een belangrijk deel overigens nog deelneemt aan onderwijs, over het algemeen veel
beter zijn opgeleid dan hun ouders. In de overgrote meerderheid van de gevallen
hebben de kinderen minstens een vbo- of mavo-diploma.
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Beheersing van de Nederlandse taal

Gegevens ontleend aan directe meting van de beheersing van de Nederlandse taal
zijn er voor ouderen uit de minderheden niet. Wel bevat de SPVA gegevens over de
mate waarin men moeite heeft met het Nederlands in een aantal gebruikssituaties.
Ze vormen een schaal waarop verschillen in beheersing van het Nederlands tegen
elkaar kunnen worden afgezet. Turkse en Marokkaanse ouderen scoren op deze
schaal veel slechter dan hun Surinaamse en Antilliaanse leeftijdgenoten. Tegen de
80% van de Turkse en 70% van de Marokkaanse ouderen geeft aan zeer veel
moeite te hebben met het Nederlands. Surinaamse en Antilliaanse ouderen scoren
hier veel beter op, maar toch blijkt van de Surinaamse ouderen nog zo'n 20% zeer
veel moeite met het Nederlands te hebben.

De slechte beheersing van het Nederlands door Turkse en Marokkaanse ouderen
wordt vaak gezien als een soort natuurgegeven, waar weinig aan te doen valt. Alsof
men eigenlijk niet kan verwachten dat zij zich inspannen de taal enigszins te leren.
Uit de analyses blijkt echter dat wanneer de omstandigheden daartoe prikkels
bevatten, deze wel degelijk aanleiding kunnen geven tot verschillen in de
beheersing van het Nederlands. Zo is er bij Turkse en Marokkaanse ouderen en
toekomstige ouderen een verband aangetoond tussen beheersing van het Nederlands
en het hebben van kinderen. Kinderlozen hebben minder moeite met de
Nederlandse taal dan degenen die voor de communicatie met Nederlanders kunnen
terugvallen op hun kinderen. Een zekere samenhang is ook gevonden tussen de
beheersing van de Nederlandse taal en de wens om terug te keren naar het
herkomstland. Turkse en Marokkaanse ouderen en toekomstige ouderen die terug
willen keren, hebben wat meer moeite met het Nederlands dan zij die hier willen
blijven.

Een andere factor die in verband met de geringe beheersing van het Nederlands
door Turkse en Marokkaanse ouderen vaak wordt genoemd, is het
opleidingsniveau. De analyses wijzen uit dat er inderdaad aanzienlijke verschillen
zijn in samenhang met opleiding. Vooral degenen die geen enkele vorm van
onderwijs hebben voltooid, hebben veel meer moeite met het Nederlands dan de
beter opgeleiden. Dit geldt niet alleen voor de ouderen, maar ook voor de
toekomstige ouderen. Het opleidingsniveau heeft ook bij Surinamers en Antillianen
invloed op de beheersing van het Nederlands. 

Deelname aan opleidingen en opleidingsbehoefte

Belangenverenigingen van ouderen eisen met een zekere regelmaat dat het
onderwijs voor ouderen toegankelijker wordt. Hiervoor is al vermeld dat van de
autochtone ouderen zo'n 20% deelneemt aan een cursus of opleiding. Onder
ouderen uit de minderheden lijkt de animo hiervoor veel geringer, tenminste
wanneer men afgaat op de gegevens over deelname. Niet meer dan 2% van de
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen neemt deel aan een cursus of
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opleiding. Bij de Antilliaanse ouderen is er meer belangstelling, maar ook bij hen
komt het deelnamepercentage niet boven de 10%. Bij de Surinaamse en
Antilliaanse 40-54-jarigen is de onderwijsdeelname veel hoger. Van de Antillianen
uit deze leeftijdsklasse zou zelfs tegen de 25% een cursus of opleiding volgen.
Er zijn zekere aanwijzingen dat de behoefte aan onderwijs onder ouderen uit de
minderheden groter is dan de feitelijke deelname zou doen vermoeden. Vooral
onderwijs in het Nederlands, speciaal toegesneden op de beginsituatie van oudere
vrouwen uit de minderheden, zou voorzien in een behoefte. 

Conclusies

Opleiding is in de huidige samenleving een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit
van het bestaan te verbeteren, ook voor ouderen. Beter opgeleiden slagen erin
langer deel te nemen aan de arbeidsmarkt, participeren meer in de culturele
geneugten die de samenleving te bieden heeft en blijven langer gezond. De
vaardigheden die men in het onderwijs opdoet, leveren in tal van maatschappelijke
situaties voordeel op, ook lang nadat de opleiding is afgesloten. In dit onderdeel
van deze studie is gebleken dat ouderen en toekomstige ouderen uit sommige
minderheidsgroeperingen wat dit betreft in een uitzonderlijk ongunstige
uitgangspositie verkeren. Dit geldt in het bijzonder voor de primaire arbeids-
migranten die in de jaren zestig en zeventig zonder enige opleiding hier
ongeschoold werk zijn komen verrichten. Van de mogelijkheden tot aanvullend
onderwijs hebben de meesten van hen geen gebruikgemaakt en ook is het
merendeel er niet in geslaagd zich de Nederlandse taal eigen te maken. Zij
beschikken nauwelijks over de intellectuele instrumenten die nodig zijn om de vele
complicaties die de oude dag met zich meebrengt met succes het hoofd te bieden.
Het enige 'hulpmiddel' waarover zij beschikken zijn in feite hun kinderen, die, naar
hier is gebleken, aanzienlijk beter zijn opgeleid dan zijzelf.

Het is weinig opwekkend te moeten constateren dat de situatie van de 40-54-jarigen
onder de Turken en Marokkanen wat betreft opleiding en beheersing van de Neder-
landse taal nauwelijks beter is dan die van de ouderen. Ook zij zullen, om met enig
succes te kunnen opereren op de 'markt van zorg en welzijn' voor ouderen, in
toenemende mate afhankelijk worden van hun kinderen. In hoeverre die bereid en
in staat zijn de benodigde hulp te bieden, is één van de onderwerpen van hoofdstuk
8 van deze studie. In dit verband is het relevant nog een keer de bijzondere positie
van een specifieke groepering onder de oudere Marokkaanse mannen te
memoreren. In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat een substantieel deel van hen als
alleenstaande door het leven moet. Zij kunnen voor taalhulp niet terugvallen op
hun kinderen.

Het hiervoor geschetste concluderende beeld ten aanzien van opleiding en
beheersing van de Nederlandse taal heeft sterk de trekken van een eindpunt. Maar
zou voor de ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden het gezegde 'je
bent nooit te oud om te leren' dan niet opgaan? In de samenvatting van de
bevindingen is de onbeïnvloedbaarheid van de situatie van ouderen uit de minder-
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heden op dit punt juist ter discussie gesteld. Onder invloed van externe prikkels
blijken sommige ouderen, ook uit de Turkse en Marokkaanse herkomstgroepering,
taalvaardiger in het Nederlands te zijn geworden dan hun leeftijdgenoten.
Bovendien is een zekere behoefte aan opleiding en taalcursussen vastgesteld. Waar
in de autochtone bevolking sprake is van een toenemende deelname aan cursussen
en opleidingen, is het nauwelijks aanvaardbaar dat 40-50-jarige Turken en Marok-
kanen als analfabeten de oude dag in zouden moeten gaan. Toch is er nogal wat
voor nodig om deze groepering met enig profijt te laten deelnemen aan aanvullend
onderwijs. Opgemerkt is al dat dit een aanpak vereist die specifiek is toegesneden
op hun beginsituatie. Een aanzienlijk deel van hen heeft nooit deelgenomen aan
onderwijs en is in het Nederlands niet aanspreekbaar. Dit neemt echter niet weg dat
er in de educatieve programma's die nu zijn opgezet in het kader van de
inburgering, zeker mogelijkheden zijn om ook voor deze ouderen en toekomstige
ouderen een passend cursusaanbod te creëren. 

De samenvatting van de bevindingen over opleiding en beheersing van de Neder-
landse taal opent met enige nadruk met de constatering dat het beeld zeker niet
over de hele linie negatief is en dat er tussen de onderscheiden groeperingen grote
verschillen zijn. De conclusies in het voorgaande zijn toegespitst op de situatie van
de Turkse en Marokkaanse ouderen en toekomstige ouderen. De uitgangspositie
van het merendeel van de Surinaamse en Antilliaanse 40-plussers is wat betreft
opleiding en meer nog ten aanzien van de beheersing van de Nederlandse taal, veel
gunstiger dan die van hun Turkse en Marokkaanse leeftijdgenoten. Zuid-Europese
ouderen lijken ten opzichte van de genoemde groeperingen een tussenpositie in te
nemen.
Ook al is de situatie van Surinaamse en Antilliaanse ouderen in vorengenoemd
opzicht over het geheel genomen relatief gunstig, toch is er ook onder hen een
substantieel deel dat in intellectueel opzicht beschikt over weinig voor de Neder-
landse situatie relevante hulpbronnen. Daar komt bij dat zij vrijwel zeker in
mindere mate dan Turkse en Marokkaanse ouderen kunnen terugvallen op de steun
van hun kinderen in de directe omgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de
Surinaamse en Antilliaanse alleenstaande oudere vrouwen, van wie bij het
onderdeel demografie uit deze rapportage is geconstateerd dat zij een zeker risico
van sociaal isolement lopen.
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4  POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT EN SOCIALE CONTACTEN

4.1 Inleiding

Betaalde arbeid geldt in meer dan één opzicht als een centrale factor in het bestaan
van mensen. Voor personen die niet in het bezit zijn van kapitaal is arbeid in de
eerste plaats bron van inkomen. In de verzorgingsstaat is weliswaar ook zonder
betaalde arbeid een inkomen te verkrijgen, maar deze inkomens zijn veelal kleiner
dan wat met werken kan worden verdiend. Arbeid is echter meer dan alleen bron
van inkomen. In hoofdstuk 3 is al de betekenis genoemd van arbeid voor het
verwerven van maatschappelijke erkenning en aanzien. Het maatschappelijk
aanzien van personen wordt grotendeels bepaald door de status die wordt toegekend
aan het werk dat zij doen of hebben gedaan. In het verlengde daarvan ontlenen
mensen een aanzienlijk deel van hun identiteit aan hun werk. De vraag wie je bent,
beantwoorden mensen vaak door te vertellen wat voor werk ze doen. Het werk of
het beroep wordt daarmee een bron van zingeving van het eigen bestaan. Maar er is
meer. In vrijwel alle vormen van werk zijn er contacten met anderen. Door te
werken wordt ook een belangrijk deel van de sociale behoeften van de werkenden
vervuld. 
De tot dusver genoemde functies van arbeid zijn toegespitst op de betekenis van
arbeid voor het individu. Arbeid biedt echter niet alleen individuen de mogelijkheid
tot het bevredigen van uiteenlopende behoeften, het is ook voor de samenleving als
geheel onmisbaar voor het realiseren van collectieve wensen. Dit geldt in
bijzondere mate voor de verzorgingsstaat, waar de arbeidsinkomens het draagvlak
creëren voor de inkomensoverdrachten die het onderscheidende kenmerk ervan
vormen. Om dit draagvlak in stand te houden is het nodig dat voldoende mensen
werken.

In samenhang met het grote aantal functies dat aan arbeid wordt toegekend voor
het vervullen van individuele en maatschappelijke behoeften, wordt deelname aan
arbeid tegenwoordig veelal gezien als het bindmiddel bij uitstek van de samen-
leving. Maatschappelijke participatie wordt vrijwel gelijkgesteld met deelname aan
arbeid. Partijprogramma's worden doorgerekend op het aantal arbeidsplaatsen dat
de erin opgenomen maatregelen mogelijkerwijs genereren en de partij die daarbij
niet in de kopgroep meedoet heeft in verkiezingstijd heel wat uit te leggen. De
slogan 'werk, werk, werk' beheerst de sociaal-economische politiek van de
kabinetten van de jaren negentig. De relativering van het arbeidsethos, die na de
voltooiing van de naoorlogse wederopbouw een zekere populariteit had verworven,
wordt thans bestempeld tot een van de minder geslaagde geestelijke producten van
de jaren zestig. Het bevorderen van werkgelegenheid en de inpassing van allen in
het arbeidsbestel wordt aanbevolen ter voorkoming van een maatschappelijke
tweedeling tussen werkenden en niet-werkenden. 
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De positieve opbrengsten van werk worden echter niet zomaar gerealiseerd, ze
hebben hun prijs. Arbeid vergt lichamelijke en geestelijke inspanning, legt beslag
op een groot deel van de tijdsbesteding van de werkenden en vereist van hen
emotionele betrokkenheid en inzet. De huidige beloningsniveaus stellen hoge eisen
aan de productiviteit van werkenden. Om die productiviteit te kunnen leveren is
een goede gezondheid, een zeker enthousiasme en een hoog werktempo nodig.
Moderne bedrijven worden gekenmerkt door een cultuur van permanente
verandering, vernieuwing en flexibele productiewijzen. Dit vraagt van de
werkenden regelmatige aanpassing van hun arbeidsroutines en de bereidheid zich
op gezette tijden te laten bijscholen.
Gezondheid, enthousiasme, leerbereidheid, snelheid en flexibiliteit zijn eigenschap-
pen die eerder worden geassocieerd met jongere dan met oudere werknemers. De
nieuwe bedrijfscultuur heeft zich na de economische crisis van het begin van de
jaren tachtig snel verbreid en heeft het klimaat en de houding ten opzichte van
ouderen in bedrijven ernstig aangetast. Ouderen worden thans vaak gezien als
improductief en eerder beschouwd als kostenfactor dan als productiefactor. Bij
sollicitaties moeten personen van 40 jaar en ouder al iets extra's meebrengen om
niet bij voorbaat te worden afgeschreven. Bedrijven schromen niet oudere
werknemers te wijzen op de mogelijkheden die de sociale zekerheid biedt tot het
verkrijgen van een arbeidsloos inkomen. Niet zelden tonen zij zich bereid daarbij
een handje te helpen met overgangsregelingen. In een arbeidsklimaat dat ouderen
op zijn zachtst gezegd niet erg welgezind is, zijn deze in veel gevallen best bereid
de geboden alternatieven te accepteren. Op deze manier is inactiviteit ver vóór de
pensioengerechtigde leeftijd regel geworden. Het merendeel van de 'jongere
ouderen' verlaat, mede onder invloed van het algemene opinieklimaat, zo snel als
dat financieel enigszins aantrekkelijk is de nerveuze bedrijvigheid van de moderne
arbeidsorganisatie. 

De hier summier aangeduide ontwikkelingen in de economie hebben
plaatsgevonden in een periode waarin de primaire migranten uit de minderheden
tot de ouderen zijn gaan behoren. Verwacht kan worden dat de meesten van hen in
nog aanzienlijk sterkere mate dan de ouder wordende autochtone werknemers zijn
geconfronteerd met de veranderingen in de bedrijfscultuur van de Nederlandse
ondernemingen die in de jaren tachtig hebben plaatsgevonden. De herstructurering
van de industrie heeft een groot deel van het ongeschoolde productiewerk
weggesaneerd; werk waarvoor deze migranten waren aangetrokken. Het eerste deel
van dit hoofdstuk beschrijft hoe het nu met hun arbeidsmarktpositie is gesteld.

In het voorgaande is gezinspeeld op de betekenis van werk voor de sociale
contacten van personen. Nu is werk niet de enige bron van sociale relaties en
contacten. Ook onder niet-werkenden bevinden zich personen met veel sociale
contacten en een uitgebreid relatienetwerk. Toch kost het met name ouderen die
zonder werk komen vaak veel moeite hun sociale leven op gelijke voet te
continueren. Als gevolg van leeftijdsdiscriminatie zijn hun kansen om weer aan het
werk te komen vrijwel nihil. Niet zelden voelen ze zich buitengesloten en geraken
ze mede daardoor nogal eens in een ongewild sociaal isolement. Bij de ouderen uit
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de minderheden zou de negatieve ontwikkeling van hun arbeidspositie in de jaren
tachtig volgens sommigen hebben geleid tot een proces van etnisering: een zich
terugtrekken binnen de eigen cultuur en godsdienst. Men zou geneigd zijn zich
meer te richten op de eigen groep, hier en in het herkomstland, en minder op de
Nederlandse samenleving. De sociale relaties en contacten van personen uit de
minderheden vormen het onderwerp van het tweede deel van dit hoofdstuk.

In dit hoofdstuk worden verschillende aspecten beschreven van de arbeidspositie en
de sociale contacten van ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden. Dat
gebeurt aan de hand van eigen analyses van gegevens uit de Enquête beroepsbevol-
king (EBB) en de survey Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen
(SPVA). Meer informatie over deze bestanden is te vinden in bijlage A. Daaraan
voorafgaand geeft paragraaf 4.2 een beknopte schets van de arbeidspositie en
sociale netwerken van autochtone ouderen. Evenals in hoofdstuk 3 is deze schets
ook hier gebaseerd op de Rapportage ouderen 1996 (Timmermans 1996). 
De arbeidspositie en de sociale contacten van ouderen uit de minderheden vormen
een vast onderdeel van de lokale onderzoeken naar de leefsituatie van ouderen uit
de minderheden. De bevindingen uit deze onderzoeken worden, samen met eerder
gepubliceerde landelijke gegevens, samengevat in paragraaf 4.3. Aan deze onder-
zoeken zijn verwachtingen en verklaringen te ontlenen voor de resultaten van de
eigen analyses. Die worden besproken in de volgende paragrafen. Paragraaf 4.4
geeft een eerste, globaal overzicht van de maatschappelijke positie van ouderen en
toekomstige ouderen uit de minderheden. Paragraaf 4.5 beschrijft vervolgens de
deelname aan de arbeidsmarkt. 
Deelnemers aan de arbeidsmarkt werken of zijn werkloos. Hoe ouderen en toekom-
stige ouderen uit de minderheden er wat dit betreft voorstaan vormt het onderwerp
van paragraaf 4.6. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de beleving van werk-
loosheid. Onder de ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden vormen de
werkenden een klein bestanddeel. Toch kan in deze rapportage de aard van hun
werk niet onbesproken blijven. Paragraaf 4.7 beschrijft dan ook enkele kenmerken
van de werksituatie. 
De sociale contacten van ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden en de
mate waarin zij zich nog oriënteren op de Nederlandse samenleving vormen de
onderwerpen van paragraaf 4.8. Paragraaf 4.9 vat tot besluit van dit hoofdstuk de
belangrijkste bevindingen nog een keer samen. En voorziet het geheel van enig
commentaar.

4.2 Arbeidsmarktpositie en contacten van autochtone ouderen 

In de Rapportage ouderen 1996 (Timmermans 1996) is een grafiek opgenomen die
de brutoparticipatiegraad van ouderen sinds 1899 weergeeft. De brutoparticipatie is
het aandeel werkenden plus werklozen in de bevolking. Het gaat om personen in de
leeftijdsklasse 50-64 jaar. Onder de oudere mannen is de brutoparticipatie in de
periode 1989-1960 min of meer gelijk gebleven. Rond 90% van de 50-64-jarige
mannen nam in die periode deel aan arbeid of zocht werk. De arbeidsdeelname van
de ouderen was daarmee maar weinig geringer dan die van de 25-49-jarigen. Na
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1960 is de arbeidsdeelname van de ouderen teruggelopen. Aanvankelijk nog in
beperkte mate, tot iets meer dan 85% in 1971, vervolgens versneld tot 60% in
1985. In de tweede helft van de jaren tachtig treedt een zekere stabilisatie op. De
participatie van de oudere vrouwen heeft al decennia lang op hetzelfde niveau
gelegen. Steeds nam tussen de 15% en 20% van de oudere vrouwen deel aan de
arbeidsmarkt. Sinds 1985 is er sprake van een enigszins opgaande lijn in de
arbeidsmarktparticipatie van oudere vrouwen.
Behalve met geslacht hangt de deelname aan de arbeidsmarkt door ouderen ook
samen met opleiding en het voorkomen van fysieke beperkingen. Laagopgeleide
ouderen en ouderen met veel fysieke beperkingen nemen minder deel aan de
arbeidsmarkt dan ouderen met een hogere opleiding en ouderen met weinig of geen
fysieke beperkingen.
De cijfers over de arbeidsmarktparticipatie illustreren de ontwikkeling die in de
inleiding tot dit hoofdstuk is geschetst. Onder de 50-64-jarigen zijn de deelnemers
aan de arbeidsmarkt weliswaar nog licht in de meerderheid, maar van de
55-64-jarigen werkte in 1995 van de mannen nog maar iets meer dan een derde en
van de vrouwen minder dan 10%. Niet werken lijkt voor 55-plussers inderdaad de
regel te zijn geworden en werken de uitzondering. 

De arbeidssituatie van ouderen is in een aantal opzichten anders dan die van de
overige delen van de werkende bevolking. Onder de ouderen zijn relatief veel
boeren en relatief weinig personen die werken in de bouw of in de vervoersbranche.
Het aandeel personen dat als zelfstandige werkt is onder ouderen hoger. Voorts
werken ouderen wat minder in deeltijd. In samenhang met hun ondervertegenwoor-
diging in bedrijfssectoren als de bouw doen ouderen minder vaak fysiek zwaar en
gevaarlijk werk.
Een ander punt van verschil betreft de loonkosten. Die zijn voor ouderen hoger.
Voor werknemers van 50 jaar en ouder bedroegen ze in 1994 gemiddeld iets meer
dan 5.000 gulden per maand. Voor werknemers van rond de 40 jaar betaalden
werkgevers toen ongeveer 4.000 gulden. 
In het voorgaande is gesuggereerd dat de keuze voor een arbeidsloos inkomen voor
ouderen aanlokkelijk is door de beschikbaarheid van alternatieve
inkomensbronnen. Van de 55-64-jarigen ontving in 1994 45% een uitkering. Op de
financiële positie van ouderen, hun inkomens, inkomensbronnen en de kosten
waarmee zij te maken hebben wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 5. 

De Rapportage ouderen 1996 noemt drie factoren die van invloed zouden kunnen
zijn op de arbeidsdeelname van ouderen: de geringere prestaties van ouderen, de
relatief hoge loonkosten en de beschikbaarheid van alternatieve inkomensbronnen.
Hiervoor is vermeld dat ouderen minder zijn betrokken bij zwaar werk, dat hun
loonkosten relatief hoog zijn en dat velen een uitkering genieten.
Toch blijkt het erg moeilijk de precieze bijdrage van deze factoren aan de arbeids-
deelname vast te stellen. Onderzoek naar de arbeidsprestaties van ouderen heeft
bijvoorbeeld te maken met het probleem dat werkende ouderen altijd een selectie
vormen uit de potentiële beroepsbevolking van ouderen. Wanneer dus in onderzoek
wordt vastgesteld dat de arbeidsprestaties van ouderen niet onderdoen voor de
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prestaties van personen in jongere leeftijdsklassen, dan is het mogelijk dat dit een
gevolg is van de omstandigheid dat juist die ouderen van wie de prestaties wel
achterblijven al eerder zijn opgehouden met werken. Bij de loonkosten zou ook iets
dergelijks het geval kunnen zijn. Het ligt voor de hand dat personen die fysiek
zwaar werk doen dit minder lang volhouden dan personen die fysiek lichtere, meer
intellectuele arbeid verrichten. Omdat de lichamelijk werkenden over het algemeen
minder betaald krijgen, kan het vervroegd verdwijnen van de arbeidsmarkt van
deze personen een verhogend effect hebben op het gemiddelde van de loonkosten
van degenen die blijven.
Onderzoek naar de effecten van alternatieve inkomensbronnen brengt weer andere
moeilijkheden met zich mee. De afname van de arbeidsdeelname in de loop van de
tijd loopt weliswaar parallel met de toenemende mogelijkheden voor ouderen om
gebruik te maken van regelingen uit de sociale zekerheid en maatregelen voor
vervroegd uittreden, maar het is niet goed mogelijk om uit te maken hoe de
arbeidsdeelname van ouderen zich zou hebben ontwikkeld als het sociale-
zekerheidsregime anders was geweest.
Ondanks de genoemde moeilijkheden in de bepaling van de precieze effectgrootte
lijkt het toch wel aannemelijk dat de genoemde factoren een rol spelen in de
geringe arbeidsdeelname van de huidige generatie ouderen.

Sociale contacten

Ouderen worden vaak geassocieerd met vereenzaming en sociaal isolement. De
Rapportage ouderen 1996 laat echter zien dat het aantal personen dat deel
uitmaakt van het netwerk van ouderen weliswaar afneemt met het stijgen van de
leeftijd, maar dat de overgrote meerderheid van de ouderen kinderen of
broers/zussen heeft. Uit onderzoeksgegevens die in de rapportage worden
gepresenteerd blijkt dat van de 55-59-jarigen 88% kinderen heeft en 93% broers of
zussen. Het aandeel ouderen met kinderen blijft tot de leeftijdsklasse van 75-79 jaar
min of meer gelijk. Daarna neemt het af als gevolg van het overlijden van kinderen
en het overleven van oudere kinderloze vrouwen. Het aandeel personen met broers
of zussen neemt in de hogere leeftijdsklassen aanvankelijk zeer langzaam af tot
85% onder de 75-79-jarigen. Daarna is de afname sterker: in de leeftijdsklasse 86-
89 jaar heeft nog 62% van de ouderen broers of zussen.

De contacten van ouderen met hun kinderen zijn frequent. Zo'n 90% van hen heeft
ten minste wekelijks contact met de kinderen. Ouderen zonder kinderen zoeken
compensatie voor het ontbreken van deze contacten. Ze gaan meer om met broers
en zussen en hebben in hun sociale netwerk meer buren en vrienden dan ouders
met kinderen.

4.3 Relevante achtergronden en bevindingen uit eerdere studies

In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is al vermeld dat rond 1980 een groot
deel van de ongeschoolde werkgelegenheid in de industrie is verdwenen. In eerdere
afleveringen van de Rapportage minderheden is beschreven hoe dit heeft geleid tot
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een omvangrijke en hardnekkige werkloosheid, in het bijzonder onder Turkse en
Marokkaanse mannen. Het merendeel van de primaire arbeidsmigranten uit de
minderheden was begin jaren tachtig 40 jaar of ouder. Voor degenen onder hen die
in die periode werkloos werden, vormde alleen de leeftijd al een handicap bij het
verwerven van werk. In de herstructurerende industrie was voor hen geen plaats
meer en voor de dienstensector waarin de werkgelegenheid vanaf 1983 weer begon
aan te trekken, waren zij in allerlei opzichten niet voldoende toegerust. De
voormalige industriearbeiders uit de minderheden vormden op de arbeidsmarkt
geen partij voor de autochtone jongeren en vrouwen die zich in de jaren tachtig in
groten getale aandienden. Aanvankelijk heeft het merendeel van de verouderende,
werkloos geworden arbeidsmigranten nog actief naar werk gezocht, maar bij het
uitblijven van succes heeft de verwachting nog aan werk te kunnen komen
plaatsgemaakt voor fatalisme en berusting (Van Eekert en Gelderloos 1990). 40-
jarigen uit de minderheden die in de crisisjaren of daarna werkloos zijn geworden,
zijn dat meestal gebleven. Nadat het aantal jaren dat zij aanspraak hadden op een
werkloosheidsuitkering was verstreken, moesten zij een beroep gaan doen op de
bijstand. Van de nog werkenden kwam in de loop van de jaren tachtig een groot
deel in de WAO terecht.

In de beschrijving van de positie van personen op de arbeidsmarkt moet
onderscheid worden gemaakt tussen degenen die werken of werk zoeken en zij die
niet werken en ook niet naar werk zoeken. Alleen de eerste groep neemt
daadwerkelijk deel aan de arbeidsmarkt. De deelname aan de arbeidsmarkt wordt
ook wel aangeduid met de term 'brutoarbeidsparticipatie'. Alleen de niet-werkenden
onder de arbeidsmarktdeelnemers worden gerekend tot de werklozen. Wie geen
werk zoekt, neemt in feite niet deel aan de arbeidsmarkt en wordt dus ook niet
beschouwd als werkloos.
Als gevolg van de hiervoor geschetste ontwikkelingen in de positie van de minder-
heden op de arbeidsmarkt is te verwachten dat in de eerste helft van de jaren
negentig een groot deel van de ouderen, onder hen niet meer participeert aan de
arbeidsmarkt. Het aandeel non-participanten zal onder de 55-plussers uit de
minderheden niet noodzakelijk groter zijn dan onder de autochtone ouderen, maar
de omstandigheden waaronder zij de arbeidsmarkt hebben verlaten zullen voor hen
ten dele anders zijn geweest dan voor autochtone ouderen. Verwacht kan worden
dat de ouderen uit de minderheden vrijwel allen hun werk onvrijwillig hebben
beëindigd. Velen zullen al gedurende langere tijd niet meer werken en het aandeel
dat zich in het levensonderhoud voorziet met een WAO- of bijstandsuitkering zal
hoog zijn. In veel mindere mate dan autochtone non-participanten zullen zij via de
VUT de arbeidsmarkt hebben verlaten.
Ook bij diegenen uit de ouderen die nog wel deelnemen aan de arbeidsmarkt zijn er
verschillen te verwachten in de positie van de minderheden en de autochtone
ouderen. Gebleken is dat bij reorganisatie en inkrimping van het personeelsbestand
personen uit de minderheden een grotere afvloeiingskans hebben dan autochtone
personeelsleden (Verweij et al. 1990). Als gevolg hiervan is onder ouderen uit de
minderheden een hogere werkloosheid te verwachten dan onder autochtone
ouderen. 
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De arbeidsmarktpositie van ouderen uit de minderheden vormt in de meeste lokale
onderzoeken naar hun leefsituatie en zorgbehoeften een vast onderdeel. Het aantal
werkenden is in deze onderzoeken steevast uitermate gering. Van de 26 Marok-
kaanse respondenten in een onderzoek van Abraham werkte er niet één (Abraham
1996: 33-34). Van Toorn had in zijn onderzoeksgroep van 26 Turkse ouderen in
Rotterdam één werkende (Van Toorn 1992). In het Utrechtse onderzoek van Van
Tilburg en Monbredau was het aantal werkenden groter: 9 van de 39 in dit onder-
zoek geïnterviewde ouderen uit de minderheden hadden werk (Van Tilburg en
Monbredau 1995: 37). Het ging daarbij om personen uit diverse herkomstgroepe-
ringen waaronder ook 17 Zuid-Europeanen en 6 Chinezen. Onder de 128 oudere
Surinamers, Turken en Marokkanen die Monsels (1987: 76) in Amsterdam
interviewde waren er 7 met inkomsten uit arbeid. De Jong trof in Epe 7 werkenden
aan onder 41 Turkse ouderen tot 65 jaar (De Jong 1994: 11). Van Niekerk (1991)
voerde haar onderzoek uit onder 15 Turkse en 20 Antilliaanse ouderen. Van de
Turken werkten er twee en van de Antillianen niet één. Andere lokale onderzoeken
komen met vergelijkbare cijfers (Tas 1994: 27) of beperken zich tot de mededeling
dat vrijwel niemand van de onderzochten werk heeft (Lamers et al. 1993: 26) Soms
is het aantal werkenden niet vermeld en kan dit alleen op indirecte wijze worden
achterhaald aan de hand van de wel vermelde inkomensbronnen (Tas en Schokker
1997: 27).
In de lokale onderzoeken wordt over het algemeen geen onderscheid gemaakt
tussen deelnemers aan de arbeidsmarkt en non-participanten. In een enkel geval
wordt wel melding gemaakt van het aantal personen dat geen werk heeft maar wel
wil werken (De Jong 1994: 12). 

Een behoorlijke schatting van de arbeidsmarktpositie van ouderen uit de minder-
heden valt op basis van de lokale onderzoeken niet te maken. Omdat meestal alleen
aantallen werkenden zijn vermeld, geven ze hooguit een zekere indruk van de
netto-arbeidsdeelname van ouderen uit de minderheden. De nettoarbeidsdeelname
is het aandeel werkenden in de totale bevolking van een bepaalde leeftijdsklasse.
Uitgaande van de gegevens die hierover in de lokale onderzoeken zijn vermeld zou
de nettoarbeidsdeelname van ouderen uit de minderheden ergens tussen 0% en 25%
moeten liggen.
Martens en Roelandt (1993: 19) presenteren nettoarbeidsdeelnamepercentages voor
50-64-jarigen op basis van de SPVA'91. Tussen de vier grootste herkomstgroepe-
ringen blijken er grote verschillen en binnen de onderscheiden groeperingen lopen
de percentages voor mannen en vrouwen weer sterk uiteen. Van de oudere Turkse
en Marokkaanse vrouwen werkte bijna niemand. Van de mannen werkte in beide
groeperingen tegen de 25%. Bij de Surinaamse en Antilliaanse ouderen was het
aantal werkenden veel groter: 40% van de Surinaamse en 60% van de Antilliaanse
mannen in de leeftijdsklasse 50-64 jaar had werk. Ook bij de Surinamers en
Antillianen is het aandeel werkenden onder de vrouwen beduidend lager, maar met
20% en 15% lag hun nettoarbeidsdeelname toch op een veel hoger niveau dan de
participatie van de Turkse en Marokkaanse vrouwen.
De deelnamecijfers van de ouderen uit de minderheden krijgen pas betekenis
wanneer ze worden geplaatst tegenover de nettoarbeidsdeelname van ouderen uit de
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autochtone bevolking. In de SPVA'91 werkte 49% van de oudere autochtone
mannen en 14% van de vrouwen. Hierbij moet worden bedacht dat het autochtone
deel van de SPVA-steekproef niet representatief is voor de autochtone bevolking.
De vier grote steden zijn in de SPVA oververtegenwoordigd. Dit heeft tot gevolg
dat de arbeidsdeelname van de SPVA-autochtonen iets lager is dan die van de
totale autochtone bevolking.

De Rapportage ouderen 1996 vermeldt gegevens over de nettoarbeidsparticipatie
van ouderen uit de minderheden op basis van de SPVA'94. Daarbij worden binnen
de categorie '50-64-jarigen' twee leeftijdsklassen onderscheiden: 50-54 jaar en 55-
64 jaar. Zoals kon worden verwacht, is de arbeidsdeelname in de hogere leeftijds-
klasse lager dan in de jongere klasse. De verschillen zijn bij de Surinamers/
Antillianen en bij de autochtone bevolking erg groot. Van de 50-54-jarigen werkte
bij de Surinaamse mannen 59% en van de 55-64-jarigen 22%. Bij de autochtonen
waren deze cijfers respectievelijk 83% en 32%. Bij de Turken en Marokkanen is
het verschil tussen de leeftijdsklassen geringer. Van de 50-54-jarigen werkte 21%
en van de hogere leeftijdscategorie 13%.

De Rapportage ouderen 1996 geeft ook cijfers over de brutoarbeidsdeelname van
ouderen uit de minderheden. Deze blijkt bij hen veel groter dan de
nettoparticipatie. Bij autochtone ouderen is het verschil tussen bruto en netto veel
kleiner. Hieruit valt af te leiden dat de geringe nettoarbeidsdeelname van de Turkse
en Marokkaanse ouderen niet alleen een gevolg is van een hoge mate van non-
participatie aan de arbeidsmarkt maar dat ook van een hoge werkloosheid. Ook
Surinaamse en Antilliaanse ouderen kennen in vergelijking met de autochtone
ouderen een relatief hoge werkloosheid. Hun deelname aan de arbeidsmarkt doet
echter maar weinig onder voor die van de autochtone ouderen.

De deelname aan arbeid door ouderen lijkt in de lokale studies niet te worden
beschouwd als een aspect van hun bestaan dat veel aandacht verdient. Over de
situatie van werkenden bevatten de studies in het algemeen weinig of geen
informatie. Wel wordt vaak een beeld gepresenteerd van het vroegere werk en de
arbeidsomstandigheden. Dit beeld is doorgaans uiterst negatief. Er is meestal
sprake van fysiek zwaar werk onder ongezonde omstandigheden. Abraham (1996:
33-34) citeert een passage uit een interview met een oudere Marokkaan die zij
exemplarisch acht voor de vroegere arbeidssituatie van de meeste oudere
Marokkaanse mannen. Het gaat om een man die na zes jaar schoonmaakwerk
terechtkwam in een plasticfabriek:

"Heel veel stof en lawaai en je werd ontzettend opgejaagd, ik kreeg over mijn
hele lichaam eczeem. Er werkten daar allerlei nationaliteiten en er was een
Marokkaan die zowel illegale arbeiders als koppelbazen bedreigde. Hij zei: 'Je
betaalt me 100 gulden per maand, anders ga ik aangeven dat je hier illegaal
bent'. Het leken wel maffiapraktijken, ik ben er weggegaan en werkte toen
overdag bij een fabriek waar olie werd gemaakt en 's avonds drie uur als
schoonmaker bij een bierfabriek, maar toen werd mijn vrouw ziek en moest ze
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geopereerd worden, toen bleef ik vier maanden in Marokko en toen ik
terugkwam wilden ze me bij de fabriek niet meer hebben. Ik had alleen het
schoonmaken nog. Toen kreeg ik werk bij een ander bedrijf, maar daar moest
ik overwerken en dat wilde ik niet, want dan moest ik het werk bij de brouwerij
opgeven, daardoor werd ik ontslagen. Via het arbeidsbureau kreeg ik werk bij
een textielbedrijf, maar na twee maanden kreeg ik minder loon; ik diende een
klacht in en toen kreeg ik het achterstallige geld wel, maar ook meteen ontslag.
Daarna kon ik fulltime schoonmaken maar toen ben ik uitgegleden en er kwam
zo'n zware machine op mijn arm en dat is nooit meer goed gekomen."

Ook andere respondenten in de studie van Abraham vertellen dit soort geschiede-
nissen. Ze worden gekenmerkt door fysiek malheur, misverstanden en conflicten.
Ze signaleert onder de geïnterviewden veel rancune over wat ze hebben
meegemaakt, maar ook een zekere nostalgie over de saamhorigheid en het gedeelde
leven in de beginjaren.
De werkenden uit het eerder aangehaalde onderzoek van Monsels zijn positiever
over hun werk. Wat ze doen wordt niet vermeld, maar wel dat ze, ongeacht de aard
van hun werk, tevreden zijn over het feit dat ze überhaupt werk hebben en niet
afhankelijk zijn van een uitkering (Monsels 1987: 73). 

Contacten

In de voorgaande paragraaf is opgemerkt dat noties over eenzaamheid en sociaal
isolement de beeldvorming over autochtone ouderen kleuren. Tegelijk is gebleken
dat de werkelijkheid vaak anders is. Ook in publicaties over ouderen uit de minder-
heden duiken termen als sociaal isolement en eenzaamheid regelmatig op. Op basis
van gesprekken met sleutelfiguren in Den Haag concludeert Tas (1994: 50): "de
meeste Turkse ouderen verkeren in een maatschappelijk isolement en hebben
weinig contacten met leeftijdgenoten. De eenzaamheid waarin de Turkse ouderen
verkeren leidt vaak tot psychische problemen." Volgens Heilbron en Arduin (1994)
zijn isolement en vereenzaming de centrale problemen in het bestaan van ouderen
uit de minderheden. Hiertegenover staat dat in de kleinschalige lokale onderzoeken
het sterke gemeenschapsgevoel onder minderheden wordt gesteld tegenover het
individualisme dat de contacten tussen personen uit de autochtone bevolking zou
kenmerken. De meeste studies signaleren intensieve en frequente contacten tussen
ouderen uit de minderheden en hun kinderen. Oudere Turken en Marokkanen
zouden naast de contacten met de kinderen echter vrijwel uitsluitend contact
hebben met personen uit de eigen herkomstgroepering. De contacten met
Nederlanders worden, voorzover daarvan sprake is, veelal gekarakteriseerd als
oppervlakkig. De taal en ook cultuurverschillen worden daarbij aangevoerd als
onoverkomelijke barrières. Soms wordt ook melding gemaakt van een negatieve
bejegening en discriminatie (Van Niekerk 1991: 66; De Jong 1994: 21; Tas 1994:
36). Surinamers en Antillianen geven vaker dan Turken en Marokkanen te kennen
dat zij contacten met Nederlanders hebben, maar ook zij beschrijven deze contacten
meestal als oppervlakkig.
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Het opgeroepen beeld van sociaal isolement en eenzaamheid onder ouderen uit de
minderheden lijkt in de lokale onderzoeken niet te worden bevestigd, maar hoe de
ouderen er wat betreft hun sociale contacten precies voorstaan wordt niet geheel
duidelijk. Tegenover veelvuldige mededelingen over frequente contacten met
kinderen en andere verwanten signaleren Van Tilburg en Monbredau (1995: 72)
gevoelens van eenzaamheid onder oudere Marokkaanse vrouwen in Utrecht. Het
gaat daarbij om vrouwen die weinig familie in Nederland hebben wonen en voor
wie het niet mogelijk is geregeld naar het herkomstland te gaan. De Marokkaanse
ouderen in de studie van Monsels (1987: 100) hadden nogal eens te kampen met
huwelijksproblemen, onder meer als gevolg van het vaak grote leeftijdsverschil
tussen de partners. Dit leeftijdsverschil tussen partners is ook naar voren gekomen
in hoofdstuk 2 (§ 2.7).
In onderzoek naar criminaliteit en deviant gedrag onder jongeren uit de minder-
heden wordt vaak gewag gemaakt van conflicten tussen jongeren en hun ouders. Ze
worden beschouwd als een belangrijke factor in de verklaring van deviantie onder
jongeren uit de minderheden (Junger 1990). Ouderen uit de minderheden hebben
dan ook vaak moeite met het in hun ogen lichtzinnige en te vrije gedrag van hun
kinderen.(Van Niekerk 1991; Abraham 1996: 74-81; Monsels 1987: 102). Het is
denkbaar dat dit leidt tot verwijdering tussen ouders en hun kinderen en bijdraagt
tot isolement en vereenzaming.

4.4 De maatschappelijke positie van ouderen

Dit hoofdstuk gaat over de verhouding van personen tot de arbeidsmarkt en over
hun sociale contacten. In ruimere zin is de sociale positie van ouderen en
toekomstige ouderen uit de minderheden het onderwerp. Om hier zicht op te
krijgen wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de wijze waarop
personen uit onderscheiden herkomstgroeperingen zelf hun maatschappelijke
positie aanduiden. Het gaat daarbij niet om een klassering in termen van aanzien,
maar om een karakterisering van de eigen positie in termen van categorieën als
betaald werkend, werkloos, arbeidsongeschikt, werkend in het huishouden.
Gegevens hierover zijn zowel in de EBB als in de SPVA verzameld. Wellicht ten
overvloede zij hier nogmaals vermeld dat de bestanden van EBB en SPVA elkaar
ten dele overlappen. In bepaalde opzichten zijn ze echter ook aanvullend ten
opzichte van elkaar. Zo bevat de EBB gegevens over Zuid-Europeanen, maar
kunnen Surinamers en Antillianen niet van elkaar worden onderscheiden. Dit
laatste kan in de SPVA wel, maar de SPVA bevat weer geen gegevens over Zuid-
Europeanen. In verband hiermee is ten behoeve van deze paragraaf de
maatschappelijke positie van ouderen en toekomstige ouderen in beide bestanden
geanalyseerd. Aan de hand van de EBB-gegevens wordt het algemene beeld
geschetst. De SPVA wordt gebruikt om binnen de categorie ouderen nog een
verdere specificatie naar leeftijd aan te brengen.

Teneinde het eventuele bijzondere van de positie van ouderen en toekomstige
ouderen vast te stellen is in de analyses ook de leeftijdsklasse '30-39 jaar'
betrokken. De leeftijdsgrenzen voor de indeling van ouderen en toekomstige
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Figuur 4.1 Maatschappelijke positie van 30-64 jarige mannen, naar leeftijdsklasse
en herkomstland, 1992-1996, (mannen; in procenten)

ouderen zijn hier anders dan in hoofdstuk 3, dat handelde over het
opleidingsniveau. In hoofdstuk 3 werden 55-69-jarigen tot de ouderen gerekend.
Hier wordt de groepering van de ouderen beperkt tot de leeftijdsklasse '50-64 jaar'.
Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat vanaf 65 jaar betaalde arbeid
nauwelijks meer een rol speelt in de sociale positie van personen, anderzijds met
het feit dat bij een ondergrens van 55 jaar de aantallen te klein zouden worden. Als
gevolg hiervan verschuift ook de toedeling van personen aan de categorie
'toekomstige ouderen'. Personen in de leeftijdsklasse '40-49 jaar' vormen in dit
hoofdstuk de toekomstige ouderen. Aangezien de maatschappelijke positie van
mannen en vrouwen, zeker onder de minderheden, sterk uiteenloopt worden
mannen en vrouwen afzonderlijk beschreven. Figuur 4.1 brengt de positie van de
mannen in beeld.

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

Tussen de herkomstgroeperingen die in figuur 4.1 zijn afgebeeld, zijn er onder de
ouderen aanzienlijke verschillen in maatschappelijke positie. Een eerste
onderscheid betreft het aandeel werkenden. Van de Turkse en Marokkaanse 50-64-
jarigen werkt een veel kleiner deel dan van de ouderen uit de overige
herkomstgroeperingen. Vooral onder de Turkse mannen is aantal werkenden uiterst
gering. Het percentage werkenden onder de Surinaamse/Antilliaanse mannen in de
leeftijdsklasse '50-64 jaar' komt in de buurt van het percentage werkenden onder de
autochtone mannen. In andere opzichten heeft echter de positie van de oudere
Surinaamse/Antilliaanse mannen meer overeenkomsten met die van de Turken en
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Marokkanen. Dit geldt vooral voor het relatief hoge aandeel werklozen en
arbeidsongeschikten. Van de oudere autochtone mannen noemt minder dan 5%
zichzelf werkloos. Onder de oudere mannen uit de minderheden reikt het aandeel
werklozen tot ver boven de 20%. Het varieert van ongeveer 10% bij de Zuid-
Europese ouderen tot meer dan 25% bij de Turken.
Het aandeel arbeidsongeschikten onder de oudere autochtone mannen is substan-
tieel, maar elk van de minderheidsgroeperingen kent onder de oudere mannen een
hoger aandeel arbeidsongeschikten dan de autochtone mannen, oplopend tot meer
dan 50% bij de Turken. Voorts heeft meer dan één op de vijf van de 50-64-jarige
autochtone mannen een vervroegd pensioen, terwijl van de oudere Turkse en
Marokkaanse mannen vrijwel niemand dit voorrecht geniet.
De maatschappelijke positie van oudere Zuid-Europese mannen lijkt wat betreft het
aandeel werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten op die van de Surinamers/
Antillianen, maar onder de Zuid-Europese ouderen bevindt zich ook een substan-
tieel deel vervroegd gepensioneerden. In dat opzicht komen ze meer overeen met de
oudere autochtone mannen. Bij het beschouwen van de positie van de Zuid-
Europeanen moet worden bedacht dat deze groepering de laatste jaren sterk van
samenstelling is veranderd door de komst van grote aantallen asielzoekers uit het
voormalig Joegoslavië.

Een opvallend en in het kader van deze studie belangrijk aspect van figuur 4.1
vormen de verschillen tussen de verdelingen van personen over maatschappelijke-
positiecategorieën naar leeftijdsklasse. Bij de autochtone bevolking vertonen de
verdelingen van mannen in de leeftijdsklassen '30-39 jaar' en '40-49 jaar' een hoge
mate van overeenkomst. De toekomstige ouderen onderscheiden zich vrijwel alleen
van de 30-39-jarigen door een iets groter aandeel dat zich arbeidsongeschikt noemt.
De verdeling van de 50-64-jarigen wijkt aanzienlijk af van de verdelingen in de
jongere leeftijdsklassen. Het aandeel werkenden is veel kleiner en de aandelen
arbeidsongeschikten en vervroegd gepensioneerden zijn veel groter. 
Bij de Turken en Marokkanen zijn er ook tussen de toekomstige ouderen en de
jongere leeftijdsklasse duidelijke verschillen. Het aandeel werkenden is onder de
40-49-jarige Turkse en Marokkaanse mannen hoger dan onder de ouderen, maar
ook de toekomstige ouderen worden, veel meer dan de 30-39-jarigen, gekenmerkt
door hoge percentages werklozen en arbeidsongeschikten. Het patroon van de
verschillen naar leeftijd bij Surinamers, Antillianen en Zuid-Europeanen lijkt meer
op dat van de autochtone mannen: weinig verschil tussen de 30-39-jarigen en de
toekomstige ouderen en veel verschil tussen deze twee groeperingen en de ouderen.

In hoofdstuk 3 is vastgesteld dat onder Turken en Marokkanen de toekomstige
ouderen wat betreft hun opleidingsniveau meer overeenkomst vertonen met ouderen
dan met 30-39-jarigen. Hier blijkt dat dit patroon zich, in ieder geval bij de
mannen, tot op zekere hoogte ook voordoet ten aanzien van de maatschappelijke
positie. De Turken en Marokkanen onderscheiden zich hierin van Surinamers,
Antillianen en Zuid-Europeanen.

Vrouwen
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Figuur 4.2 Maatschappelijke positie van 30-64-jarige vrouwen, naar leeftijdsklasse
en herkomstland, 1992-1996 (in procenten)

Het beeld van de maatschappelijke positie van oudere vrouwen wordt gedomineerd
door hoge aandelen werkenden in het huishouden (figuur 4.2). Toch zijn er ook bij
hen nog wel verschillen tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen. Net als bij
de mannen is er ook bij de vrouwen een aanzienlijk onderscheid tussen Turken en
Marokkanen enerzijds en de overige herkomstgroeperingen anderzijds. Van de
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van 50-64-jaar verricht ongeveer een kwart
betaald werk. Dat is nog iets meer dan van de autochtone vrouwen in deze
leeftijdsklasse. Het aandeel betaald werkenden onder de oudere Zuid-Europese
vrouwen is iets kleiner. Van de Marokkaanse vrouwen werkt daarentegen niemand
en van de Turkse oudere vrouwen beschrijft minder dan tien procent haar positie
als betaald werkend. Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en vervroegde
pensionering komen bij oudere vrouwen veel minder voor dan bij oudere mannen.

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

Ook in de jongere leeftijdsklassen is er vrijwel geen verschil in maatschappelijke
positie tussen Surinaamse/Antilliaanse en autochtone vrouwen. Iets meer dan de
helft van de toekomstige ouderen en de 30-39-jarigen onder deze vrouwen werkt.
Zij onderscheiden zich hierin sterk van de Turkse en meer nog van de
Marokkaanse vrouwen, van wie slechts een kleine minderheid betaald werk
verricht. De patronen van de verschillen tussen de leeftijdsgroeperingen bij de
vrouwen komen overeen met die van de mannen. Ook bij de vrouwen is er in dit
opzicht een verschil tussen Turken en Marokkanen enerzijds en de overige
herkomstgroeperingen anderzijds. Bij deze laatsten is er een groot verschil in
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maatschappelijke positie tussen de ouderen en toekomstige ouderen en weinig
verschil tussen de toekomstige ouderen en de 30-39-jarigen. Bij de Marokkaanse en
Turkse vrouwen is er juist weinig verschil tussen ouderen en toekomstige ouderen,
maar onderscheiden deze twee groeperingen zich sterk van de 30-39-jarigen.

Leeftijdsgrenzen

Bij de beschrijving van het opleidingsniveau van ouderen en toekomstige ouderen
in hoofdstuk 3 is de categorie ouderen begrensd tot de leeftijdsklasse '55-69 jaar'.
De bovengrens van 69 jaar is gekozen om verschillen tussen herkomstgroeperingen
die het gevolg zijn van verschillen in leeftijdsopbouw enigszins te beperken. De
verdeling van personen over maatschappelijke positiecategorieën is in nog sterkere
mate dan de verdeling over opleidingsniveaus gevoelig voor verschillen in
leeftijdsopbouw. Daarom is in de analyses ten behoeve van dit hoofdstuk de
bovengrens voor de ouderen nog een keer verlaagd tot 64 jaar. In de leeftijdsklasse
'55-64 jaar' zijn de aantallen onderzoekspersonen echter te klein voor betrouwbare
uitspraken over afzonderlijke herkomstgroeperingen. Daarom is ook de ondergrens
voor de ouderen verlegd, en wel naar 50 jaar. 

Bij samenvoeging van herkomstgroeperingen biedt de SPVA de mogelijkheid om
uit te zoeken of het voor de verdeling van personen over maatschappelijke
positiecategorieën iets uitmaakt of men de ondergrens bij 50 jaar of bij 55 jaar legt.
De leeftijdsklasse '50-64 jaar' is daartoe gesplitst in twee klassen: 50-54-jarigen en
55-64-jarigen. Vervolgens is binnen deze twee leeftijdsklassen de verdeling van
personen over maatschappelijke-positiecategorieën berekend. In verband met de
aantallen is de berekening alleen uitgevoerd voor de mannen en zijn de Turken en
Marokkanen en de Surinamers en Antillianen elk samengevoegd tot één categorie.

Het resultaat van deze operatie is te lezen als een uitvergroting van enkele hiervoor
al gesignaleerde tendensen met betrekking tot de positie van de ouderen uit de
minderheden. In figuur 4.3 is in de eerste plaats te zien dat er binnen de brede
leeftijdsklasse van 50-64 jaar nog grote verschillen zijn in de maatschappelijke
positie van personen naar leeftijd, althans bij Surinaamse/Antilliaanse en bij
autochtone mannen. Bij Turkse en Marokkaanse mannen zijn de verschillen veel
kleiner. Dit is een bevestiging en versterking van de bevinding uit het voorgaande
dat de verschillen in de verdeling over maatschappelijke-positiecategorieën tussen
leeftijdsklassen bij Turken en Marokkanen een ander patroon volgen dan bij de
overige herkomstgroeperingen.
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Figuur 4.3 Maatschappelijke positie van 50-64-jarigen, naar leeftijd en
herkomstlandgroepering, 1991/1994 (in procenten)

De 50-54-jarige autochtone mannen en ook de Surinamers en Antillianen vertonen
in hun maatschappelijke positie veel meer overeenkomst met de 40-49-jarige
mannen in figuur 4.1 dan met de 55-64-jarigen in figuur 4.3. Bij de Turkse en
Marokkaanse mannen zijn de verschillen tussen 50-54-jarigen en 55-64-jarigen
beperkt.

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Het gegeven dat 50-54-jarige Turken en Marokkanen in tal van opzichten overeen-
komsten vertonen met herkomstgenoten van 55 jaar of ouder wordt nogal eens
gebruikt als argument voor de stelling dat zij sneller verouderen. De ondergrens
voor ouderen zou bij hen daarom beter bij 50 jaar kunnen worden gelegd. Het is de
vraag of deze gedachtegang hout snijdt. Hiervoor is immers gebleken dat bij de
Turken en Marokkanen ook personen van 40-49 jaar op verschillende punten
overeenkomst vertonen met ouderen. In hoofdstuk 2 is gebleken dat Turken en
Marokkanen van 40 jaar en ouder vrijwel allen behoren tot de primaire arbeidsmi-
granten die zich in de jaren zestig en zeventig hier hebben gevestigd. Het ligt dan
ook meer voor de hand de overeenkomsten te zoeken in hun gemeenschappelijke
achtergrond en migratiegeschiedenis en in de maatschappelijke ontwikkelingen
waarmee zij in Nederland te maken hebben gekregen dan in een of ander cultureel
bepaald vroegtijdig verouderingsproces.

Overigens valt op grond van figuur 4.3 natuurlijk niet vast te stellen dat 55 jaar nu
de beste leeftijd is als ondergrens voor de categorie 'ouderen'. Zeker is wel dat
50 jaar, in ieder geval bij de autochtone en Surinaamse/Antilliaanse mannen, geen



102

goede keuze is. Een op empirische gronden gebaseerde bepaling van leeftijds-
grenzen is in principe mogelijk, maar de bestanden die voor de vervaardiging van
deze rapportage beschikbaar zijn, laten de berekeningen die daarvoor nodig zijn
niet toe. Op deze plaats valt er niet meer over te zeggen dan dat tussen de 55 jaar
en 60 jaar het merendeel van de bevolking in termen van met ouderdom
geassocieerde maatschappelijke kenmerken tot de ouderen gaat behoren.

4.5 Deelname aan de arbeidsmarkt

Personen van 15-64 jaar die minstens twaalf uur per week werken of die werk
zoeken voor ten minste twaalf uur per week, worden beschouwd als deelnemer aan
de arbeidsmarkt. Het deel van 15-64-jarigen dat participeert aan de arbeidsmarkt is
in paragraaf 4.2 aangeduid met de term 'brutoarbeidsparticipatie'. De termen 'deel-
name aan de arbeidsmarkt' en 'brutoarbeidsparticipatie' verwijzen naar hetzelfde
verschijnsel en worden in deze paragraaf naast elkaar gebruikt. 
Lang niet iedereen die daarvoor op grond van leeftijd in aanmerking komt, neemt
ook deel aan de arbeidsmarkt. Onder jongeren zijn het vooral de studerenden die
niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Laagopgeleide vrouwen trekken zich nog
vaak terug van de arbeidsmarkt als ze kinderen krijgen. Van de ouderen zegt het
merendeel de arbeidsmarkt vaarwel zodra er een bevredigende alternatieve
inkomensbron is. Mogelijkheden tot vervroegd uittreden liggen voor grote groepen
binnen bereik vanaf het zestigste levensjaar. De brutoarbeidsdeelname is in de
leeftijdsklasse '60-64 jaar' bij de mannen dan ook minder dan 20%. In de
leeftijdsklasse '55-59 jaar' neemt nog zo'n 60% van de mannen deel aan de
arbeidsmarkt (Timmermans 1996: 43). In deze leeftijdsklasse is
arbeidsongeschiktheid een belangrijke oorzaak van non-participatie. Personen met
een werkloosheidsuitkering zijn over het algemeen verplicht om werk te zoeken en
behoren dus (nog) wel tot de arbeidsmarktdeelnemers.

De brutoarbeidsparticipatie van ouderen en toekomstige ouderen uit de minder-
heden is ten behoeve van deze rapportage berekend op basis van de EBB's over de
periode 1992-1996. Net zoals bij de beschrijving van de maatschappelijke positie in
paragraaf 4.4 zijn ook voor de analyse van de arbeidsmarktpositie 50-64-jarigen tot
de ouderen gerekend en personen van 40-49 jaar tot de toekomstige ouderen. De
30-39-jarigen fungeren weer als referentiegroep. 

In figuur 4.4 is onmiddellijk te zien dat het niet zinvol is te spreken over dé
arbeidsdeelname van dé minderheden. Tussen de minderheidsgroeperingen die in
de figuur worden onderscheiden zijn grote verschillen. In vergelijking met de
Turken en Marokkanen verschillen de Surinamers/Antillianen in hun deelname
aan de arbeidsmarkt maar weinig van de autochtone bevolking. De
brutoarbeidsparticipatie van de Surinaamse/Antilliaanse mannen is in elk van de
afgebeelde leeftijdsklassen iets geringer dan de participatie van de autochtone
bevolking. Net zoals bij de autochtone mannen is ook bij de
Surinaamse/Antilliaanse mannen de deelname aan de arbeidsmarkt in de
leeftijdsklasse '50-64 jaar' veel lager dan de twee jongere leeftijdsklassen. Bij de
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Figuur 4.4 Bruto-arbeidsdeelname van 30-64-jarigen, naar herkomstgroepering,
leeftijd en geslacht, 1992-1996 (in procenten)

vrouwen is de participatie van de Surinaamse/Antilliaanse vrouwen een fractie
hoger dan die van de autochtone vrouwen.

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

De deelname aan de arbeidsmarkt van Turken en Marokkanen wijkt sterk af van
die van Surinamers/Antillianen en autochtonen. Niet alleen is in elk van de
leeftijdsklassen de deelname van Turken en Marokkanen lager, ook het patroon van
de samenhang met leeftijd is anders. Terwijl bij de Surinamers/Antillianen en
autochtonen de deelname van de 30-39-jarigen maar weinig groter is dan die van
de 40-49-jarigen, is er bij de Turken en Marokkanen tussen deze twee
leeftijdsklassen een aanzienlijk verschil. De 40-49-jarigen onder hen participeren
ongeveer evenveel, of beter, even weinig aan de arbeidsmarkt als de 50-65-jarigen
uit de autochtone bevolking. De brutoarbeidsdeelname van de ouderen uit de Zuid-
Europese landen houdt bij de mannen ongeveer het midden tussen de participatie
van de autochtone ouderen en die van de Turkse en Marokkaanse ouderen. De
deelname van Zuid-Europese vrouwen benadert de participatie van autochtone
vrouwen.

Sinds het einde van de jaren zestig is de deelname van vrouwen aan de
arbeidsmarkt zeer sterk gestegen. Het zijn echter vooral jongere vrouwen die meer
zijn gaan participeren. In de periode 1960-1993 is de brutoarbeidsparticipatie van
25-49-jarige vrouwen toegenomen van minder dan 20% in 1960 tot bijna 60% in
1993. De deelname aan de arbeidsmarkt door oudere vrouwen is veel stabieler.
Sinds 1985 is er een lichte toename van ongeveer 15% tot iets meer dan 20%
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(Timmersmans 1996: 47). In figuur 4.4 is te zien dat de deelname aan de
arbeidsmarkt door vrouwen in elk van de afgebeelde leeftijdsklassen en in elk van
de herkomstgroeperingen kleiner is dan de deelname van de mannen. Van de
oudere Marokkaanse vrouwen neemt echter niemand deel aan de arbeidsmarkt en
onder de oudere Turkse vrouwen is de arbeidsmarktparticipatie eveneens uiterst
gering. Ook van de toekomstige ouderen uit deze herkomstgroeperingen nemen
maar weinig vrouwen deel aan de arbeidsmarkt.

De SPVA's van 1991 en 1994 bieden ook de mogelijkheid om de deelname aan de
arbeidsmarkt naar leeftijd te schatten. De schattingen komen redelijk overeen met
de deelnamepercentages in figuur 4.4 die zijn gebaseerd op de EBB. Alleen bij de
Turkse en Marokkaanse mannen zijn er duidelijke verschillen. In de SPVA's is hun
arbeidsmarktparticipatie hoger dan in de EBB. In één geval is het verschil erg
groot. Van de 50-64-jarige Turkse mannen neemt in de SPVA's 45% deel aan de
arbeidsmarkt terwijl dit in de EBB iets meer dan 20% is. Het verschil is vrijwel
zeker het gevolg van definitieverschillen. In de gecombineerde SPVA's wordt
gewerkt met een oude definitie van deelname aan de arbeidsmarkt. Volgens deze
oudere definitie is het louter ingeschreven staan bij een arbeidsbureau, zonder actief
te zoeken naar werk, voldoende om als deelnemer aan de arbeidsmarkt te worden
gekenmerkt. In de nieuwe definitie worden alleen personen die actief naar werk
zoeken tot de arbeidsmarktparticipanten gerekend. Aangezien oudere werklozen
vrijwel geen kans op werk meer hebben zal een groot deel van hen niet meer naar
werk zoeken en zal het definitieverschil vooral bij hen resulteren in grote
verschillen in de brutoarbeidsdeelname.

Samenhang met opleiding

Om verschillende redenen is het te verwachten dat er onder ouderen een verband is
tussen opleiding en arbeidsmarktdeelname. In de eerste plaats is, zoals eerder in dit
hoofdstuk is beschreven, in de loop van de tijd de arbeidsmarkt verslechterd voor
personen in ongeschoolde functies in de industrie. Personen van, zeg, 40 jaar en
ouder die hierdoor hun werk hebben verloren zijn er in veel gevallen niet meer in
geslaagd elders werk te vinden en zij zijn van de arbeidsmarkt verdwenen. In het
midden van de jaren negentig hebben zij de leeftijd van de ouderen bereikt. Voorts
zijn er aanwijzingen dat werkenden in fysiek zware en ongezonde arbeidssituaties
relatief vroeg met werken (moeten) stoppen. Dit soort werk wordt vooral gedaan
door personen met weinig opleiding. Als gevolg van zowel het één als het ander is
het te verwachten dat van de lager opgeleiden onder de ouderen een groter deel niet
meer deelneemt aan de arbeidsmarkt dan van de hoger opgeleiden.

Bij het beschouwen van het verband tussen opleiding en deelname aan de arbeids-
markt moet rekening worden gehouden met sekseverschillen in zowel de opleiding
als de deelname aan de arbeidsmarkt. Voor een correcte interpretatie is het dan ook
nodig het verband tussen opleiding en brutoarbeidsparticipatie voor mannen en
vrouwen afzonderlijk te analyseren. Aangezien dit leidt tot soms te kleine aantallen
in bepaalde combinaties van leeftijdsklasse en herkomstgroepering zijn de gegevens
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van Turken en Marokkanen en die van Surinamers en Antillianen in deze analyse
samengenomen.

Het verwachte verband tussen opleiding en deelname aan de arbeidsmarkt blijkt
zich onder ouderen inderdaad voor te doen, niet alleen bij personen uit de
minderheden, maar ook in de autochtone bevolking. Onder de 50-64-jarigen is het
percentage deelnemers aan de arbeidsmarkt bij de hoger opgeleiden in elk van de
onderscheiden herkomstgroeperingen hoger dan bij de lager opgeleiden. Dit geldt
zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Bij vergelijkbare opleiding blijft er van
de eventuele verschillen in deelname aan de arbeidsmarkt tussen ouderen uit de
minderheden en autochtone ouderen weinig over. Alleen de zeer laagopgeleide
oudere Turkse/Marokkaanse vrouwen nemen substantieel minder deel aan de
arbeidsmarkt dan qua opleiding en leeftijd vergelijkbare autochtone vrouwen.
Samenhang tussen opleiding en deelname aan de arbeidsmarkt is in figuur 4.5 ook
zichtbaar bij de toekomstige ouderen. Het verband lijkt iets minder uitgesproken,
maar is niettemin duidelijk aanwezig.

De gegevens suggereren dat de grotere arbeidsmarktdeelname van hoger
opgeleiden, in ieder geval bij de mannen, typerend is voor de hogere
leeftijdscategorieën. Onder de 30-39-jarige mannen is er immers weinig verschil in
participatie in samenhang met opleiding. In deze leeftijdsklasse nemen lager
opgeleide mannen nauwelijks minder deel aan de arbeidsmarkt dan mannen met
een hogere opleiding.
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Figuur 4.5 Brutoarbeidsdeelname, naar opleiding, leeftijd, herkomst en geslacht, 1991 en 1994 (in procenten)

* Aantal onderzoekspersonen kleiner dan 25.
Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Bij de vrouwen is er ook onder de 30-39-jarigen een uitgesproken verband tussen
opleiding en deelname aan de arbeidsmarkt. Dit strookt met het inmiddels bekende
gegeven dat hoger opgeleide vrouwen, wanneer ze kinderen krijgen, in veel
groteren getale blijven werken dan laagopgeleide vrouwen (Hooghiemstra en
Niphuis-Nell 1993: 29). Dit heeft te maken met het grotere belang dat door hoger
opgeleide vrouwen wordt gehecht aan economische zelfstandigheid. Het bijzondere
is dat het verband zich bij vrouwen uit de minderheden in niet mindere mate
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voordoet dan bij autochtone vrouwen.

Samenhang met burgerlijke staat

In traditionele waardesystemen geniet het samenleven van mannen en vrouwen in
een huwelijksverband een hoog aanzien. Daar hoort als waarde ook bij dat de man
door te werken zorgt voor het inkomen; de vrouw bestiert het huishouden. Uit de
lokale studies blijkt dat dit waardesysteem onder oudere Turken en Marokkanen
een grote aanhang heeft. Het lijkt aannemelijk dat het voor gehuwde mannen een
prikkel bevat tot actieve deelname aan de arbeidsmarkt. Wie als gehuwde man niet
door arbeid kan voorzien in het levensonderhoud van de huwelijkspartner verliest
aanzien. Om de schaamte die hiermee gepaard gaat te vermijden, zal de gehuwde
man zich meer inspanningen getroosten om werk te krijgen en te behouden dan de
ongehuwde. Het is dus te verwachten dat oudere Turkse en Marokkaanse mannen
die gehuwd zijn meer deelnemen aan de arbeidsmarkt dan ongehuwden. Onder
Surinamers en Antillianen zijn de opvattingen over huwelijk en onderhoudsplicht
veel minder geprononceerd dan onder Turken en Marokkanen. Alleen de
Hindoestanen hebben een enigszins vergelijkbaar waardestelsel, maar gezien het
grote aantal echtscheidingen onder hen slagen zij er kennelijk niet goed in deze
waarden hier ook te realiseren. Dit geeft aanleiding tot de verwachting dat er onder
oudere Surinaamse/Antilliaanse mannen tussen gehuwden en ongehuwden veel
minder verschil zal zijn in arbeidsmarktdeelname. Voor de autochtone bevolking is
geen verschil tussen gehuwden en ongehuwden te verwachten. De reden hiervoor is
dat oudere gehuwde autochtone mannen die niet meer deelnemen aan de arbeids-
markt in veel gevallen een bevredigend arbeidsloos inkomen genieten.

Figuur 4.6 laat zien dat de hiervóór uitgesproken verwachtingen in grote lijnen
overeenkomen met de realiteit. Gehuwde Turkse/Marokkaanse mannen nemen
meer deel aan de arbeidsmarkt dan ongehuwde en het verschil is het grootst bij de
ouderen. Bij de autochtone mannen is er geen verschil in arbeidsmarktparticipatie
in samenhang met de burgerlijke staat. Bij de Surinaamse/Antilliaanse mannen ten
slotte is er een tendens naar een wat grotere arbeidsdeelname onder de gehuwden,
maar het verschil tussen gehuwde en ongehuwde mannen is bij hen geringer dan
bij de Turken/Marokkanen. 
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Figuur 4.6 Brutoarbeidsdeelname, naar burgerlijke staat, leeftijd, herkomst en geslacht, 1991 en 1994

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

In het voorgaande zijn geen verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de
arbeidsmarktparticipatie van (oudere) vrouwen uit de minderheden in samenhang
met hun burgerlijke staat. Om de specifieke aard van het verband bij de mannen
beter tot uiting te laten komen zijn in figuur 4.6 echter ook vergelijkbare gegevens
over vrouwen opgenomen. Anders dan bij de mannen zijn het bij de vrouwen de
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ongehuwden die meer deelnemen aan de arbeidsmarkt. Voor een deel heeft dat te
maken met hetzelfde waardepatroon dat hier verantwoordelijk wordt geacht voor de
grotere participatie van de gehuwde mannen. Bij de vrouwen zijn de verschillen in
samenhang met herkomst echter anders dan bij de mannen. Tussen Turkse/Marok-
kaanse en autochtone vrouwen is er vrijwel geen verschil in de mate van
samenhang tussen de burgerlijke staat en de arbeidsmarktparticipatie. Dit duidt
erop dat er bij de vrouwen nog een andere factor in het spel is die zowel voor
Turkse/Marokkaanse als voor autochtone vrouwen geldt, namelijk de aanwezigheid
van kinderen. Vrouwen zijn weliswaar in toenemende mate geneigd om te blijven
werken als ze kinderen krijgen, maar hiervóór is al vermeld dat dit vooral bij hoger
opgeleide vrouwen het geval is. Aangezien bij Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
het krijgen van kinderen veel minder is verbonden met een huwelijk, is er bij hen
ook minder verschil in deelname aan de arbeidsmarkt tussen gehuwden en
ongehuwden. 

4.6 Nettoarbeidsdeelname en werkloosheid

Deelnemers aan de arbeidsmarkt kunnen werken of werkloos zijn. Werk en
werkloosheid zijn al even ter sprake geweest bij de algemene beschrijving van de
maatschappelijke positie van ouderen in paragraaf 4.4. De gegevens die daar zijn
gepresenteerd betreffen de wijze waarop personen zelf hun maatschappelijke positie
aanduiden. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat iemand die zichzelf werkloos of
werkend noemt, dit niet is volgens de formele omschrijving van werkloosheid die
thans gangbaar is. In die formele omschrijving wordt een persoon als werkloos
beschouwd wanneer hij niet of minder dan twaalf uur per week werkt en actief
zoekt naar werk voor ten minste twaalf uur per week.
Het is zeer wel denkbaar dat personen die geen werk hebben en daar ook niet meer
naar op zoek zijn zichzelf toch als werkloos karakteriseren. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn bij mensen die graag zouden willen werken, maar die als gevolg van
een lange reeks teleurstellende ervaringen het daadwerkelijk zoeken naar werk
hebben opgegeven. Ook is het mogelijk dat mensen die minder dan twaalf uur per
week werken zichzelf als werkend beschouwen. Volgens de formele omschrijving
worden echter alleen diegenen die ten minste twaalf uur per week werken tot de
werkenden gerekend.

Bij het vaststellen van de omvang van de werkloosheid wordt altijd uitgegaan van
de deelnemers aan de arbeidsmarkt. Een werkloosheidspercentage geeft dus aan
welk deel van de arbeidsmarktparticipanten niet of minder dan twaalf uur per week
werkt. Naast het werkloosheidspercentage is ook de nettoarbeidsdeelname relevant
voor de beschrijving van de arbeidspositie van een bevolkingsgroep. De nettoar-
beidsdeelname is gelijk aan het aandeel werkenden in de totale bevolking van een
bepaalde leeftijdsklasse. Deze paragraaf beschrijft de arbeidspositie van ouderen en
toekomstige ouderen uit de minderheden in termen van hun nettoarbeidsdeelname
en werkloosheid.
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Nettoarbeidsdeelname

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat de grootste minderheidsgroeperingen
nogal van elkaar verschillen in de maatschappelijke positie en in hun deelname aan
de arbeidsmarkt van ouderen en toekomstige ouderen. Figuur 4.7 laat zien dat dit
ook geldt voor de nettoarbeidsdeelname. Van de oudere Turkse mannen werkt
minder dan 15%. Het aandeel werkenden onder de oudere Marokkaanse mannen is
beduidend groter, maar blijft aanzienlijk achter bij dat van de Surinamers. Van de
50-64-jarige Surinaamse mannen werkt bijna de helft. In geen van de minderheids-
groeperingen bereikt het aandeel werkenden het niveau van de autochtone ouderen.
Van de toekomstige ouderen werkt een veel groter deel dan van de 50-64-jarigen.
Meer nog dan bij de ouderen blijven ook in deze jongere leeftijdsklasse de percen-
tages van de minderheidsgroeperingen achter bij die van de autochtone bevolking.
Terwijl van de autochtone mannen van 40-49 jaar ruim 90% werkt, is dit bij de
Turken en Marokkanen in deze leeftijdsklasse bij minder dan de helft het geval.
Van de Surinaamse/Antilliaanse mannen die tot de toekomstige ouderen worden
gerekend werkt ongeveer drie kwart. De verschillen tussen de leeftijdsklassen
vertonen het inmiddels bekende patroon. Bij de Turkse en Marokkaanse mannen
onderscheidt de arbeidsdeelname van de toekomstige ouderen zich sterk van die
van de leeftijdsklasse daaronder. Bij de overige herkomstgroeperingen is het
verschil veel kleiner. 

Van de oudere vrouwen werkt in elk van de herkomstgroeperingen maar een klein
deel. De meeste werkenden zijn er nog onder de oudere Surinaamse/Antilliaanse
vrouwen. Van hen werkt ruim een kwart. Dat is iets meer dan van de autochtone
vrouwen. Van de Marokkaanse oudere vrouwen werkt niemand en van de Turkse
vrouwen slechts een fractie. De Zuid-Europese vrouwen lijken in hun nettoarbeids-
deelname meer op de Surinaamse/Antilliaanse en autochtone vrouwen dan op
Marokkaanse of Turkse vrouwen.
Bij de vrouwen is er, net zoals bij de mannen, onder de Surinamers/Antillianen,
autochtonen en ook onder de Zuid-Europeanen een groot verschil in arbeidsdeel-
name tussen ouderen en toekomstige ouderen en een klein verschil tussen toekom-
stige ouderen en de jongere leeftijdsklasse. 
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Figuur 4.7 Nettoarbeidsdeelname van 30-64-jarigen, naar leeftijd, herkomst en geslacht, 1992 tot en met 1996 (in
procenten)

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

Werkloosheid 

Hoewel de nettoarbeidsdeelname van ouderen veel lager is dan de deelname aan
arbeid in jongere leeftijdsklassen, kan toch worden verwacht dat de werkloosheid
onder ouderen gering is. Werkloosheid is veelal het gevolg van onvrijwillig
ontslag. Werkende ouderen hebben over het algemeen echter een sterke
rechtspositie, waardoor onvrijwillig ontslag aanzienlijke kosten met zich
meebrengt. Een arbeidsorganisatie die ouderen kwijt wil zal in eerste instantie
zoeken naar oplossingen als arbeidsongeschiktheid of vervroegde pensionering. De
ouderen die hiermee te maken hebben, worden niet werkloos maar verdwijnen van
de arbeidsmarkt. 
Uit figuur 4.8 blijkt dat deze gang van zaken wellicht geldt voor autochtone
ouderen maar in veel mindere mate voor ouderen uit de minderheden. De
werkloosheid onder autochtone ouderen bedraagt over de periode 1992-1996 nog
geen 5%, terwijl van de Turkse ouderen die deelnemen aan de arbeidsmarkt meer
dan 25% werkloos is. De werkloosheid onder de ouderen uit de overige
minderheidsgroeperingen is lager, maar toch nog zo'n twee tot tweeënhalf keer zo
hoog als onder de autochtone ouderen.
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Figuur 4.8 Werkloosheid onder 30-64-jarigen, naar leeftijd en herkomstland, 1992-
1996 (in procenten)

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

De werkloosheidspercentages van de toekomstige ouderen zijn bij de minderheden
in de meeste gevallen nog fors hoger dan die van de ouderen. Omdat dit bij de
autochtone beroepsbevolking veel minder het geval is, zijn bij de toekomstige
ouderen de werkloosheidsverhoudingen tussen en minderheden en autochtonen nog
aanzienlijk ongunstiger dan bij de ouderen. Alleen bij de Turken is de
werkloosheid onder de ouderen hoger dan onder de toekomstige ouderen. De
gegevens over de 30-39-jarigen maken overigens nog eens duidelijk dat de
minderheden over de hele linie, dus ongeacht de leeftijd, te maken hebben met een
naar verhouding hoge werkloosheid. 

In figuur 4.8 is geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Dat was niet
goed mogelijk vanwege de kleine aantallen vrouwelijke arbeidsmarktdeelnemers
onder de ouderen uit de minderheden. Ook bij samenvoeging van de gegevens van
mannen en vrouwen zijn de aantallen in sommige subgroepen nog aan de lage
kant. Toch kan wel worden aangenomen dat de werkloosheid onder ouderen uit de
minderheden daadwerkelijk veel groter is dan onder autochtone ouderen. De
gegevens uit de SPVA's wijzen namelijk in dezelfde richting. 
Om dezelfde redenen als eerder vermeld bij de bespreking van de brutoarbeids-
deelname is de werkloosheid onder ouderen in de SPVA's veel hoger dan in de
EBB: personen die staan ingeschreven bij een arbeidsbureau en die niet actief
zoeken naar werk worden in de SPVA's wel en in de EBB niet tot de werklozen
gerekend. Dit resulteert in de SPVA's bij de autochtone 50-64-jarigen in een werk-
loosheid van bijna 10%, terwijl van de Turkse ouderen meer dan 50% werkloos is.
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De werkloosheidspercentages zijn in de SPVA weliswaar veel hoger dan in de
EBB, maar de verhoudingen tussen de minderheden en de autochtone bevolking
zijn niet veel anders. Hierop is één uitzondering. Volgens de EBB-gegevens is de
werkloosheid onder oudere Marokkanen ongeveer de helft van die van de Turken.
In de SPVA is de werkloosheid onder de oudere Marokkanen ook lager dan onder
de Turken, maar het verschil is daar veel kleiner.

De hoge werkloosheid onder ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden
doet vermoeden dat zij veel vaker dan autochtone ouderen worden getroffen door
gedwongen ontslag. Dit blijkt inderdaad het geval. Figuur 4.9 brengt de redenen
voor beëindiging van de laatste werkkring in beeld van personen die ten tijde van
de SPVA-onderzoeken niet werkten. Van de Turkse en Marokkaanse ouderen
zonder werk is tegen de 40% in de laatste baan ontslagen. Bij de autochtone
ouderen is dit bij 6% van de niet-werkenden het geval. Het aandeel ontslagenen
neemt af met de leeftijd. In de hogere leeftijdsklassen is in de meeste gevallen ook
het aandeel personen dat zelf ontslag heeft genomen kleiner dan in de jongere
leeftijdsklassen. Bij de Turken en Marokkanen staan in de hogere leeftijdsklassen
tegenover de lagere percentages ontslagenen en ontslagnemers hogere aandelen
arbeidsongeschikten. Bij de Surinamers, Antillianen en autochtonen vormt onder
de ouderen ook pensionering of VUT voor een belangrijk deel van de niet-
werkenden de reden voor beëindiging van de laatste baan. Eerder is al gebleken dat
van de 50-64-jarige Turken en Marokkanen vrijwel niemand een vervroegd
pensioen geniet. Vervroegde pensionering vormt dus ook voor vrijwel niemand van
hen de reden voor beëindiging van de laatste baan.

In het voorgaande is gesuggereerd dat bij ouderen voor beëindiging van de arbeids-
relatie bij voorkeur wordt gezocht naar andere oplossingen dan ontslag. Uit de
geconstateerde verschillen in werkloosheid in samenhang met leeftijd is vervolgens
afgeleid dat dit wellicht wel geldt voor Surinaamse, Antilliaanse en autochtone
ouderen, maar niet of in veel mindere mate voor Turkse en Marokkaanse. De hier
gepresenteerde gegevens over de redenen voor beëindiging van de laatste baan
vormen hiervan een bevestiging.
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Figuur 4.9 Reden van beëindiging van de laatste baan door 30-64-jarigen, naar
leeftijd en herkomstland, 1991/1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Samenhang tussen werkloosheid en opleiding

Werkloosheid op latere leeftijd zal doorgaans te maken hebben met bedrijfsophef-
fing, productiebeperking of reorganisatie. Bij productiebeperking en reorganisatie
lopen laag- en ongeschoolden meestal een groter ontslagrisico dan hoger geschool-
den. Dat komt onder meer doordat het voor een onderneming duurder is een
hooggeschoolde te ontslaan dan een laaggeschoolde. Voorts geldt dat bedrijven
meestal meer investeren in hoogopgeleiden dan in laagopgeleiden. Ontslag van een
hoogopgeleide kan dus kapitaalvernietiging met zich meebrengen. Een andere
factor die hierbij een rol speelt is dat bij inkrimping van de productie vooral die
delen van het personeelsbestand door ontslag worden getroffen die het meest direct
bij de productie zijn betrokken. Dat zijn meestal de lager geschoolde
productiemedewerkers. Vervolgens speelt ook de algemene ontwikkeling van de
economie een rol. Die evolueert in de richting van hoogproductieve bedrijvigheid in
de industrie en een verschuiving van werkgelegenheid naar de dienstensector. Dit
heeft tot gevolg dat personen met weinig of geen scholing die werkloos zijn
geworden ten gevolge van de sluiting van een industrieel bedrijf, een groter risico
lopen om werkloos te blijven dan hoger opgeleiden. Ten slotte is het ook denkbaar
dat hoger opgeleiden er beter dan ongeschoolden in slagen bij afvloeiing een
gunstige regeling te bedingen.
Op grond van al deze omstandigheden is het te verwachten dat hoger geschoolden
een kleinere werkloosheidskans hebben dan lager geschoolden. Hier is het de vraag
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of dit ook geldt voor de minderheden. Een volgende vraag is in hoeverre de hoge
werkloosheid onder de ouderen uit de minderheden te maken heeft met hun geringe
opleiding.

De samenhang tussen opleiding, werkloosheid en herkomst en leeftijd is geanaly-
seerd met gegevens uit de SPVA's van 1991 en 1994. De analyse wordt bemoeilijkt
door de sterk uiteenlopende opleidingsverdelingen van de verschillende herkomst-
groeperingen. Turkse en Marokkaanse ouderen hebben bijna allen geen hogere
opleiding dan basisonderwijs, terwijl van de autochtone ouderen vrijwel niemand
geen enkele vorm van onderwijs heeft doorlopen. Bij autochtonen en ook bij
Surinamers zou men werkloosheid willen specificeren naar niveaus hoger dan het
basisonderwijs (lbo, mavo, havo enz.), bij Turken en Marokkanen is juist specifi-
catie op lagere niveaus gewenst (geen onderwijs, enkele jaren basisonderwijs,
voltooid basisonderwijs). Ten behoeve van de analyse hier is gekozen voor een
indeling in drie opleidingsniveaus: geen onderwijs, ten hoogste basisonderwijs,
hoger dan basisonderwijs. 

In figuur 4.10 is onmiddellijk te zien dat, ook met de grove indeling in opleidings-
niveaus die hier moest worden aangehouden, aanzienlijke verschillen in werk-
loosheid zichtbaar kunnen worden gemaakt. Bij het beschouwen van de figuur moet
worden bedacht dat, zoals hiervoor al uiteen is gezet, werkloosheid in de SPVA
anders is gemeten dan in de EBB.
De grootste verschillen in samenhang met opleidingsniveau doen zich voor bij de
oudere Surinamers/Antillianen. Terwijl van degenen onder hen met alleen
basisonderwijs maar liefst 60% werkloos is, is dit bij de hoger opgeleiden niet meer
dan 20%. Ook in de andere herkomstgroeperingen en leeftijdsklassen is de
werkloosheid onder de hoger opgeleiden lager dan onder personen met een lagere
opleiding.

Als gevolg van de zeer brede opleidingscategorieën die voor de analyse zijn geko-
zen is het niet goed mogelijk de herkomstgroeperingen in de opleidingscategorie
'hoger' met elkaar te vergelijken. Dat kan tot op zekere hoogte wel met personen
die ten hoogste het basisonderwijs hebben afgerond. In deze opleidingsklasse is de
werkloosheid onder de minderheden in elk van de onderscheiden leeftijdsklassen
veel groter dan onder de autochtone bevolking. Het ziet er dus naar uit dat, het
geconstateerde verband tussen opleiding en werkloosheid ten spijt, de veel grotere
werkloosheid onder de ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden niet of
slechts zeer ten dele valt toe te schrijven aan opleidingsverschillen. 



0

20

40

60

80

30-39 40-49 50-64 30-39 40-49 50-64 30-39 40-49 50-64

geen onderwijs bao hoger dan bao

Turkije/Marokko Suriname/Antillen Nederland

%

* * **

leeftijd

116

Figuur 4.10 Werkloosheid onder 30-64-jarigen, naar opleiding, leeftijd en
herkomstland, 1991/1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94)

Werkloosheid en burgerlijke staat

In paragraaf 4.5 is vastgesteld dat onder de ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden de gehuwde mannen meer deelnemen aan de arbeidsmarkt dan de
ongehuwden, terwijl voor de vrouwen het omgekeerde geldt. Bij autochtone
mannen werd geen verschil tussen gehuwden en ongehuwden gevonden. De
geconstateerde verschillen zijn in verband gebracht met normen en waarden die in
de culturen van de onderscheiden herkomstgroeperingen worden geassocieerd met
de rollen van mannen en vrouwen in het huwelijk. Van gehuwde Turkse en
Marokkaanse mannen wordt verwacht dat zij door middel van arbeid het gezin
onderhouden en van vrouwen dat zij de zorg voor het huishouden op zich nemen.
Voor Surinamers/ Antillianen en autochtonen gelden deze waarden in veel mindere
mate.
Op grond van ditzelfde waardepatroon zijn er ook verbanden te verwachten tussen
burgerlijke status en werkloosheid. Het is aannemelijk dat de normen en waarden
die zijn verbonden met de huwelijkse status vooral voor Turkse en Marokkaanse
mannen een extra stimulans vormen om zich in te spannen de werkplek die zij
hebben te behouden of bij werkloosheid weer aan werk te komen. Hierbij moet
overigens wel worden bedacht dat er ook andere verklaringen mogelijk zijn voor
een eventueel verband tussen burgerlijke status en werkloosheid. Zo is het denkbaar
dat de eigenschappen waarover personen moeten beschikken om succes te hebben
op de huwelijksmarkt ook bijdragen tot succes op de arbeidsmarkt. Als dit zo is,
dan zou er - anders dan bij deelname aan de arbeidsmarkt -  bij werkloosheid geen
of minder verschil moeten zijn tussen mannen en vrouwen. 
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Figuur 4.11 Werkloosheid onder 30-65-jarigen, naar burgerlijke staat, leeftijd,
herkomstland en geslacht, 1991/1994 (in procenten)

Helaas is in de SPVA's het aantal ongehuwde arbeidsmarktdeelnemers onder de
Turken en Marokkanen te gering om het verband tussen burgerlijke status en
werkloosheid in verschillende leeftijdsklassen goed te onderzoeken. Dit kan wel bij
Surinamers/Antillianen en autochtonen. In vrijwel elk van de subgroepen die in
figuur 4.11 worden onderscheiden is de werkloosheid onder de gehuwden kleiner
dan onder de ongehuwden. Alleen bij autochtone vrouwen in de leeftijdsklasse
'30-39 jaar' is dit niet het geval. Voor het overige is zowel bij de mannen als bij de
vrouwen en zowel bij de Surinamers en Antillianen als bij de autochtonen de
werkloosheid onder de ongehuwden beduidend hoger dan onder de gehuwden. Dit
geldt bovendien voor elk van de onderscheiden leeftijdsklassen.

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

De bevindingen over het verband tussen werkloosheid en burgerlijke staat zijn niet
in overeenstemming met de veronderstelling dat gezinswaarden een belangrijke
factor zijn in het behoud van werk. In dat geval zou er bij mannen wel en bij
vrouwen geen samenhang tussen werkloosheid en huwelijkse staat zijn. Zo is het
echter niet; zowel bij de mannen als bij de vrouwen staan de gehuwden er beter
voor. De resultaten stroken wel met de veronderstelling dat gehuwden beschikken
over eigenschappen die hen in staat stellen om met meer succes dan ongehuwden
op de arbeidsmarkt te opereren. 
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Werkloosheidsduur

Werkloosheid wordt doorgaans beschouwd als een teken van een ongunstige maat-
schappelijke positie. Niet elke vorm van werkloosheid hoeft echter zo te worden
opgevat. Wanneer iemand als gevolg van reorganisatie, productievermindering of
bedrijfssluiting enige tijd werkloos is en er vervolgens weer in slaagt werk te
vinden, zullen de gevolgen van de werkloosheid beperkt blijven. Dit wordt anders
wanneer de werkloosheid van langere duur wordt. Wanneer werklozen er niet in
slagen binnen een half jaar tot een jaar weer werk te vinden, krijgt de duur van hun
werkloosheid een eigen, negatieve, invloed op hun arbeidskansen.
Arbeidsorganisaties redeneren dat langdurige werkloosheid het gevolg is van
ongunstige eigenschappen bij de persoon in kwestie en zullen een langdurig
werkloze daarom niet gauw in dienst nemen. 
 
In het voorgaande is al op verschillende plaatsen ter sprake gekomen dat non-parti-
cipatie en werkloosheid onder de primaire migranten uit de minderheden in de
hand is gewerkt door de herstructurering van de Nederlandse industrie. Toen die in
de eerste helft van de jaren tachtig haar beslag kreeg was een groot deel van de
migranten de leeftijd van 40 jaar al gepasseerd. Naast ongunstige eigenschappen
als analfabetisme, een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en het
ontbreken van enige door opleiding verworven kwalificatie, vormde ook de leeftijd
een negatieve factor in de kansen om na ontslag weer aan het werk te komen. Het
ligt dan ook voor de hand dat het merendeel van de werkloze ouderen uit de
minderheden al gedurende langere tijd zonder werk zit. Leeftijd is overigens ook
bij autochtone werklozen een factor in de duur van de werkloosheid (De Beer 1996:
98).
De EBB bevat gegevens over de duur van de geregistreerde werkloosheid. Het gaat
daarbij om personen die als werkloos staan ingeschreven bij een arbeidsbureau.
Wie langer dan een jaar staat ingeschreven, wordt beschouwd als langdurig
werkloos. Uit figuur 4.12 blijkt dat in de leeftijdsklassen vanaf 30 jaar in elk van de
onderscheiden herkomstgroeperingen de langdurig werklozen minstens de helft van
het totaal aantal werklozen vormen. Bij de Surinamers/Antillianen, de Zuid-
Europeanen en de autochtone bevolking neemt het aandeel langdurig werklozen
monotoon toe met de leeftijd. In de hoogste leeftijdsklasse is in deze
herkomstgroeperingen 70% tot 80% van de werklozen langdurig werkloos.
Ook bij langdurige werkloosheid is het verband met leeftijd bij de Turken en
Marokkanen anders dan bij de andere herkomstgroeperingen. Onder de Turken en
Marokkanen is het aandeel langdurig werklozen het hoogst bij de toekomstige
ouderen. Bij de Marokkanen is 80% van de werklozen uit deze leeftijdsklasse
langdurig werkloos.
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Figuur 4.12 Langdurige werkloosheid onder 30-64-jarigen, naar leeftijd en
herkomstland, 1992-1996 (meer dan 1 jaar geregistreerd werkloos; in procenten)

Meer dan 1 jaar geregistreerd werkloos.a

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

In figuur 4.12 worden personen die meer dan een jaar werkloos zijn tot de
langdurig werklozen gerekend. De figuur bevat geen verdere specificatie van de
werkloosheidsduur. In de SPVA's zijn hierover twee vragen gesteld. In de eerste
plaats is aan niet-werkenden gevraagd sinds wanneer zij niet meer werken. In de
tweede plaats is aan personen die zijn ingeschreven bij een arbeidsbureau gevraagd
hoe lang dit het geval is. Figuur 4.13 bevat de resultaten van de eerste vraag. Bij de
tweede vragen waren de aantallen te klein om staat te kunnen maken op de
antwoorden. Om de interpretatie te vereenvoudigen zijn alleen de gegevens van de
mannen in de figuur opgenomen.

Ouderen en toekomstige ouderen die niet meer werken doen dat gemiddeld
genomen al een groot aantal jaren niet meer. Surinaamse/Antilliaanse mannen van
40-64 jaar werken gemiddeld het langst niet meer, Turkse mannen het kortst. Er
zijn verschillen in samenhang met herkomst en leeftijd, maar de resultaten
vertonen geen duidelijk patroon. Bij autochtone mannen neemt het aantal jaren dat
men niet heeft gewerkt af met de leeftijd. Dit is goed te begrijpen: op jongere
leeftijd werken vrijwel alle mannen; als ze dan niet werken zal er meestal iets
grondig mis zijn en dus zitten de meesten van hen al zeer lang zonder werk. Bij
ouderen houdt het niet meer werken vaak verband met de leeftijd en als gevolg
daarvan is het aantal jaren dat zij niet meer werken gemiddeld lager dan bij de
jongeren. Hoewel deze factoren ook zullen gelden voor de minderheden zijn de
verbanden met leeftijd bij hen anders. Daarbij is het opmerkenswaard dat er bij de
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Figuur 4.13 Gemiddeld aantal jaren zonder werk, naar leeftijd en herkomstland,
1991/1994 (30-64-jarige mannen)

minderheidsgroeperingen vrijwel geen verschil is tussen ouderen en toekomstige
ouderen. Anders dan bij de hiervoor behandelde kenmerken geldt dit niet alleen
voor Turken en Marokkanen, maar ook voor Surinamers/Antillianen.

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Reacties op werkloosheid

Wanneer iemand ten gevolge van ontslag werkloos wordt, betekent dat meestal een
aanzienlijke verandering in zijn bestaan. Het dagelijkse patroon van min of meer
voorgeschreven handelingen die samenhangen met het ritme van de arbeidstijd valt
abrupt weg. De frequente contacten met collega's en anderen die bij het werk zijn
betrokken, verliezen van de ene dag op de andere hun vanzelfsprekendheid. De
werkloze is gedwongen zijn dagelijkse activiteiten te reorganiseren en een nieuwe
ordening in zijn leven aan te brengen.
De explosieve toename van de werkloosheid in het begin van de jaren tachtig heeft
de wijze waarop mensen reageren op werkloosheid opnieuw onder de aandacht
gebracht. In tal van studies zijn niet alleen de reacties van de werklozen zelf maar
ook die van het bredere publiek bestudeerd. De studies sluiten aan en grijpen soms
terug op onderzoek uit de jaren dertig, een periode die zoals bekend eveneens werd
gekenmerkt door massale werkloosheid. Het is hier niet de plaats uitgebreid in te
gaan op de resultaten van deze studies. Volstaan wordt met de vermelding van
enkele bevindingen.
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De beeldvorming over werklozen wordt over het algemeen gekenmerkt door nega-
tieve opvattingen. Aan werklozen worden negatieve eigenschappen toegeschreven
als futloos, van weinig waarde voor de samenleving en weinig actief. Werkenden
worden daarentegen gezien als personen met verantwoordelijkheidsgevoel,
doorzetters en ijverige lieden. Werklozen laden in de ogen van het publiek licht de
verdenking op zich misbruik te maken van de sociale zekerheid (Becker 1989: 21). 
De publieke opinie over werklozen is echter geen onveranderlijk gegeven. Zij
vertoont in de loop van de tijd aanzienlijke fluctuaties. De oordelen over werklozen
blijken samen te hangen met de omvang van de werkloosheid. In perioden van
massale werkloosheid oordeelt men minder negatief over werklozen dan in
perioden waarin de werkloosheid gering is. Zo werd in de aanloop naar de
economische crisis van 1980 het oordeel over werklozen aanvankelijk steeds
negatiever. Vanaf 1980, toen de werkloosheid massale vormen aannam, vond
echter een omslag plaats: het oordeel werd weer positiever (Becker 1989: 22). Een
soortgelijke ontwikkeling in het opinieklimaat is in de Verenigde Staten in de jaren
dertig vastgesteld door Bakke (aangehaald door Becker 1989: 25).

Bij de beschouwing van reacties van de werklozen zelf op hun veranderde situatie
werd aanvankelijk verondersteld dat de werkloosheid een min of meer vaste
opeenvolging van gevoelens en gedragingen uitlokt (Jahoda 1982). De eerste
reactie op het ontslag is er één van wrok, angst en kwaadheid, uitlopend op
verdoving en apathie. Als deze negatieve gevoelens zijn uitgedoofd of verwerkt,
volgt er een fase waarin men weer gelooft in de eigen kansen en actief op zoek gaat
naar werk. Wanneer het dan echter niet lukt om weer aan de slag te komen, vervalt
men weer tot apathie en berusting in het als negatief ervaren lot.
In dwarsdoorsnedeonderzoek onder langdurig werklozen zijn, bij min of meer
gelijke werkloosheidsduren, sterk uitleenlopende reacties aangetroffen. De
veronderstelling van een vaste opeenvolging van reacties die steeds uitmondt in
berusting en apathie heeft daardoor aan overtuigingskracht verloren. Thans wordt
aangenomen dat mensen op uiteenlopende wijze reageren op werkloosheid. Wel
lijkt het erop dat de gedragingen en houdingen waaruit de reacties bestaan een
zekere samenhang vertonen. Op basis van die samenhangen is het mogelijk ver-
schillende typen van reacties en daarmee ook verschillende typen van reactie-
patronen te onderscheiden.
Afhankelijk van de gekozen invalshoek en de aard van de gebruikte gegevens zijn
verschillende typologieën opgesteld. De typologie van Becker (1989) heeft een
sociaal-psychologische inslag en onderscheidt vier typen: algemene desoriëntatie,
gezondheidsklachten, alternatieve reactie, acceptatie. 

Engbersen (1990) gaat uit van de wijze waarop werklozen proberen arbeid en een
hoog consumptieniveau te verwerven. Deze worden gezien als centrale waarden
van de samenleving en verondersteld wordt dat personen die zich met die
samenleving verbonden voelen onderhevig zijn aan sociale pressie om deze
waarden te realiseren. Werklozen worden op basis van dit gezichtspunt in hun
gedragingen en houdingen geordend in zes typen: conformisten, ritualisten,
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retraitisten, ondernemenden, calculerenden en autonomen (Engbersen 1990; Kroft
et al. 1989; Van Berkel et al. 1996). 

Een variant op de typologie van Engbersen is door Van Eekert en Gelderloos
(1990) gebruikt in onderzoek naar de reacties op werkloosheid van 116 Turken,
98 Marokkanen en 117 Surinamers. De reacties zijn in kaart gebracht met
gegevens verkregen in diepte-interviews. Van Eekert en Gelderloos gaan uit van
vier algemene typen van reacties op werkloosheid: conformistisch,
individualistisch, fatalistisch en autonoom. In de conformistische reactie behoudt
arbeid een prominente plaats als centrale waarde in het bestaan. Men geeft het
zoeken naar werk niet op en blijft, soms tegen beter weten in, actief op de
arbeidsmarkt. Ook wanneer het besef groeit dat er eigenlijk geen kans op werk
meer is, gaan werklozen van dit type door met het frequenteren van het
arbeidsbureau. Daar worden zij veelal tot de onbemiddelbaren gerekend. Het
gedrag van deze conformisten krijgt daardoor de trekken van ritueel: de
conformistische reactie verandert in de loop van de tijd in een ritualistische. Dit
reactiepatroon vormt in de typologie van Engbersen een afzonderlijk type.
Bij anderen evolueert de conformistische reactie in een meer fatalistische richting.
Door herhaalde afwijzing verminderen de inspanningen om aan werk te komen. De
verwachting ooit nog werk te krijgen maakt plaats voor berusting. Het belang van
arbeid in het algemeen blijft overeind, maar in het persoonlijk leven van de
berustenden zelf is de rol ervan uitgespeeld. Deze reactie gaat niet zelden gepaard
met klachten over de gezondheid. De klachten zijn veelal van dien aard dat ze
worden ervaren als een belemmering om hoe dan ook nog te kunnen werken. In de
typologie van Becker vormt de reactie die wordt gedomineerd door gezondheids-
klachten een afzonderlijk type.
Weer anderen vertonen een individualistische of autonome reactie. De individualis-
tische reactie komt erop neer dat de werkloze probeert de negatieve gevolgen van
werkloosheid tegen te gaan door te zoeken naar een voor hem persoonlijk zinvolle
invulling van het dagelijks bestaan. Vaak wordt deze gevonden in deelname aan
vrijwilligerswerk. De autonome reactie is erop gericht de spanning tussen arbeid als
waarde en het ontbreken van middelen tot realisatie op te lossen door vergaande
relativering van de waarde zelf. Het belang van geregeld werk wordt afgewezen of
ontkend, niet alleen voor het eigen bestaan, maar ook meer in het algemeen. 

De individualistische en autonome reacties komen bij de onderzochte Turken,
Marokkanen en Surinamers weinig voor. Alleen bij een deel van de creolen onder
de Surinamers is er sprake van een sterke relativering van het belang van reguliere
arbeid bij het voortduren van de werkloosheid. Dit geldt voor ongeveer een vijfde
van hen. De meest voorkomende reactiepatronen bij de werklozen uit de minder-
heden in het onderzoek van Van Eekert en Gelderloos zijn van het conformistische
type. Bij het hardnekkig volhouden van pogingen om werk te krijgen speelt de
gevoelde verplichting ten opzichte van het huishouden een belangrijke rol. Onder
degenen die hier worden aangeduid als de ouderen en de toekomstige ouderen,
heeft het conformistische patroon in de meeste gevallen echter plaatsgemaakt voor
de fatalistische berusting. Het merendeel van de werkloze ouderen en toekomstige
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ouderen die door Van Eekert en Gelderloos zijn geïnterviewd, acht de kans op werk
nihil en doet ook geen moeite meer nog werk te krijgen.

De typering van reacties op werkloosheid van personen uit de minderheden concen-
treert zich op verschillen in de waardering van geregelde arbeid en de activiteiten
die men onderneemt om aan werk te komen. Werkloosheid gaat echter ook gepaard
met een verandering in het patroon van de dagelijkse handelingen en kan gevolgen
hebben voor de arbeidsmotivatie en het zelfbeeld. Aan enkele van deze aspecten
wordt ook aandacht besteed in sommige van de lokale onderzoeken naar de
leefsituatie van ouderen uit de minderheden waarvan de resultaten in paragraaf 4.3
zijn samengevat. Daarbij is al ter sprake gekomen dat er onder ouderen uit de
minderheden die door gezondheidsproblemen of ontslag hun werk hebben verloren,
veel wrok is jegens de bedrijven door wie zij naar hun gevoel aan de kant zijn
gezet. Ze voelen zich afgedankt. Soortgelijke sentimenten zijn naar voren gekomen
in het onderzoek van Tas (1994). Hiervóór is aangegeven dat gevoelens van wrok
en kwaadheid in een eerste fase na ontslag gebruikelijk zijn. In de hier bedoelde
onderzoeken ging het echter om ouderen uit de minderheden die al gedurende een
lange periode niet meer werkten.
Van Eekert en Gelderloos laten zien dat het voortduren en de onoplosbaarheid van
de werkloosheidsituatie zeer negatieve gevolgen heeft voor het zelfbeeld van de
ouderen uit de minderheden: ze voelen zich te oud, te ziek, versleten en tekort-
schietend ten opzichte van hun gezin. Deze negatieve beelden komen vooral voor
bij Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse mannen ouder dan 40 jaar. Over deze
groeperingen is bij analyse van de samenhang tussen arbeidsmarktparticipatie en
burgerlijke staat opgemerkt dat zij worden gekenmerkt door een huwelijksmoraal
waarin de plicht van de man om te voorzien in het onderhoud van zijn huishouden
zwaar wordt aangezet.

Als meest directe gevolg van de werkloosheid noemen veel langdurig werklozen uit
de minderheden het wegvallen van de structurerende werking die het werk had op
de dagelijkse activiteiten. In het bijzonder voor oudere Turkse en Marokkaanse
mannen heeft de werkloosheid in de eerste plaats verveling tot gevolg. Het kost hun
grote moeite de dagen door te komen. De tijd verliest zijn betekenis, het
onderscheid tussen het weekend en de gewone dagen van de week heeft na verloop
van tijd geen inhoud meer en vrije tijd wordt een loos begrip (Van Eekert en
Gelderloos 1990: 103). Surinaamse en Antilliaanse werklozen lijken er beter dan
Turkse en Marokkaanse in te slagen hun leven een alternatieve inhoud te geven.
Tas (1994: 40) merkt op dat oudere Turkse en Marokkaanse mannen die niet meer
werken over het algemeen geen hobby's hebben waarmee ze hun tijd op een
aangename wijze kunnen vullen. Ook onder de respondenten in zijn onderzoek zijn
er velen die klagen over verveling. Ze hebben er een gewoonte van gemaakt de tijd
door te komen door allerlei dagelijkse handelingen als aankleden, eten, bood-
schappen doen, naar de moskee gaan, zo langzaam mogelijk uit te voeren. Een deel
van de mannen ontwikkelt een alternatief dagelijks patroon waarin koffiehuis-
bezoek, geregeld moskeebezoek, marktbezoek en boodschappen doen belangrijke
structurerende elementen zijn.
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4.7 De positie van werkenden

Ofschoon in sommige minderheidsgroeperingen slechts weinig ouderen werken,
mag een beschrijving van hun positie in dit hoofdstuk niet ontbreken. In de lokale
studies ligt het accent dermate sterk op het grote aantal niet-werkenden dat daaruit
de indruk kan ontstaan dat de werkenden eigenlijk niet als ouderen meetellen. Een
beknopte beschrijving van de positie van werkende ouderen en toekomstige ouderen
uit de minderheden op basis van de EBB kan deze beeldvorming wellicht enigszins
corrigeren.
De positie van werkenden is op tal van manieren te beschrijven. Men kan onder
meer kijken naar de aard van het werk, de arbeidssector, het dienstverband, het
beroepsniveau van het werk of naar meer subjectieve aspecten als het oordeel dat
men erover heeft en de tevredenheid met het werk. De EBB bevat gegevens over
een aantal van deze aspecten maar in sommige gevallen zijn, ook bij de
samenvoeging van de vijf EBB-jaargangen waarmee ten behoeve van deze
rapportage is gewerkt, de aantallen onderzoekspersonen te klein om een
verantwoorde uitsplitsing te maken naar de relevante leeftijdsklassen. Dit kan wel
met het beroepsniveau en de arbeidssector. De beschrijving van de positie van
werkenden moet dan ook beperkt blijven tot deze twee aspecten.
 
Het aanzien van iemands werk wordt vooral bepaald door het beroepsniveau. Bij de
bepaling van het beroepsniveau speelt de opleiding die voor de uitoefening van het
beroep wordt vereist een belangrijke rol. Het overgrote deel van de primaire
arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko is naar Nederland gekomen om
ongeschoold werk te doen. Een oververtegenwoordiging van de ouderen in
beroepen op elementair en lager niveau ligt dan ook voor de hand. Bij de oudere
Surinamers en Antillianen is, gezien de achtergronden van hun migratie, een
grotere spreiding over beroepsniveaus te verwachten dan bij de Turken en
Marokkanen. Hoe het werkelijk zit is te zien in figuur 4.14. 
De verdeling van de verschillende herkomstgroeperingen over beroepsniveaus loop
sterk uiteen. In overeenstemming met wat kon worden verwacht, is van de Turkse
en Marokkaanse ouderen en toekomstige ouderen het overgrote deel werkzaam in
beroepen op elementair of laag niveau. Ook van de mediterranen werkt het
merendeel op dit niveau. De verdeling van de Surinamers/Antillianen benadert die
van de autochtone werkenden, maar het aandeel werkenden op lager en elementair
niveau is bij hen toch nog zo'n 10% hoger dan bij de autochtone werkenden.
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Figuur 4.14 Beroepsniveau van 30-64-jarigen, naar leeftijd en herkomstgroepering,
1992-1996 (in procenten)

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

De verschillen in beroepsniveau naar leeftijdsklasse zijn veel geringer dan de
verschillen naar herkomstgroepering. Toch is er in elk van de herkomstgroepe-
ringen in de hogere leeftijdsklassen een lichte tendens naar een groter aandeel
werkenden op de lagere niveaus. Hiervoor is geconstateerd dat lager opgeleide
ouderen eerder stoppen met werken dan hoger opgeleiden. Desondanks is het
aandeel werkenden op lager niveau in de hogere leeftijdsklassen nog groter dan in
de leeftijdsklasse '30-39 jaar'. Dit suggereert dat middelbare en hogere functies
meer worden bezet door jongeren en dat het effect hiervan op de verdeling van 30-
39-jarigen naar beroepsniveau sterker is dan het effect van het vervroegd uittreden
van ouderen uit lagere functies. 

Op verschillende plaatsen in deze rapportage is al vermeld dat Turken en Marok-
kanen in de jaren zestig en zeventig in de eerste plaats zijn afgekomen op de toen
moeilijk vervulbare vraag naar ongeschoolde arbeid in de industrie. Surinamers en
Antillianen kenden van meet af een veel bredere spreiding over de onderscheiden
sectoren van de economie. De structuur van de werkgelegenheid is in de loop van
de jaren tachtig echter sterk veranderd en deze veranderingen hebben ook bij de
Turken en Marokkanen hun uitwerking op de verdeling van werkenden over
arbeidssectoren niet gemist (figuur 4.15). In vergelijking met de autochtone
werkende bevolking zijn Turkse en Marokkaanse werkenden nog steeds
oververtegenwoordigd in de industrie, maar deze sector vormt zeker niet meer hun
exclusieve werkterrein. De sector van de commerciële diensten is van vrijwel even
grote betekenis geworden voor hun werkgelegenheid als de industrie.
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Figuur 4.15 Arbeidssector, naar leeftijd en herkomstgroepering, 1992 tot en met 1996 (in procenten)

Bron: CBS (EBB'92 tot en met '96) SCP-bewerking

Anders dan bij de verdeling naar beroepsniveau zijn er bij de verdeling van
werkenden over arbeidssectoren wel duidelijke verschillen naar leeftijd. Daarbij is
het interessant op te merken dat de verdeling over sectoren van de ouderen bij de
Turken, Marokkanen en bij personen uit Zuid-Europese landen aanzienlijk afwijkt
van die van de overige leeftijdsklassen. Bij de ouderen vertoont de verdeling nog
voor een belangrijk deel het patroon uit de tijd van de primaire migratie. Dit is het
sterkst het geval bij de Marokkanen. Van de oudere Marokkanen die nog werk
hebben, is het overgrote deel werkzaam in de industrie. Het lijkt erop dat het hier
gaat om personen die door alle herstructureringen heen, erin zijn geslaagd hun
arbeidsplaats te behouden. Bij de overige herkomstgroeperingen zijn de verschillen
tussen de leeftijdsklassen gering. De verdeling van ouderen en toekomstige ouderen
over de verschillende sectoren is bij hen niet veel anders dan die van de 30-39-
jarigen.

Een aardig detail is het relatief hoge aandeel werkenden in de landbouw onder de
autochtone ouderen. Of dit een gevolg is van tot op hoge leeftijd doorwerken door
agrariërs of van een geringer aandeel agrariërs in de jongere geboortecohorten, is
aan de hand van de EBB-gegevens niet uit te maken. Het relatief hoge aandeel
agrariërs onder de oudere werkenden is daarom opmerkelijk, omdat werk in de
landbouw toch moet worden beschouwd als fysiek belastend. Fysiek belastende
arbeidsomstandigheden gelden als een factor die bijdraagt tot vervroegd stoppen
met werken. Het ziet ernaar uit dat het effect van deze factor mede afhankelijk is
van andere omstandigheden. Eén daarvan zou kunnen zijn het zelfstandig voeren
van een bedrijf. Het is denkbaar dat dit een prikkel vormt tot een langduriger
voortgezet arbeidsleven dan het werken in loondienst. Het blijkt namelijk dat van
de zelfstandigen een groter deel langer blijft doorwerken dan van personen in
loondienst (Timmermans 1996: 50-52). Het feit dat zelfstandigen zelf voor hun
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pensioenvoorziening moeten zorgen zal hierbij ongetwijfeld een rol spelen.

Een ander opmerkelijk facet van figuur 4.15 vormen de verschillen in de percen-
tages werkenden in de overheidssector. De grootste verschillen hierin doen zich
weer voor naar herkomstgroepering. Terwijl de overheid voor de Turken en Marok-
kanen slechts in zeer beperkte mate van betekenis is voor hun werkgelegenheid,
werkt van de Surinamers/Antillianen van 40 jaar en ouder bijna de helft in over-
heidsdienst. Ook onder de autochtone werkenden is het aandeel overheidsdienaren
veel groter dan onder de Turken en Marokkanen.
In de eerste helft van de jaren negentig heeft de rijksoverheid maatregelen genomen
om het aandeel van de minderheden in het eigen personeelsbestand te vergroten.
Dit beleid is tot op zekere hoogte succesvol geweest, maar gebleken is dat het
Surinamers en Antillianen er meer profijt van hebben gehad dan Turken en
Marokkanen (Dagevos 1995). Het is natuurlijk niet correct het geringe aandeel
Turken en Marokkanen in overheidsdienst geheel te wijten aan het mislukken van
het voorkeursbeleid voor deze groeperingen, maar wel kan men constateren dat zij
in weerwil van dit beleid in sterke mate zijn ondervertegenwoordigd in
overheidsfuncties. Bij de Turken en Marokkanen geldt dit voor de ouderen en
toekomstige ouderen in nog iets sterkere mate dan voor personen in de
leeftijdsklasse van 30-39 jaar.

4.8 Sociale contacten

In paragraaf 4.3 zijn enkele bevindingen vermeld over de sociale contacten van
ouderen uit de minderheden. De patronen die daaruit naar voren komen zijn niet
eenduidig. In de lokale onderzoeken wordt in veel gevallen een beeld opgeroepen
van sociaal isolement en eenzaamheid. Dit is in overeenstemming met de beeld-
vorming over autochtone ouderen, maar daarover is in paragraaf 4.3 opgemerkt dat
de overgrote meerderheid van de ouderen in werkelijkheid beschikt over een
netwerk van kinderen, familieleden en vrienden, waarmee geregelde contacten
worden onderhouden. In de lokale onderzoeken onder ouderen uit de minderheden
wordt, naast opmerkingen over sociaal isolement, ook melding gemaakt van
intensieve contacten met kinderen en andere familieleden. Het is denkbaar dat het
beeld van isolement en vereenzaming een cliché is dat wordt gevoed door
schrijnende uitzonderingen die veel aandacht krijgen en dat appelleert aan de
begrijpelijke, maar niet altijd reële angst van ouderen om in de steek te worden
gelaten of alleen over te blijven. 

Systematischer informatie over sociale contacten van Turkse en Marokkaanse
ouderen dan de meeste lokale studies levert een recent onderzoek van Kloosterboer
en Yilmaz (1997). Het onderzoek bevat gegevens over 103 Turkse en Marokkaanse
ouderen uit Rotterdam. Er is onder meer gevraagd naar de aanwezigheid van
familieleden in de buurt, de frequentie van bezoek van familie en vrienden en het
voorkomen van gevoelens van eenzaamheid. 
Het onderzoek bevestigt het beeld van intensieve familiecontacten dat uit de lokale
onderzoeken naar voren komt (Kloosterboer en Yilmaz 1997: 18-22). Twee derde
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van de onderzochte ouderen heeft familie op loopafstand in de buurt wonen. Het
gemiddelde aantal familieleden dat in de buurt woont is 3,5. De onderzochten gaan
per week iets meer dan drie keer op bezoek bij familie of vrienden. Het aantal keren
dat zij bezoek ontvangen is bijna even groot.
Of deze cijfers de realiteit goed weergeven, staat niet geheel vast. De respondenten
zijn geselecteerd via de zogeheten sneeuwbalmethode waarbij respondenten zelf
nieuwe respondenten aanbrengen. Dit leidt er onvermijdelijk toe dat personen met
weinig of geen sociale contacten slechts een kleine kans hebben om in de steekproef
te worden opgenomen. 

Ook bij frequente contacten zijn gevoelens van eenzaamheid mogelijk: 'eenzaam,
maar niet alleen'.
Bezoekfrequenties zeggen dus niet alles over het voorkomen van gevoelens van
sociaal isolement of eenzaamheid. Op de vraag of men zich vaak eenzaam voelt
antwoordt 44% van de onderzochten in het onderzoek van Kloosterboer en Yilmaz
dat dit nooit het geval is. Een bijna even groot deel (38%) voelt zich daarentegen
regelmatig of vaak eenzaam. Precies vergelijkbare gegevens over eenzaamheids-
gevoelens onder autochtone ouderen zijn niet beschikbaar. In de Gezondheids-
enquête van het CBS wordt gevraagd of de respondenten zich de afgelopen weken
eenzaam hebben gevoeld. Voor deze vraag zijn als antwoordalternatieven
beschikbaar: 'helemaal niet', 'soms', 'vaak', 'erg vaak'. In 1996 koos 68% van de 55-
69-jarigen het alternatief 'helemaal niet'. Iets meer dan 4% gaf te kennen zich vaak
of erg vaak eenzaam te hebben gevoeld. Iets minder dan 15% had zich soms
eenzaam gevoeld. Vergelijking van de gegevens over Turkse en Marokkaanse
ouderen met die over autochtone 55-69-jarigen suggereert dat de Turkse en
Marokkaanse ouderen meer te kampen hebben met eenzaamheidsgevoelens. 

Ofschoon gevoelens van eenzaamheid dus ook kunnen voorkomen bij frequente
contacten, noemen de meeste respondenten toch als belangrijkste oorzaak het alleen
zijn (kinderen op school, kinderen getrouwd). De oudere Turkse en Marokkaanse
vrouwen in het onderzoek van Kloosterboer en Yilmaz hebben vaker eenzaam-
heidsgevoelens dan de oudere mannen. De frequentie van eenzaamheidsgevoelens
hangt sterk samen met de grootte van het huishouden waar men deel van uitmaakt.
In de lokale onderzoeken wordt onder ouderen uit de minderheden met enige
regelmaat een behoefte aan contacten met andere ouderen uit dezelfde herkomst-
groepering gesignaleerd. De ouderen in het onderzoek van Kloosterboer en Yilmaz
geven echter te kennen dat ze in de eerste plaats hun kinderen en kleinkinderen
vaker willen zien. De behoefte om andere ouderen vaker te zien is bij de responden-
ten uit hun onderzoek veel geringer. 

De lokale onderzoeken en ook het onderzoek van Kloosterboer en Yilmaz bieden
weinig mogelijkheden het specifieke van de sociale situatie van ouderen te
belichten. Het is niet duidelijk of ouderen zich in hun contacten en gevoelens van
eenzaamheid onderscheiden van personen uit jeugdiger leeftijdsklassen en in
hoeverre er verschillen zijn in samenhang met herkomst. Gegevens over sociale
participatie die in de SPVA's zijn verzameld, bieden hiervoor tot op zekere hoogte
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Figuur 4.16 lidmaatschap van een vereniging bij 25-70-jarigen, naar leeftijd en
herkomstland, 1991/1994 (in procenten)

wel aanknopingspunten. Tot op zekere hoogte, want in de SPVA's is niet gevraagd
naar eenzaamheidsgevoelens en de gegevens over sociale participatie zijn beperkt;
ze betreffen alleen het lidmaatschap van verenigingen en contacten met
autochtonen.

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen zijn er aanzienlijke verschillen in
verenigingslidmaatschap (figuur 4.16). De deelname aan verenigingen is het laagst
onder Turken en Marokkanen en het hoogst onder de autochtone bevolking. Binnen
elk van de onderscheiden herkomstgroeperingen is er een verband met leeftijd. De
samenhang met leeftijd is het sterkst bij Antillianen. Het aandeel Antillianen dat
lid is van een vereniging is in de jongste leeftijdsklasse ongeveer vier keer zo groot
als in de oudste leeftijdscategorie. De deelname van de 40-49-jarigen onder de
Antillianen houdt vrijwel exact het midden tussen die van de oudere en de jongere
leeftijdsklasse. In de andere herkomstgroeperingen is het verband met leeftijd
minder uitgesproken. In verband met het onderwerp van deze rapportage is echter
van belang dat het lidmaatschap van verenigingen van ouderen en toekomstige
ouderen geringer is van personen in de leeftijdsklasse van 25-39 jaar.

Aangezien de verschillen naar leeftijd zich in elk van de herkomstgroeperingen
voordoen, is bij gelijke leeftijdsklasse in alle gevallen de deelname aan
verenigingen door personen uit de minderheden beduidend geringer dan die van de
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autochtone bevolking. Alleen de Antillianen in de leeftijdsklasse '25-39 jaar' komen
wat betreft het lidmaatschap van verenigingen nog enigszins in de buurt van
autochtonen in de overeenkomstige leeftijdsklasse. Onder de Turkse, Marokkaanse
en ook onder de Antilliaanse ouderen is de deelname aan verenigingen uiterst
gering. Minder dan 10% van hen is lid van een vereniging. 

Samenhang met werk

In dit hoofdstuk worden sociale contacten van ouderen uit de minderheden
behandeld in het verlengde van hun arbeidspositie. Dit wordt niet alleen gedaan
omdat werken is op te vatten als een vorm van sociaal contact, maar ook omdat
niet-werkenden om tal van redenen een groter risico lopen in een sociaal isolement
te geraken dan werkenden. Voor mensen die langdurig werkloos zijn, blijkt het op
den duur moeilijk een zekere sociale isolatie te vermijden. Het is de vraag of dit
zich ook onder de minderheden voordoet en of het ook tot uiting komt in het
lidmaatschap van verenigingen. Figuur 4.17 geeft hierover uitsluitsel. Om het
verband te kunnen analyseren was het nodig de gegevens van ouderen en
toekomstige ouderen samen te voegen en ook die van Turken en Marokkanen en
Surinamers en Antillianen. Van de werkenden blijkt in elk van de onderscheiden
herkomstgroeperingen een groter deel lid van een vereniging dan van de niet-
werkenden. Dit geldt zowel voor de ouderen en toekomstige ouderen als voor
personen in de leeftijdsklasse van 30-39 jaar. Het verschil tussen werkenden en
niet-werkenden is het grootst bij de Surinamers/Antillianen. Het aandeel
verenigingsleden is bij de werkenden onder hen twee keer zo groot als bij de niet-
werkenden.
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Figuur 4.17 Lidmaatschap van een vereniging, naar het hebben van werk, herkomstland en leeftijd, 1991 en 1994 (in
procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Contacten met autochtonen

Contacten met autochtonen zijn in de SPVA op twee manieren vastgesteld: door te
vragen of men in de vrije tijd omgaat met autochtonen en met de vraag of men wel-
eens autochtone vrienden op bezoek krijgt. De antwoorden zijn in drie categorieën
ondergebracht: 'vaak', 'soms', 'nooit'. De antwoorden op de beide vragen ontlopen
elkaar niet veel. Bezoek van autochtonen komt wat minder voor dan omgang met
autochtonen in de vrije tijd, maar de verhoudingen tussen herkomstgroeperingen en
leeftijdsklassen zijn in beide gevallen ongeveer hetzelfde. Hier zijn alleen de
resultaten over omgang met autochtonen in de vrije tijd weergegeven (figuur 4.18).
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Figuur 4.18 Omgang met autochtonen in de vrije tijd bij 25-70-jarigen, naar leeftijd
en herkomst, 1994 (in procenten)

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking

Bij Marokkanen komt omgang met autochtonen in de vrije tijd het minst voor, bij
Antillianen het meest. In elk van de herkomstgroeperingen is er een verband met
leeftijd. Ouderen uit minderheden gaan minder vaak met autochtonen om dan
toekomstige ouderen. Bij toekomstige ouderen is de omgang met autochtonen weer
minder frequent dan bij 25-39-jarigen. Van de Marokkaanse ouderen gaat meer
dan 60% nooit om met autochtonen. Bij de Antilliaanse ouderen is dit minder dan
20%. 
Bij onderzoek naar sociale contacten moet men altijd verdacht zijn op een
vertekening van de antwoorden door sociale wenselijkheid. Personen uit de
minderheden staan onder een zekere sociale druk tot aanpassing aan Nederlandse
normen, waarden en gewoonten. Omgang met Nederlanders kan worden
beschouwd als een uitdrukking van zo'n aanpassing. Het is denkbaar dat
respondenten uit de minderheden geneigd zijn een grotere contactfrequentie met
autochtonen op te geven dan zij in werkelijkheid hebben. Zij zouden zo kunnen
bereiken dat de interviewer een positief oordeel over hen heeft. Als dit echter in
sterke mate het geval is, dan moet dit ertoe leiden dat eventuele verbanden met
leeftijd, herkomst en andere kenmerken van respondenten niet meer terug te vinden
zijn. Uit de hier gepresenteerde resultaten blijkt dat dit niet zo is. Dit betekent niet
dat sociale wenselijkheid in het geheel geen rol speelt bij de beantwoording van
deze vragen, maar wel dat het effect ervan beperkt is.

Net zoals bij het lidmaatschap van verenigingen zijn ook de gegevens over
contacten met autochtonen in verband gebracht met de deelname aan arbeid en ook
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in dit opzicht zijn er duidelijke verschillen tussen werkenden en niet-werkenden
(figuur 4.19).

Werkenden uit de minderheden hebben niet alleen op het werk gelegenheid tot
contact met autochtonen, ze gaan ook in hun vrije tijd vaker met autochtonen om
dan niet-werkenden. Ook krijgen ze vaker autochtonen op bezoek. Ten aanzien van
de omgang met autochtonen in de vrije tijd geldt dat deze zowel bij de werkenden
als bij de niet-werkenden frequenter is bij personen in de leeftijdsklasse '30-39 jaar'.
In het ontvangen van bezoek is binnen de categorieën 'werkenden' en 'niet-
werkenden' geen verschil tussen de leeftijdsklassen. Dat ouderen uit minderheden
minder vaak bezoek van autochtonen ontvangen dan jongeren komt dus doordat
een groter deel van hen niet werkt.

Figuur 4.19 Nooit contacten met autochtonen, naar leeftijd, herkomst en het hebben van werk, 1991 en 1994 (in
procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking
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4.9 Samenvatting en conclusies

Ontwikkelingen in de economie hebben er in de afgelopen twintig jaar toe
bijgedragen dat personen van 55 jaar en ouder zich in toenemende mate zijn gaan
terugtrekken van de arbeidsmarkt. De economische herstructurering van de
afgelopen decennia heeft geresulteerd in bedrijven die bij hun werknemers een
beroep doen op eigenschappen die bij jongeren over het algemeen in ruimere mate
aanwezig zijn dan bij ouderen. De cultuur van permanente organisatieverandering
en vernieuwing van productiewijzen vraagt van medewerkers aanpassingsbereid-
heid, flexibiliteit en een wendbare geest. Werken aan je employability wordt gezien
als de sleutel tot succes op de arbeidsmarkt. Ouderen voelen zich in een dergelijke
omgeving minder op hun gemak en hebben bovendien te maken met negatieve
beeldvorming over hun productieve vermogens. Na hun vijfenvijftigste levensjaar
houden velen het, zodra dit financieel maar even kan, voor gezien. Vervroegd
uittreden is de regel geworden, doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd de
uitzondering. Het idee dat deze ouderen in een sociaal isolement raken wordt niet
gesteund door de feiten. Het overgrote deel van de ouderen heeft frequente
contacten met de kinderen en als die er niet zijn wordt een alternatief sociaal
netwerk onderhouden.
In het onderdeel arbeid en sociale contacten van deze studie staat de vraag centraal
hoe het ouderen uit de minderheden op de arbeidsmarkt is vergaan. Hebben zij
dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als autochtone werknemers of vertoont hun
positie specifieke aspecten? De positie op de arbeidsmarkt en de deelname aan
arbeid zijn daarbij behandeld in samenhang met de sociale contacten en relaties
van ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden. Hiervoor is gekozen
omdat arbeid naast andere functies ook een sociale functie heeft en omdat er
aanwijzingen zijn dat deelname aan de arbeidsmarkt invloed heeft op de sociale
integratie van personen.
 
Achtergronden, resultaten uit eerdere studies, verwachtingen

De herstructurering van de economie heeft in de industrie tot gevolg gehad dat een
flink deel van het ongeschoolde werk daar is verdwenen. Voor de primaire
arbeidsmigranten uit de minderheden zijn de gevolgen hiervan desastreus geweest.
Het merendeel van de Turkse en Marokkaanse mannen die dit type werk deden is
werkloos ouder geworden. Van degenen die nog werk hadden is een aanzienlijk
deel in de loop van de jaren tachtig in de WAO terechtgekomen.
De ouder wordende voormalige industriearbeiders beschikten niet over de eigen-
schappen en kenmerken die nodig waren om te kunnen profiteren van de nieuwe
werkgelegenheid die de geherstructureerde economie in toenemende mate begon te
bieden. Dit laatste gold ook voor het ongeschoolde deel van de Surinaamse
migranten die rond de jaren tachtig en enkele jaren daarvoor in groten getale hun
herkomstland de rug hadden toegekeerd. Beter verging het de hoger opgeleide
Surinamers en Antillianen. Vooral zij hadden voordeel van het kabinetsbeleid dat
erop was gericht het aandeel van de minderheden onder het overheidspersoneel te
vergroten.
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Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkelingen is het te verwachten dat de
arbeidsmarktpositie van ouderen uit de minderheden veel ongunstiger is dan die
van autochtone ouderen. Het beeld van een zich min of meer uit eigen beweging
terugtrekken uit een arbeidsbestaan dat allengs minder aantrekkelijke kanten begint
te vertonen is bij ouderen uit de minderheden niet waarschijnlijk. De deelname aan
arbeid van autochtone ouderen zal naar verwachting niet zeer veel groter zijn dan
die van hun leeftijdgenoten uit de minderheden, maar bij de minderheden zal
onvrijwillige non-participatie de overhand hebben. Vooral bij Turken en Marok-
kanen zal zich dit niet beperken tot de ouderen, onvrijwillige non-participatie aan
arbeid is ook te verwachten bij een groot deel van de toekomstige ouderen, de
40-54-jarigen.
 
Lokale studies naar de leefsituatie van ouderen uit de minderheden schetsen een
uiterst negatief beeld van hun arbeidsmarktpositie. In alle gevallen wordt
vastgesteld dat de overgrote meerderheid van de onderzochten niet meer werkt. De
lokale studies zijn over het algemeen echter weinig precies in het beschrijven van
de arbeidsmarktspositie van de onderzochte ouderen uit de minderheden. Uit eerder
gepubliceerde landelijke gegevens blijkt dat er tussen ouderen uit onderscheiden
minderheidsgroeperingen aanzienlijke verschillen zijn. Tegenover een zeer lage
arbeidsdeelname van oudere Turken en Marokkanen wordt een relatief hoge
deelname van Surinaamse en Antilliaanse ouderen gerapporteerd.

In de lokale studies wordt vaak gewag gemaakt van eenzaamheid en sociaal isole-
ment onder ouderen uit de minderheden. Tegelijkertijd worden echter frequente
contacten tussen ouders en kinderen gesignaleerd. Hoe de ouderen uit de minder-
heden er wat dit betreft precies voor staan, valt uit de lokale studies, in weerwil van
de ruime aandacht die dit onderwerp krijgt, niet op te maken.

Eigen analyses

De positie van ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden ten aanzien van
arbeid en sociale contacten is nader onderzocht aan de hand eigen analyses van
gegevens uit de EBB en de SPVA. Wat volgt is een beknopte weergave van de
bevindingen. Deze betreffen over de maatschappelijke positie van de betrokken
groeperingen, hun deelname aan de arbeidsmarkt, nettoarbeidsdeelname en
werkloosheid en over de positie van werkenden.

Maatschappelijke positie

Het begrip 'maatschappelijke positie' verwijst hier naar de karakterisering die
personen van hun eigen positie geven in termen van de categorieën 'betaald werk',
'werkloos', 'arbeidsongeschikt', 'werkend in het huishouden', 'arbeidsongeschikt'.
Onder ouderen en toekomstige ouderen zijn hierin grote verschillen tussen
herkomstgroeperingen. Er lopen scheidslijnen tussen de minderheden en de
autochtone ouderen en binnen de minderheidsgroeperingen tussen Turken en
Marokkanen enerzijds en Surinamers, Antillianen en Zuid-Europeanen anderzijds.
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Bovendien zijn er grote verschillen tussen mannen en vrouwen.
Turkse en Marokkaanse oudere mannen onderscheiden zich door een zeer klein
aantal werkenden en een relatief groot aantal werklozen en arbeidsongeschikten.
Het aantal werkenden is onder Surinaamse, Antilliaanse en Zuid-Europese ouderen
niet veel lager dan onder autochtone ouderen, maar van hen noemt wel een veel
groter deel zichzelf werkloos of arbeidsongeschikt. Bij de oudere vrouwen springt
de minimale arbeidsdeelname van oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen in het
oog. Vrijwel niemand van hen zegt te werken. 
In hoofdstuk 3 is ten aanzien van opleiding een karakteristiek patroon van
verschillen tussen herkomstgroeperingen in samenhang met leeftijd gesignaleerd.
Bij Turken en Marokkanen is er weinig verschil tussen ouderen en toekomstige
ouderen. Bij de andere minderheidsgroeperingen en ook in de autochtone bevolking
onderscheiden deze twee leeftijdsklassen zich wel duidelijk van elkaar. Eenzelfde
patroon doet hier zich voor ten aanzien van de maatschappelijke positie.

Deelname aan de arbeidsmarkt

De brutoarbeidsdeelname is gelijk aan het aandeel werkenden plus het aandeel
werklozen. Surinaamse en Antilliaanse ouderen verschillen hierin maar weinig van
autochtone ouderen. Meer dan de helft van de 50-64-jarige mannen uit deze
herkomstgroeperingen neemt deel aan de arbeidsmarkt.
Turkse en Marokkaanse ouderen participeren veel minder. De deelname van Zuid-
Europese ouderen houdt het midden tussen de deelname van autochtone en Turkse
en Marokkaanse ouderen.
Deelname aan de arbeidsmarkt hangt samen met opleiding. Voor ouderen en
toekomstige ouderen geldt dit sterker dan voor 30-39-jarigen. Ook is de samenhang
bij vrouwen sterker dan bij mannen.
In groeperingen met een sterke huwelijksmoraal, zoals de Turken en Marokkanen,
blijkt er ook een verband tussen arbeidsmarktdeelname en burgerlijke status.
Gehuwde mannen nemen in deze groeperingen vaker deel aan de arbeidsmarkt dan
ongehuwde mannen. Voor de vrouwen geldt het omgekeerde. Ook bij de Turkse en
Marokkaanse ouderen en toekomstige ouderen is er deze samenhang tussen
arbeidsmarktdeelname en burgerlijke status. In groeperingen met een minder sterke
huwelijksmoraal - Surinamers, Antillianen en autochtonen -, doet het aangegeven
patroon van verschillen in arbeidsmarktdeelname tussen gehuwde en ongehuwde
mannen en vrouwen zich niet voor.

Arbeidsdeelname en werkloosheid

Onder de oudere mannen van 50-64 jaar is de nettoarbeidsdeelname van de Turken
het laagst. Minder dan 15% van hen werkt. Van de Surinaamse/Antilliaanse oudere
mannen werkt bijna de helft, maar ook hun nettoarbeidsdeelname blijft achter bij
die van de autochtone oudere mannen, van wie bijna 60% werkt. Van de
toekomstige ouderen werkt ook in de minderheidsgroeperingen een aanzienlijk
groter deel, maar de verschillen ten opzichte van de autochtone bevolking zijn hier
nog groter. Bij de Turken en Marokkanen werkt van de toekomstige ouderen een
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duidelijk kleiner deel dan van de 30-39-jarigen. Bij de overige herkomstgroepe-
ringen is er tussen deze twee leeftijdsklassen weinig verschil: opnieuw het bekende
patroon.

Vooral in de gegevens over werkloosheid komt het specifieke van de arbeidsmarkt-
positie van ouderen uit de minderheden naar voren. In elk van de onderscheiden
minderheidsgroeperingen is de werkloosheid onder de ouderen vele malen groter
dan onder autochtone ouderen. De werkloosheidscijfers van de toekomstige ouderen
uit de minderheden zijn nog weer hoger dan die van de ouderen. Dit is een gevolg
van het grotere aandeel WAO'ers onder de ouderen.
De hoge werkloosheid onder ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden
vormt een sterke aanwijzing dat zij veel vaker dan hun autochtone leeftijdgenoten
onvrijwillig de arbeidsplek verlaten. Gegevens over de redenen voor beëindiging
van de laatste werkkring wijzen uit dat dit inderdaad het geval is.

Werkloosheid hangt samen met opleiding en dit leidt vooral onder Surinaamse
ouderen tot grote verschillen. Van de Surinaamse ouderen met ten hoogste
basisonderwijs is tegen de 60% werkloos, van de hoger opgeleide niet meer dan
20%. Bij Turkse en Marokkaanse ouderen zijn er vrijwel geen personen met een
opleiding hoger dan het basisonderwijs.
Net als bij deelname aan de arbeidsmarkt is er ook bij werkloosheid een samenhang
met burgerlijke staat. Gehuwden zijn minder vaak werkloos dan ongehuwden, maar
anders dan bij de arbeidsmarktparticipatie geldt dit ook voor de vrouwen en ook
voor autochtonen. Het lijkt erop dat deze samenhang te maken heeft met
verschillen in persoonlijke eigenschappen die zowel van belang zijn voor het
aangaan en in stand houden van een huwelijk als voor het behouden van werk.

In elk van de onderscheiden minderheidsgroeperingen heeft een meerderheid van
de ouderen en van de toekomstige ouderen al meer dan tien jaar geen werk. Dit
duidt erop dat voor 40-plussers uit de minderheden die werkloos worden, de kansen
om weer aan de slag te komen wel bijzonder gering zijn. 

Reacties op werkloosheid

Mensen reageren verschillend op werkloosheid. Sommigen gaan energiek in de
weer om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen, anderen voldoen
plichtmatig aan de eisen die de uitkeringsinstantie stelt, weer anderen zoeken
alternatieven buiten de wereld van de betaalde arbeid. Een deel van de werklozen
trekt zich verbitterd terug in het privéleven. Ten aanzien van de maatschappelijke
kant van hun bestaan ontwikkelen deze personen een houding die het best is te
kenschetsen als fatalistisch. Er zijn aanwijzingen dat het merendeel van de
werkloze ouderen uit de minderheden tot dit laatste type moet worden gerekend. Ze
achten hun kansen op werk nihil en doen ook geen moeite meer om nog aan werk
te komen. Verveling beheerst hun dagelijks bestaan.
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Werkenden

In het beeld van de arbeidspositie van ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden domineren non-participatie en werkloosheid; bij Turken en
Marokkanen meer dan bij Surinamers/Antillianen. Toch zijn er ook ouderen uit de
minderheden die werken. Wat betreft het beroepsniveau lijkt het werk van
Surinaamse/Antilliaanse ouderen veel op dat van autochtone ouderen. Van de
Turkse en Marokkaanse ouderen en toekomstige ouderen werkt het overgrote deel
op een laag beroepsniveau. De verdeling naar arbeidssectoren vertoont bij de
oudere Turken en Marokkanen en ook bij Zuid-Europese ouderen nog voor een
belangrijk deel het patroon uit de periode van de arbeidsmigratie. Het merendeel
van hen werkt in de industrie. Van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen en
toekomstige ouderen werkt een onevenredig groot deel bij de overheid.

Sociale contacten

Vooral onder de Turkse en Marokkaanse ouderen zijn er maar weinigen die werk
hebben. Toch kan niet worden gezegd dat zij in een sociaal isolement terecht zijn
gekomen. Het merendeel onderhoudt frequente contacten met kinderen en andere
familieleden. Dat neemt niet weg dat oudere Turken en Marokkanen vaker dan
autochtone ouderen gevoelens van eenzaamheid verwoorden.
Het is een algemeen verschijnsel dat ouderen minder deelnemen aan verenigingen
dan jongeren. Omdat bovendien de verenigingsdeelname van personen uit de
minderheden vooral bij de Turken en Marokkanen op een veel lager niveau ligt dan
bij de autochtone bevolking, is van de Turkse en Marokkaanse ouderen slechts een
zeer klein deel lid van een vereniging. Hier blijkt overigens wel een verband met
het hebben van werk. Van de werkenden is een veel groter deel lid van een
vereniging dan van de niet-werkenden. Bij de minderheden is dit bovendien in
sterkere mate het geval dan bij de autochtone bevolking. Ook hebben oudere
werkenden uit de minderheden vaker contacten met autochtonen dan niet-
werkenden.

Conclusies

Ouderen zijn zich in de afgelopen decennia in toenemende mate vér voor het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaan terugtrekken uit de wereld van
de betaalde arbeid. Deze ontwikkeling lijkt zowel de arbeidsorganisaties als de
ouderen zelf voordeel op te leveren. Moderne arbeidsorganisaties stellen hoge eisen
aan de flexibiliteit en de souplesse van hun werknemers en verwachten van hen dat
zij zich voegen naar telkens weer veranderende omstandigheden. Oudere
werkenden passen slecht in hun beeld van de ideale werknemer. Wanneer ouderen
voortijdig opstappen komt dat de ondernemingen vaak wel zo goed uit en zijn zij
niet zelden bereid de ouderen daarbij een handje te helpen. Daarbij letten ze goed
op de kleintjes. Als er een collectief arrangement is te vinden dat van toepassing
kan worden gemaakt, aarzelen ze niet dit te gebruiken, ook al is het voor een ander
doel opgezet.
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Het voordeel van de ouderen ligt hierin dat ze bevrijd worden van een hen weinig
welwillend gezinde arbeidsomgeving en dat ze nog voldoende vitaliteit hebben voor
de leuke dingen die de consumptiemarkt voor senioren in overvloed in petto heeft.

In deze studie is gebleken dat deze beschrijving van de afloop van het arbeidsbe-
staan van ouderen wellicht van toepassing is op een deel van de autochtone
ouderenbevolking, maar de plank misslaat wanneer het erom gaat de arbeidsmarkt-
situatie van ouderen uit de minderheden te karakteriseren. Bij de overgrote
meerderheid van hen, en dit geldt het sterkst voor de Turkse en Marokkaanse
ouderen, is er absoluut geen sprake van een naar wederzijdse tevredenheid en op
het juiste moment beëindigde relatie. Zij hebben, lang voordat ze in enige regeling
een financiële buffer konden opbouwen, hun werk noodgedwongen moeten
opgeven. Ze zijn ontslagen of arbeidsongeschikt verklaard. De WAO was voor hen
een relatief luxueus arrangement. Met werkloosheidsduren van vaak meer dan
tien jaar, een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en een eenzijdige
arbeidservaring zijn hun kansen op de huidige arbeidsmarkt feitelijk nihil, en zij
zijn zelf de eersten om dit te beseffen. Eén van de weinige positieve aspecten van
hun situatie is nog dat velen van hen frequente sociale contacten hebben, zij het dat
deze veelal beperkt zijn tot de eigen kinderen en tot personen uit de eigen
herkomstgroepering. Uit de gegevens die in dit deel van de studie zijn
gepresenteerd, blijkt dat bij de Turken en Marokkanen niet alleen de huidige
ouderen (50-64-jarigen) in deze positie verkeren, maar ook de toekomstige
ouderen, de 40-49-jarigen. Dit houdt in dat, voorzover men de arbeidsmarktpositie
van deze groeperingen als een sociaal probleem wil zien, het een probleem is waar
de Nederlandse samenleving nog tot in lengte van jaren mee te maken zal hebben. 

De verre van comfortabele positie waarin het merendeel van de primaire arbeidsmi-
granten uit de minderheden zich thans bevindt, dwingt tot nadenken over mogelijk-
heden hun bestaan op zijn minst niet onnodig te bemoeilijken. Daarbij moet overi-
gens worden beseft dat de kern van het probleem, de ongunstige arbeids-
marktpositie van de primaire arbeidsmigranten van 40 jaar en ouder, onder de
huidige arbeidsmarktverhoudingen onoplosbaar is. Voorzover zij zich nog als
aanbieders van arbeid op de markt wagen, is er naar hun arbeidsaanbod geen
koopkrachtige vraag. Alleen door het reserveren van een deel van de gesubsidieerde
werkgelegenheid, specifiek voor ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden, lijkt een hervatting van het arbeidsbestaan voor enkelen van hen nog
mogelijk. Dit vereist exclusief op de 40-plussers uit de minderheden toegesneden
maatregelen. Tot nu toe is daarvoor geen draagvlak geweest.

Buiten de sfeer van de arbeid zijn acties gericht op vergroting van het welzijn
denkbaar. Die zouden er vooral op moeten mikken de betrokkenen te stimuleren tot
zinvolle activiteiten, bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal. Op die manier
zou een grotere betrokkenheid bij de directe autochtone omgeving binnen bereik
kunnen komen en zouden wellicht ook delen van het activiteitenaanbod van
welzijnsinstellingen voor hen toegankelijk en attractief kunnen worden.
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5  FINANCIËLE POSITIE

5.1 Inleiding

Naast opleiding en werk, vormt het hebben van een inkomen in onze samenleving
een belangrijke maatstaf voor status. Het is een enigszins afgeleide status, want zij
is sterk afhankelijk van de positie op de arbeidsmarkt. De hiërarchie naar functies
en beroepen wordt immers weerspiegeld in de verdeling van inkomens. Ook voor
degenen die geen betaald werk (meer) hebben, is van belang welke positie zij
vroeger in deze hiërarchie hebben ingenomen, als zij tenminste een uitkering
ontvangen die aan het laatstverdiende loon is gerelateerd (WAO, WW of pensioen).
Andere indicatoren voor de positie op de arbeidsmarkt, zoals de lengte van de
periode die is gewerkt en de wijze waarop het arbeidsproces is verlaten, zijn
eveneens van invloed op de hoogte van de uitkering die men nadien ontvangt. Om
in aanmerking te komen voor een WW-, WAO- of VUT-uitkering, moet de ex-
werknemer een minimum aantal jaren hebben gewerkt. Zo niet, dan is hij of zij
aangewezen op ongunstigere regelingen, zoals RWW- of bijstandsuitkeringen.
Voor oudere werknemers die met werken willen stoppen, is het met name
interessant of er in hun bedrijfstak een VUT-regeling bestaat. Met de VUT gaan is
niet voor alle ouderen haalbaar, doordat sommigen reeds vóór de VUT-gerechtigde
leeftijd werkloos of arbeidsongeschikt zijn geworden. Dat is zeker het geval nu er
de laatste jaren een tendens gaande is dat de VUT op steeds latere leeftijd begint. 

Hoewel het inkomen een bepalende rol speelt, behelst de financiële positie van
individuen en huishoudens meer dan dat. Deze positie is het geheel van de
middelen en bestedingen. Aan de middelenkant is behalve het inkomen ook het
vermogen van belang. Vooral vermogen dat gemakkelijk vrijgemaakt kan worden,
zoals spaargeld, kan voor extra middelen naast het reguliere inkomen zorgen. Voor
de bestedingen zijn bepalend de omvang van de behoeften en de kosten om deze
behoeften te bevredigen. Het zal duidelijk zijn dat een kinderrijk huishouden of een
gezin waarvan sommige leden met beperkingen kampen, andere behoeften hebben
en hogere kosten maken dan een huishouden dat uit een echtpaar zonder kinderen
bestaat of waarvan de leden geen beperkingen hebben. De overheid probeert
middels beleid de welvaartsverschillen tussen huishoudens met verschillende
behoeften in zekere mate te verkleinen, bijvoorbeeld door het verstrekken van
kinderbijslag. De kosten worden uiteraard beïnvloed door de algemene
prijsontwikkeling, maar ook kan de overheid middels reductieregelingen proberen
de bestedingen van bepaalde kwetsbare groepen op peil te houden. Anderzijds kan
de overheid de kosten van bepaalde goederen of producten ook verhogen door het
opleggen van eigen bijdragen en heffingen aan de burgers.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Net als in voorgaande hoofdstukken worden
eerst, in paragraaf 5.2, belangrijke bevindingen over de financiële positie van
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autochtone ouderen besproken om een aantal verwachtingen te kunnen formuleren.
Vervolgens komen in paragraaf 5.3 uitkomsten van ander onderzoek naar de finan-
ciële positie van ouderen uit de minderheden aan bod. Daarna worden resultaten
van eigen analyses gepresenteerd. Allereerst komt de middelenkant aan de orde. De
aandacht zal wat dat betreft alleen uitgaan naar de inkomens, aangezien gegevens
over vermogens van ouderen uit de minderheden niet beschikbaar zijn. De bronnen
van inkomens die de verschillende groepen ouderen ontvangen, vormen het start-
punt voor de bespreking van de inkomens (§ 5.4). Daarna komen in paragraaf 5.5
de gemiddelde inkomens, op zowel persoons- als huishoudensniveau, en de
verdeling van de inkomens aan de orde. Daarbij wordt expliciet aandacht besteed
aan armoede. Vervolgens worden in de paragrafen 5.6 en 5.7 gegevens over de
bestedingen en schulden van deze groepen gepresenteerd. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies
(§ 5.8).
De belangrijkste databestanden die voor het eigen onderzoek zijn gebruikt, zijn het
WBO en de SPVA. Vanwege de gedetailleerde vraagstelling over inkomens en de
controles die hierop zijn uitgevoerd, zal het WBO in eerste instantie worden ge-
bruikt om algemene inkomensgegevens te presenteren. Voor meer specifieke
onderwerpen wordt soms de SPVA gebruikt, die het voordeel heeft van voldoende
aantallen respondenten in de vier grootste minderheidsgroeperingen. Voor een
nadere toelichting op het WBO en de SPVA zij de lezer verwezen naar bijlage A.
Ten slotte zijn voor de paragrafen 5.6 en 5.7 analyses uitgevoerd op een bestand
van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud). Dit bestand bevat
gegevens over de bestedingspatronen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en
Antilliaanse huishoudens in de vier grote steden. Bijlage A bevat nadere informatie
over dit bestand.
In de meeste analyses worden de leeftijdscategorieën 30-39 jaar, 40-49 jaar,
50-64 jaar en 65-74 jaar gehanteerd. De leeftijdsgrens van 50 jaar is gekozen,
omdat dan de omvang van de groep minderheden tot 64 jaar in het WBO voldoende
groot is om analyses te kunnen uitvoeren. Bij een grens van 55 jaar zijn er te
weinig respondenten in de op één na oudste leeftijdscategorie om nog enigszins
naar herkomstgroepering te kunnen onderscheiden. Bij een leeftijdsgrens van
50 jaar is het al noodzakelijk Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en
Antillianen anderzijds samen te voegen. De bovengrens van 74 jaar is gehanteerd
omdat er vrijwel geen respondenten uit de minderheden boven deze leeftijd zijn.
Zonder een dergelijke grens zou de vergelijking met autochtone 65-plussers worden
vertekend door het grote aandeel van 75-plussers onder hen.

5.2 De financiële positie van autochtone ouderen 

In hoofdstuk 4 is melding gemaakt van de lage arbeidsparticipatie van de
autochtone ouderen. Aan de inkomenskant heeft dat haar pendant in de hoge
uitkeringsafhankelijkheid van deze bevolkingsgroep: blijkens de Rapportage
ouderen 1996 ontvangen 1 miljoen 50-64-jarigen, ofwel 45% van de bevolking in
deze leeftijdscategorie, een uitkering. Voor bijna de helft van hen (47%) is dat een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of AAW), terwijl een aantal kleinere
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groepen een werkloosheidsuitkering heeft of een uitkering op grond van een
regeling voor vervroegde uittreding (VUT) (beide 17%). Bijstand wordt maar
weinig ontvangen (4%) (Timmermans et al. 1997: 58). 
Voor de groep vanaf 65 jaar vormt de AOW de belangrijkste inkomensbron; vrijwel
iedereen heeft er recht op. Daarnaast zorgen aanvullende pensioenen voor
inkomen; bijna 80% van de huishoudens heeft dergelijke inkomsten naast de AOW.
Ook als aandeel van het inkomen vormt de AOW de belangrijkste bron van
inkomsten voor de gepensioneerde bevolking: ze levert gemiddeld 45% van het
inkomen. Het aandeel van de aanvullende pensioenen is wat kleiner (26% van het
inkomen) maar is de afgelopen jaren wel toegenomen: in 1990 was dit nog 22%.
Het belang van aanvullende pensioenen is toegenomen doordat de laatste tien jaar
steeds meer mensen recht hebben (gekregen) op een pensioenvoorziening. De
zogenaamde witte vlekken in de pensioenen zijn er steeds minder. Ten slotte
verkrijgen autochtone 65-plussers nog een niet onaanzienlijk deel (30%) van hun
inkomsten uit diverse bronnen: loon, winst of uitkeringen van henzelf of jongere
huishoudensleden of inkomsten uit vermogen (voornamelijk eigen woning)
(Timmermans et al. 1996: 68-69).

Eén en ander heeft tot gevolg dat een aantal groepen autochtone ouderen, met name
de 65-plussers en alleenstaanden, er financieel niet gunstig voorstaat, zo blijkt uit
de Rapportage ouderen 1996. Het gemiddelde besteedbaar inkomen van de oudere
bevolking is lager dan dat van de jongere bevolking: in 1994 was dit voor huis-
houdens met een hoofd in de categorie '55-64 jaar' 48.400 gulden, voor de categorie
'65-74 jaar' 38.600 gulden en - ter vergelijking - voor de categorie '35-54 jaar'
54.000 gulden. Een verklaring voor deze verschillen is gelegen in het feit dat
ouderen vaker alleenstaand zijn. Echter, ook binnen de categorie 'alleenstaanden'
hebben ouderen steeds een lager inkomen dan de jongeren. 
Bezien naar de plaats in de inkomensverdeling is de positie van ouderen evenmin
gunstig. Huishoudens met een hoofd van 65 jaar of ouder zijn sterk geconcentreerd
in de op één na laagste welvaartsgroep (tussen minimum en modaal inkomen):
bijna de helft bevindt zich op dit inkomensniveau. In de overige welvaartsgroepen,
ook in de hoogste, zijn ouderen wel te vinden, maar steeds in mindere mate dan de
andere bevolkingsgroepen.
Verder blijkt uit de Rapportage ouderen 1996 dat ouderen er in de loop van de tijd
relatief op achteruit zijn gegaan. Terwijl in de periode 1984-1994 de koopkracht
van alle huishoudens in Nederland gemiddeld met 19% toenam, was de
koopkrachtontwikkeling van huishoudens van ouderen met een stijging van 5%
veel bescheidener.
Daarnaast zijn ouderen in sterkere mate langdurig aangewezen op een laag
inkomen. Twee derde van de ouderen die in 1990 van een laag inkomen moest
rondkomen, bevond zich in 1993 in dezelfde positie, tegenover krap de helft van
alle huishoudens met een laag inkomen.
Als gevolg van dit alles maken ouderen intensief gebruik van de bijzondere
bijstand. Zij krijgen deze uitkering vooral ten behoeve van medische, maatschappe-
lijke en huishoudelijke dienstverlening (Timmermans et al. 1997: 72-75).
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Uit de Rapportage ouderen 1996 valt verder een aantal gegevens over de beste-
dingen van de autochtone ouderen af te leiden. Uitgaven aan wonen vormen voor
alle leeftijdsgroepen de grootste uitgavenpost. Maar naarmate het hoofd van het
huishouden ouder is, is dit aandeel groter. Zo besteden huishoudens met een hoofd
van 55-64 jaar 30% van hun inkomen aan wonen en is voor de groep 65-74 jaar dit
aandeel 33% (35-54 jaar 26%). Een ander verband met de leeftijd is dat enkele
uitgaven die vooral activiteiten buitenshuis betreffen, zoals ontwikkeling, ontspan-
ning en vervoer, in ieder ouder leeftijdscohort lager liggen dan in het voorafgaande
jongere cohort (35-54 jaar 22%, 55-64 jaar 20%, 65-74 jaar 17%) (Timmermans
1996: 82) . 
Het budgetaandeel voor de uitgaven aan wonen is sinds de jaren tachtig toege-
nomen, onder meer door de forse verhogingen van koop- en huurprijzen en van
lokale heffingen. Deze toename heeft zich in alle leeftijdsgroepen in ongeveer
gelijke mate voorgedaan. Voor de ouderen die een inkomen hebben van maximaal
150% van het sociaal minimum, zijn deze toegenomen woonlasten nog veel zwaar-
der gaan drukken op hun inkomen dan voor het gemiddelde oudere huishouden
geldt. Weliswaar hebben deze ouderen in de periode 1980-1994 iets kunnen
bezuinigen op uitgaven aan voeding, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat zij
sinds 1990 niet meer kunnen rondkomen van hun inkomen. Zij moeten dus op hun
vermogen interen of schulden maken. Uit de Rapportage ouderen 1996 blijkt dat
dit voor 13% van de 65-74-jarigen het geval is, tegenover 10% van de 55-64-
jarigen en 11% van de 35-54-jarigen. De aandelen van huishoudens die niet
kunnen rondkomen, verschillen dus niet veel per leeftijdsgroep. Wat wel verschilt,
is de ontwikkeling van de omvang van deze huishoudens in de loop van de tijd.
Sinds 1985 is bij de bevolking van 55-64 jaar het percentage huishoudens met
inkomenstekorten flink afgenomen (gehalveerd), terwijl dit bij de 65-74-jarigen
maar iets is gedaald (Timmermans et al. 1996: 84-85, 88). 

5.3 Bevindingen uit eerdere studies

Er bestaan weinig specifieke onderzoeken naar de financiële positie van personen
uit de minderheden van 40 jaar en ouder. In twee lokale onderzoeken van recente
datum wordt dit onderwerp wel op ingegaan; deze rapporten zullen in het hierna-
volgende worden besproken. Verder zal aan de orde komen literatuur over de
armoede- en schuldenproblematiek onder minderheden in het algemeen.
Uit het onderzoek in de gemeente Hengelo (Tas en Schokker 1997), dat in de
hoofdstukken 3 en 4 is aangehaald, komt een ongunstig beeld naar voren van de
financiële positie van de ouderen uit de minderheden. Een kleine 70% van deze
huishoudens heeft per maand niet meer dan 1.860 gulden te besteden en bij 10%
bedraagt het maandelijks besteedbaar inkomen 1.300 gulden of minder. Deze lage
inkomens kunnen in verband worden gebracht met de hoge uitkeringsafhankelijk-
heid van de onderzochte huishoudens; 85% van hen heeft een uitkering, waarvan
ongeveer een derde een AOW-, AWW-, VUT- of pensioenuitkering ontvangt. Twee
derde heeft een andersoortige uitkering (onder meer WAO of RWW). In de
huishoudens waarin loon de voornaamste inkomensbron vormt (dat geldt voor 13%
van de respondenten), ligt het besteedbare inkomen aanzienlijk hoger: in de helft
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van deze groep komt meer dan 2.500 gulden netto per maand binnen.
In het Hengelose onderzoek wordt voorts melding gemaakt van ontevredenheid
over het inkomen en schulden. Van de ondervraagde ouderenhuishoudens vindt
56% hun inkomen te laag; daarentegen vindt 35% het inkomen voldoende of ruim
voldoende. Een aanzienlijke groep huishoudens slaagt er niet in daadwerkelijk rond
te komen van hun inkomen: 42% maakt schulden. Over de hoogte van de schulden
is uit dit onderzoek helaas niets bekend. Uit het onderzoek blijkt verder dat 40%
van de ondervraagde huishoudens maandelijks geld overmaakt naar familie in het
land van herkomst. Ouderen met een hoger inkomen (hoger dan 2.500 gulden per
maand) maken vaker (rond 50%) geld over dan de laagste inkomens (25%). De
bedragen die worden gegeven, variëren van 25 gulden tot 750 gulden per maand,
ruim de helft maakt maximaal 100 gulden over (Tas en Schokker 1997: 51). 
Het in de voorgaande hoofdstukken genoemde onderzoek in de stad Utrecht geeft
aanleiding tot vergelijkbare conclusies. De uitkomsten zullen echter globaal worden
weergegeven, omdat de absolute aantallen respondenten aan de lage kant zijn. Van
de 39 respondenten in de leeftijd 40-64 jaar hebben er slechts 9 een inkomen uit
arbeid. Van de overige 30 ontvangen er 20 een arbeidsongeschiktheidsuitkering
(Van Tilburg en Monbredau 1995: 38). De 12 ondervraagde 65-plussers hebben
allen op 1 na een AOW-uitkering. Het gaat steeds om een gedeeltelijke AOW
doordat deze personen niet de vereiste vijftig jaar in Nederland hebben gewoond
die recht geeft op een volledige uitkering (zie hiervoor verder § 5.4). Sommigen
ontvangen daarnaast een zeer klein pensioen (uit Nederland of het herkomstland)
en een enkeling ontvangt ook nog aanvullende bijstand. Ouderen die na hun vijfen-
zestigste jaar naar Nederland zijn gekomen, hebben geen recht op AOW of een
andere uitkering en zijn daardoor volledig afhankelijk van de kinderen bij wie ze
inwonen (Van Tilburg en Monbredau 1995: 40-41). Ook de toekomstige 65-
plussers in dit onderzoek zullen geen van allen een volledige AOW-uitkering
ontvangen; op zijn hoogst 60%-80% daarvan. 
In het algemeen vindt een meerderheid van de ondervraagde ouderen uit de
minderheden hun inkomen te laag. Er wordt bezuinigd op vakanties naar het
herkomstland, onderhoud van familieleden aldaar, reiskosten, duurzame goederen
en kleding. Verder wordt gesignaleerd dat maar weinig respondenten op de hoogte
zijn van het bestaan van voorzieningen als de individuele huursubsidie en
aanvullende bijstand (Van Tilburg en Monbredau 1995: 42).

In het tweede Jaarrapport armoede en sociale uitsluiting constateert Veenman
(1997) op basis van de SPVA'94 dat armoede veel vaker voorkomt onder Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen dan onder autochtonen. Zo is het aandeel
huishoudens van deze vier minderheidsgroeperingen met een inkomen beneden
95% van het relevante sociaal minimum drie tot vier keer zo hoog als onder
autochtonen in dezelfde gemeenten. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot
105% van het sociaal minimum is twee tot drie keer zo hoog (Veenman 1997: 214-
216). Eenoudergezinnen (25% à 30% van de Surinaamse en Antilliaanse
huishoudens) en grote gezinnen (20% van de Marokkaanse huishoudens) vormen
duidelijke risicogroepen om in armoede te vervallen. Verder heeft afhankelijkheid
van een bijstands- of werkloosheidsuitkering, hetgeen relatief veel voorkomt bij
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deze vier minderheidsgroeperingen, vaker armoede tot gevolg dan het hebben van
een baan of het ontvangen van een ander type uitkering (Veenman 1997: 216-218). 
Van Niekerk (1993) verrichtte literatuuronderzoek naar de reacties op
maatschappelijke achterstand van een aantal marginale subgroepen uit de
minderheden. Voor dit rapport zijn vooral de financiële gevolgen van
achterstandssituaties relevant. Het maken van schulden door minderheden wordt
veelvuldig in onderzoeken gerapporteerd. De mate waarin dit in de desbetreffende
groeperingen voorkomt en de hoogte van de schulden zijn echter niet bekend. Wel
is bekend dat voor zowel de minderheden als de autochtonen geld lenen dé manier
vormt om financiële problemen op te lossen. Turken en Marokkanen doen dit vaker
in het informele circuit (familie, vrienden, kennissen) dan Surinamers (Van
Niekerk 1993: 83). Verder blijkt dat minderheden zijn oververtegenwoordigd onder
de minima met schulden. Hier kan uiteraard een verband worden gelegd met hun
slechte arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Of specifieke etnische uitgaven (zoals
geld overmaken naar familie in herkomstland), mede daarvan een oorzaak zijn, is
niet zeker te zeggen. In een vergelijkend onderzoek in Rotterdam onder
bijstandsgerechtigden uit minderheden bleek dat de groep met schulden even vaak
als de groep zonder schulden bijzondere uitgaven had, zoals vakanties naar het
land van herkomst of het overmaken van geld naar familie aldaar. De
schuldengroep wist echter de hoogte van deze uitgaven minder goed te beheersen
dan de controlegroep (Hoekstra 1990).
In de studies van Veenman, Van Niekerk en Hoekstra is geen afzonderlijke
aandacht geschonken aan de minderheden vanaf 40 jaar, maar op grond van hun
arbeidsmarktpositie en de resultaten van de hier genoemde lokale studies kan
worden verwacht dat onder deze ouderen meer armoede voorkomt en dat zij vaker
met schulden te kampen hebben dan autochtone ouderen. Aan deze onderwerpen
zal daarom in dit hoofdstuk afzonderlijk aandacht worden besteed.

5.4 Inkomensbronnen

Ouderen jonger dan 65 jaar

Het logische startpunt voor een hoofdstuk over inkomens vormen de inkomensbron-
nen. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de voornaamste inkomensbronnen van
individuele personen van 30-64 jaar. Later zal worden ingegaan op de inkomens-
bronnen van de 65-plussers. 
Na de uiteenzetting over hun lage arbeidsparticipatie in het vorige hoofdstuk, zal
het geen verbazing wekken dat ouderen uit de minderheden als voornaamste bron
van inkomen minder vaak dan autochtone ouderen inkomsten uit arbeid (loon en
winst) hebben en vaker een uitkering (tabel 5.1). 
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Tabel 5.1 Voornaamste bron van inkomsten, bevolking 30-64 jaar, naar geslacht, leeftijd en etnische herkomst,
1993 (in procenten) 

loon winst WW IOAW WAO/ AWW ABW RWW pen- ov. ov. geen
AAW sioen uitke- inkom- inko-

ringen sten men

Turkse/Marokkaanse
mannen
     30-39 jaar 52 2 9 - 8 - 4 9 - 1 - 14
     40-49 jaar 43 3 6 1 23 - 4 15 - 2 - 4
     50-64 jaar 22 1 6 3 46 - 6 12 2 1 - 2

Surinaamse/Antilliaanse
mannen
     30-39 jaar 72 2 4 - 3 - 1 6 - 1 - 11
     40-49 jaar 68 2 4 - 9 - 2 9 - 1 - 6
     50-64 jaar 42 5 1 - 29 - 3 13 8 1 0 -

autochtone mannen
     30-39 jaar 80 8 2 0 2 0 0 2 - 1 0 6
     40-49 jaar 75 10 2 - 6 0 0 1 0 1 0 5
     50-64 jaar 46 10 4 1 19 0 0 1 14 2 0 3

Turkse/Marokkaanse
vrouwen
     30-39 jaar 21 1 4 - 8 - 3 5 - 1 0 57
     40-49 jaar 15 0 2 - 9 1 6 4 - 2 1 59
     50-64 jaar 10 1 1 - 12 - 1 6 - 1 1 69

Surinaamse/Antilliaanse
vrouwen
     30-39 jaar 52 2 5 - 2 1 11 9 - 2 1 16
     40-49 jaar 53 2 5 - 9 3 3 8 - 1 2 15
     50-64 jaar 17 - 4 - 12 - 31 11 5 0 1 19

autochtone vrouwen
     30-39 jaar 50 4 2 - 3 0 3 1 - 1 3 33
     40-49 jaar 45 4 2 - 4 2 3 2 - 0 3 36
     50-64 jaar 19 2 2 0 9 8 3 1 3 1 4 48

Bron: CBS (WBO '93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten

Vooral WAO/AAW- en RWW-uitkeringen worden veel vaker door de minderheden
ontvangen. Opvallend is dat bijna de helft van de oudere Turkse en Marokkaanse
mannen een WAO/AAW-uitkering ontvangt. Ook voor oudere Surinaamse en
Antilliaanse mannen en, in mindere mate, vrouwen uit alle
minderheidsgroeperingen geldt dat ze vaker dan hun autochtone leeftijdgenoten
een dergelijke uitkering ontvangen, maar de verschillen zijn minder groot. 
Wat betreft de werkloosheidsuitkeringen kan worden geconstateerd dat minderhe-
den veel vaker dan autochtonen RWW en iets vaker WW en IOAW als inkomens-
bronnen hebben. Uit dat hogere aandeel met een RWW-uitkering kan worden
afgeleid dat werklozen uit de minderheden er minder goed dan autochtonen in
slagen om aan de toegangsvoorwaarden voor de gunstiger WW-uitkering te
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voldoen, zoals een minimum aantal jaren te hebben gewerkt voorafgaande aan de
werkloosheid. Daarmee wordt tevens de mogelijkheid van een IOAW-uitkering
afgesloten; deze is immers bedoeld voor werklozen van 50 jaar en ouder die de
maximale periode van de WW-uitkering hebben doorlopen.  1

Tabel 5.1 laat verder zien dat pensioenen vooral worden ontvangen door oudere
autochtone mannen; het gaat hier met name om VUT-uitkeringen. Dat personen uit
de minderheden minder van deze regeling gebruikmaken, houdt vermoedelijk
verband met het feit dat velen van hen reeds voor de VUT-gerechtigde leeftijd
langdurig werkloos of arbeidsongeschikt raken.2

Uit de tabel wordt ook duidelijk dat de verschillen tussen oudere Turken en Marok-
kanen en autochtonen veel groter zijn dan tussen oudere Surinamers en Antillianen
en autochtonen. Zo hebben oudere Turken en Marokkanen minder vaak inkomsten
uit arbeid dan oudere Surinamers en Antillianen. Eerder werd al gesignaleerd dat
oudere Turkse en Marokkaanse mannen veel vaker een arbeidsongeschiktheids-
uitkering ontvangen dan hun Surinaamse en Antilliaanse leeftijdgenoten. Turkse
en Marokkaanse vrouwen hebben in meerderheid geen eigen inkomen.
Daarentegen beschikken Surinaamse en Antilliaanse vrouwen vaker dan hun
autochtone leeftijdgenoten over eigen inkomsten.
Opvallend is verder het hoge aandeel oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen
dat een ABW-uitkering als voornaamste inkomensbron heeft. Nadere analyse naar
huishoudenstype wijst uit dat Surinaamse en Antilliaanse eenoudergezinnen en, in
mindere mate, alleenstaanden relatief vaak een bijstandsuitkering ontvangen.
Kenmerkend voor deze huishoudenstypen is dat ze in tijden van nood niet kunnen
terugvallen op het inkomen van een partner. Deze twee huishoudenstypen komen
nu juist meer voor bij Surinamers en Antillianen in deze leeftijdsklasse dan bij de
andere groeperingen (zie hiervoor § 2.6). 
Uit tabel 5.1 blijkt dat ook onder de toekomstige ouderen (leeftijdsklasse 40-
49 jaar) de minderheden vaker afhankelijk zijn van een uitkering en - behalve de
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen - minder vaak inkomsten uit arbeid hebben
dan autochtonen. De onderlinge verschillen zijn wel minder groot dan bij de
huidige ouderen. Uitzondering vormt de relatief grote groep (23%) Turkse en
Marokkaanse mannen die een WAO/AAW-uitkering ontvangen. Dit is weliswaar
de helft van het aandeel oudere Turkse en Marokkaanse mannen met een
WAO/AAW-uitkering. Maar het verschil met de 30-39-jarigen is nog groter: drie
keer zo veel Turken en Marokkanen in de categorie '40-49 jaar' hebben een
arbeidsongeschiktheidsuitkering als in de jongste categorie. Dit is opvallend, omdat
in tabel 5.1 in tal van opzichten de verschillen tussen de twee jongste
leeftijdscategorieën bij de meeste groeperingen gering zijn. Op de WAO-
problematiek bij ouderen uit de minderheden zal later nader worden ingegaan.

Geconcludeerd kan worden dat bij autochtonen, Surinamers en Antillianen de
verschillen zich vooral voordoen tussen de categorieën '40-49 jaar' en '50-64 jaar'.
De arbeidsparticipatie in de laatste groep ligt duidelijk lager en de afhankelijkheid
van uitkeringen als WAO/AAW en pensioenen is veel hoger. Er is bij hen dus een
duidelijk verschil tussen de toekomstige en de huidige ouderen. Daarentegen is er
bij Turkse en Marokkaanse mannen niet één duidelijke cesuur aan te wijzen. 
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Figuur 5.1 Duur van uitkeringsafhankelijkheid, naar geslacht, leeftijd en etnische herkomst, 1991 en 1994 (in
procenten)

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking
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Zowel tussen de categorieën '30-39 jaar' en '40-49 jaar' als tussen de categorieën
'40-49 jaar' en '50-64 jaar' zijn de verschillen wat betreft binding met de arbeids-
markt en uitkeringsafhankelijkheid aanzienlijk. Ook bij de Turkse en Marokkaanse
vrouwen is het beeld niet eenduidig.
Figuur 5.1 laat voor de verschillende groeperingen met een uitkering zien hoe lang
zij zich al in deze situatie bevinden. Duidelijk wordt dat oudere mannen uit de
minderheden langer op een uitkering zijn aangewezen dan hun autochtone leeftijd-
genoten. De meerderheid van hen heeft al langer dan vijf jaar een uitkering.
Oudere Turkse en Marokkaanse mannen zijn iets langer afhankelijk van een uit-
kering dan Surinaamse en Antilliaanse mannen. 
Bij de vrouwen is het beeld minder duidelijk. Oudere autochtone en, in mindere
mate, Surinaamse vrouwen hebben langer een uitkering dan de Antilliaanse en de
Turkse en Marokkaanse vrouwen. In de jongste leeftijdsgroep verschilt de uitke-
ringsduur weinig tussen de onderscheiden groeperingen.

WAO-problematiek

Voor het eerdergenoemde hogere beroep op de WAO/AAW door Turkse en
Marokkaanse mannen en, in mindere mate, Surinaamse en Antilliaanse mannen is
een aantal achtergronden aan te wijzen. Allereerst wordt in de literatuur veelvuldig
de langdurige fysieke overbelasting van oudere Turkse en Marokkaanse mannen
vermeld. Voordat zij als arbeidsmigranten naar Nederland kwamen, hadden ze
vaak al vanaf jonge leeftijd in het land van herkomst gewerkt. In Nederland werden
ze vervolgens aangesteld in laaggeschoolde functies in de industrie, waar de
arbeidsomstandigheden niet bepaald gunstig waren. Daarbij werkten ze veel over
en namen ze genoegen met slechte huisvesting om zo veel mogelijk geld te sparen
voor familie in het land van herkomst (Verlaan 1992: 153-154). In hoofdstuk 7 zal
nader worden ingegaan op de gezondheidstoestand van ouderen uit de minderheden
en de relatie met fysieke overbelasting. 
Verder kan in het algemeen worden geconstateerd dat lager opgeleiden een grotere
kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. Ook als gecorrigeerd wordt voor
leeftijd (ouderen zijn vaker arbeidsongeschikt dan jongeren) en lichamelijke of
geestelijke inspanning in het werk, blijkt dat werknemers met alleen een lagere-
schoolopleiding een significant grotere kans hebben om arbeidsongeschikt te
worden dan hoger opgeleiden (Bloemhoff en De Winter 1991). 
Deze uitkomst roept de vraag op of het hoge aandeel arbeidsongeschikten onder
oudere Turken en Marokkanen vooral samenhangt met het lage opleidingsniveau
van deze groep. Een analyse op basis van het WBO waarbij geslacht, opleiding en
leeftijd constant worden gehouden, laat zien dat Turkse, Marokkaanse, Surinaamse
en Antilliaanse mannen van 50-64 jaar met maximaal lagere school significant
vaker een WAO/AAW-uitkering ontvangen dan hun autochtone leeftijdgenoten. In
de overige leeftijds- en opleidingscategorieën blijkt dit eveneens het geval te zijn
voor de Turkse en Marokkaanse mannen. Voor de Surinaamse en Antilliaanse
mannen geldt dit niet; zij kennen een ongeveer even hoog aandeel arbeidsonge-
schikten als autochtone mannen. Daaruit kan afgeleid worden dat de (iets) hogere
arbeidsongeschiktheid bij Surinaamse en Antilliaanse mannen, behalve in de
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hoogste leeftijdscategorie, vooral met hun lagere opleidingsniveau samenhangt.
Verder blijkt op het laagste opleidingsniveau dat Turkse en Marokkaanse vrouwen
significant vaker een WAO/AAW-uitkering ontvangen dan hun leeftijd- en
seksegenoten uit de andere groeperingen. Op de hogere opleidingsniveaus is het
beeld echter niet duidelijk, deels door het ontbreken van Turkse en Marokkaanse
vrouwen met een eigen inkomen. Uit deze analyse kan geconcludeerd worden dat
in ieder geval voor de (oudere) Turkse en Marokkaanse mannen de verklaring van
het grote aandeel arbeidsongeschikten (mede) in andere factoren dan een lage
opleiding is gelegen . Zo'n factor zou, naast de eerdergenoemde factoren, de wijze
kunnen zijn waarop veel Turken en Marokkanen vermoedelijk in de WAO terecht
zijn gekomen. Veel van het laaggeschoolde industriële werk dat vooral door Turken
en Marokkanen werd gedaan, is in de jaren tachtig verdwenen, hetzij door
faillissementen hetzij door automatisering. Inmiddels is erkend dat werkgevers hun
personeel bij dergelijke gebeurtenissen soms lieten afvloeien via de veel gunstiger -
want tot het pensioen doorlopende - WAO dan via de WW. Inmiddels heeft de
WAO, althans voor nieuwe gevallen, op dit punt zijn aantrekkingskracht verloren.
Daarop zal nu nader worden ingegaan.

Vanaf 1993 zijn diverse maatregelen genomen om de groei van de WAO/AAW
tegen te gaan. De belangrijkste volumebeperkende maatregel is de Wet terug-
dringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA), die op 1 augustus
1993 in werking is getreden. Met deze wet is het arbeidsongeschiktheidsbegrip
aangescherpt; voortaan moet sprake zijn van een rechtstreeks en medisch objectief
vast te stellen ziekte als gevolg waarvan men verdiencapaciteit verliest. Verder is
het begrip 'passende arbeid' verruimd. Bij de vaststelling van de verdiencapaciteit
wordt niet meer rekening gehouden met opleiding en beroep van betrokkenen,
maar is het uitgangspunt algemeen geaccepteerde arbeid waarmee betrokkenen het
meeste kunnen verdienen. De duur en hoogte van de uitkeringen zijn beperkt; deze
zijn afhankelijk van leeftijd gesteld. Daarmee is de WAO niet meer automatisch
een tot aan het pensioen doorlopende uitkering van 70% van het laatst verdiende
loon. Verder zijn alle bestaande arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar tussen
1994 en 1998 opnieuw gekeurd. Voor de WAO-gerechtigden van 50 jaar en ouder
heeft de nieuwe regeling geen gevolgen; de oude regeling blijft voor hen gelden.
De nieuwe wetgeving heeft voor veel arbeidsongeschikten gevolgen. Uit een
analyse van het CTSV (Boonk et al. 1997: 39) blijkt dat de herbeoordelingen in de
afgelopen jaren bij een niet gering deel van de WAO-gerechtigden tot verlies of
verlaging van de uitkering hebben geleid. In 1994 gold dit voor 53% van de
herbeoordeelden (cohort jonger dan 35 jaar), in 1995 voor 38% (cohort 35-40 jaar)
en in 1996 voor 26% (cohort 41-44 jaar). De oudere leeftijdscohorten worden dus
in minder sterke mate met (gedeeltelijke) intrekking van hun uitkering geconfron-
teerd dan de jongere. Verder is de instroom van nieuwe arbeidsongeschikten in de
eerste jaren na invoering van de TBA flink afgenomen; deze daalde in 1994 met
22% (Boonk et al. 1996: 21). Vanaf eind 1995 is de instroom licht gestegen en
sinds eind 1996 lijkt hij zich te stabiliseren (Boonk et al. 1997: 32). Ook de nieuwe
rechthebbenden blijken te maken te hebben met een lager arbeidsongeschiktheids-
percentage dan voorheen. 
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De effecten van deze wettelijke maatregelen zijn niet zichtbaar in de hiervoor
vermelde cijfers over aandelen WAO/AAW-gerechtigden, omdat deze uit 1993/'94
dateren. Het is moeilijk te zeggen of de hier besproken personen uit de minder-
heden in de leeftijdscategorie '40-49 jaar' sindsdien in dezelfde mate als anderen
getroffen worden door de nieuwe maatregelen. Uitvoeringsorganen houden immers
geen registratie bij van hun cliënten naar nationaliteit. Hoogstens valt indirect het
één en ander af te leiden. Zo blijkt uit een meer gedetailleerde analyse van Van
Breukelen et al. (1995) dat enerzijds personen tot 30 jaar en anderzijds mensen met
een bewegingsstoornis (hetgeen vermoedelijk vaker voorkomt bij personen die
zwaar lichamelijk werk doen) en mannen die in de bouw werken, er meer dan
gemiddeld op achteruitgaan door de toepassing van het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium. Hoe dan ook, het is wel aannemelijk dat ten
minste een deel van de minderheden van 40-49 jaar na herbeoordeling een lagere
WAO-uitkering zal krijgen en dat de instroom van nieuwe WAO/AAW-
gerechtigden lager zal zijn. Voor de toekomst betekent dat dat het aandeel Turkse
en Marokkaanse ouderen met een WAO/AAW-uitkering kleiner zal zijn dan nu en
dat hun uitkering gemiddeld lager zal zijn. Vanwege hun slechte positie op de
arbeidsmarkt zullen zij minder gemakkelijk dan andere groepen werk vinden of
behouden en zal hun beroep op werkloosheidsregelingen of bijstand ongetwijfeld
toenemen.  In welke mate deze veranderingen zich zullen voordoen, valt moeilijk te3

zeggen.

Ouderen vanaf 65 jaar

In tabel 5.1 zijn de 65-plussers buiten beschouwing gebleven. Gegevens over hun
bronnen van inkomsten zijn opgenomen in tabel 5.2. Deze tabel is beperkter dan
die betreffende de jongere bevolking, omdat vrijwel alle 65-plussers de arbeids-
markt hebben verlaten. Vanwege de niet al te grote aantallen respondenten uit de
minderheden in deze leeftijdscategorie, zijn de vier groeperingen samengevoegd.
Bij het beschouwen van de tabel moet worden bedacht dat het hier uitsluitend gaat
om de voornaamste inkomensbron. Personen die naast de AOW een aanvullend
pensioen hebben, waarvan het bedrag lager is dan de AOW, vallen in tabel 5.2 dus
onder de categorie 'AOW'. Uit de tabel blijkt dat de voornaamste inkomensbron
voor vrijwel alle ouderen, autochtonen zowel als minderheden, wordt gevormd door
de AOW-uitkering. Een enkeling ontvangt een hoger inkomen uit arbeid of uit
andere bronnen, zoals aanvullende pensioenen. 
Een andere benadering is gevolgd in tabel 5.3. Daarin is de verdeling van de
inkomensbronnen als aandelen in het bruto-inkomen weergegeven. Ook hier blijkt
het grote belang van de AOW: voor de ouderen uit de minderheden levert deze
gemiddeld 88% van het inkomen. Voor de autochtonen is het belang van andere
bronnen dan de AOW beduidend groter. Uit de tabel blijkt dat bij de minderheden
de aanvullende pensioenen maar een klein deel van het bruto-inkomen beslaan,
tegenover een kwart van het inkomen van hun autochtone leeftijdgenoten. De
overige inkomsten nemen bij beide groepen een beperkte plaats in. Deze categorie
inkomsten bevat uiteenlopende bronnen als loon, winst, uitkeringen van jongere
partner, lijfrenten en inkomsten uit vermogen, zoals rente.
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Tabel 5.2 Voornaamste bron van inkomsten, 65-74-jarigen, naar etnische herkomst, 1993 (in procenten)

minderheden autochtonen

loon - 1
winst 2 1
AOW 98 98
overige inkomsten - 0
geen inkomsten - 0

(n) (6.288) (1.002.111)

Bron: CBS (WBO'93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten  

Overigens wijken de uitkomsten voor de autochtone ouderen in tabel 5.3 af van de
in paragraaf 5.2 besproken resultaten uit de Rapportage ouderen 1996: het aandeel
van de AOW is hoger en dat van de overige inkomsten lager. Twee verklaringen
kunnen hiervoor worden aangevoerd. Ten eerste wordt bij de berekening van
inkomens in het IPO, het gebruikte bestand in de Rapportage ouderen 1996, een
ruimere huishoudensdefinitie gehanteerd dan in het WBO. Inkomens van andere
gezinsleden dan hoofd en partner tellen in het IPO wél, maar in het WBO niet mee
voor het huishoudensinkomen. Ten tweede is er in het WBO sprake van
onderrapportage van inkomsten uit vermogen, zoals rente.

Tabel 5.3 Samenstelling van het gemiddelde bruto-inkomen van huishoudens met een hoofd van 65-74 jaar, naar
etnische herkomst, 1993 (in procenten van het totale bruto-inkomen)

minderheden autochtonen

AOW 88 69
aanvullende pensioenen 6 23
overige inkomsten 6 8

Bron: CBS (WBO'93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten  

Zoals gezegd is de AOW de belangrijkste inkomensbron voor ouderen. Het
ontvangen van AOW is echter niet voor alle ouderen vanzelfsprekend. Recht op
AOW bestaat als men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt én voor de AOW
verzekerd is geweest. Iedereen die 15 jaar of ouder is en jonger dan 65 jaar en in
Nederland woont, is verzekerd. Het gros van de hier onderzochte ouderen uit de
minderheden voldoet aan deze eis. Alleen degenen die na hun vijfenzestigste jaar
naar Nederland zijn gemigreerd, zoals de bij hun kinderen inwonende ouders,
voldoen hier in eerste instantie niet aan. Na een aantal jaren verblijf kan overigens
wel recht op AOW ontstaan.
Van groter belang voor de financiële positie van de toekomstige en huidige ouderen
uit de minderheden is dat de meesten van hen geen recht (zullen) hebben op een
volledige AOW-uitkering. De AOW is een volksverzekering met een
opbouwkarakter. Er wordt uitgegaan van een verzekeringsperiode van vijftig jaar.
Dat wil zeggen, voor elk kalenderjaar tussen de vijftiende en vijfenzestigste
verjaardag dat men in Nederland woont, wordt 2% van de uitkering opgebouwd.
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Omgekeerd wordt er dus voor elk jaar verblijf buiten Nederland een korting van 2%
op de volledige uitkering toegepast. Als overgangsmaatregel wordt voor degenen
die vóór 1942 zijn geboren de periode tussen de vijftiende verjaardag en 1957 (het
jaar van inwerkingtreding van de AOW) automatisch als verzekerd meegeteld.4

Voor deze groep wordt de korting dus feitelijk toegepast over de periode 1957 tot
het jaar van vestiging in Nederland. Van belang is verder dat het gebied Nederland
in de AOW strikt wordt opgevat, dat wil zeggen exclusief (voormalige) overzeese
gebiedsdelen (Antillen en voorheen: Suriname). Een groot deel van de oudere
Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen is na hun vijftiende jaar en na
1957 (zie § 2.5) naar Nederland gekomen. Het is dus van belang nader op deze
problematiek in te gaan. 
Recente cijfers van de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW-uitkeringen
verstrekt, kunnen hierover informatie verschaffen, zij het alleen naar nationaliteit.
Tabel 5.4 laat zien dat vrijwel alle AOW-gerechtigden met de Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse nationaliteit een gekorte AOW-uitkering ontvangen,
terwijl dit bij Nederlandse gerechtigden nauwelijks voorkomt. Turken en
Marokkanen ontvangen gemiddeld 70% respectievelijk 73% van het volledige
AOW-pensioen. De cijfers over de AOW'ers met Surinaamse nationaliteit kunnen
niet als representatief worden beschouwd voor alle Surinaamse 65-plussers in
Nederland; er wonen ruim 9.000 personen van 65 jaar en ouder in Nederland die in
Suriname zijn geboren (CBS 1998: 37). De AOW-gerechtigden die in tabel 5.4 zijn
vermeld, vormen een kleine groep, die bovendien nog niet lang in Nederland
woont, gezien het feit dat ze gemiddeld slechts 35% van het volledige pensioen
krijgt en de Surinaamse nationaliteit heeft. Het gaat hierbij vermoedelijk om bij
hun kinderen inwonende ouders. Gegevens over de meeste andere Surinaamse en
over Antilliaanse AOW-gerechtigden zijn niet zichtbaar in de tabel, doordat zij de
Nederlandse nationaliteit hebben.

Tabel 5.4 AOW-gerechtigden, naar gedeeltelijke pensioenen en naar nationaliteit, 1998

% dat gekort pensioen totaal aantal AOW- gemiddeld % 
ontvangt gerechtigden pensioena

Turks 99,8 2.505 69,6
Marokkaans 99,9 2.083 73,5
Surinaams 98,7 227 35,2
Nederlands 4,2 2.090.440 82,3

totaal 4,9 2.114.635 80,2

 Berekend over degenen die een gekort pensioen ontvangen.a

Bron: Sociale Verzekeringsbank, speciale uitdraai ten behoeve van het SCP

De cijfers van de Sociale verzekeringsbank komen goed overeen met de schattingen
van de korting op de AOW-uitkering die op basis van gegevens over de verblijfs-
duur in de SPVA kunnen worden gemaakt. Gemiddeld komen de minderheden van
65 jaar en ouder, die wegens de geringe absolute aantallen niet verder naar etnische
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herkomst kunnen worden onderscheiden, vijftien verzekerde jaren voor de AOW
tekort, hetgeen een korting van 30% op de AOW-uitkering betekent. Een kwart van
hen heeft zelfs twintig jaar of meer te weinig. Voor de toekomstige 65-plussers uit
de minderheden zal het er niet heel veel beter uitzien. Verondersteld dat zij in de
toekomst niet tussentijds buiten Nederland zullen wonen, dan zullen de huidige
minderheden van 50-64 jaar bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd gemiddeld
dertien verzekerde jaren te weinig hebben. De leeftijdscategorie '40-49 jaar' zal
gemiddeld negen jaren tekortkomen om een volledige AOW-uitkering te
ontvangen. Dat betekent nog altijd niet geringe kortingen van 26% respectievelijk
18% op de AOW-uitkering. Daarbij hebben de Antillianen een iets ongunstiger
vooruitzicht dan de andere drie groeperingen; als gevolg van de kortere
verblijfsduur is de verzekerde periode bij hen steeds enkele jaren korter dan de
hiervoor genoemde totale gemiddelden voor alle minderheidsgroeperingen. 

Voor het gekorte deel van hun AOW-uitkering kunnen betrokkenen een beroep
doen op de aanvullende bijstand. Weliswaar levert een gekorte AOW-uitkering plus
aanvullende bijstandsuitkering sinds kort netto hetzelfde op als een volledige
AOW-uitkering,  maar de bijstand is op een aantal andere punten minder gunstig.5

Terwijl voor een AOW-uitkering een beperkte toetsing op het inkomen van de
jongere partner plaatsvindt, kent de bijstand een volledige toets op het inkomen van
alle gezinsleden. Dat kan name een probleem opleveren indien sprake is van eigen
inkomsten van inwonende kinderen. Vooral bij oudere Turken en Marokkanen
wonen nogal eens oudere kinderen in. In welke mate deze kinderen inkomsten
hebben die tot een korting op de bijstandsuitkering van de ouders leiden, valt niet te
zeggen, omdat het WBO geen gegevens bevat over inkomens van andere
gezinsleden dan hoofden en partners. Daarnaast vindt voor het verkrijgen van een
bijstandsuitkering een volledige toets op het eigen vermogen plaats. De
vermogenstoets zal echter, gezien het geringe eigenwoningbezit, voor de meeste
allochtone ouderen nauwelijks een probleem vormen (zie hiervoor hoofdstuk 6). 

Tabel 5.5 Ontvangers van periodieke algemene bijstand, naar nationaliteit en leeftijd, 1994 

aantal bijstands- aantal bijstands- bevolking bevolking aantal bijstands- aantal bijstands-
ontvangers ontvangers � 65 jr 20-65 jr � 65 jr ontvangers als % ontvangers als

<65 jr (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) bev. 20-65 jr % bev. � 65 jr

Nederlandse
nationaliteit 149,0  9,8 9.125 2.013 1,7 0,5
niet-
Nederlandse
nationaliteit 16,3 2,8 505 20 3,2 14,0

totaal 165,3 12,6 9.630 2.033

Bron: CBS (1996b : 43); CBS (1997a: 48)

Tabel 5.5 toont gegevens afkomstig uit de CBS-Bijstandstatistiek over het beroep
op de bijstand door personen met de Nederlandse en een buitenlandse nationaliteit.
Gedetailleerdere gegevens naar nationaliteit zijn niet beschikbaar. Uit de
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tabel blijkt dat het gebruik van de bijstand door de ouderen met een niet-
Nederlandse nationaliteit vele malen hoger is dan van die met een Nederlandse
nationaliteit. Bij de jongere bevolking is het verschil in bijstandsafhankelijkheid
tussen Nederlanders en niet-Nederlanders veel geringer. Wordt het bijstandsge-
bruik van de 65-plussers echter gerelateerd aan het aantal potentiële gebruikers,
dan is het relatief laag te noemen. Cijfers van de Sociale Verzekeringsbank laten
zien dat bijna 15.000 personen met een buitenlandse nationaliteit een gekort
pensioen ontvangen, terwijl slechts 2.800 personen een beroep doen op de bijstand.
Mogelijk hebben sommige 65-plussers uit de minderheden geen recht op
aanvullende bijstand, doordat hun inkomsten uit aanvullende pensioenen of de
inkomsten van hun inwonende kinderen zo hoog zijn dat het totale huishoudensin-
komen het minimumniveau overstijgt. Maar het grote verschil in de hiergenoemde
aantallen doet op zijn minst het vermoeden rijzen van een aanzienlijke omvang van
niet-gebruik van aanvullende bijstand onder 65-plussers met een niet-Nederlandse
nationaliteit, terwijl zij daar wel recht op hebben. In hoeverre dit onder Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen meer voorkomt dan onder andere
groeperingen, valt uit de onderhavige cijfers niet op te maken.
Niet-gebruik van de bijstand is geen zeldzaam verschijnsel. Schattingen van het
niet-gebruik door mensen zonder aanvullende bijstand die daar wel recht op
hebben, lopen uiteen van 17% tot 28% van de huishoudens met een inkomen onder
het sociaal minimum (Vrooman en Asselberghs 1994: 104-105). Daarbij is de kans
dat geen sociale-zekerheidsuitkering wordt aangevraagd groter bij Surinamers en
Antillianen dan bij autochtonen en Turken en Marokkanen. Verder is het niet-
gebruik hoger naarmate het opleidingsniveau lager is (Vrooman en Asselberghs
1994: 153-154), hetgeen bij ouderen uit de minderheden vaker het geval is dan bij
autochtone leeftijdgenoten . 

Naast de AOW zijn de aanvullende pensioenen van belang voor de inkomenspositie
van personen van 65 jaar en ouder. Deze zijn opgenomen in de categorie 'overige
inkomsten' in tabel 5.2 en afzonderlijk in tabel 5.3. Uit de tabellen werd al duidelijk
dat het belang van aanvullende pensioenen bij minderheden geringer is dan bij
autochtone ouderen. Gedetailleerdere gegevens over de aanvullende pensioenen die
minderheden ontvangen of die zij in de toekomst zullen ontvangen, zijn niet
voorhanden. Pensioenfondsen houden geen registratie bij van de nationaliteit of een
ander herkomstcriterium van de pensioenontvangers. Dit wordt niet relevant geacht
voor de toekenning van de pensioenen.
Het is wel aannemelijk dat, net als bij de AOW, de opbouw van de aanvullende
pensioenen voor ouderen uit de minderheden verre van volledig is. Dit pensioen
kent een maximale hoogte indien de werknemer veertig jaar pensioenpremie via de
werkgever heeft betaald en geen pensioenbreuk heeft opgelopen, bijvoorbeeld door
verandering van baan of door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Juist door de
lange periode van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, gedurende welke meestal
geen pensioenopbouw plaatsvindt,  én de relatief korte verblijfsduur, is het waar-6

schijnlijk dat veel gepensioneerden uit de minderheidsgroeperingen een mager
(aanvullend) pensioen (zullen) hebben. Bovendien zijn vooral Turken en Marok-
kanen relatief vaak werkzaam (geweest) in de industrie, waar in ieder geval in het
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verleden ongunstige pensioenregelingen golden. Volgens berekeningen van Rekers
en Hermkens zijn de gemiddelde (toekomstige) aanvullende pensioenen van
mannelijke werknemers behorend tot het geboortecohort 1924-1940 relatief laag in
een aantal takken van industrie. Zo kwamen zij voor de hout- en meubelindustrie
en de textielindustrie tot pensioenen van hoogstens 4.100 gulden per jaar,
verondersteld dat de desbetreffende werknemers een volledige diensttijd hebben
doorlopen (Rekers en Hermkens 1989: 228-229). Voor veel personen uit de
minderheden zullen deze toch al niet riante pensioenen nog lager zijn, doordat,
zoals gezegd, hun diensttijd doorgaans verre van volledig is.

5.5 Inkomens

Gemiddelde inkomens

Na de bespreking van de bronnen van inkomsten, zal nu de aandacht uitgaan naar
de hoogte van die inkomsten. Zowel de individuele als de huishoudensinkomens
van ouderen zullen aan bod komen.
In tabel 5.6 zijn de gemiddelde netto-inkomens van mannen en vrouwen van
30 jaar en ouder weergegeven. In de leeftijdsklasse '65 jaar en ouder' is het
gemiddelde inkomen voor de minderheden wederom berekend over alle vier de
minderheidsgroeperingen tezamen, vanwege het geringe aantal waarnemingen. De
tabel laat zien dat autochtone ouderen meer verdienen dan ouderen uit
minderheden. Uitzondering vormt de categorie 'vrouwen van 50-64 jaar' waar de
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen de hoogste inkomens hebben. De verschillen
tussen de gemiddelde inkomens van autochtone en Turkse en Marokkaanse
mannen van 50-64 jaar zijn aanzienlijk te noemen: rond de 13.000 gulden per jaar.
Daarentegen zijn de inkomensverschillen tussen autochtonen en minderheden in de
categorie '65 jaar en ouder' betrekkelijk gering: 2.000 à 3.000 gulden. De
vergelijking wordt wel enigszins vertekend door de berekening van één gemiddeld
inkomen voor alle vier de minderheidsgroeperingen. De inkomens van Turken en
Marokkanen in deze leeftijdsgroep zijn immers vermoedelijk lager dan die van
Surinamers en Antillianen. Niettemin kunnen de verschillen in inkomens tussen de
65-plussers uit de minderheidsgroeperingen en hun autochtone leeftijdgenoten
gering worden genoemd. Gering, omdat op grond van hetgeen hiervoor gezegd is 

Tabel 5.6 Gemiddelde netto-inkomens, naar leeftijd, geslacht en etnische herkomst, 1993 (in guldens per jaar)

30-39 jr 40-49 jr 50-64 jr 65-74 jr

m v m v m v m v

Turken/Marokkanen 25.307 10.094 28.535  8.199 25.397  6.397 25.692 13.281a a

Surinamers/Antillianen 29.645 21.853 34.869 19.709 33.029 15.071 25.692 13.281a a

autochtonen 38.290 14.384 42.756 13.313 38.709 10.495 27.706 16.105 

 Gemiddelde voor Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen tezamen.a

Bron: CBS (WBO'93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten
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over de arbeidsmarktpositie en over de problemen met de opbouw van AOW en
aanvullende pensioenen, een groter verschil voor de hand zou liggen.
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn de eerdergenoemde onderrapportage van
inkomsten uit vermogen in het WBO. Dat leidt vermoedelijk vooral bij autochtone
ouderen tot een onderschatting van hun inkomsten.

Voor de toekomstige ouderen wijkt het beeld weinig af van dat van de huidige
ouderen van 50-64 jaar. De verdiende bedragen zijn in alle groeperingen enkele
duizenden guldens hoger dan bij de huidige ouderen. Ervan uitgaande dat de
toekomstige ouderen vanaf hun vijftigste jaar minder zullen gaan deelnemen aan de
arbeidsmarkt, zullen hun inkomens in de toekomst waarschijnlijk in dezelfde orde
van grootte liggen als die van de huidige ouderen. Autochtone mannen verdienen
ook in de leeftijdsklasse '40-49 jaar' de hoogste inkomens en het verschil met de
Turkse en Marokkaanse mannen is vergelijkbaar groot (14.000 gulden). Het
verschil tussen Surinaamse en Antilliaanse en autochtone mannen is nu iets groter
dan in de categorie '50-64 jaar'. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen verdienen -
vergeleken met hun seksegenoten - eveneens de hoogste inkomens. Dit kan
rechtstreeks in verband worden gebracht met het hogere aandeel dat eigen
inkomsten heeft (tabel 5.1).
De uitkomsten voor de leeftijdsklasse '30-39 jaar' geven dezelfde inkomensver-
schillen te zien als voor de twee volgende leeftijdsklassen. Het enige verschil is dat
de bedragen voor de mannen iets lager en die voor de vrouwen iets hoger zijn dan
voor de leeftijdsklasse '40-49 jaar'. Daaruit kan worden afgeleid dat mannen in de
leeftijd van 40-49 jaar de top van hun carrière bereiken. Daarentegen kunnen de
lagere inkomens van de vrouwen in elke volgende leeftijdsklasse worden gezien als
een uiting van een steeds lagere arbeidsparticipatie. De individuele inkomens van
de Turkse en Marokkaanse vrouwen in de verschillende leeftijdsklassen zijn zeer
laag te noemen, hetgeen eveneens verband houdt met hun lage arbeidsparticipatie
(tabel 5.1).

In het algemeen kan worden geconstateerd dat bij de Surinaamse, Antilliaanse en
autochtone vrouwen de leeftijd van 50 jaar een duidelijke cesuur vormt; het verschil
in inkomen is bij die leeftijdsgrens veel groter dan bij de overgang naar 40 jaar. Bij
de Turkse en Marokkaanse vrouwen is een dergelijke cesuur niet waar te nemen,
evenmin als bij de mannen uit de verschillende groeperingen. 

Een andere benadering is om te kijken naar de netto-inkomens die jaarlijks binnen-
komen in de huishoudens. Daarbij is de leeftijd van het hoofd als uitgangspunt
genomen. Inkomens van partners jonger dan de hoofden worden hierin dus ook
meegenomen. De resultaten zijn in tabel 5.7 weergegeven.
Het zal geen verbazing wekken dat autochtone ouderen hogere huishoudensinko-
mens hebben dan ouderen uit de minderheden. Bij de oudste groep ouderen (65 jaar
en ouder) zijn de verschillen in inkomens van huishoudens tussen autochtonen en
minderheden wat groter dan op individueel niveau. Vermoedelijk ontvangen
huishoudens van oudere autochtonen wat vaker inkomsten van de jongere partner.
Oudere Surinamers en Antillianen missen deze inkomsten doordat zij relatief vaak
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alleenstaand zijn, en Turken en Marokkanen doordat de jongere partners meestal
geen inkomen hebben. 

Tabel 5.7 Gemiddelde netto-inkomens van huishoudens, naar etnische herkomst en leeftijd van het
huishoudenshoofd, 1993 (in guldens per jaar) 

30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar 65-74 jaar

Turken/Marokkanen 32.515 32.937 29.079 24.844a

Surinamers/Antillianen 38.624 40.390 29.883    24.844a

autochtonen      46.528 49.450 41.758 30.924

 Gemiddelde voor Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen tezamen.a

Bron: CBS (WBO'93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten

Opmerkelijk in tabel 5.7 is dat de huishoudens van minderheden met een hoofd van
50-64 jaar allemaal rond de 29.000 gulden per jaar ontvangen. Dat Surinaamse en
Antilliaanse huishoudens nu nauwelijks méér inkomen hebben dan Turkse en
Marokkaanse huishoudens ligt in eerste instantie niet voor de hand. Zij hebben in
deze leeftijdsklasse vaker inkomsten uit arbeid. Een verklaring hiervoor is wellicht
te vinden in het relatief grote aandeel Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in deze
leeftijdscategorie dat een bijstandsuitkering (tabel 5.1) ontvangt. Dit is een lagere
uitkering dan een WAO-uitkering, die relatief vaak door Turkse en Marokkaanse
mannen wordt ontvangen. Ook het feit dat de bijstandsnormen voor alleenstaanden
en eenoudergezinnen, die relatief vaak bij Surinamers en Antillianen voorkomen
(zie § 2.6), lager zijn dan voor echtparen, kan een rol spelen. 
De gemiddelde huishoudensinkomens van de toekomstige ouderen (40-49 jaar)
laten, in tegenstelling tot die van de huidige ouderen, meer het beeld zien van de
individuele inkomens van mannen (tabel 5.6). Autochtonen verdienen het meeste
en Turkse en Marokkaanse mannen het minste. Surinamers en Antillianen nemen
weer een tussenpositie in. Het niveau van de gemiddelde huishoudensinkomens van
de toekomstige ouderen is hoger dan dat van de huidige ouderen. Het is aanneme-
lijk dat in de jongere huishoudens vaker beide partners een inkomen binnenbrengen
dan in de oudere huishoudens.
Verder kan nog worden geconstateerd dat de huishoudensinkomens van de
autochtonen van 50-64 jaar en 65-74 jaar in tabel 5.7 veel lager zijn dan de eerder
besproken uitkomsten van de Rapportage ouderen 1996 (48.000 resp. 38.000
gulden). Wederom zouden de verschillende uitkomsten verklaard kunnen worden
uit de onderrapportage van inkomsten uit vermogen in het WBO én uit een
verschillend huishoudensbegrip in het IPO en het WBO.

Vanwege de opmerkelijke uitkomsten voor de leeftijdsklasse '50-64 jaar' is met
behulp van een variantieanalyse (Anova) voor deze categorie nagegaan in hoeverre
de factoren bron van inkomsten, samenstelling van het huishouden en etnische
herkomst tezamen van invloed zijn op de hoogte van de inkomens van
huishoudens. Bij de berekening van de inkomens voor elk van deze kenmerken is
steeds gecontroleerd voor de invloed van de andere kenmerken. Zo is bijvoorbeeld
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bij de berekening van de inkomens voor de eenoudergezinnen rekening gehouden
met het feit dat ABW-gerechtigden oververtegenwoordigd zijn onder de eenouder-
gezinnen en dat dit huishoudenstype relatief veel voorkomt bij Surinamers en
Antillianen. De aldus gecorrigeerde inkomens zijn weergegeven in tabel 5.8,
tezamen met de werkelijke inkomens. De gecorrigeerde inkomens van oudere
Surinamers en Antillianen zijn aanzienlijk hoger dan die van oudere Turken en
Marokkanen. Het verschil met de inkomens van autochtonen is gering geworden.
Dat oudere Surinamers en Antillianen relatief vaak alleenstaanden of alleenstaande
ouders zijn, heeft in combinatie met de hoge bijstandsafhankelijkheid dus een
aanzienlijk effect op de hoogte van het huishoudensinkomen. De oververtegen-
woordiging van Turken en Marokkanen in de WAO/AAW en in de categorie
'echtparen' heeft een minder grote invloed op het huishoudensinkomen. Dit zijn nu
juist twee relatief gunstige categorieën als het gaat om inkomensverwerving.
Alle onderzochte factoren hebben een significante invloed op het huishoudensin-
komen. De inkomensbron en de samenstelling van het huishouden vertonen een
sterke samenhang met het inkomen, terwijl de invloed van etnische herkomst vrij
zwak is te noemen.  De genoemde uitkomsten betekenen dat de eerder gesugge-7

reerde verschillen in bronnen van inkomsten en in huishoudenstypen inderdaad
plausibele verklaringen vormen voor de verschillen in inkomens van huishoudens
tussen de autochtonen en de minderheidsgroeperingen. 

Tabel 5.8 Gemiddelde inkomens van huishoudens met een hoofd van 50-64 jaar, naar voornaamste inkomensbron,
samenstelling huishouden en etnische herkomst in een variantieanalyse (Anova), 1993 (werkelijke en gecorrigeerde
inkomens; in guldens per jaar)

werkelijk gecorrigeerd

algemeen gemiddelde 41.788 41.788

inkomensbron
loon 53.249 51.631
winst 44.472 42.264
WW 36.596 36.460
IOAW/ABW/RWW 18.293 25.208
WAO/AAW 30.952 31.302
overige inkomens 35.901 38.013

samenstelling huishouden
alleenstaanden 27.826 30.755
eenoudergezinnen 28.518 34.751
echtparen 47.402 46.187

etnische herkomst
Turks/Marokkaans 29.609 33.709
Surinaams/Antilliaans 29.883 40.574
autochtonen 42.173 41.946

Bron: CBS (WBO'93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten

De huishoudensinkomens kunnen ook gebruikt worden om een vergelijking te
maken van de mogelijkheden tot bestedingen in de verschillende huishoudens. In
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de inleiding van dit hoofdstuk werd al gewezen op kenmerken van het huishouden
die bepalen hoeveel een huishouden kan besteden, zoals de aanwezigheid van
kinderen of gezinsleden met beperkingen. De meest simpele maatstaf om na te
gaan hoeveel een huishouden globaal kan uitgeven, is te kijken naar het
gemiddelde netto-inkomen dat per gezinslid beschikbaar is. Dit is gedaan in
tabel 5.9. 

Tabel 5.9 Gemiddelde netto-inkomens per lid van het huishouden, naar etnische herkomst en leeftijd van het
huishoudenshoofd, 1993 (in guldens per jaar)

30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar 65-74 jaar

Turken/Marokkanen  9.990  9.433 9.042 14.397a

Surinamers/Antillianen 16.582 17.264 15.614 14.397a

autochtonen 19.743 17.998 20.750 19.568 

 Berekend voor Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen tezamen.a

Bron: CBS(WBO'93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten 

De meest opvallende uitkomst in de tabel is het zeer lage inkomen dat in huis-
houdens van Turkse en Marokkaanse ouderen per lid beschikbaar is. Bedragen van
rond de 9.000 gulden per persoon per jaar geven een huishouden bepaald niet veel
armslag om bijzondere uitgaven te doen. Hier doet zich het relatief grote aantal
kinderen in deze huishoudens gelden (zie § 2.6). Surinaamse en Antilliaanse oude-
ren hebben per persoon meer te besteden, maar minder dan autochtone ouderen.
Ten aanzien van de toekomstige ouderen blijkt uit tabel 5.9 dat Surinaamse/
Antilliaanse en autochtone huishoudens per lid ongeveer evenveel te besteden
hebben. Turkse en Marokkaanse huishoudens hebben ook hier weer een gering
inkomen per gezinslid beschikbaar. Bij de jongste leeftijdscategorie (30-39 jaar) is
het beeld ongeveer hetzelfde als bij de ouderen. 
Voor een exactere vergelijking van het welvaartsniveau van de verschillende
huishoudens verdient standaardisatie van huishoudensinkomens de voorkeur. Dit is
een berekening waarbij gecorrigeerd wordt voor de invloed van de huishoudens-
omvang en -samenstelling op de welvaart van het huishouden.  Volwassenen8

kosten een huishouden immers meer geld dan kinderen en de uitgaven voor
kinderen zijn hoger naarmate zij ouder zijn.
De aldus gestandaardiseerde inkomens zijn weergegeven in tabel 5.10. Ook hier
blijkt weer dat de inkomens van oudere Turken en Marokkanen het laagst zijn en
die van autochtonen het hoogst. De onderlinge relatieve verschillen zijn echter
kleiner dan in tabel 5.9. Dat komt vooral doordat in de standaardisatie het relatief
grote aantal kinderen in Turkse en Marokkaanse huishoudens minder zwaar weegt
dan in een grove berekening per gezinslid, waarbij geen onderscheid wordt
gemaakt tussen volwassenen en kinderen. In de jongere huishoudens is de welvaart
van Turkse en Marokkaanse huishoudens eveneens het laagst en die van
autochtonen het hoogst. Surinaamse en Antilliaanse huishoudens nemen een
tussenpositie in, waarbij de afstand tot Turkse en Marokkaanse huishoudens groter
en tot autochtone huishoudens kleiner is dan bij de categorie '50-64 jaar'.
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Tabel 5.10 Gestandaardiseerde netto-huishoudensinkomens, naar etnische herkomst en leeftijd huishoudenshoofd,
1993 (in guldens per jaar)

30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar 65-74 jaar

Turken/Marokkanen 18.025 18.570 18.070 20.032a

Surinamers/Antillianen 25.968 28.443 24.168 20.032a

autochtonen 30.223 32.008 31.935 25.366 

 Berekend voor Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen tezamen.a

Bron: CBS (WBO'93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd gesignaleerd dat ouderen in de afgelopen
tien jaar veel minder van de gunstige koopkrachtontwikkeling hebben geprofiteerd
dan andere huishoudens. Dit roept de vraag op hoe deze ontwikkeling is verlopen
voor de ouderen uit de minderheden. Om deze vraag te beantwoorden, is een
vergelijking van inkomens gemaakt op basis van de Woningbehoeftenonderzoeken
van 1981/'82 en 1993/'94. Wat betreft de laatste jaargang is ten behoeve van de
vergelijkbaarheid een iets ander inkomensbegrip gebruikt dan in de voorgaande
tabellen in dit hoofdstuk. Om de invloed van veranderingen in de huishoudens-
samenstelling op de koopkrachtontwikkeling uit te schakelen, zijn de inkomens
gestandaardiseerd. Voor de leeftijdscategorie '65-74 jaar' was vergelijking van de
inkomens niet mogelijk, aangezien in het WBO'81/'82 geen Turken en
Marokkanen en te weinig Surinamers en Antillianen in deze leeftijdscategorie
werden aangetroffen. 
In de eerste kolom van tabel 5.11 is de nominale ontwikkeling van de gemiddelde
gestandaardiseerde netto-inkomens in de periode 1981-1994 weergegeven. In de
tweede kolom is de reële inkomensontwikkeling af te lezen, dat wil zeggen de
inkomensontwikkeling gecorrigeerd voor de prijsstijging (26%) in deze periode.
Uit de tabel blijkt dat de koopkracht van oudere Turken en Marokkanen met 8% is
gedaald. Oudere Surinamers en Antillianen zijn er daarentegen flink in koopkracht
op vooruitgegaan, iets minder dan hun autochtone leeftijdsgenoten (12% resp.
16%). Bij de toekomstige ouderen valt op dat de koopkracht van Surinamers en
Antillianen nog sterker is gestegen dan die van hun autochtone leeftijdgenoten
(38% versus 22%). Turken en Marokkanen van 40-49 jaar zijn er nog meer op
achteruitgegaan (16%) dan in de oudste leeftijdscategorie. Voor de jongste
leeftijdscategorie (30-39 jaar) laat de reële inkomensontwikkeling in de periode
1981-1994 voor de Turken en Marokkanen eenzelfde daling als bij de ouderen
zien, en voor Surinamers en Antillianen een iets minder sterke stijging dan bij
autochtonen (13% versus 16%). In het algemeen kunnen we uit tabel 5.11
concluderen dat oudere (en jongere) Turken en Marokkanen in het geheel niet
hebben kunnen profiteren van de welvaartsontwikkeling sinds begin jaren tachtig,
en oudere Surinamers en Antillianen bijna evenveel als hun autochtone
leeftijdgenoten. Toekomstige oudere Surinamers en Antillianen zijn er zelfs meer
in koopkracht op vooruitgegaan dan autochtonen. 
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Tabel 5.11 Ontwikkeling gemiddelde gestandaardiseerde nettohuishoudensinkomens, naar leeftijd hoofd en etnische
herkomst ,1981/'82-1993/'94 (in indexcijfers 1981/'82 = 100)

nominaal reëela

Turken/Marokkanen
30-39 jaar 116 92
40-49 jaar 106 84
50-64 jaar 115 92

Surinamers/Antillianen
30-39 jaar 142 113
40-49 jaar 174 138
50-64 jaar 141 112

autochtonen
30-39 jaar 150 119
40-49 jaar 154 122
50-64 jaar 146 116

 De inkomensontwikkeling is gecorrigeerd met behulp van het CBS-prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Heta

gemiddelde van de prijsindexcijfers over de perioden 1-1-1981 tot 1-1-1993 en 1-1-1982 tot 1-1-1994 bedroeg
125,882 (CBS 1983: 304; CBS 1996a : 339). 

Bron: CBS (WBO'81/'82 en '93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten

Verdeling van inkomens

Tot nog toe is in deze paragraaf alleen gesproken over de gemiddelde inkomens.
Om een compleet beeld te vormen van de inkomenspositie van de oudere
minderheden en autochtonen, gaat de aandacht nu uit naar de verdeling van die
inkomens. Figuur 5.2 toont een verdeling van nettohuishoudensinkomens in vijf
groepen. De categorie 'rond het sociaal minimum' bevat iedereen die maximaal
105% van het sociaal minimum verdient, waarbij in het WBO voor elk
huishoudenstype de beleidsmatige normen voor het sociaal minimum zo goed
mogelijk zijn gesimuleerd. De categorie 'rond modaal' heeft betrekking op
huishoudens die 95% tot 105% van het modale inkomen ontvangen. Als norm is
gehanteerd het gemiddelde modale inkomen voor de jaren 1993 en 1994 voor een
alleenverdienersgezin met twee kinderen in de leeftijd 6 tot 11 jaar, te weten
33.255 gulden per jaar.

De figuur laat zien dat autochtone ouderen van 50-64 jaar zich vooral in de op één
na hoogste welvaartsgroep (modaal tot tweemaal modaal) bevinden, terwijl de
minderheden in deze leeftijdsklasse vooral in de onderste twee groepen zijn aan te
treffen. Turken en Marokkanen komen vrijwel niet voor in de hoogste welvaarts-
groep (boven tweemaal modaal). Opvallend is dat Surinamers en Antillianen vaker
in zowel de onderste als in de bovenste groep voorkomen dan Turken en Marok-
kanen. De spreiding is bij de eerste groep dus groter, terwijl het gemiddelde
huishoudensinkomen, zoals bleek uit tabel 5.7, ongeveer gelijk is in beide groepen.
In de oudste leeftijdsklasse zijn de verschillen tussen minderheden en autochtonen
vooral groot waar het de onderkant van de inkomensverdeling betreft. Minderheden
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zijn zeer sterk geconcentreerd in de laagste welvaartsgroep (meer dan 60%), terwijl
de autochtonen het meest zijn aan te treffen in de op één na laagste welvaartsgroep
(ruim 40%).
De inkomensverdeling van de toekomstige ouderen uit de minderheden is gunstiger
dan die van de huidige ouderen. Zij zijn beter vertegenwoordigd in de hoogste
groepen en zijn minder te vinden in de allerlaagste groep. Surinamers en
Antillianen komen in de laagste welvaartsgroep weer (iets) vaker voor dan Turken
en Marokkanen, maar in de daaropvolgende welvaartsgroep (tussen minimum en
modaal) zo weinig dat hun gemiddelde inkomen hoger uitkomt (tabel 5.7). De
toekomstige autochtone ouderen hebben, zoals eerder bleek, de hoogste gemiddelde
huishoudensinkomens, hetgeen blijkens figuur 5.2 vooral komt door hun
oververtegenwoordiging in de op één na hoogste categorie. Ten slotte kan nog
worden opgemerkt dat de inkomensverdeling van de leeftijdscategorie '30-39 jaar'
veel gelijkenis vertoont met die van de categorie '40-49 jaar'. Het aandeel
Surinamers en Antillianen onder of rond het minimum is in de jongste leeftijds-
klasse echter kleiner dan dat van de Turken en Marokkanen.

Figuur 5.2 Netto-inkomens, naar etnische herkomst en leeftijd van het huishoudenshoofd, 1993 (in procenten)

Bron: CBS (WBO'93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten
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Armoede

In het voorgaande werd reeds geconstateerd dat ouderen uit de minderheden zich
vaker dan autochtonen aan de onderkant van de inkomensverdeling bevinden, dat
wil zeggen in de categorie die een inkomen onder of rond het sociaal minimum
heeft. Nu zal nader worden ingegaan op dit onderwerp. Als armoedegrens is
uitgegaan van het beleidsmatige minimum, gebaseerd op de normen in de sociale
wetgeving voor verschillende huishoudenstypen. Omdat niet alle huishoudens met
een uitkering exact een inkomen volgens deze normen hebben, is gekozen voor
twee armoedegrenzen. De eerste, 95% van het relevante sociaal minimum, is
gericht op de groep die duidelijk een inkomen onder het minimum heeft. De
tweede, 105% van het sociaal minimum, is bedoeld om de groep die zich rond het
minimum bevindt te identificeren. Tabel 5.12 geeft aan de hand van deze twee
grenzen de aandelen arme huishoudens voor de verschillende leeftijdscategorieën
en etnische groeperingen weer. 

Tabel 5.12 Afstand tot het relevante sociaal minimum, naar leeftijd van het huishoudenshoofd en etnische
groepering, 1993 (in procenten)

30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar 65-74 jaar

<95% s.m. <105% <95% <105% <95% 105% <95% <105%

Turken/Marokkanen 8 17 6 15 11 24 20 55a a

Surinamers/Antillianen 4 10 10 19 7 31 20 55a a

autochtonen 5 8 6 9 7 13 6 25 

 Aandelen voor Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen tezamen.a

Bron: CBS (WBO'93/'94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten  

Bij hantering van de beperkte armoedegrens blijkt dat zich vooral in de oudste
groep veel meer huishoudens van de minderheden onder het minimumniveau
bevinden dan onder de autochtonen (20% versus 6%). In de leeftijdsklasse
'50-64 jaar' zijn alleen Turkse en Marokkaanse huishoudens iets vaker arm dan de
autochtone en Surinaamse en Antilliaanse huishoudens. Wordt de ruimere
armoedegrens gehanteerd, dus alle huishoudens die een inkomen van maximaal
105% van het sociaal minimum ontvangen, dan komt in de oudere huishoudens
veel meer armoede voor onder de minderheden dan onder de autochtonen. Dit is
conform de verwachting zoals geformuleerd in paragraaf 5.3. In de 65-plusgroep is
zelfs de meerderheid van de minderheden als arm te karakteriseren. De eerder
gesignaleerde korting op de AOW-uitkering en het mogelijke niet-gebruik van
aanvullende bijstand lijken hier bevestigd te worden. Zoals eerdergenoemd,
behoren Surinaamse en Antilliaanse huishoudens met een hoofd van 50-64 jaar
vaker tot de huishoudens met een inkomen onder of rond het minimum dan Turkse
en Marokkaanse huishoudens. Het gaat hierbij in meerderheid om alleenstaanden,
vermoedelijk om voormalige alleenstaande bijstandsmoeders wier kinderen
inmiddels zelfstandig zijn gaan wonen en die al jaren van de bijstand hebben
geleefd. 
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Op de vraag in hoeverre de hiergenoemde arme huishoudens schulden maken of
leningen sluiten om rond te komen, wordt later ingegaan.

5.6 Bestedingen

Nadat in het voorgaande de middelenkant van de financiële positie vanuit ver-
schillende invalshoeken is belicht, staat in deze paragraaf de bestedingenkant
centraal. Voor de gegevens van ouderen (en jongere groepen) uit de minderheden is
gebruikgemaakt van het Bestedingsonderzoek allochtone huishoudens van het
Nibud. Dit onderzoek is in 1995 en 1996 gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht. Het is dus niet volledig representatief voor de minderheden in
Nederland. Aangezien het grootste deel van de minderheden in de vier grote steden
woont, geeft dit onderzoek niettemin een redelijk betrouwbaar beeld van de beste-
dingen van huishoudens van minderheden (zie verder bijlage A). Om de
uitkomsten van het Nibud-onderzoek te kunnen vergelijken met gegevens over de
overige bevolking, is in deze paragraaf het CBS-Budgetonderzoek 1995 gebruikt.
Anders dan in het voorgaande wordt de vergelijkingsgroep niet uitsluitend door
autochtonen, maar door de totale bevolking gevormd. Het Budgetonderzoek bevat
namelijk geen indicatoren om naar etnische herkomst te kunnen onderscheiden. 
De twee onderzoeken verschillen iets wat betreft methode van onderzoek. In het
Nibud-onderzoek zijn de huishoudens op één moment ondervraagd over hun
bestedingen. Daarentegen hebben de respondenten in het CBS-Budgetonderzoek
gedurende langere tijd een huishoudboekje met uitgaven bijgehouden. Dit kan
vooral voor uitgaven die incidenteel worden gedaan tot verschillen in uitkomsten
tussen de twee onderzoeken leiden. Verder is de vraagstelling in het Budgetonder-
zoek gedetailleerder en vollediger dan in het Nibud-onderzoek. 
In tabel 5.13 zijn de bestedingscategorieën van het Nibud-onderzoek weergegeven,
met daarbij voor de totale bevolking zo veel mogelijk vergelijkbare categorieën uit
het CBS-onderzoek. Bij de woonlasten moet worden bedacht dat de gegevens
uitsluitend betrekking hebben op huurders. Het aantal eigenaren-bewoners bij de
minderheden was te klein om hun woonlasten mee te nemen. Verder ontbreken in
de tabel gegevens over de groep van 65 jaar en ouder, doordat het Nibud-bestand
onvoldoende waarnemingen in deze leeftijdscategorie bevat. Om een zinvolle
vergelijking tussen de huishoudens mogelijk te maken, zijn in tabel 5.13 de
bestedingen gestandaardiseerd (zie de toelichting bij tabel 5.10). Het materiaal laat
het helaas niet toe de bestedingen als aandelen van de totale bestedingen of van het
inkomen te presenteren.
De tabel laat zien dat ouderen uit de minderheden aan de meeste categorieën
minder besteden dan alle ouderen in Nederland. Vooral bij de woonlasten is het
verschil aanzienlijk. Uitzonderingen vormen uitgaven aan voeding (Turken en
Marokkanen) en verwarming en verlichting (Surinamers en Antillianen). Verder
maken oudere Turken en Marokkanen nog geldbedragen over naar familie in het
land van herkomst.
De bestedingen van de toekomstige ouderen en van de 30-39-jarigen wijken weinig
af van die van de huidige ouderen. Een verschil is dat ook Surinamers en Antil-
lianen in de jongere leeftijdscategorieën meer aan voeding besteden dan de totale
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bevolking in vergelijkbare leeftijdsgroepen. Ook geven de minderheden in de
categorieën '30-39 jaar' en '40-49 jaar' een hoger bedrag uit aan telefoneren dan de
rest van de bevolking, terwijl dat bij de oudere leeftijdsgroep net andersom is.

Tabel 5.13 Gemiddelde gestandaardiseerde bestedingen van huishoudens, naar etnische herkomst en leeftijd
hoofd, 1995 (in guldens per jaar x 1.000)

30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar

T/M S/A tot. bev. T/M S/A tot. bev. T/M S/A tot. bev.

voeding en drank 5,2 5,1 3,5 5,8 4,5 4,3 5,2 3,8 4,4
woonlasten 3,9 4,6 6,1 3,9 5,2 6,2 3,8 4,8 6,5
verwarming en verlichting 1,5 1,7 1,4 1,6 1,9 1,5 1,4 2,1 1,6
inventaris 1,4 1,2  2,1 1,1 0,9 2,2 1,1 1,1 2,4
kleding en schoeisel 1,4 1,4 1,8 1,4 1,2 1,9 1,3 0,6 2,2a

verzorging 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,8 0,5 0,4 0,9
school- en studiekosten 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 0,2 0,0 0,5
vakanties 1,4 1,1 1,6 1,3 0,9 1,7 1,6 1,0 1,8
contributies,
abonnementen, kabel,
omroep 0,4 0,5 0,7 0,3 0,6 0,9 0,3 0,4 0,7
recreatie 0,8 1,1 1,8 0,5 0,8 1,8 0,4 0,5 1,5b

vervoer 1,5 1,6 2,1 1,4 1,5 1,9 1,0 1,0 2,2
telefoon 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6
verzekeringen (behalve
ziektekosten) 0,3 0,6 0,8 0,2 0,6 0,9 0,2 0,8 1,1
geld overmaken naar
moederland 0,4 0,1 0,4 0,3 0,3 0,0

 Exclusief kinderkleding.a

 Entree museum, concert, schouwburg enzovoort, consumpties buitenshuis, aanschaf cd's en boeken, hobby's.b

Bron: Nibud (Bestedingsonderzoek allochtone huishoudens 1995/'96); CBS (Budgetonderzoek 1995) SCP-
bewerking, gewogen resultaten

In het algemeen kunnen de verschillen in bestedingen tussen de minderheden en de
totale bevolking toegeschreven worden aan verschillen in inkomen. Zoals gezegd,
is het niet mogelijk om na te gaan of de budgetaandelen (bestedingen als percen-
tage van het inkomen) voor de diverse categorieën verschillen tussen de ouderen uit
de minderheden en die uit de overige bevolking. De hogere bestedingen aan voe-
ding door de minderheden kunnen worden verklaard door de hechte familiestruc-
tuur (zie § 4.3 en § 4.8). Uitwonende kinderen die in de buurt wonen, eten ver-
moedelijk nog regelmatig mee bij hun ouders, en familieleden die vanuit het land
van herkomst op bezoek komen, zorgen eveneens voor extra monden om te voeden.
Ook wordt in de literatuur melding gemaakt van afwijkende voedingspatronen bij
minderheden, die kostenverhogend zouden werken (Kort 1986; Schortinghuis-
Sprangers en Van Raaij 1985). Deze hogere bestedingen aan voeding bij de oudere
Turken en Marokkanen (en bij de jongere minderheden) zouden als specifiek
etnisch beschouwd kunnen worden. Deze meeruitgaven (zo'n 1.000 gulden per jaar)
lijken op het eerste gezicht niet veel. Echter, voor een huishouden op minimum-
niveau kan een dergelijk bedrag wel als substantieel worden beschouwd.
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Afgezien van de uitgaven voor voeding, bestaat niet of nauwelijks de indruk dat
ouderen specifieke etnische uitgaven doen, laat staan dat zij een substantieel beslag
leggen op het budget van de ouderen uit de minderheden. De bedragen die naar het
land van herkomst worden overgemaakt, zijn niet erg hoog, telefoonkosten zijn niet
hoger dan die van de totale bevolking en aan vakanties wordt minder uitgegeven.
Bij de toekomstige ouderen zijn de telefoonkosten wel hoger dan bij de totale
bevolking, maar het verschil is gering (100 à 200 gulden per jaar), zodat dit niet als
substantiële meeruitgave kan worden beschouwd. Een hogere telefoonrekening ligt
bij de minderheden voor de hand, omdat zij nogal eens met familie in het
buitenland bellen. Waarom dit bij de oudste leeftijdscategorie niet het geval is, is
niet duidelijk.

5.7 Schulden

Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk over de financiële positie van ouderen uit de
minderheden wordt ingegaan op schulden en leningen. Het bestand van het Nibud
bevat over dit onderwerp enige bruikbare gegevens, althans wat betreft de minder-
heden. Voor autochtonen zijn geen direct vergelijkbare gegevens voorhanden. Wel
kan soms worden verwezen naar literatuur voor globale gegevens over schulden bij
de totale bevolking.
In tabel 5.14 is aangegeven welk deel van de onderzochte huishoudens van minder-
heden een betalingsachterstand van minstens twee maanden heeft bij één of
meerdere instanties. 

Tabel 5.14 Betalingsachterstanden bij verschillende instanties,  naar leeftijd hoofd van het huishouden en etnischea

herkomst, 1995 (in procenten)

                30-39 jaar           40-49 jaar           50-64 jaar

T/M S/A T/M S/A T/M S/A

woningbouwvereniging,
huisbaas 7 6 5 6 7 2
verzekeringsmaatschappij,
ziekenfonds 2 1 2 2 2 1
energiebedrijf 4 1 7 9 5 2
PTT Telecom 6 3 3 4 2 9
winkels 2 0 1 - 1 -
bank (rood staan) 7 5 7 8 13 -
anders 3 2 - - 1 -

geen betalingsachterstanden 80 82 84 81 83 87

(n) (149) (157) (67) (145) (79) (69)

 Meerdere antwoorden mogelijk.a

Bron: Nibud (Bestedingsonderzoek allochtone huishoudens 1995/'96) SCP-bewerking, gewogen resultaten  

De tabel laat zien dat een klein deel van de ouderen uit de minderheden (13% à
17%) met betalingsachterstanden kampt. Voor Turkse en Marokkaanse ouderen
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geldt dit vaker dan voor Surinaamse en Antilliaanse ouderen. De eerste groep staat
vooral rood bij de bank en is relatief vaak betalingen schuldig aan de woningbouw-
vereniging of het energiebedrijf. De tweede groep heeft vooral betalingsachter-
standen bij PTT Telecom. 
Verder blijkt uit de tabel dat de toekomstige oudere Surinamers en personen uit de
minderheden van 30-39 jaar vaker (rond 20%) betalingsachterstanden hebben dan
de ouderen. In de middelste leeftijdscategorie hebben Surinamers en Antillianen
vaker betalingsachterstanden dan Turken en Marokkanen, terwijl dat in de oudste
en de jongste categorie (30-39 jaar) juist andersom is. De belangrijkste schuldeisers
zijn in de jongste twee leeftijdscategorieën globaal dezelfde als die van de huidige
ouderen, al hebben Surinamers en Antillianen minder betalingsachterstanden bij
PTT Telecom en meer bij andere instanties. 
Vergelijking met de Armoedemonitor 1998 (SCP 1998) leert dat betalingsachter-
standen vaker voorkomen bij minderheden dan bij de totale bevolking: 6% van alle
huishoudens met een kostwinner van 45-64 jaar en 13% van alle huishoudens met
een kostwinner in de leeftijdscategorie '25-49' jaar heeft het afgelopen jaar
betalingsachterstanden (gehad). Deze cijfers laten tevens zien dat ook onder de
totale bevolking ouderen minder betalingsachterstanden hebben dan jongeren.

Leningen komen vaker voor dan betalingsachterstanden. Uit tabel 5.15 blijkt dat
rond de helft van de ouderen uit de minderheden een lening heeft uitstaan. Voor de
Surinaamse en Antilliaanse ouderen vormt de gemeentelijke kredietbank de
belangrijkste geldschieter. Gewone banken zijn voor leningen vooral populair bij
Turkse en Marokkaanse ouderen en in mindere mate bij Surinamers en Antillianen.
Ook lenen oudere Turken en Marokkanen relatief vaak in het informele circuit
(familie, vrienden en bekenden). Dit kwam eveneens naar voren uit de in paragraaf
5.3 besproken literatuur. Verder valt uit tabel 5.15 af te leiden dat de toekomstige
ouderen, behalve de Turken en Marokkanen, en de categorie '30-39 jaar' vaker
leningen hebben uitstaan dan de ouderen.

Net als voor de betalingsachterstanden werd geconstateerd, blijkt uit de Armoede-
monitor 1998 dat huishoudens van minderheden vaker een lening afsluiten dan bij
de totale bevolking het geval is. Van alle huishoudens met een kostwinner in de
leeftijd van 25-44 jaar heeft 36% een lening, van de huishoudens met een kost-
winner van 45-64 jaar is dit 27%. Bij de minderheden variëren deze aandelen,
afhankelijk van leeftijd, van 50% tot 60% (tabel 5.15). Deze cijfers laten ook zien
dat het aandeel oudere huishoudens met een lening in het algemeen kleiner is dan
bij jongere huishoudens. Uit een iets minder recent onderzoek van het IVA blijkt
eveneens dat ouderen in het algemeen minder vaak schulden of andere financiële
problemen hebben dan de jongere bevolking. Vermeulen et al. (1992) vonden dat
16% van de categorie '50-64 jaar' schulden maakte, tegenover 28% van de
categorie '25-49 jaar'. Dat de ouderen uit de minderheden minder schulden maken
dan de toekomstige ouderen en de 30-39-jarigen past dus in het algemene beeld van
de totale bevolking. 
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Tabel 5.15 Leningen bij verschillende instanties en personen,  naar leeftijd van het hoofd huishouden en etnischea

herkomst, 1995 (in procenten)

                30-39 jaar           40-49 jaar            50-64 jaar

T/M S/A T/M S/A T/M S/A

gemeentelijke kredietbank 10 17 4 17 9 29
sociale dienst 3 2 5 10 5 6
banken 30 18 22 19 28 11
financieringsmaatschappij 3 4 - 9 1 6
ministerie van onderwijs 1 5 - 0 - -
familie, vrienden, bekenden 17 6 16 5 13 4
anders 4 4 - 6 3 -

niets geleend 43 46 58 41 49 52

(n) (149) (157) (67) (145) (79) (69)

 Meerdere antwoorden mogelijk.a

Bron: Nibud (Bestedingsonderzoek allochtone huishoudens 1995/'96) SCP-bewerking, gewogen resultaten

Deze verschillen naar leeftijd kunnen vermoedelijk worden toegeschreven aan
verschillen in houding. Ouderen staan afwijzender dan jongeren tegenover het
kopen op afbetaling. Verder hechten zij eraan een goed overzicht van hun financiën
bij te houden en eerst naar de vaste uitgaven te kijken alvorens andere uitgaven te
doen (Vermeulen et al. 1992: 42).

Tabel 5.16 Hoogte van resterende bedragen die nog afbetaald moeten worden op leningen van Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen bij verschillende instanties en personen,  naar leeftijd, 1995 (gemiddeld ina

guldens)

30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar

gemeentelijke kredietbank 17.646 18.216 3.283
banken 24.510 15.780 9.354
familie, vrienden, bekenden 4.653 b b

 Meerdere antwoorden mogelijk.a

 Aantal respondenten kleiner dan 20.b

Bron: Nibud (Bestedingsonderzoek allochtone huishoudens 1995/'96) SCP-bewerking, gewogen resultaten 

In tabel 5.16 is aangegeven hoe hoog de resterende bedragen zijn die huishoudens
van minderheden nog moeten afbetalen op leningen. Sommige categorieën uit
tabel 5.15 ontbreken in tabel 5.16, omdat de absolute aantallen respondenten te
gering zijn om gemiddelden te berekenen. Voor de overige categorieën was bereke-
ning van de gemiddelde resterende bedragen slechts verantwoord na samenvoeging
van alle minderheidsgroeperingen per leeftijdsklasse. De tabel laat zien dat ouderen
uit de minderheden relatief geringe resterende bedragen aan leningen hebben
uitstaan. De toekomstige ouderen (40-49 jaar) en de jongste leeftijdscategorie lenen
veel hogere bedragen, vooral bij banken. Deze uitkomsten passen in het eerder
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geschetste beeld van het leengedrag over ouderen en jongeren.
Verder valt uit het bestand van het Nibud af te leiden dat ouderen uit de minder-
heden vooral leningen hebben afgesloten ten behoeve van een grote aanschaf, zoals
een auto of een huis. Dit geldt voor ruim de helft van de respondenten. Andere
redenen voor een lening zijn de bekostiging van een vakantie (24% van de oudere
Turken en Marokkanen en 12% van de oudere Surinamers en Antillianen) en van
dagelijkse uitgaven (12% resp. 10%). In het laatste geval zou het aangaan van een
lening gezien kunnen worden als uiting van een ontoereikend inkomen. 
Verder blijkt dat het lenen voor de meesten niet beperkt blijft tot een incidentele
gebeurtenis. Voor een meerderheid van de ouderen uit de minderheden (59% van
de Surinamers en Antillianen en 69% van de Turken en Marokkanen) was het niet
de eerste keer dat ze een lening hadden afgesloten. Ook dacht een grote groep dat
ze in de toekomst opnieuw zouden gaan lenen (75% resp. 56%). Degenen die lenen
ten behoeve van dagelijkse uitgaven behoren significant vaker dan de overige
leners tot degenen die eerder hebben geleend en degenen die opnieuw denken te
zullen lenen. 

In hoeverre kunnen vorenstaande uitkomsten nu als problematisch worden be-
schouwd? Niet altijd hoeft het afsluiten van een lening te wijzen op een problema-
tische financiële situatie. Waar het om gaat is dat huishoudens in staat zijn hun
leningen binnen een redelijke termijn af te lossen. Aan de hand van gegevens over
de inkomens en de resterende bedragen aan leningen kan worden nagegaan of de
aflossingscapaciteit van een huishouden voldoende is. De gevolgde methode is
afkomstig uit de Sociale en Culturele Verkenningen 1995 (SCP 1995: 49-52, 70) en
de Armoedemonitor 1997 (SCP 1997a: 62-63). De aflossingscapaciteit van een
huishouden is daarbij gelijkgesteld aan 5% van het beleidsmatig minimum plus
20% van het deel van het huishoudensinkomen dat dit minimum te boven gaat.9

Indien het totaal van alle restantschulden van niet-hypothecaire leningen,
vermeerderd met rente over vijf jaar, hoger is dan de aflossingscapaciteit, kan
worden gesproken van een problematische schuldsituatie.
De uitkomsten van deze berekening zijn weergegeven in tabel 5.17. De aandelen
hebben betrekking op alle minderheden tezamen. Het aantal respondenten waarvan
alle benodigde gegevens beschikbaar waren, was niet groot genoeg om een onder-
scheid naar etnische herkomst te maken. De tabel laat zien dat 15% van de ouderen
uit de minderheden onvoldoende aflossingscapaciteit heeft om hun leningen af te
lossen. Samengevoegd met de groep die betalingsachterstanden heeft, valt verder
uit tabel 5.17 af te leiden dat een kwart van de ouderen uit de minderheden zich in
een problematische financiële situatie bevindt. Bij de toekomstige ouderen is het
beeld nog ongunstiger. Zowel de groep met onvoldoende aflossingscapaciteit als die
met betalingsachterstanden is (zoals bekend) groter dan bij de huidige ouderen,
alsmede de totale groep met financiële problemen. De leeftijdscategorie '30-39 jaar'
komt er nog iets ongunstiger van af. 
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Tabel 5.17 Problematische financiële situaties van huishoudens van Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen, naar leeftijd hoofd, 1995 (in procenten)

30-39 jaar 40-49 jaar 50-64 jaar

heeft betalingsachterstand(en) 19 18 15
heeft onvoldoende aflossingscapaciteit 21 17 15
heeft betalingsachterstand(en) en/of onvoldoende
aflossingscapaciteit 32 30 26
Bron: Nibud (Bestedingsonderzoek allochtone huishoudens 1995/'96) SCP-bewerking, gewogen resultaten

Uit de Armoedemonitor 1997 komt naar voren dat in 1995 gemiddeld 8% van de
huishoudens die leningen hadden lopen, onvoldoende aflossingscapaciteit had. Dat
is veel lager dan de percentages in tabel 5.17, die bovendien betrekking hebben op
alle huishoudens van minderheden, dus niet alleen de huishoudens met leningen.
Daaruit kan worden afgeleid dat ouderen (en jongere groepen) uit de minderheden
vermoedelijk veel vaker dan autochtonen leningen hebben afgesloten die zij niet
binnen afzienbare tijd kunnen aflossen. Verder blijkt uit de Armoedemonitor 1997
dat hoofden van huishoudens met onvoldoende aflossingscapaciteit gemiddeld
jonger zijn dan hoofden van huishoudens met voldoende aflossingscapaciteit (SCP
1997a: 62-63). In tabel 5.17 is te zien dat onvoldoende aflossingscapaciteit
eveneens vaker voorkomt in jongere huishoudens van minderheden dan in de
andere huishoudens. 
Tot slot kunnen de percentages uit tabel 5.17 vergeleken worden met de eerderge-
noemde aandelen arme huishoudens. Enige voorzichtigheid is hierbij geboden
omdat deze cijfers afkomstig zijn uit een ander bestand, namelijk het WBO. Het
aandeel ouderen uit de minderheden dat zich onder of rond het minimum bevindt
(27%) is ongeveer even groot als het aandeel huishoudens met financiële proble-
men. De overlap tussen deze twee groepen is waarschijnlijk niet totaal; niet alle
arme huishoudens komen in financiële problemen terecht en anderzijds kunnen ook
hogere inkomens substantiële schulden hebben. Bij de toekomstige ouderen uit de
minderheden daarentegen is het aandeel armen veel kleiner dan het aandeel met
financiële problemen (17% versus 30%). Hier komen dus in elk geval huishoudens
voor die een inkomen boven het minimum hebben maar die toch niet kunnen
rondkomen. Bij de jongste leeftijdscategorie doet zich een vergelijkbaar beeld voor,
al liggen de aandelen nog iets verder uit elkaar (14% versus 32%).

5.8 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is de financiële positie van ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden onderzocht. Deze paragraaf vat de belangrijkste bevindingen samen
aan de hand van de volgende onderwerpen: inkomensbronnen, inkomens, bestedin-
gen en schulden. Ter afsluiting volgen enkele conclusies.

Inkomensbronnen

Ouderen uit de minderheden hebben minder vaak een inkomen uit arbeid en
ontvangen vaker dan autochtone ouderen een uitkering, met name WAO, RWW of
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bijstand. Voor Turkse en Marokkaanse mannen geldt dit sterker dan voor Surina-
mers en Antillianen. Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben in meerderheid geen
eigen inkomen. Van de oudere Turkse en Marokkaanse mannen heeft bijna de helft
een WAO/AAW-uitkering. Ook de toekomstige oudere Turkse en Marokkaanse
mannen hebben, vergeleken met hun autochtone leeftijdgenoten, erg vaak een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. De duur van de uitkeringsafhankelijkheid is bij
Turkse en Marokkaanse mannen langer dan bij de andere groeperingen.
Surinamers en Antillianen lijken wat betreft hun inkomensbronnen meer op de
autochtone bevolking. De leeftijd van 50 jaar vormt bij hen een duidelijke water-
scheiding tussen het verdienen van een inkomen uit arbeid en het ontvangen van
een uitkering. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van 50 jaar en ouder hebben
zelfs vaker een eigen inkomen dan hun autochtone leeftijdgenoten. Dat wil niet
zeggen dat hun financiële positie over de hele linie gunstig is: een niet gering
aandeel, bijna een derde, van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van 50-
64 jaar leeft van een bijstandsuitkering.

Vrijwel iedereen van 65 jaar en ouder heeft inkomsten uit een AOW-uitkering.
Voor bijna alle ouderen uit de minderheden geldt echter dat ze geen volledige
AOW krijgen, omdat ze niet de vereiste vijftig jaar in Nederland hebben gewoond.
Gemiddeld ontvangen ze ongeveer 70% van een volledig AOW-pensioen.
Aanvullende bijstand is een mogelijkheid om het inkomen aan te vullen, maar de
bijstandsstatistieken doen vermoeden dat personen uit de minderheden daarvan
minder gebruikmaken dan zij rechtens zouden kunnen. Voorts is het belang van
aanvullende pensioenen voor het inkomen bij de ouderen uit de minderheidsgroepe-
ringen veel kleiner dan bij hun autochtone leeftijdgenoten.
Voor de geringe aanvullende pensioenen van de huidige, maar ook van de toekom-
stige ouderen uit de minderheden is een aantal oorzaken aan te wijzen. Met name
Turken en Marokkanen hebben veelal in de industrie gewerkt, waar de pensioen-
regelingen tot voor kort relatief ongunstig waren. Vervolgens is het voor de
pensioenopbouw nadelig dat veel ouderen uit de minderheden al lange tijd buiten
het arbeidsproces staan. Bovendien is er ook hier weer het probleem van een te
korte verblijfsduur. Aanvullende pensioenen hebben doorgaans een opbouw van
veertig jaar.

Inkomen

Overeenkomstig de verwachting zijn de gemiddelde inkomens van ouderen uit de
minderheden, zowel op individueel als op huishoudensniveau, lager dan de
inkomens van autochtone ouderen. Een uitzondering vormen de Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen. Zij hebben hogere inkomens dan autochtone vrouwen. Dat
komt doordat oudere Surinaamse en Antilliaanse vrouwen, zoals hiervoor al is
aangegeven, vaker eigen inkomsten uit arbeid hebben.
Wat betreft de inkomens van mannen en de huishoudensinkomens nemen
Surinamers en Antillianen vaak een tussenpositie in tussen Turken en Marokkanen
enerzijds en autochtonen anderzijds. In de leeftijdsklasse '50-64 jaar' zijn de
huishoudensinkomens voor de vier minderheidsgroeperingen echter even hoog. Uit
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een multivariate analyse blijkt dat dit kan worden toegeschreven aan het grote
aandeel alleenstaanden onder Surinamers en Antillianen van deze leeftijdsgroep,
gecombineerd met een sterke afhankelijkheid van bijstandsuitkeringen. Oudere
Turkse en Marokkaanse huishoudens ontvangen vaker een relatief gunstige WAO-
uitkering en vormen veel vaker tweeoudergezinnen. Verder blijkt dat oudere
Surinamers en Antillianen aan zowel de onder- als bovenkant van de inkomensver-
deling sterker vertegenwoordigd zijn dan hun Turkse en Marokkaanse leeftijd-
genoten. De spreiding van inkomens is dus bij de eerste twee groeperingen groter,
terwijl het gemiddelde inkomen bij alle vier de groeperingen ongeveer even groot
is.

Gegeven hun relatief lage inkomens is het niet verwonderlijk dat armoede veel
meer voorkomt in huishoudens van ouderen uit de minderheden dan in
huishoudens van autochtone ouderen. Dit is vooral dan het geval als de bovengrens
van armoede ruim wordt gesteld, namelijk op 105% van het voor het huishouden
relevante sociaal minimum. Huishoudens van ouderen uit de minderheden
bevinden zich twee tot drie keer zo vaak onder of rond dit minimumniveau als
autochtone ouderenhuishoudens. Uitgesproken slecht is de situatie van de oudste
huishoudens: ruim de helft van de huishoudens van personen uit de minderheden
van 65 jaar en ouder heeft een inkomen onder de armoedegrens. Deze uitkomst lijkt
een bevestiging van de eerder gesignaleerde problemen met de opbouw van AOW-
en aanvullende pensioenen en mogelijke problemen met het niet-gebruik van de
bijstand en huursubsidie.

Turkse en Marokkaanse ouderen hebben in het geheel niet kunnen profiteren van
de welvaartsontwikkeling in de periode 1981/'82 tot 1983/'84; hun koopkracht is in
deze periode zelfs gedaald met gemiddeld 8%. Bij de toekomstige ouderen uit deze
herkomstgroeperingen is de koopkrachtdaling nog sterker geweest (16%). Oudere
Surinamers en Antillianen zijn er daarentegen 12% reëel op vooruitgegaan, niet
veel minder dan hun autochtone leeftijdgenoten (16%). De inkomens van de
toekomstige ouderen onder de Surinamers en Antillianen zijn nog meer
toegenomen, met maar liefst 38%. Ze zijn er daarmee sterker in inkomen op
vooruitgegaan dan hun autochtone leeftijdgenoten. Deze zagen hun koopkracht
toenemen met 22%. Weliswaar zijn de nominale inkomens van alle groeperingen
in de desbetreffende periode gestegen, maar bij de oudere Turken en Marokkanen
heeft deze stijging geen gelijke tred gehouden met de inflatie.

Bestedingen

Vanwege de lage inkomens van de (toekomstige) ouderen uit de minderheden zal
het geen verbazing wekken dat zij in bijna alle uitgavencategorieën minder
besteden dan de totale bevolking in de overeenkomstige leeftijdsklassen. De
bestedingen aan voeding zijn echter wel hoger (behalve bij Surinamers en
Antillianen van 50-64 jaar). Vooral Turkse en Marokkaanse ouderen geven hier
meer geld aan uit (ongeveer 1.000 gulden per jaar meer dan de totale bevolking in
deze leeftijd). Op minimumniveau kan een dergelijk bedrag een substantieel deel
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vormen van de toch al geringe bestedingsruimte. De hogere uitgaven aan voeding
zouden verband kunnen houden met andere voedingspatronen en de hechtere
familiestructuur; uitwonende kinderen en andere familieleden nemen bij hen
waarschijnlijk vaker deel aan de maaltijd dan bij de autochtone bevolking.
Voor andere specifieke etnische uitgaven, die een extra beslag op het inkomen
zouden leggen, is niet of nauwelijks bevestiging gevonden. Aan vakanties in het
land van herkomst geven ouderen uit de minderheden minder uit dan Nederlandse
leeftijdgenoten aan hun vakanties. Aan telefoneren wordt iets minder (50-64 jaar)
of iets meer (40-49 jaar) besteed. Bedragen die naar familie in het land van
herkomst worden overgemaakt, zijn niet van grote betekenis.

Schulden

Een niet geringe groep ouderen uit de minderheden kampt met financiële proble-
men. Zo'n 15% heeft betalingsachterstanden bij de huisbaas of het energiebedrijf.
Ongeveer de helft van de ouderen uit de minderheden heeft leningen afgesloten.
Eveneens voor 15% van deze ouderen leidt dit tot problemen; zij blijken over
onvoldoende middelen te beschikken om hun leningen binnen een termijn van
vijf jaar af te lossen. In totaal heeft ongeveer een kwart van de ouderen uit de
minderheden betalingsachterstanden, onvoldoende aflossingscapaciteit óf beide.
Hoewel zij over hogere inkomens beschikken, hebben de toekomstige ouderen en de
30-39-jarigen iets vaker (rond de 30%) financiële problemen dan de huidige
ouderen. Ook voor de totale bevolking geldt dat oudere huishoudens zich minder
vaak in schuldsituaties bevinden dan jongere. Vermoedelijk is het aandeel personen
met een problematische financiële situatie bij de ouderen uit de minderheden hoger
dan in de totale bevolking. 
Het aandeel ouderen uit de minderheden dat financiële problemen heeft, komt
ongeveer overeen met het aandeel arme ouderen volgens de ruime
armoededefinitie. Uiteraard hoeven niet alle arme ouderen in financiële problemen
terecht te komen en kunnen ook hogere inkomens schulden maken, maar
vermoedelijk zullen veel arme huishoudens van ouderen uit de minderheden toch
wel met problemen te kampen hebben. 

Conclusies

Over het geheel genomen is de financiële positie van ouderen uit de minderheden
relatief ongunstig. Diverse factoren spelen hierbij een rol. Allereerst is de financiële
positie voor een belangrijk deel een afgeleide van de positie op de arbeidsmarkt. De
lage arbeidsparticipatie van ouderen uit de minderheden en de hoge en langdurige
uitkeringsafhankelijkheid zorgen voor minder florissante inkomens. Indirect leidt
de lage arbeidsparticipatie er ook toe dat de toekomstige pensioenen niet riant zijn,
omdat de pensioenopbouw in veel gevallen niet doorloopt tijdens werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid.
De pensioenopbouw is toch al niet maximaal, omdat de meeste ouderen uit de
minderheden hooguit 30 à 35 jaar in Nederland wonen. Ook de onvolledige AOW-
uitkering waar vrijwel alle ouderen uit de eerste-generatie minderheden mee te
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maken hebben, kan een negatieve invloed op het inkomen hebben.
De ongunstige financiële positie van oudere Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen wordt nog verder versterkt door het niet-gebruik van regelingen zoals
aanvullende bijstand. Een deel van de armoede onder deze groepen zou verdwijnen
als alle huishoudens van al hun rechten op voorzieningen gebruik zouden maken.
Niet-gebruik van voorzieningen komt vaker voor onder lager opgeleiden en
minderheden. 

Ook als in de nabije toekomst de arbeidsparticipatie van ouderen uit de
minderheden zou toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van gunstige economische
ontwikkelingen of gericht beleid, blijven er voor de financiële positie van deze
ouderen enkele problemen.
Ten eerste zal de opbouw van het AOW-pensioen nog geruime tijd verre van
volledig zijn. Berekeningen op grond van de verblijfsduur wijzen uit dat personen
uit de minderheden van 50-64 jaar bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd een
korting van gemiddeld 26% op hun AOW zullen krijgen. Voor de toekomstige
ouderen (40-49 jaar) zal de korting lager zijn, namelijk 18%. Dit betekent dat de
financiële positie van de minderheden van 65 jaar en ouder nog lange tijd
ongunstig zal zijn, voor een deel mede door te weinig aanvullend pensioen. Het
betekent ook dat het mogelijke beroep op de aanvullende bijstand en daarmee het
beslag op het budget voor de bijstand in een aantal grote gemeenten, waar
minderheden zijn geconcentreerd, gedurende lange tijd aanzienlijk kan zijn. 
Een tweede probleem valt te voorzien bij de toekomstige ouderen uit de minder-
heidsgroeperingen. Steeds meer mensen vallen onder de werking van de nieuwe
regelgeving voor de WAO/AAW. De groep die is vrijgesteld van de nieuwe regels -
degenen die in 1993 50 jaar of ouder waren - wordt vanzelfsprekend gaandeweg
kleiner. Zowel de WAO-gerechtigden die worden herbeoordeeld als degenen die
voor het eerst een aanvraag voor een WAO-uitkering indienen, worden voor een
lager percentage arbeidsongeschikt bevonden en ontvangen dus een lagere
WAO/AAW-uitkering. Dit heeft gevolgen voor de grote groep oudere Turkse en
Marokkaanse mannen die zo'n uitkering ontvangen. Of dit voor hen in dezelfde
mate geldt als voor autochtonen is niet bekend, maar het is wel aannemelijk dat een
deel van hen te maken krijgt met een lagere WAO/AAW-uitkering dan onder het
oude regime. Dit zal vaak leiden tot een verslechtering van hun financiële positie.
Het zal voor hen niet eenvoudig zijn om nog weer werk te vinden of om een
(gedeeltelijke) WW-uitkering te krijgen. Slagen zij hier niet in, dan wacht de
minder gunstige bijstand.
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Een uitzondering geldt hierbij voor werkloze werknemers van 57,5 jaar en ouder. Zij hebben ook recht op een IOAW-uitkering zonder in de1

periode daarvoor recht te hebben gehad op een WW-uitkering.
In VUT-statistieken wordt geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit of een ander criterium voor etnische herkomst, zodat het precieze2

aantal ouderen uit de minderheden dat een VUT-uitkering ontvangt, niet bekend is.
Westerhout (1995) schat op grond van een door hem ontwikkeld verdeelmodel voor inactiviteit dat circa de helft van de participatie in3

arbeidsongeschiktheidsregelingen als verborgen werkloosheid kan worden beschouwd. Een verlaging van de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met 1% zou volgens dit model op lange termijn leiden tot een verschuiving van arbeidsongeschiktheids-
naar werkloosheidsregelingen met ongeveer 30.000 uitkeringsjaren.
Aan het verkrijgen van het overgangsvoordeel zijn drie voorwaarden verbonden:4

a. na de negenenvijftigste verjaardag zes jaar in Nederland of op de Nederlandse Antillen te hebben gewoond; 
b. de Nederlandse nationaliteit te bezitten;
c. in Nederland te wonen. 
De meeste ouderen uit de minderheden voldoen zonder meer aan voorwaarden a. en c. Aan voorwaarde b. voldoen Antillianen en de meeste
Surinamers automatisch. Voor de meeste andere ouderen vindt gelijkstelling plaats op grond van Koninklijke besluiten (personen met
Surinaamse nationaliteit), verdragen tussen Nederland en het herkomstland (Turken en Marokkanen) of op grond van het feit dat
betrokkenen na hun twintigste verjaardag minstens vijftien jaar in Nederland hebben gewoond (dit is voor andere groepen ouderen van
belang). 
Verder heeft voorwaarde a. als consequentie dat leden van de minderheden die na hun vijfenzestigste verjaardag voor het eerst naar
Nederland komen en nooit verzekerd zijn geweest voor de AOW, na een verblijf van zes jaar recht krijgen op een AOW-uitkering, omdat zij
dan voldoen aan de voorwaarden van de overgangsbepaling (zodat ze geacht kunnen worden verzekerd te zijn geweest van hun vijftiende
verjaardag tot 1957). Voorwaarde is wel dat zij de Nederlandse nationaliteit bezitten of hiermee gelijkgesteld worden. Voor Antillianen die
na hun vijfenzestigste verjaardag voor het eerst in Nederland gaan wonen, geldt zelfs dat zij direct in aanmerking komen voor het
overgangsvoordeel, doordat voorwaarde a. ook het wonen op de Antillen betreft. De AOW-uitkering is voor de allochtone ouderen die na
hun vijfenzestigste verjaardag naar Nederland zijn gekomen, vrij laag; voor elk jaar gelegen tussen 1 januari 1957 en de vijfenzestigste
verjaardag wordt een korting toegepast.
Ouderen die een onvolledig AOW-pensioen en aanvullende bijstand ontvingen, waren de afgelopen jaren netto enkele tientallen guldens5

slechter af dan ouderen met een volledig AOW-pensioen. De eersten konden niet optimaal profiteren van de fiscale maatregelen die sinds
1995 ten behoeve van ouderen zijn genomen. Om die reden is sinds 1 april 1998 in de ABW een aparte ouderennorm opgenomen op het
niveau van de netto-AOW (SZW 1998).
Tijdens de duur van een loongerelateerde uitkering kan in sommige gevallen de pensioenopbouw echter wel worden voortgezet. De regeling6

geldt voor werkloze werknemers van 40 jaar en ouder die vóór hun werkloosheid deelnemer waren in een pensioenregeling. De
pensioenopbouw komt voor rekening van het zogenoemde Fonds Voorheffing Pensioenverzekering.
De bèta's voor de genoemde variabelen zijn: 0,37 voor de inkomensbron, 0,28 voor de samenstelling van het huishouden en 0,04 voor7

etnische herkomst. De totale verklaarde variantie bedraagt 0,27.
Zie voor een uiteenzetting van de berekening Van Fulpen et al. (1985).8

De genoemde 5% van het beleidsmatig minimum heeft betrekking op dat deel van het inkomen dat volgens de Algemene bijstandswet is9

bedoeld voor bijzondere bestaanskosten. De genoemde 20% van het inkomen boven de bijstandsnorm is gebaseerd op het feit dat de
noodzakelijke kosten van bestaan (voor voeding, kleding en woning) voor modale- en hogere-inkomensgroepen blijkens het CBS-
Budgetonderzoek 1992 ongeveer 20% lager zijn (circa 50%) dan voor de laagste inkomensgroepen (circa 70%) (SCP 1995: 70).

Noten
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6  HUISVESTING

6.1 Inleiding

De woonsituatie van ouderen uit de minderheidsgroepen is slechts in beperkte mate
te analyseren. Dit komt doordat de omvang van het aandeel ouderen in de minder-
heidsgroepen (nog) gering is, waarbij het aandeel ouderen boven de 75 jaar
minimaal is. Hierdoor is het niet mogelijk adequaat datamateriaal te verzamelen
over specifieke ouderenhuisvesting voor ouderen uit de minderheden. Het is wel
mogelijk de woonsituatie te analyseren van oudere minderheden die zelfstandig in
een gewone woning wonen. 

Alvorens op de minderheden in te gaan, wordt in dit hoofdstuk eerst op basis van
de Rapportage ouderen 1996 van het SCP (Timmermans et al. 1996) een beeld
geschetst van de woonsituatie van alle ouderen in Nederland (§ 6.2). Op basis van
de conclusies die in die rapportage werden getrokken, kan een aantal verwach-
tingen worden uitgesproken over de woonsituatie van ouderen uit de minderheden.
Dit gebeurt tevens op basis van een aantal lokale onderzoeken in de grote steden
naar de huisvestingssituatie van oudere minderheden (§ 6.3).  
De beschrijving van de woonsituatie van ouderen uit de minderheden vindt plaats
met behulp van een tweetal landelijke gegevensbestanden, te weten het Woning-
behoeftenonderzoek (WBO) en de survey Sociale positie en voorzieningengebruik
allochtonen (SPVA).

Het gebruik van de SPVA laat opsplitsing naar herkomstland en leeftijd toe voor de
vier standaardgroepen etnische minderheden (Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen) en voor de autochtonen. Een probleem bij de SPVA is dat dit bestand
gebaseerd is op een steekproef die in een beperkt aantal gemeenten is getrokken.
Hiermee wordt wel een groot deel van de in Nederland wonende etnische minder-
heden bestreken, maar geeft een niet-representatief beeld van de autochtonen. Een
tweede probleem van de SPVA is dat de Zuid-Europeanen niet zijn ondervraagd.
Een derde probleem is dat het aantal vragen over aspecten van de woonsituatie
beperkt is. Het voordeel van de SPVA daarentegen is dat het aantal respondenten
onder de etnische minderheden groot is, zodat ook het aantal oudere respondenten
onder de minderheidsgroeperingen vrij groot is. 

Het Woningbehoeftenonderzoek laat opsplitsing toe naar herkomstland en leeftijd
voor drie voor dit onderzoek relevante etnische minderheden, namelijk Turken en
Marokkanen, Surinamers en Antillianen, en Zuid-Europeanen. Het WBO staat
geen opsplitsing toe voor elk van de bevolkingsgroepen apart. Dit komt doordat er
relatief weinig ouderen uit de minderheden aanwezig zijn in de steekproef. De
omvang van de steekproef is weliswaar veel groter dan bij de SPVA het geval is,
maar doordat er sprake is van een landelijke steekproef, is het aantal respondenten
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uit minderheidsgroeperingen relatief klein. Het voordeel van het WBO is dat er
veel meer gegevens bekend zijn over de woonsituatie. Om die reden wordt in deze
rapportage vooral gebruikgemaakt van het WBO.

De beschrijving van de woonsituatie van de ouderen uit de minderheden bestaat uit
een viertal onderdelen. Eerst worden de kenmerken van de woonsituatie beschreven
die een relatie hebben met de kwaliteit van de woning (§ 6.4). Vervolgens wordt
apart aandacht besteed aan de woonlasten van bewoners van huurwoningen (§ 6.5).
Gezien het geringe aantal eigenaren-bewoners onder de etnische minderheden,
kunnen over de woonlasten op dit deel van de woningmarkt geen uitspraken
worden gedaan. Daarna wordt ingegaan op de woonsatisfactie, de woonwensen en
het gedrag op de woningmarkt (§ 6.6). Vervolgens wordt kort aandacht besteed aan
een aantal specifieke woningkenmerken, die te maken hebben met de geschiktheid
van woningen voor ouderen (§ 6.7). Tot slot wordt aandacht besteed aan de woon-
omgeving en het woonmilieu (§ 6.8). Hierbij is aandacht voor het buurttype (bouw-
periode, bebouwingswijze, bevolkingssamenstelling), voor de voorzieningen in de
buurt, voor overlast in de buurt en voor het oordeel over de buurt. In de afsluitende
paragraaf worden enige verwachtingen over de toekomst uitgesproken.

In de analyses wordt binnen de verschillende bevolkingsgroepen onderscheid
gemaakt naar leeftijd. De analyses draaien in de eerste plaats om de ouderen uit de
minderheden. Omdat de omvang van de oudere leeftijdscategorie bij de minder-
heden nog beperkt is, is de ouderdomsgrens laag gelegd. Deze grens is hier gelegd
bij 55 jaar en ouder. Daarnaast is er een bovengrens vastgesteld van 70 jaar, omdat
er bij de minderheden, in tegenstelling tot de autochtonen, vrijwel geen ouderen
boven deze leeftijd voorkomen. Vergelijking van de oudere leden uit de minder-
heden met de autochtone ouderen zou daardoor sterk vertekend kunnen worden. 
De ouderen in de verschillende bevolkingsgroepen worden uiteraard onderling met
elkaar vergeleken, maar ook met jongere leeftijdsgroepen uit de eigen bevolkings-
groep. De leeftijdscategorie van 40-54 jaar wordt aangeduid als 'de toekomstige
ouderen'. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de leeftijdsgroep van
30-39 jaar. Deze groep fungeert als referentiegroep voor de overige leeftijdscatego-
rieën. Over de leeftijdscategorie onder de 30 jaar wordt niet gerapporteerd. Dit
betreft veelal mensen die hun weg op de woningmarkt nog aan het zoeken zijn. 

6.2 Landelijk beeld woonsituatie ouderen 

Het wonen van ouderen speelt zich voor het grootste deel op de reguliere woning-
markt af. Slechts een beperkt aandeel ouderen maakt gebruik van speciale woon-
voorzieningen voor ouderen. 
Binnen de reguliere woningmarkt wonen mensen, naarmate ze ouder zijn, vaker in
een flat- of etagewoning die bereikbaar is met een lift, vaker in een woning die in
de eerste twintig jaar na de oorlog is gebouwd (vroegnaoorlogse woningen), vaker
in een huurwoning en vaker in een woning met drie kamers of minder. Naarmate
men ouder is, is het aandeel van het inkomen dat men aan huurlasten betaalt
groter. Dit komt niet doordat ouderen meer huur betalen, maar vooral doordat het
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inkomen van ouderen lager is dan dat van jongere leeftijdscategorieën. Het
huursubsidiegebruik is bij ouderen dan ook veel hoger dan bij niet-ouderen.
Ouderen die een eigen woning bezitten, zijn een veel minder groot deel van het
inkomen aan woonlasten kwijt. 

De specifieke ouderenhuisvesting richt zich voornamelijk op de alleenstaande
ouderen boven de 75 jaar. Het gaat om kleine woningen met niet meer dan twee
kamers in de huursector. 
Toch wonen ook ouderen met beperkingen in het dagelijks leven vooral in gewone
woningen in de reguliere woningvoorraad. Aan de reguliere woningvoorraad
worden dus hoge eisen gesteld ten aanzien van de geschiktheid voor bewoning door
ouderen. Wanneer de eis wordt gesteld dat een woning zonder traplopen bereikbaar
is en wanneer dit wordt gecombineerd met de eis dat er ook binnen de woning geen
trappen hoeven te worden gelopen, blijkt niet meer dan 20% van de woningvoor-
raad geschikt te zijn voor ouderen. De verwachting is dat dit in de komende
decennia zal leiden tot een omvangrijk tekort aan woningen die geschikt zijn voor
ouderen. Vooral is het opvallend dat maar een derde van de flat-/etagewoningen in
Nederland zonder traplopen toegankelijk blijkt te zijn. 
Aan dit laatste aspect wordt op dit moment veel gedaan. Een groot deel van de
woningvoorraad in de huursector die is gebouwd vóór 1965, is aan een grondige
opknapbeurt toe. In veel gevallen wordt bij de renovatie van de flatwoningen uit
deze jaren een lift aan het flatgebouw toegevoegd. Daartoe kan ook gebruikgemaakt
worden van een subsidieregeling van de rijksoverheid. Het plaatsen van een lift is
vooral goed mogelijk bij galerijflats; portiekwoningen lenen zich hier minder goed
voor. 

Een belangrijk deel van de woningvoorraad is dus geschikt te maken voor
bewoning door ouderen, waardoor ouderen langer in de vertrouwde woning en de
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit wordt door een belangrijk deel
van de ouderen ook gewenst. Ouderen zijn over het algemeen zeer tevreden met de
woonsituatie en willen alleen verhuizen wanneer de fysieke beperkingen te groot
worden om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een groot deel van de ouderen
met beperkingen zal dan ook alleen als het niet anders kan kiezen voor niet-
zelfstandige huisvesting of voor zelfstandig wonen in combinatie met zorg-
voorzieningen. Een verhuizing naar een dergelijke woning gaat immers gepaard
met een forse daling van de woonkwaliteit. Het aanbod bestaat vooral uit kleine
huurwoningen, terwijl de woonkwaliteit in verzorgingstehuizen en verpleeg-
tehuizen minimaal is. De verwachting is dat de vraag naar een hogere woon-
kwaliteit in de specifieke huisvesting voor ouderen de komende jaren zal toenemen.
Dit blijkt ook uit de woonwensen van ouderen die willen verhuizen. Een groot deel
van de groep wil verhuizen naar een woning die speciaal geschikt is voor ouderen,
maar deze woning moet wel aan veel hogere eisen, zoals een grotere woonkamer,
voldoen dan de huidige voorraad ouderenwoningen te bieden heeft. Als gevolg van
de toename van het aantal draagkrachtige en vermogende ouderen, zullen de
marktpartijen dit gat op de woningmarkt de komende jaren waarschijnlijk wel
dichten. De minder draagkrachtige ouderen zullen aangewezen blijven op de
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woonvoorzieningen voor ouderen met een beperkte kwaliteit en zijn waarschijnlijk
beter af wanneer de huidige woning waarin zij wonen wordt aangepast aan hun
fysieke beperkingen.

Wanneer deze algemene woonsituatie van de Nederlandse oudere bevolking wordt
bezien vanuit de positie van de minderheidsgroepen in Nederland, kan een aantal
verwachtingen worden uitgesproken.
- Vrijwel alle oudere leden van minderheidsgroepen zijn voor hun huisvesting

aangewezen op de reguliere woningmarkt, niet op de specifieke woonvormen
voor ouderen. Deze verwachting komt voort uit de leeftijdsopbouw van de
minderheidsgroepen, met nog zeer weinig 75-plussers. 

- Ouderen uit de minderheden zullen meer dan de autochtone ouderen proble-
men krijgen met de geschiktheid van de woning voor de oude dag. Deze
verwachting is gebaseerd op het feit dat de minderheden in totaal vaker in een
woning wonen die alleen met een trap bereikbaar is, te weten de portiek-
woningen en de galerijflats zonder lift. 

- Het oordeel over de woonsituatie zal bij de minderheden negatiever zijn dan bij
de autochtone bevolking en daarmee samenhangend zal de wens om te ver-
huizen van de ouderen uit de minderheden sterker zijn dan bij de autochtone
ouderen het geval is. Dit is enerzijds vanwege de woonsituatie, anderzijds
vanwege de sterkere familiebanden, waardoor het in de buurt wonen van de
kinderen een belangrijke rol speelt. Dit kan tevens betekenen dat de mogelijk-
heden op de woningmarkt voor de ouderen uit de minderheden beperkter zijn
dan voor de autochtone ouderen. 

6.3 Lokale onderzoeken

Zoals gezegd is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de woonsituatie van
ouderen uit de minderheden. Dit komt vooral doordat het aantal oudere minder-
heden op dit moment nog beperkt is. De meeste minderheidsgroepen zijn in de
jaren zeventig of later naar Nederland gekomen. Veelal ging het dan om jongere
mensen. De eerste lichting van deze immigranten komt nu op een leeftijd waarbij
de woonsituatie meer toegesneden zou moeten worden op hun gevorderde jaren. 
Er is een beperkt aantal lokale rapportages beschikbaar die de ouderen uit de
minderheden tot onderwerp hebben. In de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam
en Utrecht is onderzoek gedaan naar de positie van oudere minderheden op de
woningmarkt (Van Tilburg en Monbredau 1995; Van Toorn 1992; Kloosterboer en
Yilmaz 1997; Kürkçü en Kloosterboer 1996; Beljaarts en Verweij 1995). Daarnaast
is in een aantal minder grote gemeenten (Leiden, Hengelo, Epe) over de woon-
situatie van minderheden gerapporteerd (De Jong 1994; Tas 1994; Govers 1996).
In deze paragraaf worden in het kort de belangrijkste bevindingen uit deze onder-
zoeken beschreven.   

Ouderen uit de minderheden wonen vaker in de grote steden in vergelijking met de
autochtone ouderen. Dit heeft, net als bij de totale populatie minderheden, gevolgen
voor de soort woning en de buurt waarin zij wonen. In de grote steden wonen de
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ouderen uit de minderheden vooral in flat- of etagewoningen. Vooral de Turkse en
Marokkaanse ouderen zijn kleiner behuisd dan de autochtone ouderen in de grote
steden. Dit heeft te maken met de grotere gezinsomvang. Vaak wonen er nog
kinderen bij de ouders thuis, ook als zij al gehuwd zijn. Turkse en Marokkaanse
ouderen wonen vooral in oude, vaak vooroorlogse woningen, terwijl de Surinaamse
en Antilliaanse ouderen veel vaker in een nieuwere woning wonen. Dit heeft te
maken met de wens van de Surinamers en Antillianen om de beschikking te hebben
over centrale verwarming in de woning. Vooral Turkse en Marokkaanse ouderen
die in de grote steden wonen, willen naar een eengezinswoning verhuizen. 
Opvallend is dat in de kleinere gemeenten de ouderen uit de minderheden vaker in
een eengezinswoning wonen en mede daardoor veel tevredener zijn over de
woning, dan in de grote steden. De verhuisgeneigdheid is in de grote steden dan
ook veel groter dan in de kleinere. Dit heeft deels met de objectieve kwaliteit van de
woning te maken, deels met de bruikbaarheid van de woning voor gebruiken in de
moslimcultuur. Zo is het vaak niet mogelijk gescheiden ruimten voor mannen en
vrouwen te creëren in de woning. Veel woningen hebben een open keuken,
waardoor er geen mogelijkheden zijn voor een domein voor de vrouwen. Wanneer
de keuken wel afgescheiden is van de woonkamer, is deze vaak weer te klein om er
met een aantal mensen tegelijkertijd te kunnen verblijven. Ook is het vaak niet
mogelijk om vanuit de keuken rechtstreeks het toilet te bezoeken, zonder door de
woonkamer (het domein van de mannen) te moeten lopen. 

Een ander probleem ten aanzien van de woning doet zich voor wanneer oudere
minderheden met hun kinderen en kleinkinderen willen samenwonen. Er is weinig
woonruimte geschikt voor dergelijke driegeneratiehuishoudens. Vooral bij Turkse
en Marokkaanse ouderen leeft de wens van een meergeneratiehuishouden. Echter,
de meeste ouderen uit de minderheden vinden dat de kinderen de zorg voor hun
ouders op zich moeten nemen, maar in beperkte mate. Men wil wel dicht bij de
kinderen wonen. 

Specifieke huisvesting voor ouderen wordt maar door weinig ouderen uit de
minderheden gewenst. Dit is alleen een optie wanneer men gezamenlijk met
landgenoten kan wonen. Vooral bij oudere Surinamers leeft deze wens. Door
Turkse en Marokkaanse ouderen wordt het vooral belangrijk gevonden dat men met
geloofsgenoten kan samenwonen. Overigens willen ouderen op kleinschalig niveau
in groepen samenwonen; niet meer dan twintig personen in een ouderencomplex,
het liefst niet meer dan tien personen. Ook wil men alleen een paar gemeen-
schappelijke ruimten delen, zoals een gebedsruimte, een ruimte voor sociale
activiteiten en een tuin. 
Personen uit de minderheden hebben meer klachten over de woonomgeving dan
autochtonen. De openbare ruimte speelt bij deze bevolkingsgroepen een belangrijke
rol. Dit is ook bij de ouderen het geval. Ouderen uit de minderheden klagen over de
etnische ontmenging van de buurt. Men wil graag in een sociaal-etnisch gemengde
buurt wonen, maar vindt de nabijheid van kinderen wel belangrijk, in ieder geval
belangrijker dan de nabijheid van etnische voorzieningen, zoals een islamitische
winkel. Nieuwbouwwijken worden niet gewenst vanwege de geïsoleerde ligging. 
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Wanneer de uitkomsten van de lokale onderzoeken worden vertaald naar het lande-
lijke beeld over de ouderen uit de minderheden, kan een aantal verwachtingen
worden uitgesproken.
- De huisvestingssituatie van ouderen uit de minderheden wijkt niet sterk af van

die van de jongere leeftijdscategorieën in dezelfde bevolkingsgroepen. Dit komt
vooral doordat de huishoudensomvang van de ouderen uit de minderheden
groter is dan gebruikelijk bij autochtone ouderen. Ook onder de ouderen uit de
minderheden zal de vraag naar eengezinswoningen groot blijven. 

- De vraag naar specifieke ouderenhuisvesting door ouderen uit de minderheden
zal beperkt zijn. Enerzijds is dit omdat de oudere minderheden meer hulp van
de kinderen kunnen verwachten, anderzijds omdat zij niet willen wonen in de
vooral door autochtone ouderen bewoonde extra- en intramurale woonvoor-
zieningen voor ouderen. 

- De vraag naar gezamenlijk wonen van ouderen uit de minderheidsgroepen zal
toenemen. Hierbij zal sprake zijn van een categoraal gerichte vraag. Elke
bevolkings- en geloofsgroep heeft behoefte aan eigen voorzieningen. 

In de slotbeschouwing zal nader ingegaan worden op de verwachtingen die in deze
en de vorige paragraaf zijn uitgesproken. Daarbij worden de uitkomsten van de
analyses in de volgende vier paragrafen (6.4-6.7) geconfronteerd met de uitkomsten
van de landelijke en de lokale onderzoeken.

6.4 Woonsituatie ouderen uit de minderheden; algemeen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de woningkenmerken van ouderen
uit de minderheden in vergelijking met oudere autochtonen en jongere leeftijds-
groepen. De beschreven woningkenmerken maken deel uit van de woningkwaliteit
in algemene zin. Hierbij vormt het datamateriaal een beperkende factor. De
onderwerpen die worden beschreven, zijn de bouwwijze van de woning, de grootte
van de woning, de ouderdom van de woning en de woonkamer. Deze en andere
kenmerken vormen samen een door het SCP ontwikkelde kwaliteitsmaat, die is
gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel uit de Huurprijzenwet woonruimte. Met
een beschrijving van deze kwaliteitsmaat wordt de paragraaf afgesloten.
In tegenstelling tot wat uit sommige lokale onderzoeken naar voren komt (Govers
1996; Beljaarts en Verweij 1995), komt inwoning door ouderen bij hun kinderen
maar weinig voor in de hier gebruikte gegevensbestanden. Hieraan wordt in dit
hoofdstuk verder geen aandacht besteed. 

Bouwwijze van de woning

Een eerste aspect van de kwaliteit van een woning is de bouwwijze. Eengezins-
woningen hebben meestal veel ruimte in en om de woning, vaak een zolder en een
tuin. Bij de analyse is onderscheid gemaakt naar gezinnen met kinderen en overige
huishoudens. Onmiddellijk valt op dat de etnische minderheden veel minder vaak
in een eengezinswoning wonen dan de overige bevolking (zie tabel 6.1).
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Tabel 6.1 Aandeel eengezinswoningen, naar etniciteit, leeftijd en huishoudensvorm, 1994 (in procenten)

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

gezinnen met kinderen

Turken en Marokkanen 34,9 44,1 45,4 37,0
Surinamers en Antillianen 48,4 56,9 70,2 50,6
Zuid-Europeanen 58,4 65,1 66,7 61,3
overige bevolking 90,8 92,5 91,2 91,2

overige huishoudens
Turken en Marokkanen 22,8 30,8 44,6 27,1
Surinamers en Antillianen 24,0 38,1 33,7 27,9
Zuid-Europeanen 42,8 31,8 48,5 34,5
overige bevolking 53,4 67,6 72,7 58,3

totaal 69,4 80,3 75,1 67,3

Bron: CBS (WBO'93/'94) SCP-bewerking

Vrijwel alle gezinnen met kinderen uit de overige bevolking bewonen een
eengezinswoning, bij de Turken en Marokkanen bedraagt dat aandeel niet meer
dan een derde tot de helft, bij de Surinamers, Antillianen en Zuid-Europeanen de
helft tot twee derde. Opvallend is dat bij de gezinnen met kinderen onder de
minderheden het aandeel eengezinswoningen toeneemt naarmate men ouder is,
terwijl dit bij de overige bevolking constant op een hoog niveau ligt. Het kost bij de
minderheden blijkbaar een langere tijd om de gewenste eengezinswoning te
bemachtigen. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het eigenwoningbezit
onder de minderheden laag is in vergelijking met de overige bevolking, waardoor
de minderheden zijn aangewezen op de schaarse eengezinswoningen in de
huursector. 
Bij de overige huishoudens zijn de verschillen tussen de minderheden en de overige
bevolking eveneens groot. Hier valt op dat het aandeel eengezinswoningen bij
oudere leeftijdscategorieën hoger is dan bij de jongere. Zonder dat dit nader
uitgezocht kan worden, heeft dit vermoedelijk te maken met het feit dat onder de
oudere huishoudens veel lege-nesters, gezinnen waarvan de kinderen het huis uit
zijn, voorkomen. 
Binnen de categorie 'overige huishoudens' zijn er veel verschillende soorten
huishoudenstypen. Met behulp van de SPVA is het mogelijk deze te onderscheiden
voor elk van de bevolkingscategorieën (zie tabel 6.2). 
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Tabel 6.2 Aandeel eengezinswoningen, naar huishoudenstype, etniciteit en leeftijd, 1991 en 1994 

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

alleenstaand

Turken 7,3 14,3 . 9,3a

Marokkanen 12,2 13,4 13,2 8,3
Surinamers 4,7 15,2 10,3 8,5
Antillianen 9,9 16,0 4,8 9,5
autochtonen 17,5 22,4 26,5 16,2

paren

Turken 15,6 10,0 21,7 16,9
Marokkanen 11,5 19,4 5,9 12,8
Surinamers 24,1 20,0 22,5 17,8
Antillianen 31,4 41,9 40,0 28,7
autochtonen 31,8 56,1 60,6 44,2

gezinnen met kinderen

Turken 22,6 27,3 33,8 22,5
Marokkanen 15,9 25,1 28,5 21,1
Surinamers 37,7 41,8 38,9 36,6
Antillianen 44,9 60,8 25,0 43,3
autochtonen 72,4 73,1 70,4 70,5

eenoudergezinnen

Turken . 23,3 . 22,4a a

Marokkanen . 26,3 . 18,0a a

Surinamers 16,5 24,3 19,0 18,2
Antillianen 16,8 22,5 16,7 15,1
autochtonen 45,5 50,0 . 50,6a

Aantal cases te klein (totaal voor desbetreffende huishoudenstype, leeftijdsgroep en etnische groep minder dana

15 cases).

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking  

Alvorens de uitkomsten uit tabel 6.2 worden besproken, moet worden gewezen op
de afwijkende uitkomsten voor de huishoudenscategorie 'gezinnen met kinderen'.
Uit de gegevens van de SPVA komt een veel lager aandeel eengezinswoningen
naar voren dan uit die van het WBO. Dit komt doordat de respondenten van de
SPVA vooral in de grote en grotere steden wonen. In de grotere steden is het
aandeel eengezinswoningen aanzienlijk lager dan in de rest van Nederland.
De meer gedetailleerde analyse die met de SPVA mogelijk is, laat zien dat van de
gezinnen met kinderen de Marokkanen minder vaak een eengezinswoning
bewonen dan de Turken. Het patroon uit het landelijke onderzoek wordt hier
bevestigd. Naarmate men ouder is, heeft een gezin met kinderen bij de etnische
minderheden vaker een eengezinswoning. Dit gaat vooral op bij de Turken en
Marokkanen. 
Bij de andere huishoudenstypen is dit patroon niet aanwezig bij de minderheden,
terwijl dit juist bij de autochtonen wel het geval is. Hiermee wijken de uitkomsten
van de SPVA af van het landelijke WBO. Ook dit kan waarschijnlijk toegeschreven
worden aan de woningvoorraad in de grotere steden. Buiten de grotere steden is het
ook voor de etnische minderheden eenvoudiger om aan een eengezinswoning te
komen. 
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Het aandeel eengezinswoningen bij alleenstaande minderheden wijkt het minste af
van dat bij de autochtonen. Alleen bij de oudere alleenstaanden is het verschil
groot. Hetzelfde patroon is aanwezig bij de paren zonder kinderen. Bij de jongere
kinderloze paren is er weinig afwijking te zien tussen de bevolkingsgroepen, bij de
oudere paren veel meer. 
Geconcludeerd kan worden dat het verschil in het aandeel eengezinswoningen
tussen de etnische minderheden en de overige bevolking groot is, maar dat dit naar
huishoudenstype en leeftijd sterk differentieert. Ouderen uit de minderheden die als
gezin met kinderen leven, laten minder afwijking ten opzichte van de overige
bevolking zien dan de jongere leeftijdscategorieën.  

Bouwjaar van de woning

Het bouwjaar van de woning is eveneens een indicator voor de kwaliteit van een
woning. De werkelijke kwaliteit is natuurlijk afhankelijk van de onderhouds-
toestand van de woning; echter, daar zijn geen gegevens over bekend. Het bouwjaar
van de woning kan daarom als een grove benadering van de kwaliteit worden
beschouwd. In het algemeen geldt dat hoe ouder een woning is, hoe lager de
kwaliteit. Deels is dit het gevolg van veroudering, deels van de kwaliteitsontwik-
keling in de nieuwbouw. Dit gaat vooral op voor de naoorlogse bouwjaargangen.
De vroegnaoorlogse woningvoorraad is duidelijk van mindere kwaliteit dan de
latere naoorlogse jaargangen. Bij de vooroorlogse woningbouw is de kwaliteit
minder duidelijk aan bouwjaren te relateren. Veel slechte woningen zijn inmiddels
gesloopt en veel andere zijn gerenoveerd. 

Tabel 6.3 Bouwjaar van de woning, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten, totaal per leeftijdscategorie en
etnische groep = 100%)

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

< 1945

Turken en Marokkanen 24,7 23,4 29,5 23,8
Surinamers en Antillianen 17,3 22,0 17,9 21,7
Zuid-Europeanen 28,7 30,4 38,6 31,2
overige bevolking 23,7 25,1 23,2 24,9

1945-1964
Turken en Marokkanen 33,3 34,1 27,8 32,8
Surinamers en Antillianen 18,2 17,4 11,7 17,4
Zuid-Europeanen 23,8 27,0 29,7 26,9
overige bevolking 17,1 16,6 29,1 21,6

1965-1979
Turken en Marokkanen 22,5 23,4 30,3 23,8
Surinamers en Antillianen 29,5 30,6 29,3 28,1
Zuid-Europeanen 19,4 21,9 23,5 21,5
overige bevolking 22,9 35,7 33,1 29,4

1980 of later
Turken en Marokkanen 19,6 19,2 12,4 19,6
Surinamers en Antillianen 35,1 30,0 41,1 32,8
Zuid-Europeanen 28,1 20,6 8,3 20,5
overige bevolking 36,3 22,6 14,6 24,0

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking
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In tabel 6.3 is een viertal bouwperiodes onderscheiden. Uit de tabel valt af te leiden
dat er in de vooroorlogse woningvoorraad weinig verschillen zijn tussen de
minderheden en de overige bevolking. Alleen de jongere Surinamers en Antillianen
zijn ondervertegenwoordigd in de woningen uit deze bouwperiode, en de oudere
Zuid-Europeanen oververtegenwoordigd. In de vroegnaoorlogse bouwjaargangen
zijn de Turken en Marokkanen in totaliteit sterk oververtegenwoordigd. Veel van
de starters uit deze etnische groepen komen in de relatief goedkope vroegnaoor-
logse woningen terecht, vaak omdat er in de vooroorlogse wijken geen ruimte meer
is voor hen. Alleen in de oudste leeftijdsgroep zijn de verschillen tussen de bevol-
kingsgroepen beperkt. Dit komt doordat de ouderen uit de overige bevolking sterk
oververtegenwoordigd zijn in woningen uit deze bouwperiode. Dit heeft met de
vergrijzing in de vroegnaoorlogse wijken te maken: degenen die daar zijn komen
wonen in de jaren vijftig en zestig, zijn sindsdien niet meer verhuisd. 
In de recente bouwjaargangen zijn de oudere Surinamers en Antillianen sterk
oververtegenwoordigd. Is dit voor deze twee bevolkingsgroepen als geheel al het
geval, voor de ouderen onder hen geldt dit in nog sterkere mate. 

Tabel 6.4 Bouwjaar, naar etniciteit en leeftijd, concentratiegetal van elk van de etnische leeftijdscategorieën ten
opzichte van de totale etnische groep, 1991 en 1994

< 1945 1945-1964 1965-1979 1980 of later

40-54 jaar

Turken 108 106 94 78
Marokkanen 112 86 90 108
Surinamers 112 87 98 100
Antillianen 78 83 113 119
autochtonen 94 91 123 94

55-69 jaar

Turken 117 105 102 51

Marokkanen 97 112 111 77

Surinamers 127 96 79 94

Antillianen 116 103 103 80

autochtonen 86 129 129 68

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

Met behulp van de SPVA is een meer gedetailleerde analyse mogelijk (zie
tabel 6.4). In tabel 6.4 gaat het om de verdeling van de bouwjaren over de leeftijds-
klassen binnen elk van de groepen. 
Hieruit komt naar voren dat oudere Turken, Surinamers en Antillianen overver-
tegenwoordigd zijn in de vooroorlogse woningvoorraad. Bij de oudere Turken
neemt de mate van oververtegenwoordiging af naarmate de woning jonger is, en
slaat in het tegendeel om bij de recente bouwjaargangen, waarin zij maar in
beperkte mate vertegenwoordigd zijn. Oudere Marokkanen zijn duidelijk overver-
tegenwoordigd in de vroegnaoorlogse woningvoorraad. Dit is in tegenspraak met de
gegevens uit het landelijke datamateriaal (WBO). 
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De verschillen in aard van de woningvoorraad tussen de grotere steden in de SPVA
en het landelijke beeld uit het WBO is hieraan waarschijnlijk debet.1

Grootte van de woning

Een belangrijk aspect van de kwaliteit van een woning wordt gevormd door de
ruimte die een woning te bieden heeft. Het gemiddelde aantal kamers in de woning
bij de minderheden wijkt maar weinig af van dat bij de overige bevolking (zie
tabel 6.5). Vooral bij de referentiegroep van 30-39-jarigen en bij de ouderen zijn er
nauwelijks verschillen. Bij de 40-54-jarigen, de toekomstige ouderen, is het aantal
kamers in de woning bij de overige bevolking echter fors hoger dan bij de minder-
heden. Bij de overige bevolking weerspiegelt de gebruikelijke wooncarrière zich in
het aantal kamers van de woning: men begint klein, heeft op middelbare leeftijd de
top van de wooncarrière bereikt, en gaat daarna veelal kleiner wonen omdat de
kinderen het huis uit zijn. Bij de minderheden zien we dit patroon niet. Bijna de
helft van de 40-54-jarigen onder de overige bevolking heeft een woning met vijf
kamers of meer, bij de minderheden is dat een kwart tot een derde.  

Tabel 6.5 Aantal kamers in de woning, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (horizontaal gepercenteerd, totaal = 100%)

1 of 2 kamers 3 of 4 kamers 5 kamers of meer gemiddeld aantal kamers

30-39 jaar

Turken en Marokkanen 10,6 78,8 10,6 3,7
Surinamers en Antillianen 10,1 69,9 20,1 3,8
Zuid-Europeanen 12,5 63,5 24,0 3,8
overige bevolking 9,9 58,6 31,5 4,0

40-54 jaar
Turken en Marokkanen 7,4 60,0 32,7 4,1
Surinamers en Antillianen 10,1 58,3 31,6 4,0
Zuid-Europeanen 10,4 64,9 24,7 3,9
overige bevolking 4,2 49,2 46,6 4,8

55-69 jaar
Turken en Marokkanen 8,3 61,7 29,9 4,0
Surinamers en Antillianen 9,9 62,7 27,4 3,9
Zuid-Europeanen 18,7 57,0 24,3 3,8
overige bevolking 6,2 56,8 37,0 4,2

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking
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Tabel 6.6 Gemiddeld aantal kamers per persoon en aandeel kleinbehuisden, naar etniciteit en leeftijd, 1991 en 1994 

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

aantal kamers per persoon

Turken 1,06 1,11 1,37 1,15
Marokkanen 1,12 1,03 1,26 1,17
Surinamers 1,45 1,70 2,19 1,62
Antillianen 1,58 1,76 1,92 1,62a

autochtonen 1,78 1,89 2,48 2,01

% kleinbehuisden (< 1 kamer
per persoon)

Turken 47,6 47,6 26,3 40,9
Marokkanen 52,3 66,7 44,3 49,3
Surinamers 18,5 14,3 2,8 13,5
Antillianen 13,5 12,0 6,9 12,6
autochtonen 5,7 4,2 0,6 3,3

Niet significant verschillend van autochtonen op 5%-niveau.a

Bron: ISEO (SPVA'91 en '94) SCP-bewerking

De kwaliteit van een woning hangt natuurlijk niet alleen af van het aantal kamers
in de woning, maar vooral van het aantal kamers ten opzichte van de omvang van
het huishouden. Wanneer de gemiddelde aantallen kamers per persoon in de
verschillende bevolkingsgroepen met elkaar worden vergeleken, wordt het beeld
totaal anders (zie tabel 6.6). In elk van de leeftijdsklassen is het aantal kamers per
persoon aanzienlijk lager bij de minderheden dan bij de overige bevolking. Bij de
Turken en Marokkanen komt het gemiddelde aantal kamers per persoon maar net
boven de één uit. Alleen bij de ouderen onder deze groepen ligt dit aantal ruim
boven de één. De verschillen tussen de Surinamers en Antillianen en de overige
bevolking zijn veel kleiner. Dit komt doordat de huishoudens van de Surinamers en
Antillianen kleiner zijn dan die van de Turken en Marokkanen. Gezien het
beperkte aanbod van grote woningen in de woningvoorraad, is er bij de laatste
groep sprake van een hoge woningbezetting. Daar komt bij dat veel van de
woningen met vijf kamers of meer in de koopsector te vinden zijn, waarvan een
belangrijk deel van de minderheden, gezien hun inkomensniveau, is uitgesloten. 

De minderheden en de ouderen onder hen wonen dan wel in woningen die naar
aantal kamers vergelijkbaar zijn met die van de overige bevolking, zij moeten deze
kamers met meer personen delen. Het aandeel kleinbehuisden (huishoudens die
minder kamers in de woning hebben dan er personen zijn in het huishouden) is dan
ook groot onder de minderheden (zie tabel 6.6). Bij de Marokkanen is maar liefst
de helft van de huishoudens kleinbehuisd. Zelfs bij de ouderen in deze bevolkings-
groep komt dit in bijna de helft van de gevallen voor. Bij de Turken is eenzelfde
hoog aandeel kleinbehuisden gevonden, maar dit aandeel is bij de ouderen duidelijk
kleiner. Het percentage kleinbehuisden is bij de Surinamers en Antillianen maar
weinig hoger dan bij de overige bevolking, en bij de ouderen onder hen komt het
vrijwel niet voor. 
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Turkse en Marokkaanse huishoudens zijn veel groter dan die van de overige
bevolkingsgroepen, doordat enerzijds het aantal kinderen hoger is en anderzijds de
kinderen veel langer bij de ouders thuis blijven wonen, soms ook wanneer zij al
getrouwd zijn. Ook kan een ander familielid in het huishouden opgenomen zijn.

Tabel 6.7 Oppervlakte van de woonkamer, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (per etnische groep en leeftijdsgroep
verticaal gepercenteerd)

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

Turken en Marokkanen < 25 m 50,3 51,3 47,5 54,32

25-35 m 40,4 38,8 45,2 37,02

> 35 m 9,4 9,8 7,3 8,72

Surinamers en Antillianen < 25 m 41,9 29,9 25,8 40,02

25-35 m 38,5 44,8 51,7 39,72

> 35 m 19,6 25,3 22,5 20,32

Zuid-Europeanen < 25 m 43,8 32,5 30,6 40,92

25-35 m 35,6 41,3 42,5 38,92

> 35 m 20,6 26,1 26,9 20,22

overige bevolking < 25 m 22,5 16,4 26,4 27,82

25-35 m 42,9 42,5 43,6 41,42

> 35 m 34,6 41,1 30,0 30,72

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

Een tweede kwaliteitsaspect dat de ruimte in de woning betreft, maar dat minder in
relatie staat tot de grootte van het huishouden, is de oppervlakte van de woon-
kamer. Heeft het aantal kamers in de woning een duidelijke relatie met de grootte
van het huishouden, de oppervlakte van de woonkamer wordt geassocieerd met
status en luxe. Er is een trend op de woningmarkt naar steeds grotere woonkamers
in nieuwe woningen, terwijl het aantal kamers niet toeneemt. 
Bij deze kwaliteitscomponent zijn er grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen
(zie tabel 6.7). Turken en Marokkanen hebben in meerderheid een kleine woon-
kamer van minder dan 25 vierkante meter, bij de overige bevolking is dat minder
dan een kwart van het aantal huishoudens. Surinamers en Antillianen nemen
hierbij een tussenpositie in. De sociaal-economische verschillen tussen de bevol-
kingsgroepen komen tot uiting in de verschillen in ruimte in de woonkamer. 
Opvallend is dat de minderheden niet het patroon volgen dat bij de overige bevol-
king gebruikelijk is. Bij de overige bevolking neemt naarmate men ouder is, de
grootte van de woning af, na een hoogtepunt op middelbare leeftijd. Bij de minder-
heden neemt het aandeel kleine woonkamers af naarmate men ouder is en neemt
vooral het aandeel middelgrote woonkamers toe. 

Totale kwaliteit

De in deze paragraaf beschreven aspecten van kwaliteit maken onderdeel uit van de
kwaliteit van een woning en van het woningwaarderingsstelsel, dat hier is gesimu-
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leerd. Naast de grootte van de woning, de ouderdom en het woningtype, worden
ook aspecten als de uitrusting van de woning en de isolatie meegenomen in dit
puntenstelsel. De simulatie is voor alle woningen (huur en koop) uitgevoerd. 

Tabel 6.8 Woningkwaliteit, naar etniciteit en leeftijd, 1994

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

gemiddeld aantal kwaliteitspunten
Turken en Marokkanen 98 105 105 97
Surinamers en Antillianen 110 118 119 106
Zuid-Europeanen 112 114 105 105
overige bevolking 135 148 137 130

% lage kwaliteita

Turken en Marokkanen 42 36 31 43
Surinamers en Antillianen 27 27 18 35
Zuid-Europeanen 33 31 28 39
overige bevolking 17 8 12 19

Percentage  van de desbetreffende etnische leeftijdsgroep waarvan de woningkwaliteit in de 20%-groep meta

de laagste kwaliteit valt.

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

De uitkomsten van de simulatie laten een beeld zien dat vergelijkbaar is met dat
van de onderscheiden kwaliteitsaspecten (tabel 6.8). Ouderen uit de minderheden
wonen in het algemeen in woningen van mindere kwaliteit dan de overige
bevolking. Dit geldt tevens voor de jongeren uit de minderheden. Het gemiddelde
aantal kwaliteitspunten is bij de overige bevolking 30% tot 40% hoger dan bij de
minderheden. Bij de overige bevolking is er sprake van een afname van de kwaliteit
bij de ouderen ten opzichte van de middelbare-leeftijdsgroep, bij de minderheden is
dit niet het geval. 
Uit de kwaliteitsverdeling komt dit patroon nog duidelijker naar voren. Ouderen
onder de overige bevolking wonen voor een groter deel in woningen van beperkte
kwaliteit dan de leeftijdsgroep tussen 40 en 54 jaar. Bij de minderheden neemt het
aandeel woningen met beperkte kwaliteit af naarmate men ouder is. Dit is alleen bij
de Zuid-Europeanen niet het geval. 
Dit duidt erop dat de wooncarrière bij de minderheden een ander verloop kent dan
bij de overige bevolking. Huishoudens in de overige bevolking bereiken het hoogte-
punt van de wooncarrière op middelbare leeftijd, waarna de kwaliteit op latere leef-
tijd minder wordt. Men gaat dan kleiner wonen en vaak op een flat- of etage-
woning. Bij de minderheden is dit patroon niet waarneembaar. Op middelbare en
oudere leeftijd probeert men de woonsituatie nog te verbeteren. Dit heeft waar-
schijnlijk te maken met het uitgangspunt van deze groepen, waarbij de woon-
wensen op middelbare leeftijd nog lang niet zijn vervuld. Men is nog bezig de
achterstand in te halen. Later in dit hoofdstuk zal blijken dat de woonwensen van
ouderen uit de minderheden ook een andere richting uitgaan dan die van de overige
bevolking. De kwalitatieve achterstand wordt voor een deel veroorzaakt door de
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beperkte mogelijkheden van de minderheden om een woning te kopen en door de
vaak bewuste keuze voor lage woonlasten. Hierover handelt de volgende paragraaf.

6.5 Eigendomsverhouding en woonlasten

In het verleden waren de etnische minderheden vaak aangewezen op de particuliere
huursector, waar snel een woning van matige kwaliteit voor een relatief lage prijs
viel te bemachtigen. De ontwikkelingen op de woningmarkt van de afgelopen
twintig jaar hebben er echter toe geleid dat de particuliere huursector aan belang
heeft ingeboet. Vooral het goedkope en slechte deel in deze sector is verdwenen als
gevolg van de stadsvernieuwing. De huisjesmelkers zijn in veel gevallen uitgekocht
en hun woningen zijn gesloopt of grondig gerenoveerd. Veel van deze woningen
zijn nu in beheer bij sociale verhuurders. Uit eerdere SCP-publicaties over de
woonsituatie van etnische minderheden kwam naar voren dat het aandeel van de
minderheden in de sociale huursector is toegenomen in de jaren tachtig.

Tabel 6.9 Eigendomsverhouding, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

koop

Turken en Marokkanen 6,4 8,1 9,3 6,2
Surinamers en Antillianen 15,8 27,7 12,2 17,6
Zuid-Europeanen 31,3 28,7 30,0 24,5
overige bevolking 55,0 62,9 49,7 48,1

sociale huur
Turken en Marokkanen 85,8 83,1 82,6 84,3
Surinamers en Antillianen 72,5 63,8 82,5 69,5
Zuid-Europeanen 48,2 56,5 54,2 54,5
overige bevolking 33,5 29,3 40,7 38,9

particuliere huur
Turken en Marokkanen 7,9 8,8 8,1 9,5
Surinamers en Antillianen 11,7 8,5 5,2 12,9
Zuid-Europeanen 21,5 14,8 15,8 21,0
overige bevolking 11,5 7,9 9,7 13,1

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

Uit de gegevens in tabel 6.9 komt naar voren dat vrijwel alle Turkse en Marok-
kaanse huishoudens woningen huren van sociale verhuurders. Deze twee groepen
wonen vrijwel nooit in een eigen woning. Surinamers, Antillianen en Zuid-Euro-
peanen zijn iets vaker eigenaar-bewoner. Van de overige bevolking woont de helft
van de huishoudens in een eigen woning. Opvallend is dat de Zuid-Europeanen als
enige van de hier onderscheiden bevolkingsgroepen relatief vaak in een particuliere
huurwoning wonen. 

Het eerder beschreven patroon van de wooncarrière komt ook via de eigendoms-
verhouding naar voren. Bij de overige bevolking is het aandeel eigenwoningbezit
het hoogst in de middelbare-leeftijdsgroep en neemt het af bij de ouderen. Dit heeft
enerzijds te maken met de generatie waaruit men afkomstig is. Een eerste eigen
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woning wordt meestal op jongere leeftijd gekocht. De oudere generatie, die vlak
voor de Tweede Wereldoorlog is geboren, heeft nog maar in beperkte mate gedeeld
in de eerste naoorlogse koophausse van de jaren zeventig, waardoor deze groep op
latere leeftijd ook minder vaak een eigen woning bezit. Anderzijds heeft het lagere
aandeel eigenwoningbezit bij de ouderen te maken met de overgang van een koop-
naar een huurwoning op latere leeftijd. Een deel van de ouderen kiest op latere
leeftijd voor een huurwoning, meestal een flat- of etagewoning, omdat daarmee het
geld uit de eigen woning vrijgemaakt kan worden en omdat voor ouderen geschikte
flat-/etagewoningen vaak niet in de koopsector zijn te krijgen. Hierin komt de
laatste jaren overigens enige verandering.  
Bij de etnische minderheden is ditzelfde patroon aanwezig bij de Surinamers en
Antillianen, waar het eigenwoningbezit toeneemt tot aan de middelbare leeftijd,
waarna het aandeel onder de ouderen weer veel lager is. Bij de overige groepen is
er geen duidelijk verschil tussen de leeftijdsgroepen aanwezig.

Tabel 6.10 Kale huur, naar etniciteit en leeftijd, 1994 

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

kale huur (gemiddeld in guldens per maand)
Turken en Marokkanen 482 511 475 478
Surinamers en Antillianen 551 538 567 519
Zuid-Europeanen 601 540 528 524
overige bevolking 571 590 558 544

% hoge huur (> 700 gulden per maand)
Turken en Marokkanen 7,5 9,7 3,1 6,4
Surinamers en Antillianen 18,3 17,1 13,1 14,7
Zuid-Europeanen 33,4 20,9 11,6 19,7
overige bevolking 23,7 26,1 20,4 20,2

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

Vanwege het geringe aantal personen uit de minderheden dat een eigen huis be-
woont, wordt hier alleen gerapporteerd over de woonlasten van huurders. 
Over de hele linie wonen Turken en Marokkanen in woningen met een lagere huur
dan de andere bevolkingsgroepen (zie tabel 6.10). Ouderen blijken gemiddeld
genomen in goedkopere woningen te wonen dan de toekomstige ouderen. Alleen de
oudere Surinamers en Antillianen verwonen een hoger bedrag aan huur dan de
jongere huishoudens in deze bevolkingsgroepen. 
Dit komt niet tot uiting wanneer onderscheid wordt gemaakt naar het aandeel van
elke bevolkingsgroep met een hoge huur, een grens die hier gesteld is op 700
gulden per maand in 1994. In elk van de bevolkingsgroepen hebben ouderen
minder vaak een hoge huur dan de jongere huishoudens. Opvallend is dat Turken
en Marokkanen in weinig gevallen een hoge huur hebben, de ouderen onder hen
nog het minst.
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Tabel 6.11 Huursubsidiegebruik, nettohuurlasten en nettohuurquote naar etniciteit en leeftijd, 1994 

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

% huursubsidieontvangers onder huurders
Turken en Marokkanen 33 40 40 35
Surinamers en Antillianen 32 34 54 34
Zuid-Europeanen 29 17 25 20
overige bevolking 18 19 24 23

gemiddelde nettohuurlasten (guldens per maand)a

Turken en Marokkanen 433 445 415 429
Surinamers en Antillianen 505 483 459 468
Zuid-Europeanen 559 517 498 500
overige bevolking 550 563 528 515

gemiddelde nettohuurquoteb

Turken en Marokkanen 16,3 16,9 18,1 17,4
Surinamers en Antillianen 17,4 19,8 25,5 20,7
Zuid-Europeanen 20,1 22,3 21,7 21,7
overige bevolking 18,0 19,1 22,6 21,7

% huurders met nettohuurquote > 25%
Turken en Marokkanen 8,7 11,1 16,5 13,0
Surinamers en Antillianen 16,0 21,2 55,0 29,0
Zuid-Europeanen 23,2 32,7 22,6 28,0
overige bevolking 14,7 19,2 32,9 28,4

Kale huur na aftrek van individuele huursubsidie.a

Nettowoonlasten als percentage van het besteedbare huishoudensinkomen.b

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

De hoogte van de huur zegt niet alles over de hoogte van de woonlasten die mensen
werkelijk betalen. Een belangrijk deel van de huurders krijgt een tegemoetkoming
in de huur in de vorm van individuele huursubsidie (ihs). Bij de overige bevolking
ontvangt ongeveer een kwart van de huurders individuele huursubsidie, bij de
minderheden ligt dit aandeel aanzienlijk hoger (zie tabel 6.11). Alleen de Zuid-
Europeanen ontvangen minder vaak individuele huursubsie. 
Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar leeftijd, blijkt in elk van de bevolkings-
groepen het ihs-gebruik hoger te zijn bij de ouderen onder hen. Vooral het hoge
huursubsidiegebruik onder de oudere Surinamers en Antillianen valt op: meer dan
de helft van deze groep maakt gebruik van individuele huursubsie. 

Als gevolg van het hogere ihs-gebruik onder de minderheden is het verschil in
nettowoonlasten (de kale huur minus ihs) tussen de minderheden en de overige
bevolking groter dan bij de kale-huurprijs het geval was. Hierbij zijn geen grote
verschillen tussen de leeftijdsgroepen waar te nemen. Wel komt naar voren dat de
nettowoonlasten in elk van de bevolkingsgroepen afnemen naarmate men ouder is. 
 
De deling van de kale huur na aftrek van de individuele huursubsie op het
besteedbaar inkomen is de nettohuurquote. Deze neemt in tegenstelling tot de
nettowoonlasten juist toe naarmate men ouder is. Ondanks de lagere huur en het
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hogere ihs-gebruik is de nettohuurquote bij de ouderen hoger. Beide onderdelen
van de nettowoonlasten compenseren dus het lager wordende inkomen van ouderen
niet volledig. Opvallend is de hoge gemiddelde huurquote van de oudere
Surinamers en Antillianen. De ouderen in deze bevolkingsgroepen zijn gemiddeld
een kwart van hun besteedbaar inkomen kwijt aan nettohuurlasten. Wanneer daar
de overige woonlasten, zoals energie en dergelijke bij worden betrokken, wordt het
verschil tussen deze groep en de andere bevolkingsgroepen nog groter. 
De hogere gemiddelde huurquote bij de oudere Surinamers en Antillianen wordt
weerspiegeld in het aandeel van deze groep dat een huurquote heeft van meer dan
25%. Meer dan de helft van de ouderen in deze bevolkingsgroep heeft te maken
met een dergelijk hoge huurquote, terwijl dit bij de overige bevolking een derde is
en bij de andere groepen aanzienlijk lager. 

Geconcludeerd kan worden dat de verschillen in kwaliteit uit de vorige paragraaf
zich vertalen in de verschillen in woonlasten. Turken en Marokkanen wonen in
kwalitatief mindere woningen dan de andere bevolkingsgroepen en betalen daar
ook minder voor. Desondanks moet een groot deel van hen een beroep doen op
individuele huursubsie. De betrekkelijk lage woningkwaliteit en de navenant lagere
huren leiden er dus niet toe dat de Turken en Marokkanen de gehele woonlasten
kunnen dragen. Nu de ihs-regeling in 1997 aanzienlijk is verruimd, waardoor de
eigen bijdrage in de huur minder snel oploopt met de hoogte van de huur, zou het
voor Turken en Marokkanen aantrekkelijk kunnen worden om ook uit te zien naar
een duurdere woning met meer kwaliteit. Voor de hoogte van de nettohuurlasten
maakt dat niet zo veel meer uit. Wellicht zal daardoor de vraag vanuit de oudere
leden van deze groepen naar een meer comfortabele woning toenemen. Bij de
Surinamers en Antillianen is een dergelijk patroon al aanwezig. De relatief hoge
woningkwaliteit bij de oudere Surinamers en Antillianen vertaalt zich in een hoog
ihs-gebruik en relatief hoge woonlasten. Nieuwe gegevens moeten uitwijzen of de
nieuwe ihs-regeling hier enig soelaas heeft gebracht. 

6.6 Tevredenheid met de woning en verhuisgedrag

De kwaliteit en de betaalbaarheid van de woning spelen een belangrijke rol in de
tevredenheid van mensen met hun woonsituatie. De tevredenheid met de woon-
situatie is een belangrijke factor in de besluitvorming over een eventuele verhui-
zing. Bij ouderen spelen nog andere factoren mee, zoals de eigen gezondheid en de
geschiktheid van de woning voor ouderen met bepaalde lichamelijke beperkingen.
In deze paragraaf wordt eerst de woonsatisfactie beschreven van de verschillende
bevolkings- en leeftijdsgroepen. Vervolgens worden de verhuisgeneigdheid en het
zoekgedrag op woningmarkt geanalyseerd. Tot slot komen de verschillen tussen de
huidige en de gewenste woning aan de orde.

Woonsatisfactie

De woonsatisfactie wordt hier op twee manieren gemeten. In de eerste plaats is
gevraagd naar het oordeel van de respondenten over de geschiktheid van de woning
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voor het huishouden. In de tweede plaats is gevraagd naar de algemene
tevredenheid met de woning. 

Tabel 6.12 Oordelen over de woning, naar etniciteit en leeftijd, 1994 

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

geschiktheid woning voor het huishouden 
gemiddelde score (op schaal 1-7)

Turken en Marokkanen 4,8 4,9 5,2 4,8
Surinamers en Antillianen 5,0 5,3 5,5 5,2
Zuid-Europeanen 5,1 5,3 5,2 5,2
overige bevolking 5,8 6,0 6,0 5,9

geschiktheid woning voor het huishouden
% slecht

Turken en Marokkanen 17,2 20,5 12,3 19,6
Surinamers en Antillianen 17,2 14,0 5,2 14,8
Zuid-Europeanen 6,0 10,3 13,0 11,9
overige bevolking 4,3 2,7 2,3 3,4

tevredenheid met de woning
gemiddelde score (op schaal 1-5) 

Turken en Marokkanen 2,7 2,8 3,0 2,7
Surinamers en Antillianen 2,9 3,0 3,2 3,0
Zuid-Europeanen 2,9 3,0 3,1 3,0
overige bevolking 3,5 3,6 3,6 3,5

tevredenheid met de woning
% ontevreden

Turken en Marokkanen 37,1 34,4 30,6 36,2
Surinamers en Antillianen 29,4 23,4 20,0 28,7
Zuid-Europeanen 24,8 21,4 21,0 22,8
overige bevolking 11,0 7,5 6,9 9,0

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking  

Over de hele linie is het oordeel van de etnische minderheden over hun woon-
situatie minder positief dan bij de overige bevolking het geval is (zie tabel 6.12).
Op een schaal van 1 tot 7 beoordelen de Turkse en Marokkaanse huishoudens de
geschiktheid van hun woning voor het huishouden met één punt minder dan de
overige bevolking. De andere minderheidsgroepen nemen hierin een tussenpositie
in. De ruimte in de woning speelt hierbij een belangrijke rol. Zoals eerder naar
voren is gekomen, zijn de Turken en Marokkanen kleiner behuisd dan de andere
groepen. Het aantal kamers per persoon neemt echter wel toe met de leeftijd van
het hoofd van het huishouden. Analoog hieraan oordeelt men beter over de
geschiktheid van de woning naarmate men ouder is. Dit is zowel bij de Turken en
Marokkanen als bij de Surinamers en Antillianen het geval. Het aandeel van de
minderheden dat de woning slecht geschikt vindt, neemt dan ook af naarmate de
leeftijd hoger is. Alleen bij de Zuid-Europeanen is sprake van een toename van dit
aandeel met de leeftijd. Hiervoor is geen duidelijke verklaring aanwezig. 
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Bij de tevredenheidsscore is een vergelijkbaar patroon aanwezig. De minderheden
zijn minder tevreden dan de overige bevolking, maar de tevredenheid neemt toe
met de leeftijd. Toch is nog altijd 30% van de oudere Turken en Marokkanen en
20% van de oudere leden van de andere minderheidsgroepen ontevreden over de
woning. Het aandeel oudere huishoudens dat niet tevreden is over de woning, is bij
de minderheden veel hoger dan het aandeel dat de woning slecht geschikt vindt
voor het huishouden. Bij de overige bevolking is dit verschil veel minder groot. Er
zijn bij de mate van tevredenheid dus meer factoren in het spel dan alleen de
geschiktheid van de woning voor het huishouden. Dit komt later in deze paragraaf
naar voren, wanneer de redenen voor een gewenste verhuizing worden besproken. 

Tabel 6.13 Verhuisgeneigdheid, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

wil beslist niet verhuizen
Turken en Marokkanen 54,7 57,0 72,0 53,5
Surinamers en Antillianen 46,0 63,9 77,2 55,8
Zuid-Europeanen 52,7 70,7 75,6 61,4
overige bevolking 63,2 78,9 82,9 72,7

wil eventueel wel verhuizen
Turken en Marokkanen 12,0 14,4 8,4 14,7
Surinamers en Antillianen 20,3 12,1 9,7 15,3
Zuid-Europeanen 8,7 13,5 9,9 13,4
overige bevolking 18,4 12,1 9,6 13,9

wil verhuizen 
Turken en Marokkanen 33,2 28,6 19,5 31,8
Surinamers en Antillianen 33,8 24,0 12,9 28,9
Zuid-Europeanen 38,6 15,9 14,6 28,9
overige bevolking 18,4 9,0 7,6 13,4

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

Verhuisgeneigdheid

Naarmate mensen ouder worden, zijn zij minder geneigd veranderingen aan te
brengen in hun leef- en woonomstandigheden. Dit is een algemeen patroon, dat
voor elk van de hier onderscheiden bevolkingsgroepen geldt. De wens om te
verhuizen neemt aanzienlijk af naarmate de leeftijd vordert (zie tabel 6.13).
Ongeveer drie kwart van de oudere minderheden wil beslist niet verhuizen, terwijl
dit aandeel onder de referentiegroep van 30-39 jaar nog maar de helft bedraagt. Bij
de overige bevolking is dat aandeel in alle leeftijdscategorieën hoger.
Van de oudere Turken en Marokkanen wil desondanks nog altijd één op de vijf
huishoudens beslist verhuizen, terwijl dat voor de overige bevolking niet meer dan
één op de dertien huishoudens is. De Surinamers, Antillianen en de Zuid-Euro-
peanen nemen hierbij een tussenpositie in. 
Dit patroon past in het beeld dat naar voren is gekomen bij de tevredenheid met de
woning.
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Opvallend is dat uit de gegevens naar voren komt dat ouderen uit de minderheden
vrijwel niet aangeven naar het buitenland, in dit geval hun herkomstland, te willen
verhuizen. Misschien leeft de wens nog wel, maar wordt deze niet uitgesproken
wanneer de directe relatie gelegd wordt met een concrete verhuizing. 

Tabel 6.14 Verhuisredenen, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

familieomstandigheden/werk/studie/overig
Turken en Marokkanen 24,3 11,0 18,6 21,1
Surinamers en Antillianen 26,9 31,7 14,4 30,8
Zuid-Europeanen 45,3 22,2 4,7 22,8
overige bevolking 34,4 30,9 21,2 33,6

gezondheid/leeftijd
Turken en Marokkanen 4,9 10,4 20,8 6,0
Surinamers en Antillianen 2,0 7,2 16,9 4,4
Zuid-Europeanen 4,0 8,3 3,9 5,0
overige bevolking 0,8 3,7 25,8 9,5

woning/buurt 
Turken en Marokkanen 70,9 78,6 60,6 72,9
Surinamers en Antillianen 70,9 61,0 68,8 64,9
Zuid-Europeanen 63,0 69,5 91,4 72,1
overige bevolking 65,1 65,3 53,0 56,8

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

De hogere verhuisgeneigdheid bij de oudere minderheden wordt deels verklaard
door de reden die men opgeeft voor de gewenste verhuizing. Bij alle bevolkings-
groepen is de woning en/of de buurt verreweg de belangrijkste reden om te ver-
huizen (zie tabel 6.14). Wat echter opvalt, is dat bij de ouderen deze verhuisreden
vaker wordt opgegeven door de minderheden dan door de overige bevolking. Dit
betekent dat ook op latere leeftijd de minderheden pogingen doen de woonsituatie
te verbeteren. Bij de ouderen onder de overige bevolking speelt de gezondheid en/of
de leeftijd een belangrijke rol in het woningmarktgedrag. Deze verhuisreden wordt
bij elk van de bevolkingscategorieën vaker genoemd naarmate men ouder is. In veel
gevallen gaat het dan om een noodzakelijke verhuizing, omdat de gezondheid
mensen ertoe noopt kleiner te gaan wonen of omdat het traplopen problemen gaat
opleveren. 
De wens van de ouderen uit de minderheden om de woonsituatie ook op latere
leeftijd te verbeteren, hangt samen met de eerdergenoemde positie op de woning-
markt van deze groepen. Huishoudens uit de overige bevolking hebben op middel-
bare leeftijd de top van de wooncarrière bereikt, waarna zij zich alleen nog maar tot
een verhuizing laten dwingen wanneer de gezondheid een belemmerende factor
gaat spelen. Bij de minderheden spelen op oudere leeftijd nog meer factoren een
rol. Men is nog druk bezig de wooncarrière te vervolmaken. Dit heeft te maken met
de kortere verblijfsduur in Nederland en met de beperktere financiële middelen van
de minderheden.  
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Tabel 6.15 Zoekgedrag, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

wil wel verhuizen, maar is nog niet op zoek
Turken en Marokkanen 29,9 23,4 15,8 28,3
Surinamers en Antillianen 30,5 35,2 29,1 33,8
Zuid-Europeanen 19,5 44,8 51,7 40,4
overige bevolking 40,1 46,6 44,0 44,6

langer dan een jaar op zoek
Turken en Marokkanen 49,4 52,4 68,0 45,2
Surinamers en Antillianen 38,2 46,3 32,7 34,8
Zuid-Europeanen 45,0 30,7 31,0 19,0
overige bevolking 26,0 27,9 31,8 25,2

gemiddeld aantal ondernomen activiteiten  a

Turken en Marokkanen 2,6 2,6 2,0 2,3
Surinamers en Antillianen 2,4 1,9 2,1 2,2
Zuid-Europeanen 2,5 2,0 3,7 2,6
overige bevolking 2,3 2,1 2,2 2,3

Bij de groep die al op zoek is.a

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

Ouderen uit de minderheden zijn ook veel actiever op zoek naar een andere woning
dan de overige bevolking. Bijna de helft van de ouderen uit de overige bevolking
die aangeeft te willen verhuizen, is nog niet actief op zoek. Bij de oudere minder-
heden is dit aandeel veel lager (zie tabel 6.15). 
Opvallend is dat de oudere Turken en Marokkanen actiever op zoek zijn naar een
andere woning dan de jongere leden van deze bevolkingsgroepen. Opvallend is ook
dat de oudere Turken en Marokkanen al veel langer op zoek zijn naar een andere
woning dan de andere bevolkingsgroepen. Deze bevolkingsgroep heeft blijkbaar
grote moeite de woonwensen te vervullen. Het aandeel van de andere minderheids-
groepen dat al langer dan een jaar op zoek is naar een woning, wijkt niet af van dat
van de overige bevolking. 

Oudere Turken en Marokkanen zijn wel actiever op zoek, maar gebruiken niet
meer kanalen om een woning te verkrijgen. Meestal wordt vooral de woning-
corporatie genoemd als instantie waartoe men zich richt om aan een andere woning
te komen. Vaak ook worden familieleden en kennissen ingeschakeld. Men is echter
niet op zoek bij particuliere verhuurders en ook kijkt men niet buiten de gemeente-
grenzen om informatie over woningen in omliggende woonplaatsen te verkrijgen. 
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Tabel 6.16 Kenmerken huidige en gewenste woning van doorstromers,  naar etniciteit en leeftijd, 1994 (ina

procenten)

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

eengezinswoningen
Turken en Marokkanen huidig 19,7 25,8 28,6 21,0

gewenst 50,6 57,5 55,9 54,9
Surinamers en Antillianen huidig 26,0 29,0 17,7 22,7

gewenst 64,7 44,4 19,3 52,2
Zuid-Europeanen huidig 31,4 36,9 25,4 28,0

gewenst 62,5 63,3 12,7 52,7
overige bevolking huidig 55,0 70,4 70,6 53,2

gewenst 82,5 79,2 52,5 69,2

huurwoningen
Turken en Marokkanen huidig 99,5 94,3 97,4 97.7

gewenst 90,6 93,9 93,1 90,0
Surinamers en Antillianen huidig 92,2 84,1 95,7 91,7

gewenst 69,7 79,2 95,7 76,5
Zuid-Europeanen huidig 81,0 83,1 90,0 87,0

gewenst 62,3 71,7 95,1 67,3
overige bevolking huidig 64,6 49,9 60,8 69,3

gewenst 30,4 38,4 71,1 47,1

gewenste woning groter dan
huidige

Turken en Marokkanen 56,6 50,1 35,4 53,5
Surinamers en Antillianen 51,3 33,7 23,3 50,3
Zuid-Europeanen 43,8 43,8 26,5 53,6
overige bevolking 52,7 30,3 9,3 40,3

gewenste woonkamer groter dan
huidige

Turken en Marokkanen 48,8 43,3 27,0 45,9
Surinamers en Antillianen 48,9 46,1 29,9 48,0
Zuid-Europeanen 31,6 64,6 16,0 47,4
overige bevolking 53,3 44,9 30,7 47,3

Doorstromers zijn huishoudens die zelfstandig een gewone woning bewonen en willen verhuizen naar eena

andere gewone woning.

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

De gewenste woning

Bij de wensen ten aanzien van de woning waarnaar men op zoek is, verschillen de
bevolkings- en de leeftijdsgroepen duidelijk van elkaar (zie tabel 6.16). Elk van de
bevolkingsgroepen wil in vergelijking met de huidige woonsituatie vaker in een
eengezinswoning wonen, vaker in een koopwoning, vaker in een grotere woning en
vaker in een woning met een grotere woonkamer. Elk van de groepen wil de
woonsituatie verbeteren, klimmen op de ladder van de woninghiërarchie. 
De verhuisgeneigden onder de minderheidsgroepen willen vooral vaker in een
eengezinswoning wonen dan nu het geval is. Eén van de oorzaken hiervan is dat de
uitgangssituatie van deze groepen veel slechter is. Woont van de verhuisgeneigden
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onder overige bevolking al meer dan de helft in een eengezinswoning, bij de
minderheden is dat nog geen kwart van de verhuisgeneigden. 
Hierbij zijn grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen waarneembaar. Wil bij de
referentiegroep van 30-39-jarigen onder de overige bevolking meer dan 80% van de
verhuisgeneigden een eengezinswoning, bij de ouderen is dat nog maar ruim de
helft. Bij deze laatste groep is er zelfs een grote gewenste verhuisstroom van
eengezinswoningen naar flat- of etagewoningen. Van de woningzoekenden in deze
leeftijdsgroep woont nu 70% in een eengezinswoning, terwijl niet meer dan de helft
een eengezinswoning wil. Veel ouderen willen de woonsituatie aanpassen aan de
veranderde huishoudenssituatie (de kinderen zijn het huis uit) en de leeftijd
(minder huishoudelijk werk en minder trappen lopen). 
Bij Turken en Marokkanen is dit duidelijk anders. Ook hier willen de jongere
huishoudens vaker in een eengezinswoning wonen dan nu het geval is, maar deze
wens neemt niet af naarmate men ouder wordt. Ook bij de oudere Turken en
Marokkanen leeft de wens om van een flat- of etagewoning naar een eengezins-
woning te verhuizen. Dit past in het eerder geschetste beeld van de positie van deze
groepen op de woningmarkt. Hun woonaspiraties zijn op eerdere leeftijd nog niet
verwezenlijkt, zoals bij de overige bevolking al wel het geval is. Daar komt bij dat
de oudere huishoudens bij de Turken en Marokkanen gemiddeld genomen groter
van omvang zijn dan bij de overige bevolking het geval is.
De oudere Surinamers en Antillianen nemen een tussenpositie in. Bij deze groepen
neemt de wens om van een flat- of etagewoning naar een eengezinswoning te
verhuizen af naarmate men ouder is. 
Wel willen de oudere Surinamers en Antillianen relatief vaak in een grotere
woning wonen dan waarin zij nu wonen, zowel wat het aantal kamers als wat de
grootte van de woonkamer betreft. Bij de oudere Turken en de Marokkanen is
vooral een toename van het aantal kamers van belang, terwijl deze wens bij de
ouderen onder de overige bevolking nauwelijks leeft. De ouderen uit de overige
bevolking willen vooral een grotere woonkamer.

De woonaspiraties van de verhuisgeneigde Turken en Marokkanen moeten vooral
worden verwezenlijkt binnen het aanbod in de huursector. Zowel bij de jongere als
de oudere leden van deze bevolkingsgroepen is er nauwelijks vraag naar een
koopwoning. Bij de Surinamers en Antillianen bestaat deze vraag wel, vooral bij de
jongere huishoudens, bij de ouderen niet. Eenzelfde patroon is aanwezig bij de
Zuid-Europeanen. Bij de overige bevolking neemt de wens om te kopen af met de
leeftijd. De oudere verhuisgeneigden onder deze groep willen zelfs vaker van een
koop- naar een huurwoning verhuizen dan omgekeerd. 

Conclusie

Het gedrag op de woningmarkt van ouderen uit de minderheden wijkt af van dat
van de overige bevolking. In de eerste plaats willen ouderen uit de minderheden
vaker verhuizen en zijn zij vaker actief op zoek. In de tweede plaats willen vooral
de Turken en Marokkanen hun woonsituatie op oudere leeftijd nog verbeteren,
terwijl de ouderen onder de overige bevolking juist kleiner willen gaan wonen en
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vaker in een flat- of etagewoning. De ouderen onder de andere minderheidsgroepen
nemen hierbij een tussenpositie in. De oorzaak van deze afwijkende positie van de
minderheden, vooral de Turken en Marokkanen, is dat zij op middelbare leeftijd
nog niet de top van hun wooncarrière hebben bereikt, zoals bij een groot deel van
de overige bevolking wel het geval is. Men wenst nog verbetering en ziet daar
blijkbaar mogelijkheden toe, al geeft de lange zoektijd bij de Turkse en Marok-
kaanse ouderen hierover wel te denken.  

6.7 Specifieke woonkenmerken relevant voor ouderen

Een belangrijke factor in het verhuisgedrag van ouderen is de geschiktheid van de
huidige woning voor bewoning op latere leeftijd. Uit onderzoek naar beperkingen
in het dagelijks leven van ouderen is naar voren gekomen dat ouderen vaak eerst
moeite krijgen met traplopen, voordat er zich andere beperkingen voordoen
(Timmermans et al. 1997). Problemen met traplopen worden dan ook verreweg het
meest genoemd, wanneer gevraagd wordt naar problemen met dagelijkse hande-
lingen in en om het huis. 

Tabel 6.17 Geschiktheid woning voor ouderen, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

woning bereikbaar zonder traplopen
Turken en Marokkanen 43,4 49,1 47,7 43,9
Surinamers en Antillianen 52,0 55,3 67,7 51,7
Zuid-Europeanen 56,8 56,3 60,1 50,7
overige bevolking 75,0 82,4 81,0 75,0

alle kamers gelijkvloers
Turken en Marokkanen 57,1 56,3 48,8 59,7
Surinamers en Antillianen 53,8 47,0 61,6 59,5
Zuid-Europeanen 43,2 38,5 49,5 48,2
overige bevolking 29,4 25,3 36,1 37,8

bereikbaar zonder traplopen én alle kamers
gelijkvloers in flat-/etagewoningen

Turken en Marokkanen 22,0 22,8 33,0 23,5
Surinamers en Antillianen 25,7 21,3 49,3 28,7
Zuid-Europeanen 21,1 18,2 33,5 20,2
overige bevolking 22,7 27,2 39,8 32,3

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

Uit de gegevens in tabel 6.17 komt naar voren dat ouderen uit de overige bevolking
veel vaker in een woning wonen die zonder traplopen is te bereiken dan ouderen uit
de minderheden. Van de totale overige bevolking woont drie kwart in een
dergelijke woning; bij de Surinamers en Antillianen en Zuid-Europeanen bedraagt
dat aandeel maar de helft en bij de Turken en Marokkanen is dat nog lager. Dit
heeft te maken met de soort woning waarin deze groepen wonen. Etnische
minderheden wonen veel minder vaak in een eengezinswoning dan de overige
bevolking. Bijna alle eengezinswoningen zijn zonder traplopen bereikbaar. De
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uitkomsten van deze vergelijking zijn dus niet verwonderlijk. Worden de
verschillende leeftijdsgroepen met elkaar vergeleken, dan blijkt dat alleen bij de
Surinamers en Antillianen het aandeel bereikbare woningen oploopt naarmate men
ouder is. In de praktijk betekent dit dat ouderen uit deze bevolkingsgroepen vaker
in een flatwoning wonen die met een lift bereikbaar is dan bij jongere huishoudens
het geval is. 

Een tweede woningkenmerk van belang voor ouderen is in hoeverre de belang-
rijkste vertrekken in de woning bereikbaar zijn zonder traplopen: liggen de
woonkamer, keuken, slaapkamer en het sanitair gelijkvloers? Dit blijkt bij de
etnische minderheden vaker het geval te zijn dan bij de overige bevolking. Ook dit
heeft weer te maken met het type woning waarin men woont. In een eengezins-
woning zijn deze vertrekken (bijna) per definitie niet gelijkvloers. Alleen in
bungalows, het minst voorkomende type eengezinswoning, is dit wel het geval. 
De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn direct herleidbaar tot het woningtype.
Ouderen onder de Turken en Marokkanen wonen minder vaak in een gelijkvloerse
woning dan jongeren, omdat immers het aandeel eengezinswoningen bij deze
minderheidsgroepen toeneemt met de leeftijd. Bij de andere bevolkingsgroepen
loopt daarentegen het aandeel gelijkvloerse woningen op met de leeftijd. De
ouderen uit deze groepen wonen dan ook vaker in een flat- of etagewoning dan de
jongeren. 

Wanneer iemand problemen heeft met traplopen, is zowel van belang dat de
woning zonder traplopen bereikbaar is, als dat de belangrijkste vertrekken
gelijkvloers liggen. Niet meer dan een derde tot de helft van de ouderen onder elk
van de bevolkingsgroepen blijkt in een woning te wonen die aan beide voorwaarden
voldoet. De verschillen tussen de bevolkingsgroepen zijn bij combinatie van
kenmerken minder groot dan bij beide kenmerken apart. Het hoge aandeel
eengezinswoningen bij de overige bevolking wordt gecompenseerd door het lage
aandeel bereikbare flat- en etagewoningen bij de minderheden. Alleen oudere
Surinamers en Antillianen wonen vaker in een geschikte woning dan de ouderen
uit de andere groepen. Bij elk van de bevolkingsgroepen neemt het aandeel
geschikte woningen wel toe naarmate men ouder wordt.

Niet elke oudere hoeft echter in een woning te wonen die zonder traplopen bereik-
baar is en waarin alle essentiële vertrekken zonder traplopen bereikbaar zijn. Veel
ouderen krijgen hier pas op oudere leeftijd dan 69 jaar behoefte aan. Toch ligt het
voor de hand dat ouderen die de wens te kennen geven te willen verhuizen, hiermee
rekening houden. Dit blijkt echter bij lang niet alle verhuisgeneigden het geval te
zijn (zie tabel 6.18).
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Tabel 6.18 Specifieke ouderenkenmerken gewenste woning van doorstromers,  naar etniciteit en leeftijd, 1994 (ina

procenten)

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

woning bereikbaar zonder traplopen van belang
Turken en Marokkanen 28,4 40,2 54,0 31,1
Surinamers en Antillianen 25,1 26,4 56,5 30,0
Zuid-Europeanen 19,9 37,2 57,2 25,6
overige bevolking 22,4 33,5 72,7 34,6

alle kamers gelijkvloers van belang
Turken en Marokkanen 28,6 30,9 49,4 28,4
Surinamers en Antillianen 17,5 30,0 50,5 27,8
Zuid-Europeanen 13,5 41,5 62,7 24,4
overige bevolking 7,1 25,1 71,5 25,6

Doorstromers zijn huishoudens die zelfstandig een gewone woning bewonen en willen verhuizen naar eena

andere gewone woning.

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

Voor maar de helft van de verhuisgeneigde ouderen uit de minderheden blijkt een
bereikbare woning van essentieel belang te zijn bij het zoeken naar een andere
woning. Bij de ouderen onder de overige bevolking ligt dat aandeel aanzienlijk
hoger. Wel neemt dit aandeel bij alle bevolkingsgroepen toe met de leeftijd.
Eenzelfde patroon is aanwezig bij de wens om in een gelijkvloerse woning te
wonen. Deze wens is groter naarmate men ouder is, maar is bij de overige bevol-
king in sterkere mate aanwezig dan bij de minderheden. Hier kan een verband
worden gelegd met de conclusies uit de vorige paragraaf. De verhuisgeneigdheid
onder ouderen uit de minderheden is groter dan bij de ouderen uit de overige
bevolking. De ouderen uit de overige bevolking willen vaker vanwege hun
gezondheid of leeftijd verhuizen dan de ouderen uit de minderheden. Een deel van
de ouderen uit de minderheden geeft aan te willen verhuizen omdat zij op zoek zijn
naar een andere en betere woning. Deze groep neemt daardoor een duidelijk andere
positie op de woningmarkt in. Het verhuisgedrag van de ouderen uit de minder-
heden is niet vergelijkbaar met dat van ouderen in het algemeen. Deze huishoudens
zullen andere woningkenmerken belangrijk vinden dan de ouderen die vanwege de
leeftijd of gezondheid verhuizen. 

6.8 Kenmerken van de buurt en de woonomgeving

De arbeidsparticipatie onder de leeftijdscategorie '55-69 jaar' is laag. Dit betekent
dat ouderen voor hun dagelijkse leven veelal zijn aangewezen op hun woning en de
buurt waarin de woning staat. De directe leefomgeving wordt belangrijker naar-
mate mensen ouder worden. Dit komt deels door de toename van vrije tijd en deels
door het kleiner worden van de actieradius van ouderen, die het gevolg kan zijn
van lichamelijke beperkingen en een afnemend inkomen. Van de etnische minder-
heden is bekend dat zij meer op de woonbuurt zijn gericht dan de overige bevol-
king. Bij de oudere minderheden is dit in nog sterkere mate het geval. Bij de
bespreking van de lokale onderzoeken kwam dit al naar voren, maar ook de keuze
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voor bepaalde woonbuurten geeft dit aan. Men vindt de buurt waarin mensen
wonen van dezelfde herkomst en die dezelfde taal spreken, van groot belang. De
woonomgeving en de buurt maken een belangrijk onderdeel uit van de woonsituatie
van mensen. Dit belang neemt toe met het oplopen van de leeftijd van de bewoners.

Tabel 6.19 Buurttypering woningvoorraad, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle
leeftijden)

buurten <1945, vooral etagewoningen, vooral
huurwoningen

Turken en Marokkanen 16,2 14,9 16,4 15,3
Surinamers en Antillianen 11,1 16,8 12,5 13,5
Zuid-Europeanen 12,2 13,4 13,2 13,7
overige bevolking 4,8 3,3 2,8 4,4

buurten 1945-'74, vooral eengezinswoningen, vooral
huurwoningen 

Turken en Marokkanen 13,8 11,7 19,7 13,1
Surinamers en Antillianen 5,5 5,2 3,4 4,5
Zuid-Europeanen 7,4 11,1 15,3 9,5
overige bevolking 6,5 8,8 13,9 9,3

buurten 1945-'74, vooral etagewoningen, vooral
huurwoningen 

Turken en Marokkanen 19,5 19,1 11,4 21,8
Surinamers en Antillianen 19,6 14,1 19,3 16,3
Zuid-Europeanen 14,5 11,2 13,2 13,4
overige bevolking 5,7 2,4 7,3 7,3

buurten na 1975, vooral etagewoningen, vooral
huurwoningen

Turken en Marokkanen 8,1 9,3 8,2 9,0
Surinamers en Antillianen 12,6 10,6 22,6 13,4
Zuid-Europeanen 5,9 6,8 5,4 6,6
overige bevolking 2,8 1,8 2,3 3,0

overige buurten
Turken en Marokkanen 42,4 45,0 44,3 40,8
Surinamers en Antillianen 51,2 53,3 42,2 52,3
Zuid-Europeanen 60,0 57,5 52,9 56,8
overige bevolking 80,2 81,6 73,7 76,0

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking  

In deze paragraaf wordt een aantal buurtaspecten beschreven. Eerst wordt ingegaan
op de kenmerken van de buurt waarin men woont: de aard van de woningvoorraad,
het inkomensniveau en het voorzieningenniveau. Tevens worden de wensen ten
aanzien van de buurt beschreven van degenen die willen verhuizen. Vervolgens
wordt een aantal aspecten beschreven van mogelijke overlast die mensen in hun
buurt ervaren. Tot slot wordt ingegaan op het oordeel dat mensen over hun buurt
hebben.
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Kenmerken van de buurt; huidig en gewenst 

Er is een aantal buurttypen aan te wijzen die vaker door de minderheden worden
bewoond dan door de overige bevolking. Dit heeft te maken met het feit dat
minderheden ruimtelijk minder gespreid over Nederland wonen dan de overige
bevolking. De minderheden zijn sterk oververtegenwoordigd in de grote steden, wat
gevolgen heeft voor het soort woningen waarin zij wonen. De kenmerken van de
woningen waarin de minderheden wonen, komen terug in de samenstelling van de
woningvoorraad van de buurten waarin men woont. In tabel 6.19 zijn de buurttypen
weergegeven die gekenmerkt worden door een oververtegenwoordiging van
minderheden. Meer dan de helft van Turkse en Marokkaanse huishoudens woont in
buurten waar huurwoningen domineren. Bij de andere groepen minderheden ligt
dit aandeel iets lager, bij de overige bevolking veel lager.
Ook wonen de minderheden veelal in buurten waar flat- of etagewoningen domi-
neren. Uitzondering hierop is de oververtegenwoordiging van Turken en Marok-
kanen in wijken die kort na de oorlog zijn gebouwd en waar eengezinswoningen in
de huursector domineren. Hieruit komt de voorkeur voor dergelijke woningen van
deze groepen naar voren. Verder springt het relatief hoge aandeel Surinamers en
Antillianen in nieuw gebouwde buurten met flat- of etagewoningen in de huur-
sector eruit.
Hierbij is een duidelijk verschil tussen de leeftijdsgroepen aanwezig. Eén op de vijf
oudere Surinamers en Antillianen woont in een dergelijke buurt, terwijl dit aandeel
bij de ouderen uit de overige bevolking niet meer dan één op de vijftig bedraagt. Bij
de andere bevolkingsgroepen en buurttypen zijn weinig verschillen tussen de leef-
tijdsgroepen waarneembaar. Ouderen wonen niet vaker in vooroorlogse buurten
dan jongeren en ook niet vaker in buurten die in de eerste decennia na de oorlog
gebouwd zijn. Alleen in de vroegnaoorlogse buurten met veel eengezinswoningen
in de huursector is het aandeel van de ouderen in drie van de vier groepen duidelijk
hoger dan bij de jongeren. 
Het grote aandeel bij elk van de bevolkings- en leeftijdsgroepen in de categorie
'overige buurten' geeft aan dat er een grote spreiding is over de buurttypen. Er zijn
wel duidelijke concentraties van minderheden in bepaalde buurttypen aanwijsbaar,
maar over het geheel genomen wonen de minderheden gespreid over een groot
aantal buurttypen. Dit gaat op voor zowel jongeren als ouderen uit de minderheden.

De minderheden wonen vaker in buurten waarin de lagere-inkomensgroepen de
meerderheid van de buurtbevolking uitmaken (zie tabel 6.20). Dit is vooral het
geval bij de Turken en Marokkanen. Drie kwart van de huishoudens in deze groep
woont in een dergelijke buurt. Bij de overige bevolking bedraagt dat aandeel niet
meer dan een derde. De Surinamers, Antillianen en Zuid-Europeanen nemen een
tussenpositie in. 
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Tabel 6.20 Inkomensniveau buurtbewoners, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten van bevolkings- en
leeftijdsgroep)

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

merendeel lagere inkomens in de buurta

Turken en Marokkanen 74,6 78,0 68,7 76,3
Surinamers en Antillianen 56,0 50,5 64,6 58,1
Zuid-Europeanen 39,9 56,6 60,8 54,2
overige bevolking 30,3 27,1 34,7 34,7

merendeel hogere inkomens in de buurt  b

Turken en Marokkanen 8,0 7,7 12,2 8,3
Surinamers en Antillianen 21,3 25,5 18,4 20,7
Zuid-Europeanen 34,5 23,5 14,3 23,6
overige bevolking 40,3 45,9 39,9 38,3

evenveel lagere als hogere inkomens in de buurt 
Turken en Marokkanen 17,3 14,2 19,1 15,4
Surinamers en Antillianen 22,6 24,0 17,0 21,2
Zuid-Europeanen 25,6 19,9 24,9 22,2
overige bevolking 29,4 27,0 25,4 27,0

Aankomen lager dan 2.500 gulden netto per maand.a

Inkomen hoger dan 2.500 gulden netto per maand.b

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

Bij de buurttypering naar inkomen blijkt er een duidelijker leeftijdspatroon aan-
wezig te zijn dan bij de buurttypering op basis van de woningvoorraad. Bij drie van
de vier groepen neemt het aandeel huishoudens in buurten met een meer welge-
stelde bevolking af naarmate de leeftijd hoger is. Ouderen wonen vaker in buurten
waar een laag inkomen domineert dan huishoudens in de leeftijdsgroep jongere
ouderen (40-54 jaar). Alleen bij de Turken en Marokkanen is dit niet het geval,
maar het aandeel van deze groep in de rijkere buurten is bij elk van de leeftijds-
groepen erg laag. 

Het gegeven dat minderheden vaker in de grote steden wonen dan de overige bevol-
king, komt duidelijk naar voren bij de vergelijking van het voorzieningenniveau in
de buurt. In de buurten waar de minderheden wonen, is een aantal voorzieningen
vaker binnen handbereik dan in de buurten waar de overige bevolking woont (zie
tabel 6.21). Minderheden hebben vaker winkels voor dagelijkse voorzieningen,
medische voorzieningen en openbaar vervoer in de buurt dan de overige bevolking.
Daarentegen ontbreekt het in de buurt waar huishoudens uit de minderheids-
groepen wonen vaker aan groenvoorzieningen. 
Opvallend is dat bij de overige bevolking het aandeel huishoudens zonder voor-
zieningen in de buurt toeneemt naarmate men ouder is. Bij de minderheden is dat
patroon minder duidelijk aanwezig. Alleen de Surinamers en Antillianen laten een
vergelijkbaar beeld zien. Bij de andere groepen is er juist sprake van een hoger
niveau van voorzieningen bij de oudere huishoudens. 
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Tabel 6.21 Voorzieningenniveau in de buurt, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

winkels voor dagelijkse voorzieningen
niet aanwezig

Turken en Marokkanen 15,5 17,6 12,7 14,7
Surinamers en Antillianen 8,3 6,9 13,0 8,4
Zuid-Europeanen 11,1 17,3 18,0 13,1
overige bevolking 16,9 19,4 21,9 18,9

medische voorzieningen
niet aanwezig 

Turken en Marokkanen 19,1 13,6 14,0 15,8
Surinamers en Antillianen 8,5 7,8 11,4 9,0
Zuid-Europeanen 23,7 11,0 11,7 16,5
overige bevolking 16,6 16,9 19,1 17,4

halte openbaar vervoer
niet aanwezig 

Turken en Marokkanen 7,3 10,2 5,2 8,4
Surinamers en Antillianen 4,0 1,4 9,2 3,9
Zuid-Europeanen 7,0 8,1 8,1 7,7
overige bevolking 11,3 11,9 13,5 12,0

groenvoorzieningen
niet aanwezig

Turken en Marokkanen 30,9 23,7 19,4 27,5
Surinamers en Antillianen 19,7 29,0 17,8 24,8
Zuid-Europeanen 18,9 17,2 24,4 19,4
overige bevolking 14,7 11,6 9,9 13,2

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

In hun totaliteit gezien geven de buurtkenmerken een indicatie van de wooncarrière
van huishoudens, wanneer onderscheid gemaakt wordt tussen de leeftijdsgroepen.
De 40-54-jarigen wonen minder vaak dan de 30-39-jarigen en 55-69-jarigen in
wijken met veel flat- of etagewoningen in de huursector en minder vaak in wijken
waar lagere-inkomensgroepen domineren.
Er is een golfbeweging waarneembaar, waarbij de top van de wooncarrière op
middelbare leeftijd wordt bereikt. Alleen bij de Turken en Marokkanen is er een
afwijkend patroon, waarbij de opwaarste lijn in de woningcarrière ook op latere
leeftijd wordt voortgezet. Dit sluit aan bij de conclusie uit de eerdere paragrafen
over het woningmarktgedrag van deze groepen. 

Uit de wensen van potentiële verhuizers ten aanzien van de buurt komt naar voren
dat elk van de bevolkings- en leeftijdscategorieën de woonsituatie wil verbeteren
waar het de buurtkenmerken aangaat (zie tabel 6.22). Men wil verhuizen naar een
buurt die niet wordt gekenmerkt door veel huurwoningen, veel flat- of etage-
woningen en veel lagere-inkomensgroepen. Iedereen wil graag verhuizen naar een
buurt met een hogere status dan de huidige. Hierbij moet worden aangetekend dat
een groot deel van de potentiële verhuizers aangeeft geen specifieke voorkeur voor
een bepaalde buurt te hebben. 
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Tabel 6.22 Kenmerken huidige en gewenste buurt van doorstromers,  naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)a

30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

buurt in centrum of op loopafstand van
centrumb

Turken en Marokkanen huidig 40,7 33,6 45,9 37,9
gewenst 51,9 41,0 57,9 47,8

Surinamers en Antillianen huidig 43,2 21,8 40,2 39,7
gewenst 38,4 33,0 45,2 41,6

Zuid-Europeanen huidig 38,0 40,1 43,3 40,8
gewenst 55,3 44,9 29,4 47,0

overige bevolking huidig 55,9 51,2 49,2 54,3
gewenst 45,8 45,0 62,9 51,6

buurt met voor het merendeel
huurwoningenc

Turken en Marokkanen huidig 89,0 76,9 86,4 84,6
gewenst 66,0 69,2 52,8 62,7

Surinamers en Antillianen huidig 75,5 73,3 83,3 70,4
gewenst 34,9 58,0 78,7 42,8

Zuid-Europeanen huidig 55,6 64,0 79,7 61,0
gewenst 23,1 28,3 81,7 32,6

overige bevolking huidig 40,4 36,2 43,2 43,2
gewenst 8,1 11,8 23,9 13,9

buurt met voor het merendeel
eengezinswoningend

Turken en Marokkanen huidig 21,5 23,8 24,5 23,1
gewenst 40,0 63,5 40,4 51,4

Surinamers en Antillianen huidig 27,9 20,7 18,5 25,0
gewenst 59,9 35,4 34,3 49,0

Zuid-Europeanen huidig 41,1 23,6 34,1 26,1
gewenst 69,6 43,8 13,6 47,9

overige bevolking huidig 55,5 64,8 63,8 53,6
gewenst 78,6 79,3 66,2 73,7

buurt met voor het merendeel hogere
inkomense

Turken en Marokkanen huidig 7,3 4,3 13,9 7,9
gewenst 28,8 16,8 23,7 21,4

Surinamers en Antillianen huidig 20,3 14,9 5,2 14,7
gewenst 45,9 51,3 31,7 44,1

Zuid-Europeanen huidig 35,9 19,0 0,0 17,6
gewenst 46,1 50,2 17,4 43,6

overige bevolking huidig 35,7 40,6 39,6 32,9
gewenst 54,7 58,5 52,4 52,8

Doorstromers zijn huishoudens die zelfstandig een gewone woning bewonen en willen verhuizen naar eena

andere gewone woning.
Geen voorkeur: Turken en Marokkanen (27,7%), Surinamers en Antillianen (25,2%), Zuid-Europeanen (23,1%),b

overige bevolking (23,8%).
Geen voorkeur: Turken en Marokkanen (56,8%), Surinamers en Antillianen (51,1%), Zuid-Europeanen (52,3%),c

overige bevolking (47,7%).
Geen voorkeur: Turken en Marokkanen (52,2%), Surinamers en Antillianen (43,2%), Zuid-Europeanen (42,7%),d

overige bevolking (34,2%).
Geen voorkeur: Turken en Marokkanen (58,0%), Surinamers en Antillianen (51,1%), Zuid-Europeanen (45,1%),e

overige bevolking (43,1%).

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking
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Tabel 6.23 Overlast in de buurt, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

overlast vernieling/ bekladding
(in sterke mate)

Turken en Marokkanen 10,7 11,1 2,1 11,0
Surinamers en Antillianen 17,0 15,1 15,1 14,4
Zuid-Europeanen 11,6 11,0 14,0 13,8
overige bevolking 6,9 6,1 5,5 6,6

overlast stank/stof/vuil
(in sterke mate )

Turken en Marokkanen 16,6 14,5 4,0 14,1
Surinamers en Antillianen 17,4 18,0 8,6 17,3
Zuid-Europeanen 8,2 5,6 12,5 9,5
overige bevolking 9,0 8,5 9,3 8,8

overlast verkeerslawaai
(in sterke mate )

Turken en Marokkanen 15,4 13,9 6,5 16,0
Surinamers en Antillianen 9,3 13,5 6,2 12,2
Zuid-Europeanen 13,0 12,9 8,6 13,2
overige bevolking 10,1 10,0 10,3 10,3

overlast lawaai door buurtbewoners
(in sterke mate)

Turken en Marokkanen 13,7 11,0 4,4 14,0
Surinamers en Antillianen 13,3 15,0 13,5 16,0
Zuid-Europeanen 14,8 8,1 11,9 13,6
overige bevolking 7,7 6,0 4,2 6,5

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking

Turken en Marokkanen vinden vooral een buurt met minder huurwoningen en
meer eengezinswoningen van belang, terwijl de Surinamers en Antillianen vooral
in een buurt met meer hogere-inkomensgroepen zouden willen wonen. Vergelijking
van de verschillende leeftijdsgroepen geeft aan dat de mate van de gewenste
verbetering afneemt naarmate men ouder is. Dit is het duidelijkst bij de overige
bevolking. Bij deze groep valt op dat de wens om dichter bij het centrum te wonen
toeneemt met de leeftijd. Het gemis aan voorzieningen in de buurt is daaraan
waarschijnlijk debet. 

Buurtbeleving

Zijn de fysieke kenmerken van de buurt en de status van de buurtbevolking
belangrijke elementen in het oordeel over en de voorkeur voor een buurt, minstens
even belangrijk zijn de sfeer in de buurt en de persoonlijke beleving daarvan. De
sfeer in de buurt wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin mensen
overlast ervaren. In tabel 6.23 is een aantal soorten overlast onderscheiden.
Verondersteld kan worden dat ouderen meer overlast ervaren in de directe woon-
omgeving en de buurt dan jongeren. Ouderen zijn vaker thuis en mede daardoor
meer op de directe omgeving van de woning gericht.
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Tevens kan verwacht worden dat ouderen zich eerder bedreigd voelen en eerder
gevoelens van sociale onveiligheid in de buurt ervaren dan jongeren. 

Tabel 6.24 Beoordeling buurt en woonomgeving, naar etniciteit en leeftijd, 1994 (in procenten)

 30-39 jaar 40-54 jaar 55-69 jaar totaal (alle leeftijden)

tevredenheid woonomgeving
(ontevreden)

Turken en Marokkanen 21,9 20,7 11,6 22,2
Surinamers en Antillianen 30,0 22,6 16,5 25,1
Zuid-Europeanen 17,1 16,2 18,6 17,9
overige bevolking 12,6 11,3 10,3 11,8

woonbuurt heeft een eigen karakter
(oneens )

Turken en Marokkanen 26,0 28,9 24,8 27,2
Surinamers en Antillianen 23,0 17,3 25,3 21,5
Zuid-Europeanen 28,5 25,6 32,3 26,7
overige bevolking 30,9 30,7 29,3 28,9

bebouwing in buurt is aantrekkelijk
(oneens )

Turken en Marokkanen 26,5 24,5 17,0 25,7
Surinamers en Antillianen 23,1 21,8 10,6 22,2
Zuid-Europeanen 19,0 14,0 24,7 21,4
overige bevolking 16,8 13,4 10,0 14,3

in woonbuurt voel ik mij thuis
(oneens)

Turken en Marokkanen 16,9 13,3 7,8 16,4
Surinamers en Antillianen 19,8 13,6 1,7 15,3
Zuid-Europeanen 23,1 5,8 7,4 14,3
overige bevolking 9,0 6,6 5,1 7,8

Bron: CBS (WBO'94) SCP-bewerking  

Deze veronderstelling wordt niet gestaafd door de feiten. Wordt onderscheid
gemaakt naar leeftijd, dan blijkt in een aantal gevallen de mate van overlast af te
nemen naarmate men ouder is. Bij de overige bevolking is dit het geval bij de
overlast van vernieling en bekladding en bij het lawaai van buurtbewoners. Bij de
Turken en Marokkanen neemt elk type ervaren overlast af met de leeftijd. Bij de
Surinamers en Antillianen is het beeld wisselend, terwijl bij de Zuid-Europeanen
de overlast niet afneemt met de leeftijd.
Wel ervaren minderheden vaker diverse vormen van overlast dan de overige
bevolking. Surinamers en Antillianen geven aan het meest overlast te hebben,
behalve van het verkeerslawaai. Hiervan hebben de Turken en Marokkanen het
meeste last. 

Geconcludeerd kan worden dat ouderen niet vaker te maken krijgen van allerlei
vormen van overlast dan jongeren. Dit komt ook naar voren in het oordeel dat
ouderen over de buurt hebben (zie tabel 6.24). Het aandeel van elk van de
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bevolkingsgroepen dat ontevreden is met de woonomgeving neemt af met het
oplopen van de leeftijd. Totaal gezien zijn de minderheden minder tevreden met de
woonomgeving dan de overige bevolking; naarmate men ouder wordt zijn de
verschillen kleiner. 
Dit patroon is niet aanwezig wanneer gevraagd wordt naar het eigen karakter van
de buurt. De verschillen tussen de bevolkingsgroepen zijn klein. Ruim een kwart
van elk van de bevolkings- en leeftijdsgroepen is het oneens met de uitspraak dat de
buurt een eigen karakter heeft. Het oordeel over de stedenbouwkundige opzet van
de buurt, één van de essentiële kenmerken van het karakter van een buurt, is dus
niet onverdeeld positief en is niet aan leeftijd gebonden. 
Ten aanzien van de bebouwing in de buurt is vooral de overige bevolking
positiever. Niet meer dan 15% van de overige bevolking vindt de bebouwing in de
buurt onaantrekkelijk, bij de minderheden ligt dit aandeel 5 tot 10 procentpunten
hoger. Bij dit onderwerp is wel weer een duidelijk verband met leeftijd zichtbaar.
Naarmate men ouder is, is het oordeel over de bebouwing positiever.

Tot slot is de belangrijkste vraag over de buurt gesteld, namelijk in welke mate men
zich thuis voelt in de eigen woonbuurt. Van alle vragen betreffende het oordeel
over de buurt wordt deze het meest positief beantwoord. Slechts 8% van de overige
bevolking geeft aan zich niet thuis te voelen in de eigen buurt. Bij de minderheden
is dit aandeel tweemaal zo groot, maar nog steeds minder groot dan bij de andere
andere oordelen over de buurt het geval is. Bovendien moet bij de minderheden het
concept 'zich ergens thuis voelen' waarschijnlijk ruimer worden geïnterpreteerd dan
bij de overige bevolking. Wanneer iemand niet in zijn eigen herkomstland
(vaderland) woont, zal het oordeel over het zich ergens thuis voelen mede daardoor
kunnen worden beïnvloed.
Ook het zich thuis voelen in de buurt blijkt afhankelijk te zijn van de leeftijd.
Naarmate men ouder is, voelt men zich vaker thuis in de buurt. Dit geldt voor elk
van de bevolkingsgroepen. Waarschijnlijk speelt de verblijfsduur in de buurt (en
wellicht in Nederland) daarbij een rol.  

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de individuele woonsituatie van mensen een
duidelijke indicatie is voor het type buurt waarin men woont. Dit is niet
verwonderlijk, omdat iemand die een woning huurt een grotere kans heeft om in
een buurt met vooral huurwoningen te wonen dan iemand die een eigen woning
bezit. De naoorlogse bouwstromen in Nederland hebben er, onder druk van de
woningnood, toe bijgedragen dat de nieuwe naoorlogse wijken tamelijk uniform
van karakter zijn. Dit is zeker het geval in de grote steden, waar de minderheden
geconcentreerd wonen. De discussie over meer woningdifferentiatie in nieuwe en
bestaande wijken is pas van de laatste jaren. 

De woonomgeving en de buurt zijn belangrijke elementen in de woonbeleving van
ouderen. De oudere minderheden wijken daarbij minder af van overige bevolking
dan wanneer de etnische groepen in totaal met elkaar worden vergeleken. Zij



214

hebben meestal voldoende voorzieningen in de buurt en ervaren niet veel meer
overlast in de buurt. Mede daardoor is hun oordeel over de woonomgeving en de
buurt niet veel minder positief dan bij de overige bevolking het geval is. De
buurtbeleving en het oordeel over de buurt zijn in ieder geval positiever dan het
oordeel over de woning en wijken ook minder af van die van de overige bevolking. 

6.9 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk is de woonsituatie van ouderen uit de minderheden geanalyseerd.
Er zijn gegevens gepresenteerd over de kwaliteit van hun woningen, woonlasten,
oordeel over de woonsituatie,  verhuisgedrag, specifieke woonkenmerken die voor
ouderen van belang zijn en kenmerken van de woonomgeving en de buurt.
In de Rapportage minderheden 1996 (Tesser et al. 1996) is de huisvesting van de
minderheden in het algemeen beschreven. De conclusie van de daar gepresenteerde
analyses is dat de woonsituatie van Surinamers en Antilianen in een aantal
opzichten vergelijkbaar is met die van de autochtone bevolking. Turken en
Marokkanen zijn over het algemeen slechter gehuisvest, maar hun woonlasten zijn
ook lager; ook is hun huisvestingssituatie de afgelopen jaren duidelijk verbeterd.
Over hun woonomgeving zijn huishoudens uit de minderheden slechter te spreken
dan over de woning. 

Woonkwaliteit

Ouderen uit de minderheden zijn in het algemeen gehuisvest in woningen van
mindere kwaliteit dan de overige bevolking. Ze wonen minder vaak in een
eengezinswoning, ook wanneer er sprake is van een gezin met kinderen. De
ouderen uit de minderheden wonen gemiddeld genomen niet kleiner dan ouderen
uit de overige bevolking, maar ze moeten hun woning wel met meer personen
delen. Het aantal kamers per persoon is bij de ouderen uit de minderheden dan ook
beduidend lager. Dit gaat vooral op voor de Turkse en Marokkaanse ouderen, die
veelal ook op latere leeftijd nog in grote gezinnen leven.
Turkse en Marokkaanse ouderen scoren ook veel lager wanneer de grootte van de
woonkamer wordt vergeleken met die van de andere groeperingen. Zij hebben
vrijwel nooit een woning met een grote woonkamer. Bijna de helft van de Turkse
en Marokkaanse ouderen moet het stellen met een woonkamer van minder dan 25
vierkante meter. 
Surinaamse en Antilliaanse ouderen nemen ten aanzien van de kwaliteit van hun
woningen een tussenpositie in. De woningen zijn kwalitatief beter dan die van
Turkse en Marokkaanse ouderen, maar slechter dan de woningen van ouderen uit
de overige bevolking. 

Eigendomsverhoudingen en woonlasten

De oorzaak van de kwaliteitsverschillen is voor een deel gelegen in verschillen in
eigendomsverhouding tussen de onderscheiden groeperingen. Turkse en Marok-
kaanse huishoudens zijn vrijwel nooit eigenaar-bewoner, maar huren meestal van
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een sociale verhuurder. Sociale huurwoningen zijn gemiddeld genomen kleiner dan
koopwoningen. Als gevolg van hun huisvesting in deze kleine sociale huurwo-
ningen hebben Turken en Marokkanen aanzienlijk lagere woonlasten dan de
andere minderheidsgroepen en de overige bevolking. Dit is ook bij de ouderen het
geval. Het aandeel van het inkomen dat zij kwijt zijn aan woonlasten is na aftrek
van huursubsidie lager dan bij de andere groepen.
Surinaamse en Antilliaanse ouderen hebben daarentegen juist hoge woonlasten,
hoger dan de overige bevolking. Meer dan de helft van de ouderen uit deze
groeperingen heeft een huurquote van meer dan 25%. De woonsituatie van de
Surinaamse en Antilliaanse ouderen wijkt in kwalitatieve zin niet sterk af van die
van de overige bevolking, maar omdat zij een beduidend lager inkomen hebben,
belopen de woonlasten een groot deel van het inkomen. 

Verhuisgedrag en woonsatisfactie

Het woningmarktgedrag van de ouderen uit de minderheden wijkt af van dat van de
ouderen uit de overige bevolking. Huishoudens in de overige bevolking bereiken
het hoogtepunt in de wooncarrière op middelbare leeftijd, waarna zij dit niveau zo
lang mogelijk proberen vast te houden. Pas als het niet langer meer kan, gaat men
kleiner wonen en dan bij voorkeur in een flat- of etagewoning. Bij de minderheden
blijkt dit patroon nauwelijk voor te komen. Personen uit deze groeperingen
proberen ook op latere leeftijd hun woonsituatie nog te verbeteren. De reden hier-
voor moet worden gezocht in het feit dat de uitgangssituatie van de minderheden
anders is dan die van de overige bevolking. Huishoudens uit de minderheden zijn
nog bezig de achterstand op de overige bevolking weg te werken; de woonwensen
zijn nog lang niet vervuld en men probeert deze op latere leeftijd alsnog te
verwezenlijken. 

De afwijkende wooncarrière van huishoudens uit de minderheden blijkt ook uit de
woonsatisfactie van de ouderen en uit hun gedrag op de woningmarkt. Personen uit
de minderheden zijn minder tevreden met de woonsituatie dan de overige bevol-
king, maar de ouderen zijn tevredener dan de jongeren. Toch is nog 30% van de
Turkse en Marokkaanse ouderen ontevreden met de woonsituatie. Bij de andere
minderheidsgroeperingen bedraagt het aandeel ontevredenen 20%, bij de overige
bevolking niet meer dan 7%. In samenhang met hun grotere ontevredenheid tonen
ouderen uit de minderheden een veel grotere verhuisgeneigdheid dan ouderen uit
de overige bevolking. Dit geldt vooral voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Zij
willen veelal een eengezinswoning en ook wensen ze een grotere woning. Ouderen
uit de overige bevolking willen vaak juist kleiner wonen en velen van hen hebben
een voorkeur voor een flatwoning of een appartement.
De onderscheiden woonvoorkeuren van ouderen uit de verschillende herkomstgroe-
peringen komen tot uiting in hun verhuisgedrag. Ouderen uit de overige bevolking
verhuizen vooral vanwege hun leeftijd en in verband met problemen met de
gezondheid. Zij geven bij een gewenste verhuizing dan ook vaker aan dat ze
gelijkvloers willen wonen en dat de woning zonder traplopen bereikbaar moet zijn. 
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Voor de verhuisgeneigde ouderen uit de minderheden blijkt dat maar in de helft
van de gevallen de bereikbaarheid van de woning een essentieel zoekcriterium is.

Woonomgeving

Terwijl er ten aanzien van woonwensen en verhuisgeneigdheid duidelijke ver-
schillen zijn tussen ouderen uit minderheidsgroeperingen en ouderen uit de rest van
de bevolking, zijn de verschillen in de oordelen over de buurt gering. Personen uit
de minderheden zijn wel iets minder tevreden met de woonomgeving en de buurt
dan de overige bevolking, maar in verband met het onderwerp van deze rapportage
is het vooral relevant dat ouderen uit de minderheden tevredener zijn over de woon-
omgeving dan jongeren.

Conclusies

De woonsituatie van ouderen uit de minderheden wijkt op enkele punten af van de
woonsituatie van hun jongere herkomstgenoten. De woningen van de ouderen
hebben iets meer kwaliteit en de ouderen zijn ook iets tevredener over hun
woningen en de woonomgeving dan de jongeren. Er zijn vrijwel geen ouderen uit
de minderheden die in een specifieke ouderenwoning wonen of die te kennen geven
daar naartoe te willen verhuizen. Enerzijds komt dit door de jonge leeftijdsopbouw
bij de minderheden, waardoor het nog enige tijd zal duren alvorens er bij hen een
groep hoogbejaarde ouderen van enige omvang ontstaat. Anderzijds blijkt er onder
de thans aanwezige groep hoogbejaarden weinig animo te zijn voor de algemene
ouderenhuisvesting. Dit heeft te maken met zowel de aard van het aanbod van dit
soort woningen als met de woningvraag van de ouderen uit de minderheden.
Specifieke ouderenwoningen zijn klein van omvang en eigenlijk alleen geschikt
voor bewoning door alleenstaanden. In hoofdstuk 2 is gebleken dat er met name
onder de Turken en Marokkanen weinig alleenstaande ouderen zijn. Vaak wonen
de ouderen nog in gezinsverband of zijn er andere familieleden in het huishouden
aanwezig. Een verhuizing naar een ouderenwoning betekent in veel gevallen dat
men de vertrouwde buurt zal moeten verlaten. Dit kan een belemmering zijn om
zo'n stap te zetten. De wens om bij landgenoten of geloofsgenoten te wonen, kan
eveneens een rol spelen.
Ten opzichte van ouderen uit de overige bevolking is de positie van de ouderen uit
de minderheden op de woningmarkt duidelijk anders. Ouderen uit de minderheden
zien minder de noodzaak in van aanpassing van de woonsituatie aan de oplopende
leeftijd. Sterker nog, men wil verder klimmen op de ladder van de woning-
hiërarchie. Dit komt, zoals gezegd, vooral voor bij Turkse en Marokkaanse
ouderen. Het is echter zeer de vraag in welke mate deze wens haalbaar is, gezien de
lange zoektijd van de minderheden en hun beperkte financiële mogelijkheden. 
Vanwege hun andere oriëntatie is te verwachten dat de vraag naar ouderenhuisves-
ting onder de minderheden vooralsnog beperkt zal zijn. Dit neemt niet weg dat er
ook bij hen problemen kunnen komen met de geschiktheid van de woningen.
Ouderen uit de minderheden wonen vaker in een woning die niet zonder traplopen
is te bereiken. Dit kan tot gevolg hebben dat degenen onder hen die hier problemen
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Uit nadere analyses op zowel het WBO als de SPVA blijkt verblijfsduur geen invloed te hebben op de1

ouderdom van de woning waarin de allochtonen wonen.

mee krijgen, het huis niet meer zelfstandig kunnen verlaten. Het gevaar van sociaal
isolement neemt dan toe. In vergelijking met ouderen uit de overige bevolking
wonen ouderen uit de minderheden weliswaar vaker in een gelijkvloerse woning,
maar de eengezinswoning waarin de ouderen uit de overige bevolking vooral
wonen, is eenvoudiger aan te passen aan eventuele beperkingen dan de portiek-
woning zonder lift van veel ouderen uit de minderheden.

Uiteindelijk zullen ook de ouderen uit de minderheden er niet onder uit kunnen de
woonsituatie aan te passen aan de lichamelijke beperkingen die de oude dag
onvermijdelijk met zich meebrengt. Uit de lokale onderzoeken is naar voren
gekomen dat men dan bij voorkeur met landgenoten (Surinamers en Antillianen) of
met geloofsgenoten (Turken en Marokkanen) wil samenwonen in kleinschalige
woonvoorzieningen voor ouderen. Verwacht kan worden dat dergelijke woonvoor-
zieningen voor ouderen uit de minderheden vooral in de grote steden van de grond
zullen komen, gezien de hoge concentratie van minderheden aldaar. Daar komt bij
dat de huidige woningvoorraad in de grote steden minder geschikt is voor
bewoning door ouderen dan die in de kleinere gemeenten, waardoor de noodzaak
van dergelijke voorzieningen in de grote steden groter is.  

De slotconclusie moet zijn dat de bestaande oplossingen voor de specifieke huis-
vesting van ouderen niet zullen voldoen voor de ouderen uit de minderheden. Dit
betekent niet automatisch dat er daardoor grote problemen ontstaan. Ouderen uit de
minderheden kunnen, meer dan ouderen uit de overige bevolking, rekenen op hulp-
verlening door familie en vrienden, omdat de sociale banden binnen deze bevol-
kingsgroepen hechter zijn (zie ook hoofdstuk 8). Wel kunnen zich op de middel-
lange termijn problemen voordoen, wanneer de relatief jonge ouderenpopulatie uit
de minderheden op leeftijd raakt. Wil men ook voor deze ouderen een bevredigende
leefsituatie realiseren, dan zal aanpassing van woon-zorgcombinaties aan hun
specifieke behoeften en wensen onvermijdelijk zijn. Juist ouderen uit de eerste 
minderheden zullen problemen hebben met de algemene ouderenhuisvesting. De
afstand tot de Nederlandse cultuur is bij hen vaak groot. Voor de ouderen uit de
volgende generaties minderheden zal dit waarschijnlijk minder het geval zijn.

Noot
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7  GEZONDHEID EN HET GEBRUIK VAN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN

7.1 Inleiding

In het minderhedenbeleid ligt het accent op het vergroten van de kansen van
personen uit de minderheden in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de
huisvesting. In deze rapportage is onderzocht hoe de positie van ouderen en
toekomstige ouderen uit de minderheden op deze terreinen is. Voorts is beschreven
hoe zij er in financieel opzicht voorstaan. Inkomen, huisvesting, positie op de
arbeidsmarkt en opleiding kunnen ook voor ouderen belangrijke determinanten zijn
van de kwaliteit van hun bestaan. In de dagelijkse ervaring van de ouder wordende
mens is er echter iets anders wat een steeds prominentere plaats opeist en dat is de
eigen gezondheid. In leeftijdsfasen waarin ziekten en gebreken gelden als
uitzonderingstoestanden en gezondheid de vanzelfsprekende norm is, bestaat er
weinig behoefte aan specifieke aandacht voor dit onderwerp. Met de ouderdom
komen echter de gebreken en de Rapportage ouderen 1996 van het SCP
(Timmermans 1996) opent het hoofdstuk over gezondheid dan ook met de
zinsnede: "Een gevorderde leeftijd wordt als regel in verband gebracht met ziekten,
kwalen en met een veelvuldige gang naar de huisarts, specialist of ziekenhuis." Er
is weinig reden om aan te nemen dat dit voor de ouderen uit de minderheden in
mindere mate zou gelden dan voor de autochtone bevolking. Eerder is het tegendeel
het geval.

De leefsituatie van ouderen uit de minderheden wordt gekenmerkt door een aantal
aspecten die ertoe kunnen bijdragen dat voor hen de gezondheid een nog
problematischer levensgebied is dan voor autochtone ouderen. In de voorgaande
hoofdstukken is gebleken dat de sociaal-economische positie van een groot deel van
de ouderen uit de minderheden uiterst ongunstig is. De lage opleiding, de geringe
beheersing van de Nederlandse taal en het ontbreken van enig perspectief op de
arbeidsmarkt vormen risicofactoren voor de gezondheid (Mackenbach 1996). In
hoofdstuk 4 is al vermeld dat langdurig werkloze ouderen uit de minderheden vaak
klachten over hun gezondheid uiten. Voorts is in datzelfde hoofdstuk gebleken dat
een onevenredig groot deel van de ouderen en ook van de toekomstige ouderen uit
de minderheden arbeidsongeschikt is.
Geringe opleiding en een ongunstige maatschappelijke positie gaan ook onder de
autochtone bevolking gepaard met gezondheidsklachten en ziekten, maar onder de
minderheden komt daar nog een factor bij. De ouderen en toekomstige ouderen uit
de minderheden behoren vrijwel allen tot de primaire migranten die in de jaren
zestig en zeventig naar Nederland zijn gekomen. Migratie brengt tal van
spanningen en onzekerheden met zich mee die in het bestaan van de migrant lang
kunnen doorwerken (Van Dijk 1990: 196-199). De daarmee gepaard gaande stress
kan de gezondheid ondermijnen. Gevoelsmatig zijn de meeste ouderen uit de
minderheden sterk verbonden met het herkomstland. Velen zouden het liefst terug
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willen keren, maar doordat er te veel is dat hen hiervan weerhoudt, voelen ze zich
noch hier, noch in het herkomstland echt op hun plaats. Ook dit kan stress met zich
meebrengen en de negatieve gevoelens die ermee gepaard gaan kunnen leiden tot
lichamelijke symptomen.
Naast deze psychosociale bronnen van ongezondheid en ziekte onder ouderen uit de
minderheden zijn er ook aspecten van de leefwijze van minderheidsgroeperingen
die gezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. De normen en waarden van
de culturen van de minderheden bevatten weinig of geen elementen die een
overmatige consumptie van vet en zoetigheid afremmen. Het gevolg is overgewicht
en dat is weer een risicofactor voor een groot aantal aandoeningen. Voorts brengt
het nog altijd veelvuldig voorkomen van huwelijken binnen de familie in sommige
herkomstgroeperingen verhoogde risico's op erfelijk overdraagbare aandoeningen
met zich mee. 

Dit zijn voldoende redenen om in een studie als deze een afzonderlijk hoofdstuk te
wijden aan de gezondheidstoestand en het gebruik van gezondheidszorg-
voorzieningen door ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden. Daar
komt bij dat er op voorhand van uit kan worden gegaan dat de behandeling van
ziekten en aandoeningen bij ouderen uit de minderheden speciale eisen stelt aan de
gezondheidszorg. Communicatieproblemen als gevolg van taalverschillen en
culturele verschillen kunnen een soepele omgang tussen zorgverleners en cliënten
in de weg staan en kunnen leiden tot een suboptimale zorg. De ervaringen van
minderheden met zorgverleners en zorginstellingen en de problemen van
zorgverleners met cliënten uit de minderheden worden in hoofdstuk 8 belicht. 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van bevindingen uit diverse onderzoeken naar
gezondheid en ziekte onder ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden.
De gezondheidstoestand en de prevalentie van ziekten onder bevolkingsgroepen is
vanuit tal van invalshoeken en aan de hand van een veelheid van indicatoren te
beschrijven. Het kennisbestand over gezondheid en ziekten onder ouderen en
toekomstige ouderen onder de minderheden is echter fragmentarisch.
Gezondheidsonderzoek onder minderheden dat zich specifiek richt op ouderen of
toekomstige ouderen is er niet. Het meeste onderzoek gaat over één of enkele
specifieke groeperingen en slechts in een beperkt aantal gevallen wordt er een
bruikbaar onderscheid naar leeftijd gemaakt. De gezondheidstoestand van de
Turken is tot nu toe het meest uitgebreid onderzocht. Het CBS heeft namelijk in
1989/'90 een gezondheidsenquête gehouden onder ruim 5.000 Turken (CBS 1991).
In dit onderzoek zijn onder meer vragen gesteld over de ervaren gezondheid, het
voorkomen van chronische aandoeningen en het gebruik van gezondheids-
voorzieningen en medicijnen. Zeer recentelijk zijn ook gegevens beschikbaar
gekomen van een soortgelijke enquête onder Marokkanen. Een tweede bron vormen
gegevens over sterfte en doodsoorzaken onder Turken en Marokkanen.
Vergelijkbare gegevens over Surinamers en Antillianen zijn er niet. Andersoortige
gegevens over gezondheid en ziekte onder minderheden komen uit onderzoek
onder huisartsen (Van Wieringen et al. 1986; Leeflang 1994; NRV 1995). Ten
slotte zijn er nog de lokale onderzoeken naar de leefsituatie van ouderen uit de
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minderheden die in de voorgaande hoofdstukken zijn gebruikt. Enkele van deze
onderzoeken bevatten ook bruikbare gegevens over de gezondheid en het gebruik
van gezondheidsvoorzieningen (Monsels 1987; Blanken 1987; Kloosterboer en
Yilmaz 1997).
Ondanks de tamelijk gebrekkige informatievoorziening over de gezondheid van
personen uit de minderheden zijn er verschillende overzichtsstudies verschenen en
een tweetal adviezen (Roode 1995; Haveman en Uniken Venema 1996; Wersch et
al. 1997; Weide en Foets 1997; VRO 1993; NRV 1995). Ze worden in deze
rapportage, samen met informatie uit de lokale onderzoeken, gebruikt om een
globaal beeld te schetsen van de gezondheid van de minderheden in het algemeen.

Vergelijkbaar met de opzet van de voorgaande hoofstukken wordt ook in dit
hoofdstuk, in paragraaf 7.2, eerst een beknopte schets gegeven van de gezondheid
en de medische consumptie onder autochtone ouderen. De gegevens hiervoor zijn
weer ontleend aan de Rapportage ouderen 1996. Paragraaf 7.3 geeft vervolgens een
globaal beeld van de gezondheid van personen uit de minderheden, zonder speci-
ficatie naar leeftijd. Het materiaal hiervoor is ontleend aan de hiervoor genoemde
overzichtsstudies.
De overzichtsstudies bevatten vrijwel geen informatie over de gezondheidstoestand
en het gebruik van medische voorzieningen door ouderen uit de minderheden.
Daarover wordt wel gerapporteerd in de meeste van de lokale onderzoeken naar de
leefsituatie van ouderen uit de minderheden. De resultaten daarvan worden in
paragraaf 7.4 op synthetische wijze bij elkaar gezet, zodat in ieder geval een eerste
indruk kan worden verkregen van de gezondheidstoestand van ouderen uit de
minderheden.
In de daarop volgende paragrafen wordt een poging gedaan deze indrukken te
verifiëren aan de hand van gegevens over de relevante leeftijdscategorieën uit
grootschaliger enquêteonderzoek en onderzoek in artsenpraktijken. Daarbij worden
uiteenlopende aspecten van de gezondheid en het gebruik van medische voor-
zieningen door ouderen uit de minderheden behandeld. Paragraaf 7.5 gaat over
ervaren gezondheid en gezondheidsklachten. Paragraaf 7.6 behandelt het
vóórkomen van door artsen vastgestelde aandoeningen. Gegevens over sterfte en
doodsoorzaken worden besproken in paragraaf 7.7. Paragraaf 7.8 is gewijd aan het
gebruik van medische voorzieningen en medicijnen.  Paragraaf 7.9 geeft een
samenvatting en conclusies.

7.2 Gezondheid en medische consumptie van autochtone ouderen

Het oordeel over de eigen gezondheid geldt als een goede, globale indicator van de
gezondheid van groeperingen uit de bevolking. Van de autochtone ouderen
beoordeelt een kleine 15% de eigen gezondheid als 'niet zo best' of 'slecht'. Het
percentage dat dit oordeel geeft loopt iets op met de leeftijd maar de verschillen
tussen de leeftijdsklassen boven de 55 jaar zijn beperkt. Onder de 55-64-jarigen is
het 12%, onder de 75-plussers 16%. Een positief oordeel over de gezondheid
betekent niet dat men niets mankeert. Van de 55-plussers heeft maar liefst 57% één
of meer chronische aandoeningen. Ook hier zijn de verschillen tussen de leeftijds-
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klassen niet erg groot. De aandelen variëren van 50% bij de 55-64-jarigen tot 62%
bij de 75-plussers.
Deze gegevens en ook de overige cijfers die in deze paragraaf worden vermeld zijn
ontleend aan het hoofdstuk 'Gezondheid en medische dienstverlening' van de
Rapportage ouderen 1996 van het SCP (Timmermans 1996: 119-141).

De discrepantie tussen gerapporteerde aandoeningen en ervaren gezondheid roept
de vraag op wat nu meer zegt over de gezondheid van ouderen: de ervaren
gezondheid of de gerapporteerde aandoeningen. Wanneer men kijkt naar de
medische consumptie, dan blijkt dat deze beter wordt voorspeld door het eigen
oordeel over de gezondheid dan door het al dan niet hebben van chronische
aandoeningen. Het gezondheidsoordeel is ook een betere voorspeller van ernstige
ziekten, intensieve medische consumptie en zelfs van overlijden dan objectief
vastgestelde aandoeningen. Vanwege het relatief beperkte aantal ouderen dat de
eigen gezondheid negatief beoordeelt, wordt in de Rapportage ouderen 1996
geconstateerd dat ouderdom en ziekte minder nauw met elkaar zijn verbonden dan
het cliché wil. De ouderdom komt wellicht wel met gebreken, maar ook met een
gebrek kan men zich kennelijk nog zeer wel gezond voelen.

Ook al voelen veel ouderen zich redelijk of goed gezond, ze hebben wel degelijk te
maken met gebreken. Met het stijgen der jaren krijgt een steeds groter aantal
ouderen te kampen met lichamelijke en zintuiglijke beperkingen. Van de 55-64-
jarigen ondervindt 14% matige of ernstige beperkingen, bij de 75-plussers geldt dit
voor bijna de helft. Bij de 65-74-jarigen is dit 24%, een percentage dat dichter ligt
bij dat van jongere ouderen dan bij dat van de 75-plussers.

Ziekte is voor vrijwel alle ouderen de oorzaak van overlijden. Slechts 2% van de
ouderen overlijdt als gevolg van een ongeval. Hart- en vaatziekten zijn de belang-
rijkste doodsoorzaak; 43% van de 65-plussers overlijdt hieraan. Kanker komt met
24% op de tweede plaats en ziekten van de luchtwegen zijn voor 11% van de
overledenen de doodsoorzaak. 
Ervaren ongezondheid, aandoeningen, gebreken en ernstige ziekten leiden tot een
beroep op medische voorzieningen: bezoek aan de huisarts, behandeling door een
specialist, opname in een ziekenhuis, medicijngebruik. De Rapportage ouderen
1996 geeft cijfers over het gebruik hiervan in de voorafgaande twee maanden
(tabel 7.1). 

Tabel 7.1 Gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen, naar leeftijd, 1995 (in procenten)

gebruik in de afgelopen

2 maanden 12 maanden

huisarts specialist medicijnen ziekenhuis

35-54 jaar 34 16 13 6
55-64 jaar 41 20 16 8
65-74 jaar 51 29 21 14
� 75 jaar 59 26 26 8

Bron: CBS (GEZ' 95) SCP-bewerking
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Tussen de leeftijdsklassen onder de 65 jaar zijn de verschillen in gebruik van
gezondheidsvoorzieningen gering. Het gebruik van elk van de voorzieningen is
onder 55-64-jarigen iets groter dan onder 35-54-jarigen, maar de verschillen zijn
niet groter dan enkele procentpunten. Het grootste verschil bedraagt 7 procent-
punten bij het bezoek aan de huisarts. Bij de 65-plussers ligt het gebruik beduidend
hoger. 

7.3 Gezondheid en gebruik van medische voorzieningen onder de minder-
heden: globale beelden

In de inleiding tot dit hoofdstuk is vermeld dat er de laatste jaren enkele over-
zichtsstudies zijn verschenen over gezondheid en gebruik van medische
voorzieningen onder minderheden. De studies concentreren zich op de vraag of de
gezondheidstoestand en het voorzieningen- en middelengebruik van personen uit
de minderheden anders zijn dan die van de autochtone bevolking. De studies
leveren algemene uitspraken op over de gezondheidstoestand van de minder-
hedenbevolking of delen daarvan. Dit soort uitspraken wordt door adviesorganen
en overheden gebruikt als uitgangspunt voor de beleidsvorming. Deze paragraaf
schetst de hoofdlijnen van het beeld dat uit de overzichtsstudies en adviezen naar
voren komt.

Resultaten van overzichtsstudies: een globaal beeld met kanttekeningen

Weide en Foets (1997) hebben in een overzichtsartikel de bevindingen uit twaalf
onderzoeken naar de gezondheid van minderheden en hun contacten met huis-
artsen weergegeven. De geselecteerde onderzoeken dienden onder meer te voldoen
aan de volgende voorwaarden: er is een vergelijkingsgroep van Nederlanders, de
steekproef bestaat per herkomstgroepering uit ten minste vijftig personen en er
wordt rekening gehouden met de invloed van relevante achtergrondkenmerken als
opleiding en leeftijd.
Weide en Foets specificeren de resultaten van de onderzoeken voor Turken,
Marokkanen en Surinamers. Ze onderscheiden drie hoofdtypen van bevindingen:
- ervaren gezondheid in de vorm van oordelen daarover, gezondheidsklachten en

gerapporteerde chronische aandoeningen;
- gebruik van huisartsenzorg: frequentie, diagnosen, geuite

gezondheidsklachten;
- behandeling en verwijzing.

De algemene conclusie van de studie is dat personen uit de minderheden, ook bij
controle voor opleiding en woonsituatie, hun gezondheid vaker als minder goed
beoordelen dan personen uit de autochtone bevolking. Ook melden zij meer
concrete gezondheidsklachten.
Uit de onderzoeken blijkt voorts dat personen uit de minderheden vaker naar de
huisarts gaan en dat ze ook meer medicijnen op recept gebruiken. Deze verschillen
in medische consumptie lijken voor het grootste deel het directe gevolg van het
grotere aantal gezondheidsklachten en de als minder goed ervaren gezondheid.
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Wanneer hiervoor wordt gecontroleerd, verdwijnen de verschillen in medische
consumptie grotendeels.

Weide en Foets signaleren voorts dat Turken voor eenzelfde klacht relatief vaak
naar de huisarts gaan. Vaak zijn dit maag- en darmklachten. Die blijken ook bij
Marokkanen en Surinamers relatief vaak voor te komen. In samenhang daarmee
hebben zij ook hoge scores op de Vragenlijst voor ervaren gezondheid (VOEG).
Een hoge score op de VOEG wordt veelal geïnterpreteerd als een indicator voor
stress. Het vermoeden bestaat dan ook dat deze klachten in feite een psychische
problematiek indiceren, die niet als zodanig wordt geuit. Dit zogeheten somatiseren
van psychische problemen wordt ook gemeld in de overzichtsstudie van Roode
(1995).
Roode noemt op basis van literatuurstudie een aantal mogelijke oorzaken voor het
somatiseren van psychosociale problemen door personen uit de minderheden. In de
eerste plaats zouden culturele factoren een rol spelen. Genoemd worden onder meer
de opvattingen over de medische professie in de herkomstlanden en het taboe dat
met name onder Marokkanen en in mindere mate ook onder Turken zou rusten op
het uiten en bespreken van psychische problemen. In de tweede plaats zouden
ervaringen die personen uit de minderheden in hun migrantenbestaan hebben
opgedaan, zoals zwaar lichamelijk werk, ongunstige woonomstandigheden en een
afwijkend klimaat, een preoccupatie met de lichamelijke kant van hun bestaan met
zich mee hebben gebracht. In de derde plaats zou er een wisselwerking zijn tussen
de verwachtingen waarmee men naar medische hulpverleners gaat en het gedrag
van deze hulpverleners. De medische hulpverlening heeft, onder meer als gevolg
van het medisch onderzoek en de medicijnverstrekking, een als somatisch ervaren
inslag en patiënten zouden hierop anticiperen met het uiten van lichamelijke
klachten. Dat deze psychische oorzaken zouden kunnen hebben, past niet goed in
deze somatisch georiënteerde beeldvorming.
Bij dit alles kunnen ook taal- en communicatieproblemen een rol pelen. Het is
tijdens een consult aan een arts gemakkelijker duidelijk te maken dat men pijn in
de maag heeft dan uit te leggen dat men zich niet goed voelt vanwege gepieker over
niet goed uitspreekbare problemen, bijvoorbeeld in de relatie met de partner of met
de kinderen. 

Weide en Foets noemen nog een andere oorzaak voor het frequentere huisartsen-
bezoek door personen uit de minderheden. Ze baseren zich daarbij op de bevinding
van Leeflang (1994) dat Turken geneigd zijn bij een klacht zo snel mogelijk een
huisarts te raadplegen. Relatief onschuldige klachten als hoofdpijn of verkoudheid
zouden licht worden aangezien voor symptomen van ernstige kwalen die men het
liefst zo snel mogelijk moet laten onderzoeken. In dit opzicht is er een duidelijk
verschil met Nederlanders, die liever eerst zelf wat aan de klachten proberen te
doen. 

In de Toekomstverkenning van het RIVM (Van Wersch et al. 1997) zijn gepu-
bliceerde gegevens over gezondheid van de minderheden samengevat in een
handzame tabel (tabel 7.2). 
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Tabel 7.2 Verschillen in gezondheid en sterfte tussen personen uit minderheden en uit de totale bevolking, naar
herkomstgroepering, 1985-1996 (samenvatting van resultaten van onderzoek in de periode 1985-1990)

Turken Marokkanen Surinamers/Antillianena a a

ervaren gezondheid - - -

chronische aandoeningen x x -
luchtwegklachten
maag/darmaandoening
en x - -
huidaandoeningen x - x
reuma - x x
maagzweren - x x
hoge bloeddruk - x -
rugaandoeningen - x x
bloedarmoede -(v) -(v) x
hart- en vaatziekten - x -
suikerziekte (niet
insuline-afh.) - - -

psychische problematiek
psychosociale klachten - x -
gebruik Riagg - -(m) -(m)

+(v) +(v)
opname APZ + -(m) -(m)

+(v) +(v)

sterfte
volwassenen vanaf 35
jaar + + -(S)

+(A)
sterfteoorzaken

uitwendige oorzaken - - x
infectieziekten - - x
kanker + + x
hart-en vaatziekten 0 + x

+ : betere gezondheid of lagere sterfte of minder opnamen/in behandeling dan in de totale bevolking.a

-  : slechtere gezondheid of hogere sterfte of meer opnamen/in behandeling dan in de totale bevolking.
0 : geen verschil met totale bevolking.
x : geen of onvoldoende gegevens beschikbaar.

Bron: Van Wersch et al. (1997: 203)

In tabel 7.2 vallen enkele zaken op. In de eerste plaats is er over veel aspecten van
de gezondheidstoestand van de minderheden nog onvoldoende informatie
beschikbaar. Bovendien, maar dat is in de tabel niet te zien, zijn in veel gevallen de
gegevens waarop de plussen en minnen zijn gebaseerd niet erg actueel. Bijna alle
gegevens hebben betrekking op de situatie in de tweede helft van de jaren tachtig.
In de tweede plaats blijkt dat er in het overgrote deel van de gevallen tussen de
minderheidsgroeperingen en de totale bevolking een verschil is dat in het nadeel
van de desbetreffende minderheidsgroepering uitvalt. Opvallende uitzonderingen
hierop zijn de geringere sterfte onder Turken en Marokkanen van 35 jaar en ouder
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en het minder vaak voorkomen van kanker als doodsoorzaak bij deze twee
herkomstgroeperingen. 
De smalle gegevensbasis ten spijt en ondanks het voorkomen van verschillen die in
het voordeel van de minderheden zijn, concluderen Wersch et al. dat de gezond-
heidstoestand van de minderheden over het algemeen slechter is dan die van de
totale bevolking (Van Wersch et al. 1997: 206).

Mackenbach (1996: 38-39) plaatst in de overzichtsbundel van Haveman en Uniken
Venema (1996) enkele relativerende kanttekeningen bij de verschillen tussen
minderheden en de totale bevolking, die overigens ook hij vaststelt. Hij stelt dat het
vaker voorkomen van bepaalde gezondheidsproblemen bij de minderheden niet
betekent dat de gezondheidstoestand van de minderheden in het algemeen slechter
is dan die van de autochtone bevolking. Het kan zijn dat hoge prevalenties bij de
ene aandoening, bijvoorbeeld een maagzweer of een zweer aan de twaalfvingerige
darm, worden gecompenseerd door lage prevalenties bij ziekten als kanker en hart-
en vaatziekten. Ten aanzien van de ongunstiger uitslagen voor de minderheden bij
gezondheidsenquêtes merkt Mackenbach op dat men bij deze gegevens "een slag
om de arm moet houden" vanwege verschillen in gezondheidscultuur ten opzichte
van Nederlanders. Zijn conclusie is dat er al met al onvoldoende aanwijzingen zijn
om van een "enorm probleem" voor de volksgezondheid te spreken.

Adviezen

Overzichtsstudies vormen vaak een bron van informatie voor adviescommissies en
de selectie die zij maken uit de conclusies van dit type studies kan een belangrijke
invloed hebben op de beeldvorming ten aanzien van een bepaald verschijnsel. Twee
adviezen zijn in dit verband relevant: het advies Kleur bekennen van de Voorlopige
Raad voor het Ouderenbeleid (VRO 1993) en het advies Gezondheidsbeleid voor
migranten van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV 1995). 
De VRO beschouwt de ongunstige gezondheidssituatie van de minderheden en
meer in het bijzonder van de ouderen uit de minderheden als een gegeven. De raad
meent bovendien dat de onderzoeksliteratuur overtuigend heeft aangetoond dat
deze niet alleen het gevolg is van ongunstige sociaal-economische factoren, maar
dat ook sociaal-culturele factoren die te maken hebben met de etnische herkomst en
de migratiesituatie van de betrokken ouderen een rol spelen. In het VRO-advies is
de gezondheidstoestand van ouderen uit de minderheden overigens slechts één van
de vele onderwerpen waarover de raad adviseert.

Het advies van de NRV houdt uitsluitend verband met de gezondheidssituatie en de
gezondheidszorg van de minderheden, maar besteedt geen speciale aandacht aan de
ouderen. De raad baseert zich grotendeels op dezelfde bronnen als die zijn gebruikt
in de hiervóór aangehaalde overzichtsstudies. Ook voor de NRV lijkt een ongun-
stiger gezondheidstoestand van de minderheden overtuigend aangetoond. De raad
meent zelfs dat het mogelijk is om de onderscheiden minderheidsgroeperingen te
rangschikken naar de mate waarin hun gezondheid in ongunstige zin afwijkt van
die van de totale bevolking. Marokkanen zouden er het slechtst aan toe zijn,
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Turken iets beter. De verschillen tussen Surinamers/Antillianen en de totale
bevolking zijn volgens de NRV het kleinst. De raad baseert zich hierbij op
gepubliceerde gegevens en eigen analyses van registraties door huisartsen. 
Ook de NRV komt tot de conclusie dat de slechtere gezondheid van de minder-
heden niet uitsluitend het gevolg is van hun ongunstige sociaal-economische
positie. Het belang ervan wordt overigens wel onderkend en de raad schat dat
ongeveer de helft van de gezondheidsverschillen tussen minderheden en de totale
bevolking hiertoe zijn te herleiden. Over de mogelijke invloed van sociale en
culturele factoren laat de NRV zich aanvankelijk in voorzichtige bewoordingen uit,
maar de raad meent vervolgens wel dat het aannemelijk is dat deze van grote
invloed zijn, met name op de geestelijke gezondheid.

7.4 Gezondheid en medische consumptie door ouderen uit de minderheden:
indrukken uit lokale studies

De overzichtsstudies die voor paragraaf 7.3 zijn gebruikt, doen in de meeste
gevallen geen uitspraken over ouderen uit de minderheden. Toch is er ook sprake
van een zekere beeldvorming over hún gezondheidstoestand. Deze beeldvorming is
voornamelijk gebaseerd op informatie over gezondheid en ziekte die is vermeld in
de lokale studies naar ouderen uit de minderheden die ook in de voorgaande hoofd-
stukken zijn gebruikt. In het merendeel van de lokale studies vormen gegevens over
de gezondheidstoestand van ouderen uit de minderheden een deelaspect van
onderzoek naar de leefsituatie van de ouderen (Monsels 1987; Van Niekerk 1991;
Van Toorn 1992; Tas 1994; De Jong 1994; Van Tilburg en Monbredau 1995; Tas
en Schokker 1997; Kürkçü en Kloosterboer 1996; Kloosterboer en Yilmaz 1997).
Eén onderzoek is specifiek gericht op de gezondheid en het gebruik van medische
voorzieningen. Het betreft de studie van Blanken (1987) onder Surinaamse ouderen
in Rotterdam.

In de lokale onderzoeken waarin gegevens over gezondheid deel uitmaken van een
breder opgezette dataverzameling over de leefsituatie van ouderen uit de minder-
heden, wordt meestal ook een summier beeld geschetst van de gezondheid van
personen uit de minderheden zoals dit uit de onderzoeksliteratuur naar voren komt.
In vrijwel alle gevallen komt men tot de conclusie dat de gezondheid van ouderen
uit de minderheden te wensen overlaat. Zij zouden hun gezondheid over het
algemeen als minder goed beoordelen dan autochtone ouderen. Ze zouden meer en
andere klachten hebben, vaker naar de huisarts gaan en meer medicijnen
gebruiken. De nuanceringen en voorbehouden die in het voorgaande zijn vermeld
ten aanzien van de overzichtsstudies, ontbreken in de lokale onderzoeken meestal.
De ongunstiger gezondheid van met name Turkse en Marokkaanse ouderen wordt
geacht overtuigend te zijn aangetoond. Ook over de oorzaken is er weinig twijfel:
het migrantenleven is een stressvol bestaan en de ongezonde arbeidsomstandig-
heden waarin de migranten 'gedwongen' waren te werken, hebben hun tol geëist.
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Beoordeling van de gezondheid

Tegen deze achtergrond presenteren de lokale studies vervolgens gegevens over de
gezondheid van de onderzochte ouderen. De gegevens betreffen vooral de
aanwezigheid van klachten en het oordeel over de gezondheid. In het onderzoek
van Monsels (1987: 85) gaven 15 van de 45 Turkse ouderen te kennen zich gezond
te voelen. Van de 41 Marokkaanse ouderen in hetzelfde onderzoek voelden slechts
6 zich gezond en van de 55 Surinamers waren er naar hun eigen oordeel 21
gezond. In percentages uitgedrukt betekent dit dat 15% van de Marokkanen, 33%
van de Turken en 42% van de Surinamers zich gezond voelden. Blanken (1987:
23) vermeldt een vergelijkingscijfer voor de autochtone 55-plussers. Van hen
voelde zich in toentertijd, dat wil zeggen rond 1986, 52% gezond. Van Toorn
(1992: 41) vroeg 46 Turkse ouderen hun eigen gezondheid te vergelijken met die
van hun Turkse leeftijdgenoten. De helft van de ondervraagden beoordeelde daarbij
de eigen gezondheid als goed. Een vergelijking met Nederlandse leeftijdgenoten
viel echter veel minder goed uit. In die vergelijking beoordeelde nog slechts 28%
de eigen gezondheid als goed. Van 50 Turkse ouderen in Epe voelde 42% zich
goed tot normaal gezond (De Jong 1994: 17). Tas en Schokker (1997: 40) ten slotte
stelden de vraag naar de eigen gezondheid aan 273 ouderen uit diverse
minderheidsgroeperingen te Hengelo. Van hen voelde 33% zich goed gezond.

De lokale onderzoeken leiden tot sterk uiteenlopende resultaten ten aanzien van de
beoordeling van de eigen gezondheid door ouderen uit de minderheden. Niet alleen
zijn er verschillen tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen, ook bij
eenzelfde herkomstgroepering lopen de percentages tussen de onderzoeken
aanzienlijk uiteen. Gezien de kleine aantallen onderzochten zijn dit soort variaties
te verwachten. Voorts is ook de formulering van de vraagstelling in elk van de
onderzoeken weer een fractie anders dan in de andere onderzoeken. Ook dit is
vrijwel altijd een bron van variatie in de uitkomsten.

Klachten 

In paragraaf 7.2 is vermeld dat van de autochtone 55-plussers 57% te maken heeft
met één of meer chronische aandoeningen. In de meeste lokale onderzoeken
vormde de aanwezigheid van klachten en aandoeningen één van de onderwerpen
die zijn onderzocht. De gegevens hierover zijn afkomstig van de respondenten en
in sommige gevallen is ook gesproken met artsen.

Van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen in het onderzoek van
Monsels (1987) had ongeveer 75% te maken met chronische gezondheidspro-
blemen. Bij Turken en Marokkanen kwamen rugklachten en reuma het meest voor,
bij Surinamers hoge bloeddruk. Monsels voerde ook gesprekken met artsen die veel
patiënten uit de minderheden in hun praktijk hadden. De artsen meenden dat
patiënten uit de minderheden relatief vaak psychosomatische klachten hadden. Bij
Turken en Marokkanen signaleerden zij vaak luchtwegklachten. Deze werden door
de artsen in verband gebracht met omstandigheden op het vroegere of actuele werk
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van de patiënten. Hoge bloeddruk en suikerziekte werden door de artsen relatief
veelvuldig vastgesteld bij Surinamers. 

Van Niekerk (1991: 34-36) vergeleek een groep Turkse ouderen met een groep
oudere Antillianen en constateerde bij de Turken beduidend meer gezondheids-
klachten dan bij de Antillianen. Ze tekent daarbij aan dat de Turken in haar
onderzoek gemiddeld zo'n tien jaar jonger waren dan de Antillianen. De Turken
hadden meer klachten, maar de klachten van de Antillianen waren vaak van
ernstiger aard. Dat had ermee te maken dat een deel van de Antillianen pas op
latere leeftijd en onder meer juist vanwege gezondheidsproblemen naar Nederland
was gekomen. De klachten van de Turken waren vaak vager en van meer algemene
aard. Ze werden door de respondenten in verband gebracht met de negatieve kanten
van hun bestaan in Nederland en met de slechte arbeidsomstandigheden waarmee
ze te maken hadden gehad.
 
Tas (1994: 45-46) deed onderzoek bij 58 ouderen uit diverse minderheidsgroepe-
ringen in Zuid-Holland. Vrijwel allen hadden gezondheidsproblemen en bijna de
helft van de onderzochten was sterk belemmerd in het dagelijks functioneren als
gevolg van chronische gezondheidsklachten. Ook de 51 Utrechtse ouderen uit de
minderheden die in het onderzoek van Van Tilburg en Monbredau (1995) zijn
ondervraagd over hun gezondheid, melden vrijwel allen gezondheidsklachten. De
meest geuite klachten zijn gewrichtsklachten, hoge bloeddruk en suikerziekte. De
respondenten schrijven de klachten toe aan het klimaat, heimwee en het zware
werk. Ook Van Tilburg en Monbredau hebben gesproken met artsen en
gezondheidsinstellingen. Deze menen dat ouderen uit de minderheden niet veel
meer gezondheidsproblemen hebben dan autochtone ouderen. Wel constateren zij
dat er relatief vaak sprake is van psychische en psychosomatische klachten. 
Tas en Schokker (1997: 40) hebben bij de Hengelose ouderen uit de minderheden
een groot aantal gezondheidsklachten genoteerd. Van de 273 ondervraagden
hadden er 86 problemen met de benen, 80 hadden rugklachten en 63 hadden
moeilijkheden aan de armen of handen. Problemen met de bloeddruk en het hart
werden gemeld door 46 respectievelijk 41 respondenten en ademhalingsproblemen
door 45 ondervraagden. Meer psychisch georiënteerde problemen als slapeloosheid
en vergeetachtigheid werden genoemd door 70 respectievelijk 62 ouderen.
Tas en Schokker hebben ook gevraagd naar bezoek van de huisarts in het jaar
voorafgaand aan het onderzoek. Daarbij bleek dat vrijwel alle respondenten in het
voorafgaande jaar ten minste één keer naar de huisarts waren geweest. De
frequentie varieerde echter sterk tussen de verschillende herkomstgroeperingen. De
Italianen gingen met gemiddeld twee keer per jaar het minst vaak, de Turkse
ouderen met gemiddeld zeven keer per jaar verreweg het vaakst. 

Wel zeer slecht zijn de Marokkaanse ouderen in het onderzoek van Abrahams
(1996: 35) eraan toe. Vrijwel al haar geïnterviewden zijn ziek. Ze hebben fysieke
en psychosomatische klachten en zijn daarvoor al jarenlang onder behandeling.
Abrahams meldt het als een vaststaand gegeven dat "de psychosomatische klachten
zijn te verklaren uit stress ten gevolge van heimwee, isolement, een zich verscheurd
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voelen tussen Nederland en Marokko, huwelijksproblemen, het gescheiden leven
van gezinsleden, zorgen over de kinderen, geldgebrek, de machteloosheid die
voortkomt uit analfabetisme en het niet goed beheersen van de taal." De fysieke
klachten zijn volgens Abrahams deels terug te voeren op zwaar en ongezond werk.
Zij noteert vooral maag- en darmklachten, allerlei pijnen, migraine en diabetes. Er
zou onder de geïnterviewden sprake zijn van overconsumptie van medische zorg.
Het zeer negatieve beeld dat uit het onderzoek ven Abrahams naar voren komt
heeft waarschijnlijk te maken met de wijze waarop de respondenten voor haar
onderzoek zijn geworven. Deze zijn afkomstig uit het cliëntenbestand van twee
ondersteuningsinstellingen voor Marokkanen in Nederland. De respondenten
vormen dus een zeer selectieve groep. De resultaten van Abrahams worden hier
toch vermeld, omdat haar onderzoek nogal eens wordt aangehaald in beschrij-
vingen van de positie van oudere Marokkanen in Nederland.

Bezwaren zijn ook te maken tegen de onderdelen over de gezondheid van moslim-
ouderen uit de rapporten van Kürkçü en Kloosterboer (1996: 25) en van
Kloosterboer en Yilmaz (1997: 9 en 30). Zij vergelijken gezondheidsklachten van
moslimouderen in Amsterdam en Rotterdam met oordelen over ervaren gezondheid
van autochtone ouderen en komen op grond van die vergelijking tot de conclusie
dat de gezondheidstoestand van moslimouderen beduidend slechter is dan die van
autochtone ouderen. In paragraaf 7.2 is echter al opgemerkt dat oordelen over de
gezondheidstoestand en gezondheidsklachten onvergelijkbare grootheden zijn en
dat een groot deel van de mensen met klachten best tevreden is over de eigen
gezondheid. Van de Amsterdamse moslimouderen meldt overigens 74% gezond-
heidsklachten. Bij de Rotterdammers is dit 65%. Dit laatste percentage is niet veel
hoger dan de 57% die eerder is genoemd als het aandeel autochtone 55-plussers
met klachten.

Conclusie

Het beeld van de gezondheid van ouderen uit de minderheden dat naar voren komt
uit de lokale studies is niet gunstig. In de meeste studies beoordelen ouderen uit de
minderheden hun gezondheid negatiever dan autochtone ouderen. Ook het
percentage ouderen uit de minderheden met gezondheidsklachten lijkt in vrijwel
alle studies aan de hoge kant. Het is echter de vraag of het beeld dat uit de lokale
onderzoeken naar voren komt, betrouwbaar is. Bij de behandeling van de resultaten
zijn al enkele kritische kanttekeningen geplaatst. Meer in het algemeen geldt dat in
ten minste een deel van de lokale onderzoeken de onderzoekspersonen een
negatieve selectie uit de bevolking van de desbetreffende herkomstgroeperingen
vormen. Voorts zijn de aantallen respondenten in de meeste lokale onderzoeken
klein. Dat zou niet zo erg zijn als de steekproeven werkelijk aselect zouden zijn,
maar dat is lang niet altijd het geval. De resultaten van de verschillende onder-
zoeken lopen dan ook aanzienlijk uiteen. Dat is overigens niet alleen het gevolg
van steekproefverschillen, ook in de verzameling van gegevens zijn er tussen de
onderzoeken aanzienlijke verschillen.
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7.5 Ervaren gezondheid en gezondheidsklachten

Om een betrouwbaarder beeld te kunnen verkrijgen van de gezondheid van ouderen
uit de minderheden dan de lokale onderzoeken kunnen leveren, is het nodig dat de
gegevens gebaseerd zijn op een voldoende grote groep respondenten en dat er een
vergelijking wordt gemaakt met autochtone ouderen. Gezien de opzet van deze
studie zou het bovendien wenselijk zijn dat ook uitspraken kunnen worden gedaan
over personen in de leeftijdsklasse van 40-54 jaar. Er is tot dusver slechts één
studie uitgevoerd waarin vrijwel al deze wensen zijn vervuld. Dat is de in paragraaf
7.1 genoemde Gezondheidsenquête Turkse ingezetenen in Nederland, 1989/1990
van het CBS en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (CBS 1991). De enquête
wordt in het vervolg aangeduid als GET. In de GET, die een voor dit type
onderzoek zeer hoge respons had van 83%, zijn gegevens verkregen over 5.306
personen van Turkse herkomst. In het onderzoeksrapport worden de resultaten van
de enquête vergeleken met de uitslagen van Nederlandse deelnemers aan de
reguliere CBS-Gezondheidsenquête 1989/1990 (GEZ'89). Daarbij is gecorrigeerd
voor verschillen in leeftijdsopbouw door de Nederlanders te herwegen naar de
leeftijds- en geslachtsverdeling van de Turkse steekproef. Enkele jaren na de
enquête onder Turken is ook een gezondheidsenquête onder Marokkanen (GEM)
gehouden. Het onderzoek is op grote problemen gestuit. Het is tussentijds stopgezet
en later alsnog uitgevoerd door een andere onderzoeksinstelling. Het rapport over
deze enquête wordt vrijwel gelijktijdig met deze rapportage gepubliceerd. Dankzij
de bereidwillige medewerking van de betrokken rapporteur konden in dit hoofdstuk
ook enkele bevindingen uit de GEM worden verwerkt. Aan de GEM is meegewerkt
door 469 Marokkanen van 45 jaar en ouder.
Gegevens over de gezondheid van Surinaamse ouderen komen uit een veel
beperkter bron, het onderzoek van Blanken (1987). In het onderzoek zijn enquête-
gegevens verkregen over 122 Surinaamse 55-plussers in Rotterdam. De steekproef
lijkt aselect en de gegevens van de Surinamers worden door Blanken zo veel
mogelijk vergeleken met die van autochtone ouderen uit Rotterdam of elders in
Nederland.

Oordeel over de gezondheid

Het antwoord op de vraag wat mensen zelf vinden van hun eigen gezondheid is, zo
is in het voorgaande gebleken, een veelgebruikte indicator voor de ervaren gezond-
heid. In de GET/GEM is de vraag als volgt gesteld: 'Hoe is over het algemeen uw
gezondheidstoestand'. Er waren vijf antwoordmogelijkheden: 'zeer goed', 'goed',
'gaat wel', 'soms goed en soms slecht', 'slecht'. Bij de presentatie van de gegevens
uit de GET zijn door het CBS de laatste drie categorieën samengevoegd. Van
personen die één van deze categorieën hebben gekozen, wordt aangenomen dat zij
hun gezondheid als 'minder goed' ervaren. De indeling in leeftijdsklassen in het
rapport van de GET is een wat andere dan de indeling die in de voorgaande hoofd-
stukken van deze rapportage is aangehouden. Hier zijn de volgende leeftijdsklassen
relevant: 35-44 jaar, 45-54 jaar, 55 jaar en ouder. Van Marokkanen zijn alleen
gegevens over de laatste twee leeftijdsklassen beschikbaar. 
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Figuur 7.1 'Minder goede gezondheid', naar leeftijd en herkomstland, 1989/1992 (in procenten, gecorrigeerd voor
leeftijds- en geslachtsverschillen)

Bron: CBS (GET'89/GEZ'89); GGD-Rotterdam (GEM'92) SCP-bewerking

In elk van de leeftijdsklassen die in figuur 7.1 worden onderscheiden, voelt van de
Turken een veel groter deel zich minder gezond dan van de Nederlandse bevolking.
Bij de ouderen zijn de verschillen echter beduidend minder groot dan in de jongere
leeftijdsklassen. Een goede maat hiervoor is de kansverhouding (odds ratio) voor
een mindere gezondheid van Turken ten opzichte van Nederlanders. Deze is bij
ouderen 4,7 en bij de 45-54-jarigen 6,7. Het oordeel over de gezondheid van
Marokkaanse ouderen en toekomstige ouderen is iets gunstiger dan dat van hun
Turkse leeftijdgenoten, maar ook van hen vindt een veel groter deel dan van de
Nederlanders dat de gezondheid minder goed is.
In figuur 7.1 is ook zichtbaar dat het verschil tussen de ouderen en de 45-54-jarigen
bij de Turken groter is dan bij de Nederlanders. Ook dit is uit te drukken in een
odds ratio, namelijk die van de jongere leeftijdsklasse ten opzichte van de ouderen.
Voor de Turken bedraagt deze ratio 1,2 en voor de Nederlanders 1,8. Wat betreft
hun gevoel van gezondheid, of beter ongezondheid, is de overeenkomst tussen
Turkse ouderen en Turken in de leeftijdsklasse 45-54 jaar dus groter dan die tussen
autochtone ouderen en jongeren.  

In het onderzoek onder Surinaamse ouderen in Rotterdam zijn andere categorieën
gebruikt dan in de GET/GEM. De Surinaamse respondenten hadden de keuze uit:
'gezond', 'redelijk gezond', 'matig gezond' en 'niet gezond'. De keuze voor
matig/niet gezond werd gemaakt door 41% van de respondenten. Worden de
redelijk gezonden (28%) ook tot de minder gezonden gerekend, dan resulteert dit in
een aandeel van 69% minder gezonden. De oudere Surinamers komen daarmee in
de buurt van de oudere Turken. Van de vergelijkingsgroep van autochtone
Rotterdamse ouderen voelde iets meer dan 40% zich minder gezond.

Klachten

Ook de andere veelgebruikte indicator voor ervaren gezondheid, het voorkomen
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van klachten, is in dit hoofdstuk al een aantal keren aan de orde geweest. In de
GET is het voorkomen van chronische klachten vastgesteld door de respondenten
een lijst met aandoeningen en ziekten voor te leggen met de vraag of zij daar de
afgelopen twaalf maanden last van hadden gehad. Het ging daarbij om relatief
ernstige chronische aandoeningen als astma, hoge bloeddruk, kanker, suikerziekte
enzovoort. Figuur 7.2 toont de percentages personen in de relevante leeftijdsklassen
met een of meer van dergelijke aandoeningen en het gemiddelde aantal
gerapporteerde aandoeningen.

Figuur 7.2 Chronische aandoeningen, naar leeftijd en herkomstland, 1989 (percentages personen die één of meer
aandoeningen hebben en gemiddeld aantal aandoeningen = cijfer boven de staven, gecorrigeerd voor leeftijds- en
geslachtsverschillen) 

Bron: CBS (GET'89/GEZ'89) SCP-bewerking

Figuur 7.2 vertoont in een aantal opzichten overeenkomsten met figuur 7.1. In elk
van de onderscheiden leeftijdsklassen komen chronische klachten bij Turken veel
vaker voor dan bij autochtonen. Ook voor de klachten geldt dat de verschillen bij de
ouderen minder groot zijn dan bij de jongeren. De odds ratio van Turken ten
opzichte van autochtonen is voor de 55-plussers 2,2 en voor 45-54-jarigen 3,7. In
samenhang daarmee is er bij de Turken nauwelijks verschil in het voorkomen van
klachten tussen ouderen en 45-54-jarigen. Bij de autochtone bevolking zijn er
onder 55-plussers daarentegen meer personen met klachten dan onder personen in
de leeftijdsklasse daaronder.
De gegevens over het gemiddelde aantal aandoeningen bevatten dezelfde bood-
schap als de percentages: van de Turken heeft niet alleen een groter deel klachten,
maar ook is het gemiddelde aantal klachten groter dan dat van de autochtone
bevolking. De verhoudingen tussen de leeftijdsklassen vertonen eveneens hetzelfde
beeld.

Van de Surinaamse ouderen in het onderzoek van Blanken (1987: 21) had een nog
groter aandeel dan van de Turken een of meer chronische klachten: 92%. Ook het
aantal klachten was bij de Surinamers met een gemiddelde van bijna vier
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beduidend hoger dan bij de Turkse ouderen. 

Aard van de klachten

Ouderen uit de minderheden lijken beduidend meer klachten te hebben dan
autochtone ouderen, maar hoe staat het met de aard van hun klachten? In de lokale
onderzoeken wordt de slechte gezondheid van onderzochten in veel gevallen in
verband gebracht met ongunstige werkomstandigheden en met de stress van het
migrantenbestaan. Fysieke overbelasting in het werk zou onder meer aanleiding
kunnen geven tot rugklachten en het werken met schadelijke stoffen zou problemen
met de luchtwegen in de hand kunnen werken. Stress kan aanleiding geven tot
psychische problemen die niet zelden ook fysieke gevolgen hebben in de vorm van
hoge bloeddruk, maag- en darmklachten, slapeloosheid en allerlei vage klachten. 
Hiervoor is al vermeld dat het GET gegevens bevat over het voorkomen van
specifieke chronische klachten bij Turken en Nederlanders. In figuur 7.3 zijn de
resultaten afgebeeld over de vijf door Turkse ouderen meestgenoemde klachten. 

Bij de 55-plussers onder de Turken vormen rugaandoeningen de klacht die
verreweg het meest voorkomt. Bijna een derde van de Turkse ouderen zegt hier last
van te hebben. Van de overige vier klachten - maagzweer, hoge bloeddruk,
astma/bronchitis en artrose - heeft ongeveer 15% van de ondervraagden last.
Klachten over rugaandoeningen, maagzweren en astma komen bij de autochtone
vergelijkingsgroep in veel mindere mate voor dan bij de Turkse ouderen, maar
rugaandoeningen behoren ook bij autochtone ouderen tot de meest voorkomende
klachten. Ze komen bij hen ongeveer evenveel voor als artrose en hoge bloeddruk.
Het klachtenpatroon van de Marokkaanse ouderen lijkt meer op dat van de Turken
dan op het klachtenpatroon van de Nederlandse ouderen. De klachten die door de
Turkse ouderen het meest worden genoemd, komen bij Marokkaanse ouderen wat
minder vaak voor. 
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Figuur 7.3 Vijf (bij Turkse ouderen) meest voorkomende chronische klachten, naar leeftijd en herkomst, 1989 (in
procenten)

Bron: CBS (GET'89/GEZ'89); GGD-Rotterdam (GEM'92) SCP-bewerking

Er is betrekkelijk weinig verschil in de mate van voorkomen van de verschillende
klachten tussen ouderen en toekomstige ouderen. Alleen maagzweerklachten
komen bij Turkse 55-plussers aanzienlijk vaker voor dan bij 45-54-jarigen. Bij de
Nederlanders en ook bij de Marokkanen hebben veel meer 55-plussers dan 45-54-
jarigen last van artrose.

De meestgenoemde klacht in het onderzoek van Blanken (1987) onder de
Surinaamse ouderen was hoge bloeddruk. Van zijn respondenten gaf 38% aan hier
last van te hebben. Dit is meer dan twee keer zo veel als bij de autochtone verge-
lijkingsgroep van het GET-onderzoek. Het aandeel Surinaamse ouderen dat last
had van rugaandoeningen was met 36% ongeveer even groot als het aandeel Turkse
ouderen met klachten hierover. Andere bij Surinaamse ouderen veelvoorkomende
klachten waren reuma/artrose, maagklachten, migraine en suikerziekte.
Sommige van de klachten die bij Surinaamse ouderen meer voorkomen dan bij hun
Turkse leeftijdgenoten, met name hoge bloeddruk en suikerziekte, zijn in verband
gebracht met de minder gunstige voedingsgewoonten van Surinamers. Suikerziekte
blijkt vooral bij de Hindoestanen onder de Surinamers in verontrustende mate voor
te komen (Middelkoop et al. 1996). Meer dan 35% van de 60-plussers onder hen
zou aan deze ziekte lijden. De prevalentie van suikerziekte in de totale Nederlandse
bevolking van 60 jaar en ouder bedraagt ongeveer 6%. Van de 50-59-jarige
Hindoestanen zegt ongeveer 25% suikerziekte te hebben, tegen 2% van de totale
bevolking in deze leeftijdsklasse.

VOEG

Door ouderen uit de minderheden veelgenoemde aandoeningen als rugklachten en
problemen met de luchtwegen, zijn vaak moeilijk objectief vast te stellen. Personen



0

2

4

6

8

10

16-24jr 25-34jr 35-44jr 45-54jr 55+

T urkije N ederland

gemiddelde

236

kunnen rugpijn hebben of ademhalingsmoeilijkheden zonder dat er sprake is van
een aantoonbare fysieke afwijking. In dit opzicht komen deze klachten overeen met
een hele reeks van min of meer vage klachten als vermoeidheid, lusteloosheid, pijn
in de botten, duizeligheid, enzovoort. Om het voorkomen van dit type klachten vast
te stellen is een speciale vragenlijst ontwikkeld: de Vragenlijst voor onderzoek naar
de ervaren gezondheid (VOEG). De lijst bestaat uit 23 klachten. De score op de lijst
geeft het aantal klachten weer waarvan de respondent aangeeft last te hebben. 
De VOEG-lijst vormt een vast onderdeel van de Gezondheidsenquête van het CBS
en is ook gebruikt in het gezondheidsonderzoek onder Turken. Hoe de Turkse
ouderen op de vragenlijst scoren, is te zien in figuur 7.4.

Figuur 7.4 VOEG-score, naar herkomstland en leeftijd, 1989 (gemiddelden, gecorrigeerd voor leeftijds- en
geslachtsverschillen)

Bron: CBS (GET'89/GEZ'89) SCP-bewerking

Ouderen scoren op de VOEG hoger dan jongeren, maar het verband met de leeftijd
is bij Turken aanzienlijk sterker dan bij de autochtone bevolking. In samenhang
hiermee zijn de verschillen tussen Turken en autochtonen in de jongste leeftijds-
klasse vrij gering, terwijl ze in de hogere leeftijdsklassen zeer groot zijn. Zowel bij
de ouderen als bij de toekomstige ouderen hebben de Turken meer dan twee keer zo
veel klachten als hun autochtone leeftijdgenoten. Autochtone ouderen en toekom-
stige ouderen hebben gemiddeld ongeveer vier klachten, Turken meer dan negen.

De VOEG is in verkorte versie ook gebruikt in het onderzoek van Blanken (1987)
onder Surinaamse ouderen. De lijst van Blanken bestond uit 19 klachten en de
Surinaamse ouderen kwamen op een gemiddelde van 6 klachten. Dat is nog
beduidend meer dan het gemiddelde aantal van 4,2 klachten van de autochtone
ouderen op de volledige lijst van 23 klachten. 

Conclusie

Op elk van de in deze paragraaf behandelde gezondheidsindicatoren steken
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ouderen uit de minderheden ongunstig af tegen autochtone ouderen. Turken zijn in
hun oordeel over de eigen gezondheid nog wat negatiever dan Surinamers.
Marokkanen nemen een tussenpositie in tussen Turken en autochtonen. Het
negatievere oordeel van de ouderen uit deze minderheidsgroeperingen gaat gepaard
met een relatief hoog aantal klachten over chronische aandoeningen, maar in dit
opzicht staan de Surinamers er weer slechter voor dan de Turken. Het aantal
klachten van Surinaamse ouderen is groter dan dat van hun Turkse leeftijdgenoten
en ook is het aandeel ouderen met klachten onder Surinaamse ouderen hoger.
Tussen Turkse en Marokkaanse ouderen is er wat betreft de aard van de klachten
weinig verschil. Rug- en maagklachten komen bij hen het meest voor. En het
aandeel van hen dat deze klachten rapporteert is veel groter dan onder Nederlandse
ouderen. Op de VOEG scoren de Turkse ouderen en toekomstige ouderen uiterst
negatief. Surinaamse ouderen hebben een afwijkend klachtenpatroon. Een
verhoudingsgewijs groot deel van hen rapporteert suikerziekte en hoge bloeddruk.
Het patroon van de resultaten op de verschillende indicatoren doet vermoeden dat
de relatief ongunstige gezondheidstoestand van de Turkse en wellicht ook van de
Marokkaanse ouderen meer een psychosomatische dan een fysieke achtergrond
heeft. De meest voorkomende klachten hebben grotendeels betrekking op
aandoeningen die moeilijk objectief vaststelbaar zijn en die vaak worden
geassocieerd met psychosociale stress. Ook de hoge VOEG-scores onder de Turkse
45-plussers wijzen in deze richting. Hiervoor is al opgemerkt dat in onderzoek
onder de autochtone bevolking de VOEG-score vaak wordt geïnterpreteerd als een
maat voor ervaren stress. Bij Surinamers lijkt een minder goede gezondheid in veel
gevallen meer van somatische aard. De oorzaak ervan zou kunnen liggen in een
overdosis vet in de voeding.

7.6 Vastgestelde aandoeningen

De indicatoren van de gezondheid van ouderen uit de minderheden die in paragraaf
7.5 zijn besproken, zijn alle gebaseerd op zelfrapportage door personen uit de
betrokken groeperingen. Het is denkbaar dat de verschillen tussen herkomst-
groeperingen die hieruit naar voren komen, niet zozeer het gevolg zijn van
verschillen in de gezondheidstoestand van de betrokken, als wel berusten op
verschillen in de wijze waarop vragen hierover worden beantwoord. Ook is het
denkbaar dat een meer algemeen gebrek aan welbevinden zijn weerslag heeft op de
beantwoording van vragen over de lichamelijke en geestelijke gezondheid. In
gezondheidsonderzoek wordt dan ook gezocht naar mogelijkheden om uit andere
bronnen dan alleen zelfrapportage een beeld te verkrijgen van gezondheid en ziekte
van de bevolking in haar geheel en van specifieke groeperingen. Eén van die
bronnen vormen huisartsen. In de Nationale studie van ziekten en verrichtingen in
de huisartsenpraktijk is aan 161 huisartsen gevraagd gedurende drie maanden
gegevens te registreren over contacten met hun patiënten (Foets en Van der Velden
1990). Daarbij is ook de herkomst van de patiënten vastgelegd. In de studie is
gewerkt met het begrip 'ziekte-episode'. Een ziekte-episode heeft betrekking op alle
contacten die te maken hebben met eenzelfde gediagnosticeerd gezondheids-
probleem. Anders dan bij de zelfrapportages, wordt in dit type studies de
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(on)gezondheid van een groepering dus niet afgemeten aan door patiënten gepre-
senteerde klachten, maar aan door de arts vastgestelde ziekten of gezondheids-
problemen. De gegevens dateren uit 1987/1988.

De gegevens uit de Nationale studie zijn ten behoeve van het advies van de NRV
(1995) geheranalyseerd met etnische herkomst als ingang. Er zijn vier herkomst-
groeperingen onderscheiden: Turken, Marokkanen, Surinamers en Nederlanders.
Bij de presentatie van de gegevens is ook onderscheid gemaakt naar leeftijd. De
hogere leeftijden zijn ondergebracht in twee klassen: 45-64-jarigen en 65-plussers.
Het aantal 65-plussers onder de minderheden is echter te gering voor betrouwbare
schattingen. Daarom moet hier genoegen worden genomen met de gegevens over
de 45-64-jarigen.

In de NRV-analyse zijn prevalentiecijfers voor ziekte-episoden berekend door het
aantal episoden te relateren aan het aantal patiënten. De prevalentie van ziekte-
episoden geeft dan het aantal ziekte-episoden in de drie registratiemaanden per
honderd bij een huisartsenpraktijk ingeschreven patiënten. 

 
Tabel 7.3 Prevalentie van ziekte-episoden, naar herkomst en leeftijd, 1987/'88  

Turkije Marokko Suriname Nederland

totale bevolking 91,8 78,1 99,5 89,7

15-44 jaar 97,6 85,2 102,4 75,2
45-64 jaar 126,7 109,4 159,8 105,0

gecorrigeerd (voor geslacht,
leeftijd, opleiding, arbeidspositie en
verzekeringsvorm) 87,5 84,3 99,4 91,9

n (allen) (2.071) (1.715) (2.289 ) (236.053) 

Bron: Nivel (NS'88); NRV (1995: 37) SCP-bewerking 

De resultaten laten een gemengd beeld zien (tabel 7.3). De prevalentie van ziekte-
episoden is bij Surinamers beduidend hoger dan bij de autochtone patiënten-
bevolking. Dit geldt zowel voor de totale bevolking als voor de leeftijdsklasse waar
het hier in de eerste plaats om gaat: de 45-64-jarigen. Ook de Turken in deze
leeftijdsklasse hebben een beduidend hogere prevalentie dan de autochtone
patiënten. Tussen Marokkaanse en autochtone 45-64-jarigen is het verschil veel
minder groot.

De verschillen tussen de bevolkingsgroeperingen zijn bij de 45-64-jarigen veel
groter dan onder de totale bevolking van de onderscheiden herkomstgroeperingen.
Dat komt vooral door de niet in tabel 7.3 opgenomen zeer hoge prevalentie bij de
autochtone 65-plussers. Deze heeft een sterk verhogend effect op de prevalentie bij
de totale groep autochtone patiënten. Als gevolg van de jonge leeftijdsopbouw van
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de 65-plussers uit de minderheden is de prevalentie bij hen veel lager dan bij
autochtone 65-plussers en is het effect ervan op de totale prevalentie bij de minder-
heden, ook weer ten gevolge van de leeftijdsopbouw, veel geringer. De totale
prevalenties in de verschillende herkomstgroeperingen zijn dus niet goed met
elkaar vergelijkbaar en ook de correctie (met behulp van regressiegewichten) haalt
in dit geval niet veel uit. 

Om de interpretatieproblemen ten gevolge van verschillen in leeftijdsopbouw te
verminderen, heeft Geomini (1992) de Turken en Marokkanen uit het bestand van
de Nationale studie gematcht met de autochtone patiënten. Dit wil zeggen dat van
de personen uit de onderscheiden groeperingen paren zijn gevormd die in hun
achtergrondkenmerken zo veel mogelijk op elkaar leken. Verschillen tussen de
groeperingen in vastgestelde aandoeningen zijn vervolgens berekend door
middeling van de verschillen binnen de paren. Er is niet alleen gematcht op leeftijd
maar ook op geslacht en verzekeringsvorm (particulier versus ziekenfonds). In de
gematchte groepen zijn er bij de 45-64-jarigen geen significante verschillen meer
tussen Turken en Marokkanen enerzijds en autochtonen anderzijds (Geomini 1992:
60). De Surinamers zijn in de analyses van Geomini helaas buiten beschouwing
gebleven. Hun verdeling over de matchingsvariabelen wijkt echter minder af van de
autochtone bevolking dan de verdeling van de Turken en Marokkanen. Voorts is
het prevalentieverschil ten opzichte van de autochtone bevolking bij hen beduidend
groter. Het is dan ook aannemelijk dat de Surinaamse 45-64-jarigen ook bij
matching een hogere prevalentie behouden dan hun autochtone leeftijdgenoten.

Aard van de aandoeningen

In de Nationale studie is ook de aard van de vastgestelde aandoeningen geregis-
treerd. De prevalentie van de vijf bij Turken meest gediagnosticeerde aandoeningen
onder 45-64-jarigen is afgebeeld in figuur 7.5.

De vijf aandoeningen die bij 45-64-jarige Turken de hoogste prevalentie hebben,
komen ook bij Marokkanen en autochtonen relatief veel voor. Er zijn bij deze
laatste twee groeperingen geen aandoeningen met een opvallend hogere prevalentie
dan de vijf uit figuur 7.5. Het meest opvallende in de figuur is de veel hogere
prevalentie van hart- en vaataandoeningen onder autochtonen. Aandoeningen aan
hart- en bloedvaten hebben onder autochtonen in deze leeftijdsklasse de hoogste
prevalentie terwijl ze bij Turken op de derde plaats komen en bij Marokkanen op de
vierde plaats. Tussen Marokkanen en autochtonen zijn de verschillen in
prevalenties beperkt. Behalve het al aangeduide verschil ten nadele van
autochtonen bij hart- en vaataandoeningen is er bij Marokkanen een significant
hogere prevalentie van maag-/darmstoornissen. Bij Turken worden significant
meer aandoeningen aan het bewegingsapparaat en aan het zenuwstelsel
geregistreerd dan bij autochtonen. 



0

5

10

15

20

25

30

bew egingsapp. maag/darm hart/vaat psyche zenuw stel

Turkije Marokko Nederland

*

*

**

**

*

240

Figuur 7.5 Prevalentie van vijf bij Turken meest voorkomende gediagnosticeerde aandoeningen, naar herkomst, 45-
64-jarigen, 1987/'88

* = p (verschil ten opzichte van Nederlanders) < 0,05.
** = p < 0,001.

Bron: Nivel (NS'88); Geomini (1992: 65) SCP-bewerking

Klachten en gediagnosticeerde aandoeningen: conclusie 

Oordelen over de gezondheid, gerapporteerde klachten en gediagnosticeerde
aandoeningen worden alle gebruikt als indicatoren voor de gezondheidstoestand
van groeperingen uit de bevolking, in dit geval de gezondheidstoestand van
ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden. De beelden die de verschil-
lende indicatoren hiervan leveren, zouden met elkaar overeen dienen te komen. Dit
blijkt echter slechts in beperkte mate het geval. Ten aanzien van de verschillende
indicatoren die zijn gebaseerd op zelfrapportage is er een zekere consistentie.
Turkse en Surinaamse ouderen oordelen negatiever over hun gezondheid dan
autochtone ouderen en ze hebben ook meer gezondheidsklachten. Marokkanen
nemen een tussenpositie in. Anders dan op grond van de zelfgerapporteerde
gegevens kon worden verwacht, is er echter bij adequate controle voor verschillen
in relevante achtergrondkenmerken geen verschil in de totale prevalentie van
gediagnosticeerde aandoeningen tussen Turkse en autochtone ouderen. Ook
Marokkaanse ouderen verschillen dan niet meer van hun autochtone leeftijd-
genoten. Er is vrijwel zeker wel een verschil tussen Surinamers en autochtonen, en
wel ten nadele van de Surinamers. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de klachten van Surinamers gedeeltelijk
anders, meer somatisch van aard zijn dan die van de Turken en Marokkanen. Het
meer psychosomatische karakter van de klachten van de Turkse en Marokkaanse
ouderen laat de mogelijkheid open dat hun klachten ten minste voor een deel een
uitdrukking zijn van een meer algemeen ongenoegen met het bestaan. Gezien de
gegevens die hierover in de andere hoofdstukken van deze rapportage worden
gepresenteerd, is het voorstelbaar dat het leven in Nederland voor velen van hen
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niet dat heeft gebracht wat ze ervan hadden verwacht. De klachten van Surinaamse
ouderen hebben een meer somatische achtergrond. In het voorgaande zijn ze in
verband gebracht met een overmaat aan vetten in hun voeding. Het is bekend dat
dit samengaat met een veelheid van duidelijk vast te stellen aandoeningen en bij
Surinaamse ouderen worden door huisartsen dan ook de meeste aandoeningen
gediagnosticeerd.
Een andere verklaring voor de verschillen tussen zelfgerapporteerde en door een
arts vastgestelde klachten bij Turken en Marokkanen kan zijn dat het onder hen
gewoonte is klachten eerder en sterker te uiten dan bij Nederlanders gebruikelijk is
(Leeflang 1994: 185-193). De hogere prevalentie van aandoeningen in de zelfrap-
portages van Turken en Marokkanen zou dan niet het gevolg zijn van meer
ongezondheid, maar van een sterkere klachtengeneigdheid. 

7.7 Sterfte en doodsoorzaken

Bij elk van de tot dusver behandelde indicatoren voor de gezondheid van ouderen
uit de minderheden zijn er problemen ten aanzien van de interpretatie. Of de
zelfgerapporteerde gegevens werkelijk gezondheidsverschillen reflecteren is niet
zeker. In het voorgaande is al de mogelijkheid geopperd dat een algemeen gebrek
aan onwelbevinden de rapportage kan beïnvloeden. Door anderen is gesuggereerd
dat een instrument als de VOEG meer de geneigdheid tot klagen weergeeft dan de
werkelijk ervaren gezondheidsklachten. De gegevens over door huisartsen bij
patiënten gestelde diagnosen zijn ook niet geheel zonder problemen. Een huisarts
kan immers alleen dan een diagnose stellen indien een patiënt zich met een klacht
bij hem vervoegt. Ook hierbij kunnen factoren een rol spelen die niet direct te
maken hebben met de aanwezigheid van reële gezondheidsproblemen.
Een indicator die niet wordt verstoord door dit soort externe factoren, bestaat uit
gegevens over sterfte en doodsoorzaken in samenhang met leeftijd. De hoogte van
de gemiddelde leeftijd van overlijden van een bevolkingsgroepering kan tot op
zekere hoogte worden beschouwd als een indicator van de gezondheidstoestand van
die groepering. Als gevolg van de specifieke leeftijdsopbouw van de minderheden
zijn overlijdensleeftijden en doodsoorzaken bij de gehele bevolking voorlopig
echter niet goed te interpreteren. Wel heeft het zin te kijken naar leeftijdsspecifieke
sterftecijfers en leeftijdsspecifieke doodsoorzaken. Een analyse daarvan is in 1990
uitgevoerd door Hoogenboezem en Israëls (1990). Zij hebben de sterfte onder
personen met de Turkse en Marokkaanse nationaliteit in de periode 1979-1988
vergeleken met die van Nederlanders.

Leeftijdsspecifieke sterfte wordt uitgedrukt in het relatieve aantal overledenen per
leeftijdsklasse. Het quotiënt van de sterftecijfers van minderheidsgroeperingen en
Nederlanders is een handige index voor de vergelijking van de sterftecijfers. Bij een
waarde van 1 is er geen verschil tussen de desbetreffende groeperingen. Indices
groter dan 1 geven een hogere sterfte onder de minderheidsgroepering aan, indices
lager dan 1 zijn het gevolg van een lagere sterfte bij de minderheidsgroepering in
de desbetreffende leeftijdsklasse. Vanwege de zeer kleine aantallen personen en
overledenen onder de Turken en Marokkanen in de leeftijdsklassen van 65 jaar en
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ouder worden hier alleen cijfers  weergegeven voor de leeftijden 40-64 jaar,
verdeeld in vijf vijfjaarsklassen (figuur 7.6).

Figuur 7.6 Sterfte-indices, naar leeftijd en land van nationaliteit, 1979 tot en met 1988 (verhouding van leeftijds-
specifieke sterfte van minderheidsgroeperingen ten opzichte van Nederlanders)

Bron: Hoogenboezem en Israëls (1990: 12) SCP-bewerking

De sterfte onder Marokkanen blijkt in elk van de afgebeelde leeftijdsklassen lager
dan onder Nederlanders. Ook onder de Turkse 50-59-jarigen zijn er in de periode
1979-1988 verhoudingsgewijs minder personen overleden dan onder de
Nederlanders in dezelfde leeftijdsklasse.

Door te kijken naar doodsoorzaken is het mogelijk iets te zeggen over de achter-
gronden van de geringere sterfte onder de minderheidsgroeperingen. In figuur 7.7
zijn de drie belangrijkste doodsoorzaken onder 45-64-jarigen afgebeeld: kanker,
hart- en vaataandoeningen en externe oorzaken zoals ongevallen en geweld. Van
de Turkse overledenen is tegen de 90% aan één van deze drie oorzaken overleden,
van de Marokkanen bijna 80%. Ook onder de autochtone bevolking zijn dit in deze
leeftijdscategorie de drie meest voorkomende oorzaken van overlijden. De
geringere sterfte onder de Turken blijkt vooral het gevolg van minder overlijden
door kanker. Bij de nog geringere sterfte onder Marokkanen speelt ook het minder
voorkomen van hart-en vaataandoeningen als doodsoorzaak een rol.
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Figuur 7.7 Sterfte-indices, naar doodsoorzaak, leeftijd, geslacht en land van nationaliteit, 1979 tot en met 1988
(verhouding van leeftijdsspecifieke sterfte van minderheidsgroeperingen ten opzichte van Nederlanders)

Bron: Hoogenboezem en Israëls (1990: 16/18)

Conclusie 

Waar gegevens uit enquêteonderzoeken de mening hebben doen postvatten dat de
gezondheidstoestand van ouderen uit de minderheden ongunstiger is dan die van
hun autochtone leeftijdgenoten, wijzen de sterftecijfers eerder in een andere
richting. In het voorgaande werd al een verschil vastgesteld tussen de resultaten
van onderzoeken met zelfgerapporteerde gegevens en gegevens uit de
huisartspraktijk. Die lijn kan, in ieder geval voor Turken en Marokkanen, worden
doorgetrokken naar de sterftecijfers. Als het erop aankomt, lijken de Turken en
Marokkanen gezonder dan de Nederlanders. Bij de Turken komt dat doordat zij
minder worden getroffen door kanker. Voor de Marokkanen geldt dit eveneens,
maar bij hen komt daar nog bij dat zij ook minder worden geconfronteerd met hart-
en vaatziekten.

7.8 Gebruik van medische voorzieningen en medicijnen

In de reeks gezondheidsindicatoren die in paragraaf 7.7 zijn behandeld, is het
gebruik van medische voorzieningen niet opgenomen. De reden daarvoor is dat de
relatie tussen gezondheid en het gebruik van medische voorzieningen complex is.
Klachten en de aanwezigheid van aandoeningen kunnen aanleiding zijn tot een
bezoek aan de huisarts of in ernstiger gevallen tot het raadplegen van een
specialist, maar er zijn bij een gelijke mate van ervaren ongezondheid en aan-
doeningen grote individuele verschillen in het gebruik van medische voor-
zieningen. Waar voor sommigen de jaarlijks meermalen terugkerende griep of
ernstige verkoudheid gepaard gaat met een even frequent bezoek aan de huisarts,
zullen anderen er niet aan denken voor dit type klachten een arts te raadplegen. Het
gebruik van de voorzieningen heeft ook te maken met de kosten die ermee gepaard
gaan. Het is een bekend gegeven dat ziekenfondsverzekerden beduidend meer
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gebruikmaken van medische voorzieningen dan particulier verzekerden die te
maken hebben met een eigen risico. Het rechtvaardigen van afwezigheid op het
werk wegens ziekte kan ook leiden tot een bezoek aan een arts, zonder dat dit hoeft
te duiden op de aanwezigheid van een aandoening. Weer een andere factor in de
frequentie van artsenbezoeken kan zich voordoen in de aanloop naar een beroep op
de WAO. In het verleden is de WAO zowel door werkgevers als door werknemers
op ruime schaal benut als alternatief voor een onbevredigende arbeidsrelatie.
Artsenbezoek in het kader van of als opstap naar een beroep op de AOW hoeft dan
ook niet zonder meer te worden opgevat als een teken van ongezondheid.
 
Aan het gebruik van medische voorzieningen zitten als indicator van (on)gezond-
heid dus de nodige haken en ogen. Toch is informatie erover relevant, speciaal bij
ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden. Het (niet)gebruik van
medische voorzieningen kan namelijk nog op een heel andere manier met gezond-
heid te maken hebben: het kan de oorzaak zijn van klachten en aandoeningen. Dit
kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld wanneer patiënten ziek worden of
blijven als gevolg van fouten in de diagnose of behandeling. Hier gaat het echter in
de eerste plaats om de mogelijkheid dat aandoeningen zich voordoen, persisteren of
verergeren als gevolg van niet-gebruik van medische voorzieningen. Het is denk-
baar dat de toegankelijkheid van de medische voorzieningen voor ouderen uit de
minderheden kleiner is dan voor de autochtone bevolking.
De verminderde toegankelijkheid kan tal van oorzaken hebben, vooral communi-
catieproblemen zouden een rol kunnen spelen. In hoofdstuk 3 is gebleken dat het
overgrote deel van de Turkse en Marokkaanse ouderen grote moeite heeft met de
Nederlandse taal. Dit kan aanleiding geven tot misverstanden bij de presentatie van
klachten, bij het stellen en overbrengen van een diagnose en bij het voorschrijven
van medicijnen of het geven van adviezen, bijvoorbeeld over voedingsgewoonten.
Verminderde toegankelijkheid kan ook te maken hebben met onbegrip bij vertegen-
woordigers van de gezondheidszorg ten aanzien van gedragswijzen die verbonden
zijn met de cultuur van de minderheidsgroeperingen. Zo kunnen er problemen
ontstaan over lichamelijk onderzoek bij islamitische vrouwen door mannelijke
Nederlandse artsen. 

Het gebruik van medische voorzieningen kent een veelheid van vormen. Deze
paragraaf beperkt zich tot een presentatie van gegevens over het consulteren van de
huisarts, het bezoek aan en de behandeling door een specialist, ziekenhuisopname
en medicijngebruik door ouderen uit de minderheden.

Huisarts

Wanneer iemand te maken heeft met een gezondheidsprobleem, zal zijn eerste
contact met de medische wereld in de meeste gevallen de huisarts zijn. De huisarts
voert niet alleen tal van medische en niet-medische handelingen uit, maar fungeert
ook tot op zekere hoogte als poortwachter voor het hele complex van medische
voorzieningen en medische behandelaars. Daarom is er in verband met de vraag
naar de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor ouderen uit de minderheden
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in de eerste plaats belangstelling voor het functioneren van deze eerstelijnsvoor-
ziening. Ook op dit punt is er, dankzij de GET, weer het meest bekend over de
Turken. 
Van de Turkse ouderen heeft bijna 90% in het jaar voorafgaand aan de enquête een
huisarts geraadpleegd. Niet alleen is van de Turkse ouderen een groter deel naar
een huisarts gegaan dan van de Nederlandse ouderen, de Turkse ouderen hebben de
huisarts ook vaker bezocht. Frequent bezoek aan de huisarts komt niet alleen voor
bij de ouderen onder de Turken. In elk van de leeftijdsklassen die in figuur 7.8 zijn
afgebeeld komen de Turken hoger uit dan de Nederlanders. In de lagere leeftijds-
klassen zijn de verschillen zelfs groter dan onder de ouderen.

Dat Turken relatief veel naar de huisarts gaan blijkt ook uit analyses van gegevens
uit de huisartsenpraktijk. In de eerder aangehaalde Nationale studie onder
huisartsen bedroeg het aantal huisartscontacten van 45-64-jarige Turken 133 per
100 patiënten (Geomini 1992: 84). Ter herinnering: het ging daarbij om contacten
gedurende een periode van drie maanden. Bij de Nederlandse patiënten in dezelfde
leeftijdsklassen werden 100 contacten geregistreerd. Ook in eerder onderzoek onder
Amsterdamse huisartsen bleken Turken in elke leeftijdsklasse meer huisartscon-
tacten te hebben dan autochtone patiënten (Van Wieringen et al. 1986: 27).
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Figuur 7.8 Huisartsenbezoek van Turken en Nederlanders gedurende één jaar, naar leeftijd, 1989/'90 

Bron: CBS (GET'89/'90) SCP-bewerking

Ook in andere groeperingen uit de minderheden lijken ouderen relatief vaak naar
de huisarts te gaan. De verschillen ten opzichte van Nederlanders die zijn
vastgesteld zijn echter minder groot dan die tussen Turken en autochtonen. Zo
waren er in de Nationale studie bij Marokkaanse 45-64-jarigen 110 contacten per
100 patiënten en zij verschilden daarmee niet significant van hun Nederlandse
leeftijdgenoten. In de enquête van Blanken (1987: 37) onder Surinaamse ouderen
gaf 87% te kennen in het jaar voor het interview bij de huisarts te zijn geweest. Bij
de Nederlandse ouderen was dit in dezelfde periode 73%. Dit verschil is ongeveer
even groot als het verschil tussen Turken en Nederlanders in de GET. In de studie
van Van Wieringen et al. is het gemiddelde aantal huisartsbezoeken van Turkse 45-
54-jarigen echter ruim twee keer zo groot als dat van Surinamers. 

Oordelen over de huisarts

Voorzover de huisarts functioneert als poortwachter van de gezondheidszorg lijkt er
voor ouderen uit de minderheden van enige ontoegankelijkheid aan de poort van de
gezondheidszorg geen sprake. De contactfrequentie zegt echter niet alles. Het is
denkbaar dat men weliswaar frequent naar de huisarts gaat, maar dat de kwaliteit
van de contacten te wensen overlaat. Het zou zelfs kunnen dat herhaald bezoek in
verband met eenzelfde klacht het gevolg is van een onbevredigende verwerking of
behandeling van de klacht. Er zijn aanwijzingen dat vooral Turkse ouderen de
huisarts relatief vaak met eenzelfde klacht bezoeken. Hiervoor is al vermeld dat het
aantal geregistreerde ziekte-episoden tussen Turkse en Nederlandse ouderen in de
Nationale studie niet verschilt. Vervolgens is echter gebleken dat zij wel vaker
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contact hebben met de huisarts. 

Een objectieve beoordeling van de kwaliteit van de contacten tussen huisartsen en
hun patiënten uit de minderheden is nauwelijks mogelijk. Wel zijn er in de
enquêteonderzoeken vragen gesteld over de waardering van de activiteiten van de
huisarts. Zo is in de GET onder meer gevraagd of naar de mening van de respon-
dent de huisarts voldoende tijd neemt voor het consult, het onderzoek voldoende
grondig is, de instructies duidelijk zijn, enzovoort. Op vrijwel alle vragen geeft
rond de 90% van de respondenten, ook de 55-plussers onder hen, een positieve
waardering. Alleen op de vraag of de arts voldoende uitleg geeft over de werking
van de voorgeschreven medicijnen is een iets minder groot deel positief: 78% van
de 55-plussers vindt dat dit het geval is.
Surinaamse ouderen geven blijk van een vergelijkbare mate van waardering van de
contacten met de huisarts. Rond 90% van de Surinaamse respondenten in het
onderzoek van Blanken (1987: 38) reageerde positief op onder meer vragen over de
mate van overleg met de arts, de contacten in de spreekkamer en de mate van
uitleg.

In hoeverre de tevredenheid die in een interview wordt geuit de werkelijke gevoe-
lens van de respondenten weerspiegelt, is niet geheel duidelijk. Tas en Schokker
hebben in Hengelo naast individuele interviews ook groepsgesprekken gevoerd met
ouderen uit de minderheden. De opvattingen van Turkse ouderen over contacten
met artsen die daaruit naar voren kwamen waren veel negatiever dan de meningen
die in de individuele interviews werden geuit (Tas en Schokker 1997: 41).

Knelpunten

Knelpunten in de relatie tussen medische hulpverleners en hun patiënten uit de
minderheden komen ook naar voren in gesprekken met sleutelinformanten.
Beljaarts en Veenman (1997: 29-38) noemen er zes: communicatieproblemen, het
ontbreken van een vertrouwensrelatie, tijdgebrek bij de huisarts, financiële
drempels, onbekendheid met voorzieningen en ingewikkeldheid van de organisatie
van de gezondheidszorg, en een slechte aansluiting tussen vraag en aanbod.

Communicatieproblemen zijn volgens de sleutelinformanten van Beljaarts en
Veenman het gevolg van een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en
van cultuurverschillen. Taal speelt een rol bij het verduidelijken van klachten en
het uiten van gezondheidsproblemen. De misverstanden die hiervan het gevolg zijn
kunnen leiden tot foutieve diagnosen en tot een verkeerde inschatting van de ernst
van aandoeningen. Taalproblemen kunnen ook leiden tot het foutief interpreteren
van aanwijzingen voor therapie of voor het gebruik van medicijnen.
Cultuurverschillen kunnen een andere presentatie van klachten tot gevolg hebben,
die door de arts niet op de juiste waarde wordt geschat. De communicatieproblemen
kunnen ertoe leiden dat patiënten uit de minderheden het gevoel krijgen niet
serieus te worden genomen. Dit ondermijnt de vertrouwensrelatie tussen arts en
patiënt, hetgeen op zichzelf weer een knelpunt in de hulpverleningsrelatie kan
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vormen. Het gevoel niet serieus te worden genomen wordt versterkt door het
volgende veelgenoemde knelpunt, het gebrek aan tijd van de huisarts. In de
normale praktijkvoering lijkt de tijd te ontbreken om uitvoerige uiteenzettingen
over de toestand waarin de patiënt verkeert aan te horen of om deze rustig met de
patiënt door te nemen.

De invoering van eigen bijdragen kan voor patiënten uit de minderheden, en dan
vooral voor de ouderen onder hen, een drempel vormen voor de toegang tot
voorzieningen. Veranderingen in financiële regelingen kunnen patiënten uit de
minderheidsgroeperingen in onzekerheid brengen doordat zij hiervan vaak niet op
de hoogte zijn. De financiële afhandeling van de zorg en de procedures die de zorg
omringen worden vaak te ingewikkeld gevonden en van de vele mogelijkheden die
de zorgsector biedt, is men doorgaans onvoldoende op de hoogte.
De slechte aansluiting tussen vraag en aanbod, het laatste knelpunt dat Beljaarts en
Veenman noemen, heeft meer betrekking op voorzieningen in de care-sfeer die in
hoofdstuk 8 worden behandeld.

Hoe zwaar de knelpunten die door sleutelinformanten worden genoemd precies
wegen, is niet geheel duidelijk. Dat ze voorkomen lijkt buiten kijf, maar in welke
mate dit het geval is en hoe ernstig ze zijn, is moeilijk in te schatten. De commu-
nicatieproblemen van ouderen uit de minderheden kunnen dienen als voorbeeld.
Dat de beheersing van de Nederlandse taal van ouderen uit sommige minder-
heidsgroeperingen te wensen overlaat, is in hoofdstuk 3 van deze studie duidelijk
gebleken. Van bijna twee derde van de Turkse 55-plussers die aan de GET hebben
meegedaan is de spreekvaardigheid in het Nederlands te gering om met de huisarts
te kunnen praten. In de meeste gevallen wordt het communicatieprobleem echter
opgelost doordat er bij het consult iemand aanwezig is die hierbij helpt. Van de
tolkentelefoon wordt echter maar weinig gebruikgemaakt. Slechts bij 9% van de
Turkse ouderen doet de huisarts dit.

Huisartsen over patiënten uit de minderheden

Niet alleen patiënten hebben een oordeel over de contacten met hun huisarts, ook
huisartsen hebben meningen over hun contacten met patiënten. Veel concrete
gegevens zijn hierover niet beschikbaar, maar in de studie van Van Wieringen et
al. (1986) is geprobeerd om in open interviews enige informatie te verkrijgen over
de ervaringen van huisartsen met hun patiënten uit de minderheden. Er is ge-
sproken met tien huisartsen met een relatief groot aantal patiënten uit de minder-
heden. De artsen constateerden dat het werken met patiënten uit de minderheden
moeilijker is dan het werken met autochtone patiënten. Ze noemden communicatie-
problemen, het ziektegedrag en het somatiseren van psychosociale problemen.
Toch meenden de artsen dat hun houding tegenover patiënten uit de minderheden
niet anders was dan hun houding ten opzichte van autochtone patiënten. De artsen
gaven te kennen dat zij inmiddels hadden leren omgaan met de specifieke proble-
men die patiënten uit de minderheden met zich meebrengen.
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Een nadere aanduiding van de problemen tussen artsen en patiënten, toegespitst op
Marokkanen, levert een onderzoek van Van Rijn (1996) onder 27 sleutelinfor-
manten uit de Haagse gezondheidszorg. De informanten stellen dat Marokkanen
vaak hun huisarts bezoeken, ook voor kleinigheden als een verkoudheid. Ze
presenteren volgens de informanten vrijwel uitsluitend lichamelijke klachten en
zijn geneigd suggesties over psychosociale achtergronden van klachten terzijde te
schuiven. Dat aandoeningen iets te maken kunnen hebben met het eigen gedrag is
voor hen moeilijk te accepteren. Indien het consult niet wordt afgesloten met het
voorschrijven van medicijnen of met een doorverwijzing naar een specialist, menen
ze niet goed te zijn behandeld.
De communicatie tussen de zorgaanbieders en de Marokkaanse patiënten wordt
naar de mening van de sleutelinformanten belemmerd door ten minste zeven
factoren: gebrek aan kennis over cultuurgebonden reacties van Marokkanen op
ziekte en lichamelijk en psychisch ongemak, bijgeloof bij patiënten, de moeite die
men zich moet getroosten om het vertrouwen van de patiënt te winnen, de taal-
barrière, onwennigheid met de zakelijke benadering door artsen - die met een korte,
zakelijke en heldere benadering snel tot de kern van de zaak willen komen - terwijl
de Marokkanen een voorkeur hebben voor omtrekkende bewegingen en de uitwisse-
ling van beleefdheden, een door artsen overdreven geachte presentatie van klachten
en ziektegedrag, gebrekkige medische kennis en kennis van het functioneren van
lichamelijke processen.

Tandarts 

De tandarts is weliswaar in zekere zin een medisch specialist, maar hij bevindt zich
niettemin in de eerste lijn van de gezondheidszorg. Regelmatig tandartsbezoek voor
controle van het gebit, ook wanneer er geen sprake is van klachten, is onder de
autochtone bevolking sinds jaar en dag gebruik. In de landen van herkomst van de
minderheidsgroeperingen bestaat deze routine over het algemeen niet. Gegevens
over tandartsbezoek door personen uit de minderheden zijn er alleen voor Turken
en Marokkanen. Alleen bij Turken is een directe vergelijking met Nederlanders
mogelijk (figuur 7.9).

Turken gaan minder naar de tandarts dan Nederlanders. Onder de 55-plussers zijn
de verschillen kleiner dan in de jongere leeftijdsklassen, maar dat komt vooral
doordat in deze leeftijdsklasse meer Nederlanders een kunstgebit hebben.
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Figuur 7.9 Tandartsenbezoek gedurende één jaar, naar herkomst leeftijd en herkomstland, 1989/'90 

Bron: CBS (GET'89/90; GEZ'89) SCP-bewerking

In het GET-onderzoek is ook gevraagd naar de redenen voor een bezoek aan de
tandarts. Pijn is bij Turken en speciaal bij Turkse ouderen veel vaker de bezoek-
reden dan bij Nederlanders. De gegevens over bezoekredenen maken duidelijk dat
bij Turken de preventieve controle door periodiek tandartsenbezoek tekortschiet.
Het aandeel van de controles in de bezoeken is weliswaar alleen bij Turkse ouderen
met 45% duidelijk lager dan bij Nederlanders (59%), maar de basis waarop wordt
gepercenteerd - het aantal tandartsenbezoeken - is bij de Turken in de jongere
leeftijdscategorieën aanzienlijk geringer. Het deel van de Turkse bevolking dat
regelmatig voor controle naar de tandarts gaat, is dus veel kleiner dan bij de
Nederlanders het geval is.

De gegevens over tandartsenbezoek van Marokkanen die voor deze rapportage
beschikbaar zijn, hebben een iets andere vorm dan de gegevens over Turken. Ze
zijn daarom niet direct vergelijkbaar. Aan Marokkaanse ouderen is in de GEM
gevraagd hoeveel keer per jaar ze naar de tandarts gaan (tabel 7.4)

Tabel 7.4 Bezoek aan de tandarts door Marokkanen, naar leeftijd, 1992 (in procenten)

kunstgebit < 1 keer 1 keer 2 keer

45-54 jaar 19,6 15,8 7,1 57,5
� 55 jaar 44,0 18,4 4,0 33,6

Bron: GGD-Rotterdam (GEM'92)

Een zekere vergelijking met de gegevens van Turken en Nederlanders in figuur 7.9
is mogelijk door de percentages 'kunstgebit' en 'minder dan 1 keer' bij elkaar op te
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tellen. De optelling komt bij de 45-54-jarige Marokkanen uit op 35,4% en bij de
55-plussers op 62,4%. Vergelijking met de contactpercentages van Turken en
Nederlanders doet vermoeden dat het tandartsenbezoek van Marokkanen in deze
leeftijdsklassen meer overeenkomt met dat van Nederlanders dan met het tand-
artsenbezoek van Turken.

Specialist en ziekenhuis

In het voorgaande is gewezen op de functie van de huisarts als poortwachter van de
gezondheidszorg. Pas na het passeren van deze eerste lijn in de hulpverlening
dringt de patiënt verder door in het gezondheidszorgcomplex. De toegankelijkheid
van deze tweede lijn voor ouderen uit de minderheden valt tot op zekere hoogte af
te leiden uit hun contacten met specialisten, uit ziekenhuisopnamen en uit doorver-
wijzingen door huisartsen. In de GET en de GEM is gevraagd naar specialisten-
contact en ziekenhuisopname. Vanuit de GEM is voor deze rapportage alleen het
laatste gegeven beschikbaar.

De GET laat uiteenlopende resultaten zien (figuur 7.10). Van de Turkse ouderen
heeft in het jaar voorafgaand aan de enquête een groter deel een specialist bezocht
dan van de Nederlandse ouderen. Het aantal ziekenhuisopnamen is onder Turkse
ouderen echter iets geringer. Het aantal ziekenhuisopnamen van Marokkanen
verschilt niet van dat van Nederlanders. Dit geldt zowel voor de ouderen als voor
de toekomstige ouderen.
Anders dan bij de Nederlanders, gaan bij de Turken niet de ouderen maar de
toekomstige ouderen het meest naar de specialist en het ziekenhuis. In samenhang
hiermee wordt van de 45-54-jarige Turken een groter deel in een ziekenhuis opge-
nomen dan van de Nederlanders en Marokkanen in de overeenkomstige leeftijds-
klasse. Het verschil tussen Turken en Nederlanders ten aanzien van specialisten-
bezoek is in deze leeftijdsklasse ook groter dan bij de ouderen.

Van de Surinaamse ouderen in het onderzoek van Blanken (1987: 40) heeft 57%
contact gehad met een specialist. Dat is bijna evenveel als bij de Turkse ouderen.
Een kwart van de Surinaamse respondenten gaf aan in het ziekenhuis opgenomen
te zijn geweest. Dit is in vergelijking met de andere groeperingen een wel zeer
groot aandeel. 
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Figuur 7.10 Specialistenbezoek en ziekenhuisopname gedurende één jaar, naar herkomst en leeftijd, 1989/'90

Bron: CBS (GET'89/'90; GEM'89) SCP-bewerking

Het eerste contact met een specialist is doorgaans het gevolg van een doorverwij-
zing door de huisarts. In de onderzoeken naar verrichtingen in de huisartsenprak-
tijk is ook de doorverwijzing naar de specialist geregistreerd. De NRV-publicatie
vermeldt alleen ongecorrigeerde en niet naar leeftijd gespecificeerde doorverwij-
zingspercentages van Turken, Marokkanen, Surinamers en Nederlanders. Tussen
de groeperingen is er nauwelijks verschil. In alle gevallen is in de onderzoeks-
periode tussen de 6% en 7% van de bij de huisartsen ingeschreven patiënten
doorverwezen naar een specialist. Deze doorverwijzingspercentages zeggen nog
niet alles, omdat het aantal keren dat men naar de huisarts gaat in de onder-
scheiden herkomstgroeperingen uiteenloopt. In de studie van Van Wieringen et al.
(1986: 50) is echter het aantal contacten met de huisarts berekend dat eindigt met
een doorverwijzing naar een specialist, en ook hier zijn er geen noemenswaardige
verschillen tussen herkomstgroeperingen. Het percentage aldus berekende door-
verwijzingen ligt tussen de 11% en 13%. De verschillen tussen leeftijdsklassen zijn
gering.

Oordelen en wensen ten aanzien van het ziekenhuis

Over de beoordeling van contacten met specialisten door personen uit de minder-
heden zijn geen gegevens beschikbaar. Wel is er enige informatie over hun
ziekenhuiservaringen. Surinaamse ouderen die in het ziekenhuis hebben gelegen,
zijn hierover in overgrote meerderheid (83%) zeer te spreken. De tevredenen
roemden vooral de goede behandeling door het personeel. De weinige ontevredenen
noemden overigens eveneens de behandeling door het personeel als de belangrijkste
bron van hun gevoelens, zij het in negatieve zin. Ook was er kritiek op de voeding.



253

Tevredenheid over de behandeling in het ziekenhuis was er ook bij het overgrote
deel van de 30 Turkse en 21 Marokkaanse patiënten die hierover zijn ondervraagd
in een onderzoek van de Vereniging Patiënten/consumenten Platform Zuid-
Holland/Noord (Roodnat et al. 1995: 33). 

Uit het laatste onderzoek blijkt overigens dat tevredenheid over de behandeling nog
niet betekent dat men geen wensen meer heeft. De aanwezigheid van professionele
vertaalhulp wordt erg belangrijk gevonden, maar men is niet altijd op de hoogte
van de mogelijkheden die er op dit gebied zijn. Veelal wordt uit eigen beweging
gebruikgemaakt van niet-professionele vertaalhulp door kinderen of andere
familieleden. Het ziekenhuispersoneel heeft echter een voorkeur voor professionele
tolken en ziet om begrijpelijke redenen vooral jonge kinderen liever niet als tolk
optreden. Bij de Turkse en Marokkaanse patiënten is er voorts behoefte aan
vertaald voorlichtingsmateriaal en aan uitzendingen in de eigen taal via de zieken-
huisomroep.
Ook zijn er wensen op religieus-cultureel terrein waarin niet altijd wordt voorzien:
een speciale gebedsruimte, met de voeding rekening houden met de ramadan
(alleen voedsel gebruiken voor zonsopgang en na zonsondergang), onderzoek en
verzorging door seksegenoten, de mogelijkheid tot het serveren van ritueel geslacht
vlees, geen varkensvlees in de voeding en geen voedsel dat in aanraking is geweest
met varkensvlees, een islamitische kok.
Sommige van de wensen blijken in de context van de ziekenhuisorganisatie zeer
moeilijk te vervullen; dit geldt in het bijzonder voor de wens dat het voedsel niet in
aanraking mag zijn geweest met varkensvlees en de wens dat het is bereid door een
islamitische kok.

Medicijnen

In overzichtsstudies van het gebruik van gezondheidszorg door personen uit de
minderheden wordt vaak melding gemaakt van een relatief hoge consumptie van
medicijnen. Relevant in dit verband is de bevinding dat Marokkanen van hun
huisarts verwachten dat deze bij een klacht medicijnen voorschrijft. De kwestie van
het gebruik van medicijnen in de gezondheidszorg is actueel, omdat medicijnen een
belangrijke en sterk groeiende post vormen in de kosten van de gezondheidszorg.
Het streven naar terugdringing van het medicijngebruik lijkt op gespannen voet te
staan met de verwachtingen ten aanzien van de gezondheidszorg die leven bij
patiënten uit de minderheden.
Maar hoe staat het nu precies met het gebruik van medicijnen door de ouderen uit
de minderheden? De beste informatie hierover levert weer de GET en betreft dus de
Turkse ouderen. In de GET is niet alleen gevraagd of men de laatste veertien dagen
voor het onderzoek medicijnen had gebruikt, maar ook voor welke aandoening deze
waren bestemd. De gegevens uit de GEM over het medicijngebruik van Marok-
kanen die voor deze rapportage beschikbaar waren, betreffen alleen het medicijn-
gebruik op zichzelf.

Het medicijngebruik blijkt onder Turkse en Marokkaanse ouderen en toekomstige
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ouderen veel meer verbreid dan onder hun Nederlandse leeftijdgenoten
(figuur 7.11). Het aandeel ouderen dat in de laatste veertien dagen voor het
onderzoek medicijnen had gebruikt, was onder Turken bijna anderhalf keer zo
groot als onder Nederlandse ouderen. In de jongere leeftijdsklassen in figuur 7.11
zijn de verschillen tussen Turken en Nederlanders overigens nog groter. Anders
dan bij de overige gezondheidsindicatoren, zijn er bij het medicijngebruik tussen
Marokkanen en Nederlanders wel duidelijke verschillen. Net als Turken gebruiken
Marokkanen relatief meer medicijnen dan Nederlanders. Bij de 40-54-jarigen
nemen de Marokkanen qua medicijngebruik een middenpositie in tussen Turken en
Nederlanders. Bij de 55-plussers komen zij veel dichter in de buurt van de Turkse
ouderen.

Figuur 7.11 Medicijngebruik, naar leeftijd en herkomst, 1989/'90 (in procenten) 

Bron: CBS (GET'89/'90; GEZ'89; GEM'92) SCP-bewerking

Tussen Turken en Nederlanders is er niet alleen verschil in het medicijngebruik op
zich, ook ten aanzien van de soorten medicijnen die worden gebruikt zijn er
aanzienlijke verschillen. Turkse ouderen consumeren in groten getale pijnstillers
als aspirine en medicijnen tegen maag- en darmklachten, gewrichtspijnen en
verkoudheid en griep. Het gebruik van deze medicijnen is onder Nederlandse
ouderen veel geringer. Zij gebruiken veel meer dan Turkse ouderen medicijnen
tegen hart- en vaataandoeningen.
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Het medicijngebruik waarnaar in de GET/GEM is gevraagd betreft medicijnen die
op recept worden verstrekt. Als de gegevens juist zijn, dan zou uit onderzoek onder
huisartsen moeten blijken dat zij aan Turkse en Marokkaanse patiënten ook vaker
medicijnen voorschrijven dan aan Nederlandse patiënten. Van Wieringen et al.
(1986) hebben in hun onderzoek onder Amsterdamse huisartsen het aantal keren
geteld dat een consult eindigde met het voorschrijven van een medicijn (tabel 7.4).

Tabel 7.4 Huisartsenbezoeken die uitlopen op het voorschrijven van een medicijn, naar land van herkomst, 1986
(in procenten)

Turkije Marokko Sur./Antill. Nederland

mannen 72 71 61 56
(n) (contacten) (921) (1.266) (776) (4.770)

vrouwen 66 66 52 52
(n) (contacten) (761) (755) (1.198) (7.966)

Bron: Van Wieringen et al. (1986: 47)

De percentages contacten waarin een medicijn wordt voorgeschreven zijn bij
Turken en bij Marokkanen beduidend hoger dan bij Nederlanders. Tussen
Surinamers/Antillianen en Nederlanders is weinig verschil. Het patroon van
verschillen tussen de herkomstgroeperingen doet zich voor in elk van de leeftijds-
klassen die in het onderzoek worden onderscheiden.  

Conclusie

De gegevens over het gebruik van medische voorzieningen die in deze paragraaf
zijn gepresenteerd, geven een wisselend beeld te zien. Er zijn verschillen in
samenhang met de aard van de voorzieningen en er zijn ook duidelijke verschillen
tussen herkomstgroeperingen. In vergelijking met Nederlanders vertoont het
gebruik van medische voorzieningen van Turkse ouderen het meest afwijkende
patroon. Zij gaan veel vaker naar de huisarts, krijgen vaker medicijnen voorge-
schreven en worden ook vaker behandeld door een specialist. Turkse ouderen en
toekomstige ouderen gaan echter minder vaak naar de tandarts dan hun Neder-
landse leeftijdgenoten.
Tussen Marokkanen en Nederlanders is er op de meeste van deze punten weinig of
geen verschil. Alleen het medicijngebruik van Marokkanen is hoger dan dat van
Nederlanders. Het lijkt erop dat artsen in hun prescriptie tegemoetkomen aan de
verwachting van hun Marokkaanse patiënten dat een consult alleen dan geslaagd is
wanneer het eindigt met het voorschrijven van een medicijn.
De bevindingen over Surinamers zijn dermate wisselend dat het niet goed mogelijk
is hier eenduidige conclusies aan te verbinden. Wel staat het vast dat van een
onderconsumptie van medische voorzieningen bij hen geen sprake is.

Eén van de redenen waarom het voorzieningengebruik door ouderen uit de minder-
heden van belang is, is gelegen in een mogelijk verband met de gezondheidstoe-
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stand. Wanneer medische voorzieningen voor minderheden onvoldoende toeganke-
lijk zijn, dan zou dit een oorzaak kunnen zijn van een minder goede ongezondheid.
De hier gepresenteerde gegevens maken echter duidelijk dat van een ondercon-
sumptie van medische voorzieningen door ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden geen sprake is. Bij Turkse ouderen valt eerder een overconsumptie
vast te stellen. Deze is in overeenstemming met hun in de voorgaande paragrafen
beschreven negatieve gezondheidsbeleving en klachtenpresentatie.

Een verminderde toegankelijkheid van voorzieningen kan ook tot uitdrukking
komen in negatieve oordelen over de kwaliteit ervan. Veel betrouwbare gegevens
zijn hierover niet beschikbaar, maar wat er is, wijst niet zonder meer op ontoe-
gankelijkheid. Ouderen uit de minderheden tonen zich tevreden over de
behandeling die zij van huisartsen en ziekenhuispersoneel krijgen. Dat betekent
niet dat er niets te klagen of te verbeteren valt. Klachten worden vooral geuit
wanneer er groepsgewijs over ervaringen met artsen en ziekenhuizen wordt
gesproken, een verschijnsel dat overigens ook onder Nederlanders niet onbekend is.
Toch lijken zich vooral in ziekenhuizen reële knelpunten voor te doen in de
communicatie tussen patiënten uit de minderheden en het personeel en wordt op tal
van punten onvoldoende tegemoetgekomen aan behoeften en wensen van patiënten.
Dit laatste geldt vooral voor patiënten met een islamitische achtergrond.
Artsen lijken de specifieke eigen geaardheden van patiënten uit de minderheden te
onderkennen en menen dat zij daar inmiddels op zijn ingespeeld. Of dit werkelijk
in alle opzichten zo is, is echter, gegeven de resultaten van de vermelde groeps-
gesprekken, niet geheel zeker.
 
7.9 Samenvatting en conclusies

Gezondheid en de werking van medische voorzieningen nemen in de belevings-
wereld van ouderen een belangrijke plaats in. Dit geldt voor ouderen uit de
minderheden niet minder dan voor Nederlandse ouderen. De leefsituatie van
ouderen uit de minderheden wijkt in een groot aantal opzichten af van die van
autochtone ouderen. Een ongunstige sociaal-economische positie en een laag
opleidingsniveau gaan ook in de Nederlandse bevolking samen met een minder
goede gezondheid. Van de ouderen uit de minderheden heeft echter een veel groter
deel met deze ongunstige factoren te maken dan van de Nederlandse ouderen.
Daarnaast zijn er specifieke factoren: stress ten gevolge van migratie en terugkeer-
verlangens, een overmaat aan werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, belastende
arbeidsomstandigheden in het vroegere werk, slechte voedingsgewoonten bij
sommige groeperingen en een groter risico op erfelijke ziektefactoren door
huwelijken tussen verwanten.
Gegeven deze verschillen tussen ouderen uit de minderheden en autochtone
ouderen is ten behoeve van deze rapportage onderzocht hoe het staat met de
gezondheid en het gebruik van medische voorzieningen door ouderen uit de
minderheden. Om de bevindingen te kunnen plaatsen is in dit hoofdstuk eerst een
summiere karakteristiek gegeven van de situatie van autochtone ouderen op dit
terrein.
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Gezondheid en medische consumptie van autochtone ouderen

Het overgrote deel van de autochtone ouderen voelt zich redelijk tot goed gezond.
Niet meer dan een kleine 15% beoordeelt de eigen gezondheid negatief. Dit neemt
niet weg dat veel ouderen chronische klachten presenteren en te maken hebben met
lichamelijke beperkingen van velerlei aard. Het aandeel personen met beperkingen
neemt op hogere leeftijd sterk toe en van de 75-plussers heeft meer dan de helft
hiermee te maken. Hart- en vaatziekten en kanker zijn de belangrijkste doodsoor-
zaken. Meer dan twee derde van de ouderen overlijdt hieraan.
Eerst boven de 65 jaar is er onder ouderen sprake van een duidelijke toename van
het gebruik van medische voorzieningen. Ook jongere ouderen hebben een iets
hogere medische consumptie dan personen uit jongere leeftijdsklassen, maar de
verschillen zijn bij hen nog niet erg groot.

Ouderen uit de minderheden: een globaal beeld 

Op grond van overzichtsstudies en beleidsadviezen circuleert er een globaal beeld
van de gezondheid en de medische consumptie van ouderen uit de minderheden.
Overzichtsstudies komen veelal tot de conclusie dat ouderen uit de minderheden
minder gezond zijn dan autochtone ouderen. Ze zouden vaker naar de huisarts gaan
en meer medicijnen gebruiken. Mackenbach (1996: 38-39) relativeert de gevonden
verschillen en meent dat hogere prevalenties voor sommige aandoeningen worden
gecompenseerd door lagere prevalenties voor andere ziekten. 
In beleidsadviezen over ouderen uit de minderheden en over de gezondheid van de
minderheden wordt bij de advisering meestal uitgegaan van de negatieve conclusies
van het merendeel van de overzichtsstudies. De Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid meent dat Marokkanen er het slechtst aan toe zijn (NRV 1995: 37). 

Resultaten van lokale studies

In het merendeel van de lokale studies naar de leefsituatie van ouderen uit de
minderheden zijn ook gegevens verzameld over hun gezondheid. Relatief hoge
percentages ouderen die aan de studies hebben meegewerkt beoordelen hun
gezondheid als ongunstig en de percentages ouderen uit de minderheden met
klachten zijn eveneens hoog. Er zijn echter redenen om te twijfelen aan de
representativiteit van de resultaten van de lokale studies. De aantallen respondenten
zijn in de meeste gevallen klein en de steekproeven zijn meestal niet aselect.

Teneinde een betrouwbaarder en meer gedetailleerd beeld te verkrijgen van de
gezondheidstoestand en het voorzieningengebruik van ouderen uit de minderheden,
zijn ten behoeve van deze rapportage gegevens bijeengebracht uit grootschaliger
onderzoeken. Het betreft landelijke gezondheidsenquêtes onder Turken en
Marokkanen, een gezondheidsonderzoek onder Surinaamse ouderen in Rotterdam,
landelijk onderzoek onder huisartsen en een analyse van sterftecijfers van Turken
en Marokkanen. Aan de hand van deze gegevens is in deze studie gerapporteerd
over ervaren gezondheid van ouderen uit de minderheden, gerapporteerde klachten
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en gediagnosticeerde aandoeningen, sterfte en doodsoorzaken en gebruik van
medische voorzieningen.

Ervaren gezondheid en gerapporteerde klachten

Op subjectieve indicatoren voor de gezondheidstoestand komen ouderen uit de
minderheden ongunstiger uit de bus dan autochtone ouderen. Op een aantal punten
zijn er echter duidelijke verschillen tussen herkomstgroeperingen. Turkse ouderen
zijn in het oordeel over hun gezondheid nog wat negatiever dan Surinaamse
ouderen. Marokkaanse ouderen nemen een tussenpositie in. Ze zijn negatiever over
hun gezondheid dan autochtone ouderen, maar positiever dan Turkse ouderen.
Onder de ouderen uit de drie grootste minderheidsgroeperingen presenteert een
groter deel chronische klachten dan onder de autochtone ouderen. Wat betreft de
aard van de klachten zijn er verschillen tussen de groeperingen. Turkse en
Marokkaanse ouderen onderscheiden zich door een overmaat aan rugklachten en
maagproblemen. Bij Surinaamse ouderen overheersen suikerziekte en hoge
bloeddruk.
De verschillen in ervaren gezondheid tussen Nederlandse en Turkse en
Marokkaanse ouderen lijken meer psychosomatisch van aard. Bij Surinaamse
ouderen zijn er aanwijsbare fysieke componenten: de samenstelling van hun
voedselpakket kan het risico op suikerziekte en hoge bloeddruk vergroten.

Vastgestelde aandoeningen

Gegevens over door artsen bij ouderen uit de minderheden vastgestelde aandoenin-
gen geven een ander beeld van hun gezondheidstoestand dan zelfgerapporteerde
gegevens. Bij Turkse en Marokkaanse ouderen worden niet meer aandoeningen
vastgesteld dan bij autochtone ouderen met een vergelijkbare sociaal-economische
positie. Bij Surinaamse ouderen is het aantal vastgestelde aandoeningen wel hoger.
Het is denkbaar dat dit verschil tussen zelfgerapporteerde gegevens en gegevens
van artsen te maken heeft met de aard van de klachten. De meer somatisch geaarde
klachten van Surinaamse ouderen resulteren wellicht eerder in een door een arts
vastgestelde aandoening dan de psychosomatische klachten van Turken en
Marokkanen. De laatste zijn voor een deel wellicht ook een uitdrukking van een
meer algemeen gebrek aan welbevinden en ongenoegen met hun positie in de
Nederlandse samenleving. 
 
Sterftecijfers

Niet alleen door artsen vastgestelde aandoeningen geven een positiever beeld van
de gezondheidstoestand van Turkse en Marokkaanse ouderen dan zelfrapportages,
ook sterftecijfers wijzen in deze richting. De leeftijdsspecifieke sterfte onder Turkse
en Marokkaanse ouderen is lager dan onder Nederlandse ouderen. Dat komt vooral
doordat zij minder te maken hebben met kanker. Voor Marokkanen komt daar nog
bij dat zij ook minder vaak overlijden aan hart- en vaatziekten, de belangrijkste
doodsoorzaak bij autochtone ouderen.
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Gebruik van medische voorzieningen

Aangezien het oordeel over de eigen gezondheid een betere voorspeller is van het
gebruik van medische voorzieningen dan objectief vastgestelde ziekten en aandoe-
ningen, kan worden verwacht dat de consumptie van medische voorzieningen door
Turken relatief hoog zal zijn. Uit de gepresenteerde gegevens blijkt dat dit inder-
daad het geval is. Turkse ouderen gaan veel vaker dan Nederlandse ouderen naar
de huisarts, zij gebruiken veel vaker medicijnen en bezoeken vaker een specialist.
Marokkaanse ouderen verschillen in het oordeel over hun gezondheid minder van
Nederlandse ouderen. Hun medische consumptie is ook niet veel groter. Alleen het
medicijngebruik ligt duidelijk hoger. Van de medische consumptie van Surinaamse
ouderen bestaat geen duidelijk beeld. Van onderconsumptie is echter geen sprake. 
Hier en daar is de vrees geuit dat een mogelijke ontoegankelijkheid van medische
voorzieningen voor ouderen uit de minderheden zou kunnen leiden tot niet-
gebruik, met negatieve effecten op de gezondheid. Deze vrees blijkt ongegrond. De
gang naar de huisarts wordt door ouderen uit de minderheden zonder terughou-
dendheid gemaakt en er is eerder sprake van overconsumptie dan van ondercon-
sumptie. Alleen de periodieke controle van het gebit door de tandarts lijkt bij de
minderheden geen algemene ingang te hebben gevonden.

Oordeel over voorzieningen

Intensief gebruik van gezondheidsvoorzieningen betekent nog niet dat men ook in
alle opzichten te spreken is over het functioneren ervan. De beschikbare gegevens
zijn op dit punt niet eenduidig. Bij individuele bevraging geven ouderen uit de
minderheden over het algemeen blijk van een hoge mate van tevredenheid over de
bejegening en behandeling door artsen. Wanneer ze echter de gelegenheid krijgen
hier onder elkaar over te praten, komen tal van klachten en knelpunten naar voren.
Met name in ziekenhuizen lijkt men onvoldoende tegemoet te komen aan de
specifieke behoeften en wensen van met name islamitische patiënten.
Artsen zijn over het algemeen van oordeel dat zij inmiddels hebben geleerd in te
spelen op de bijzondere eisen die de omgang met patiënten uit de minderheden
stelt. Zij menen dat zij thans in staat zijn ook deze patiënten een kwalitatief goede
zorg te leveren. Het lijkt erop dat minstens een deel van de patiënten uit de
minderheden hier iets anders over denkt.

Conclusie

De gegevens over de gezondheid van ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden laten op het eerste gezicht een sterk wisselend beeld zien. Toch valt
er bij nadere beschouwing wel een zeker patroon in te ontdekken. In de presentatie
van de gegevens over de gezondheid zit een opbouw van sterk subjectief naar meer
objectief. Aan de subjectieve kant bevinden zich gegevens over ervaren gezondheid
en gezondheidsklachten, aan de objectieve kant zijn er bevindingen over door
artsen vastgestelde aandoeningen en analyses van sterftecijfers. Gaande van de
subjectieve naar de objectieve kant, verandert het beeld van de gezondheid van



260

Turkse ouderen geleidelijk aan van uiterst negatief naar positief. Hun oordeel over
de eigen gezondheid is zeer ongunstig, maar afgaande op hun sterftecijfers lijken
zij gezonder dan hun autochtone leeftijdgenoten.
Surinaamse ouderen vertonen op de verschillende gezondheidsindicatoren tezamen
een heel ander patroon. Ook zij beoordelen hun gezondheid ongunstig, maar ze zijn
minder negatief dan Turkse ouderen. Bij Surinaamse ouderen komt echter het
subjectieve oordeel veel beter overeen met de objectieve indicatoren. Surinaamse
ouderen voelen zich niet alleen ongezonder dan autochtone ouderen, bij hen
worden ook vaker ernstige chronische aandoeningen vastgesteld. Het patroon van
de gezondheidsgegevens van Marokkanen lijkt een afgezwakte versie van het
patroon van de Turken. Aan de subjectieve kant zijn ze iets minder negatief dan
hun Turkse leeftijdgenoten, aan de objectieve kant lijken ze nog wat gezonder.

Een sluitende verklaring voor de onderscheiden patronen in de gezondheids-
gegevens van Turkse en Marokkaanse ouderen enerzijds en Surinaamse ouderen
anderzijds is op basis van het bijeengebrachte materiaal niet te geven. De gegevens
zijn daarvoor te fragmentarisch. De gegevens die wel voorhanden zijn, doen
vermoeden dat het patroon in de gegevens over Surinaamse ouderen wordt bepaald
door andere factoren dan het patroon van de Turkse en Marokkaanse ouderen.
Vastgesteld is dat de aandoeningen waar Surinamers mee te maken hebben meer
somatisch van aard zijn en verband houden met de samenstelling van hun
voedselpakket. Het negatieve oordeel dat zij over hun gezondheid hebben, lijkt een
direct gevolg van fysiek ongemak dat aandoeningen als suikerziekte en hoge
bloeddruk met zich meebrengen.
De aandoeningen die Turkse en in mindere mate ook Marokkaanse ouderen het
meest presenteren, lijken meer een psychosomatische achtergrond te hebben. In
hun gezondheidsbelevingen domineren stressgerelateerde klachten. Dat hun
sterftecijfers gunstiger zijn dan die van autochtone leeftijdgenoten kan te maken
hebben met het gezondere mediterrane voedselpakket, waarin koolhydraten en
meervoudig onverzadigde vetzuren overheersen.
Het is denkbaar dat de stress waar Turkse en Marokkaanse ouderen aan onderhevig
zijn, samenhangt met de negatieve ontwikkeling van hun maatschappelijke
perspectieven die zich in loop van hun verblijf in Nederland heeft voorgedaan. In
voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat een groot deel van hen in de
loop van de jaren tachtig en ook daarna nog via de WAO uit het arbeidsproces is
gemanoeuvreerd en dat zij moeilijk kunnen kiezen tussen blijven en teruggaan. In
hoofdstuk 8 zal blijken dat daar nog onzekerheid over de toekomst bijkomt,
onzekerheid over de vraag of de kinderen wel voor hen zullen zorgen wanneer de
nood daar is. Dat dit soort factoren oorzaak zijn van stress en dat die stress leidt tot
de hier vastgestelde klachten en ervaringen van ongezondheid, is moeilijk aan te
tonen, onwaarschijnlijk is het echter niet. Een andere verklaring voor het
afwijkende patroon in de gezondheidsgegevens van Turkse en Marokkaanse
ouderen zou kunnen zijn dat de wijze waarop zij hun klachten presenteren anders is
dan de klachtenpresentatie van de autochtone bevolking. Binnen hun herkomst-
culturen zou het de gewoonte zijn klachten over gezondheid eerder en sterker te
uiten dan in Nederland gebruikelijk is.
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Het antwoord op de vraag naar de gezondheidstoestand van ouderen uit de minder-
heden is omgeven met onzekerheden. In veel mindere mate is dit het geval met het
gebruik van gezondheidsvoorzieningen. Uit ander onderzoek is bekend dat dit
voornamelijk wordt bepaald door de gezondheidsbeleving. Uit de hier gepresen-
teerde gegevens blijkt dat deze relatie ook opgeld doet bij ouderen uit de minder-
heden.
In verhouding tot hun objectieve gezondheidstoestand lijkt er bij ouderen uit de
minderheden sprake van een zekere overconsumptie van medische voorzieningen.
Het is denkbaar dat enige onvrede over de behandeling hieraan debet is. Het blijkt
namelijk dat voor eenzelfde aandoening personen uit de minderheden vaker een
arts bezoeken dan autochtonen.
Er zijn geen indicaties dat zich bij de geneeskundige behandeling van ouderen uit
de minderheden grote problemen voordoen. Dat neemt niet weg dat er meer werk
kan worden gemaakt van verbetering van de aansluiting tussen zorgvraag en
zorgaanbod. Het is aannemelijk dat dit aspect van de kwaliteit van de zorg, mede
als gevolg van een toenemende efficiëncydruk, onvoldoende tot zijn recht komt.
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8  ZORG: OPVATTINGEN, BEHOEFTEN, KENNIS, GEBRUIK 

8.1 Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat veel ouderen uit de minderheden te
maken hebben met een minder goede gezondheid. Ze worden niet uitgesproken
meer getroffen door ziekten en kwalen dan autochtone ouderen, maar ook bij hen
kan een ziekte, een chronische aandoening of verlies aan vitaliteit tot gevolg
hebben dat zij een beroep moeten doen op de zorg van anderen. Het is zinvol om
hierbij een onderscheid te maken tussen zorg als verzorging, care, en zorg gericht
op genezing, cure. Cure is de taak van de gezondheidsvoorzieningen waarover in
hoofdstuk 7 is bericht. In dit hoofdstuk gaat het over care, de zorg die wordt
verleend aan personen die zodanig zijn beperkt in hun dagelijkse en huishoudelijke
activiteiten of in hun persoonlijke verzorging dat zij deze niet meer zelfstandig
kunnen uitvoeren. Voor ouderen staat hiervoor een uitgebreid scala aan
voorzieningen ter beschikking, waarvan een deel wordt verzorgd door
welzijnsinstellingen en een ander deel door zorginstellingen. Thuisverzorging in de
medische sfeer is een dienstverlening van het Kruiswerk. Welzijnsinstellingen
verzorgen onder meer de verstrekking van maaltijden aan huis, de
alarmtelefoondienst, boodschappendienst en dagopvang, en zij voorzien ouderen
van informatie en advies. Zorginstellingen bieden thuiszorg, tijdelijke opvang en
permanente opvang in verzorgings- en verpleeghuizen. Daarnaast worden er voor
ouderen tal van welzijnsactiviteiten in de recreatieve en educatieve sfeer
georganiseerd. De welzijnsinstellingen werken meestal vanuit dienstencentra in
wijken. 
Zolang ouderen alleen beperkt zijn in de uitvoering van huishoudelijke activiteiten,
worden vaak oplossingen gevonden in de informele sfeer, de zogeheten mantelzorg.
Kinderen of andere betrokkenen helpen door boodschappen te doen, het huis
schoon te houden, de was te doen. Wanneer de ouderen ook niet meer in staat zijn
zichzelf te verzorgen, doen zij veelal een beroep op de professionele voorzieningen.

In de landen van herkomst van de minderheden wordt de zorg voor ouderen in de
meeste gevallen gezien als een plicht voor de kinderen. Van hen en meer in het
bijzonder van de oudste zoon wordt verwacht dat zij de zorg voor hun ouders op
zich nemen wanneer deze niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Deze
kinderen zijn echter veelal hier opgegroeid en hebben zich de normen en waarden
die in de Nederlandse samenleving dominant zijn eigen gemaakt. Een zorgplicht
voor ouders hoort daar in het algemeen niet meer bij. Dit neemt overigens niet weg
dat ook in de autochtone bevolking de mantelzorg voor ouderen een belangrijke
plaats inneemt: het aantal alleenstaande ouderen dat alleen informele hulp krijgt is
beduidend groter dan het aantal dat alleen thuiszorg krijgt (Timmermans et al.
1997: 66).
In de literatuur over ouderen uit de minderheden is geregeld sprake van een
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zorgdilemma (zie onder meer: Lamers et al. 1993). Het verschil in opvattingen,
gewoonten en gebruiken tussen de minderheden en de autochtone bevolking zou
ouderen uit de minderheden voor een dilemma plaatsen: kunnen zij ervan uit
blijven gaan dat hun kinderen de traditie zullen volgen en voor hen zullen zorgen,
of moeten zij zich oriënteren op de voorzieningen van zorg- en welzijnsinstellingen
en van het Kruiswerk? Teneinde hier meer zicht op te krijgen wordt in dit
hoofdstuk onderzocht hoe het staat met de opvattingen over verzorging van
ouderen uit de minderheden en met hun behoeften aan, kennis van en gebruik van
zorgvoorzieningen.

Van het zorgdilemma wordt verondersteld dat het invloed heeft op de mate waarin
ouderen uit de minderheden zich oriënteren op oudedagsvoorzieningen. Wie ervan
uitgaat bij ziekte of verminderde validiteit wel door kinderen of verwanten te
worden verzorgd, zal weinig geneigd zijn de mogelijkheden tot professionele hulp
en de daarbij behorende procedures te onderzoeken. Een vergelijkbaar effect wordt
verondersteld uit te gaan van het remigratiedilemma dat in hoofdstuk 2 (§ 2.8) is
besproken. Ouderen en toekomstige ouderen voor wie terugkeer een dominant
perspectief is, zouden het niet zinvol achten zich te oriënteren op de hier aanwezige
zorgvoorzieningen voor ouderen. 

Anders dan over de overige onderwerpen die in deze rapportage zijn behandeld,
zijn er over zorgopvattingen, zorgbehoeften, kennis en gebruik van
zorgvoorzieningen door ouderen uit de minderheden vrijwel geen gegevens
beschikbaar uit grootschalige databestanden. De beschikbare informatie komt
grotendeels uit de lokale onderzoeken over de leefsituatie van ouderen uit de
minderheden die in de voorgaande hoofdstukken zijn gebruikt om de beeldvorming
over hen weer te geven. Wel zijn de bevindingen over zorg uit de lokale
onderzoeken samengevat in enkele overzichtsstudies. Op basis daarvan wordt in
paragraaf 8.3 een algemeen beeld geschetst van zorgopvattingen, zorgbehoeften en
zorggebruik door ouderen uit de minderheden. Daaraan voorafgaand wordt in
paragraaf 8.2 summier aangegeven hoe de autochtone ouderenbevolking er wat dit
aangaat voorstaat. In de paragrafen 8.4 tot en met 8.7 worden vervolgens
bevindingen uit de lokale onderzoeken besproken over zorgopvattingen,
zorgbehoeften, kennis van het zorgaanbod en gebruik van professionele
voorzieningen en mantelzorg.
Paragraaf 8.8 vat de bevindingen en conclusies van dit hoofdstuk samen en voorziet
ze van commentaar. 

8.2 Zorg voor autochtone ouderen

In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is vermeld dat er voor ouderen tal van
voorzieningen voor zorg en welzijn zijn. De meest intensieve vormen van verzor-
ging vinden plaats in de intramurale zorg: de verzorgingstehuizen en de verpleeg-
huizen. Iets minder dan 170.000 personen krijgen opvang in een dergelijke setting
(Timmermans et al. 1997: 147). Zij vormen 8% van de totale bevolking van 65 jaar
en ouder. De gang naar het verzorgingshuis wordt tegenwoordig steeds meer alleen
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dan gemaakt wanneer andere vormen van verzorging absoluut niet meer toereikend
zijn. Vrijwel alle ouderen stellen deze stap zo lang mogelijk uit. Dit betekent echter
niet dat zij het zonder hulp van anderen kunnen redden. Professionele hulp bij het
verrichten van medische handelingen, persoonlijke verzorging en bij
huishoudelijke activiteiten is beschikbaar in de vorm van thuiszorg. De thuiszorg
voor ouderen heeft zich ontwikkeld tot een omvangrijke voorziening. Het precieze
bereik ervan onder 65-plussers is moeilijk vast te stellen, maar wel is bekend dat in
1996 195.000 huishoudens een of andere vorm van thuiszorg kregen, dat is iets
meer dan 14% van alle huishoudens van zelfstandig wonende ouderen.
Hiervoor is al opgemerkt dat de informele zorg een grotere omvang heeft dan de
professionele zorgverlening aan ouderen. Iets meer dan een kwart van de huis-
houdens van ouderen ontvangt één of andere vorm van informele hulp. Absoluut
gezien kregen in 1996 363.000 huishoudens hulp van familie, vrienden of
bekenden.
Naast informele hulp en professionele thuiszorg zijn er ook aanzienlijke aantallen
ouderen die gebruikmaken van betaalde particuliere hulp. Dit is vrijwel altijd
huishoudelijke hulp. Particuliere hulp voor verzorging en verpleging komt ook
voor, maar is zeer duur en slechts weinigen beschikken over voldoende middelen
om hiervan gebruik te maken. Het aantal huishoudens van ouderen dat in 1996
particuliere hulp kreeg, bedroeg 229.000. 

Thuiszorg en intramurale zorg voor ouderen zijn voorzieningen die worden aange-
boden door zorginstellingen. Daarnaast zijn er de voorzieningen voor ouderen die
worden aangeboden door welzijnsinstellingen. Eind 1993 waren er 473 van derge-
lijke instellingen (CBS 1995: 6). Activiteiten die het meest worden aangeboden zijn
(de getallen tussen haakjes betreffen het aantal instellingen dat de desbetreffende
activiteit aanbiedt): het houden van voorlichtingsbijeenkomsten (415), meer
bewegen voor ouderen (410), de verstrekking van maaltijden aan huis (401),
culturele en educatieve activiteiten, zoals toneel- en muziekuitvoeringen, cursussen
en lezingen (399), alarmering en telefooncirkels (397), huisbezoek (341), en
gezelligheid en ontspanning, zoals een bejaardensoos, bingo, een kaartclub (333).
Bij de instellingen werkten in 1993 ruim 2.600 personen in loondienst en bijna
55.000 vrijwilligers.
Er zijn voor de meeste voorzieningen die de welzijnsinstellingen aanbieden geen
landelijke gegevens beschikbaar over aantallen gebruikers. De Rapportage ouderen
1996 (Timmermans 1996) geeft alleen cijfers over het gebruik van maaltijdvoor-
zieningen. In 1996 behoorde naar schatting 6% van de 65-plussers tot de
gebruikers van deze voorzieningen. Twee derde van hen liet de maaltijd thuis
bezorgen, een derde werd bediend bij een centrale maaltijdverstrekking.

Het gebruik van zorgvoorzieningen hangt sterk samen met de leeftijd en met de
aanwezigheid van beperkingen. Hoogbejaarden en ouderen met ernstige beper-
kingen maken veel meer gebruik van zorgvoorzieningen dan jongere ouderen en
ouderen met matige, lichte of geen beperkingen. Zolang de hulp die ouderen nodig
hebben beperkt blijft tot het verrichten van huishoudelijke taken, kunnen deze in
het algemeen volledig worden uitgevoerd door mantelzorgers of door particuliere
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hulp in de huishouding. Dat wordt anders wanneer er ook hulp nodig is voor de
persoonlijke verzorging. In dat geval blijkt het vrijwel altijd nodig een beroep te
doen op een vorm van thuiszorg.

8.3 Zorg voor ouderen uit de minderheden, een globaal beeld

Verschillende studies naar ouderen uit de minderheden geven een overzicht van
bevindingen ten aanzien van hun zorgopvattingen, zorgbehoeften en zorggebruik
(VRO 1993; Beljaarts en Verweij 1995; Beljaarts 1997; Weide 1998). In elk van de
studies wordt vermeld dat er onvoldoende gegevens zijn voor een dekkend totaal-
beeld. Er zijn hooguit indicaties te geven. Wat betreft opvattingen over zorg wordt
algemeen geconstateerd dat onder ouderen uit de minderheden de verwachting
gangbaar is dat zij, als de noodzaak zich voordoet, door hun kinderen zullen
worden verzorgd. Leden van de minderheden zouden de overtuiging zijn toegedaan
dat Nederlanders hun ouderen 'wegstoppen' in een verzorgingshuis en er verder
niet meer naar omkijken. Zij stellen daar hun traditie van zorg voor de ouders door
de kinderen tegenover, een traditie waarin deze zorg geldt als een plicht. Ondanks
een wijde verbreidheid van dit soort opvattingen, wordt gesignaleerd dat er onder
ouderen uit de minderheden een zekere twijfel bestaat over de vraag of de kinderen
hun zorgplicht ook hier in Nederland overeenkomstig de verwachtingen van de
ouders zullen nakomen. Meer in het bijzonder betwijfelt men of de kinderen de
ouders in hun huishouden zullen opnemen wanneer deze niet meer in staat zijn
zelfstandig een huishouden te voeren.

Volgens de overzichtsstudies voert de beschikbare informatie onvermijdelijk tot de
conclusie dat het gebruik van professionele zorgvoorzieningen door ouderen uit de
minderheden gering is. Verzorgingshuizen en verpleeghuizen hebben onder hen
een zeer slechte naam en slechts weinigen maken er gebruik van. Thuiszorg is bij
velen onbekend en het gebruik is beperkt. Hetzelfde geldt voor het aanbod aan
zorgvoorzieningen vanuit het welzijnswerk voor ouderen: weinigen uit de
minderheden zijn op de hoogte van voorzieningen als de maaltijdverstrekking, aan
huis of centraal in een dienstencentrum of verzorgingshuis, de alarmtelefoon,
verstrekking van hulpmiddelen door de kruisverenigingen, enzovoort. Ouderen uit
de minderheden gebruiken deze voorzieningen sporadisch. Soms wordt er enig
onderscheid gesignaleerd tussen herkomstgroeperingen. Zo zouden Surinaamse en
Antilliaanse ouderen minder afwijzend staan tegen professionele zorgverlening dan
Turken en Marokkanen. Ook zouden zij wat beter op de hoogte zijn van de
mogelijkheden. Over deelname van ouderen uit de minderheden aan
bewegingsactiviteiten en aan recreatieve of cultureel-educatieve activiteiten wordt
in de samenvattende studies niets gemeld.

Tegenover het geringe gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen wordt een
intensief gebruik van voorzieningen op sociaal-juridisch en financieel terrein
geconstateerd. Sociale raadslieden, ombudsman en sociale advocatuur worden
frequent geraadpleegd. Het lijkt dus niet zo te zijn dat ouderen uit de minderheden
de Nederlandse instellingen niet weten te vinden wanneer zij deze nodig hebben.
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Toch menen Beljaarts en Verweij (1995: 78) dat het geringe gebruik van zorg- en
welzijnsvoorzieningen niet betekent dat ouderen uit de minderheden geen behoefte
hebben aan deze vormen van zorgverlening. Beljaarts (1997: 44) verwijst naar
uitspraken van sleutelinformanten die de indruk hebben dat ouderen uit de minder-
heden zelfs meer zorgbehoeften hebben dan autochtone ouderen. De vraag is dan
wel hoe het komt dat ouderen uit de minderheden toch relatief weinig gebruikma-
ken van het ook voor hen beschikbare aanbod aan zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Verklaringen voor gering gebruik

De samenvattende studies geven een reeks van verklaringen voor het geringe
gebruik van zorgvoorzieningen door ouderen uit de minderheden. Sommige
daarvan zijn in het voorgaande al terloops aangestipt. In de eerste plaats wordt
gewezen op de afwijkende leeftijdsopbouw: ouderen uit de minderheden zijn
gemiddeld jonger dan autochtone ouderen. Onder autochtone ouderen neemt het
aantal personen met ernstige beperkingen pas boven de 70 jaar sterk toe. In
samenhang daarmee is er vanaf die leeftijd ook een toenemende behoefte aan en
een toenemend gebruik van zorgvoorzieningen. In hoofdstuk 7 is gebleken dat de
gezondheidstoestand van ouderen uit de minderheden weliswaar in bepaalde
opzichten ongunstiger is dan die van autochtone ouderen, maar dat het totaalbeeld
niet van dien aard is dat onder ouderen uit de minderheden jonger dan 70 jaar een
veel grotere behoefte aan zorg is te verwachten dan onder autochtone 70-minners.
Als dit juist is, dan is het aantal 70-plussers in een bevolkingsgroepering in
belangrijke mate bepalend voor het gebruik van zorgvoorzieningen door die
groepering. De leeftijdsopbouw van ouderen uit de minderheden is in hoofdstuk 2
uitvoerig belicht. Daarbij is vastgesteld dat het aantal 70-plussers onder hen de
laatste jaren aanzienlijk is toegenomen, maar dat de aantallen waar het om gaat
toch nog betrekkelijk klein zijn. Hierin ligt een eerste verklaring voor een geringer
gebruik van zorgvoorzieningen door ouderen uit de minderheden. Daarbij moet
echter wel worden bedacht dat de veroudering van de eerste-generatieminderheden
gestaag doorgaat en dat het aantal 70-plussers onder hen verder zal toenemen.

Voorts neemt de hoeveelheid benodigde zorg met de leeftijd niet alleen toe, maar
verandert ook van aard. Terwijl aanvankelijk de nodige hulp meestal beperkt blijft
tot huishoudelijke taken, is er later ook ondersteuning nodig bij de lichamelijke
verzorging. Wat de huishoudelijke hulp betreft blijkt bij autochtone ouderen de
mantelzorg volledig uitwisselbaar met de professionele zorg. Met andere woorden:
kinderen, verwanten en kennissen kunnen alle huishoudelijke taken uitvoeren die
in het kader van de thuiszorg door de professionele gezinsverzorging worden
verricht. Van een dergelijke substitueerbaarheid van mantelzorg en professionele
zorg is geen of in veel mindere mate sprake bij de lichamelijke verzorging. 
Waar mantelzorg in voldoende mate beschikbaar is, zal er, zolang het uitsluitend
gaat om hulp bij huishoudelijke taken, weinig behoefte zijn aan professionele
zorgvoorzieningen. Ook ontbreekt dan de aanleiding zich te informeren over het
aanbod vanuit de verschillende instellingen. In het voorgaande is al gewag gemaakt
van de zorgplicht voor ouderen die in de herkomstlanden deel uitmaakt van het
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vigerende stelsel van normen en waarden. Dat ouderen uit minderheden thans voor
het grootste deel in hun zorgbehoefte voorzien door middel van informele hulp,
wordt dan ook algemeen aangevoerd als één van de verklaringen van het geringe
voorzieningengebruik. De hulp die zij nodig hebben blijft in de meeste gevallen, in
samenhang met hun nog minder ver gevorderde leeftijd, beperkt tot ondersteuning
bij huishoudelijke taken en dergelijke hulp is vaak nog binnen het huishouden zelf
voor handen. Verdergaande veroudering zal echter op den duur ook hulp bij de
persoonlijke verzorging noodzakelijk maken. In combinatie met een te verwachten
erosie van de zorgplicht onder Nederlandse verhoudingen kan hierdoor het beroep
op zorgvoorzieningen in de toekomst toenemen.

Een derde factor in de verklaring van het geringe gebruik van zorgvoorzieningen
door ouderen uit de minderheden is onbekendheid met het voorzieningenaanbod.
Geconstateerd wordt dat verzorgings- en verpleeghuizen wel vrij algemeen bekend
zijn, maar dat dit veel minder geldt voor al die voorzieningen die mede tot doel
hebben de gang daarnaartoe zo lang mogelijk uit te stellen. Hiervóór is al
opgemerkt dat door de beschikbaarheid van mantelzorg de prikkel om zich te
informeren over de mogelijkheden die er zijn gering is. In de inleiding tot dit
hoofdstuk is ook het terugkeerperspectief al genoemd als een factor die een
oriëntatie op het zorgaanbod op zijn zachtst gezegd niet stimuleert.
Overigens oriënteren ook autochtone ouderen zich veelal pas op het voorzieningen-
aanbod wanneer de noodzaak daartoe zich aandient in de vorm van voortschrij-
dende beperkingen. Daarbij zijn het dan vaak de mantelzorgers die feitelijk de
informatie hierover verzamelen en de benodigde procedurele stappen zetten.

Dit laatste, de procedures die moeten worden doorlopen om de zorg te regelen, is
weer een andere factor met een mogelijk negatief effect op het voorzieningenge-
bruik. Instanties moeten worden gebeld, verzoeken moeten worden toegelicht, bij
opname in een verzorgingshuis moeten soms eerst locaties worden bezocht,
formulieren moeten worden ingevuld. Dit alles maakt het voorzieningenstelsel voor
ouderen uit de minderheden die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen
tot een moeilijk toegankelijk gebied. De procedures werpen voor hen drempels op
die zij zonder hulp van anderen niet gemakkelijk kunnen passeren. Overigens is
het ook hier zo dat ook autochtone ouderen bij het aanvragen van voorzieningen in
veel gevallen hulp krijgen van mensen die hen ook in andere zaken al bijstaan.

In hoofdstuk 7 zijn bij het gebruik van gezondheidsvoorzieningen problemen
gesignaleerd in de communicatie tussen zorgverleners en ouderen uit de minder-
heden. Geringe beheersing van het Nederlands en cultuurverschillen in de sociale
omgang worden ook genoemd als barrières in de relatie tussen werkers in de
professionele ouderenzorg en cliënten uit de minderheden. In samenhang daarmee
wordt een gebrekkige aansluiting geconstateerd tussen het voorzieningenaanbod
van zorginstellingen en specifieke aspecten van de zorgvraag van ouderen uit de
minderheden. Hier spelen dezelfde elementen een rol als in de gezondheidszorg: bij
de maaltijdverstrekking wordt niet altijd rekening gehouden met religieuze eetvoor-
schriften en de voorkeur voor de eigen keuken. Bij de persoonlijke verzorging ligt



269

verzorging door iemand van het andere geslacht vaak gevoelig. Ten aanzien van
verzorgings- en verpleeghuizen koesteren ouderen uit minderheden vergelijkbare
wensen als bij de ziekenhuizen: afzonderlijke gebedsruimte, voedselvoorkeuren,
scheiding naar geslacht, rekening houden met vasten, informatie in de eigen taal,
overnachtingsmogelijkheid voor familieleden.

Een laatste factor die in de samenvattende studies wordt genoemd om het geringe
vorzieningengebruik te verklaren, betreft de financiële kant. Instellingen voor
ouderen worden instandgehouden met overheidssubsidies. Dit betekent over het
algemeen echter niet dat de voorzieningen geheel gratis zijn. In vrijwel alle
gevallen is er sprake van een eigen bijdrage. Bij het vaststellen hiervan wordt bij
elke voorziening op zich over het algemeen goed rekening gehouden met de
financiële draagkracht van de gebruikers. Toch kan het geheel van eigen bijdragen
zodanig oplopen dat de kosten van voorzieningen een drempel gaan vormen voor
het gebruik ervan. In dit verband zijn natuurlijk ook de bevindingen van hoofdstuk
5 over de financiële positie van ouderen uit de minderheden relevant. Gebleken is
dat het inkomen van velen van hen weinig of geen ruimte biedt voor extra uitgaven. 

Behalve alle drempels en barrières die het gebruik van zorgvoorzieningen voor
ouderen uit de minderheden belemmeren, vermelden de samenvattende studies
overigens ook positieve bevindingen over de ervaringen van gebruikers. Wanneer
de drempels eenmaal zijn genomen, blijkt men vooral over de behandeling door het
personeel van zorginstellingen zeer te spreken.

8.4 Zorgopvattingen

In beschouwingen over zorgbehoeften en zorggebruik van autochtone ouderen
wordt over het algemeen weinig aandacht besteed aan hun opvattingen en wensen
daaromtrent. Min of meer impliciet wordt aangenomen dat het uitgebreide stelsel
van professionele zorg- en welzijnsvoorzieningen voor ouderen aansluit bij hun
behoeften. Dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig wensen te blijven en dat het
zorgaanbod hier zo goed mogelijk op afgestemd dient te zijn, is een uitgangspunt
dat geen adstructie met empirische gegevens over de wensen en behoeften van
ouderen nodig lijkt te hebben. Iets soortgelijks geldt voor de wenselijkheid om voor
de verzorging in laatste instantie niet afhankelijk te hoeven zijn van vrijwillige
hulpverlening van verwanten of bekenden. Opvattingen onder de autochtone
bevolking over de meeste wenselijke vormen van ouderenzorg lijken te worden
beschouwd als een algemeen gedeeld en algemeen bekend gedachtegoed.
Geheel anders ligt dit wanneer het gaat over zorgbehoeften en zorggebruik van
ouderen uit de minderheden. In de lokale studies onder ouderen uit de minderheden
wordt vrijwel altijd expliciet ingegaan op de opvattingen en verwachtingen van de
onderzochten over de verlening van ouderenzorg. De gegevens waar de studies
gebruik van maken, zijn vaak verkregen uit kwalitatieve interviews met ouderen,
die bij het onderwerp 'zorg' vrijwel zonder uitzondering de situatie in het
herkomstland ter sprake brengen. De tradities, normen en waarden in het
herkomstland vormen het referentiepunt voor hun eigen opvattingen en
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verwachtingen. Omdat dit het sterkst het geval lijkt bij Marokkaanse ouderen,
worden de bevindingen uit de lokale studies over hun zorgopvattingen hier het eerst
behandeld.

Marokkaanse ouderen

De zorgsituatie van ouderen in Marokko waaraan in Nederland verblijvende
Marokkaanse ouderen veelal refereren wordt door één van de respondenten in het
onderzoek van Van Tilburg en Monbredau (1995: 100) als volgt getypeerd: 

"Ouderen in Marokko blijven altijd bij hun kinderen of kleinkinderen. Ook als
de kinderen ouder zijn en zelfstandig wonen, dan nog blijven ze voor hun
ouders zorgen. Wanneer ze bepaalde dingen niet meer alleen kunnen doen,
krijgen ze hulp van hun (schoon)kinderen of kleinkinderen, familie, vrienden,
kennissen en buren. Als ouderen ziek worden, wordt de dokter ingeschakeld."

Marokko kent geen stelsel van voorzieningen voor ouderenzorg. De enkele
verzorgingshuizen die er zijn, hebben een zeer slechte naam. Wanneer ouderen niet
meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, worden zij afhankelijk van de hulp van
anderen. De zorg voor ouderen en hulpbehoevenden is voor verwanten een plicht
waaraan zij zich, zonder aanzienlijk verlies aan achting van de gemeenschap, niet
kunnen onttrekken.
De zorgplicht zou in Marokko zijn ingebed in een geheel van opvattingen waarin
ouderdom positief wordt gewaardeerd en ouderen met respect worden behandeld
(Verlaan 1992). De juiste houding jegens ouderen wordt onder meer overgedragen
in verhalen. Abraham (1996: 68) geeft hiervan een voorbeeld in een
interviewfragment met een oudere Marokkaanse vrouw:

"Het voorbeeld dat ons is gegeven handelt over een oude man op reis in de
woestijn. Zijn zoon was eten voor hem gaan zoeken, hij kwam bij zijn vader
met in de ene hand water en in de andere hand couscous, maar toen hij
daarmee aankwam sliep zijn vader al. De zoon wilde hem niet wakker maken
en heeft de hele nacht met zijn beide handen omhoog geheven gezeten, hij
waakte over zijn vader en hij zorgde ervoor dat er geen druppel water en geen
korrel couscous verloren ging. Tegen de ochtend werd de vader wakker en zei
tegen zijn zoon: 'Moge God je belonen.' Dat is ons voorbeeld, maar ik denk niet
dat de jeugd van tegenwoordig zoiets zal doen. Maar zo hoort het wel en wie zo
handelt zal daar zeker voor beloond worden."

Abraham (1996: 70) wijst er overigens op dat de onderzoeksliteratuur wellicht een
te rooskleurig beeld schetst van de positie van ouderen in Marokko. Dat ouderen bij
hun kinderen gaan inwonen blijkt ook in Marokko geen vanzelfsprekendheid meer,
en ouderen van wie de kinderen niet in de directe omgeving wonen, zouden verder
weinig ondersteuning ontvangen en er vaak slecht aan toe zijn.
Niet alleen de onderzoeksliteratuur geeft een geromantiseerd beeld van de positie
van ouderen in Marokko, ook Marokkaanse ouderen in Nederland zijn geneigd de
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situatie van ouderen in het herkomstland te idealiseren. Dit gaat niet zelden
gepaard met misprijzende woorden over de positie van Nederlandse ouderen, die in
hun ogen aan hun lot worden overgelaten.

De Marokkaanse ouderen die voor de lokale onderzoeken naar de leefsituatie van
ouderen uit de minderheden zijn ondervraagd, gaan er vrijwel zonder uitzondering
van uit dat zij, wanneer dat nodig is, door hun kinderen worden geholpen en
verzorgd. Dit geldt in ieder geval voor de respondenten van Abraham (1996: 83)
ten aanzien van hulp in geval van ziekte. Ook de Marokkaanse ouderen in het
onderzoek van Tas (1994: 48) rekenen op de hulp van kinderen en verwanten. In
het onderzoek van Kloosterboer en Yilmaz (1997) konden de respondenten in hun
antwoord op de vraag of zij verwachtten in de toekomst hulp te krijgen van hun
kinderen kiezen uit verschillende alternatieven. Van de Marokkanen koos 71% het
alternatief 'ja, waarschijnlijk wel'; 9% koos voor: 'nee, want ik vind dat je geen
beroep moet doen op je kinderen'.
In hun verwachtingen over hulp en ondersteuning door de kinderen refereren
Marokkaanse ouderen niet alleen aan de tradities zoals die naar hun mening in
Marokko nog bestaan, maar ook aan hun ervaringen in de ondersteuning van hun
eigen ouders. Velen hebben enige tijd de zorg voor hun ouders op zich genomen. 
De Marokkaanse ouderen in lokale onderzoeken rekenen nog wel op hulp van hun
kinderen, maar het merendeel van hen betwijfelt of de kinderen ook bereid zijn hen
in hun huis op te nemen als zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Andere herkomstgroeperingen

Ook ouderen uit andere minderheidsgroeperingen rekenen erop dat hun kinderen
hen zullen ondersteunen wanneer zij behoefte aan hulp krijgen. Zij lijken in hun
opvattingen echter wat minder uitgesproken dan de Marokkaanse ouderen. Zo
achtte van de Turkse ouderen in het onderzoek van Kloosterboer en Yilmaz (1997:
30) maar 13% het waarschijnlijk dat zij in de toekomst hulp zouden krijgen bij
huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Bij deze Turkse ouderen overheerst de
twijfel. Het aantal van hen dat expliciet geen hulp verwacht is echter met 6%
kleiner dan bij de Marokkaanse ouderen. Ook in andere lokale onderzoeken blijkt
er onder Turkse ouderen twijfel over de bereidheid van de kinderen om de zorg
voor hun ouders op zich te nemen. Het merendeel van de Turkse ouderen in het
onderzoek van Van Toorn (1992: 48) meent dat Turkse jongeren in Nederland
minder bereid zijn hun ouders te verzorgen dan jongeren in Turkije. De Jong
(1994: 16) signaleert in zijn onderzoek onder Turkse ouderen in Epe twijfel, maar
geeft niet aan hoe verbreid deze is. In de interviewfragmenten in het verslag van De
Jong heeft realisme de overhand:
 

"Ik denk niet dat de kinderen voor de ouders zullen zorgen. Het komt wel uit
hun mond maar niet uit hun hart. En dit weten de ouders ook, maar ze willen
zo graag geloven dat de kinderen wel voor hen zullen zorgen." 

En in een ander fragment:
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"Ze vertrouwen hun kinderen wel dat ze voor hen zorgen, maar eigenlijk
moeten ze dat niet doen, want de tijden veranderen. En ik denk niet dat
iedereen later voor zijn ouders zal zorgen."

Van de Turken uit Hengelo in het onderzoek van Tas en Schokker (1997) rekende
40% op zodanige hulp van de kinderen dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Tegenover de twijfel bij veel Turkse ouderen verwoorden anderen de rotsvaste
overtuiging dat hun kinderen de zorg voor hen op zich zullen nemen. Het
duidelijkst komt dit tot uiting in het volgende fragment uit een interview met een
oudere Turkse man in de studie van Lamers et al. (1993: 41):

"Bij ons is het zo dat zonen later voor de ouders zullen zorgen. Zonen horen tot
de familie van de vader, dochters horen tot de familie van haar man... niet in je
hart hoor, nee! Een zoon blijft en zijn vrouw zorgt voor zijn ouders, terwijl
dochters bij haar man horen en zijn ouders verzorgen. Daarom wonen wij bij
onze zoon en niet bij onze dochter. Dat is de traditie, dat is de regel bij ons."

De mechanische solidariteit wordt hier met dermate veel kracht benadrukt dat de
angst voor het verlies ervan er bijna niet achter verborgen kan blijven. 

De neiging van Marokkaanse ouderen om de onderlinge steun en zorgzaamheid
voor ouderen in eigen kring af te zetten tegen de afstandelijkheid die de verhouding
tussen Nederlandse jongeren en ouderen zou kenmerken, wordt ook aangetroffen
bij jongere Turken. Lamers et al. (1993: 84) geven hiervan een voorbeeld afkomstig
van een 30-jarige Turkse man:

"Dat ouderen naar een bejaardenhuis gaan, daar kijkt niemand hier in
Nederland van op. Het is hier heel gewoon dat kinderen hun eigen leven leiden
en niet naar hun ouders omkijken (...), hier worden ouderen apart gezet en
geïsoleerd van de maatschappij, ze worden uit de wereld verbannen en in een
gevangenis opgeborgen. Het lijkt wel of oud worden hier een straf is."

Het beeld van het bejaardenhuis als een gevangenis komt ook naar voren uit het
onderzoek van Van Niekerk (1991: 69) onder Turkse en Antilliaanse ouderen. Zij
menen overigens wel dat de zorginstellingen voor ouderen in Nederland in
materieel opzicht niets te wensen overlaten: een Antilliaanse man duidde het
verzorgingshuis aan als een golden cage. Ook de ouderen die Van Niekerk heeft
laten interviewen zijn van mening dat Nederlandse kinderen hun ouders
gemakkelijk 'in een bejaardenhuis stoppen'. Zij vermeldt overigens ook dat veel
Turkse en Antilliaanse ouderen het aantal Nederlandse ouderen dat in een
verzorgings- of verpleeghuis woont overschatten.
Wat betreft hun verwachtingen omtrent de zorg lijken de Antilliaanse ouderen in
grote trekken overeen te komen met de Turkse. Ook Antilliaanse ouderen hopen
dat zij kunnen terugvallen op de steun en hulp van hun kinderen, maar ook zij
betwijfelen of hun kinderen echte zorgtaken op zich zullen nemen. De
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bewoordingen waarin zij hun verwachtingen en opvattingen over de verzorging
door de kinderen uitdrukken zijn echter anders dan die van de Turkse ouderen. Er
is minder sprake van een zorgplicht en meer van een traditie, een gewoonte, iets
wat men nu eenmaal zo gewend is. Illustratief voor deze houding is het volgende
citaat uit een interview met een 65-jarige Antilliaanse vrouw (Van Niekerk 1991:
55):

"Ze zullen altijd voor mama zorgen. Wij zijn dat zo gewend, dat zit in je. Als
de ouders oud zijn zullen de kinderen altijd voor haar zorgen. Ik heb ook altijd
voor mijn moeder gezorgd."

Het verschil met de Nederlanders in de houding ten opzichte van ouderen wordt
ook anders uitgedrukt (Van Niekerk 1991: 69):

"Veel Hollanders willen naar het bejaardenhuis. Maar wij gaan niet zo naar
een bejaardenhuis. Je zou liever bij je kleinkinderen blijven. Oude liedjes
zingen, oude verhaaltjes vertellen. Dan is er altijd een oudje bij. Maar ja, dat
kunnen die mensen (Hollanders) ook niet helpen. Ze zijn zo geworden. Als die
kinderen groot zijn: ga maar weg. Ben je getrouwd: ga maar met je kinderen
leven. Maar wij niet. Altijd blijven de kinderen aan mama d'r rok hangen, waar
of die woont." (76-jarige Antilliaanse vrouw)

Hoewel Antilliaanse ouderen verwachten dat zij zo nodig hulp en steun zullen
krijgen van hun kinderen, zouden zij volgens Sue (1994: 38) erg zijn gesteld op
hun zelfstandigheid. In gesprekken die zij met Antilliaanse ouderen heeft gevoerd
komt naar voren dat zij uit zichzelf niet rechtstreeks om hulp vragen aan
familieleden. Het zijn vaker de kinderen die het initiatief nemen. De emotionele
afstand tot de Nederlandse zorginstellingen en de professionele zorg lijkt onder
Antilliaanse ouderen minder groot dan onder hun Turkse en Marokkaanse
leeftijdgenoten (Van Tilburg en Monbredau 1995: 105).

Over de zorgopvattingen van Surinaamse ouderen bevatten de lokale onderzoeken
weinig informatie. Van Tilburg en Monbredau (1995: 109) merken hierover op dat
de meeste Surinaamse ouderen niet terug willen naar een afhankelijkheidsrelatie
met hun kinderen. Surinaamse ouderen zouden voor zichzelf en voor hun kinderen
bij voorkeur een zelfstandig leven willen. Samenwonen met land- en leeftijd-
genoten in één huis, het zogeheten groepswonen, is voor hen een aantrekkelijk
alternatief. Belangstelling voor groepswonen onder Surinaamse ouderen wordt ook
gesignaleerd door Kruiswijk (1996).
Kalka (1994: 73) wijst erop dat er binnen de Surinaamse ouderenbevolking een
grote diversiteit bestaat in zorgopvattingen. Deze diversiteit zou verband houden
met de verschillen tussen de etnische groeperingen: Hindoestanen, creolen en
Javanen. Begrippen als 'respect' en 'plicht' komen vooral terug in het spraakgebruik
van Hindoestaanse ouderen.



274

De kinderen

In enkele van de lokale onderzoeken is ook met de kinderen van de ouderen
gesproken over hun zorgopvattingen (Van Niekerk 1991; Van Toorn 1992; Lamers
et al. 1993; Abraham 1996). In vrijwel alle gevallen spreken de kinderen een grote
bereidheid uit de zorg voor hun ouders op zich te nemen. Of dit ook inhoudt dat zij,
mocht dat nodig zijn, hun ouders in huis willen opnemen, is minder duidelijk. Van
Niekerk (1991: 58) signaleert bij Antilliaanse jongeren wel een zeker verschil in
zorgbereidheid tussen zonen en dochters. De dochters lijken meer genegen
zorgtaken voor hun ouders op zich te nemen dan de zonen. Abraham (1996: 80)
constateert bij Marokkanen een verschuiving in de zorgverantwoordelijkheid van
de oudste zoon naar de dochter die daar gezien haar omstandigheden het meest
voor in aanmerking komt. 
Als men de kinderen van de ouderen uit de minderheden op hun woord mag
geloven, is er weinig reden voor de twijfel van de ouderen over de zorgbereidheid
van de jongeren. In het merendeel van de gevallen doet de noodzaak tot het
verlenen van intensieve zorg zich echter nog niet voor. Tegelijkertijd zien de
ouders dat hun kinderen hier hun leven zelfstandiger inrichten dan zij vanuit het
herkomstland gewend zijn. Hun twijfel betreft dan ook naar alle waarschijnlijkheid
niet zozeer de goede bedoelingen van de kinderen, maar veel meer de
omstandigheden waaronder zij in Nederland leven. 

Conclusie

Goede, representatieve informatie over de zorgopvattingen van ouderen uit de
minderheden is niet beschikbaar. De gegevens die er zijn, komen uit lokale
onderzoeken en zijn voornamelijk kwalitatief van aard. Daaruit komt het beeld
naar voren dat ouderen uit de minderheden in hun opvattingen over de meest
wenselijke vorm van zorg voor hun oude dag in sterke mate uitgaan van de situatie
zoals zij die kennen vanuit het herkomstland. In geen van de herkomstlanden van
de vier grootste minderheidsgroeperingen bestaat een georganiseerd stelsel van
zorgvoorzieningen zoals zich dat hier in de afgelopen dertig jaar heeft ontwikkeld.
De enige voorziening die in enige mate voorkomt is het verzorgingshuis, maar dit
heeft over het algemeen een zeer slechte naam. In de tijd dat de huidige ouderen uit
de minderheden in het herkomstland opgroeiden, konden de ouderen daar rekenen
op steun en hulp van hun kinderen. Ouderen met een islamitische achtergrond
benadrukken vaak sterk het verplichtende karakter van zorg van kinderen voor hun
zorgbehoeftige ouders. Antillianen spreken hierover meer in termen van traditie en
gewoonte.
Bij een groot deel van de ouderen uit de minderheden leeft de hoop en de
verwachting dat zij ook hier mogen rekenen op de zorg van hun kinderen. Velen
twijfelen echter over de handhaving van de zorgtradities uit het herkomstland
onder Nederlandse verhoudingen. Tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen
komen, naast het al genoemde punt van de opvattingen over de zorg door de
kinderen als plicht, ook andere verschillen naar voren. De verwachting dat de
kinderen in de toekomst de zorg voor de ouders op zich zullen nemen lijkt het
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sterkst te leven onder Marokkaanse ouderen. Bij de andere groeperingen overheerst
de twijfel. Een deel van de Antilliaanse ouderen staat afwijzend tegenover een te
grote afhankelijkheid van de kinderen. In samenhang daarmee staan zij en ook de
Surinaamse ouderen positiever ten opzichte van professionele verzorging vanuit
Nederlandse zorginstellingen dan Marokkaanse en Turkse ouderen.
De kinderen zelf spreken een grote bereidheid uit de zorg voor hun ouders op zich
te nemen, maar of zij daartoe ook de mogelijkheden zullen hebben is niet zeker.
Een verschuiving van de traditionele zorgrol van de oudste zoon en diens vrouw
naar één van de dochters is al geconstateerd.

8.5 Zorgbehoeften

Om de zorgbehoefte van ouderen te kwantificeren, wordt doorgaans uitgegaan van
het aantal personen dat gebruikmaakt van zorgvoorzieningen dan wel op een
wachtlijst voor een zorgvoorziening is geplaatst. Een dergelijke benadering geeft
echter slechts een beperkt beeld van de zorgbehoeften van een bevolkingsgroep. De
zorgbehoeften van personen die niet op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van
een voorziening, van personen die menen dat de voorziening niet goed aansluit bij
hun wensen en van personen die op andere wijze dan via het voorzieningenaanbod
in hun behoefte voorzien, blijven zo buiten beeld. 
Van een zorgbehoefte is sprake wanneer iemand niet meer in staat is zelfstandig
bepaalde activiteiten te verrichten die voor een normaal bestaan noodzakelijk zijn.
Het gaat daarbij om eenvoudige verrichtingen als staan, zitten, lopen, naar bed
gaan/opstaan, bukken, tillen, zichzelf wassen en de trap op- en aflopen. Deze
activiteiten worden meestal aangeduid met de term 'algemene dagelijkse levens-
verrichtingen' (adl). De adl worden onderscheiden van de 'huishoudelijke
dagelijkse levensverrichtingen' (hdl). De hdl omvatten meer complexe huishoude-
lijke activiteiten als de maaltijd bereiden, boodschappen doen en de was doen. De
aanwezigheid van beperkingen is in de Vraagverkenning wonen en zorg voor
ouderen (Timmermans et al. 1997) gebruikt als indicator voor de potentiële
zorgvraag. Daarbij is overigens een indicator voor beperkingen gehanteerd die adl
en hdl combineert.
Bij vergelijking van groeperingen naar het voorkomen van beperkingen wordt
veelal gekeken naar het aantal of aandeel personen dat bij geen enkele verrichting
beperkingen ondervindt. Hierbij doet zich een probleem voor. Het aantal personen
met beperkingen varieert sterk naar gelang de aard van de beperking. Zo is het
aantal ouderen dat geen moeite heeft met traplopen veel kleiner dan het aantal dat
geen moeite heeft zichzelf te wassen. Voor een vergelijking tussen groeperingen is
het dus van belang goed te letten op de soort beperkingen waarnaar is gevraagd. 

Gegevens over het voorkomen van beperkingen onder ouderen uit de minderheden
zijn slechts in beperkte mate beschikbaar. Blanken (1987: 27-31) rapporteert over
adl- en hdl-beperkingen bij Surinaamse ouderen in Rotterdam. Monsels (1987: 64)
presenteert een tabel met enkele adl-beperkingen van Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse ouderen uit Amsterdam. Kürkçü en Kloosterboer (1996: 26) en
Kloosterboer en Yilmaz (1997: 30-34) vermelden gegevens over adl- en hdl-
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beperkingen bij moslimouderen in respectievelijk Amsterdam en Rotterdam. 
In het onderzoek van Blanken is gevraagd naar de moeite die de respondenten
hebben met acht adl-activiteiten: eten/drinken, in/uit bed stappen, aan-/uitkleden,
zich verplaatsen op dezelfde verdieping, trap op-/aflopen, zich buiten verplaatsen,
zichzelf volledig wassen en naar het toilet gaan. Traplopen en zich buiten
verplaatsen leverden de meeste problemen op. Van de Surinaamse ouderen had
35% moeite met traplopen, 23% kon zich met moeite buiten verplaatsen.
Timmermans vermeldt cijfers over problemen met dezelfde acht verrichtingen bij
personen van 65 jaar en ouder die hebben meegedaan aan de Enquête beroeps-
bevolking (EBB) van 1996. Voor de twee verrichtingen waar de Surinaamse
ouderen uit het onderzoek van Blanken de meeste moeite mee hebben, zijn in de
EBB de percentages een fractie lager. Daarbij moet wel worden bedacht dat de
EBB-gegevens betrekking hebben op personen van 65 jaar en ouder, terwijl de
Surinamers in het onderzoek van Blanken 55 jaar of ouder zijn. 
Van de Surinaamse ouderen had 58% met geen enkele van de acht genoemde adl-
activiteiten moeite. Blanken geeft voor autochtone ouderen een vergelijkingscijfer
van 77%. Onder de Surinaamse ouderen was er een groot verschil tussen mannen
en vrouwen: van de vrouwen had 48% geen moeite met de adl-activiteiten, bij de
mannen was dit 77%. 
De hdl-beperkingen zoals gemeten door Blanken blijven hier buiten beschouwing,
omdat er ook activiteiten bij zitten als het invullen van formulieren en het betalen
van rekeningen. Beperkingen in de uitvoering van deze activiteiten hebben waar-
schijnlijk meer te maken met een geringe mate van geletterdheid en een beperkte
beheersing van de Nederlandse taal dan met een geringere validiteit ten gevolge
van veroudering.

De adl-gegevens van Monsels (1987) over Turkse, Marokkaanse en Surinaamse
ouderen (50 jaar en ouder) in Amsterdam zijn slecht vergelijkbaar met die van
Blanken. In de eerste plaats is de activiteitenlijst van Monsels grotendeels anders.
Er is gevraagd naar lopen, traplopen, bukken, tillen en staan. Bovendien is niet
gevraagd in hoeverre de respondenten moeite hebben met deze activiteiten, maar
hoe goed de activiteiten hun afgaan: goed, niet zo goed, slecht. Tabel 8.1 vermeldt
de resultaten. 

Tabel 8.1 Geen beperkingen, naar activiteit en herkomstland, personen van 50 jaar en ouder, 1987

Turkije Marokko Suriname

lopen 52 22 64
traplopen 39 20
bukken 41 20 65
tillen 35 15 76
staan 50 22 70

(n) (maximaal) (46) (41) (56)

Bron: Monsels (1987: 64)
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Van de activiteiten die in tabel 8.1 staan, komt eigenlijk alleen het traplopen
overeen met de adl-activiteiten in het onderzoek van Blanken. Het aandeel Turkse
en Marokkaanse ouderen dat aangeeft dat het traplopen goed gaat is veel kleiner
dan het aandeel Surinaamse ouderen in het onderzoek van Blanken dat zegt geen
moeite te hebben met traplopen. Ook van de andere activiteiten zeggen extreem
veel Marokkanen en veel Turken dat deze niet zo goed of slecht gaan. De hoge
uitslagen worden vooral veroorzaakt door het grote aantal respondenten dat het
antwoordalternatief 'niet zo goed' kiest. Het is denkbaar dat ook personen die niet
werkelijk belemmeringen ondervinden bij de uitvoering van de desbetreffende
activiteit voor dit antwoordalternatief opteren. Het aantal ouderen uit de minder-
heden met beperkingen wordt dan in het onderzoek van Monsels overschat. 

De onderzoeksrapporten over Turkse en Marokkaanse moslimouderen in
Rotterdam en Amsterdam geven over een reeks van de gebruikelijke adl-en hdl-
activiteiten de percentages ouderen uit de desbetreffende groeperingen die bij deze
activiteiten hulp nodig hebben. Ook hierbij worden voor sommige activiteiten zeer
hoge percentages genoteerd, maar er zijn zeer grote verschillen tussen de
Amsterdamse en de Rotterdamse bevindingen. Zo zegt van de Amsterdamse
moslimouderen 51% hulp nodig te hebben bij het traplopen, terwijl dit bij de
Rotterdammers 33% is. Bij het zich buitenshuis verplaatsen zijn de verschillen nog
groter: 42% tegen 13%. De grote verschillen roepen twijfel op aan de
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. 
Ook in dit geval worden de gegevens over hdl-activiteiten buiten beschouwing
gelaten. Het ligt voor de hand dat deze voor de mannen worden vertekend door
cultuurgebonden geslachtsrolopvattingen. Als mannen van huis uit geen huis-
houdelijke activiteiten verrichten, is de kans groot dat zij daar, ongeacht hun
leeftijd, moeite mee hebben. De moeite die men zegt te hebben met hdl-activiteiten
is in dat geval geen goede indicator voor validiteit, zij het misschien nog wel voor
de behoefte aan zorg.

De gegevens van de Rotterdamse moslimouderen worden door Kloosterboer en
Yilmaz vergeleken met gegevens over adl- en hdl-beperkingen die door het SCP
zijn gepubliceerd (SCP 1997b: 3) . De vergelijking is niet geheel correct, omdat
niet precies dezelfde indicatoren zijn gebruikt. Toch geven ze in het geval van de
adl-beperkingen wel een zeker beeld. De vergelijking betreft het percentage
personen dat geen beperkingen ondervindt bij eten/drinken, in/uit bed gaan,
zichzelf wassen en aankleden en naar het toilet gaan. Van de Rotterdamse
moslimouderen ondervindt 83% hierbij geen beperkingen. De SCP-cijfers betreffen
een steekproef van ouderen uit de gehele Nederlandse bevolking. De percentages
personen zonder belemmeringen zijn gespecificeerd naar drie leeftijdsklassen: 55-
64 jaar, 65-74 jaar en 75 jaar en ouder. De percentages zijn respectievelijk 90%,
86% en 69%. Het percentage personen zonder belemmeringen is dus onder
moslimouderen lager dan onder personen uit de gehele bevolking in de leeftijds-
klasse van 65-74 jaar. Hoe dit gegeven precies moet worden geïnterpreteerd is niet
geheel duidelijk, omdat van de moslimouderen geen leeftijdsverdeling wordt
gegeven maar alleen een gemiddelde leeftijd, namelijk 55,8 jaar. 
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Bij de hdl-belemmeringen zijn de verschillen groter, maar zoals hiervoor al is
betoogd, is niet geheel duidelijk wat dit zegt. 
Kloosterboer en Yilmaz (1997: 34) concluderen uit de vergelijking tussen
moslimouderen en ouderen uit de gehele bevolking dat de zorgbehoefte van de
moslimouderen aanzienlijk groter is dan die van autochtone ouderen.
moslimouderen zouden volgens hen op een veel vroegere leeftijd dan autochtone
ouderen te maken hebben met belemmeringen. Hun zorgbehoefte op een leeftijd
van 55 jaar zou overeenkomen met de zorgbehoefte van autochtone ouderen van 75
jaar. Uit de opmerkingen die hier zijn gemaakt over de bevindingen van
Kloosterboer en Yilmaz zal duidelijk zijn dat bij deze inschatting de nodige
vraagtekens zijn te plaatsen. 

Conclusie

Wie bij de uitvoering van eenvoudige dagelijkse activiteiten te maken krijgt met
lichamelijke beperkingen, zal steeds meer moeite hebben zich zonder hulp van
anderen staande te houden. Het vóórkomen van lichamelijke beperkingen wordt
dan ook gebruikt als een indicator voor de behoefte aan zorg. Daarbij moet
overigens wel worden bedacht dat niet iedere lichamelijke beperking zonder meer
de noodzaak van zorg met zich meebrengt. Sommige beperkingen zijn bijvoorbeeld
zeer wel op te lossen met technische hulpmiddelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
traplopen, een activiteit die voor veel ouderen problematisch is en vaak tot
ongelukken leidt. In andere gevallen kan de beperking vooral gevolgen hebben voor
de snelheid en kwaliteit van de uitvoering van activiteiten. De oudere slaagt er dan
met de nodige moeite en in een traag tempo nog wel in een activiteit als zichzelf
wassen of het huis schoonmaken zelfstandig uit te voeren.
Gegevens over beperkingen van ouderen uit de minderheden bij de uitvoering van
zogeheten dagelijkse levensverrichtingen zijn slechts in beperkte mate voorhanden.
Wat er is doet vermoeden dat ouderen uit de minderheden zeker niet minder
onderhevig zijn aan beperkingen bij dit soort activiteiten dan autochtone ouderen.
Hun zorgbehoefte zal dus minstens even groot zijn. Voor de soms met stelligheid
getrokken conclusie dat de vitaliteit van ouderen uit de minderheden veel geringer
is dan die van autochtone ouderen (Kloosterboer en Yilmaz 1997: 34) zijn de
beschikbare gegevens echter ontoereikend. 

8.6 Bekendheid met zorgvoorzieningen

In paragraaf 8.3 is de onbekendheid van ouderen uit de minderheden met het
voorzieningenaanbod genoemd als een belangrijke factor in het niet-gebruik ervan.
Ook het globale beeld van de mate waarin ouderen uit de minderheden kennis
hebben van het aanbod aan zorgvoorzieningen is gebaseerd op de overzichtsstudies
naar zorgbehoeften en zorggebruik door ouderen uit de minderheden. Meer speci-
fieke gegevens hierover zijn te vinden in de lokale onderzoeken. 
De Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen in het onderzoek van Monsels
(1987: 16-21) zijn over het algemeen zeer slecht op de hoogte van andere zorgvoor-
zieningen dan het verzorgingshuis. Voorzieningen als maaltijdverstrekking,



279

dagopvang, dagverpleging in een verzorgingshuis en een douchevoorziening in het
verzorgingshuis zijn volledig onbekend. Minder dan 10% is op de hoogte van
voorzieningen als de wijkpost voor bejaarden, de bejaardenbonden en de voorpost-
ambtenaren. Beter bekend zijn de wijkverpleging en de gezinsverzorging: iets meer
dan een kwart van de ondervraagden kent deze voorzieningen. Veel meer ouderen
zijn op de hoogte van voorzieningen in de juridisch-sociale sfeer. Zo kent meer dan
de helft van de respondenten het instituut van de sociale raadslieden en is het
algemeen maatschappelijk werk bij bijna 40% bekend.

Een vergelijkbaar beeld biedt het onderzoek van Van Toorn (1992: 44-45) onder
Turkse ouderen in Rotterdam. Van de respondenten in zijn onderzoek kent
niemand de maaltijdverstrekking aan huis of het dienstencentrum. Slechts een
enkeling is op de hoogte van voorzieningen als de gezinsverzorging, de
wijkverpleging en de mogelijkheid tot tijdelijke opvang in een verzorgingshuis. De
mannen onder de respondenten zijn wel goed bekend met het bestaan van de
migrantenopbouwwerker. Een meerderheid van hen zegt een beroep op deze
opbouwwerker te doen bij problemen die niet via de moskee of het koffiehuis
kunnen worden opgelost. De onderzochten menen dat Turkse ouderen van veel
voorzieningen geen gebruikmaken omdat ze deze niet kennen. Ze zeggen geen
inzicht te hebben in de soort diensten die worden aangeboden en ook niet te weten
hoe ze een bepaalde dienstverlening kunnen verkrijgen. 
Ook de Turkse en Marokkaanse ouderen met wie in de studie van Lamers et al.
(1993) is gesproken waren alleen goed bekend met het bestaan van verzorgings-
huizen voor ouderen. Niemand van hen was op de hoogte van de mogelijkheden
van maaltijdverstrekking aan huis en alarmering.

Op grond van de tot dusver behandelde onderzoeksgegevens krijgt men de indruk
dat andere zorgvoorzieningen dan het verzorgings- en verpleeghuis bij ouderen uit
de minderheden vrijwel volledig onbekend zijn. Uit andere lokale onderzoeken
komt echter een gedifferentieerder beeld naar voren. Van Niekerk (1991), die
Antilliaanse ouderen vergeleek met Turkse ouderen, constateert dat Antilliaanse
ouderen goed op de hoogte zijn van voorzieningen als de gezinsverzorging en de
wijkverpleging. Meer in het algemeen vinden zij uitstekend hun weg naar
zorginstellingen en andere instanties. Bij de Turkse ouderen in haar onderzoek ligt
dit heel anders: zij hebben in het geheel geen weet van het bestaan van zorgvoor-
zieningen die tot doel hebben het zelfstandig bestaan langer voort te zetten.
Het gebrek aan kennis van de zogeheten sociale kaart van de gemeente blijkt
gemakkelijk op te heffen. Aan het onderzoek van Van Tilburg en Monbredau
(1995: 112) onder ouderen uit de minderheden in Utrecht deed een groep Turkse
vrouwen mee die uitstekend op de hoogte waren van de beschikbare zorgvoor-
zieningen. De groep bleek niet lang voor het onderzoek te hebben deelgenomen aan
een voorlichtingscursus van het dienstencentrum. De Turkse mannen waren veel
minder goed bekend met de voorzieningen. Ook bij de Marokkanen waren de
vrouwen beter geïnformeerd dan de mannen. Alleen de alarmering was bij hen
onbekend.



280

De Surinaamse ouderen in het onderzoek van Van Tilburg en Monbredau kenden
vrijwel alle relevante voorzieningen voor ouderen. Ook de Antilliaanse ouderen
waren redelijk geïnformeerd. Alleen de maaltijdvoorziening en de alarmerings-
voorziening kenden zij niet.
Bij het Utrechtse onderzoek waren ook Zuid-Europese ouderen betrokken. Zij
waren over het algemeen goed op de hoogte van de beschikbare zorgvoorzieningen.
Bij de Chinezen waren er grote onderlinge verschillen. Sommigen kenden vrijwel
alle voorzieningen, anderen waren zeer slecht geïnformeerd. 

In de hiervoor genoemde onderzoeken waren de aantallen respondenten te klein om
de bekendheid met voorzieningen in percentages uit te drukken. De onderzoeken
van Tas en Schokker (1997) en van Kürkcü en Kloosterboer (1996) bieden daartoe
wel gelegenheid (tabel 8.2).

Tabel 8.2 Bekendheid met voorzieningen, naar woonplaats en herkomstgroepering, 1997 (percentage personen dat
de voorziening kent)

Hengelo Turkse Turkse Amsterdam moslim- ouderen
ouderen ouderen ouderen algemeen

soc. dienst 93) GG&GD 24 verzorgingshuis 81
soc. raadslieden 85 thuiszorgwinkel 23 groepswonen 44
bibliotheek 81 65+-pas 20 Nisbo-adviseur 43
tolkencentrum 77 maaltijd aan huis 17 ouderenvervoer 37 92
zelforganisaties 67 verpleegtehuis 16 woningaanpassing 36 87
buurthuis 61 wijkdagverzorging 15 thuiszorg 34
maatsch. werk 60 vrijwilligershulpdienst 14 wijkpost ouderen 31 69
Focus 60 ouderensociëteit 14
taxivergoeding 55 meer bewegen 13
zorgcentrum Platform

49 buitenlanders 12
thuiszorg 47 ouderenbonden 5
Riagg 30 Tisbo/Nisbo 5

(n) (98) (98) (95)

Bron Hengelo: Tas en Schokker (1997: 54); Amsterdam: Kürkçü en Kloosterboer (1997: 33)

Bij de Turkse ouderen in Hengelo zijn voorzieningen in de sociale sfeer het best
bekend. Bijna iedereen kent de sociale dienst en het instituut van de sociale
raadslieden. Ook het buurthuis en het algemeen maatschappelijk werk genieten een
ruime bekendheid. Iets minder dan de helft van de respondenten kent de thuiszorg
en het zorgcentrum. Veel minder bekend is een aantal specifieke zorgvoorzienin-
gen voor ouderen zoals de thuiszorgwinkel, de 65+-pas, de wijkdagverzorging,
maaltijden aan huis en 'meer bewegen voor ouderen'. Vrijwel onbekend zijn de
belangenorganisaties voor ouderen: de Nederlandse ouderenbonden en de
categorale Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen (NISBO).
De NISBO is in Amsterdam veel beter bekend dan in Hengelo. Dat heeft ongetwij-
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feld te maken met het feit dat de NISBO in Amsterdam ouderenadviseurs heeft
aangesteld. Deze hebben in korte tijd een ruime bekendheid verkregen onder
Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam. Voorzieningen als het
ouderenvervoer, de mogelijkheid tot woningaanpassing en de wijkpost voor
ouderen zijn niet geheel onbekend, maar het aantal Turkse en Marokkaanse
ouderen dat hiervan op de hoogte is, is toch veel kleiner dan het aantal autochtone
ouderen.

Conclusie

De gegevens over de bekendheid van zorgvoorzieningen onder ouderen uit de
minderheden vertonen een gevarieerd beeld. De ouderen die hebben meegedaan
aan onderzoeken die aan het einde van de jaren tachtig zijn uitgevoerd, waren
vrijwel niet op de hoogte van het bestaan van andere voorzieningen voor ouderen
dan het verzorgings- of verpleeghuis. Uit latere onderzoeken komen aanzienlijke
verschillen tussen herkomstgroeperingen naar voren. Surinaamse en Antilliaanse
ouderen zijn veel beter geïnformeerd dan hun leeftijdgenoten uit Turkije en
Marokko. Deze laatsten zijn weer beter op de hoogte dan hun herkomstgenoten in
de eerdere onderzoeken. Bij Turken en Marokkanen is er een groot verschil in
bekendheid met voorzieningen voor juridisch-sociale bijstand en zorgvoorzienin-
gen: voorzieningen van de eerste soort zijn veel beter bekend dan zorgvoorzienin-
gen. Een relevante bevinding is ook dat het informatietekort is op te heffen door
goede voorlichting.

8.7 Zorggebruik: voorzieningen en mantelzorg

In paragraaf 8.5 is gebleken dat ouderen uit de minderheden zeker niet minder
behoeften aan zorg hebben dan autochtone ouderen. In paragraaf 8.6 is vervolgens
vastgesteld dat zorgvoorzieningen voor ouderen nu beter bekend zijn onder de
minderheden dan een aantal jaren geleden. Van een algemene onbekendheid van
het zorgvoorzieningenaanbod kan thans niet meer worden gesproken. Maar hoe
staat het met het gebruik van deze voorzieningen? De overzichtsstudies beschrijven
het gebruik van zorgvoorzieningen door ouderen uit de minderheden als uiterst
gering. Deze paragraaf zet de bevindingen uit de relevante onderzoeken op een rij.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van mantelzorg door ouderen
uit de minderheden.
De tradities en normen rond zorgverlening door kinderen en verwanten zijn in
paragraaf 8.3 genoemd als een andere verklarende factor voor het geringe gebruik
van zorgvoorzieningen. Daarmee wordt de indruk gewekt dat gebruik van
zorgvoorzieningen en mantelzorg functioneren als communicerende vaten. Waar
veel gebruik van mantelzorg is, is het gebruik van zorgvoorzieningen gering. In het
voorgaande is gebleken dat dit onder de autochtone bevolking tot op zekere hoogte
wellicht opgaat voor de hulp bij huishoudelijke taken, maar niet wanneer het gaat
om de persoonlijke lichamelijke verzorging. Wanneer dit laatste type zorg nodig is,
wordt vrijwel altijd een beroep gedaan op professionele zorgvoorzieningen. In de
opvattingen van delen van de minderhedenbevolking vloeit de vorm van zorg die
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wij aanduiden als 'mantelzorg' rechtstreeks voort uit de tradities en de normen ten
aanzien van de verhoudingen en verantwoordelijkheden van verwanten. Dit kan
ertoe leiden dat een beroep op professionele zorgvoorzieningen wordt gezien als
een tekortschieten van familieleden in het nakomen van hun familiale
verplichtingen.
Om meer zicht te krijgen op de verhouding tussen het gebruik van professionele
zorg en mantelzorg door ouderen uit de minderheden, worden ze hier gezamenlijk
besproken. Daarbij is het goed te memoreren dat van de autochtone huishoudens
met ouderen ongeveer een kwart een of andere vorm van mantelzorg ontvangt.

Landelijke bevindingen

Waar uitspraken over zorgopvattingen en over de bekendheid met zorgvoorzienin-
gen van ouderen uit de minderheden uitsluitend moeten leunen op de bevindingen
uit lokale onderzoeken, is er over voorzieningengebruik enige informatie uit
landelijk onderzoek. Voor een deel gaat het daarbij wel om voorzieningen als het
maatschappelijk werk, die geen specifiek zorgkarakter hebben en niet specifiek op
ouderen zijn gericht. In de survey Sociale positie en voorzieningengebruik van
allochtonen (SPVA) van 1991 is gevraagd naar het gebruik van gezinsverzorging
en maatschappelijke werk in het jaar voorafgaand aan de bevraging (tabel 8.3). 

Tabel 8.3 Voorzieningengebruik door ouderen uit de minderheden, naar herkomstland en soort voorziening, hoofden
van huishoudens van 50 jaar en ouder, 1991 (in procenten)

Turkije Marokko Suriname Antillen Nederland

gezinsverzorging 2 9 6 1 9
maatschappelijk werk 6 22 15 15 6

Bron: Martens en Roelandt (1993: 97)

De onderscheiden herkomstgroeperingen verschillen aanzienlijk van elkaar, in het
gebruik van zowel gezinsverzorging als van maatschappelijk werk. Van beide
voorzieningen maken Marokkaanse ouderen meer gebruik dan ouderen uit de
overige minderheidsgroeperingen. Marokkaanse ouderen maken evenveel gebruik
van gezinsverzorging als Nederlandse ouderen, maar een veel groter deel van hen
doet een beroep op het maatschappelijk werk. Ook Surinaamse en Antilliaanse
ouderen maken verhoudingsgewijs veel gebruik van maatschappelijk werk. Turkse
ouderen verschillen in hun beroep op het maatschappelijk werk niet van hun
Nederlandse leeftijdgenoten. 

In tabel 8.3 is het gebruik van maatschappelijk werk bij Turkse ouderen aanzienlijk
lager dan bij de overige minderheidsgroeperingen. Het is echter mogelijk dat het
gebruik van maatschappelijk werk door Turkse ouderen in de SPVA'91 wordt
onderschat. De Gezondheidsenquête onder Turken van het CBS (GET'89/'90) komt
tot een gebruikspercentage van rond de 10%. Het gebruik van maatschappelijk
werk is onder mannelijke Turkse ouderen met meer dan 15% veel hoger dan onder
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vrouwen, van wie minder dan 1% contact heeft gehad met het maatschappelijk
werk (CBS 1991: 119). Het maatschappelijk werk wordt door Turken het meest
ingeschakeld voor het invullen van formulieren, in verband met gezondheids-
problemen en bij problemen met de huisvesting.

Lokaal onderzoek

De landelijke gegevens gaan over een zeer beperkt aantal voorzieningen die voor
een deel bovendien van algemene aard zijn. Ook zijn er geen landelijke gegevens
over het gebruik van mantelzorg door ouderen uit de minderheden. De lokale
onderzoeken moeten hier weer soelaas bieden. Ze geven geen sluitend beeld, maar
indrukken zijn er wel aan te ontlenen. 

De bevindingen van Monsels (1987: 89-90) over het gebruik van voorzieningen
door Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen in Amsterdam passen naadloos
bij het algemene beeld dat in de overzichtsstudies (§ 8.3) wordt gegeven: geen of
vrijwel geen gebruik van specifiek op ouderen gerichte zorgvoorzieningen en
intensief gebruik van sociaal-juridische bijstand. Van de maaltijdenverstrekking
aan huis, de wijkvoorzieningen voor ouderen en de gezinsverzorging maakt geen
van de onderzochte ouderen gebruik. De sociale raadslieden worden daarentegen
vaak geraadpleegd: 37% van de ouderen had gebruikgemaakt van hun diensten.
Ook de sociaal-juridische hulpverlening en het algemeen maatschappelijk werk
vinden aftrek onder de ouderen. Monsels rapporteert voor deze voorzieningen
gebruikspercentages van iets meer dan 20. Tussen de onderscheiden etnische
herkomstgroeperingen worden geen verschillen gemeld. 

Het gebruik van sociaal-juridische hulp sluit aan bij de problemen waar de onder-
zochte ouderen het meest mee te maken hebben: het invullen van formulieren, het
schrijven van brieven en het verkrijgen van informatie over regelingen en
voorzieningen. In de meeste gevallen wordt voor hulp hierbij overigens een beroep
gedaan op kinderen of andere familieleden.
Monsels vermeldt ook een gebruikspercentage van 5 voor de wijkverpleging
(Monsels 1987: 86). De wijkverpleging is in feite een medische voorziening, maar
heeft meestal toch meer een care- dan een cure-karakter. Daarom worden hier ook
bevindingen over het gebruik van wijkverpleging meegenomen. 
Het gebruiksaandeel van 5% voor de wijkverpleging is ongeveer gelijk aan het
gebruik door autochtone ouderen. Blanken (1987: 42) geeft een vergelijkingscijfer
van 4% voor het gebruik van wijkverpleging in de totale ouderenbevolking. De
Surinaamse ouderen uit Rotterdam die door Blanken zijn onderzocht, maken met
7% iets meer gebruik van de wijkverpleging. 
Anders dan de ouderen uit de minderheden in het onderzoek van Monsels, doen de
Surinaamse ouderen uit het onderzoek van Blanken wel een beroep op de
gezinsverzorging. Het aandeel van hen dat deze voorziening gebruikt is met 6%
maar weinig kleiner dan het door Blanken genoemde gebruiksaandeel van 7% voor
de totale bevolking. De onderzoekspersonen van Blanken wonen allen nog
zelfstandig, maar bijna een zesde van hen zou eventueel wel in een verzorgingshuis



284

willen. Niemand had zich hiervoor overigens ingeschreven. Bij een even groot deel
van de onderzochten is er belangstelling voor groepswonen. 

Ook de Antilliaanse ouderen met wie in het onderzoek van Van Niekerk (1991:
43-45) is gesproken, hebben, als het erop aankomt, geen bezwaar tegen opname in
een verzorgingshuis: als er geen kinderen in de buurt zijn en als de gezondheid het
nodig maakt... . Enkele van de Antilliaanse respondenten van Van Niekerk
verblijven daadwerkelijk in een verzorgingshuis of maken gebruik van wijkverple-
ging en gezinszorg. In de lagere sociale milieus onder de Antillianen zou echter
een matrifocale traditie heersen, in het verlengde waarvan ouder wordende moeders
kunnen rekenen op uitgebreide steun en hulp van hun kinderen. Het zijn vooral de
dochters die ondersteunend huishoudelijk werk op zich nemen. De mogelijkheden
hiertoe zijn echter niet altijd aanwezig: afstand en arbeidsverplichtingen kunnen
een belemmering vormen voor intensieve mantelzorg.
Gegevens uit het onderzoek van Van Niekerk, die Antilliaanse ouderen vergeleek
met Turkse ouderen, zijn in deze rapportage al eerder gebruikt. Van de onderzochte
Turkse ouderen had niemand gebruikgemaakt van intramurale ouderenzorg,
wijkverpleging of een andere professionele zorgvoorziening. Huishoudelijke hulp of
hulp bij de lichamelijke verzorging hadden deze Turkse ouderen nog niet nodig.
Dat dochters en schoondochters bij huishoudelijke activiteiten hulp verlenen
wanneer zij op bezoek komen, geldt als een zo grote vanzelfsprekendheid dat dit
nauwelijks wordt gezien als een vorm van zorg. Men vraagt er niet om, het gebeurt
vanzelf. 
Net als in het onderzoek van Monsels hadden de Turkse ouderen in het onderzoek
van Van Niekerk in de eerste plaats behoefte aan hulp bij het contact met Neder-
landse instanties: de sociale dienst, de Belastingdienst, het GAK, enzovoort. Zij
doen bij problemen in de juridisch-sociale sfeer om te beginnen vaak een beroep op
kinderen en familie en komen dan via hen terecht bij voorzieningen als de sociale
raadslieden, de sociale advocatuur en het maatschappelijk werk. Antilliaanse
ouderen zijn veelal in staat om zelf zaken te doen met instanties en ambtelijke of
administratieve diensten. 
Van Niekerk concludeert dat Antilliaanse ouderen meer gebruikmaken van profes-
sionele zorgvoorzieningen dan Turkse ouderen. Ze noemt drie factoren die dit
verschil kunnen verklaren. De Turkse ouderen in haar onderzoek zijn ten eerste
jonger dan de Antillianen en hebben bijgevolg nog weinig zorgbehoeften. In de
tweede plaats zijn de Antilliaanse ouderen beter op de hoogte van de mogelijkheden
voor professionele ondersteuning en ze zijn er ook meer mee vertrouwd. De derde
factor is dat Antilliaanse ouderen minder op hun kinderen kunnen rekenen. Ze
wonen vaak niet in de buurt en leven meer op zichzelf. 

In een aantal van de lokale onderzoeken is niet alleen gesproken met ouderen, maar
ook met jongeren. Dit is onder andere gebeurd in het onderzoek onder Turkse
ouderen in Rotterdam van Van Toorn (1992). Van de tien Turkse jongeren die aan
het onderzoek hebben meegedaan, verrichtten er zes taken voor hun
(schoon)ouders. Drie deden het complete huishouden, drie anderen beperkten zich
tot enkele huishoudelijke taken. In vier van de zes gevallen waren lichamelijke
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gebreken van de ouders de reden voor de geleverde hulp.
Van de zestien Turkse ouderen in het onderzoek van Van Toorn kregen er acht
hulp van de kinderen. Bij vijf van hen was het hele huishouden overgenomen. In de
meeste gevallen werd deze hulp verleend door inwonende kinderen. Twee ouderen
kregen niet alleen huishoudelijk hulp van hun kinderen, maar ook hulp bij de
lichamelijke verzorging. Het kwam overigens ook voor dat de ouderen hun nog
weer oudere ouders verzorgden. Dit was bij twee respondenten het geval.
Bij autochtone ouderen wordt vaak een combinatie van mantelzorg en professionele
zorg aangetroffen. In het onderzoek van Van Toorn was hiervan bij de Turkse
ouderen nauwelijks sprake. Niemand van de Turkse ouderen maakte gebruik van
gezinsverzorging, het dienstencentrum, de maaltijdvoorziening of van tijdelijke
opvang in een verzorgingshuis. Alleen gebruik van de wijkverpleging kwam in
twee gevallen voor en de betrokken ouderen waren hierover zeer tevreden.
Iets meer gebruik van zorgvoorziening werd aangetroffen onder de vijftig Turkse
ouderen te Epe die mee hebben gedaan met het onderzoek van De Jong (1994). Van
hen hadden er 14 weleens gebruikgemaakt van lokale welzijnsvoorzieningen. Vijf
van de Turkse ouderen maakten gebruik van thuiszorg. Bij ziekte werden
33 geïnterviewden verzorgd door hun kinderen.

De Turkse en Marokkaanse ouderen uit het onderzoek van Lamers et al. (1993:
80-83) hadden nog weinig of geen ervaring met specifieke voorzieningen voor
ouderen. Een minderheid heeft wel te maken gehad met thuishulp en hulp van de
wijkverpleging en zij zijn zeer te spreken over de zorg die zij hebben gekregen. De
thuiszorg wordt door de Turkse en meer nog door de Marokkaanse ouderen gezien
als een mogelijkheid de draaglast voor de kinderen te verminderen. Als de
thuiszorg de huishoudelijke taken op zich neemt, hebben de kinderen de handen
vrij voor taken als de lichamelijke verzorging en eten koken. Bij autochtone
ouderen is het juist de lichamelijke verzorging waarvoor professionele hulp wordt
ingeschakeld.
Lamers et al. verwachten dat bij verdere veroudering Turkse en Marokkaanse
ouderen in toenemende mate een beroep zullen doen op zorgvoorzieningen. Ze
baseren zich daarbij op het gebruik dat ouderen uit de minderheden nu reeds
maken van medische voorzieningen en van professionele juridisch-sociale hulp. 

De tot dusver besproken gebruiksgegevens zijn afkomstig van de potentiële cliënten
van zorginstellingen. Een indruk van het gebruik van voorzieningen kan ook
worden verkregen door naar deze instellingen te gaan. Dit is gedaan in het
Utrechtse onderzoek van Van Tilburg en Monbredau (1995). Zij benaderden meer
dan zestig Utrechtse zorginstellingen met de vraag naar hun bereik onder de
minderheden. Het onderzoeksrapport biedt geen precieze kwantitatieve gegevens
over het bereik van de instellingen onder ouderen uit de minderheden. De mate van
het bereik van instellingen onder ouderen uit de minderheden is geclassificeerd in
drie categorieën: 'nooit/zelden', 'af en toe' en 'geregeld'. 
Voorzieningen waarvan uit de onderzoeken onder ouderen al bekend is dat zij door
ouderen uit de minderheden worden gebruikt, geven een hoog bereik aan:
huisartsen, de Stichting rechtshulp, maatschappelijk werk. Ook sommige wijkwel-
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zijnsorganisaties hebben geregeld contact met ouderen uit de minderheden. Het
overgrote deel van de voorzieningen heeft echter zelden of nooit of slechts af en toe
cliënten uit de minderheden. Dit geldt met name voor vrijwel alle instellingen die
zich richten op ondersteuning bij het zelfstandig wonen zoals de alarmering,
maaltijdvoorziening en thuiszorg. Het merendeel van de verzorgings- en verpleeg-
huizen heeft geen of slechts een enkele bewoner uit de minderheden. 
In de studie van Van Tilburg en Monbredau heeft het onderzoek onder instellingen
overigens niet de plaats ingenomen van onderzoek onder potentiële cliënten. De
onderzoekers voerden ook gesprekken met ouderen uit de minderheden. Het beeld
dat hieruit naar voren komt vertoont sterke overeenkomsten met de bevindingen
van Monsels: weinig of geen gebruik van specifieke zorgvoorzieningen voor
ouderen, wel veel gebruik van juridische en sociale ondersteuningsinstellingen.
Voor huishoudelijke taken krijgen de meesten hulp van kinderen of andere
familieleden.

In paragraaf 8.6 zijn gegevens vermeld over de bekendheid van ondersteuningsin-
stellingen bij Turkse ouderen in Hengelo. In het onderzoek van Tas en Schokker
(1997) waaraan deze gegevens zijn ontleend, is ook gevraagd naar het gebruik van
de voorzieningen die deze instellingen bieden. In alle gevallen is het aantal
personen dat een instelling of voorziening kent veel groter dan het aantal personen
dat er gebruik van maakt. Hieruit blijkt dat onbekendheid met voorzieningen alléén
een eventueel gering gebruik niet kan verklaren. Overigens is het wel zo dat de
voorzieningen die bij de meeste personen bekend zijn ook door de meeste personen
worden gebruikt. Afgezien van de huisarts en de fysiotherapeut zijn dat (tussen
haakjes is het percentage gebruikers vermeld): de sociale dienst (39%),
zelforganisatie (38%), de sociale raadslieden (31%), de bibliotheek (23%), de
tolkendienst (17%). Aan dit lijstje valt op dat er geen enkele voorziening bij staat
die zich specifiek op ouderen richt. Deze voorzieningen figureren wel uitgebreid op
het lijstje met de zeven minst gebruikte voorzieningen: de wijkdagvoorziening
(3%), Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (2%), ouderensociëteiten (1%),
verpleeghuis (1%), maaltijdverstrekking (1%), vrijwilligershuldienst (1%),
zorgcentrum (1%). De gebruikscijfers zijn niet gespecificeerd naar herkomst en
hebben betrekking op 221 ouderen van verschillende herkomst van wie de Turken
met 98 personen de grootste groepering vormen.
Naar het gebruik van mantelzorg is in het onderzoek van Tas en Schokker niet
expliciet gevraagd. Wel wordt vermeld dat 70% van de onderzochten erop rekent
door kinderen of andere familieleden te worden verzorgd.

De meest recente gegevens over zorggebruik door ouderen uit de minderheden
komen uit de in deze rapportage al eerder aangehaalde onderzoeken onder (Turkse
en Marokkaanse) moslimouderen in Amsterdam en Rotterdam (Kürkçü en
Kloosterboer 1996; Kloosterboer en Yilmaz 1997). In deze onderzoeken worden
gebruikspercentages gepresenteerd van een veertiental voorzieningen. Het
merendeel daarvan betreft de gezondheidszorg, maar de lijst bevat ook een aantal
voorzieningen in de sfeer van zorg en maatschappelijke dienstverlening (tabel 8.4).
Ook deze recentere gegevens wijzen in de richting van een intensief gebruik van
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instellingen voor juridische, sociale en maatschappelijke dienstverlening. Ten
aanzien van het gebruik van thuiszorg vertonen de onderzoeken in Amsterdam en
Rotterdam uiteenlopende resultaten. In Amsterdam doet het aandeel
moslimouderen dat gebruikmaakt van thuiszorg met 15% niet onder voor het
aandeel thuiszorggebruikers onder alle Nederlandse huishoudens met 65-plussers.
In paragraaf 8.2 is vermeld dat dit 14% bedraagt. Daarbij moet worden bedacht dat
een groot deel van de moslimouderen in het Amsterdamse onderzoek jonger is dan
65 jaar. In Rotterdam echter is het aantal gebruikers van thuiszorg veel geringer. 
Een nieuwkomer op het lijstje is de Nisbo-ouderenadviseur. Het gaat hier om een
intermediair die de vraag naar voorzieningen vanuit moslimouderen moet
verbinden met het aanbod vanuit de zorginstellingen. Ten tijde van het onderzoek
bestond de functie pas kort, in Rotterdam nog korter dan in Amsterdam. Tegen de
achtergrond daarvan kan uit het gebruikscijfer worden afgeleid dat de functie
voorziet in een behoefte. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de
kanttekeningen die in hoofdstuk 7 (§ 7.4) zijn gemaakt bij de opzet van de
onderzoeken onder moslimouderen. 

Tabel 8.4 Gebruik van zorgvoorzieningen door moslimouderen in Amsterdam en Rotterdam, 1996/'97 (in
procenten)

Amsterdam Rotterdam

sociale raadslieden 44 48
maatschappelijk werk 23 31
Nisbo-adviseur 15 8
thuiszorg 15 3
ouderenvervoer 5 7
bejaardenhuis 2 4

(n) (95) (103)

Bron: Amsterdam: Kürkçü en Kloosterboer (1996: 32); Rotterdam: Kloosterboer en Ylmaz (1997: 43) 

De onderzoeken onder moslimouderen vermelden ook gebruikspercentages voor
mantelzorg. In het Amsterdamse onderzoek zegt 77% van de ouderen mantelzorg
te ontvangen. In het Rotterdamse onderzoek is dit 84%. Het aandeel Turkse
ouderen dat mantelzorg ontvangt is groter dan het aandeel Marokkaanse ouderen,
91% tegen 68%. In het Rotterdamse onderzoek is vastgesteld dat de meeste
mantelzorg wordt verkregen van personen die zowel psychologisch als ruimtelijk
het dichtst bij de zorgbehoevende staan. Zo krijgt 74% van de ouderen mantelzorg
van de partner, 69% van inwonende kinderen, 55% van uitwonende kinderen, 24%
van andere familieleden en 19% van buren. 
Net zoals in het onderzoek van Lamers blijkt ook in de onderzoeken onder moslim-
ouderen dat deze het gebruik van zorgvoorzieningen niet afwijzen, maar dat zij dit
zien als een aanvulling op de mantelzorg.
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Conclusie

Bij globale beschouwing krijgt men de indruk dat de resultaten van de lokale
onderzoeken die in deze paragraaf zijn besproken het beeld van het zorggebruik uit
de overzichtsstudies (zie § 8.3) bevestigen. Ouderen uit de minderheden lijken
weinig of geen gebruik te maken van specifieke zorgvoorzieningen voor ouderen,
maar maken daarentegen intensief gebruik van voorzieningen in de sfeer van de
juridische en sociale bijstand. Aan hun zorgbehoeften wordt tegemoetgekomen door
mantelzorg.
Bij nadere inspectie van de bevindingen is het beeld echter minder eenduidig. Er
zijn verschillen vastgesteld tussen herkomstgroeperingen. Geconstateerd is dat
Antilliaanse ouderen meer gebruikmaken van zorgvoorzieningen dan Turkse. Het
gebruik van thuiszorg en wijkverpleging onder Surinaamse ouderen in Rotterdam
was in 1987 vergelijkbaar met de totale ouderenbevolking. Hetzelfde geldt voor het
thuiszorggebruik door moslimouderen in 1996 in Amsterdam.

Opgemerkt is dat de problemen van Turkse en Marokkaanse ouderen thans meer
liggen op het vlak van hun materiële positie dan dat zij worden geconfronteerd met
beperkingen in hun dagelijkse levensverrichtingen. Dat zou de verklaring zijn voor
het verschil in gebruik van de onderscheiden soorten voorzieningen. Hier staat
tegenover dat vrijwel alle lokale onderzoeken een aanzienlijk gebruik van
informele zorg melden. 
Bij alle onzekerheden over het gebruik van zorgvoorzieningen is het wel duidelijk
dat specifieke aanvullende voorzieningen als maaltijdvoorziening, ouderenvervoer,
dagopvang en recreatieve activiteiten onder ouderen uit de minderheden weinig
aftrek vinden. Het is denkbaar dat juist bij deze voorzieningen vraag en aanbod niet
goed op elkaar aansluiten. In hoofstuk 7 is bij de bespreking van de ervaringen met
ouderen uit de minderheden in ziekenhuizen gebleken dat de voeding een gevoelig
punt is dat licht aanleiding geeft tot klachten. Vergelijkbare problemen kunnen
zich voordoen bij de maaltijdverstrekking aan huis. Gezien de uiteenlopende
keukens van de onderscheiden herkomstgroeperingen zal het echter nauwelijks
mogelijk zijn hiervoor een pakket samen te stellen dat tegemoet komt aan de
wensen van alle mogelijke gebruikers. 

Van belang is ten slotte de constatering dat het gebruik van zorgvoorzieningen door
ouderen uit de minderheden niet wordt afgewezen, maar dat een belangrijk deel
van hen dit in de eerste plaats ziet als een aanvulling op de mantelzorg. 

8.8 Samenvatting en conclusies

Veel ouderen krijgen vroeg of te laat te maken met lichamelijke beperkingen die
hun mogelijkheden om zelfstandig allerlei taken uit te voeren verminderen. Alleen
met hulp van anderen kunnen zij zelfstandig blijven wonen. De hulp wordt veelal
geboden door kinderen, andere familieleden of buren. Daarnaast is er een
uitgebreid geheel van professionele zorgvoorzieningen dat tot doel heeft ouderen in
staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Pas als deze zogeheten
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tussenvoorzieningen niet meer toereikend zijn, komen de intramurale
voorzieningen in zicht.
De zorgbehoeften en het zorggebruik van de autochtone ouderenbevolking zijn
redelijk in kaart gebracht. Van de 65-plussers verblijft ongeveer 8% in een
verzorgings- of verpleeghuis. Iets meer dan 14% van de huishoudens van ouderen
krijgt thuiszorg en ruim een kwart ontvangt informele hulp (mantelzorg). Ongeveer
één op de vijf huishoudens van ouderen maakt gebruik van betaalde particuliere
hulp. Het gebruik door ouderen van de meeste zorg- , recreatieve en educatieve
voorzieningen die door welzijnsinstellingen worden aangeboden is niet bekend.
Alleen over het gebruik van maaltijdvoorzieningen zijn er landelijke cijfers: naar
schatting 6% van de 65-plussers maakt hiervan gebruik.
 
Vergelijkbare landelijke gegevens over zorgbehoeften en zorggebruik onder
ouderen uit de minderheden zijn niet beschikbaar. De informatie die er is, komt uit
de reeks lokale onderzoeken naar de leefsituatie van ouderen uit de minderheden
waarnaar ook op andere plaatsen in deze samenvatting wordt verwezen. In de
onderzoeken wordt niet alleen aandacht besteed aan zorgbehoeften en gebruik van
zorgvoorzieningen en mantelzorg, ook worden er gegevens gepresenteerd over
zorgopvattingen en bekendheid met voorzieningen onder ouderen uit de minder-
heden. Naast de lokale studies zijn er ook enkele overzichtsstudies verschenen. Ze
zijn gebruikt om een globaal beeld te schetsen van zorgbehoeften en zorggebruik
van ouderen uit de minderheden.

Globaal beeld in overzichtsstudies

In de zorgopvattingen van ouderen uit de minderheden spelen de kinderen een
belangrijke rol. Refererend aan de tradities en waarden in het herkomstland zoals
zij die uit hun jeugd kennen, hopen ouderen uit de minderheden op verzorging door
hun kinderen. Velen betwijfelen echter of zij die verzorging ook daadwerkelijk
zullen krijgen.
Volgens de overzichtsstudies is het gebruik van professionele zorgvoorzieningen
door ouderen uit de minderheden zeer gering. Verzorgings- en verpleeghuizen zijn
wel algemeen bekend, maar hebben een slechte naam. Thuiszorg is bij velen nog
onbekend en het gebruik is gering. Nog sterker geldt dit voor het zorgaanbod van
het welzijnswerk voor ouderen. 
Het geringe gebruik van zorgvoorzieningen kan niet worden toegeschreven aan een
algemene terughoudendheid jegens Nederlandse voorzieningen. Van voorzieningen
op sociaal-juridisch en financieel terrein maken ouderen uit minderheden namelijk
wel in ruime mate gebruik.
De overzichtsstudies bieden verschillende verklaringen voor het geringe gebruik
van zorgvoorzieningen. 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,
gebrek aan aansluiting tussen vraag en aanbod.
Het globale beeld van de zorgpositie van ouderen uit de minderheden is gebruikt als
referentiekader voor de behandeling van de resultaten van de lokale onderzoeken
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over zorgopvattingen, zorgbehoeften, bekendheid met zorgvoorzieningen en
gebruik van professionele voorzieningen en mantelzorg.

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. Ouderen uit de minderheden 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. Representatieve gegevens over de zorgopvattingen van ouderen uit de
minderheden en van hun kinderen zijn er niet. Wel is hierover in lokale studies met
personen uit de minderheden (ouderen en jongeren) gesproken. De overtuiging dat
de kinderen voor hen zullen zorgen blijkt bij ouderen uit de minderheden vaak
gemengd met twijfel. Ouderen zien hun kinderen op andere terreinen tradities uit
het herkomstland loslaten en hebben een goed oog voor de belemmeringen die het
leven in Nederland met zich meebrengt voor het handhaven van een intensieve
zorgrelatie. De vanzelfsprekende dienstbaarheid in islamitische families van de
vrouw van de oudste zoon ten opzichte van haar schoonouders is aan erosie
onderhevig nu steeds meer jongeren zelf hun huwelijkspartner 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.

Zorgbehoeften

Van een zorgbehoefte is in principe sprake wanneer iemand dusdanige belemme-
ringen ondervindt in de dagelijkse levensverrichtingen dat een normaal bestaan
niet meer mogelijk is. Gegevens over de belemmeringen in de uitvoering van
dagelijkse levensverrichtingen onder ouderen uit de minderheden zijn er uitsluitend
in de lokale onderzoeken. Als gevolg van verschillen in de onderzoeksmethoden,
zijn de resultaten van de verschillende onderzoeken onderling niet goed te
vergelijken. Ook zijn ze niet goed vergelijkbaar met bevindingen uit onderzoek
onder de autochtone ouderenbevolking. Een conclusie valt als gevolg hiervan alleen
in zeer globale termen te formuleren. De onderzoeksresultaten wekken de indruk
dat de zorgbehoeften van ouderen uit de minderheden minstens even groot zijn als
die van autochtone ouderen. 
In sommige lokale studies wordt geconcludeerd dat de vitaliteit van ouderen uit de
minderheden duidelijk minder is dan die van autochtone ouderen en dat derhalve
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hun zorgbehoefte groter is. De gegevens uit de studies zijn echter ontoereikend om
een dergelijke conclusie waar te maken.

Bekendheid met voorzieningen

Op het terrein van de ouderenzorg is de afgelopen decennia een groot aantal
voorzieningen 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 overzichtsstudies
over ouderen uit de minderheden wordt meestal het beeld geschetst dat zij zeer
slecht zijn geïnformeerd over het voorzieningenaanbod van professionele
zorginstellingen. Uit de onderzoeksgegevens die in dit hoofdstuk bij elkaar zijn
gebracht, komt een iets genuanceerder beeld naar voren.
De intramurale zorg is onder ouderen uit de minderheden algemeen bekend. Hun
houding ten opzichte van opname in een verzorgings- of verpleeghuis is over het
algemeen negatief. Ouderen uit de minderheden verschillen hierin echter
waarschijnlijk niet van autochtone ouderen, zij het dat de motieven soms anders
kunnen zijn. Bij ouderen uit de minderheden 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, iets dat beladen is met
schaamte.
De kennis van de extramurale voorzieningen varieert tussen de onderscheiden
herkomstgroeperingen. 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
 
Ook bij het gebruik van voorzieningen leidt bestudering van de relevante onder-
zoeksgegevens tot een zekere nuancering van het globale beeld dat hiervan uit
overzichtsstudies tot ons komt. Daarbij is niet alleen gekeken naar zorgvoorzienin-
gen, maar ook naar voorzieningen op het terrein van de sociaal-maatschappelijke
en juridische bijstand, zoals het algemeen maatschappelijk werk, de sociale
raadslieden en de sociale advocatuur. Geconstateerd wordt dat vooral Turkse en
Marokkaanse ouderen frequent gebruikmaken van deze laatste voorzieningen. Als
uitvloeisel van hun ongunstige maatschappelijke positie hebben ze vaak te maken
met overheidsinstanties en instellingen in de sfeer van de sociale zekerheid. Onder
meer als gevolg van wederzijds onbegrip zoeken ze daarbij in veel gevallen externe
ondersteuning, eerst bij hun kinderen en vervolgens bij hulpinstanties.           

De onderzoeksresultaten over het gebruik van zorgvoorzieningen zijn niet eendui-
dig. Wel staat vast dat specifieke zorgvoorzieningen voor ouderen als maaltijdver-
strekking, ouderenvervoer, dagopvang en recreatieve activiteiten weinig
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deelnemers uit minderheden trekken. Over het gebruik van thuiszorg worden echter
uiteenlopende resultaten gerapporteerd. 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 wijkverpleging 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.
Veel ouderen uit de minderheden krijgen hulp van hun kinderen. Daarbij valt het
op dat Marokkaanse ouderen, die het verplichtende karakter van de zorg door de
kinderen sterker benadrukken, minder vaak hulp krijgen dan Turkse ouderen. In
het onderzoek waarin dit resultaat is vermeld, is echter niet gekeken naar factoren
als leeftijd en het voorkomen van belemmeringen die het verschil mogelijk
verklaren.

Conclusies

Deze paragraaf opent met de constatering dat ouderen vroeg of laat te maken
krijgen met belemmeringen in het dagelijks functioneren waardoor zij afhankelijk
worden van hulp van anderen. Gebleken is dat ouderen uit de minderheden hier
niet in mindere mate mee te maken hebben dan autochtone ouderen.
De informatie over de manier waarop ouderen uit de minderheden omgaan met hun
teruglopende vitaliteit is voornamelijk afkomstig uit lokale studies en die geven
uiteenlopende resultaten te zien. Wie op basis hiervan een algemeen beeld wil
geven van zorgopvattingen, zorgbehoeften en zorggebruik door ouderen uit de
minderheden, komt licht in de verleiding de aangetroffen verschillen te veronacht-
zamen en de overeenkomsten te profileren. Het beeld dat dan voren komt, vertelt
dat ouderen uit de minderheden in hun opvattingen over zorg uitgaan van
mantelzorg door de kinderen, maar dat zij betwijfelen of ze die zorg wel zullen
krijgen. Hun twijfel zet hen er echter niet toe aan zich te oriënteren op het
voorzieningenaanbod. Als gevolg 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 specifieke behoeften en voorkeuren.

In werkelijkheid hebben de meeste ouderen uit de minderheden intensieve
contacten met hun kinderen en zijn er zeer velen die zowel bij huishoudelijke
activiteiten als bij de persoonlijke lichamelijke verzorging door hen worden
geholpen. Ouderen uit de minderheden 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 voorzieningen 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 beschikbaar is. Gebleken is dat bij een gerichte en
actieve voorlichting het informatietekort goed valt weg te nemen.
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Bij niet-gebruik van voorzieningen wordt over het algemeen al snel een toeganke-
lijkheidsprobleem gesignaleerd. Zo ook bij het geringe gebruik van bepaalde
zorgvoorzieningen door ouderen uit de minderheden. Het ziet ernaar uit dat dit
inderdaad een reële factor is. Tussenvoorzieningen zijn niet afgestemd op de
specifieke behoeften en wensen van ouderen uit de minderheden. Er lijkt sprake
van 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 in de
eerste plaats 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 in zijn tegendeel. Om ook deze cliënten zorg van voldoende kwaliteit te
kunnen bieden is het nodig dat de voorzieningen zich oriënteren op de specifieke
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 dezelfde problemen in de sfeer van de communicatie en de
aansluiting tussen vraag en aanbod zullen gaan voordoen als in het voorgaande
hoofdstuk in de gezondheidszorg zijn geconstateerd. Het gevolg daarvan kan zijn
dat de zorg voor ouderen uit de minderheden onder de maat blijft. 
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9  OUDEREN UIT DE MINDERHEDEN IN HET OVERHEIDSBELEID

9.1 Inleiding

De jaarlijkse minderhedenrapportages van het SCP hebben niet alleen tot doel de
positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving te beschrijven, maar
dienen ook het terzake gevoerde overheidsbeleid te analyseren. In dit rapport gaat
het daarbij om die onderdelen van het overheidsbeleid die relevant zijn voor de
positie en de leefsituatie van ouderen uit de minderheden. Ze worden in dit hoofd-
stuk beschreven. In de slotbeschouwing (hoofdstuk 10) worden de resultaten van de
beleidsanalyse geconfronteerd met de bevindingen over de demografie, de maat-
schappelijke positie en de leefsituatie van ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden die in de voorgaande hoofdstukken zijn weergegeven.

Overheidsbeleid is gericht op bepaalde maatschappelijke sectoren, zoals onderwijs,
welzijn, arbeid, sociale zekerheid, huisvesting en migratie. Binnen deze sectoren
worden soms specifieke groeperingen onderscheiden, bijvoorbeeld jongeren,
ouderen, gehandicapten en minderheden. De groepering waar deze rapportage over
gaat, de ouder wordende leden van de eerste-generatieminderheden, vormt als
zodanig geen specifieke doelgroep binnen het overheidsbeleid. Als ouderen uit de
minderheden vormen de leden van de eerste generatie echter wel object van twee
vormen van doelgroepenbeleid: het minderhedenbeleid en het ouderenbeleid. De
eerste vraag van dit hoofdstuk is dan ook wat de positie is van ouderen in het
minderhedenbeleid en van minderheden in het ouderenbeleid.

De ministeries die zijn belast met het minderhedenbeleid en het ouderenbeleid, het
ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, hebben een coördinerende functie. Ze formuleren uitgangspunten
en doelstellingen voor het beleid ten aanzien van de doelgroepen. Het nemen van
concrete beleidsmaatregelen en initiatieven ten behoeve van minderheden en
ouderen en ten behoeve van ouderen uit de minderheden, komt toe aan de
afzonderlijke vakministeries. Deze kunnen van oordeel zijn dat met het algemene
door hen gevoerde beleid ouderen uit de minderheden in voldoende mate worden
bediend en dat er geen aanleiding is tot het nemen van specifieke maatregelen of
initiatieven. Waar dit het geval is, blijft de beschrijving in dit hoofdstuk beperkt tot
een beknopte aanduiding van de relevante beleidsonderdelen. Dit geldt voor het
beleid op de terreinen onderwijs, arbeid, huisvesting en sociale zekerheid.
Specifieke maatregelen en initiatieven ten behoeve van ouderen uit de minderheden
zijn er vrijwel uitsluitend op de terreinen van zorg en welzijn, gezondheidszorg en
(re)migratie. Ze worden hier beschreven, en waar mogelijk worden gegevens
gepresenteerd over bereik en resultaten.
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De positie van ouderen in het minderhedenbeleid vormt het onderwerp van
paragraaf 9.2. De paragraaf behandelt de uitgangspunten en doelstellingen van het
minderhedenbeleid en de plaats die hierin wordt toegekend aan de ouderen. Zoals
gezegd, zijn ouderen uit de minderheden niet alleen voorwerp van het minder-
hedenbeleid, maar ook van het ouderenbeleid. Hoe dit beleid eruitziet en wat de
positie is van de minderheden in het ouderenbeleid, wordt beschreven in paragraaf
9.3. Paragraaf 9.4 gaat vervolgens kort in op de mogelijke betekenis voor ouderen
uit de minderheden van beleid op de terreinen onderwijs, arbeid, huisvesting en
sociale zekerheid. 

De volgende paragrafen van deze beleidsbeschrijving zijn gewijd aan beleidsonder-
delen, projecten en voorzieningen die specifiek zijn gericht op ouderen uit de
minderheden. Paragraaf 9.5 bespreekt een aantal projecten die deel uitmaken van
het programma Multiculturele aspecten van zorg en welzijn van het Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). 
Een knelpunt in de toegankelijkheid van voorzieningen voor ouderen uit de
minderheden is de ondoorzichtigheid van het aanbod. Het is voor ouderen uit de
minderheden nauwelijks mogelijk er op eigen kracht achter te komen wat het
lokale aanbod is, wat de aangeboden diensten inhouden en hoe deze zijn te
verkrijgen. Om ouderen uit de minderheden wegwijs te maken in de voor hen
ondoorzichtige wereld van de lokale zorg- en welzijnsinstellingen, wordt nu op
verschillende plaatsen gewerkt met ouderenadviseurs. De ervaringen die daarmee
in de gemeente Leiden zijn opgedaan worden beschreven in paragraaf 9.6. In
diezelfde paragraaf worden ook initiatieven besproken die in verschillende plaatsen
zijn ondernomen voor dagopvang van ouderen uit de minderheden in verzorgings-
huizen.
Van instellingen in de zorgsector wordt verwacht dat zij hun beleid afstemmen op
de behoeften, wensen en voorkeuren van ouderen uit de minderheden. In hoeverre
zij dit doen en welke activiteiten zij daartoe ondernemen, komt in paragraaf 9.7 aan
bod.

Eén van de doelstellingen van het algemene minderhedenbeleid is het vergroten
van de deelname aan arbeid van personen uit de minderheden. Een vergroting van
het aandeel minderheden onder het personeel van verzorgingsinstellingen zou ertoe
kunnen bijdragen dat problemen in de communicatie tussen patiënten/cliënten en
deze instellingen op een pragmatische wijze zijn op te lossen. Voor ouderen uit de
minderheden is het dan ook van belang dat er in de zorgsector afspraken zijn
gemaakt over de instroom van personeel uit de minderheden. Ter ondersteuning
van het minderhedenbeleid in zorginstellingen is een ondersteuningsorganisatie in
het leven geroepen: het Tijdelijk Ondersteuningspunt Allochtonen in de Zorg
(Topaz). Paragraaf 9.8 geeft enige informatie over wat dit heeft opgeleverd.

De tot dusver genoemde vormen van beleid hebben alle te maken met ouderen uit
de minderheden die in Nederland verblijven. Het verblijf zelf is object van een
ander beleidsonderdeel, namelijk het remigratiebeleid. Remigratiebeleid heeft in
beginsel betrekking op alle leden van minderheidsgroeperingen, maar de
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belangrijkste regeling, een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud in
het herkomstland, is bestemd voor personen uit de minderheden die door hun
leeftijd vrijwel geen kansen meer hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het remigratiebeleid staat al enige tijd ter discussie; onlangs is echter de
Remigratiewet aanvaard. De wet bevat nieuwe "regels inzake het treffen van
voorzieningen ten behoeve van remigratie". De ontwikkelingen in het
remigratiebeleid en in het gebruik van de remigratieregelingen worden besproken
in paragraaf 9.9. Paragraaf 9.10 sluit het hoofdstuk af met een samenvatting en
conclusies. 

9.2 Ouderen in het minderhedenbeleid 

De overheid voert sedert het begin van de jaren tachtig een minderhedenbeleid. Dit
beleid is gericht op gelijkwaardigheid en ontplooiingskansen in de Nederlandse
samenleving voor leden van minderheidsgroepen. Het beleid moet bijdragen aan de
emancipatie en deelname aan de samenleving van minderheidsgroepen, de vermin-
dering van hun sociale en economische achterstand, het verbeteren van de rechts-
positie van de minderheden en aan de bestrijding van discriminatie.
Begin jaren negentig werd geconstateerd dat de minderheden een onaanvaardbare
sociaal-economische achterstand hebben ten opzichte van de autochtone bevolking.
Tegelijkertijd werd vastgesteld dat de immigratie van personen uit de minderheden
voortgaat. Het toenmalige kabinet concludeerde dat de situatie van de minderheden
zorgwekkend was en formuleerde in de Contourennota integratiebeleid etnische
minderheden (TK 1993/1994) een nieuw beleidskader.
De contourennota stelt de sociale integratie van leden van minderheidsgroepen in
de Nederlandse samenleving centraal en benadrukt daarbij de noodzaak van weder-
zijdse acceptatie tussen de minderheden en de autochtone meerderheid. Voor het
realiseren van integratie wordt het noodzakelijk geacht dat personen uit de
minderheden maximaal gebruikmaken van algemeen overheidsbeleid. Waar sprake
is van structurele belemmeringen voor de maatschappelijke kansen van personen
uit de minderheden die met algemeen beleid niet zijn te verminderen, meent het
kabinet dat specifieke maatregelen nodig kunnen zijn. Specifiek beleid zal altijd
tijdelijk dienen te zijn en uitsluitend een aanvulling op algemeen beleid.

Prioriteit voor jongeren en nieuwkomers

De contourennota heeft een sterk toekomstgerichte oriëntatie. Om te voorkomen dat
de achterstandspositie van de huidige minderheidsgroeperingen wordt doorgegeven
aan hun opvolgers, wordt in het beleid het accent gelegd op jongeren en nieuw-
komers. Opleiding en deelname aan de arbeidsmarkt worden gezien als de kernele-
menten van het integratiebeleid. Teneinde de positie van de minderheden op deze
terreinen te versterken, zijn inmiddels verschillende vormen van specifiek beleid in
werking.
Maatregelen gericht op de inburgering van nieuwkomers zijn vastgelegd in de
Inburgeringswet. De wet bepaalt dat nieuwkomers moeten deelnemen aan een
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inburgeringsprogramma. Nederlands als tweede taal en oriëntatie op de
Nederlandse samenleving vormen de belangrijkste bestanddelen van dit
programma. Ter verbetering van de kansen van jongeren uit de minderheden in het
onderwijs is er het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Scholen met
leerlingen uit de minderheden krijgen extra middelen, die zij in overleg met de
gemeenten kunnen aanwenden voor het verbeteren van de schoolprestaties en
schoolloopbanen van deze leerlingen. Gemeenten krijgen daarenboven een extra
budget voor projecten ten behoeve van leerlingen uit achterstandsgroepen.
Over de deelname van personen uit de minderheden aan arbeid zijn afspraken
gemaakt tussen de sociale partners. Ter ondersteuning van deze afspraken is er de
Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Samen). De wet verplicht arbeids-
organisaties zich in te spannen de etnische samenstelling van hun personeel in
overeenstemming te brengen met de etnische samenstelling van de lokale
bevolking.

Ouderen in de contourennota

In deze summiere uiteenzetting van de hoofdelementen van het minderhedenbeleid
zal men tevergeefs speuren naar vormen van beleid gericht op ouderen uit de
minderheden. De contourennota kiest expliciet voor een beleidsaanpak die is
toegespitst op een beperkt aantal terreinen. Daarbij staat voorop het vergroten van
kansen van die groeperingen die worden geacht in de verdere toekomst het beeld
van de minderheden te bepalen. Dit zijn naar de mening van het kabinet de nieuw-
komers en de jongeren uit de minderheden die tot de tweede generatie behoren.
Toch ontbreken de ouderen niet volledig in de contourennota. Zij worden gerekend
tot de "aandachtspunten voor de toekomst". 
De nota signaleert een sterke toename van het aantal ouderen uit de minderheden
in de nabije toekomst, maar stelt ook dat het voorlopig nog gaat om betrekkelijk
kleine groepen. De ouderen van de eerste-generatieminderheden worden in de nota
gekarakteriseerd als een achterstandsgroep met weinig opleiding en een laag
inkomen. Het zou gaan om mensen die uitgeblust zijn, slecht geïnformeerd over de
voor hen beschikbare voorzieningen en die een grote kans lopen op vereenzaming
en maatschappelijk isolement (TK 1993/1994: 23). Over de beschikbare voorzie-
ningen wordt opgemerkt dat deze onvoldoende zijn ingesteld op de zorgvraag van
ouderen uit de minderheden. 

De opstellers van de contourennota menen dat het toekomstige integratiebeleid zal
moeten inspelen op de geschetste situatie van ouderen uit de minderheden. Hoe dat
moet, dat wil zeggen: wat dit beleid dient in te houden, wordt vervolgens vooral in
negatieve bewoordingen uitgedrukt. Gegeven de primaire oriëntatie van het
minderhedenbeleid op integratie zou men verwachten dat voor ouderen vooral
wordt ingezet op vergroting van hun participatie in de Nederlandse samenleving.
Dat blijkt echter niet het geval. Integratie en participatievergroting worden voor
ouderen uit de minderheden niet realistisch geacht. De nota benadrukt de noodzaak
van specifieke instrumenten voor ouderen en noemt als voorbeelden het
beschikbaar komen van meergeneratiewoningen en specifieke intramurale
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voorzieningen voor bepaalde etnische groepen (TK 1993/1994: 38). Voorts zouden
zorgvoorzieningen beter moeten worden afgestemd op de behoeften van ouderen uit
de minderheden, waarbij bijzondere aandacht nodig is voor groepen die als
kwetsbaar worden beschouwd, zoals oudere vrouwen uit de minderheden. 
In de verdere uitwerking van de beginselen en uitgangspunten van het integratiebe-
leid op de terreinen onderwijs, arbeid en huisvesting komen ouderen niet meer ter
sprake. In de passages over welzijn wordt opgemerkt dat in het algemene welzijns-
beleid voor ouderen specifieke aandacht wordt besteed aan ouderen uit de
minderheden.

Rondetafelgesprekken

De Contourennota integratiebeleid is in 1994 verschenen. Het is inmiddels 1998.
Het Jaaroverzicht integratiebeleid etnische groepen 1998 (BiZa 1997) geeft een
terugblik op het beleid sinds de contourennota. Het stuk memoreert nog eens de
uitgangspunten van het integratiebeleid, geeft een overzicht van beleidsinitiatieven
op de terreinen die in het integratiebeleid een centrale plaats innemen en noemt
beleidselementen die een centrale plaats zouden moeten hebben op de agenda van
het minderhedenbeleid voor de toekomst. Het jaaroverzicht bericht vanzelfsprekend
vooral over die beleidsaspecten die in de contourennota centraal zijn gesteld:
immigratiebeleid en inburgering, jongeren, onderwijs en arbeid. Ouderen worden
in de algemene beschouwing van het jaaroverzicht genoemd naar aanleiding van de
zogeheten rondetafelgesprekken integratiebeleid. Voorts zijn voor ouderen de
ontwikkelingen ten aanzien van remigratie van speciaal belang (zie hiervoor § 9.9).

De rondetafelgesprekken gingen in algemene zin over de vraag op welke wijze
etniciteit en cultuur een rol kunnen of moeten spelen in het integratiebeleid. Het
verslag ervan is aangeboden aan de Tweede Kamer (BiZa 1996). Eén van de
gesprekken had de ouderen uit de minderheden tot onderwerp. De belangrijkste
bevindingen van dit gesprek waren dat er sprake is van wederzijdse onbekendheid
tussen ouderen uit de minderheden en Nederlandse (zorg)instellingen, dat de
positie van ouderen uit de minderheden in de Nederlandse samenleving marginaal
is en dat er bij de zorg en huisvesting drempels zijn die de toegankelijkheid voor
ouderen uit de minderheden verminderen.
Het laatste jaaroverzicht vermeldt dat het rondetafelgesprek over ouderen uit de
minderheden aanleiding is geweest tot de motie-Dankers. In de motie wordt de
regering uitgenodigd te onderzoeken of het scheppen van specifieke voorzieningen
en het oprichten van identiteitsgebonden instellingen voor ouderen uit de minder-
heden nodig en wenselijk is. 

Sectorbeleid

De sectorhoofdstukken van het jaaroverzicht van 1998 geven een beeld van de
positie van de minderheden in het werkgelegenheidsbeleid, het onderwijs- en
cultuurbeleid, het huisvestingsbeleid, het beleid inzake volksgezondheid, welzijn en
sport, en het justitieel beleid. Alleen het hoofstuk over het VWS-beleid bevat een
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paragraaf over ouderen uit de minderheden. In de overige sectorhoofdstukken
komen zij niet voor. Het VWS-beleid ten aanzien van ouderen uit de minderheden
wordt besproken in de volgende paragraaf. 

9.3 Minderheden in het ouderenbeleid

De uitgangspunten van het huidige ouderenbeleid zijn neergelegd in de nota
Ouderen in tel (TK 1990/1991). De nota noemt de integratie van ouderen in de
samenleving als centrale doelstelling van het ouderenbeleid. Veel ouderenbeleid is
welzijnsbeleid. Eén van de doelstellingen van dit welzijnsbeleid voor ouderen is het
activeren van ouderen tot maatschappelijke participatie. Het Actieprogramma
ouderenbeleid 1995-1998 (TK 1994/1995) somt de concrete initiatieven en
maatregelen van het ouderenbeleid op. Hoofdpunten van het programma zijn:
- het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie, onder meer door een wettelijk verbod

hierop;
- het vergroten van de arbeidsparticipatie, vooral door het terugdringen van

vrijwillige uitstroom uit het arbeidsproces;
- het activeren van ouderen tot maatschappelijke participatie en educatie en het

tegengaan van sociaal isolement door het bevorderen van de deelname aan
recreatieve activiteiten en sport;

- het waarborgen van een basispensioen op sociaal-minimumniveau in de AOW; 
- een integraal toegankelijke woon- en leefomgeving, onder meer door

woningaanpassing in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten en
door het verstrekken van faciliteiten voor vervoer;

- het garanderen van een adequate zorg voor ouderen die te maken hebben met
ziekte en beperkingen door waarborging van de toegankelijkheid en kwaliteit
van professionele zorgvoorzieningen, door modernisering van het stelsel van
zorgvoorzieningen en door versterking en ondersteuning van de informele
zorg.

Ouderen uit de minderheden worden in het actieprogramma op drie plaatsen
genoemd: bij de formulering van uitgangspunten en doelstellingen, bij maatregelen
ter vergroting van de maatschappelijke participatie van ouderen en bij het
onderdeel zorg. 

Algemene uitgangspunten

In het algemene gedeelte van het actieprogramma wordt gesteld dat de ouder
wordende eerste generatie van de minderheden het gevaar loopt te marginaliseren.
Bij de behandeling van het minderhedenbeleid is al gebleken dat een oplossing
hiervoor niet wordt gezocht in integratie en participatie in Nederlandse
instellingen. De doelstelling van integratie wordt voor ouderen uit de minderheden
niet realistisch geacht vanwege hun geringe oriëntatie op de Nederlandse
samenleving en vanwege het feit dat een groot deel van hen nooit onderwijs heeft
gevolgd. Het bevorderen van deelname aan arbeid krijgt dan ook geen prioriteit.
Evenmin wordt het zinvol gevonden ouderen uit de minderheden aan te zetten tot
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deelname aan educatieve activiteiten zoals het volgen van een cursus Nederlands.
In de Voortgangsrapportage ouderenbeleid 1995-1998 wordt het doel van het
ouderenbeleid voor de minderheden omschreven als "waardig oud kunnen worden"
(TK 1996/1997: 16). Daarvoor wordt overigens wel een zekere kennis van de
voorzieningen en een basisniveau van spreekvaardigheid in het Nederlands
noodzakelijk geacht. Vooropgesteld wordt echter dat er vooral maatregelen nodig
zijn die een adequate zorg- en dienstverlening voor de ouderen uit de minderheden
garanderen. Algemene zorgvoorzieningen voor ouderen dienen zich daartoe zo
nodig aan te passen aan de specifieke behoeften en wensen van deze groep. "Voor
groepen ouderen voor wie integratie geen reële mogelijkheid meer is dient in het
voorzieningenbeleid ruimte gecreëerd te worden om binnen de eigen cultuur aan de
behoeften tegemoet te komen" (WVC 1994: 9).

Het vorenstaand citaat komt uit de nota Kleurrijk grijs. De nota is een reactie op
het advies Kleur bekennen van de Voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid (VRO
1993). Het advies bevat 31 conclusies en aanbevelingen. De eerste zes zijn van
algemene aard. De VRO benadrukt daarin de noodzaak van beleid voor ouderen uit
de minderheden vanwege hun kwetsbaar geachte positie. Vanuit de overweging dat
concrete activiteiten voor ouderen uit de minderheden zich afspelen op stads-, wijk-
en buurtniveau, roept de raad de gemeenten op in hun beleid hiervoor een speciale
plaats in te ruimen. Andere aanbevelingen in algemene zin gaan over verbetering
van de voorlichting en het opnemen van een terugkeeroptie in de remigratie-
regeling. In Kleurrijk grijs wordt deze laatste aanbeveling afgewezen - zie hiervoor
echter paragraaf 9.9. De nota onderschrijft de overige algemene aanbevelingen van
de VRO.
Naast de algemene aanbevelingen bevat het advies van de VRO specifieke aanbe-
velingen voor de sectoren arbeid, inkomen, wonen, gezondheidszorg, zorg en
dienstverlening, sociale participatie en educatie. Eén van de aanbevelingen voor de
sector arbeid is van een dusdanige algemene aard dat het zin heeft deze hier te
vermelden. De VRO pleit voor een sterke prioriteit in het beleid voor het leren
spreken, lezen en schrijven van het Nederlands door ouderen uit de minderheden.
Voor uitkeringsgerechtigden wil de raad het volgen van scholing in het Nederlands
zelfs verplicht stellen.
Even stellig als de VRO is in het prioriteren van de bevordering van de taalvaardig-
heid in het Nederlands, is het ministerie van VWS in de afwijzing van de aanbeve-
lingen van de raad op dit punt. Het ministerie onderschrijft het belang van kennis
van het Nederlands voor personen uit de minderheden, maar meent dat men van
ouderen uit de minderheden niet mag eisen dat zij nog een taalcursus gaan volgen.

Versterking van zelforganisaties

Zoals opgemerkt, is er in het actieprogramma buiten het algemene gedeelte nog op
twee andere plaatsen aandacht voor ouderen uit de minderheden. Ter bevordering
van de maatschappelijke participatie en ter vergroting van de betrokkenheid van
ouderen uit de minderheden bij het ouderenbeleid, streeft het ministerie van VWS
naar versterking van de zelforganisaties voor ouderen. Uitgangspunt is daarbij dat
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het moet gaan om organisaties die niet zijn gebonden aan een bepaalde etnische
groepering. Met het oog daarop is de Turkse Islamitische Ouderenbond (Tisbo)
omgevormd tot de Nederlandse Islamitische Ouderenbond (Nisbo). De Nisbo krijgt
faciliteiten voor projecten, experimenten en onderzoek.

Vergroting van de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen

De meeste aandacht voor ouderen uit de minderheden is er in het actieprogramma
bij het onderdeel zorg. Op dit punt is er sprake van specifiek VWS-beleid. Vanuit
de constatering dat ouderen uit de minderheden en zorgvoorzieningen niet goed op
elkaar aansluiten, is een aantal activiteiten geëntameerd ter verbetering van de
aansluiting. In de eerste plaats betreft dit de activiteiten van het NIZW die zijn
gebundeld in het programma Oudere migranten en voorzieningen. Het programma
bestaat uit vier onderdelen: inventarisatie, methodiekontwikkeling, voorlichting en
deskundigheidsbevordering. Het programma is onlangs opgenomen in het breder
opgezette NIZW-programma Interculturele aspecten van zorg en welzijn. In para-
graaf 9.5 worden NIZW-activiteiten ten behoeve van ouderen uit de minderheden
in het kader van dit programma verder besproken.
Het NIZW is ook nauw betrokken bij een volgend onderdeel van het VWS-zorgbe-
leid voor ouderen uit de minderheden, te weten geïntegreerde lokale voorbeeld-
projecten. Deze projecten worden onder de titel Waardig oud worden in Nederland
(WIN) uitgevoerd in de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Arnhem en Breda. Ook
deze projecten worden behandeld in paragraaf 9.5.
Het NIZW heeft aangekondigd dat het programma Interculturele aspecten van zorg
en welzijn met ingang van 1998 wordt afgebouwd. Aandacht voor minderheden op
het terrein van zorg en welzijn krijgt in de toekomst niet langer vorm in afzonder-
lijke op de minderheden gerichte projecten, maar moet een facet worden van
algemene programma's. 

Een laatste onderdeel van het zorgbeleid voor ouderen uit de minderheden is
gericht op vergroting van het aandeel van de minderheden in het personeel van
zorginstellingen. VWS ondersteunt daartoe activiteiten van de sectorfondsen van
zorginstellingen. Ten behoeve hiervan is het in paragraaf 9.1 al genoemde
ondersteuningspunt Topaz opgericht. De ontwikkeling van de arbeidsdeelname van
personen uit de minderheden in de zorgsector en de activiteiten van Topaz worden
belicht in paragraaf 9.7.

9.4 Sectorbeleid: onderwijs, arbeid, huisvesting, sociale zekerheid

Bij de bespreking van het algemene ouderenbeleid in paragraaf 9.3 zijn actiepunten
voor ouderen genoemd op de terreinen onderwijs, arbeid, huisvesting en sociale
zekerheid. Gebleken is dat ouderen uit de minderheden daarbij niet apart worden
genoemd. Ook zijn er voor hen op deze terreinen geen specifieke actiepunten. Dit
betekent niet dat het beleid van de desbetreffende vakministeries voor ouderen uit
de minderheden niet van belang is. Deze paragraaf stipt kort die onderdelen van
het sectorbeleid aan die voor hen relevant kunnen zijn.
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Onderwijs

Het grootste deel van het onderwijsbeleid is gericht op jongeren en jongvolwasse-
nen. Daarnaast is er de volwasseneneducatie: basiseducatie en voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs. Voor ouderen uit de minderheden zou vooral de basis-
educatie van belang kunnen zijn, omdat in deze vorm van volwassenenonderwijs
cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) op elementair niveau worden aange-
boden. Niet-leerplichtige nieuwkomers uit de minderheden zijn verplicht aan een
dergelijke cursus deel te nemen, maar het aanbod staat ook open voor personen uit
de minderheden die hier al langer verblijven, en dus ook voor ouderen. De basis-
educatie kent echter geen specifiek op ouderen uit de minderheden toegesneden
cursusaanbod. Ook zijn er geen beleidsinitiatieven die tot doel hebben tot zo'n
aanbod te komen.

In paragraaf 9.3 is vermeld dat in de nota Kleurrijk grijs door de overheid uiterst
terughoudend is gereageerd op de voorstellen van de VRO op het gebied van de
educatie voor ouderen uit de minderheden. In de reactie wordt gewezen op de
mogelijkheden van het bestaande aanbod in de volwasseneneducatie. Voorzover het
gaat om scholing van ouderen uit de minderheden die werken, is het standpunt dat
de verantwoordelijkheid hiervoor niet bij de overheid ligt maar bij het
bedrijfsleven.

In het hoofdstuk over opleiding en beheersing van de Nederlandse taal (hoofd-
stuk 3) is een poging gedaan het bereik van het volwassenenonderwijs onder
ouderen uit de minderheden vast te stellen. Een precieze bepaling daarvan bleek
niet mogelijk, maar wel staat vast dat de deelname van ouderen uit de minderheden
aan een opleiding of cursus ver achterblijft bij de deelname van autochtone
ouderen. Terwijl van de autochtone ouderen naar schatting zo'n 20% iets aan
onderwijs doet, blijft de schatting van de deelname van Turkse, Marokkaanse en
Surinaamse ouderen steken bij niet veel meer dan 2%. Er zijn overigens
aanwijzingen dat de behoefte aan onderwijs, vooral in de Nederlandse taal,
beduidend groter is dan de deelname zou doen vermoeden. 

Arbeid

In het algemene minderhedenbeleid behoort de vergroting van de deelname aan
arbeid tot de speerpunten van het beleid. Werkgevers hebben zich begin jaren
negentig vastgelegd op de afspraak het aandeel van de minderheden in het perso-
neelsbestand van hun bedrijven in overeenstemming te brengen met hun aandeel in
de lokale beroepsbevolking. Deze afspraak is voor de periode 1997-2000 her-
nieuwd. Ter ondersteuning hiervan is de in paragraaf 9.2 genoemde wet Samen
ingevoerd. In het voorgaande is al opgemerkt dat deelname aan arbeid in het beleid
voor ouderen uit de minderheden geen prioriteit heeft. Extra maatregelen voor de
terugkeer naar arbeid bij werkloosheid zijn er voor ouderen uit de minderheden dan
ook niet. In het algemene arbeidsmarktbeleid wordt overigens ook meer verwacht
van het tegengaan van uitstroom vóór het bereiken van de pensioengerechtigde



304

leeftijd dan van het bevorderen van hernieuwde deelname aan arbeid van ouderen
die buiten het arbeidsproces zijn geraakt. 

Werkzoekende ouderen uit de minderheden zullen er bij de huidige vraag-aanbod-
verhoudingen op de arbeidsmarkt slechts zelden in slagen op eigen kracht werk te
vinden. Zij moeten het dus hebben van ondersteuning door derden. Bij de hiervoor
aangewezen instantie, Arbeidsvoorziening, kunnen zij echter niet terecht. Arbeids-
voorziening heeft haar eigen prioriteiten en hanteert voor werkzoekenden die bij de
arbeidsbureaus zijn ingeschreven het zogeheten vierfasenmodel. Werkzoekenden
worden onderscheiden naar het aantal fasen dat zij moeten doorlopen om voor
bemiddeling naar arbeid in aanmerking te komen. Het aantal fasen bepaalt de
afstand tot de arbeidsmarkt. Wie in fase 1 wordt ingedeeld, komt in aanmerking
voor directe bemiddeling naar de klant. Werkzoekenden in fase 2 en 3 moeten eerst
deelnemen aan scholing of sollicitatietraining en kunnen daarna eventueel
overgaan naar fase 1. Voor personen in fase 4 wordt de afstand tot de arbeidsmarkt
te groot geacht voor deelname aan scholings- of begeleidingsprogramma's van
Arbeidsvoorziening. Voor hen zijn er alleen nog de sociale-activeringsprogramma's
van de sociale diensten.
Leeftijd en beheersing van de Nederlandse taal zijn factoren die meewegen in de
beoordeling van de afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom behoren ouderen uit de
minderheden voor het merendeel tot de fase 4-ingeschrevenen. 

Waar de toegang tot de reguliere arbeidsmarkt voor ouderen uit de minderheden
vrijwel is afgesloten, zijn zij voor het verrichten van arbeid aangewezen op
gesubsidieerde arbeid en op de activeringsmaatregelen van de sociale diensten.
Vooral de banenpool zou voor hen van betekenis kunnen zijn. Hoe het precies staat
met het bereik van deze voorzieningen onder ouderen uit de minderheden, is op
basis van bestaande gegevens niet goed te achterhalen. Bekend is alleen dat van de
23.500 deelnemers aan de banenpool eind 1996 ongeveer een kwart tot de minder-
heden behoorde en iets meer dan een kwart tot de 50-plussers (Bavinck en Van
Santen 1998: 3-5). Als de verdelingen naar herkomst en leeftijd onder de banen-
pooldeelnemers onafhankelijk van elkaar zijn, kan worden berekend dat toen zo'n
1.650 50-plussers uit de minderheden een banenpoolplaats hadden.
 
Het beleid ten aanzien van gesubsidieerde arbeid en sociale activering van
uitkeringsgerechtigden is sterk in beweging. Een groot aantal afzonderlijke
regelingen en maatregelen is nu samengebracht in één wet: de Wet inschakeling
werkzoekenden (WIW). De betrokkenheid van de gemeenten bij de herintegratie
van uitkeringsgerechtigden wordt in de WIW sterk vergroot. Hiervan wordt een
positief effect verwacht op de deelname aan arbeid van uitkeringsgerechtigden.
Veel wordt ook verwacht van samenwerking tussen de verschillende instanties die
te maken hebben met uitkeringsgerechtigden en die nu nog los van elkaar opereren,
te weten de sociale diensten van de gemeenten, Arbeidsvoorziening en de
uitvoeringsinstellingen van de sociale verzekeringen. Het is de bedoeling dat deze
instanties in de toekomst gaan samenwerken in zogeheten SWI-centra (Samen-
werking werk inkomen). Bij dit alles gaat het evenwel om algemeen beleid zonder
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specificatie naar personen uit de minderheden en al helemaal niet naar ouderen uit
de minderheden. 

Huisvesting

Ouderen uit de minderheden zijn voor hun huisvesting hoofzakelijk aangewezen op
de huursector en daarbinnen weer op de sociale verhuurders. In het huisvestings-
beleid behoort het overgrote deel van hen tot de doelgroep van de volkshuisvesting.
Deze doelgroep is uitsluitend gedefinieerd in termen van inkomen. Het volkshuis-
vestingsbeleid is erop gericht te voorzien in betaalbare huisvesting van voldoende
kwaliteit voor de lagere-inkomensgroepen. Beleidsmaatregelen op het terrein van
de volkshuisvesting zijn tegenwoordig beperkt tot de sfeer van de voorwaarden
waaronder actoren op dit terrein dienen te werken. Specificatie van de doelgroep
naar etnische herkomst wordt in het volkshuisvestingsbeleid expliciet van de hand
gewezen. Gemeenten en woningcorporaties worden met enige regelmaat
opgeroepen in hun beleid, en meer in het bijzonder in de regels voor de verdeling
van woningen, iedere vorm van toewijzing op grond van etnische herkomst
achterwege te laten.
Om de betaalbaarheid van de volkshuisvesting te garanderen, ook voor ouderen uit
de minderheden, is er het instrument van de individuele huursubsidie. De nieuwe
Huursubsidiewet bevat ook enkele subsidieposten die specifiek zijn voor ouderen.
Zo zijn er subsidiëringsmogelijkheden in verband met groepswonen en ten behoeve
van bepaalde servicekosten.

Een zeer groot deel van de woningvoorraad is niet of minder geschikt voor
ouderen. Bij nieuwbouw worden nu eisen gesteld ten aanzien van het aanpasbaar
maken van woningen. Echter, alleen dan kan in voldoende geschikte woonruimte
voor ouderen worden voorzien, wanneer ook bestaande woningen aangepast
worden aan de beperkingen waar veel ouderen mee te maken hebben. In het voor
ouderen uit de minderheden relevante segment van de woningvoorraad gebeurt dit
in het kader van afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties en uit hoofde
van de Wet voorzieningen gehandicapten. Voor kleinere aanpassingen aan de
woningen ten behoeve van ouderen, het zogeheten opplussen, is er een
rijkssubsidieregeling. Het is de bedoeling dat lagere overheden de rijkssubsidie
aanvullen. 
Huisvesting heeft niet alleen te maken met wonen, maar ook met de
woonomgeving. Veiligheid en de leefbaarheid van buurten zijn speciaal voor
ouderen van belang. Het bevorderen van deze aspecten van buurten is een taak van
de gemeenten. De rijksoverheid treedt stimulerend op en in het grotestedenbeleid is
het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid van buurten één van de centrale
actiepunten.

Sociale zekerheid

Het grootste deel van de ouderen uit de minderheden is volledig afhankelijk van
sociale-zekerheidsregelingen. Dit geldt zowel voor degenen die de pensioenge-



306

rechtigde leeftijd hebben bereikt als voor de jongere groep. De AOW, de WAO, de
ABW en de fiscale ouderenaftrek zijn de belangrijkste regelingen waar ouderen uit
de minderheden mee te maken hebben. De sociale zekerheid kent geen regelingen
of bepalingen die specifiek voor hen zijn bestemd. Met het oog op hun ongunstige
financiële positie (zie hoofdstuk 5) zijn voor ouderen uit de minderheden vooral de
maatregelen relevant die zijn getroffen voor het tegengaan van armoede. Meer in
het bijzonder geldt dit voor de maatregel dat voor personen met onvolledige AOW-
rechten die aanvullende bijstand krijgen, thans een hogere uitkeringsnorm in de
ABW van kracht is. In hoofdstuk 5 is vermeld dat vrijwel alle ouderen uit de
minderheden te kort in Nederland wonen om in aanmerking te komen voor een
volledige AOW en dat zij zijn aangewezen op aanvullende bijstand. 

9.5 Zorg en welzijn: projecten

Bij de behandeling van de plaats van minderheden in het ouderenbeleid is gebleken
dat er eigenlijk alleen op het terrein van zorg en welzijn sprake is van specifiek op
ouderen uit de minderheden gerichte beleidsinitiatieven. Dit beleid richt zich op de
verbetering van de toegankelijkheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen voor
ouderen uit de minderheden. Het NIZW is ingeschakeld om het beleid concreet
vorm te geven. De NIZW-activiteiten bestaan uit vier onderdelen: inventarisatie,
voorlichting, methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Daarnaast
ondersteunt het NIZW lokaal geïntegreerde voorbeeldprojecten voor het vergroten
van de toegankelijkheid van zorg- en andere voorzieningen voor ouderen uit de
minderheden, de zogeheten WIN-projecten. 

Inventarisatie

Het NIZW heeft om te beginnen een inventariserend onderzoek gedaan naar initia-
tieven en activiteiten van algemene instellingen en zelforganisaties van
minderheden op het terrein van welzijn, gezondheidszorg en huisvesting (Van
Mechelen 1993). Begin 1992 zijn 2.000 instellingen in 17 gemeenten schriftelijk
benaderd. Van 700 instellingen is een reactie ontvangen. Uiteindelijk zijn er 79
initiatieven overgebleven die zich expliciet richtten op ouderen uit de minderheden.
Tien van deze 79 hadden betrekking op zorg- en dienstverleners. De 69
overblijvende initiatieven zijn in het onderzoeksverslag beschreven. In tabel 9.1 is
te zien op welke terreinen de initiatieven zich bewegen en op welke groepen zij zijn
gericht.
Verreweg de meeste initiatieven zijn er op het terrein van het welzijn van ouderen
uit de minderheden. De aantallen initiatieven op de terreinen gezondheidszorg en
huisvesting zijn beperkt. Wat de doelgroepen betreft zijn de initiatieven vooral
gericht op de drie grootste minderheidsgroeperingen: Turken, Marokkanen en
Surinamers.
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Tabel 9.1 Projecten voor ouderen uit de minderheden, naar doelgroep en terrein van zorg/welzijn, 1992 (aantallen)

welzijn gezondheidszorg huisvesting

Turken 12 3 2
Marokkanen 11 4 1
Surinamers 13 2 5
Antillianen 2
Chinezen 4 3
Molukkers 6 4 1
Indische Nederlanders 1 1
Zuid-Europeanen 1
vluchtelingen 1
allochtonen algemeen 11 1

totaal 62 15 12

Bron: Van Mechelen (1993: 169)

De initiatieven zijn ook onderscheiden naar soort activiteit: begeleiding/onder-
steuning, belangenbehartiging, bemiddeling, deskundigheidsbevordering, educatie,
onderzoek, recreatie/ontmoeting, voorlichting/advies. Voorlichting/advies scoort op
elk van de onderscheiden terreinen het hoogst. In totaal 54 van de 69 initiatieven
houden zich hiermee bezig. Ook zijn er relatief veel activiteiten in de categorieën
'begeleiding/ondersteuning' (36) en 'recreatie/ontmoeting' (34). 

Over het bereik van de initiatieven onder ouderen uit de minderheden wordt in het
onderzoeksverslag niets vermeld. 

Eén van de doelen van het inventarisatieproject was het aandragen van voorbeelden
en ideeën voor initiatiefnemers van projecten en initiatieven elders. Ten behoeve
daarvan is een aantal initiatieven in reportagevorm nader beschreven (Prakken
1993). Het ging daarbij deels om projecten die zijn gestart op initiatief van
provincies (Zuid-Holland en Utrecht) en voor een ander deel om lokale projecten.
Om een indruk te geven van wat er op dit gebied gaande is, worden enkele
projecten en initiatieven hier kort beschreven.
Een veelomvattend en karakteristiek provinciaal project is een beleidsinitiatief van
de provincie Zuid-Holland ten behoeve van Molukse ouderen. Het initiatief is
gestart met een onderzoek waarin de situatie en de problemen van Molukse ouderen
in kaart zijn gebracht. Bij een verdere verkenning van die problemen zijn ook
Molukse zorgconsulenten en maatschappelijk werkers ingeschakeld. Molukse
ouderen zelf werden bij het beleidsinitiatief betrokken door de instelling van een
provinciale projectgroep en gemeentelijke werkgroepen. Vanuit de werkgroepen
zijn recreatieve activiteiten op touw gezet en is een voorlichtingsproject over
zorgvoorzieningen gestart. Binnen de provincie zijn initiatieven van de grond
gekomen om de zorg toegankelijker te maken voor Molukse ouderen, onder meer
door voorlichting over Molukse taal en cultuur aan zorgverleners en door het
rekruteren van zorgverleners onder Molukkers. Het opzetten van categorale voor-
zieningen voor Molukse ouderen werd afgewezen, maar in een algemeen verzor-
gingshuis in Alphen aan den Rijn is wel een project Dagverzorging voor Molukse
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ouderen gestart (zie § 9.6). 
Een ander initiatief van de provincie Zuid-Holland dat wordt beschreven, is een
voorlichtingscampagne voor Turkse en Marokkaanse ouderen over het voorzienin-
genaanbod. Daarbij is gewerkt met een voorlichtingsfilm van het Centrum voor
Buitenlanders Rijn en Lek. Het werken met de film bleek niet in alle opzichten
bevredigend, maar vormde wel aanleiding voor een experiment met ouderenadvi-
seurs in de gemeente Leiden (zie ook voor dit project § 9.6).
Ook in de provincie Utrecht is de beleidsontwikkeling begonnen met een inventari-
serend onderzoek. Er zijn contacten gelegd tussen zelforganisaties en algemene
instellingen.

De NIZW-publicatie beschrijft ook verschillende lokale projecten. Voorbeelden
hiervan zijn: een inloopspreekuur voor ouderen uit de minderheden van een
wijkwinkel in Nijmegen, een onderzoeksproject naar ouderenhuisvesting in het
stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam, het leggen van contacten met Turkse en
Marokkaanse ouderen vanuit het dienstencentrum in de Utrechtse wijk Lombok. In
een vervolg op dit laatste initiatief is er vanuit het dienstencentrum een activiteiten-
aanbod voor ouderen uit de minderheden ontwikkeld.
Andere initiatieven die in het kader van het inventarisatieproject van het NIZW
nader zijn beschreven betreffen:
- een spreekuur voor het maatschappelijk werk in een Marokkaanse moskee in

Maastricht;
- projecten voor een beter op de wensen en voorkeuren van ouderen uit de

minderheden afgestemde opvang in een verpleeghuis in Den Haag en in een
ziekenhuis in Dordrecht;

- een onderzoek en een daarop gebaseerd advies over de positie van Zuid-
Europese ouderen van het Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen;

- verschillende activiteiten van zelforganisaties voor Chinese ouderen,
waaronder een maandelijkse ontmoetingsdag in een ouderencentrum in
Amsterdam, een project groepswonen voor Chinese ouderen in Den Haag
opgezet door de Stichting de Chinese Brug, een stichting die ook andere
diensten verleent aan Chinese ouderen;

- dagopvang voor Surinaamse ouderen in Den Haag. Dit laatste project wordt in
paragraaf 9.6 uitvoeriger belicht.

Voorlichting en methodiekontwikkeling

De relatie tussen ouderen uit de minderheden en het voorzieningenaanbod in de
zorgsector wordt vaak beschreven als een vicieuze cirkel van wederzijdse
onbekendheid: ouderen doen geen beroep op voorzieningen omdat ze die niet
kennen en voorzieningen doen geen aanbod aan ouderen uit de minderheden omdat
deze geen beroep doen op de voorzieningen. Eén van de manieren om deze cirkel te
doorbreken is voorlichting. In het voorgaande is dan ook gebleken dat een groot
deel van de provinciale en lokale initiatieven voorlichting als de belangrijkste
activiteit op het programma heeft staan.
Voorlichting aan ouderen uit de minderheden is echter geen eenvoudige opgave.
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Velen van hen spreken geen Nederlands en koesteren een zeker wantrouwen tegen
Nederlandse instellingen. Soms zijn er culturele barrières, zoals bezwaren tegen het
gezamenlijk in één ruimte verkeren van mannen en vrouwen. Gebruikelijke vormen
van voorlichting door middel van brochures of andere vormen van schriftelijke
informatieverstrekking zijn voor ouderen uit de minderheden niet zinvol, ook niet
als de informatie in de eigen taal wordt gegeven. Het merendeel van de ouderen uit
de eerste generatie kan niet lezen en het Berbers, de taal van de meeste
Marokkanen, bestaat alleen als spreektaal.

Voorlichting aan ouderen uit de minderheden dient in de eigen taal te worden
gegeven, mondeling en met veel visuele elementen. Effectieve voorlichting vereist
een specifieke methodiek. Een dergelijke methodiek is ontwikkeld door het NIZW
(Nelissen 1996). De methodiek bestaat niet alleen uit materiaal en een werkwijze
voor de eigenlijke voorlichting, maar besteedt ook uitgebreid aandacht aan de
voorbereiding en werving van deelnemers en aan vervolgactiviteiten. De methodiek
is gericht op een specifieke etnische groepering. Het schriftelijke materiaal is
tweetalig; mondelinge informatie wordt gegeven in de eigen taal.
Kern van de methodiek is een voorlichtingsprogramma dat zes bijeenkomsten
omvat, die met tussenpozen van een week plaatsvinden. In het voorlichtingspro-
gramma staat het aanbod aan voorzieningen, activiteiten en diensten in de eigen
woonomgeving centraal. De methodiek kent versies voor Molukse, Chinese,
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Spaanse ouderen. Voor Turkse
en Marokkaanse vrouwen is een aangepaste methodiek ontwikkeld. Daarbij is
samengewerkt met Forum, een landelijk instituut voor multiculturele ontwikkeling. 

Voorlichting gaat doorgaans uit van een bestaande algemene welzijnsinstelling:
een dienstencentrum, een gemeentelijke projectgroep of een stichting welzijn
ouderen. Eén van de eerste opgaven waar men voor staat, is hoe de doelgroep te
bereiken. In de voorlichtingsmethodiek wordt veel werk gemaakt van het
bijeenbrengen van de partijen die bij de voorlichting zijn betrokken, niet alleen de
doelgroep, maar ook de instellingen waarover voorlichting wordt gegeven. De
eerste stap in de voorlichting bestaat dan ook uit het opzetten van een werkgroep
van betrokkenen. In de werkgroep nemen in ieder geval zelforganisaties zitting,
instellingen waar de voorlichting over gaat en de organiserende instelling.
Binnen de onderscheiden minderheidsgroeperingen bestaat veelal een sterke onder-
linge verdeeldheid naar etniciteit, geloofsrichting, taalgemeenschap en politieke
opvattingen. Deze verdeeldheid vindt uitdrukking in het naast elkaar bestaan van
een groot aantal zelforganisaties. Voor het betrekken van ouderen uit de minder-
heden bij een activiteit als voorlichting, kan dit aanzienlijke problemen opleveren.
Wanneer bepaalde zelforganisaties niet betrokken worden bij de voorbereiding,
bestaat het risico dat een deel van de doelgroep niet wordt bereikt.
Voor het opzetten van een werkgroep ten behoeve van voorlichting is het dus van
belang om de medewerking van alle relevante organisaties te verkrijgen. Dat is niet
altijd eenvoudig en vereist de nodige tact en geduld. Soms kan wantrouwen worden
weggenomen en kunnen barrières worden overwonnen door een vertrouwensper-
soon uit de lokale etnische gemeenschap in de voorbereidingsgroep op te nemen.
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Het is van belang de voorbereidingsgroep ook te betrekken bij de keuze van de
lokaliteit waar het voorlichtingsprogramma wordt gegeven.

Het eigenlijke voorlichtingsprogramma bestaat, zoals al aangegeven, uit zes
bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst wordt met behulp van een film en door
middel van voordrachten een eerste overzicht gegeven van voorzieningen voor
ouderen in Nederland. De tweede sessie is bestemd voor kennismaking van de
deelnemers met elkaar en voor het vaststellen van knelpunten die ouderen ervaren
op het gebied van wonen, zorg, geld en zelfredzaamheid. Dit gebeurt aan de hand
van een fotoserie 'Knelpunten bij het ouder worden'. De derde bijeenkomst gaat
over de hulp en verzorging die ouderen van hun kinderen kunnen verwachten en
over de manier waarop Nederlanders voor hun ouderen zorgen. In deze zitting
wordt weer gewerkt met een film. Het vierde onderdeel van het programma behelst
een concrete kennismaking met voorzieningen. Dit gebeurt door middel van een
excursie waarin bezoeken worden gebracht aan de verschillende lokale instellingen.
De vijfde bijeenkomst wordt vrijgehouden voor het geven van aanvullende
informatie over onderwerpen die de deelnemers van speciaal belang vinden. In de
slotbijeenkomst wordt aan de hand van een diaserie een inventarisatie gemaakt van
de wensen die de ouderen hebben ten aanzien van de voorzieningen die er voor hen
zijn. Daarbij wordt ook nagegaan wat hun prioriteiten zijn. 

Uit de beschrijving van het programma blijkt dat tijdens de voorlichting niet alleen
informatie aan de betrokken ouderen wordt gegeven, maar dat de ouderen ook zelf
informatie geven over hun zorgbehoeften en zorgwensen. Op die manier kunnen de
betrokken instellingen de voorlichting gebruiken voor vervolgactiviteiten. De
voorlichting kan ook de aanzet vormen tot het opzetten van een specifiek aanbod
voor ouderen uit de minderheden of tot het toegankelijker maken van een bepaalde
voorziening door tegemoet te komen aan de specifieke voorkeuren van ouderen uit
bepaalde herkomstgroeperingen.
Bij het ontwikkelen van de voorlichtingsmethodiek is veel ervaring opgedaan in het
opzetten van een welzijnsaanbod voor ouderen uit de minderheden. De ervaringen
zijn gebundeld en verwerkt tot een handboek met adviezen voor het ontwikkelen
van een passend zorgaanbod aan ouderen uit de minderheden (Nelissen 1997).

Deskundigheidsbevordering

Het werken met ouderen uit de minderheden stelt specifieke eisen aan begeleiders
en personeel van zorginstellingen. In hun opleiding zijn zij daar over het algemeen
niet op voorbereid. Om hierin te voorzien is het NIZW begonnen met de ontwikke-
ling van een programma Deskundigheidsbevordering voor het werken met ouderen
uit de minderheden. Daartoe is eerst een inventariserend onderzoek onder instel-
lingen gehouden (Van den Begh 1995). De behoefte aan deskundigheidsbevorde-
ring bleek vooralsnog gering. Om te kunnen inspelen op een toename van de
behoefte in de nabije toekomst wordt thans gewerkt aan twee leertrajecten, één voor
de welzijnssector en één voor de zorgsector.
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WIN-projecten

Uit de inventarisatie van het NIZW is duidelijk geworden dat er op verschillende
plaatsen activiteiten voor ouderen uit de minderheden gaande zijn. De meeste
activiteiten hebben echter een betrekkelijk incidenteel karakter, zijn veelal gericht
op een deelaspect van het ouderenbestaan en zijn meestal bestemd voor één
bepaalde doelgroep. Als gevolg hiervan is het voor ouderen uit een bepaalde
minderheidsgroepering min of meer toeval als er in hun omgeving iets voor hen
wordt gedaan. Ze zijn afhankelijk van de toevallige initiatieven van deze of gene
welzijns- of zorginstelling. Bestaat er bij de instellingen in de omgeving geen
animo een aanbod te ontwikkelen voor ouderen uit de groepering waartoe zij
behoren, dan gebeurt er voor hen niets. 
Ter bevordering van een optimale zorg voor álle ouderen uit de minderheden streeft
het ministerie van VWS naar een structurelere aanpak. Door subsidiëring van voor-
beeldprojecten op een beperkt aantal locaties wil het ministerie vanuit de praktijk
een aangepast aanbod voor ouderen uit de minderheden tot ontwikkeling laten
komen, dat vervolgens op andere plaatsen kan worden overgenomen. De voorbeeld-
projecten worden aangeduid met de afkorting WIN, wat staat voor Waardig ouder
worden in Nederland. De benaming van de projecten komt overeen met de
doelstelling van het beleid voor ouderen uit de minderheden.
De WIN-projecten zijn in 1995 gestart en worden uitgevoerd op vier locaties:
Amsterdam (stadsdeel De Baarsjes), Den Haag (de wijk Transvaal), Arnhem en
Breda. De projecten hadden aanvankelijk een looptijd van twee jaar, maar deze is
inmiddels verlengd met 9 maanden. Ze worden ondersteund door het NIZW. 

De WIN-projecten hebben tot doel om in gemeenten, op wijkniveau, een geïnte-
greerde, samenhangende aanpak in het voorzieningenaanbod voor ouderen uit de
minderheden tot stand te brengen. Met 'geïntegreerd' wordt een aanpak bedoeld die
uitgaat van de behoeften van de ouderen en niet van de traditionele afbakening van
werkgebieden. 'Geïntegreerd' houdt ook in dat er samenhang komt in het aanbod op
de terreinen van welzijn, wonen en zorg ten behoeve van alle relevante minder-
heidsgroeperingen. Soms wordt onder 'geïntegreerd' ook een aanpak verstaan die de
integratie van ouderen uit de minderheden in Nederland beoogt. Veelal wil men dit
bereiken door bij de activiteit zowel ouderen uit de minderheden als autochtone
ouderen te betrekken. Als voorwaarde voor de projecten geldt dat er wordt gewerkt
vanuit een tevoren opgesteld plan. Voorts wordt betrokkenheid van personen uit de
minderheden verlangd, zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodkant. 

De WIN-projecten werken onder regie van een lokale coördinator. In Arnhem en
Breda maken de coördinatoren deel uit van het professionele lokale ouderenwerk,
in Amsterdam is een externe coördinator aangetrokken en in Den Haag doet een
extern adviesbureau de coördinatie. De coördinatoren zijn begonnen met het
opstellen van een werkplan, het inventariseren van de behoeften van ouderen uit de
minderheden en het uitwerken van actiepunten. Teneinde de relevante instellingen
en de doelgroepen bij de projecten te betrekken zijn stuurgroepen ingesteld,
bestaande uit vertegenwoordigers van de instellingen en van de doelgroepen. Voor
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het ten uitvoer brengen van de actiepunten zijn vanuit de stuurgroepen
werkgroepen opgezet of actieregisseurs aangewezen. De actiepunten bestrijken een
breed terrein; ze zijn soms algemeen en globaal, soms concreet en specifiek.
Voorbeelden van actiepunten zijn:
Amsterdam: verruiming van de vakantieregeling voor bijstandstrekkers,

gereduceerde tarieven voor telefoneren met het herkomstland, een
multifunctionele ontmoetingsruimte voor Turkse en Marokkaanse
ouderen bij het Mercatorplein, gespreksgroepen en voorlichting
over voorzieningen, huisbezoek met informatie over woning-
verbetering en andere voorzieningen, aanstellen van ouderen-
adviseurs, kadervorming, instroom van personeel uit de
minderheden in instellingen;

Den Haag: een toegankelijke infotheek, voorlichting in de eigen taal,
uitbreiding van bestaande dagvoorzieningen voor Surinaamse en
Marokkaanse ouderen naar Turkse ouderen, kadervorming
zelforganisaties, initiëren en uitbreiden van telefooncirkels,
uitbreiden boodschappendienst en wijkbus, initiatieven naar
aanleiding van voorlichting, aanpak sociale veiligheid, onderzoek
naar aanpassingsmogelijkheden van gemeentelijke financiële
regelingen;

Arnhem: voorlichting over thuiszorg, deskundigheidsbevordering ten
aanzien van het werken met ouderen uit de minderheden in de
thuiszorg, aanstellen van voorlichtingsassistentes uit
minderheidsgroeperingen, vergroten van de toegankelijkheid van
verzorgingshuizen voor ouderen uit de minderheden door open
dagen, door inventariseren van wensen van bewoners uit de
minderheden en verwerking hiervan in protocollen, open eettafels
met gerechten van verschillende herkomstgroeperingen,
dagopvang geschikt maken voor ouderen uit de minderheden, een
klankbordgroep van ouderen uit de minderheden voor feedback
op plannen en activiteiten vanuit de instellingen,
ouderenbezoeken;

Breda: voorlichting en inventarisatie van behoeften volgens de NIZW-
methodiek, bijscholing van medewerkers van instellingen,
huiskamergesprekken met Turkse vrouwen, huisbezoeken bij
Surinaamse ouderen, een brochure over financiële regelingen in
het Turks, Marokkaans, Maleis en Spaans.

Begin 1997, een jaar na de start, is onderzoek gedaan naar de voortgang van de
WIN-projecten (Foolen et al. 1997). De stand van zaken is opgemaakt aan de hand
van interviews met sleutelpersonen.
De eerste fase van de projecten, het maken van werk- en activiteitenplannen, blijkt
veel tijd en energie te hebben gekost. De plannen hebben echter in het verdere
verloop van de projecten veel houvast geboden aan de coördinatoren en uitvoerders.
Instellingen uit de sectoren welzijn en zorg zijn actief betrokken bij de projecten, de
woonsector stelt zich afhoudend op. Er zijn veel activiteiten in uitvoering genomen,
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maar in verhouding tot de vele plannen is het aantal initiatieven dat heeft geresul-
teerd in een structurele voorziening beperkt. De looptijd van twee jaar voor de
projecten wordt hiervoor te kort geacht.

Het geven van een stem aan ouderen uit de minderheden bij de vormgeving van de
projecten blijkt niet gemakkelijk. Er wordt nogal gevarieerd in de vorm waarin de
ouderen bij de projecten worden betrokken. In Amsterdam en Breda maken ze deel
uit van de stuurgroep, Den Haag werkt met een adviesgroep waarin zelforganisaties
zijn vertegenwoordigd en in Arnhem functioneert een klankbordgroep van ouderen
uit de minderheden.

Als belangrijkste concrete resultaten van de WIN-projecten worden genoemd: de
realisering van een multiculturele ontmoetingsruimte in De Baarsjes in
Amsterdam, het realiseren van een aantal voorlichtingscycli volgens de NIZW-
methodiek in Breda, het inrichten van een informatiepunt in de wijk Transvaal in
Den Haag en de instelling van een klankbordgroep in Arnhem.

9.6 Projecten onderzocht

Informatie over de resultaten van concrete vormen van beleid voor ouderen uit de
minderheden is slechts in beperkte mate voorhanden. Beleidsnota's en programma's
bevatten voornemens, plannen en actiepunten in overvloed, maar wat hiervan
terechtkomt, welk deel van de doelgroep ermee wordt bereikt en welke problemen
ermee worden opgelost, is veel moeilijker te achterhalen. Slechts incidenteel
worden projecten begeleid met gedegen onderzoek dat hier zicht op geeft. Dit is het
geval geweest bij een project Ouderenadviseurs in Leiden en bij een drietal
voorzieningen voor dagopvang van ouderen uit de minderheden in Den Haag,
Alphen aan den Rijn en Moordrecht. De onderzoeksverslagen van Govers (1996)
over de ouderenadviseurs in Leiden en van Kruiswijk (1996) over de dagopvang-
voorzieningen geven een goed beeld van de gang van zaken en van de resultaten
van deze projecten. Ze worden hier kort beschreven.

Ouderenadviseurs in Leiden

In het voorgaande is gesproken over een vicieuze cirkel van wederzijdse onbekend-
heid waarin ouderen uit de minderheden en Nederlandse instellingen en voorzie-
ningen voor ouderen zich ten opzichte van elkaar bevinden. Om deze cirkel te
doorbreken is het nodig dat de betrokken ouderen op de hoogte raken van het
aanbod en in contact worden gebracht met de instellingen. De instellingen dienen
zicht te krijgen op de behoeften, wensen en verwachtingen van ouderen uit de
minderheden en moeten daarmee in hun aanbod rekening houden.
Verschillende methoden zijn bedacht om instellingen en ouderen uit de minder-
heden bij elkaar te brengen. Eén daarvan is het aanstellen van intermediairen uit de
herkomstgroepen waar de ouderen toe behoren. In Leiden is hiervoor als onderdeel
van het project Oudere migranten in Leiden de functie van allochtone-ouderenadvi-
seur in het leven groepen.
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Het Leidse project heeft een lange voorgeschiedenis gehad van onderzoek,
voorlichting en samenwerking tussen instellingen. In 1994 en 1995 zijn achter-
eenvolgens een Marokkaanse, een Turkse en een Surinaamse adviseur aangesteld.
De aanstelling was in principe bedoeld voor drie jaar. In de beginfase zijn de
adviseurs ingewerkt en begeleid door medewerkers van ouderenwerk en migranten-
werk. Migrantenorganisaties hebben meegewerkt aan de werving van cliënten.
In hun activiteiten met de ouderen hebben de adviseurs gewerkt met vier methoden:
hulpverlening/spreekuur, huisbezoek, de NIZW-voorlichtingsmethodiek en studie-
kringen. Met de Surinaamse ouderen is aansluitend een eetgroep opgezet en zijn
excursies gehouden. Met de werkvorm hulpverlening/spreekuur zijn de meeste
ouderen bereikt: 89 Marokkanen, 38 Turken en 57 Surinamers. De cijfers hebben
betrekking op 1994 en 1995. In die eerste twee jaar is met de hulpverlenings-
activiteit naar schatting 25%-30% van de doelgroep bereikt. De uitvoering van de
activiteiten wordt in het onderzoeksverslag positief beoordeeld.

De deelnemers aan de activiteiten van de ouderenadviseurs zijn in het algemeen
tevreden. Speciale waardering is er voor het feit dat er in de persoon van de
adviseur voor de ouderen een vertrouwenspersoon is met wie geen taal- en
cultuurbarrière bestaat. De studiekringen hebben zich ontwikkeld tot een
combinatie van ontmoeting met andere ouderen en 'iets leren'. De ouderen hebben
hier veel waardering voor. 
De betrokken instellingen zijn positief over het project, maar signaleren ook min-
punten. Zij menen dat de intermediaire rol van de adviseurs als verbindingsschakel
tussen de ouderen en de instellingen niet goed is gerealiseerd. Ze hadden van de
adviseurs een systematische rapportage verwacht over behoeften, wensen en
verwachtingen van ouderen uit de minderheden. De adviseurs hebben echter
vrijwel al hun tijd gestoken in de moeizaam verlopen werving van deelnemers, in
directe hulpverlening en in het opzetten en uitvoeren van activiteiten met de
ouderen. De samenwerking met de instellingen is daardoor in het gedrang geraakt.
De vicieuze cirkel tussen ouderen en instellingen lijkt op het niveau van de
adviseurs en de instellingen te worden gereproduceerd. In het verslag wordt het
ontbreken van een goed werkplan met duidelijke afspraken gezien als een factor die
hiertoe heeft bijgedragen.

Ondanks de genoemde minpunten wordt het Leidse project als zeer succesvol
beoordeeld. De conclusie is dat de ouderenadviseurs een effectief middel zijn
gebleken om de doelgroep te bereiken en men meent dat het project een voorbeeld-
functie kan hebben voor initiatieven elders. Daarbij wordt wel opgemerkt dat
zonder de extra financiële middelen die door provincie en gemeenten beschikbaar
zijn gesteld, de adviseurs er vrijwel zeker niet waren gekomen. Voorgesteld wordt
ouderenadviseurs uit de minderheden tot een structurele voorziening van het
ouderenwerk te maken.
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Dagopvang voor ouderen uit de minderheden

Het algemene ouderenbeleid is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te
laten wonen. Een reeks van voorzieningen moet ouderen hiertoe in staat stellen.
Dagopvang voor ouderen in een verzorgingshuis of dienstencentrum is één van
deze voorzieningen. Dagopvang houdt in dat ouderen één of meer dagen of
dagdelen in de week doorbrengen in een verzorgingshuis of dienstencentrum. Ze
nemen daar deel aan een activiteitenprogramma. Dagopvang heeft tot doel sociaal
isolement onder zelfstandig wonende ouderen te voorkomen of te doorbreken. Een
neveneffect kan zijn dat mantelzorgers door de dagopvang worden ontlast en
daardoor beter in staat zijn hun zorgtaken te continueren. Soms wordt een
onderscheid gemaakt tussen dagopvang en dagverzorging. Dagopvang is dan meer
sociaal-recreatief van aard, terwijl dagverzorging meer is gericht op de lichamelijke
verzorging van de ouderen.

In hoofdstuk 8 is gebleken dat ouderen uit de minderheden vrijwel geen gebruik-
maken van voorzieningen als de dagopvang voor ouderen. Aangezien dagopvang
ook hen in staat zou kunnen stellen langer zelfstandig te wonen, zijn op verschil-
lende plaatsen initiatieven genomen voor een vorm van dagopvang die zich richt op
ouderen uit specifieke minderheidsgroeperingen. In Den Haag is in 1990 begonnen
met dagopvang voor Surinaamse ouderen vanaf 50 jaar (DOS). Tot eind mei 1995
hebben 415 Surinaamse ouderen deelgenomen aan de DOS. In Alphen aan den
Rijn is men in 1993 gestart met dagopvang voor Molukse ouderen vanaf 55 jaar. In
juli 1995 waren er twaalf deelnemers. In Moordrecht is, eveneens in 1993,
multiculturele dagverzorging van start gegaan, in eerste instantie alleen voor
Nederlandse en Molukse ouderen. In Moordrecht geldt een ondergrens van 65 jaar.
In Den Haag en Alphen vindt de dagopvang plaats in een verzorgingshuis, in
Moordrecht in een aanleunwoning.
De doelstellingen van de drie dagopvangvoorzieningen voor ouderen uit de minder-
heden zijn dezelfde als die van Nederlandse dagopvang: isolement voorkomen of
doorbreken, zelfstandigheid stimuleren en thuiszorg ontlasten. Soms behoort ook
integratie expliciet tot de doelen. In de Haagse dagopvang en in Alphen aan den
Rijn overheerst het sociaal-recreatieve element, in Moordrecht is het verzorgende
element prominenter aanwezig. De deelnemers in Moordrecht zijn ouder en een
groter deel van hen is gehandicapt. In het Haagse project worden rolstoelers
uitgesloten. De begeleiders zijn in Den Haag en Moordrecht afkomstig uit dezelfde
herkomstgroeperingen als de deelnemers.
Het activiteitenprogramma in de drie dagopvangvoorzieningen is grotendeel
sociaal-recreatief: groepsgesprekken, spelletjes, koffie drinken, film. In Den Haag
staat ook taalles in het Nederlands en het Hindi op het programma en is er een
spreekuur van het algemeen maatschappelijk werk; soms wordt er een feest
georganiseerd. In Moordrecht is de middag gereserveerd voor persoonlijke
verzorging. 
De werving van deelnemers is arbeidsintensief: potentiële deelnemers worden
benaderd door middel van huisbezoek door een vertrouwenspersoon uit de eigen
herkomstgroepering. In Den Haag heeft de dagopvang ertoe geleid dat Surinaamse
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ouderen ook de weg naar het verzorgingshuis hebben gevonden. Sinds de start van
de dagopvang zijn 30 Surinaamse ouderen in het verzorgingshuis opgenomen. In
Den Haag is er inmiddels ook dagopvang voor Marokkaanse ouderen en wordt
gewerkt aan opvang voor Turkse ouderen; bovendien is een dependance voor
Surinaamse ouderen in een ander verzorgingshuis in voorbereiding.

Uit het onderzoek naar de drie opvangvoorzieningen krijgt men de indruk dat ze
voor degenen die er aan deelnemen naar bevrediging functioneren. Dat neemt niet
weg dat elk van de voorzieningen ook te kampen heeft met problemen. In Den
Haag is er geen vaste groep en ook in Alphen is de opkomst sterk wisselend. Dit
schept onrust bij de uitvoering van activiteiten. In Den Haag komen alleen Hindoe-
staanse ouderen, terwijl de opvang is bedoeld voor alle Surinaamse ouderen.
Bovendien wil men in Den Haag ook minder valide ouderen bereiken, maar daar is
geen deskundig personeel voor. In Alphen is de financiering een probleem. De
gemeente is terughoudend met structurele financiering. In Moordrecht is de opvang
te weinig afgestemd op de cultuur en de specifieke behoeften van de Molukse
deelnemers.

9.7 Beleid en activiteiten van zorginstellingen

Bij de tot dusver behandelde vormen van beleid voor ouderen uit de minderheden
gaat het in hoofdzaak om specifieke voor hen bedoelde projecten. Voor intensieve
vormen van zorg waarin niet wordt voorzien door mantelzorg zijn ouderen uit de
minderheden echter aangewezen op algemene instellingen: ziekenhuizen, verzor-
gings- en verpleeghuizen en thuiszorg. Het zorgbeleid is erop gericht deze instel-
lingen toegankelijker te maken voor personen uit de minderheden en discrepanties
tussen zorgvraag en -aanbod te verminderen. Dit gebeurt onder meer door het
bevorderen van een kwaliteitsbeleid bij zorginstellingen. Onderdeel van zo'n
kwaliteitsbeleid zou moeten zijn dat in de zorgverlening rekening wordt gehouden
met de etnisch-culturele achtergrond van patiënten/cliënten. Het gaat daarbij onder
meer om zaken als voorlichting, tolkvoorzieningen, voorschriften en wensen ten
aanzien van de voeding, voorkeuren in de recreatieve sfeer, voorzieningen in
verband met de uitoefening van de godsdienst, gevoeligheden ten aanzien van
geslachtsverschillen, voorschriften met betrekking tot de hygiëne en speciale
bezoekregelingen.
Tot voor kort bestond er weinig zicht op de mate waarin instellingen zorgbeleid ten
behoeve van personen uit de minderheden voeren. In 1997 is door het Tijdelijk
Ondersteuningspunt Allochtonen in de Zorg (Topaz) echter een enquête uitgevoerd
naar de arbeidsdeelname van personen uit de minderheden in zorginstellingen
(Bloemendaal en Kanters 1997). Daarbij zijn ook enkele vragen gesteld over speci-
fiek zorgbeleid en activiteiten ten behoeve van cliënten/patiënten uit de minder-
heden. De bereidheid van de instellingen om aan het onderzoek mee te werken was
beperkt. Voor deelname aan de enquête zijn 803 instellingen benaderd, maar
uiteindelijk hebben er niet meer dan 340 meegewerkt: 150 instellingen in de
intramurale zorg, 148 verzorgingshuizen en 42 extramurale instellingen (thuiszorg
en Riagg's).
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De non-respons is hoog, maar er zijn redenen om aan te nemen dat dit eerder leidt
tot overschatting dan tot onderschatting van het aantal instellingen dat zorgbeleid
voor minderheden voert. Instellingen die zo'n beleid voeren moeten daarover
expliciet een beslissing nemen. Als hun dan wordt gevraagd mee te werken aan een
enquête die hier uitdrukkelijk over gaat, kan worden verwacht dat zij daar positief
tegenover staan en dat zij eerder bereid zijn eraan mee te werken dan instellingen
die niet een dergelijk zorgbeleid voeren.

In de Topaz-enquête is onderscheid gemaakt tussen beleid en activiteiten. Van de
340 instellingen die de vraag hierover hebben beantwoord, zeggen er 14 dat ze in
hun kwaliteitsbeleid aandacht besteden aan zorg voor personen uit de minderheden.
Nog eens 9 instellingen houden in hun beleid op andere wijze rekening met
cliënten/patiënten uit de minderheden.
Als instellingen in hun zorgbeleid geen specifieke aandacht besteden aan de
minderheden, dan hoeft dit nog niet te betekenen dat in de praktijk geen rekening
wordt gehouden met hun specifieke behoeften en wensen. In de enquête is ook
gevraagd of er in de instelling specifieke activiteiten zijn ten behoeve van de zorg
voor patiënten/cliënten uit de minderheden. Deze vraag is door 299 van de 340
instellingen beantwoord. Van deze 299 instellingen geeft 43% aan dat er dergelijke
activiteiten zijn. In een eerdere enquête in 1995 is dezelfde vraag gesteld en toen
was dit aandeel 41%. Tussen de sectoren zijn er grote verschillen. De verzorgings-
huizen doen er met 15% verreweg het minst aan. Bij de intra- en extramurale
instellingen zijn de aandelen veel hoger, respectievelijk 59% en 70%. Bij het
beschouwen van deze percentages moet worden bedacht het merendeel van de ver-
zorgingshuizen geen of vrijwel geen bewoners uit de minderheden heeft.
Er is ook doorgevraagd naar de specifieke aard van de activiteiten. Dit is gedaan
door de instellingen een lijst voor te leggen met mogelijke activiteiten. Activiteiten
die plaatsvinden in meer dan 10% van de instellingen zijn (de getallen tussen
haakjes geven de precieze percentages weer):
- rekening houden met voedingswensen of vragen ten aanzien van de

lichamelijke verzorging (28);
- voorlichting (18);
- geestelijke verzorging of faciliteiten voor het voldoen aan religieuze

verplichtingen (17);
- brochures en folders in de eigen taal beschikbaar stellen (16).

De volgende activiteiten komen in minder dan 10% van de instellingen voor:
- het opnemen van culturele aspecten in de zorgplansystematiek (9);
- het bieden van mogelijkheden tot consultatie van gespecialiseerde

hulpverleners (8);
- speciale behandelprogramma's voor patiënten/cliënten uit de minderheden (7);
- inschakelen van mantelzorg (7);
- training voor medewerkers gericht op zorg voor minderheden (7);
- instellen van een werkgroep/aandachtsfunctionaris voor zorg aan minderheden

(6);
- zorgen voor documentatie over minderheden ten behoeve van het personeel (6);
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- het opnemen van interculturele aspecten in aanmeldingsformulieren (6);
- inschakelen van vrijwilligers uit de minderheden (3); 
- aangepaste bezoekregeling (2).

Het lijkt erop dat vooral werk wordt gemaakt van relatief eenvoudig uit te voeren
praktische aanpassingen in de directe omgang met patiënten/cliënten.
Aanpassingen die de zorginfrastructuur raken vinden vrijwel niet plaats.
 
9.8 Minderheden in het personeel van zorginstellingen

In beschouwingen over de toegankelijkheid van zorginstellingen voor ouderen uit
de minderheden wordt het nodige verwacht van vergroting van het aandeel minder-
heden in het personeelsbestand van de instellingen. Communicatieproblemen en
misverstanden die het gevolg zijn van cultuurverschillen zouden op een praktisch
niveau gemakkelijk kunnen worden opgelost wanneer er onder het personeel
personen zijn die de taal van de patiënten/cliënten spreken en die hun cultuur van
binnenuit kennen. Op die manier zou het mogelijk zijn om zonder de moeizame
weg van beleidsplannen en altijd maar gedeeltelijk effectieve bijscholing of andere
vormen van deskundigheidsbevordering de problemen op de werkvloer op te lossen.

In het streven naar vergroting van de arbeidsdeelname van minderheden in de
zorgsector komen twee, in eerste instantie ver van elkaar verwijderde lijnen van het
overheidsbeleid bij elkaar: het arbeidsmarktbeleid van het ministerie van SZW en
het zorgbeleid van het ministerie van VWS. Evenredige arbeidsdeelname van
minderheden is sinds het begin van de jaren negentig object van actief overheids-
beleid. Bedrijven en instellingen zijn thans wettelijk verplicht maatregelen te
nemen om hun personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de etnische
samenstelling van de lokale beroepsbevolking. De wettelijke verplichting is
ingesteld ter ondersteuning van afspraken tussen de sociale partners over vergro-
ting van de arbeidsdeelname van minderheden. Voor de zorgsector werd als
taakstelling voor de periode 1994-1997 een toename van het aantal personeelsleden
uit de minderheden met 3.800 personen afgesproken. Ter ondersteuning van deze
afspraak is door de sectorfondsen het ondersteuningspunt Topaz opgezet.
Vergroting van de deelname van personen uit de minderheden in het personeel van
zorginstellingen wordt ook nagestreefd vanuit het zorgbeleid. Het ministerie van
VWS levert hieraan een bijdrage door Topaz financieel te ondersteunen.

Het onderzoek van Topaz dat in paragraaf 9.7 is gebruikt als bron van gegevens
over het zorgbeleid van instellingen, had als voornaamste doel het in kaart brengen
van de ontwikkeling van de arbeidsdeelname van de minderheden in de zorgsector.
De instellingen is gevraagd naar het aandeel van personen uit de minderheden in
het personeel. In 1995 was dit 3,7%, in 1997 4,1%. Tussen 1995 en 1997 is het
aandeel van de minderheden dus toegenomen met 0,4%. In absolute aantallen gaat
het om 3.700 personen.
De arbeidsdeelname van minderheden in de zorgsector vertoont grote regionale
verschillen. In de vier grote steden was het deelnamepercentage in 1997 11,2,
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buiten de grote steden 2,5. De toename van het aandeel minderheden tussen 1995
en 1997 heeft uitsluitend buiten de grote steden plaatsgevonden. In de grote steden
is het aandeel zelfs met 0,2% afgenomen. Daar staat buiten de grote steden een
toename met 0,6% tegenover.

Het arbeidsdeelnamebeleid mikt voor de minderheden op evenredigheid. Die is in
de zorgsector met een deelnamepercentage van 4,1 nog lang niet gerealiseerd. Van
evenredigheid is landelijk gezien sprake wanneer 9% van het personeel van de
zorginstellingen tot de minderheden behoort. Alleen de verpleeghuizen in de grote
steden halen een percentage dat overeenkomt met de lokale norm.
Een ander aspect van evenredigheid betreft de verdeling over functieniveaus. Ook
op dit punt is evenredigheid nog lang niet bereikt. Personeel uit de minderheden is
sterk oververtegenwoordigd op het assistentenniveau en sterk ondervertegen-
woordigd op het niveau van de verzorgende en verplegende functies en op
leidinggevend niveau. De toename van het aandeel minderheden sinds 1995 heeft
zich in hoofdzaak voorgedaan op de laagste niveaus. 
In de Topaz-rapportage wordt gesteld dat de evenredigheidsnorm moet worden
gerelateerd aan het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking van de
minderheden. Dit resulteert in veel lagere normpercentages, die in de meeste typen
instellingen van de zorgsector inmiddels zijn gehaald. Bezien vanuit het beleid ter
bevordering van de arbeidsdeelname van de minderheden zijn dit mooie resultaten;
als het echter gaat om het vergroten van de toegankelijkheid van instellingen voor
cliënten en patiënten uit dezelfde groeperingen, dan zeggen de lagere percentages
niet veel.

Vanuit de zorgoptiek is ook de herkomst van het personeel een factor van
betekenis. Voor taalproblemen en miscommunicatie met bijvoorbeeld Turkse
patiënten is men weinig geholpen met de aanwezigheid van een Surinaamse
verpleegkundige. Uit de Topaz-gegevens blijkt dat de arbeidsdeelname van de
onderscheiden groeperingen uit de minderheden zeer onevenwichtig is. In 1997
bestond het zorgpersoneel uit de minderheden voor 44% uit Surinamers en
Antillianen 16% had Turkije of Marokko als herkomstland. In verhouding tot hun
aandeel in de totale beroepsbevolking van de minderheden zijn de Surinamers en
Antillianen sterk oververtegenwoordigd en de Turken en Marokkanen sterk
ondervertegenwoordigd. In vergelijking met 1995 is de ondervertegenwoordiging
van de Turken en Marokkanen nauwelijks verminderd. Wel is de
oververtegenwoordiging van Surinamers en Antillianen afgenomen. Dit is het
gevolg van een sterke instroom van personeel uit onder meer ex-Joegoslavië,
Somalië, Ethiopië en Azië.

De oververtegenwoordiging van Surinamers en Antillianen moet worden bezien
tegen de achtergrond van hun van de andere minderheidsgroeperingen afwijkende
migratiehistorie. Een deel van de migratie vanuit Suriname en de Antillen heeft
bestaan uit personen met een scholing op middelbaar niveau. Zij hebben van meet
af aan hun weg gevonden naar de zorgsector.
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Arbeidsmarktbeleid en zorgbeleid zijn er elk vanuit hun eigen doelstellingen op
gericht het aandeel van de minderheden onder het personeel van zorginstellingen te
vergroten. Uit de hier besproken gegevens blijkt dat het aantal personen uit de
minderheden in de zorgsector toeneemt. De vraag is of het één iets met het ander te
maken heeft.
De onderzoeksresultaten betreffende het personeelsbeleid van de instellingen doen
vermoeden dat de groei maar zeer ten dele het gevolg kan zijn van specifiek hierop
gericht beleid. Slechts 13% van de instellingen voert bij de aanname van personeel
een voorkeursbeleid voor minderheden. De afwezigheid van een voorkeursbeleid
betekent echter niet dat men niets doet om personeel uit de minderheden aan te
trekken en te behouden. Wat dit betreft is de situatie vergelijkbaar met die van het
zorgbeleid (zie § 9.7). Zo meldt 41% van de instellingen specifieke wervings- en
selectieactiviteiten voor medewerkers uit de doelgroepen, bijvoorbeeld door
deelname aan markten en manifestaties of door contacten met sleutelfiguren en
zelforganisaties; 33% verzorgt scholing van kandidaten uit de minderheden, met
name in werkervaringsplaatsen, 32% heeft faciliterende regelingen en voorzienin-
gen. Voorbeelden van het laatste zijn een aangepaste verlofregeling en mogelijk-
heden om te voldoen aan religieuze verplichtingen. 
In het voorgaande is geconstateerd dat de toename van het minderhedenaandeel in
het zorgpersoneel zich vooral in de lagere rangen heeft voorgedaan. In de Topaz-
rapportage wordt dit in verband gebracht met werkgelegenheidsmaatregelen als de
Melkert-banen en subsidieregelingen van de sectorfondsen.

In een analyse van de arbeidsdeelname van de minderheden in de zorgsector komt
het adviesbureau Bartels tot de conclusie dat de invloed van beleid en ook van de
activiteiten van Topaz hierop minimaal zijn geweest (Bureau Bartels 1997). Het
adviesbureau meent dat de deelname van minderheden vrijwel uitsluitend wordt
bepaald door het lokale arbeidsaanbod van personen uit de minderheden.
In het Topaz-onderzoek wordt inderdaad een sterke samenhang vastgesteld tussen
het lokale aanbod en de vertegenwoordiging van minderheden in het personeels-
bestand van zorginstellingen (Bloemendaal en Kanters 1997: 53). Het vaststellen
van samenhangen is echter, naar bekend mag worden verondersteld, nog iets
anders dan het aantonen van oorzaken.

In beschouwingen over een achterblijvende arbeidsdeelname van de minderheden
in de zorgsector wordt soms melding gemaakt van een afkeer van lichamelijke-
verzor-gingsactiviteiten in sommige minderheidsgroeperingen. Als gevolg hiervan
zou de animo om in zorginstellingen te werken bij personen uit deze groeperingen
gering zijn. Mocht er van een dergelijke afkeer sprake zijn, dan blijkt uit de hier
gepresenteerde cijfers dat dit velen uit de minderheden er toch niet van weerhoudt
werk in de zorgsector te aanvaarden. Uit onderzoek van het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt overigens dat er onder schoolverlaters uit
de minderheden niet minder belangstelling en waardering voor arbeid in de
zorgsector is dan onder autochtone schoolverlaters (Hoevenberg en Van der Velden
1996).
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9.9 Remigratie

De tot dusver behandelde vormen van beleid voor ouderen uit de minderheden gaan
over aspecten van hun leefsituatie in Nederland. In hoofdstuk 2 is gebleken dat een
deel van deze ouderen de oude dag liever doorbrengt in het herkomstland dan in
Nederland. Verschillende factoren staan terugkeer echter in de weg. Naast emotio-
nele binding aan de hier aanwezige kinderen en andere familieleden, zijn er ook tal
van belemmeringen in de materiële sfeer. Terugkeer brengt kosten met zich mee en
bij definitieve hervestiging in het herkomstland kan men Nederlandse uitkerings-
rechten verliezen. Remigratie kan leiden tot vermindering of verlies van de
bestaanszekerheid die in het Nederlandse sociale-zekerheidsstelsel is gegarandeerd.

Teneinde meer ouderen uit de minderheden in staat te stellen de wens tot remi-
gratie om te zetten in daadwerkelijke terugkeer, voert de Nederlandse overheid voor
personen uit minderheidsgroeperingen een remigratiebeleid. Het beleid is erop
gericht de materiële belemmeringen voor remigratie te verminderen. Er is een
financiële tegemoetkoming in de reiskosten en in de kosten van hervestiging.
Belangrijker is echter dat oudere remigranten onder bepaalde voorwaarden
aanspraak kunnen maken op een periodieke uitkering. Na een langdurige
voorbereiding zijn de remigratiefaciliteiten onlangs in sterk verbeterde vorm
opgenomen in de Remigratiewet. 

Motieven

De motieven voor het remigratiebeleid zijn voor een deel van humanitaire aard.
Veel ouderen uit de minderheden zijn werkloos en hebben vrijwel geen kans ooit
nog aan het werk te komen. Deze omstandigheden blijken heimwee en het
verlangen naar terugkeer aan te wakkeren. Bij de betrokkenen bestaat de
verwachting dat de kwaliteit van hun bestaan in het herkomstland beter zal zijn
dan hier. De overheid wil hun hierin tegemoetkomen. Daar komt bij dat remigratie
niet alleen aan de remigranten voordelen biedt. Ook voor de Nederlandse samen-
leving zijn er voordelen. Voortgezet verblijf van ouderen uit de minderheden brengt
kosten met zich mee in de sfeer van uitkeringen, huisvesting en zorgvoorzieningen
voor ouderen. Bij remigratie vervalt een deel van die kosten. De remigratie-
regelingen kosten natuurlijk ook geld, maar per saldo is er bij remigratie in de
meeste gevallen financieel voordeel voor de Nederlandse overheid.
Een bijkomende overweging voor het verstrekken van remigratiefaciliteiten ligt in
de sfeer van de ontwikkelingssamenwerking. De herkomstlanden van de minder-
heden hebben alle in meerdere of mindere mate te kampen met economische
achterstand. De remigratie-uitkeringen kunnen een bescheiden bijdrage leveren aan
de economieën van de desbetreffende landen.

De oude regelingen: gebruik

Vóór de totstandkoming van de Remigratiewet waren de remigratiefaciliteiten vast-
gelegd in twee afzonderlijke regelingen: de Basisremigratieregeling en de Remigra-
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tieregeling 1985. De Basisremigratieregeling bestond uit een tegemoetkoming in de
reiskosten en in de kosten van hervestiging. De Remigratieregeling 1985 voorzag
in een periodieke uitkering in het herkomstland. De regeling was beschikbaar voor
personen uit de minderheden van 50 jaar en ouder die een werkloosheids- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden. Antillianen konden geen gebruikmaken
van de regeling.
Het gebruik van de basisregeling is in de loop van de tijd sterk afgenomen. Terwijl
in 1986 nog ruim 1.600 remigranten gebruikmaakten van de regeling (SER 1991:
8), was dit aantal in 1996 teruggelopen tot 35 (SVB 1997: 1.11). Het gebruik van
de Remigratieregeling 1985 is opgelopen van 813 huishoudens in 1986 tot 1.888 in
1989 (SER 1991: 9). Daarna is het gebruik weer gedaald. In 1996 zijn nog 399 uit-
keringen toegekend (SVB 1997: 1.10).
In totaal kregen in 1996 4.661 huishoudens een uitkering krachtens de Remigratie-
regeling 1985 (SVB 1997: 1.9). De grootste gebruikersgroepen zijn Turken en
Marokkanen. Bijna 90% van de gebruikers behoort tot één van deze twee herkomst-
groeperingen. In de jaren waarin de regeling het meest is gebruikt, 1988 en 1989,
heeft naar schatting 20%-25% van de Turken en Marokkanen die daar ten gevolge
van werkloosheid voor in aanmerking kwamen, gebruikgemaakt van de regeling.
Het bereik van de regeling onder arbeidsongeschikten is veel geringer geweest.

Knelpunten

Uit onderzoek naar het gebruik van de Remigratieregeling 1985 is gebleken dat de
mogelijkheid tot gebruik van de regeling niet bepalend was voor de remigratie
(Research voor Beleid 1990). Daarvoor waren andere redenen doorslaggevend,
zoals de aanwezigheid van kinderen in het herkomstland, niet kunnen aarden in
Nederland, heimwee. De remigratieregeling nam wel een deel van de materiële
belemmeringen voor remigratie weg.
De Remigratieregeling 1985 voorzag in de beginfase duidelijk in een behoefte (Van
Praag 1987). De regeling, die aanvankelijk was opgezet als een experiment, werd
dan ook twee jaar na de invoering van haar experimentele karakter ontdaan en
omgezet in een definitieve regeling. Later zijn knelpunten naar voren gekomen
waarvan wordt aangenomen dat ze een aantal ouderen ervan hebben weerhouden
een beroep op de regeling te doen. De belangrijkste bezwaren betreffen het
ontbreken van een goede voorziening voor ziektekosten, de afwezigheid van een
terugkeermogelijkheid en angst dat de regeling bij een regeringswisseling wordt
afgeschaft. Voorts is vastgesteld dat de regeling vrouwen in een afhankelijke positie
brengt, omdat de uitkering wordt toegekend aan het hoofd van het huishouden. Een
ander bezwaar is dat remigranten voor een bezoek aan in Nederland achtergebleven
kinderen of verwanten een visum nodig hebben. In de herkomstlanden moet voor
het verkrijgen daarvan vaak een moeizame en tijdrovende procedure worden
doorlopen. Vanuit belangenorganisaties is de leeftijdsgrens van 50 jaar voor de
Remigratieregeling 1985 gekritiseerd als zijnde te hoog. Een leeftijdsgrens van
45 jaar wordt meer in overeenstemming geacht met de strekking van de regeling,
omdat ook werklozen uit de minderheden in de leeftijdsklasse 45-50 jaar vrijwel
geen kans op werk meer hebben.
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De Basisremigratieregeling is fraudegevoelig gebleken en met name door
Antillianen misbruikt om vakanties in het herkomstland te bekostigen. Dit heeft
ertoe geleid dat de regeling in 1992 tijdelijk buiten werking is gesteld. Antillianen
zijn vervolgens van het gebruik van de regeling uitgesloten.

Een wettelijke regeling

De genoemde knelpunten zijn voor het kabinet aanleiding geweest zich te beraden
over de remigratieregelingen en over het remigratiebeleid in het algemeen. Het
ministerie van SZW, dat indertijd was belast met het remigratiebeleid, kwam in
1991 met een nota. Daarin werd aangekondigd dat de remigratieregelingen binnen
korte tijd een plaats zouden krijgen in een remigratiewet. Wijzigingen in de
Remigratieregeling 1985 die tegemoetkwamen aan de hiervoor genoemde knel-
punten werden echter afgewezen. Het kabinet wenste geen verlaging van de
leeftijdsgrens, geen ziektekostenverzekering, geen individualisering van de
uitkering ter verbetering van de positie van vrouwen en geen terugkeeroptie.
De remigratienota werd ter advies voorgelegd aan de Sociaal-Economische Raad.
De SER meende in zijn advies dat het kabinet het remigratiebeleid te eng zag (SER
1991). De raad wilde een algemeen migratiebeleid, dat zich niet beperkt tot de
minderheden. Als onderdeel van een dergelijk beleid zou er een algemene basis-
faciliteit moeten komen voor 'uitmigratie'. Personen uit de minderheden, en dan
niet alleen de werkloze ouderen onder hen, zouden van de regeling gebruik kunnen
maken ten behoeve van remigratie.

Na het SER-advies bleef het geruime tijd stil rond het remigratiebeleid. Terwijl het
gebruik van de remigratieregelingen steeds verder terugliep, liet de aangekondigde
wet op zich wachten. Pas toen de verantwoordelijkheid voor het remigratiebeleid
werd verplaatst naar het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam de vaart er weer
in. Eind 1997 diende het kabinet het wetsvoorstel Regels inzake het treffen van
voorzieningen ten behoeve van remigratie (Remigratiewet) bij de Tweede Kamer in
(TK 1997/1998).
In het voorstel werden de Basisremigratieregeling en de Remigratieregeling 1985
ondergebracht in één wettelijk kader. De bepalingen die betrekking hadden op de
periodieke uitkering na remigratie, kwamen tegemoet aan enkele van de knelpun-
ten die eerder waren gesignaleerd. Zo werd de uitkering geïndividualiseerd en werd
de ziektekostenverzekering geregeld. Voor het visumprobleem werd een oplossing
aangegeven: remigranten konden een visum krijgen voor verschillende bezoeken
aan Nederland. Dit visum had een geldigheidsduur van vijf jaar. Andere knelpun-
ten bleven echter bestaan: de leeftijdsgrens van 50 jaar en vooral het ontbreken van
een terugkeeroptie. Voorts werden personen uit Zuid-Europese landen die lid zijn
van de Europese Unie van de regelingen uitgesloten, hoewel ze tot de doelgroepen
van het minderhedenbeleid behoren.
De parlementaire behandeling van de wet ging vooral over deze drie punten. Er
werden amendementen ingediend ter wijziging van elk van de genoemde punten.
De amendementen kregen de steun van de meerderheid van de Kamer en werden,
soms tot verrassing van de indieners, door het kabinet overgenomen.
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De Remigratiewet, die in het voorjaar van 1998 door de Tweede Kamer is
aanvaard, bevat een terugkeeroptie gedurende de periode van één jaar. De wet geldt
voor personen vanaf 45 jaar en is ook van toepassing op Zuid-Europeanen. De wet
komt met deze amenderingen tegemoet aan vrijwel alle bezwaren en knelpunten
die in het verleden tegen de bestaande remigratieregelingen zijn ingebracht. Wil de
wet de beoogde werking hebben, dan is het wel nodig dat de voorlichting erover
met kracht ter hand wordt genomen. Ook hierin is door de opstellers van de wet
voorzien. Onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken
heeft het Nederlands Migratie Instituut de opdracht gekregen de voorlichting over
de Remigratiewet te verzorgen en, waar nodig, ook hulpverlenend en bemiddelend
op te treden.

9.10 Samenvatting en conclusies

Ouderen uit de minderheden vormen geen specifieke doelgroep van overheids-
beleid. Als ouderen zijn zij object van het ouderenbeleid van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als minderheden zijn ze onderhevig aan het
minderhedenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De betrokken
ministeries hebben ten aanzien van het ouderenbeleid en het minderhedenbeleid
een coördinerende functie. Voor concrete beleidsmaatregelen die betrekking hebben
op terreinen als onderwijs, arbeid, sociale zekerheid en huisvesting zijn de
desbetreffende vakministeries verantwoordelijk. Het ministerie van VWS heeft
naast zijn coördinerende verantwoordelijkheid voor het ouderenbeleid, ook
beleidstaken op het terrein van zorg en welzijn die voor ouderen uit de
minderheden relevant zijn.

Minderhedenbeleid en ouderenbeleid

In het huidige minderhedenbeleid is er prioriteit voor jongeren en nieuwkomers.
Hun integratie in de Nederlandse samenleving door middel van onderwijs en arbeid
staat in het beleid centraal. Voor ouderen uit de minderheden wordt integratie geen
haalbare kaart meer geacht. Degenen onder hen die niet meer deelnemen aan
arbeid, worden gekarakteriseerd als uitgeblust, slecht op de hoogte van voorzienin-
gen en met een groot risico op maatschappelijk isolement. Ouderen komen in het
minderhedenbeleid dan ook alleen aan bod wanneer het gaat over zorg en welzijn
en over remigratie. Daarbij geldt als uitgangspunt dat specifiek op ouderen uit de
minderheden gerichte beleidsactiviteiten alleen dan zijn geboden wanneer
algemeen beleid beslist ontoereikend is.

Het ouderenbeleid is gericht op de integratie en participatie van ouderen in de
samenleving. Het beleid bevat actiepunten op het terrein van de arbeidsdeelname,
educatie, sport, inkomen, huisvesting en zorg. Ook voor het ouderenbeleid geldt dat
de hoofdoelstelling ervan voor ouderen uit de minderheden niet van toepassing
wordt geacht. Het argument is dat integratie en participatie van ouderen uit de
minderheden niet meer kan worden verlangd, omdat zij daarvoor te oud zijn. Een
prioriteit, bepleit door de Voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid, voor het leren
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van de Nederlandse taal wordt door het ministerie van VWS dan ook nadrukkelijk
afgewezen. Wel ondersteunt het ministerie zelforganisaties voor ouderen uit de
minderheden.
Concrete beleidsactiviteiten voor de minderheden zijn er in het ouderenbeleid
alleen op het terrein van zorg en welzijn. De uitvoering ervan is opgedragen aan
het NIZW. De belangrijkste onderdelen van het NIZW-programma zijn het
inventariseren van projecten en initiatieven die instellingen voor zorg en welzijn
ontwikkelen ten behoeve van ouderen uit de minderheden en het opzetten van een
voorlichtingsprogramma met een daarop toegesneden methodiek. Daarnaast
ondersteunt het NIZW de zogeheten WIN-projecten. Dit zijn geïntegreerde lokale
projecten die tot doel hebben de toegankelijkheid van het lokale zorg- en
welzijnsaanbod voor ouderen uit de minderheden te vergroten.
Voor ouderen uit de minderheden zijn ook maatregelen ter vergroting van de
arbeidsdeelname van de minderheden in de zorgsector relevant. Dit beleidsonder-
deel ligt in het verlengde van het arbeidsmarktbeleid, dat een evenredige deelname
van de minderheden aan arbeid beoogt. Ter bevordering van de arbeidsdeelname
van minderheden in de zorgsector ondersteunt het ministerie van VWS het
Tijdelijk Ondersteuningspunt Allochtonen in de Zorgsector (Topaz).

Sectorbeleid

In het sectorbeleid op de terreinen onderwijs, arbeid, huisvesting en sociale zeker-
heid zijn er weliswaar geen specifieke initiatieven voor ouderen uit de
minderheden, maar het algemene beleid op deze terreinen bevat wel onderdelen die
voor hen van speciale betekenis zijn of zouden kunnen zijn. Op onderwijsterrein
geldt dit voor de basiseducatie. Deze biedt personen uit de minderheden de
mogelijkheid tot het leren van Nederlands als tweede taal. Er zijn echter geen
cursussen met een op ouderen toegesneden methodiek. Het bereik van de
basiseducatie onder ouderen uit de minderheden is dan ook gering.
Op het beleidsterrein arbeid zouden gesubsidieerde arbeid en maatregelen ter
activering en inschakeling van werkzoekenden voor ouderen uit de minderheden
van belang kunnen zijn. Het bereik van de banenpool is onder ouderen uit de
minderheden echter gering. Arbeidsvoorziening bemiddelt geen ouderen uit de
minderheden die de Nederlandse taal niet beheersen. Voor de toekomst zouden de
Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en in het verlengde daarvan de centra
voor samenwerking-werk-inkomen (SWI) een zekere betekenis kunnen hebben
voor de arbeidsdeelname van ouderen uit de minderheden. Of het daarvan komt, is
echter twijfelachtig. Ouderen uit de minderheden worden in de beleidsvorming op
dit terrein niet genoemd. Ook is nog niet duidelijk of de SWI-centra werkelijk van
de grond komen. Wellicht biedt het sociale-activeringsonderdeel van de WIW aan-
knopingspunten om iets te doen aan de maatschappelijke participatie van ouderen
uit de minderheden. 
Het ministerie van VROM voert al sinds jaar en dag een expliciet 'kleurenblind'
beleid voor de volkshuisvesting. Ouderen uit de minderheden moeten het wat hun
huisvesting betreft dus doen met het algemene volkshuisvestingsbeleid. Daarin zijn
voor hen vooral die onderdelen van belang die te maken hebben met de individuele
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huursubsidie en met het aanpassen van woningen aan de specifieke behoeften van
personen met beperkingen. In dat kader is overigens ook de Wet voorzieningen
gehandicapten relevant.
Het overgrote deel van de ouderen uit de minderheden is voor het inkomen
afhankelijk van een uitkering. Als ze een AOW-uitkering hebben, is die vrijwel
altijd onvolledig, zodat ze daarnaast nog gebruik moeten maken van de ABW.
Vrijwel het hele beleidsterrein van de sociale zekerheid is voor ouderen uit de
minderheden relevant. Het is permanent in beweging en het is van belang bij
wijzigingen de bijzondere situatie van ouderen uit de minderheden in het oog te
houden.

Specifiek welzijnsbeleid

Voorzover er specifiek beleid is voor ouderen uit de minderheden spitst zich dit toe
op zorg en welzijn. Daarnaast is er het remigratiebeleid. Ten aanzien van zorg en
welzijn is het beleid gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen ouderen uit
de minderheden en de zorg- en welzijnsvoorzieningen. Het gaat erom de toeganke-
lijkheid van bestaande algemene voorzieningen voor ouderen uit de minderheden te
vergroten en waar nodig tijdelijke voorzieningen in het leven te roepen die zijn
toegesneden op hun specifieke behoeften. Ten behoeve hiervan is het NIZW inge-
schakeld. Dit instituut heeft de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingsactiviteiten
opgezet. Eén van de producten die dit heeft opgeleverd, is een voorlichtingspro-
gramma voor ouderen uit onderscheiden minderheidsgroeperingen met een op hen
afgestemde methodiek. Het programma is een aantal malen met succes toegepast in
lokale welzijnsprojecten. Voorts is door het NIZW een grote hoeveelheid informatie
bijeengebracht over initiatieven en projecten ter vergroting van de toegankelijkheid
van zorg- en welzijnsinstellingen voor ouderen uit de minderheden. Andere instel-
lingen die hun aanbod willen aanpassen aan de specifieke eisen die het werken met
deze ouderen stelt, kunnen hiermee hun voordeel doen. 
Vervolgens zijn er de WIN-projecten. Het zijn beleidsaanzetten die tot doel hebben
om op wijkniveau een geïntegreerd voorzieningenaanbod vanuit zorg, welzijn en
huisvesting van de grond te krijgen. De projecten zijn in 1995 gestart op vier
locaties: Amsterdam, Den Haag, Arnhem en Breda. Ze worden in 1998 beëindigd.
De projecten zijn met ambitieuze werkplannen van start gegaan. Een klein deel van
de plannen is gerealiseerd. Het blijkt niet eenvoudig om ouderen uit de minder-
heden en welzijnsinstellingen onder één gemeenschappelijke noemer bij elkaar te
brengen. Aan beide kanten is er sprake van versnippering, een versnippering die
belangentegenstellingen met zich meebrengt en die een voedingsbodem vormt voor
wederzijdse gevoeligheden en overgevoeligheden. Misverstanden groeien daarbij
snel uit tot 'beren op de weg', waar geïntegreerde projecten licht op stuk kunnen
lopen. 

Specifiek beleid

In het minderhedenbeleid worden specifieke vormen van beleid alleen dan
toelaatbaar geacht als met algemeen beleid echt niets te bereiken valt. In het beleid
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voor ouderen uit de minderheden ligt derhalve een sterke nadruk op het toeganke-
lijk maken van algemene voorzieningen voor deze doelgroep. Dit heeft echter zijn
grenzen, en op sommige plaatsen wordt dan ook geëxperimenteerd met specifieke
projecten. Twee daarvan zijn uitvoerig onderzocht en beschreven: een project
Ouderenadviseurs in Leiden en een drietal dagopvangprojecten in Den Haag,
Alphen aan den Rijn en Moordrecht.

Ouderenadviseurs zijn bedoeld als trait d'union tussen ouderen uit de minderheden
en Nederlandse instellingen. De gedachte hierachter is dat men instellingen wel
toegankelijker kan proberen te maken voor ouderen uit de minderheden, maar dat
dit nog niet betekent dat deze dan ook de weg naar de instellingen weten te vinden.
De adviseurs zijn de ouderen hierbij behulpzaam.
Dagopvangprojecten hebben tot doel isolement van ouderen uit de minderheden te
voorkomen of te doorbreken. Ze doen dit door ouderen uit specifieke minderheids-
groeperingen een op hun behoeften en voorkeuren afgestemd programma aan te
bieden. Het grootste project is de dagopvang voor Surinaamse ouderen in Den
Haag.
Beide projecten worden als succesvol gekarakteriseerd. Toch zijn ze niet in alle
opzichten geworden wat de initiatiefnemers ervan hadden verwacht. De activiteiten
van de adviseurs zijn, veel meer dan de bedoeling was, zelf een vorm van welzijns-
werk geworden. De dagopvang in Den Haag bereikt alleen de Hindoestanen, maar
was bedoeld voor alle Surinamers. Het project is in feite nog specifieker geworden
dan aanvankelijk was bedoeld.

Aanpassing van zorg aan minderheden

Bij het huidige beleid zullen ouderen uit de minderheden het vooral moeten hebben
van aanpassingen in het zorgaanbod van de instellingen waar zij mee te maken
hebben. Het aantal instellingen dat hier expliciet beleid op voert, is echter uiterst
gering. Beleid voeren en de dagelijkse werkpraktijk blijken evenwel twee domeinen
met een hoge mate van onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar. Ook in instel-
lingen die geen expliciet zorgbeleid voor minderheden voeren, vinden op de werk-
vloer tal van aanpassingen plaats aan specifieke behoeften en wensen van
patiënten/ cliënten uit de minderheden. Het aansluitingsprobleem lijkt hier op een
pragmatische, ad-hoc-manier te worden opgelost.

Bevordering arbeidsdeelname

De arbeidsdeelname van personen uit de minderheden in de zorgsector is de
afgelopen jaren toegenomen. In hoeverre dit te danken is aan het hierop gerichte
beleid is onduidelijk. Vaststaat dat weinig instellingen het aantrekken van
personeel uit de minderheden tot een expliciet onderdeel van hun beleid hebben
gemaakt.
Er werken nu meer personen uit de minderheden in de zorgsector dan een aantal
jaren geleden, evenredigheid is nog lang niet bereikt. Daar komt bij dat er nog
sprake is van aanzienlijke onevenwichtigheden. De verzorgingshuizen hebben nog
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weinig personeel uit de minderheden. Voorts zijn Turken en Marokkanen zijn sterk
ondervertegenwoordigd en blijft hun aandeel in het personeelsbestand van de
instellingen in de loop van de tijd ongeveer gelijk.

Remigratiebeleid

Het remigratiebeleid is een beleidsonderdeel dat eigenlijk losstaat van het ouderen-
beleid. Toch kan het voor ouderen uit de minderheden van grote betekenis zijn. Het
remigratiebeleid is erop gericht materiële belemmeringen bij de remigratie van
personen uit de minderheden zo veel mogelijk weg te nemen. De belangrijkste
maatregelen zijn een tegemoetkoming in de remigratiekosten en een periodieke
uitkering ter dekking van de kosten van levensonderhoud in het herkomstland. 
Van verschillende kanten is geconstateerd dat de regelingen ernstige tekorten
vertoonden. Vanaf 1990 is gewerkt aan een nieuwe, wettelijke regeling. De onlangs
aanvaarde Remigratiewet kan als een doorbraak worden beschouwd. De wet komt
in vrijwel alle opzichten tegemoet aan de bezwaren die tegen de oude regelingen
bestonden: de continuïteit van de regelingen is gegarandeerd door het wettelijk
kader, de wet bevat een terugkeeroptie, de continuering van de ziektekostenver-
zekering is geregeld, de uitkering is geïndividualiseerd, de leeftijdsgrens voor
toekenning is verlaagd naar 45 jaar, de problemen met visa voor bezoek aan
kinderen en verwanten in Nederland zijn opgelost. De enige vraag die resteert, is of
de regeling niet te laat komt.

Conclusies

In het minderhedenbeleid wordt de positie van ouderen gekarakteriseerd als margi-
naal. Bij de beschouwing van het beleid voor ouderen uit de minderheden kan men
zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat hun positie daarin eveneens marginaal
is. De hoofddoelstellingen van zowel het minderhedenbeleid als het ouderenbeleid
worden voor ouderen uit de minderheden niet van toepassing verklaard. Wat
overblijft zijn enkele beperkte beleidsinitiatieven op het terrein van zorg en welzijn.
Dit zorg- en welzijnsbeleid wordt gekenmerkt door een zekere krampachtigheid
wanneer het gaat om het creëren van voorzieningen voor ouderen uit de minder-
heden met een specifiek karakter. De experimenten met ouderenadviseurs en met
dagopvang laten echter zien dat de praktijk specificiteit soms gewoonweg afdwingt.
Een rigide afwijzing van een categorale aanpak brengt het risico met zich mee dat
zinvolle initiatieven in de kiem worden gesmoord. De vrees dat men door catego-
rale projecten voor lange tijd vast blijft zitten aan specifiek beleid, lijkt juist op het
terrein van het welzijn grond te missen. Het is een werkterrein waar continuïteit
zeldzaam is en waar instellingen en initiatieven even gemakkelijk verdwijnen als
ze worden opgezet.
Het welzijns- en zorgbeleid voor ouderen uit de minderheden dat hier is beschreven
geldt voor de periode 1995-1998. Wat de toekomst gaat brengen, is ongewis. Als de
voortekenen niet bedriegen, verdwijnen ook in het zorg- en welzijnsbeleid voor
ouderen de specifieke actiepunten voor ouderen uit de minderheden. Er lijkt ten
aanzien van het beleid voor ouderen uit de minderheden een voorkeur te bestaan
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voor een facetaanpak. Wat dit betekent voor de toereikendheid van het beleid voor
ouderen uit de minderheden, is een vraag die is gereserveerd voor het laatste
hoofdstuk van deze rapportage.
Alleen het remigratiebeleid onttrekt zich aan de sfeer van marginaliteit die het
beleid voor ouderen uit de minderheden omgeeft. Met de aanvaarding van de
Remigratiewet in het voorjaar van 1998 is een voorziening voor remigratie
totstandgekomen die belemmeringen in de materiële sfeer voor ouderen uit de
minderheden die daadwerkelijk wensen terug te keren, vrijwel wegneemt.
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10  SLOTBESCHOUWING

Deze Rapportage minderheden beschrijft en analyseert de demografische ontwikke-
ling van ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden, hun positie in de
Nederlandse samenleving, hun leefsituatie en gezondheidstoestand en het over-
heidsbeleid dat hiermee verband houdt. De rapportage heeft een opzet waarin
demografie, leefsituatie en beleid in afzonderlijke hoofdstukken worden behandeld.
De hoofdstukken zijn voorzien van uitvoerige samenvattingen. Daarom wordt
ervan afgezien de bevindingen van de studie in dit slothoofdstuk nog een keer
afzonderlijk te presenteren. De rapportage eindigt met een slotbeschouwing naar
aanleiding van de bevindingen. Leidraad van deze slotbeschouwing is het tweede
deel van de algemene vraagstelling van deze studie: de vraag naar de
toereikendheid van het overheidsbeleid voor de problemen waar ouderen uit de
minderheden mee te maken hebben. Voor de beantwoording ervan worden de
conclusies van de hoofdstukken over de leefsituatie geconfronteerd met de
beleidsbeschrijving van hoofdstuk 9. Daaraan voorafgaand worden nog enkele
opmerkingen gemaakt over demografische aspecten.

10.1 Demografie en beleid 

De eerste-generatieminderheden heeft zich in de jaren zestig en zeventig op een
leeftijd van tussen de 25 en 35 jaar in Nederland gevestigd. Thans hebben zij de
leeftijd bereikt waarop ze tot de ouderen worden gerekend. Het aantal ouderen uit
de minderheden is de laatste jaren dan ook snel toegenomen. De vier grootste
minderheidsgroeperingen tellen nu circa 60.000 55-plussers. De toename van hun
aantal zal zich de komende tien tot vijftien jaar verder voortzetten. Toch vormen
ouderen binnen de minderhedenbevolking nog een relatief kleine groep en wijkt
hun leeftijdsopbouw aanzienlijk af van die van autochtone ouderen. Het aantal
75-plussers onder de ouderen uit de minderheden is nog gering.
Het is een bekend gegeven dat de zorgbehoeften van ouderen pas op hoge leeftijd
zodanig toenemen dat een beroep op professionele zorg onvermijdelijk wordt. Vóór
de leeftijd van 75 jaar zijn de meeste ouderen goed in staat zich met enige hulp van
verwanten en kinderen zelfstandig te handhaven. Daarna moet vaak professionele
hulp worden ingeschakeld. Het merendeel van de ouderen uit de minderheden heeft
deze leeftijd nog niet bereikt, maar dit gaat in de komende jaren veranderen. Of
dan ook daadwerkelijk een beroep zal worden gedaan op de professionele zorg, en
op welke wijze hierop in het beleid kan worden geanticipeerd, zijn vragen die
verderop in deze slotbeschouwing bij de bespreking van het onderdeel zorg aan de
orde komen. 

Naast de afwijkende leeftijdsverdeling zijn er enkele andere bijzonderheden van de
demografie van ouderen uit de minderheden die de aandacht vragen. In de eerste
plaats hebben velen van hen nog thuiswonende kinderen. In samenhang daarmee
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zijn hun huishoudens veel groter dan die van autochtone ouderen. Er zijn hierin
echter grote verschillen tussen de onderscheiden herkomstgroeperingen. Onder
Surinaamse en Antilliaanse oudere vrouwen komen veel alleenstaanden voor. Ook
is er een substantiële groep alleenstaande oudere Marokkaanse mannen.
Een tweede bijzonderheid van de demografie van Turkse en vooral Marokkaanse
ouderen is het grote leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen. In een groot deel
van hun huishoudens is de man veel ouder dan de vrouw. Bij Marokkaanse ouderen
zijn verschillen van tien jaar geen uitzondering.
Vanuit het oogpunt van zorgbeleid kan het relatief grote aantal alleenstaanden
onder de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen een risicofactor vormen. Meer nog
geldt dit voor de niet zo grote, maar toch substantiële groep alleenstaande
Marokkaanse mannen. In het zorgbeleid is specifieke aandacht voor deze groepen
gewenst. Die is er tot op zekere hoogte wel voor de Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen, maar ontbreekt tot dusver voor de alleenstaande Marokkaanse mannen.

De genoemde bijzonderheden van de demografie van ouderen zijn niet alleen
relevant vanuit het oogpunt van zorgbeleid, ze zijn ook van belang in verband met
maatregelen en wetgeving op het terrein van de sociale zekerheid. De wet- en
regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid is sterk in beweging. De
bijzondere demografische situatie van de ouderen uit de minderheden kan ertoe
leiden dat veranderingen voor hen speciale effecten hebben. Dit kan zich met name
voordoen ten aanzien van de AOW, de bijstand en de kinderbijslag. Het is zaak
hiermee in het sociale-zekerheidsbeleid rekening te houden. Een specifiek
onderdeel hiervan, de bijzondere situatie van ouderen uit de minderheden in
verband met de AOW, wordt besproken in de paragraaf over de financiële positie
van ouderen uit de minderheden (§ 10.4).

Een laatste bijzonderheid van de demografie van ouderen uit de minderheden is
hun remigratie. Personen die tot de eerste generatie van de minderheden worden
gerekend, zijn naar Nederland gemigreerd en kunnen dus ook weer remigreren.
Een deel van hen heeft dat ook gedaan, vooral in de beginjaren van de migratie.
Van degenen die later zijn gekomen, is het overgrote deel gebleven. Het verlangen
naar terugkeer is bij een deel van hen óók gebleven, maar daadwerkelijke terugkeer
is steeds weer uitgesteld. Vooral Antilliaanse en Marokkaanse ouderen zien nog
reële mogelijkheden om te remigreren. 
Van de Turken, Marokkanen en Surinamers remigreren sinds het begin van de
jaren negentig jaarlijks 1.000 tot 2.000 personen. Bij de Antillianen is het aantal
terugkeerders groter, bovendien neemt het bij hen toe. De jaarlijkse aantallen terug-
keerders zijn weliswaar niet erg groot, maar omdat het vooral ouderen zijn die
terugkeren, kan het cumulatieve effect voor de ouderenbevolking uit de
minderheden toch aanzienlijk zijn. Berekend kan worden dat bij constant blijven
van de remigratie op het huidige niveau, uiteindelijk circa 40% van de ouderen zou
terugkeren. De kans dat dit aandeel ook werkelijk wordt bereikt, moet echter alleen
voor de Antillianen reëel worden geacht. 
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Remigratie is het enige aspect van de demografie van ouderen uit de minderheden
waarop de overheid expliciet beleid voert. De overheid heeft de wens tot terugkeer
erkend en faciliteiten ter beschikking gesteld die tot doel hebben de materiële
belemmeringen te verminderen. De tot voor kort belangrijkste regeling voorzag in
een periodieke uitkering in het herkomstland. Deze regeling dateerde van 1985. De
meeste ouderen die zijn teruggekeerd, hebben gebruikgemaakt van de regeling,
maar na een voorspoedige start is de regeling bekritiseerd vanwege tal van
tekortkomingen. Van verschillende kanten is aangedrongen op verbetering. Na een
langdurige heen-en-weerverkeer tussen kabinet en parlement is in het voorjaar van
1998 de Remigratiewet aanvaard, die tegemoetkomt aan vrijwel alle bezwaren die
tegen de oude regeling bestonden.
Het is denkbaar dat de nieuwe wet meer ouderen uit de minderheden in staat stelt
hun telkens weer uitgestelde terugkeer alsnog te verwerkelijken. Of ze die stap ook
zetten, is echter allerminst zeker. Van de oude regeling is gebleken dat zij personen
uit de minderheden niet aanzet tot remigratie. Wel kan de regeling de materiële
bezwaren wegnemen van degenen die plannen hebben. Om aan het gestelde doel te
kunnen beantwoorden, is effectieve voorlichting nodig over de mogelijkheden die
de Remigratiewet biedt. In sommige gevallen is ook een zekere begeleiding
wenselijk. Het Nederlands Migratie Instituut heeft opdracht gekregen hier zorg
voor te dragen.

10.2 Opleiding en beheersing van de Nederlandse taal

Ouderen verwijderen zich steeds verder van het tijdstip waarop zij hun initiële
opleiding hebben afgesloten. Toch kan ook voor ouderen opleiding een belangrijke
hulpbron in hun bestaan zijn. Beter opgeleide ouderen nemen langer deel aan de
arbeidsmarkt, maken meer gebruik van het aanbod van de culturele sector en
blijven langer gezond. 
Het opleidingsniveau van ouderen uit de minderheden loopt sterk uiteen. Van de
Turkse en Marokkaanse ouderen heeft de overgrote meerderheid hooguit lager
onderwijs gevolgd. Vooral onder Marokkaanse vrouwen is bij de meesten ook dat
niet het geval. In samenhang met hun geringe opleiding is het merendeel van de
Turkse en Marokkaanse ouderen er niet in geslaagd zich de Nederlandse taal eigen
te maken. Voor tal van aangelegenheden waarin kennis van het Nederlands en van
de Nederlandse samenleving onontbeerlijk is, moeten zij terugvallen op hun beter
opgeleide kinderen, die de Nederlandse taal wel beheersen. Voor de toekomst is het
van belang te constateren dat 40-54-jarige Turken en Marokkanen uit de eerste
generatie er in dit opzicht niet veel beter voorstaan dan de ouderen.
Het opleidingsniveau van Surinaamse en Antilliaanse ouderen en toekomstige
ouderen is aanzienlijk beter, maar ook bij hen is er een substantieel deel dat geen
behoorlijke opleiding heeft gehad en dat de Nederlandse taal slechts in
rudimentaire vorm beheerst.

Het tegemoet treden van de moeilijkheden die de oude dag met zich meebrengt en
het optimaal profijt trekken van de vele voorzieningen en regelingen die er voor
hen zijn, doet een aanzienlijk beroep op de kennis en cognitieve en
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communicatieve vaardigheden van de ouderen. Wie in dit opzicht minder goed is
toegerust, zal zeker kansen missen om de onaangenaamheden van de ouderdom te
verzachten. Het geringe opleidingsniveau en de beperkte beheersing van het
Nederlands van het merendeel van de ouderen uit de minderheden, plaatst hen in
een ongunstige uitgangspositie. Voor een optimaal gebruik van voorzieningen zijn
zij sterk afhankelijk van anderen. 

De geringe cognitieve toerusting van ouderen uit de minderheden vormt een sociaal
probleem dat een stellingname van de overheid vereist. De overheid heeft hier ook
wel een standpunt over, maar dit is niet erg constructief. Het probleem wordt
onderkend, maar men meent dat er niets aan te doen valt. Als argument hiervoor
wordt aangevoerd dat men van ouderen uit de minderheden niet mag verlangen dat
zij zich alsnog in enige mate in het Nederlands leren uitdrukken of zich op de
hoogte stellen van het functioneren van de Nederlandse samenleving. Een door de
Voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid bepleite prioriteit voor het leren van
Nederlands in het beleid voor ouderen uit de minderheden is door het kabinet
nadrukkelijk van de hand gewezen. Problemen van ouderen uit de minderheden
moeten in de optiek van de overheid worden opgelost door een zorgbeleid waarin
de voorzieningen beter worden afgestemd op hun behoeften en wensen.

Tegen de achtergrond van de in deze rapportage gepresenteerde gegevens valt
moeilijk te ontkennen dat het een groot deel van de ouderen uit de minderheden
aanzienlijke moeite zal kosten de cognitieve toerusting voor de problemen van het
ouder worden substantieel te verbeteren. Door te stellen dat ouderen uit de minder-
heden zich in dit opzicht ook geen inspanningen behoeven te getroosten en dit te
verpakken in de schijnbaar minderhedenvriendelijke argumentatie dat men dit van
hen ook niet mag vragen, kiest de overheid echter wel zeer opzichtig de weg van de
minste weerstand. Met enige kwade wil zou men de opstelling van de overheid ook
kunnen opvatten als een vorm van bevoogding.
Er zijn signalen dat een specifiek op hun uitgangssituatie toegesneden
cursusaanbod voor Nederlands als tweede taal, tegemoetkomt aan een behoefte die
wel degelijk bestaat bij minstens een deel van de ouderen uit de minderheden, en
dan vooral de vrouwen onder hen.
Veel pleit ervoor de beschikbare capaciteit in de volwasseneneducatie niet alleen
voor nieuwkomers in te zetten, maar ook voor ouderen en toekomstige ouderen uit
de minderheden. Dit vereist van de instellingen een actief en wervend beleid. Om
te bereiken dat zij zich hiertoe zetten, is het nodig dat de overheid haar passieve,
beschermende houding ten aanzien van de ouderen uit de minderheden loslaat. 

Een belangrijke overweging voor een activerender overheidsbeleid ten aanzien van
de cognitieve toerusting van ouderen uit de minderheden is hierin gelegen dat het
probleem zich niet beperkt tot de ouderen. De toekomstige ouderen uit de
minderheden hebben er in nauwelijks mindere mate mee te maken, zodat het
probleem zich nog tot in lengte van jaren zal doen gevoelen.
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10.3 Positie op de arbeidsmarkt en sociale contacten

Werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is in Nederland een
bijzonder verschijnsel geworden. Het merendeel van de werkenden houdt het ver
voor de leeftijd van 65 jaar voor gezien en neemt vrijwillig afscheid van de
arbeidsmarkt. De meeste bedrijven en instellingen zien hun oudere werknemers
met een zekere opluchting vertrekken. Het biedt ze de mogelijkheid de oudere
werknemer te vervangen door een jongere, van wie een hogere productiviteit wordt
verwacht.
Ook van de ouderen uit de minderheden zijn er nog maar weinigen aan het werk.
Toch is het beeld van de oudere die vroegtijdig van een welverdiende prepensio-
nering gaat genieten, op vrijwel geen van hen van toepassing. Ouderen uit de
minderheden zonder werk verkeren in die positie doordat ze zijn ontslagen of
arbeidsongeschikt verklaard. Het laatste is in veel gevallen tot op zekere hoogte
gunstiger voor de betrokkenen dan het eerste.
Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zijn niet alleen kenmerkend voor de
arbeidsmarktpositie van de ouderen, maar ook voor die van de toekomstige ouderen
uit de minderheden. Een meerderheid van de niet-werkende ouderen en
toekomstige ouderen uit de minderheden is al langer dan tien jaar werkloos. Hun
kansen op de arbeidsmarkt zijn minimaal. Als langdurig werklozen en met een
gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal komen zij bij de arbeidsbureaus niet
in aanmerking voor bemiddeling. De banenpool en andere vormen van
gesubsidieerde arbeid bieden slechts voor een fractie van hen soelaas. Alleen de
beter opgeleide Surinaamse en Antilliaanse ouderen onttrekken zich aan de
uitzichtloze arbeidsmarktsituatie van hun leeftijdgenoten uit de minderheden.

Het merendeel van de werkloze ouderen uit de minderheden reageert op de situatie
met een houding die het best valt aan te duiden als fatalistisch. Dit fatalisme heeft
een reële basis. Met recht achten deze ouderen hun kansen op werk nihil en doen
zij ook geen moeite meer nog aan het werk te komen. Traagheid en verveling zijn
de dominante kenmerken van hun dagelijks bestaan.
Deze kenschetsing van de situatie van werkloze ouderen uit de minderheden is
meer van toepassing op Turken en Marokkanen dan op Surinamers en Antillianen.
Veel Surinaamse en Antilliaanse ouderen weten hun arbeidsloos bestaan zin te
geven door vrijwilligerswerk en hobby's.

Arbeid is een bron van niet alleen inkomen, maar ook van zingeving en sociale
contacten. Wat dit laatste betreft, is er voor ouderen uit de minderheden die niet
meer werken een zekere compensatie in hun vele contacten met kinderen en andere
verwanten. Van een sociaal isolement van ouderen uit de minderheden blijkt over
het algemeen geen sprake.
Het overheidsbeleid ten aanzien van de arbeidsdeelname van ouderen en toekom-
stige ouderen uit de minderheden wordt gekenmerkt door dezelfde berusting en
passiviteit als het beleid ten aanzien van educatie en het leren van de Nederlandse
taal. Deelname aan arbeid door ouderen uit de minderheden heeft geen prioriteit.
Dit is de enigszins versluierende formulering van het gegeven dat de overheid zich
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in haar arbeidsmarktbeleid neerlegt bij de preferenties van een arbeidsmarkt die
ouderen uit de minderheden liever kwijt dan rijk is.
Anders dan bij het beleid ten aanzien van educatie, kan men op dit punt de
overheid niet geheel ongelijk geven. Het valt niet goed in te zien welke middelen
zij zou kunnen inzetten om de markt op andere gedachten te brengen. De
problematiek van de ontoegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor personen uit de
minderheden blijft echter niet beperkt tot de ouderen uit de eerste generatie; ook de
40-55-jarigen hebben er in hevige mate mee te maken. Alleen al daarom is een
totale passiviteit in het overheidsbeleid ten aanzien van de arbeidmarktpositie van
ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden ongewenst.
Aanknopingspunten voor een actievere opstelling zijn wellicht te vinden in het
langzamerhand redelijk omvangrijke segment van de gesubsidieerde arbeid, waarin
de overheid wel een zekere zeggingsmacht heeft. Reservering van een deel van
deze werkgelegenheid voor ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden
zou een aantal van hen weer enig perspectief kunnen bieden.

10.4 Financiële positie

De geringe arbeidsdeelname van ouderen uit de minderheden heeft tot gevolg dat
zij in veel sterkere mate dan de autochtone ouderen afhankelijk zijn van een
uitkering. Toekomstige ouderen uit de minderheden staan er ook wat dit betreft niet
veel beter voor, maar bij hen zijn er wel duidelijke verschillen tussen Turken en
Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds. Vooral van de
Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in de leeftijdsklassen waar het hier om gaat,
heeft een relatief groot deel werk.
In samenhang met de grotere mate van uitkeringsafhankelijkheid zijn de inkomens
van ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden lager dan die van hun
autochtone leeftijdgenoten. Een twee tot drie keer zo groot deel van hen heeft een
inkomen onder de armoedegrens van 105% van het sociaal minimum. Turkse en
Marokkaanse ouderen zijn er wat hun inkomen betreft in de loop van de tijd op
achteruitgegaan, Surinaamse en Antilliaanse ouderen zijn er daarentegen op voor-
uitgegaan.
De ongunstiger financiële positie van ouderen en toekomstige ouderen uit de min-
derheden blijkt ook uit het gegeven dat een substantieel deel van hen (10%-15%)
schulden maakt of leningen afsluit die hun financiële draagkracht te boven gaan.

Het merendeel van de ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden is
afhankelijk van een uitkering. Een aantal specifieke kenmerken van hun situatie
maakt dat zij vaak niet goed passen binnen de voorwaarden en regels die voor de
verschillende soorten uitkeringen gelden. Het duidelijkst is dit het geval bij de
AOW. Om in aanmerking te komen voor een volledige AOW-uitkering moet men
vijftig jaar in Nederland hebben gewoond. Vrijwel geen van de ouderen uit de
minderheden voldoet aan deze voorwaarde. De korting die wordt toegepast bij een
korter verblijf kan worden gecompenseerd met aanvullende bijstand, maar de
voorwaarden die daarvoor gelden zijn restrictiever dan de voorwaarden voor een
AOW-uitkering.
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Voor ouderen uit de minderheden kan het een onaangename omstandigheid zijn
dat bij een WW- of ABW-uitkering een verblijf in het buitenland van meer dan vier
weken over het algemeen niet is toegestaan. Voor ouderen en toekomstige ouderen
die een deel van het jaar in het herkomstland willen verblijven, het zogeheten
pendelen, levert dit vaak problemen met de uitkeringsinstantie op.

De specifieke kenmerken van ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden
die afhankelijk zijn van uitkeringen leiden vaak tot gecompliceerde situaties. De
verschillende regelingen passen echter wel zodanig in elkaar dat hun inkomens bij
effectief gebruik van de beschikbare mogelijkheden, niet onder het sociaal
minimum hoeven te komen. Daar is in sommige gevallen wel het nodige eigen
initiatief voor vereist, bijvoorbeeld ten aanzien van het aanvragen van aanvullende
of bijzondere bijstand. Voor hulp hierbij kan men terecht bij instanties als de
sociale raadslieden en de sociale advocatuur. Ouderen en toekomstige ouderen uit
de minderheden zijn goed bekend met deze instellingen en zij aarzelen niet een
beroep te doen op hun hulp.

Afgezien van de remigratie-uitkering kent het sociale-zekerheidsbeleid geen
regelingen of vormen van beleid die specifiek zijn gericht op ouderen uit de
minderheden. Hun financiële positie lijkt hier ook geen aanleiding toe te geven.
Deze is weliswaar niet gunstig, maar echte noodsituaties komen vrijwel niet voor.
Een belangrijk deel van de complexiteit van de uitkeringssituatie van ouderen uit
de minderheden is gerelateerd aan de korting op de AOW. Hier is met een
specifieke maatregel veel uitvoeringswinst te behalen. Door voor personen met een
buitenlandse herkomst die een beroep doen op de AOW, het verblijfsduurvereiste te
verlagen van vijftig naar dertig jaar, is het probleem van de korting op relatief
eenvoudige wijze op te lossen. De maatregel is weinig ingrijpend. Ze vereist geen
wijziging in het opbouwbeginsel van de AOW of enig andere ingreep in het stelsel.
Voor de ouderen uit de minderheden zou het een aanzienlijke vereenvoudiging en
voor sommigen van hen ook een verbetering van hun financiële positie met zich
meebrengen.

De AOW heeft het karakter van een algemene volksverzekering en het kan zijn dat
het maken van de hier voorgestelde uitzondering daarom op onoverkomelijke
bezwaren stuit. In dat geval is een alternatief denkbaar waarin de aanvullende
bijstandsuitkering automatisch wordt gekoppeld aan de gekorte AOW-uitkering. In
sommige gemeenten wordt een dergelijke koppeling overigens al toegepast.
Een versoepeling van de ABW- en WW-voorwaarden die een verblijf in het buiten-
land van ten hoogste vier weken toestaan, ligt voor ouderen uit de minderheden ook
in de rede. Vanuit het ouderenwerk is dit hier en daar al gerealiseerd. Teneinde
ongelijke behandeling te voorkomen, verdient een landelijke regeling de voorkeur.

Een meer algemene verbetering van de financiële positie van de ouderen en
toekomstige ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, is
alleen te realiseren door vergroting van hun arbeidsdeelname. In paragraaf 10.3 is
gebleken dat kansen hierop niet groot zijn. In diezelfde paragraaf is echter ook
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vastgesteld dat met een activerender op ouderen uit de minderheden gericht beleid
nog wel enige winst valt te boeken.

10.5 Huisvesting

Ouderen uit de minderheden zijn slechter gehuisvest dan autochtone ouderen. Dit
geldt voor Turkse en Marokkaanse ouderen in sterkere mate dan voor hun
Surinaamse en Antilliaanse leeftijdgenoten. De relatief slechte huisvesting van
Turkse en Marokkaanse ouderen loopt in de pas met de algemene woonsituatie van
deze herkomstgroeperingen. Daarbij is het overigens opmerkelijk dat de kwaliteit
van de woningen van Turkse en Marokkaanse ouderen iets beter is dan die van hun
jongere herkomstgenoten. Het kwaliteitsverschil ten opzichte van de woonsituatie
van autochtonen betreft vooral het beschikbare aantal kamers per persoon en de
grootte van de woonkamer.
De geringere kwaliteit van hun huisvesting brengt Turkse en Marokkaanse ouderen
niet alleen nadelen. Een belangrijk voordeel is dat zij relatief goedkoop wonen. De
betrekkelijk lage huren die zij voor hun sociale-huurwoningen betalen, maken hun
ongunstige financiële positie wat minder problematisch.
De woonsituatie van de Surinaamse en Antilliaanse ouderen is, net zoals die van
Surinamers en Antillianen in het algemeen, in een aantal opzichten anders dan de
woonsituatie van Turken en Marokkanen. De kwaliteit van hun woningen is beter,
ze betalen er ook meer voor en besteden een groter deel van hun inkomen aan
woonlasten. 

Een opmerkelijke bevinding is dat Turken en Marokkanen ook op oudere leeftijd
nog actief proberen hun woonsituatie te verbeteren. Waar autochtone ouderen
geneigd zijn hun relatief grote woningen te verruilen voor een flat of appartement,
zoeken Turkse en Marokkaanse ouderen nog naar een grotere eengezinswoning. De
verhuisgeneigdheid is bij Turkse en Marokkaanse ouderen groter dan bij
autochtone ouderen.
In beleidsstukken worden ouderen uit de minderheden nogal eens gekarakteriseerd
als een uitgebluste groep, die zich neerlegt bij haar ongunstig lot. Uit de in deze
rapportage gepresenteerde gegevens blijkt dat dit voor hun woningmarktgedrag in
ieder geval niet opgaat.
 
De huisvesting van met name Turkse en Marokkaanse ouderen is over het
algemeen slecht afgestemd op de belemmeringen die het ouder worden met zich
meebrengt. Het merendeel van hun woningen is alleen via een trap bereikbaar en
ook binnenshuis is traplopen veelal onvermijdelijk. De mogelijkheden die de
AWBZ biedt tot aanpassing van de woning bij het optreden van fysieke
belemmeringen, zijn maar bij weinig ouderen uit de minderheden bekend.
Hetzelfde geldt voor de zogeheten opplussubsidie voor de woningen van ouderen.

Het aantal ouderen uit de minderheden dat de leeftijd heeft bereikt waarop autoch-
tone ouderen gebruik gaan maken van speciale ouderenhuisvesting, is nog gering.
In paragraaf 10.7 komt de vraag naar de toegankelijkheid voor ouderen uit de
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minderheden van deze woonvormen en van de ermee verbonden voorzieningen nog
een keer terug.
 
Net zoals in het sociale-zekerheidsbeleid is er ook in het huisvestingsbeleid geen
sprake van specifiek beleid voor minderheden, laat staan voor ouderen uit de
minderheden. Het huisvestingsbeleid afficheert zich sinds jaar en dag als een
'kleurenblind' beleid. De in deze rapportage geschetste huisvestingssituatie van
ouderen uit de minderheden geeft geen aanleiding tot specifieke maatregelen. Wel
is het zaak erop te letten dat zij voldoende worden geïnformeerd over de mogelijk-
heden die het beleid biedt om ook hun woonsituatie te optimaliseren. Het blijkt dat
zij hier over het algemeen slecht van op de hoogte zijn. Eerder in deze slotbeschou-
wing is al vastgesteld dat een groot deel van de ouderen uit de minderheden niet
over de cognitieve bagage beschikt die nodig is om de weg te vinden in de proce-
dures die zijn verbonden aan regelingen als de AWBZ, de opplussubsidie en aan
voorzieningen als seniorenwoningen, aanleunwoningen en andere woon-
tussenvoorzieningen voor ouderen. Lang niet op alle plaatsen is hiervoor een
specifiek op behoeften van ouderen uit de minderheden toegesneden hulpaanbod
beschikbaar.

10.6 Gezondheid en het gebruik van gezondheidsvoorzieningen

Beschouwingen over de positie van ouderen uit de minderheden worden vaak
gedomineerd door zorg over hun gezondheidstoestand. Bij velen bestaat de indruk
dat het met de gezondheid van ouderen uit de minderheden niet best is gesteld. Wie
kennisneemt van de reeks lokale onderzoeken waarin aandacht wordt besteed aan
de gezondheid van ouderen uit de minderheden, vindt daarin licht bevestiging voor
deze globale indruk. De ouderen worden in deze publicaties niet zelden afgeschil-
derd als slachtoffers van economische uitbuiting, mensen die ten koste van hun
gezondheid jarenlang hun beste krachten hebben gegeven aan de bedrijven waar-
voor ze hebben gewerkt. Ze zouden voortijdig de kwalen en gebreken zijn gaan
vertonen waar autochtone ouderen pas op veel latere leeftijd last van krijgen. 

Dit beeld is gebaseerd op casuïstiek. Zeker zijn er dergelijke gevallen te vinden,
maar de onderzoeksgegevens die in deze rapportage zijn gepresenteerd laten iets
anders zien. Ze vertonen een consistent en enigszins verrassend patroon, dat voor
Turkse en Marokkaanse ouderen anders is dan voor hun Surinaamse
leeftijdgenoten. De meer objectief vastgestelde gezondheidstoestand van de eerste
groep lijkt niet slechter dan die van autochtone ouderen, maar het oordeel dat de
betrokkenen zelf over hun gezondheid hebben is uitgesproken negatief. Dit
betekent overigens niet dat het dus wel meevalt met de gezondheid van Turkse en
Marokkaanse ouderen.
In de conclusies van hoofdstuk 7 (Gezondheid en het gebruik van gezondheidsvoor-
zieningen) is de veronderstelling geopperd dat de tegenstelling tussen subjectieve
en objectieve gezondheid te maken heeft met de psychosomatische aard van het
merendeel van de klachten van Turkse en Marokkaanse ouderen. Daarbij is
gesuggereerd dat de klachten minstens voor een deel het gevolg kunnen zijn van
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een meer algemeen ongenoegen met de maatschappelijke situatie waarin deze
ouderen terecht zijn gekomen. Ook stressfactoren voortkomend uit de dilemma's
ten aanzien van terugkeer en de hulp die zij van hun kinderen kunnen verwachten,
zouden een rol kunnen spelen.
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de wijze waarop Turken en Marokkanen
klachten presenteren, anders is dan de klachtenpresentatie van de autochtone bevol-
king. Binnen hun herkomstculturen zou het de gewoonte zijn klachten over de
gezondheid eerder en heftiger te uiten dan hier gebruikelijk is. 
Bij Surinaamse ouderen is er een veel grotere overeenstemming tussen subjectieve
en objectieve gezondheidsindicatoren. Op beide typen indicatoren scoren zij
slechter dan autochtone ouderen. Ook in het algemene gezondheidsbeeld van Suri-
naamse ouderen lijkt de aard van de klachten een beslissende rol te spelen.
Somatische aandoeningen als suikerziekte en hoge bloeddruk zijn in belangrijke
mate bepalend voor het verschil in gezondheid met autochtone ouderen. De
klachten zijn in verband gebracht met het voedingspakket en de eetgewoonten van
Surinaamse ouderen. Deze hebben tot gevolg hebben dat zij te veel vetten
consumeren.

Een ander aspect van de gezondheidssituatie van ouderen uit de minderheden dat
in beschouwingen regelmatig opduikt, is de mogelijkheid van ondergebruik van
gezondheidsvoorzieningen. Verondersteld wordt dat de Nederlandse gezondheids-
zorg onvoldoende openstaat voor de specifieke behoeften en wensen van ouderen
uit de minderheden en dat werkers in de gezondheidszorg niet weten hoe ze met
hen moeten omgaan. Ook deze veronderstelling is niet in overeenstemming met de
gegevens die in deze rapportage zijn gepresenteerd. Van een onderconsumptie van
medische voorzieningen is bij ouderen uit de minderheden geen sprake. Bij
sommige groepen is het tegendeel eerder het geval.
Het gebruik van medische voorzieningen door ouderen uit de minderheden lijkt te
beantwoorden aan dezelfde wetmatigheid als de medische consumptie van de
autochtone bevolking: hoe ongezonder men zich voelt, hoe groter de medische
consumptie. Als uitvloeisel hiervan is het gebruik van medische voorzieningen
onder Turkse ouderen het grootst.

In de beschrijving van het beleid voor ouderen uit de minderheden is niet expliciet
aandacht besteed aan het gezondheidsbeleid van de rijksoverheid. De reden is dat
hierover weinig valt te vermelden. De overheid streeft naar een ook voor ouderen
uit de minderheden toegankelijke gezondheidszorg, maar specifieke
beleidsmaatregelen om dit te bewerkstelligen zijn er niet. Wel bevat het algemene
zorgbeleid voor ouderen elementen die ook voor de gezondheidszorg van ouderen
uit de minderheden van belang kunnen zijn. Dit geldt voor activiteiten op het
terrein van de voorlichting over het lokale voorzieningenaanbod, voor de
bevordering van de deskundigheid van het personeel van zorginstellingen ten
aanzien van de zorg voor personen uit de minderheden en voor het beleid ter
vergroting van het aandeel werkenden uit de minderheden in de zorgsector. In de
volgende paragraaf worden hierover enkele opmerkingen gemaakt.



341

Geringe beleidsaandacht voor een onderwerp betekent niet altijd dat er in praktijk
niets gebeurt. Door GGD's wordt in onderzoek, en met name ook op het gebied van
de gezondheidsvoorlichting, veel aandacht besteed aan de minderheden. Werkers in
de gezondheidszorg en zorginstellingen geven blijk van een gevoeligheid voor de
eigen geaardheden van ouderen uit de minderheden. Of zij hier altijd op de juiste
wijze mee omgaan, is een tweede. In individuele interviews tonen ouderen uit de
minderheden grote tevredenheid over de behandeling door artsen en verplegend
personeel; in gesprekken onder elkaar is de toon echter veel negatiever.
De nascholing van artsen biedt hun de mogelijkheid de deskundigheid ten aanzien
van patiënten uit de minderheden te vergroten. In hoeverre hiervan gebruik wordt
gemaakt, is niet duidelijk.

Is er, gegeven de bevindingen die in de rapportage zijn gepresenteerd, reden voor
meer beleidsmatige aandacht voor de gezondheid van en de medische zorg voor
ouderen uit de minderheden? De factoren die verantwoordelijk zijn voor de stress
waaraan Turkse en Marokkaanse ouderen onderhevig zijn en die een belangrijke
factor lijken te vormen in hun gezondheidssituatie, zijn vanuit de gezondheidszorg
moeilijk te beïnvloeden. Wel vragen ze van werkers in de gezondheidszorg wellicht
een andere benadering dan het voorschrijven van pijnstillers, zoals nu veelal
gebeurt. Zo'n andere benadering kost echter meer behandeltijd en dat lijkt op dit
moment het belangrijkste knelpunt voor een aangepaste medische zorg voor deze
ouderen. Het streven naar begrenzing van de kosten van de medische zorg kan het
uittrekken van voldoende tijd voor Turkse en Marokkaanse ouderen bij consult en
behandeling in de weg staan. De efficiencywinst van het beknibbelen op de behan-
deltijd is overigens beperkt. Wat Turkse en Marokkaanse ouderen tekortkomen aan
contacttijd, lijken ze weer in te halen aan contactfrequentie: voor eenzelfde kwaal
gaan ze vaker naar een arts.
Een gezondheidszorgbeleid dat voorziet in een ruimere contacttijd voor ouderen uit
de minderheden kan bijdragen tot vermindering van de aansluitingsproblemen die
zich thans vooral bij Turkse en Marokkaanse ouderen voordoen. 
Anders is het gesteld met de Surinaamse ouderen. Hun specifieke gezondheidspro-
blemen hebben vooral te maken met hun eetgewoonten. De kans dat hier met beleid
iets aan te doen valt, is niet erg groot. Eetgewoonten van minderheidsgroeperingen
maken deel uit van hun cultuur. Die cultuur is niet statisch, maar pogingen om hier
met beleid iets aan te veranderen lopen het gevaar meer slecht dan goed te doen.
Voorlichting dient zich aan als instrument en door de GGD's wordt op dit punt het
nodige gedaan.

10.7 Zorgbehoefte en zorggebruik 

In de zorg voor ouderen is de afgelopen jaren een fijnmazig netwerk van voorzie-
ningen totstandgekomen dat tot doel heeft ouderen zo lang mogelijk een zelfstandig
bestaan te laten leiden. Het merendeel van de ouderen krijgt vroeg of laat te maken
met belemmeringen in het dagelijks functioneren. In een deel van de zorgbehoeften
die hieruit voortvloeien wordt voorzien door hulp van kinderen, verwanten en
bekenden: de zogeheten mantelzorg. Als echter hulp bij de persoonlijke
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lichamelijke verzorging nodig is, wordt veelal de professionele zorg ingeschakeld.
Het is thans gebruikelijk dat ouderen de gang naar een verzorgingshuis of
verpleeghuis pas maken als alle mogelijkheden die tussenvoorzieningen bieden,
zijn opgebruikt.

Ouderen uit de minderheden hebben niet minder te maken met belemmeringen in
het dagelijks functioneren dan autochtone ouderen. Er kan dan ook worden
aangenomen dat hun behoefte aan professionele zorgvoorzieningen op een niveau
ligt dat vergelijkbaar is met dat van autochtone ouderen. Tot dusver blijkt echter
het gebruik van zorgvoorzieningen door ouderen uit de minderheden uiterst gering.
Dit wordt veelal in verband gebracht met een gebrek aan informatie over de
mogelijkheden die er zijn, met een negatief beeld dat ouderen uit de minderheden
van de voorzieningen zouden hebben en met een voorkeur voor een door de eigen
cultuur voorgeschreven zorg door kinderen en verwanten. 
Ouderen uit de minderheden komen uit een traditie waarin de zorg voor ouderen
bijna per definitie mantelzorg is. Zorg voor ouderen als plicht voor de kinderen
maakt deel uit van het normenstelsel van de meeste minderheidsculturen. Het
bewustzijn dat het in een samenleving als de Nederlandse voor de kinderen niet
altijd mogelijk is de zorgplicht na te komen, ontbreekt echter niet. De problemen in
het dagelijks functioneren waar het merendeel van de ouderen uit de minderheden
nu mee te maken heeft, zijn echter van dien aard dat ze in de meeste gevallen met
enige beperkte hulp van de kinderen zijn op te lossen. Die hulp wordt door de
kinderen in ruime mate geboden.

Het is een ervaringsgegeven dat ouderen zich pas op de beschikbare voorzieningen
gaan oriënteren als de nood daar is. Het ligt voor de hand dat dit voor ouderen uit
de minderheden niet anders is. Van een algemene terughoudendheid in het gebruik
van voorzieningen lijkt bij ouderen uit de minderheden geen sprake. Voor
problemen van sociaal-juridische aard maken zij in ruime mate gebruik van de
beschikbare mogelijkheden. Daarbij moet wel worden bedacht dat deelname aan
een dagopvang voor ouderen, het inroepen van thuishulp of het gebruikmaken van
een maaltijdservice iets anders is dan het inwinnen van een juridisch advies.
Specifieke behoeften en wensen die te maken hebben met cultuurgebonden
voorkeuren en tradities spelen bij het gebruik van zorgvoorzieningen een veel
belangrijker rol. Indien hiermee in het aanbod geen rekening wordt gehouden, is de
kans groot dat dit aanbod ouderen uit de minderheden niet bereikt.
Ook een aangepast aanbod moet onder ouderen uit de minderheden bekendheid
krijgen. Een adequate informatievoorziening en voorlichting zijn dus nodig. 

Een passende zorg voor ouderen uit de minderheden vergt in een aantal opzichten
een specifiek zorgaanbod. Om zo'n aangepast aanbod te realiseren, is specifiek
beleid op zijn plaats. Het zorgbeleid van het ministerie van VWS is één van de
weinige onderdelen van het ouderenbeleid dat specifieke elementen voor ouderen
uit de minderheden bevat. Dit beleid concentreert zich op voorlichting en aanpas-
sing van het algemene voorzieningenaanbod aan de behoeften en wensen van
ouderen uit de minderheden. De concrete beleidsactiviteiten op centraal niveau
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blijven beperkt tot het verstrekken van subsidies voor de ontwikkeling van metho-
dieken en instrumenten waarmee op lokaal niveau met ouderen uit de minderheden
kan worden gewerkt. Het NIZW voert het ontwikkelingswerk uit.
De belangrijkste concrete opbrengst van dit beleid is een voorlichtingsmethodiek
voor ouderen uit de minderheden waarmee in de praktijk met succes kan worden
gewerkt. Verder zijn ervaringen met het ontwikkelen van een zorgaanbod voor
minderheden in algemene instellingen op schrift gesteld en zijn de behoeften aan
deskundigheidsbevordering van zorginstellingen in kaart gebracht. Het NIZW is
ook betrokken bij de zogeheten WIN-projecten. WIN staat voor Waardig oud
worden in Nederland. De WIN-projecten moeten dienen als voorbeelden van lokaal
geïntegreerde zorgprojecten voor ouderen uit de minderheden. De ervaringen met
deze projecten zijn wisselend en het blijkt geen sinecure om op lokaal niveau een
structureel aanbod te realiseren. Toch zijn ook binnen deze projecten enkele
resultaten geboekt.
De toekomst van de op ouderen uit de minderheden gerichte onderdelen van het
zorgbeleid is ongewis. Het huidige beleidsprogramma eindigt in 1998, en naar het
zich laat aanzien komt er geen direct vervolg. De opbrengst van het beleid uit de
afgelopen periode is echter verregaand onvoldoende om discrepantie tussen zorg-
vraag en zorgaanbod bij ouderen uit de minderheden weg te werken. Voortzetting
van dit beleid is geboden. Het vertrouwen dat dit ook wel met facetbeleid tot stand
kan worden gebracht, moet misplaatst worden geacht.

Naast beleidsinitiatieven op centraal niveau zijn er in de zorgsfeer ook tal van
provinciale en lokale initiatieven. Vooral de provincie Zuid-Holland onderscheidt
zich hierin en de meestbelovende aanzetten komen dan de uit deze provincie. Op
verschillende plaatsen in Zuid-Holland is categorale dagopvang voor ouderen uit de
minderheden van de grond gekomen. De Haagse dagopvang voor Surinaamse
ouderen is de bekendste. Voorts is er het project Allochtone ouderenadviseurs in
Leiden. De ervaringen met beide voorzieningen zijn gunstig. De projecten voorzien
in een behoefte en verdienen navolging. Niettemin zijn er zijn signalen dat dit soort
projecten vanwege hun specifieke, categorale karakter niet ondersteund worden
door de centrale overheid.

Een apart onderdeel van het zorgbeleid met relevantie voor ouderen uit de minder-
heden, is het streven van de overheid om het aandeel van de minderheden in het
personeel van zorginstellingen te vergroten. Als dit lukt, kan het van substantiële
praktische betekenis zijn voor het oplossen van dagelijkse communicatieproblemen
tussen oudere cliënten/patiënten uit de minderheden en de instellingen.
Ter bevordering van de vergroting van de arbeidsdeelname van personen uit de
minderheden wordt door het ministerie van VWS het Tijdelijke ondersteuningspunt
allochtonen in de zorg (Topaz) gesubsidieerd. Het directe effect van de activiteiten
van Topaz is beperkt, maar in de afgelopen jaren is een groot aantal van personen
uit de minderheden in de zorgsector gaan werken. Toch is er in de zorg nog lang
geen sprake van een evenredige arbeidsdeelname. Met name Turken en Marok-
kanen zijn sterk ondervertegenwoordigd. Een voortzetting van de inspanningen op
dit terrein is gewenst.
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Epiloog: naar een beleid voor ouderen uit de minderheden

In beleidsnota's wordt de positie van ouderen uit de minderheden met een zeker
recht als 'marginaal' omschreven. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat hun
positie in het overheidsbeleid nauwelijks minder marginaal is. Op de belangrijkste
onderdelen van het minderhedenbeleid zijn de ouderen vrijwel afwezig en de doel-
stellingen van het ouderenbeleid worden op minderheden niet van toepassing
geacht. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de ouder wordende eerste
generatie uit de minderheden in het overheidsbeleid de facto wordt behandeld als
een verloren generatie.
Met een primair op zorg gerichte benadering van ouderen uit de minderheden zou
men tot op zekere hoogte vrede kunnen hebben, wanneer zo'n zorgbeleid krachtige
impulsen bevat om de reële discrepantie tussen het voorzieningenaanbod en de
zorgvraag van ouderen uit de minderheden te verminderen. Daar is echter geen
sprake van. Het rijksbeleid beperkt zich tot enkele subsidies voor projecten met een
korte looptijd. Dat deze projecten soms toch nog iets opleveren, is vooral te danken
aan de inzet en het enthousiasme van de direct betrokkenen. Voorts kan er worden
gesproken van een bijna krampachtig te noemen afweer van specifieke, categorale
vormen van zorg.

Een uitsluitend op zorg gerichte beleidsaandacht voor ouderen uit de minderheden
gaat voorbij aan het in deze rapportage uitvoerig gedocumenteerde gegeven dat de
ongunstige situatie van de eerste generatie niet beperkt blijft tot de ouderen.
Personen uit de minderheden in de leeftijdsklasse van 40-54 jaar behoren vrijwel
allen ook tot de eerste generatie. De Turken en Marokkanen in deze leeftijdsklasse
verkeren in een nauwelijks betere positie dan hun oudere herkomstgenoten. Dit
heeft tot gevolg dat de Nederlandse samenleving nog tot in lengte van dagen
geconfronteerd zal worden met deze verloren generatie. Een generatie die het moet
doen met een suboptimale, want niet op de specifieke situatie van haar leden
afgestemde zorg.

Men kan hiervoor kiezen, maar er is ook een andere keuze mogelijk: die voor een
constructief, activerend en breed beleid voor ouderen uit de minderheden dat ernaar
streeft de doelstellingen van zowel het minderhedenbeleid als het ouderenbeleid
ook bij ouderen uit de minderheden naderbij te brengen. De slotbeschouwing van
deze rapportage bevat enkele beleidsaanzetten die zouden kunnen dienen om de
contouren van een dergelijk beleidsprogramma aan te geven. Het activerend beleid
voor ouderen uit de minderheden zou zich om te beginnen op de volgende punten
kunnen richten:
- voortzetting van het huidige remigratiebeleid, met een nadruk op goede

voorlichting en begeleiding van potentiële remigranten van 45 jaar en ouder;
- het ontwikkelen van een cursusaanbod voor het Nederlands als tweede taal in

de basiseducatie, dat is toegesneden op de specifieke kenmerken van ouderen
uit minderheden;

- het scheppen van voldoende ruimte in de basiseducatie voor de deelname van
ouderen en toekomstige ouderen uit de minderheden die niet tot de nieuw-
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komers behoren;
- prioriteit voor het leren van Nederlands en voor maatschappelijke oriëntatie,

ondersteund door een verplichting hiertoe voor uitkeringsafhankelijken;
- het creëren van quota voor ouderen en toekomstig ouderen uit de minderheden

in de gesubsidieerde arbeid en in de sociale-activeringsprogramma's van
gemeenten;

- verlaging van het verblijfsduurvereiste in de AOW voor personen met een
buitenlandse herkomst; of, indien dit niet mogelijk is, het aanbrengen van een
automatische koppeling tussen een gekorte AOW en een aanvullende
bijstandsuitkering;

- het versoepelen van de verplichtingen tot verblijf in Nederland bij het
verstrekken van uitkeringen, om voor ouderen uit de minderheden 'pendelen'
mogelijk te maken;

- het verbeteren van de voorlichting aan ouderen uit de minderheden over de
mogelijkheden tot woningaanpassing;

- instelling van de functie van minderheden-ouderenadviseur als structurele
voorziening op gemeentelijk niveau, om ouderen en toekomstige ouderen uit de
minderheden wegwijs te maken in het stelsel van zorgvoorzieningen;

- het creëren van ruimte in de gezondheidszorg voor de specifieke gezondheids-
problemen van ouderen uit de minderheden en het vergroten van de deskundig-
heid ten aanzien van deze problemen bij werkenden in de gezondheidszorg;

- het geven van krachtige impulsen voor aanpassing van de ouderenzorg aan de
specifieke behoeften en wensen van ouderen uit de minderheden; 

- het scheppen van een zekere ruimte voor en het ondersteunen van veelbeloven-
de categorale initiatieven in de zorg voor ouderen;

- voortzetting van het beleid ter vergroting van het aandeel van de minderheden
in het personeel van zorginstellingen.

Voor een verantwoorde vormgeving van een beleid voor ouderen uit de minder-
heden is goede informatie over hun positie, leefsituatie, behoeften en wensen
onontbeerlijk. In deze rapportage is getracht om met behulp van de gegevens die op
dit moment beschikbaar zijn, een beeld te schetsen dat de werkelijkheid zo getrouw
mogelijk weergeeft. Op verschillende plaatsen is geconstateerd dat het beschikbare
materiaal fragmentarisch is en slechts een partiële beschrijving toelaat. Op andere
plaatsen dienden conclusies met voorbehoud te worden omgeven.
Mocht de keuze voor een activerend en constructief beleid voor ouderen uit de
minderheden worden gemaakt, dan is voor het verder uitwerken van dit beleid een
nieuw, breed opgezet en goed uitgevoerd onderzoek naar hun leefsituatie onont-
beerlijk. 
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SUMMARY

This Minorities Report describes and analyses the demographic trend among
elderly and future elderly members of ethnic minorities, their position in Dutch
society, their living circumstances and health status and the related government
policy. The theme of this summary is the second part of the general question
addressed by the study, concerning the adequacy of government policy in tackling
the problems faced by elderly members of ethnic minorities. To answer this
question, the findings on social position, living circumstances and health are
confronted with the policy analysis. First, however, a few comments are presented
on demographic aspects.

1 Demography and policy

The first generation of ethnic minority immigrants who settled in the Netherlands
in the 1960s and 70s were aged between 25 and 35. They have now reached an age
where they are regarded as being elderly. The number of elderly members of ethnic
minorities has accordingly risen steeply in recent years. The four largest minority
groups currently number around 60,000 over-55s, and their number will continue
to increase for another 10 to 15 years. And yet the elderly form a relatively small
group within the minority population, and their age profile deviates substantially
from that of indigenous elderly people. The number of over-75s among ethnic
minority groups is still small.

It is a known fact that the health care needs of elderly people only increase to the
stage where professional help becomes unavoidable at an advanced age. Before the
age of 75 most elderly people are well able to continue living independently with
some help from relatives and children. Thereafter, professional help is often
needed. The majority of elderly members of minorities have not yet reached this
age, but this is set to change in the coming years. Whether this will lead to
increased demands on professional care, and how this demand can be anticipated in
policy terms, are questions which are dealt with later in this summary.

In addition to the deviating age distribution, there are a number of other striking
features about the demography of elderly members of ethnic minorities which
demand attention. In the first place many of them still have children living at
home. As a result, their households are much larger than those of indigenous
elderly people. There are however large differences here depending on country of
origin. For example, many older Surinamese and Antillean women live alone.
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There is also a substantial group of single older men of Moroccan origin. A second
striking feature of the demography of Turkish and, particularly, Moroccan elderly
people is the large age difference between men and women: in many of these
households the man is much older than the woman, and among elderly Moroccans
differences of ten years are not exceptional.

From the perspective of health care policy, the relatively large number of single
Surinamese and Antillean women could constitute a risk factor. This is even more
true for the smaller but still substantial group of single Moroccan men. Specific
attention for these groups is called for in health care policy. To a certain extent this
attention already exists for the Surinamese and Antillean women, but is so far
lacking for single Moroccan men.

These features of the demography of older people are not relevant only from the
perspective of health care policy, but are also important in connection with
measures and legislation in the field of social security. Social security legislation
and regulations are currently undergoing great changes. The special demographic
situation of elderly members of minorities could mean that some of these changes
have particular consequences for them, for example in the area of old age pensions,
national assistance and child benefit. It is important that social security policy takes
account of this. One specific aspect, i.e. the special situation of elderly members of
minorities with respect to old age pension, is discussed in the section dealing with
the financial position of elderly members of minorities (4).

One final specific aspect of the demography of elderly members of minorities is
their remigration. People belonging to the first generation of minorities migrated to
the Netherlands, and could consequently remigrate to their country of origin. Some
of them have done so, especially in the early years following their migration. The
majority of those who arrived later, however, have remained. Some of these have
retained the desire to remigrate to their country of origin, but have continually
postponed the actual return. Antillean and Moroccan elderly people still have
realistic opportunities to remigrate.

Of the Turks, Moroccans and Surinamese, between 1,000 and 2,000 have
remigrated annually since the early 90s. The number of Antilleans returning is
larger, and increasing. The annual numbers of people returning are not very large,
but since these are mainly elderly people, the cumulative effect on the older
minority population can nevertheless be considerable. Calculations indicate that, if
remigration remains constant at its present level, approximately 40% of the elderly
members of minorities would ultimately return to their country of origin. The
chance that this figure will actually be achieved, however, can only be seen as
realistic for the Antilleans.
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Remigration is the only aspect of the demography of older members of minorities
for which the government has an explicit policy, in the sense that it has
acknowledged the desire to return and made available facilities aimed at removing
the material obstacles. The most important scheme to date provided for a periodic
benefit payment in the country of origin. This scheme was launched in 1985. Most
elderly people who have remigrated have made use of this scheme, but following a
strong start the scheme was criticised on account of its many shortcomings, and
pressure for improvements came from several quarters. After a lengthy process of
being passed backwards and forwards between Cabinet and Parliament, the
Remigration Act was adopted in the spring of 1998. This Act meets virtually all the
objections levelled at the old scheme.

It may be that the new Act will enable more elderly members of minorities to
realise their constantly postponed return. Whether they will actually do so,
however, is anything but certain. Experience with the old scheme showed that it did
not persuade people to remigrate, though it can remove the material objections for
those who already have plans to do so. In order to meet the planned objective,
effective information will be needed on the possibilities offered by the Remigration
Act. In some cases a degree of assistance may also be desirable. The Netherlands
Institute for Migration has been charged with providing this service.

2 Education and command of the Dutch language

As people age, they become increasingly distanced from the moment at which they
completed their initial education. And yet education can be an important aid in the
existence of elderly people. Better educated elderly people continue to participate in
the labour market for longer, make more use of cultural facilities and remain
healthy for longer. The education level of elderly members of minorities varies
greatly. The vast majority of Turkish and Moroccan elderly people have not
progressed beyond primary education; this applies particularly for Moroccan
women. In view of their low education level, the majority of elderly Turks and
Moroccans have failed to master the Dutch language. In many matters in which a
knowledge of the Dutch language and Dutch society is indispensable, they are
forced to rely on their better educated children, who do have command of the Dutch
language. For the future it is important to note that 40-50 year-old Turks and
Moroccans from the first generation are not in a much better position in this respect
than their elders.

The education level of elderly and future elderly Surinamese and Antilleans is
considerably better, but among them too there is a substantial number who have not
had a proper education and who have only a rudimentary command of the Dutch
language.
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Meeting the difficulties of old age and drawing maximum benefit from the many
provisions and schemes available to them makes considerable demands on the
knowledge and cognitive and communicative skills of the elderly. Those who are
less well equipped in this respect will undoubtedly miss opportunities to cushion
the difficulties of old age. The low education level and limited command of the
Dutch language among most elderly members of minorities places them in an
unfavourable starting position. They are highly dependent on others for deriving
maximum benefit from the available provisions.

The low cognitive skills of elderly members of minorities constitute a social
problem which requires a standpoint from the government. Although the
government does in fact have a standpoint on this matter, it is not very
constructive: the problem is recognised but it is felt that nothing can be done about
it. To support this standpoint, it is argued that elderly members of minorities
cannot be expected to begin now learning to express themselves in the Dutch
language or becoming acquainted with the functioning of Dutch society. Calls by
the Provisional Council for Policy on the Elderly for priority to be given to the
learning of Dutch in the policy on elderly members of minorities was emphatically
rejected by the Cabinet. In the government's view, the problems of elderly members
of minorities must be solved through a healthcare policy in which the provisions
are better geared to their needs and requirements.

Against the background of the information presented in this report, it cannot be
denied that a large proportion of the elderly members of minorities will have
considerable difficulty in improving substantially the cognitive skills needed to
cope with the problems of ageing. By stating that elderly members of minorities
also do not need to make any efforts in this respect, and packaging this viewpoint
in the apparently minorities-friendly argument that it is not fair to ask this of them,
means the government is very clearly opting for the path of least resistance. With a
little bad will, the government's attitude could also be seen as a form of
patronisation.

There are signs that offering courses in Dutch as a second language specifically
tailored to their starting situation meets a need which most definitely exists among
at least some elderly members of minorities, and particularly the women among
them. There is much to be said for deploying the available capacity in the adult
education system not only for the benefit of newcomers, but also for current and
future elderly members of minorities. This requires an active, recruitment-oriented
policy on the part of education establishments. To ensure that they do this, the
government will have to abandon its passive, protective attitude with respect to
elderly members of minorities.
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An important consideration for a more ‘activating’ government policy with respect
to the cognitive skills of elderly members of minorities is that the problem is not
limited to the elderly. The future elderly members of minorities are affected to
virtually the same extent, which means this problem will remain well into the
future.

3 Position on the labour market and social contacts

Working until the attainment of retirement age has become an unusual
phenomenon in the Netherlands: most workers decide well before the age of 65 to
leave the labour market voluntarily. The majority of companies and institutions see
their older workers depart with a degree of relief: it gives them a chance to replace
an older employee with a younger worker, from whom a higher productivity is
expected.

There are also few elderly members of minorities in work. And yet the image of the
older person who stops work early to enjoy a well-earned early retirement pension
hardly applies to them at all. Elderly members of minorities without work are in
that position because they have been dismissed or declared unfit for work. In many
cases the latter is to a certain extent the better option for those concerned than the
former.

Unemployment and incapacity for work not only characterise the labour market
position of current elderly members of minorities, but also that of the future elderly.
Most of the non-working elderly and future elderly members of minorities have
been unemployed for more than ten years. Their chances on the labour market are
minimal. As long-term unemployed, and with an inadequate command of the
Dutch language, they are not eligible for placement by employment offices. The
jobs pool and other forms of subsidised employment offer a solution for only a
fraction of them. Only the better educated Surinamese and Antillean elderly people
avoid the hopeless labour market situation of their peers from among the
minorities.

The majority of unemployed elderly members of minorities react to the situation
with an attitude which can best be described as fatalistic. This fatalism has its basis
in reality. These elderly people rightly judge their chances of finding work as nil
and therefore make no effort to do so. Sluggishness and boredom are the dominant
features of their daily existence. This characterisation of the situation of
unemployed elderly members of minorities applies more to Turks and Moroccans
than Surinamese and Antillean people, many of whom are able to give meaning to
their jobless existence through voluntary work and hobbies.
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Work is not only a source of income, but also of a sense of purpose and social
contacts. As regards the latter aspect, elderly members of minorities who no longer
work find some compensation in their many contacts with children and other
relatives. Generally, elderly members of minorities are not in a situation of social
isolation.

Government policy regarding the labour market participation of elderly and future
elderly members of minorities is characterised by the same complacency and
passiveness as the policy on education and learning the Dutch language:
participation in employment by elderly members of minorities is not a priority. This
is a somewhat veiled formulation of the fact that the government simply accepts in
its labour market policy the preferences of a labour market which is anything but
enthusiastic regarding elderly members of minorities.

In contrast to the policy on education, however, the government cannot be said to
be entirely wrong here. It is difficult to see what measures could be taken to change
the attitude of the labour market. The problem of lack of accessibility of the labour
market for members of minorities is not limited to elderly people from the first
generation, however: those in the 40-55 age group are also heavily confronted with
it. For this reason alone, total passiveness in government policy is undesirable.
Possibilities for a more active approach could perhaps be found in the gradually
growing subsidised employment segment, where the government does have a
degree of control. Reserving a part of this employment for elderly and future elderly
members of minorities could offer a number of them some perspective again.

4 Financial position

The low labour market participation rate of elderly members of minorities means
they are much more dependent on state benefits than indigenous elderly people.
Future elderly members of minorities are not much better placed in this respect,
though there are clear differences here between Turks and Moroccans on the one
hand and Surinamese and Antilleans on the other. In particular, a relatively large
proportion of Surinamese and Antillean women in the age categories being
considered here have work.

The higher degree of benefit dependency means the incomes of elderly and future
elderly members of minorities are lower than those of their indigenous peers. Two
to three times as many of them have an income below the poverty line (105% of the
social policy minimum). Elderly Turks and Moroccans have seen their incomes fall
behind over time, while Surinamese and Antillean elderly people have become
better off.
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The weaker financial position of elderly and future elderly members of minorities is
also apparent from the fact that a substantial proportion of them (10-15%) get into
debt or take out loans which are beyond their financial capacity.

The majority of elderly and future elderly members of minorities are dependent on
benefit. A number of specific features of their situation, however, mean they often
do not fit easily within the conditions and rules applying for the various types of
benefit. This is most clearly the case for state old age pension. To be eligible for a
full pension, the recipient must have lived in the Netherlands for 50 years.
Virtually none of the elderly members of minorities meet this condition. The
deduction applied for a shorter term of residence can be offset with supplementary
benefit, but the conditions which apply for that benefit are more restrictive than
those applying for old age pension benefit.

Elderly members of minorities can be adversely affected by the fact that
unemployment or national assistance benefit recipients are generally not allowed to
spend more than four weeks abroad. As a result, elderly and future elderly members
of minorities who wish to spend part of the year in their country of origin often
encounter problems with the benefits agencies.

The specific features of elderly and future elderly members of minorities who are
dependent on benefit often lead to complicated situations. The various schemes do
dovetail to the extent that, provided the various possibilities available are used
effectively, their incomes need not fall below the social policy minimum. In some
cases this requires initiative by the recipients themselves, for example in terms of
applying for supplementary or special assistance. They can obtain help in this from
organisations such as social councillors and the social legal services. Elderly and
future elderly members of minorities are familiar with these organisations and do
not hesitate to call on their help.

Apart from the remigration benefit, the social security policy has no schemes or
policy categories geared specifically to elderly members of minorities, and their
financial position does not appear to create a need for such a policy. Although their
financial position is not good, cases of real hardship rarely occur.

A large part of the complexity of the benefit situation of elderly members of
minorities is related to the deduction from old age pension. Here, a specific
measure could produce significant results. By reducing the residence requirement
from 50 to 30 years for people of foreign origin who claim old age pension, the
problem of the deduction could be solved relatively simply. This is hardly a radical
measure: it requires no changes to the accrual principle of the old age pension
system or any other major changes. It would however represent a considerable
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simplification for elderly members of minorities, and would improve the financial
position of some of them.

Old age pension is a general public insurance system, and making the proposed
exceptions could possibly meet with insuperable objections. In that case an
alternative could be imagined in which the supplementary national assistance
benefit is automatically linked to the reduced old age pension benefit. In some
municipalities such a linkage is already in operation.

Relaxing the national assistance and unemployment benefit conditions which
restrict the period of residence abroad to a maximum of four weeks would also be a
reasonable option for elderly members of minorities. In some cases this has already
been achieved by organisations helping the elderly. To avoid unequal treatment, a
national regulation would be preferable.

A more general improvement in the financial position of elderly and future elderly
members of minorities who have not yet reached pensionable age can only be
achieved by increasing their participation in employment. Section 10.3 showed that
the chances of this happening are not good. In the same section, however, it was
concluded that a policy geared more to the active integration of elderly members of
minorities could produce some results.

5 Housing

Elderly members of minorities have poorer housing than indigenous elderly people.
This applies more for elderly Turks and Moroccans than for their Surinamese and
Antillean peers. The relatively poor housing of Turkish and Moroccan elderly
people is in line with the general housing situation of these migrant groups. It is in
fact striking that the quality of housing of Turkish and Moroccan elderly people is
in fact slightly better than that of their younger compatriots. The difference in
quality in the housing situation of indigenous citizens relates primarily to the
available number of rooms per person and the size of the living room.

The poorer quality of their housing does not only create disadvantages for Turkish
and Moroccan elderly people. One major advantage is that they live relatively
cheaply. The relatively low rents they pay for their social rented housing help make
their unfavourable financial position somewhat less problematic.

The housing situation of elderly Surinamese and Antilleans, like that of
Surinamese and Antillean migrants in general, is different in a number of respects
from that of Turks and Moroccans. The quality of their homes is better, they pay
more for them and they spend a larger proportion of their income on housing costs.
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One striking finding is that Turks and Moroccans continue to seek actively to
improve their housing situation even when they are elderly. Where indigenous
elderly people tend to exchange relatively large homes for a flat or apartment,
elderly Turkish and Moroccan people continue to look for a larger single-family
dwelling. The inclination among Turkish and Moroccan elderly people to move
house is greater than among indigenous elderly people. Policy documents tend to
characterise elderly members of minorities as a worn-out group, who are resigned
to their unfavourable lot. The figures presented in this report show that this is not
the case, at least as far as their housing market behaviour is concerned.

The housing of elderly Turks and Moroccans, in particular, is generally poorly
attuned to the problems associated with ageing. The majority of their homes can
only be reached via a staircase, and internal stairs are also the rule rather than the
exception. The possibilities offered by the Exceptional Medical Expenses Act
(AWBZ) for adapting the home when physical defects occur are known to only few
elderly members of minorities. The same applies for the improvement subsidies for
elderly people's homes.

The number of elderly members of minorities who have reached the age at which
indigenous elderly people begin occupying special housing for the elderly is still
small. Section 10.7 looks at the question of accessibility of these forms of housing
and the associated provisions for elderly members of minorities.

As is the case with social security policy, there is no specific housing policy geared
to minorities, let alone elderly members of minorities. The housing policy has for
years taken pride in being a ‘colour-blind’ policy. The housing situation of elderly
members of minorities as described in this Report does not lead to a need for
specific measures for the housing of elderly and future elderly members of
minorities. It is however important to ensure that they receive sufficient
information regarding the possibilities offered by the policy for optimising their
housing situation. They are generally poorly informed in this respect. Earlier in this
chapter it was observed that a large proportion of elderly members of minorities do
not possess the cognitive wherewithal needed to find their way through the
procedures attaching to schemes such as those offered under the Exceptional
Medical Expenses Act, the home improvements subsidy and provisions such as
homes for the elderly, sheltered housing and other forms of housing specially
geared to the elderly. By no means all municipalities have a service provision
which is specifically geared to the needs of elderly members of minorities.
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6 Health and take-up of health provisions

Discussions on the position of elderly members of minorities are often dominated
by concerns regarding their health status. Many people have the impression that the
health of elderly members of minorities is not good. Examination of the series of
local studies devoting attention to the health of elderly members of minorities
provides some confirmation of this general impression. The elderly people in these
publications are not infrequently presented as victims of economic exploitation,
people who at the expense of their own health have for many years given their best
to the companies for which they have worked. It is suggested that they exhibit the
ailments and disorders at an early age which indigenous elderly people are troubled
by only at a much later age.

This picture is based on case histories. There are undoubtedly such cases, but the
research data presented in this Report show a different situation. They portray a
consistent and somewhat surprising pattern, which is different for Turkish and
Moroccan elderly people than for their Surinamese peers. The more objectively
determined health status of the former group does not appear worse than that of
indigenous elderly people, but the view which these people themselves have about
their health is a pronounced negative one. This does not incidentally mean that the
health of elderly Turks and Moroccans is no cause for concern.

Considering the contrast between subjective and objective health the supposition is
put forward that it has to do with the psychosomatic nature of the majority of
complaints affecting Turkish and Moroccan elderly people. It is suggested that at
least some of the complaints could be the result of a more general dissatisfaction
with the social situation in which these elderly people have ended up. Stress factors
arising from the dilemmas surrounding the return to their country of origin and the
help they can expect from their children could also play a role.
Another explanation could be that the way in which Turks and Moroccans present
their complaints is different from the method used by the indigenous population.
The suggestion is that, in their home cultures, it is usual to complain about health
problems earlier and more loudly than is usual in the Netherlands.

Among Surinamese elderly people there is a much greater correspondence between
subjective and objective health indicators. They score lower than indigenous elderly
people for both types of indicator. The nature of the complaint also appears to play
a decisive role in the general health pattern of Surinamese elderly people. Somatic
disorders such as diabetes and high blood pressure are important in explaining the
difference in health compared with indigenous elderly people. A link is made
between the complaints and the diet and eating habits of Surinamese elderly people,
whereby they consume too many fats.
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Another aspect of the health status of elderly members of minorities which is
regularly seen in the literature is the possibility of underuse of health provisions. It
is assumed that the Dutch healthcare system is insufficiently open to the specific
needs and wishes of elderly members of minorities, and that healthcare workers do
not know how to handle them. This assumption, too, does not tie in with the data
presented in this Report. There is no question of an underconsumption of medical
provisions by elderly members of minorities; in some groups, the opposite is the
case.

Take-up of medical provisions by elderly members of minorities seems to be
governed by the same natural laws as medical consumption of the indigenous
population: the more unhealthy a person feels, the greater the medical
consumption. As a result of this, the take-up of medical facilities is greatest among
elderly Turks.

The description of the policy on elderly members of minorities does not focus
explicit attention on central government health policy. The reason is that there is
little to tell. The government seeks to create a health care system which is
accessible to everyone, including elderly members of minorities, but there are no
specific policy measures to achieve this. The general health care policy for the
elderly does however contain elements which can also be of importance for elderly
members of minorities, for example activities relating to providing information on
local facilities, the promotion of expertise among the staff of health care institutions
in caring for persons from ethnic minorities, and increasing the proportion of
ethnic minority members working in the health care sector. A few comments are
made on this subject in the following section.

Low policy attention for a subject does not always means that nothing happens in
practice. Municipal Health Services devote a great deal of attention in research, and
particularly in the area of health information, to minorities. Health care workers
and institutions are sensitive to the specific characteristics of elderly members of
minorities. Whether they deal with these people in the correct way is another
matter. In individual interviews, elderly members of minorities show great
satisfaction with their treatment by doctors and nursing staff; in conversations with
each other, however, the tone is much more negative.
In-service training for doctors allows them to increase their expertise in dealing
with patients from minorities. To what extent they take advantage of this possibility
is not clear.

Do the findings presented in this Report suggest a need for greater attention by
policymakers for the health and medical care of elderly members of minorities? The
factors responsible for the stress suffered by Turkish and Moroccan elderly people,
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and which appear to be an important factor in their health status, are difficult for
the health care system to influence. They do however perhaps demand a different
approach from healthcare workers than simply prescribing painkillers, as now
frequently happens. However, such a different approach could take longer in terms
of treatment time, and this appears to be the main bottleneck at present preventing
a switch to more appropriate medical care for these elderly people. The drive to
limit the costs of medical care, however, could stand in the way of the need to
reserve sufficient time for Turkish and Moroccan elderly people during
consultations and treatment. The efficiency gains of limiting the treatment time are
in any event limited: what Turkish and Moroccan elderly people lose in contact
time, they appear to make up through contact frequency: visiting the doctor more
often for one and the same complaint.

A health care policy which provides for greater contact time for elderly members of
minorities could contribute to a reduction in the integration problems currently
affecting Turkish and Moroccan elderly people in particular. The situation with
Surinamese elderly people is different; their specific health problems are related
primarily to their eating habits. The chance that this can be altered through policy
is not very great. The eating habits of minority groups form part of their culture;
that culture is not static, but attempts to change it through policy run the risk of
doing more harm than good. Information is an obvious instrument, and the
Municipal Health Services are making major efforts in this area.

7 Care need and take-up

A dense network of facilities has been created in the care of the elderly in recent
years, aimed at enabling the elderly to continue an independent existence for as
long as possible. Most elderly people are sooner or later faced with problems in
their day-to-day functioning. Some of the need for care which arises from this is
met by help from children, relatives and friends: the ‘informal care network’.
However, if help is needed in personal physical care, professionals are usually
called in. It is currently the norm that the elderly only enter a residential or nursing
home once all other options have been exhausted.

Elderly members of minorities are faced with the same problems in day-to-day
functioning as indigenous elderly people, and their need for professional care
provisions can therefore be assumed to be comparable. To date, however, the take-
up of care provisions by elderly members of minorities is extremely small. This is
generally regarded as being linked to a lack of information about the available
facilities, a negative image attributed to elderly members of minorities concerning
the provisions, and a preference for the type of care prescribed by their own culture
and provided by children and relatives.
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Elderly members of minorities come from a tradition in which care for the elderly
is provided almost by definition by the informal care network. Care for the elderly
as a duty of the children forms part of the system of norms in most minority
cultures. There is however an awareness that children in a society such as the
Dutch one cannot always take on this duty of care. On the other hand, the problems
in day-to-day functioning which confront most elderly members of minorities are of
such a nature that they can usually be resolved with some limited help from the
children, who are consequently more than willing to give that help.

Experience shows that elderly people only begin focusing on available provisions
when there is a need to do so. This is unlikely to be different for elderly members of
minorities. There does not appear to be any general reticence among elderly
members of minorities to use the available facilities; they make wide use of the
available possibilities for solving problems of a socio-legal nature. It must however
be borne in mind here that participation in daycare for the elderly, calling in home
help services or making use of a meals service is rather different from making use
of legal advisory services. Specific needs and wishes related to culture-specific
preferences and traditions play a much more important role in the take-up of care
facilities. If no allowance is made for this, there is a great risk that this provision
will not reach elderly members of minorities. Even an adapted provision must be
made known to elderly members of minorities. This demands adequate information.

Appropriate care for elderly members of minorities demands specific care provision
in a number of respects. Specific policy is needed if such a modified care provision
is to be achieved. The health care policy pursued by the Dutch Ministry of Health,
Welfare and Sport is one of the few elements of the elderly policy which contains
specific elements aimed at elderly members of minorities. This policy concentrates
on information and adapting the general provisions to the needs and wishes of
elderly members of minorities. The actual policy activities at central level, however,
remain limited to the granting of subsidies for the development of methods and
instruments for working with elderly members of minorities at local level. 

The Netherlands Institute for Health and Social Services carries out the develop-
ment work. The most important tangible result of this policy is a method of
informing elderly members of minorities which can be successfully used in
practice. In addition, experiences gained with developing a healthcare provision for
minorities in general institutions have been laid down, and the needs of care
institutions in terms of promoting expertise have been charted. The Netherlands
Institute for Health and Social Services has also been involved in the 'WIN'
projects, aimed at enabling people in the Netherlands to grow old with dignity. The
WIN projects are intended to serve as examples of locally integrated healthcare
projects for elderly members of minorities. The experiences gained with these
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projects are varied, and they have not proved to be a sinecure for creating a
structural provision network at local level. Nevertheless, these projects have
produced some results.

The future of the elements of the healthcare policy aimed at elderly members of
minorities is uncertain. The present policy programme ends in 1998, and the signs
are that there will be no direct successor. The results of the policy pursued in the
recent period, however, have proved grossly inadequate to eliminate the
discrepancy between the demand for and provision of care for elderly members of
minorities. Continuation of this policy is essential. However, any confidence that
this can be achieved without special policy measures, must be seen as misplaced.

In addition to policy initiatives at central level, there are also any number of
provincial and local initiatives in the healthcare sector. The province of South
Holland, in particular, sets itself apart here, and the most promising initiatives
consequently originate in this province. Daycare facilities specifically for elderly
members of minorities have been established in several places in South Holland.
The best known is the daycare for Surinamese elderly people in The Hague. There
is also the project for advisors of ethnic minority elderly people in Leiden.
Experiences with both projects are positive. The projects meet a need and deserve
imitation. Nevertheless, there are signs that projects of this type are not supported
by central government because of their specific nature.

A separate area of the healthcare policy which is relevant for elderly members of
minorities is the commitment of the government to increase the number of
members of ethnic minorities in the staff of healthcare institutions. If this succeeds,
it could have substantial practical significance for the resolution of day-to-day
communication problems between elderly clients/patients from minorities and the
institutions.

To promote the increased participation of ethnic minority members in the
employment process, the Ministry of Health, Welfare and Sport subsidises the
project Temporary Support for Ethnic Minorities in Health Care (Topaz). The
direct effect of the activities of Topaz is limited, but the participation by ethnic
minority members in employment in the healthcare sector has increased strongly in
recent years. Nevertheless, their representation among the staff of healthcare
institutions is by no means proportional yet. Turks and Moroccans are particularly
strongly underrepresented. Continuation of the efforts in this area is desirable.
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Epilogue: towards a policy for elderly members of minorities

Policy documents describe the position of elderly members of minorities - to a
certain extent justifiably - as ‘marginal’. At the same time it must be recognised
that their position in government policy is hardly less marginal. The most
important elements of the minorities policy virtually ignore the elderly, and the
objectives of the policy on the elderly is not regarded as applying to ethnic
minorities. The only possible conclusion is that the ageing first generation of
migrants are treated in government policy de facto as a lost generation.

An approach to elderly members of minorities geared primarily towards health care
aspects might be fairly satisfactory if such a policy contained powerful stimuli to
reduce the real discrepancy between the available provisions and the need for care
of elderly members of minorities. This is not happening at the moment, however.
Government policy is limited to a few subsidies for short-term projects. The fact
that these projects sometimes produce results is due largely to the efforts and
enthusiasms of those directly involved in them. There is also an almost rigid
rejection of specific forms of care.

A policy for elderly members of minorities focusing exclusively on health care
ignores the fact, documented widely in this Report, that the unfavourable position
of the first generation of migrants is not restricted to the elderly. Members of
minorities in the 40-54 age group almost all belong to the first generation. The
position of the Turks and Moroccans in this age group is hardly better than that of
their older compatriots. As a result, Dutch society will continue for a long time to
be confronted with this forgotten generation. It is a generation which has to make
do with health care which is less than ideal because it is not geared to their specific
situation.

Such a path is one option, but there is also another alternative: a constructive,
broad active integration policy aimed at elderly members of minorities that seeks to
bring the objectives of both the minorities policy and the policy on elderly closer,
including for elderly members of minorities. The conclusion of this Report contains
a number of policy suggestions which could serve to indicate the contours of such a
policy programme An active integration policy for elderly members of minorities
could initially focus on the following points:
- continuation of the current remigration policy, with the emphasis on good

information and counselling for potential remigrants aged 45 and over;
- the development of courses in Dutch as a second language in the adult basic

education system, geared to the specific characteristics of elderly members of
minorities;

- the creation of sufficient scope within adult basic education to allow
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participation by elderly and future elderly members of minorities who are not
newcomers;

- priority for the teaching of the Dutch language and social orientation, supported
by an obligation to follow these programmes for those dependent on benefit;

- the creation of quotas for elderly and future elderly members of minorities in the
subsidised employment sector and on social activation programmes operated by
municipalities;

- lowering the required period of residence for state old-age pension for people of
foreign origin or, if this is not possible, introducing automatic linkage between
a reduced state pension and a supplementary national assistance benefit;

- relaxing the obligations regarding residence in the Netherlands for the payment
of benefits, to enable elderly members of minorities to ‘commute’ between the
Netherlands and their country of origin;

- improving the information provision to elderly members of minorities regarding
the possibilities for home adaptation;

- setting up a system of advisors to elderly members of minorities as a structural
provision at municipal level, to help elderly and future elderly members of
minorities find their way through the system of care provisions;

- the creation of scope in the health care system to deal with the specific health
problems of elderly members of minorities and to increase the expertise of
health care workers in dealing with these problems;

- providing strong stimuli for the adaptation of the care of the elderly to the
specific needs and wishes of elderly members of minorities;

- creating scope for and supporting promising specific initiatives in the care of
the elderly;

- continuing the policy of increasing the proportion of ethnic minority members
amount health care staff.

The proper formulation of a policy for elderly members of minorities must be based
on reliable information regarding their position, living circumstances, needs and
wishes. This Report, with the help of the currently available data, attempts to
sketch a picture which matches reality as closely as possible. It was observed on
several points, however, that the information available is fragmentary and permits
only a partial description. In other areas conclusions had to be drawn with some
reserve. If it is decided to adopt a constructive, active integration policy for elderly
members of minorities, a new, broadly structured and well conducted study of their
living circumstances will be essential for the further elaboration of that policy.
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BIJLAGE A   GEBRUIKTE DATABESTANDEN EN AANTALLEN
ONDERZOEKSPERSONEN IN DE RELEVANTE LEEFTIJDSKLASSEN

Bestedingsonderzoek allochtone huishoudens (BAH)

Het Bestedingsonderzoek onder allochtone huishoudens in de vier grote steden
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) poogt een eerste aanzet te geven tot
het verwerven van inzicht in bestedingspatronen van allochtonen in Nederland,
teneinde beleid voor deze groepen te kunnen ontwikkelen en bij te stellen.

Doelpopulatie allochtone huishoudens in vier grote steden
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten huishoudens
Steekproefkader bevolkingsregisters Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 

en Utrecht
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte steekproef
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst zo mogelijk in eigen taal
Opdrachtgever Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
Uitvoerder veldwerk Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek

(O+S)
Veldwerkperiode 1995 en 1996
Frequentie eenmalig
Weging naar woonplaats en etniciteit
Berichtgevers hoofd huishouden of partner
Respons 2.508 huishoudens.

Onderzoekspersonen in BAH, naar relevante leeftijdsklassen en herkomstland (absolute aantallen) 

Turkije/Marokko Suriname/Antillen

30-39 jaar 149 157
40-49 jaar 68 145
50-64 jaar 79 69
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Enquête beroepsbevolking (EBB)

In de Enquête beroepsbevolking worden sinds 1987 gegevens verzameld ten
behoeve van de beschrijving van personen naar hun positie op de arbeidsmarkt. De
EBB bevat demografische en arbeidsmarktkenmerken, waaronder één variabele die
de aggregatie tot een huishouden mogelijk maakt. De demografische kenmerken
hebben betrekking op alle leden van het huishouden. De vragen naar positie op
arbeidsmarkt worden alleen gesteld aan personen van 15 jaar of ouder.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder,
zelfstandig wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader geografisch basisregister
Steekproefmethode gestratificeerde meertrapssteekproef: gemeenten,

adressen; stratificatie naar gemeente
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Frequentie continu, sinds 1987
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid
Berichtgevers proxi-interview door ander lid van het huishouden

mogelijk.

EBB'92
Veldwerkperiode 1992
Steekproefomvang 105.000 adressen
Respons 58.000 adressen (55%); 97.359 personen

EBB'93
Veldwerkperiode 1993
Steekproefomvang 109.000 adressen
Respons 60.000 adressen (55%); 89.678 personen

EBB'94
Veldwerkperiode 1994
Steekproefomvang 117.000 adressen
Respons 62.000 adressen (53%); 85.942 personen

EBB'95
Veldwerkperiode 1995
Steekproefomvang 116.000 adressen
Respons 70.000 adressen (60%); 99.137 personen
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EBB'96
Veldwerkperiode 1996
Steekproefomvang 115.000 adressen
Respons 66.000 adressen (57%); 98.197 personen.

Onderzoekspersonen in EBB'92-'96, naar relevante leeftijdsklassen en herkomstland (absolute aantallen)

Turkije Marokko Sur/Antill Zuid-Eur Nederland

40-54 jaar 398 208 570 260 32.728
55-70 jaar 117 132 156 80 17.891

40-49 jaar 272 141 454 208 23.490
50-64 jaar 238 188 236 126 22.161

Gezondheidsenquête Turken (GET)

In de periode oktober 1989-oktober 1990 heeft het Centraal Bureau voor de
Statistiek een afzonderlijke gezondheidsenquête gehouden onder de Turkse
bevolkingsgroep in Nederland. In de reguliere gezondheidsenquête zijn de
aantallen respondenten uit deze bevolkingsgroep te gering voor statistisch
betrouwbare uitspraken over de door deze groep ervaren gezondheidssituatie en het
door deze groep gerapporteerde gebruik van gezondheidsvoorzieningen.

Doelpopulatie Turkse bevolkingsgroep in Nederland
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader gemeentelijke persoonsregisters; plaatselijke 

Vreemdelingendiensten
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, huishoudens
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst in de Turkse taal
Opdrachtgever ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

(WVC)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Veldwerkperiode oktober 1989-oktober 1990
Frequentie eenmalig (dertien deelsteekproeven)
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en 

gemeentegrootte
Berichtgevers voor kinderen zijn de antwoorden gegeven door de

ouders; voor volwassenen zijn alleen in
uitzonderingsgevallen proxi-interviews gehouden

Steekproefomvang 1.657 huishoudens
Respons 1.373 huishoudens (82,9%).
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Onderzoekspersonen in GET, naar relevante leeftijdsklassen (hoofden van huishoudens, absolute aantallen)

35-44 jaar 45-54 jaar �55 jaar

mannen 271 345 90
vrouwen 265 191 64

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 tweetraps: gemeenten, huishoudens
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek

(ISEO)
Frequentie onregelmatig sinds 1989
Berichtgevers hoofd huishouden voor de algemene vragenlijst;

overige leden van het huishouden ouder dan twaalf jaar
krijgen een verkorte vragenlijst

Respons gemiddeld circa 60%.

SPVA'91
Veldwerkperiode voorjaar 1991
Uitvoerder veldwerk AGB Veldkamp
Aantallen 4.030 huishoudens; 12.925 personen

SPVA'94
Veldwerkperiode voorjaar 1994
Uitvoerder veldwerk Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek

(O+S)
Aantallen 4.096 huishoudens; 12.135 personen.
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Onderzoekspersonen in SPVA'91 en '95, naar relevante leeftijdsklassen en herkomstland (absolute aantallen)

Turkije Marokko Suriname Antillen Nederland

25-39 jaar 1.609 1.314 1.332 942 1.306
40-54 jaar 867 932 613 378 810
�55 jaar 206 326 290 136 918

Woningbehoeftenonderzoek (WBO)

Het WBO heeft tot doel het verzamelen van informatie over de huisvestingssituatie,
de woonuitgaven, de gerealiseerde en de gewenste verhuizingen. Daarnaast levert
het WBO informatie over de sociaal-demografische en sociaal-economische
kenmerken van huishoudens. Er zijn verschillende vragenlijsten voor
hoofdbewoners, inwonenden en leden van huishoudens. 

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder,
zelfstandig wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen, huishoudens; woningen
Steekproefkader gemeentelijke persoonsregisters
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte steekproef
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

en Milieu (VROM)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in

samenwerking met verschillende onderzoeksbureaus 
Frequentie vierjaarlijks vanaf 1977, na een pilotonderzoek in 1975
Weging naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit en

woonregio
Berichtgevers in uitzonderlijke gevallen kan de partner van de

steekproefpersoon de vragen beantwoorden
Verslagperiode de gerealiseerde verhuizingen in de vier jaren

voorafgaand aan de datum van ondervraging, de
gewenste verhuizingen binnen een termijn van twee
jaar.

WBO'93/'94
Veldwerkperiode september-december 1993 en november 1993-april

1994
Steekproefomvang 84.326 personen
Respons 63.049 personen (74,5%).
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Onderzoekspersonen in WBO'93/'94, naar relevante leeftijdsklassen en herkomstland (hoofden van huishoudens en
personen)

Turkije/Marokko Sur/Antillen Zuid-Europa Nederland + overige landen

hoofden
30-39 jaar 291 246 67 12.597
40-54 jaar 247 190 127 15.799
55-69 jaar 84 76 49 10.539

personen
30-39 jaar 306 256 74 13.014
40-54 jaar 251 192 129 15.988
55-69 jaar 90 77 51 10.631
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