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VOORWOORD

Voorliggende inventarisatie is vervaardigd in het kader van het onderzoek naar het `Welzijnsbeleid in
de lokale samenleving', een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht op
verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit onderzoeksprogramma
is gestart in 1988 en heeft onlangs zijn eerste fase afgesloten. Naar aanleiding van enkele wijzigingen
in het landelijke en lokale welzijnsbeleid is de bestaande onderzoeksopzet herijkt en meer toegespitst
op belangrijke vraagstukken waarvoor de lokale, maar ook de centrale overheid zich gesteld weet. Die
herziene onderzoeksopzet is in november 1993 eveneens als werkdocument uitgebracht. De eerste
resultaten van de pilot-study in drie gemeenten worden binnenkort gepubliceerd.
De in dit werkdocument bijeengebrachte informatie over het lokale minderhedenbeleid bevat een
eerste inventarisatie van de beleidsdoelstellingen, middelen en prioriteiten die acht gemeenten hebben
geformuleerd in de afgelopen jaren. Deze beschrijving van het vigerende beleid beslaat een tiental
jaren, richt zich op arbeid, onderwijs en welzijn en poogt te achterhalen welke uitgangspunten aan
het gemeentelijke beleid ten grondslag liggen. 
Aan het eind van die inventarisatie wordt een typering van dat beleid gegeven. Die typering dient als
basis voor het vervolgonderzoek waarbij ook andere actoren, zoals instellingen voor sociaal-cultureel
werk in het onderzoek worden betrokken. In het hiervoor genoemde onderzoeksrapport wordt ook een
relatie gelegd tussen het gemeentelijke beleid inzake minderheden en de activiteiten die de
instellingen voor sociaal-cultureel werk ontplooien. De hier gepresenteerde gegevens dienen als
achtergrondinformatie voor die analyse. Bovendien is hier het lokale minderhedenbeleid van de
desbetreffende acht gemeenten weergegeven.
Het SCP acht het van belang deze informatie voor belangstellenden beschikbaar te stellen.
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1  ONDERZOEKSOPZET

1.1 Inleiding

Een van de groepen in de Nederlandse samenleving die beleidsmatig veel aandacht behoeven, is de
groep etnische minderheden. In het kader van het onderzoek naar de ontwikkelingen in het
welzijnswerk en welzijnsbeleid op lokaal niveau, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau op verzoek
van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), thans Volksgezondheid, Welzijn
en Sport geheten (VWS) uitvoert, wordt bijzondere aandacht besteed aan groepen als ouderen,
gehandicapten, minderheden en jongeren.
In dit rapport worden de resultaten van een eerste verkenning gepresenteerd van het beleid van lokale
overheden op het terrein van minderheden. Hoewel de invalshoek van het welzijnsbeleid centraal
staat, wordt ook gekeken naar gemeentelijke initiatieven in belendende beleidssectoren als arbeid en
onderwijs. 

Het minderhedenbeleid heeft betrekking op etnische groepen met maatschappelijke achterstanden.
Het beleid richt zich voornamelijk op Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Op
rijksniveau komt men eind jaren tachtig tot de conclusie dat de positie van minderheden verslechterd
is. De adviezen die de Welzijnsraad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 1989 in haar rapport
Allochtonenbeleid geeft worden door de rijksoverheid overgenomen. Op hoofdlijnen komt dat advies
erop neer dat de bestrijding van maatschappelijke achterstanden bij minderheden via algemeen beleid
gerealiseerd moet worden. Algemene beleidsuitgangspunten, -doelstellingen en -maatregelen gelden
in principe ook voor minderheden. Beleidsinspanningen op het onderwijs- en arbeidsterrein krijgen
prioriteit (WRR 1989). Om die reden wordt ook in dit rapport hieraan aandacht besteed.

Naast de discussie over de koers van het minderhedenbeleid staat de decentralisatiegedachte in de
politieke belangstelling. Achterliggend uitgangspunt bij decentralisatie is dat lokale overheden het
juiste bestuursniveau zijn om het beleid op de lokale problematiek af te stemmen. Om de lokale
overheden hiertoe daadwerkelijk in staat te stellen is het welzijnsbeleid gedecentraliseerd en sociale
vernieuwing op lokaal niveau geïntroduceerd.

In 1987 is de Welzijnswet ingevoerd (Stb. 1987: 73), waarmee de volledige decentralisatie op
welzijnsterrein een feit is. Het doel van de wet is het vergroten van het `maatschappelijk en sociaal
cultureel welbevinden' van `personen en groepen van personen'. De kern van de wet is de verdeling
van de verantwoordelijkheden over drie bestuurslagen. Op rijksniveau heeft men zich met name een
`monitoringfunctie' toebedeeld, het provinciale niveau is verantwoordelijk voor de tweedelijnsfunctie
(de steunfunctie), de eerstelijnsfunctie (ofwel de uitvoering van het werk) is onder directe
verantwoordelijkheid van de lokale overheid gekomen. Met de overheveling van specifieke regelingen
binnen de Welzijnswet ziet de rijksoverheid af van alle inhoudelijke en procedurele voorwaarden en
zijn de gemeenten vrij in de formulering en uitvoering van welzijnsbeleid. De financiering van de
voorzieningen op welzijnsterrein verloopt via het Gemeentefonds.
Onder de welzijnswet valt het `welzijnswerk minderheden', een voorziening die zich richt op het
activeren en ondersteunen van minderheden. Deze voorziening verwijst naar een categoriale
invalshoek. Uit onderzoek blijkt (Rooi 1988; Steinmann 1991) dat zich op welzijnsterrein de
decategorialisering van het welzijnswerk minderheden inzet. Dit betekent dat het uitvoerende werk
gericht op minderheden zoveel mogelijk vanuit algemene voorzieningen aangeboden dient te worden.
Met dit uitgangspunt nemen gemeenten afstand van de categoriale benadering, en gelden de
algemene welzijnsvoorzieningen als uitgangspunt.
Voor de beschrijving van het lokale minderhedenbeleid is het welzijnsterrein slechts één relevante
sector. Op rijksniveau worden ook andere accenten gelegd, te weten het bestrijden van



8

maatschappelijke achterstanden op onderwijs- en arbeidsterrein. De beschrijving van het lokale
minderhedenbeleid zal zich dan ook niet alleen beperken tot het welzijnsterrein. Ook initiatieven met
betrekking tot het wegwerken van achterstanden op onderwijs- en arbeidsterrein worden in de
beschrijving meegenomen.

Met name het in 1991 op lokaal niveau gestarte beleid inzake sociale vernieuwing richt zich op de
bestrijding en het voorkomen van hardnekkige maatschappelijke achterstanden. Het ligt voor de hand
dat bij de bestrijding van maatschappelijke achterstanden zoals dat bij sociale vernieuwing het geval
is, minderheden een doelgroep zijn. Bij sociale vernieuwing worden de problemen van mensen als
uitgangspunt genomen en wordt bezien welke groepen in welke mate worden getroffen. Binnen dit
beleidskader geldt dat beleidsvoerders opteren voor een algemene invalshoek.
Om lokale overheden meer mogelijkheden te bieden om `eigen' sociale vernieuwingsbeleid te voeren
is de Brede doeluitkering (BDU) ingesteld. In de BDU zijn een aantal specifieke regelingen
gebundeld. De BDU wordt gevoed door specifieke regelingen, onder andere op onderwijs- en
arbeidsterrein. De middelen zijn op onderdelen breder inzetbaar dan de regelingen voorschrijven. Om
die reden wordt hieraan in dit onderzoek aandacht besteed.

In hoeverre voor de verbetering van de maatschappelijke positie van minderheden categoriaal beleid
geformuleerd dient te worden is een weerkerend punt in de maatschappelijke discussie: werkt
categoriaal beleid produktief voor het verhogen van de participatie van minderheden of juist niet? In
het recente minderhedenbeleid op rijksniveau is algemeen beleid het uitgangspunt en waar nodig
wordt categoriaal beleid gevoerd. In hoeverre deze uitgangspunten ook gelden op lokaal niveau is
voorwerp van onderzoek. De decentralisatie van het welzijns- en sociale vernieuwingsbeleid heeft
gemeenten meer bevoegdheden gegeven om `eigen' beleid te formuleren en de vraag is dan welke
inhoud aan dat beleid wordt gegeven.
Voor de definiëring van het begrip minderheid wordt aangesloten bij de WRR (WRR 1989). 
Allochtonen zijn inwoners van niet-Nederlandse afkomst. Allochtonen zijn vreemdelingen in
juridische zin; ex-vreemdelingen die tot Nederlander zijn genaturaliseerd; Nederlanders afkomstig uit
de (voormalige) overzeese gebiedsdelen; en hun kinderen tot in de derde generatie. Het begrip
minderheden verwijst naar allochtonen in een achterstandspositie. De maatschappelijke achterstand
kenmerkt zich door een opeenstapeling van problemen (werkloosheid, lage opleiding, sociaal
isolement), de duurzaamheid van de problemen en de overdracht van de problemen op de volgende
generatie.

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:

Hoe heeft het minderhedenbeleid zich op lokaal niveau ontwikkeld? Kiezen gemeenten voor
specifiek minderhedenbeleid of past het beleid binnen algemene beleidskaders gericht op de
bestrijding van maatschappelijke achterstanden?

De opbouw van het rapport is de volgende. Het volgende hoofdstuk bevat een historische schets van
de verschuivingen in het minderhedenbeleid op rijksniveau. Deze beschrijving dient als context te
worden beschouwd voor het lokale minderhedenbeleid en kan tevens als vergelijkingbasis fungeren
voor de interpretatie van dat lokale beleid. 
De hoofdstukken drie, vier en vijf zijn de empirische hoofdstukken, zij hebben respectievelijk
betrekking op de beschrijving van het welzijns-, onderwijs- en arbeidsterrein. In hoofdstuk zes volgen
de samenvatting en de conclusies van het onderzoek.

1.2 Uitwerking van de probleemstelling
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In het onderzoek staat de vraag naar de inhoud van het lokale minderhedenbeleid centraal. In
hoeverre ontwikkelen gemeenten een beleid dat specifiek op minderheden is gericht of wordt
veelmeer algemeen beleid gevoerd gericht op de bestrijding van achterstand? Deze centrale vraag
wordt hierna uitgesplitst in deelvragen en nader uitgewerkt.

Welke uitgangspunten, problemen en doelstellingen liggen ten grondslag aan het lokale
minderhedenbeleid?
De uitgangspunten hebben betrekking op de veronderstellingen waarop het lokale minderhedenbeleid
gebaseerd is. Is het beleid gebaseerd op het uitgangspunt dat minderheden zich tijdelijk of permanent
in de samenleving vestigen? Andere veronderstelling: in hoeverre is bij de formulering van het beleid
uitgegaan van problemen waarmee minderheden in hun leefsituatie te kampen hebben? Op welke
onderdelen richt het beleid zich dan? 
De doelstellingen van beleid verwijzen naar het geconstateerde beleidsprobleem en de oplossingen
daarvan. Uit de doelstelling valt af te leiden hoe men het probleem wil aanpakken: via de inzet van
algemeen beleid met daarbinnen aandacht voor minderheden of kiest men voor specifiek op
minderheden gericht beleid? Met andere woorden: vormt het probleem het uitgangspunt bij de
beleidsontwikkeling of is het behoren tot een minderheidsgroep aanleiding tot specifiek beleid met
specifieke doelstellingen?
Deze onderzoeksvraag geeft inzicht in de veronderstellingen waarop het beleid gebaseerd is, de
problemen die de lokale overheid met betrekking tot minderheden opgelost wenst te zien, en de
manier waarop men dit denkt te bereiken.

Worden algemene en/of categoriale organisaties en instellingen bij de beleidsontwikkeling
betrokken?
Algemene voorzieningen zijn in principe voor iedereen toegankelijk, dus ook voor minderheden. Op
welzijnsterrein betreft het voorzieningen die binnen de welzijnswet vallen. Op de andere terreinen
zijn het de reguliere arbeidsmarkt- en onderwijsvoorzieningen. Categoriale voorzieningen zijn voor
en/of door minderheden opgericht en functioneren ook ten behoeve van deze specifieke doelgroep. 
Welke voorzieningen en organisaties worden betrokken bij de uitvoering van het minderhedenbeleid.
Worden de categoriale organisaties van allochtonen betrokken bij de beleidsontwikkeling en/of
-uitvoering? Stimuleren gemeenten allochtonen om organisaties op te richten?

Hoe rusten gemeenten de betrokken voorzieningen uit om de beleidsdoelstellingen te realiseren: is de
sturing gericht op organisatie- en beheerskwesties en/of op inhoudelijk beleid. Zijn er verschillen te
ontdekken in het beleid tussen de verschillende sectoren.
Gemeenten zijn in beleidsmatig opzicht en in financiële zin betrokken bij het handelen van
instellingen. Bij deze onderzoeksvraag is die relatie tussen gemeentebesturen en
welzijnsvoorzieningen in het geding. Gemeentebesturen subsidiëren de instellingen en het is
voorstelbaar dat daaraan beleidsmatige consequenties worden verbonden, bijvoorbeeld met betrekking
tot het door de instellingen te realiseren aanbod van diensten of voorzieningen. Het onderzoek richt
zich derhalve ook op de politieke sturing: op welke wijze poogt het gemeentebestuur het
instellingenbeleid te beïnvloeden? 
Wanneer die sturing gericht is op organisatie en beheer dan is te denken aan aandachtspunten als de
samenwerking met andere organisaties, het subsidiebeleid, het accommodatiebeleid, en dergelijke.
Inhoudelijke sturing ten opzichte van voorzieningen stelt eisen aan het aanbod. Die kan gericht zijn
op de keuze van doelgroepen. Inhoudelijk beleid kan ook betrekking hebben op het voorschrijven van
prioriteiten die op uitvoerend niveau uitgewerkt dienen te worden. De prioriteiten kunnen aan
specifieke maatschappelijke problemen ontleend worden. Ook kunnen gemeenten inhoudelijke
thema's benoemen, bijvoorbeeld de ondersteuning van de eigen cultuur van minderheden.

1.3 Onderzoeksgemeenten
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Het onderzoek naar lokaal minderhedenbeleid maakt deel uit van het project `Welzijnsbeleid in de
lokale samenleving'. In dit project zijn ontwikkelingen in het welzijnsbeleid en -werk het
onderzoeksobject. De aanleiding vormt de decentralisatie van het welzijnsbeleid zoals neergelegd in
de Welzijnswet. Het doel van deze deelstudie is de beleidsontwikkeling bij lokale overheden te
inventariseren. Bij de selectie van onderzoeksgemeenten is rekening gehouden met geografische
spreiding, grootte, politieke kleur, financiële positie en stabiliteit in inwonertal. Deze eerste
verkenning is uitgevoerd in acht gemeenten: Diever, Bedum, Margraten, Huissen, St. Oedenrode,
Goes, Heerenveen, Lelystad, Nieuwegein, Venlo, Deventer, Dordrecht en Zaanstad. Deze variëren
qua inwonertal van circa 3.600 tot circa 130.000.
In de onderstaande tabel worden gegevens over de bevolkingssamenstelling van de geselecteerde
gemeenten gepresenteerd. Het totaal aantal inwoners en het aantal niet-Nederlanders (absoluut en
relatief) wordt weergegeven.

Tabel 1.1 bevolkingssamenstelling naar nationaliteit (Nederlanders en niet-Nederlanders)

gemeenten inwonertal niet-Nederlanders  niet-Nederlanders per

Diever 3.571 34 1,0
Bedum 10.181 61 0,6
Margraten 13.463 311 2,3
Huissen 15.468 123 0,8
St. Oedenrode 16.533 142 0,9
Goes 32.244 556 1,7
Heerenveen 38.270 962 2,5
Lelystad 58.062 2.444 4,2
Nieuwegein 58.916 1.588 2,7
Venlo 64.392 4.489 7,0
Deventer 67.471 5.148 7,6
Dordrecht 110.473 7.541 6,8
Zaanstad 130.705 9.403 7,2

totaal 619.749 32.802 5,3

Bron: CBS (1991)

De verhouding tussen het aantal niet-Nederlanders en de totale bevolking ligt voor Nederland op
4,3% en voor de onderzoeksgemeenten iets hoger op 5%. Dit wordt binnen deze selectie van
gemeenten veroorzaakt door een oververtegenwoordiging van de grote(re) gemeenten. De percentages
niet-EEG en EEG vormen in de onderzoeksgemeenten een afspiegeling van de verdeling op landelijk
niveau. 
Over de vestigingspatronen van allochtonen in de Nederlandse samenleving is bekend dat in 1988
42,0% van de totale populatie in de vier grote steden gehuisvest is (WRR 1989). Een belangrijke
verklaring voor de vestiging in de grote steden is het aanbod van sociale woningbouw en
voorzieningen voor en door allochtonen. De cijfers maken duidelijk dat het allochtonenvraagstuk in
belangrijke mate een stedelijk vraagstuk is. 

In de nu volgende tabel zullen de niet-Nederlanders weergegeven worden naar categorie. Het
rijksbeleid is zeer stringent in de definiëring van de doelgroep. Zoals eerder gesteld zijn groepen voor
wie de Nederlandse regering een specifieke verantwoordelijkheid voor toelating droeg (werknemers
uit de wervingslanden en hun gezinnen) of die door het Nederlandse koloniale verleden verbonden
waren met Nederland zoals Antillianen, Arubanen, Molukkers en Surinamers doelgroepen van
beleid. 
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Tabel 1.2 Gemeenten en niet-Nederlanders naar nationaliteit

totaal EEG Italië Spanje ië Turkije Marokko Suriname overig
Joegoslav

Diever 34 x x x x x x x x
Bedum 61 x x x x x x x 38
Margraten 311 238 x x x x x x 48
Huissen 123 64 x x x x x x 38
St. Oedenrode 142 52 x x x x x x 64
Goes 556 244 x x x 55 69 151
Heerenveen 962 119 x x 30 317 218 250
Lelystad 2.444 401 49 x x 386 950 159 462
Nieuwegein 1.588 411 41 38 125 72 340 91 504
Venlo 4.489 1.355 78 82 x 1.617 881 35 x
Deventer 5.148 591 230 101 42 3.915 136 44 38
Dordrecht 7.541 1.455 249 291 73 3.595 1.189 181 995
Zaanstad 9.403 1.685 283 423 62 6.092 520 186 813

totaal (absoluut) 32.802 6.214 930 935 332 16.049 4.303 696 3.363

totaal (in %) 100 18,9 2,8 2,8 1 48,9 13,1 2,1 10,2

Bron: CBS (1991)

Naar categorieën uitgesplitst zijn er verschillen wanneer de lokale percentages vergeleken worden
met de landelijke: het gemiddeld aantal Turken ligt in de onderzoeksgemeenten beduidend hoger dan
op landelijk niveau. In de vier grootste gemeenten vormen Turken de grootste groep, in drie
middelgrote gemeenten (Goes, Nieuwegein en Lelystad) zijn Marokkanen het meest
vertegenwoordigd. 

Beleidssectoren
Zoals uit de beschrijving van het rijksbeleid is gebleken is de reikwijdte van het minderhedenbeleid in
de jaren versmald. Vanaf 1989 worden prioriteiten gesteld, de accenten in het minderhedenbeleid
liggen vanaf 1989 op arbeids- en onderwijsterrein. Participatie op deze twee terreinen zou de
participatie van minderheden op andere terreinen (o.a. het welzijnsterrein) vergemakkelijken, zo luidt
de veronderstelling (WRR 1989).
Het welzijnsterrein heeft een belangrijke rol gespeeld wanneer het minderhedenbeleid betreft.
Opvangvoorzieningen en de ondersteuning van de culturele identiteit zijn door de welzijnssector
geïnitieerd. Na de decentralisatie van de welzijnssector zijn gemeenten niet meer verplicht beleid
voor het welzijnswerk minderheden te formuleren. Het is van belang om nieuwe beleidsinspanningen
voor minderheden te onderzoeken. Ook wordt de keuze voor de welzijnssector ingegeven op
pragmatische gronden. De welzijnssector is de primaire invalshoek voor het project `Welzijnsbeleid
in de lokale samenleving'. 
Onder de Welzijnswet vallen 21 voorzieningen van diverse pluimage. Hieruit is een selectie gemaakt.
De voorzieningen zijn in twee categorieën te verdelen: voorzieningen die de culturele
verscheidenheid van de samenleving weerspiegelen en ondersteunen en voorzieningen gericht op het
mobiliseren, vormen en activeren van mensen met als doel de participatie in de samenleving te
bevorderen. Binnen de eerste categorie is gekozen voor het bibliotheekwerk, Amateuristische
kunstbeoefening en kunstzinnige vorming (AKKV). Bij de tweede categorie is een keuze gemaakt
voor het vormings- en ontwikkelingswerk, het club- en buurthuiswerk, het opbouwwerk, het jeugd- en
jongerenwerk, het emancipatiewerk en kinderopvang. Het lokale minderhedenbeleid zal uitwijzen
binnen welke categorie het welzijnswerk minderheden valt.

De accenten die op rijksniveau binnen het minderhedenbeleid worden gelegd richten zich op arbeids-
en onderwijsterrein. Of deze sectoren ook op gemeentelijk niveau prioriteit krijgen is de vraag. Hier
komt naar voren of gemeenten de prioriteiten van de rijksoverheid overnemen. 
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Een argument om de welzijns-, onderwijs- en arbeidssector als onderzoeksobjecten te kiezen is de
functie die men aan de drie sectoren in het rijksbeleid toekent. In het rijksbeleid wordt een scheiding
gemaakt tussen het integratie- en het cultuurbeleid. Het integratiebeleid richt zich op het wegwerken
van maatschappelijke achterstanden op arbeids- en onderwijsterrein. Het cultuurbeleid is van oudsher
de verantwoordelijkheid van het welzijnsterrein geweest. Daar wordt het pluriforme karakter van de
samenleving weerspiegeld. Door deze sectoren op lokaal niveau te onderzoeken wordt duidelijk of de
doelstellingen en functies van de verschillende terreinen zo gescheiden zijn als in het rijksbeleid
gesuggereerd wordt. 

1.4 Methoden en technieken van onderzoek

De onderzoeksmethode is te typeren als een vergelijkende case-studie. Per gemeente zijn per
beleidssector de uitgangspunten, doelstellingen, inzet van categoriaal dan wel algemeen beleid, de
beleidsmaatregelen en de verantwoordelijken voor de uitvoering onderzocht. Van iedere gemeente is
een beschrijving gemaakt. Iedere case is met de andere gemeenten vergeleken (case-comparison
methode). De scores op de verschillende onderdelen van de vraagstelling zijn in een matrix geplaatst,
om de vergelijking te vergemakkelijken. Om de matrix in te vullen is van de volgende
onderzoektechnieken gebruik gemaakt: literatuurstudie, documentenanalyse en interviews.

De conclusies hebben betrekking op de ontwikkelingen in het lokale minderhedenbeleid in de 13
gemeenten. Over de generaliseerbaarheid van de gegevens valt het volgende op te merken. Het doel
van case-studies is te komen tot analytische generalisaties (Yin 1984). Verschillen tussen gemeenten
komen voort uit onderlinge vergelijking. De onderzoeksresultaten verwijzen niet naar het voorkomen
van een bepaald verschijnsel in kwantitatieve zin, zoals bij statistisch onderzoek het geval is. De
onderzoeksresultaten tonen inhoudelijke verschijningsvorm(en) van het lokale minderhedenbeleid. 

Literatuurstudie
In de literatuurstudie is nagegaan wat de ontwikkelingen in het rijksbeleid voor minderheden zijn.
Met name is gelet op de keuzen die op rijksniveau gemaakt zijn. Welke uitgangspunten liggen aan
het rijksbeleid ten grondslag; welke problemen onderkend de overheid en welke prioriteiten worden
gesteld; op welke groepen minderheden dient het beleid zich te richten; wat zijn de doelstellingen van
het beleid; de inzet algemeen/categoriaal beleid; welke maatregelen treft de rijksoverheid en welke
actoren worden bij de uitvoering betrokken.

Ook is nagegaan welke specifieke regelingen geïnitieerd zijn en welke faciliteiten door de
rijksoverheid naar de lokale overheid overgeheveld zijn. Gezien de beleidsvrijheid die met
decentralisatie processen gepaard gaan, kan het lokale minderhedenbeleid in gemeenten verschillen.
Eenduidige uitgangspunten, doelstellingen en oplossingen gelden wellicht niet meer. 

De bronnen voor de literatuurstudie zijn diverse rapporten over het minderhedenbeleid van de
rijksoverheid. Deze zijn afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van
Welzijn Volksgezondheid en Cultuur (VWS). Daarnaast zijn wetenschappelijke studies over en
adviezen aan de rijksbeleid gebruikt.

Documentanalyse
Een belangrijke bron voor de analyse van het lokaal minderhedenbeleid zijn de minderhedennota's en
welzijnsplannen van de gemeenten geweest. Minderhedennota's zijn samenvattingen van
beleidsinspanningen specifiek op minderheden gericht.
Vanaf 1983 is op lokaal niveau welzijnsbeleid voor minderheden te verwachten (gezien de invoering
van de RWM). Niet in alle gemeenten zal op hetzelfde moment een minderhedennota verschenen
zijn. De uitgangspunten en doelstellingen van het beleid zullen in de eerste nota weergegeven zijn, en
wellicht in de tijd geactualiseerd zijn. Vanaf 1983 wordt een schets gegeven van de ontwikkelingen in
het minderhedenbeleid.
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In de gemeente Nieuwegein is geen interview afgenomen met de coördinator minderhedenbeleid. Deze functie is tijdens de1

onderzoeksperiode vacant geweest.

Het startpunt voor de analyse van het beleid op onderwijs- en arbeidsterrein is 1990. Het sociale
vernieuwingsbeleid doet haar intrede in 1990. Hiermee wordt een nieuwe impuls gegeven aan de
achterstandsbestrijding, met een grotere rol voor de lokale overheid.
Dit betekent niet dat de beleidsinitiatieven binnen sociale vernieuwing in alle gevallen `nieuw' beleid
vormen. Het is mogelijk dat `oude' concepten onder sociale vernieuwing geplaatst worden. Of het
binnen sociale vernieuwing om nieuw beleid gaat is hier geen object van onderzoek. Centraal staat de
vraag of gemeenten binnen het sociale vernieuwingsbeleid een relatie leggen met de bestrijding van
maatschappelijke achterstanden bij minderheden.

De volgende vragen worden aan het materiaal gesteld (dit zijn dezelfde als bij de analyse van het
rijksbeleid): welke problemen onderkend de overheid en welke prioriteiten worden gesteld; op welke
groepen minderheden dient het beleid zich te richten; wat zijn de doelstellingen van het beleid; de
inzet algemeen/categoriaal beleid; welke maatregelen treft de rijksoverheid en welke actoren worden
bij de uitvoering betrokken.

Interviews
Bij de vijf kleine gemeenten is een telefonisch interview afgenomen. Dit zijn de gemeenten waar op
grond van de beleidsdocumenten geen specifieke aandacht voor minderheden in het beleid te
ontdekken is.

In de zeven grootste gemeenten  zijn interviews met coördinatoren minderhedenbeleid gehouden. De1

interviews zijn gehouden nadat de beschrijvingen van het beleid op basis van de nota's gemaakt zijn.
De interviews hebben gediend als toets en aanvulling van de beschrijvingen.
Drie hoofdthema's hebben in de interviews centraal gestaan: 
a. de inhoud van het beleid: uitgangspunten, problemen, doelstellingen en oplossingen in het

minderhedenbeleid;
b. de keuze algemeen/categoriaal beleid: welke beleidsvorm en waarom, decategorialisering en

taken beleidssectoren, cultuur- en/of achterstandsbeleid;
c. relatie gemeente/instellingen: gevolgen decentralisatie voor beleid ten aanzien van instellingen,

relatie gemeente uitvoerende instellingen, betrokkenheid allochtonenorganisaties en de
afstemming taken algemene en categoriale instellingen.

Noot
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2  EEN HISTORISCHE SCHETS

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden inhoudelijke ontwikkelingen geschetst van het rijksbeleid ten aanzien van
minderheden vanaf eind jaren zeventig. Bij aanvang van de migratie in de jaren zeventig was het
uitgangspunt dat de migratie van tijdelijke aard zou zijn. Later is in beleidskringen het besef ontstaan
dat immigranten van buitenlandse afkomst zich permanent in de Nederlandse samenleving zouden
gaan vestigen.
Bij de vormgeving van het minderhedenbeleid vormt het dilemma van een keuze voor een algemene
of categoriale aanpak een wederkerend discussiepunt. In de beschrijving van het rijksbeleid ligt het
accent dan ook hierop. De vraag is in hoeverre van algemeen beleid gericht op de bestrijding van
maatschappelijke achterstanden en problemen dezelfde effecten mogen worden verwacht als van
categoriaal beleid met specifiek op de desbetreffende groep gerichte maatregelen. De leefsituatie van
minderheden vraagt wellicht om specifieke maatregelen en voorzieningen. Dit dilemma loopt als een
rode draad door de discussies over de inhoud van het minderhedenbeleid en vormt het thema in dit
hoofdstuk.

2.2 Het rijksbeleid: het dilemma van algemeen en categoriaal beleid

2.2.1 Periode eind 1970-1983: terugkeer- en integratiebeleid

De migratiestroom die zich in de jaren zeventig inzette betrof arbeidskrachten uit de landen rond de
Middellandse zee. Het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van deze buitenlandse werknemers is
tot eind 1970 overwegend gekenmerkt door het uitgangspunt dat deze groepen slechts tijdelijk in
Nederland aanwezig zouden zijn. Het rijksbeleid was tot aan deze periode voornamelijk gericht op
emigratie en de beleidsmaatregelen ten aanzien van immigratie hadden een ad hoc karakter. Het
accent van het beleid lag sterk op tijdelijke maatregelen voor allochtonen die inspeelden op hun
specifieke omstandigheden, met betrekking tot wonen, zorg, onderwijs en welzijn.
Zo is er op onderwijsterrein aandacht voor de `eigen taal en cultuur' van allochtonen. De gedachte
was dat aandacht voor de eigen cultuur en taal remigratie zou bespoedigen; de banden met het land
van herkomst werden niet afgesneden. De functie van het categoriale beleid stond in het teken van de
terugkeer naar het land van herkomst.
Begin jaren tachtig ontstaat in beleidskringen steeds meer het besef dat de migratiestroom een
permanent verschijnsel is. Toch blijft het dilemma van tijdelijk of permanent verblijf doorwerken in
de genomen beleidsmaatregelen: aan de ene kant worden migranten gestimuleerd om naar het land
van herkomst terug te keren, aan de andere kant zijn er maatregelen getroffen die zich richten op
integratie de samenleving.

In 1979 adviseert de WRR de regering om over te gaan tot een formulering van een samenhangend
minderhedenbeleid (WRR 1979). De minister van Binnenlandse Zaken wordt aangewezen als
coördinerend minister. De adviezen van de WRR hebben de basis gevormd voor de Minderhedennota
van 1983. Daarin wordt het uitgangspunt verwoord dat allochtonen zich permanent in de
samenleving zullen vestigen. Dit uitgangspunt leidt tot een beleidswijziging: het streven is erop
gericht algemene voorzieningen toegankelijk te maken voor minderheden en bij het ontwikkelen en
uitvoeren van algemeen beleid daarmee rekening te houden. Dit is een van de belangrijkste
doelstellingen uit de Minderhedennota. Het zou het einde betekenen van specifiek op de
desbetreffende doelgroep gericht beleid. Bij een permanent verblijf zijn een aantal bijzondere
maatregelen niet voldoende. De inpassing van minderheden op de terreinen onderwijs, arbeid,
huisvesting, welzijn staat centraal.
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Allochtonen hebben inmiddels de status van minderheden `verworven'. Het opheffen van
sociaal-economische achterstanden komt centraal te staan, het voorkomen van isolement en het
bevorderen van participatie. Daarnaast het verbeteren van de rechtspositie van allochtonen en het
bestrijden van discriminatie.

2.2.2 Periode 1983-1989: integratie met behoud van de eigen culturele identiteit

Het accent van het minderhedenbeleid ligt in deze periode op vijf beleidsterreinen: huisvesting,
werkgelegenheid, onderwijs, welzijn en wetgeving. Het uitgangspunt is dat allochtonen zich
permanent in Nederland zullen vestigen. Het beleid is gericht op achterstandsbestrijding en op
behoud van de eigen cultuur. De aanpak is gericht op het toegankelijk maken van algemene
voorzieningen en instellingen, wanneer aanpassingen niet voldoende zijn, zullen aanvullend
categoriale maatregelen getroffen worden. In deze periode is steeds meer een verschuiving naar
algemeen beleid te zien.
De eigen cultuur - zo luidt de veronderstelling - bespoedigt integratie van minderheden in de
samenleving. Tussen het streven naar integratie en het behoud van de eigen (culturele) identiteit
bestaat een spanning en roept discussie op. Het OETC kan als voorbeeld dienen. 
Het geven van onderwijs in de eigen taal wordt op rijksniveau gelegitimeerd door de positieve
effecten die dit zou hebben bij de bestrijding van onderwijsachterstanden. De vraag is in hoeverre
deze veronderstelling juist is. Levert het OETC nu een bijdrage aan het verminderen van
onderwijsachterstanden? Enerzijds wordt het negatief gewaardeerd, omdat de lessen OETC
interfereren met het zich eigen maken van de Nederlandse taal, en omdat het onderwijsprogramma
wordt overbelast. Anderzijds levert het OETC een bijdrage aan de onderwijsprestaties van
minderheden als voorwaarde voor het leren van de Nederlandse taal. Hiermee wordt dus een positieve
bijdrage geleverd aan de ontvankelijkheid op andere terreinen.
Wanneer de eigen cultuur als belemmerend voor integratie gedefinieerd wordt ligt de ondersteuning
van overheidszijde niet voor de hand. Dan heeft het aanleren van de Nederlandse taal de hoogste
prioriteit. De eigen taal en cultuur heeft dan een remmende werking. Het behoud van de eigen
culturele identiteit is een zaak voor de minderheden zelf, en dan nog voor zover het integratie niet in
de weg staat (Lucassen en Köbben 1992). 
Hier wordt tegenin gebracht dat in een pluriforme samenleving overheden mogelijkheden moeten
bieden voor het bewaren en ontwikkelen van de eigen cultuur (voorstanders OETC).

Welk standpunt neemt de regering in ten aanzien van het voeren van categoriaal beleid voor de
minderheden of algemeen beleid gericht op achterstandsgroepen? Een aantal problemen bij
minderheden laat zich definiëren als achterstandsproblemen die ook voor autochtone groepen gelden.
De taal- en cultuurverschillen, in de sfeer van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen laten zich echter
niet herleiden tot bestaande achterstandsproblemen van autochtone groepen. Alleen daar waar het
algemene beleid tekort schiet en niet toegesneden is op de specifieke behoeften en problemen van de
doelgroep biedt categoriaal beleid mogelijkheden. Categoriale voorzieningen hebben een functie ten
behoeve van de eerste opvang en begeleiding van pas aangekomen migranten (opvangbeleid), ook in
die gevallen waarin leden van minderheidsgroeperingen zelf categoriale voorzieningen verlangen. Dit
laatste komt voornamelijk voor bij inspraakorganen en belangenbehartiging, het onderwijsveld en het
welzijnswerk.
De ondersteuning van de eigen cultuur (tweede doelstelling van het beleid) krijgt in het kader van de
integratie in de samenleving een instrumentele rol toegekend. 

Binnen de diverse beleidsterreinen worden dan ook verschillende accenten gelegd met betrekking tot
het rekening houden met de culturele identiteit van minderheden.
Binnen het welzijnswerk dient bij het ontwerpen van algemeen beleid rekening te worden gehouden
met minderheden (facetbeleid). Met de invoering van de Rijksregeling welzijn minderheden (RWM)
in 1985 blijven de mogelijkheden voor cultuurbeleving gewaarborgd. De RWM is het produkt van
twee decennia van algemeen welzijnsbeleid en beleid voor minderheden (De Rooi et al. 1988: 7). Met
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de Rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk (Rbr-Scw) wordt een eerste aanzet gegeven voor
activering en stimulering van jeugdige minderheden die geen aansluiting vinden bij het arbeids- en
onderwijscircuit. 
Aan deze beleidswijziging koppelt het ministerie van WVC (VWS) een andere taakverdeling voor de
algemene en categoriale voorzieningen. De categoriale voorzieningen (gesitueerd op provinciaal en
regionaal niveau) zullen een steunfunctie vervullen (de inspanningen concentreren zich op
tweedelijnsactiviteiten als pleitbezorging, voorlichting, studie en onderzoek enz.) ten behoeve van de
professionals binnen het categoriale en algemene welzijnswerk gericht op minderheden. De
eerstelijnstaken voor minderheden zijn de verantwoordelijkheid van de welzijnsvoorzieningen op het
lokale niveau.

Op het terrein van de arbeid staan in deze periode het personeelsbeleid van de overheid, het
stimuleren van etnisch ondernemerschap en de financiering van werkgelegenheidsprojecten ten
behoeve van minderheden centraal. Ook de zogenoemde `quotaregeling' behoort hiertoe (zie
verderop). 

Op onderwijsterrein wordt het intercultureel onderwijs bevorderd in de vorm van onderwijs in de
eigen taal en cultuur. Aandacht voor minderheden komt ook tot uiting binnen het
onderwijsvoorrangsbeleid. Extra middelen worden ter beschikking gesteld voor gebieden die
gekenmerkt worden door een cumulatie van problemen waardoor extra aandacht voor allochtone
kinderen gewaarborgd zou is.

In zijn algemeenheid is er een accentverschuiving te zien: steeds meer wordt het beleid ten aanzien
van minderheden in algemene termen geformuleerd. Dit roept de vraag op naar de redenen daarvoor.
Heeft het categoriale minderhedenbeleid inmiddels zijn grenzen bereikt of zijn er andere factoren in
het spel? 
Entzinger (1990) draagt drie verklaringen aan voor deze verschuiving. De groeiende anti-
minderheidsgevoelens onder de bevolking maken de rechtvaardiging van het minderhedenbeleid
moeilijk, met name waar het gaat om het subsidiëren van specifieke voorzieningen voor
minderheden. In een periode waarin de economie stagneert en er sterk bezuinigd wordt op tal van
voorzieningen wordt een rechtvaardiging niet zonder meer door de bevolking aanvaard. Een tweede
verklaring heeft betrekking op de inhoud van het beleid: welke cultuuruitingen moeten wel
getolereerd worden en welke niet? Dit onderdeel richt zich op de eigen cultuurbeleving van etnische
groepen, bijvoorbeeld het houden van godsdienstbijeenkomsten. Ook hier geldt dat de overheid niet
zonder meer cultuuruitingen van minderheden moet ondersteunen. Het maatschappelijk draagvlak is
hiervoor niet bij voorbaat aanwezig. De belangrijkste verklaring voor de beleidswijziging is de slechte
leefsituatie van allochtonen. Het categoriale beleid is onvoldoende toegerust om die problemen,
voortvloeiend uit een lage scholingsgraad en de hoge werkloosheid op te lossen.

2.2.3 Periode 1989-heden: integratiebeleid

In 1987 vraagt de regering opnieuw advies inzake het minderhedenbeleid aan de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid. De opdracht van de regering aan de Raad komt voort uit twijfels over
de resultaten van het minderhedenbeleid. De regering wijst met name op de geringe resultaten die
geboekt zijn op de beleidsterreinen huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid.
In 1989 verschijnt het advies van de WRR over het te voeren `Allochtonenbeleid'. De aanbevelingen
in dit rapport worden bijna integraal door het kabinet overgenomen. De positie van allochtonen in de
samenleving is marginaal en de participatie in de samenleving gering. Deze positie acht de Raad
onacceptabel, niet alleen gezien vanuit het perspectief van sociale onrechtvaardigheid maar ook
vanwege de verspilling van `human resources'. Binnen de groep allochtonen bestaat een aanzienlijk
potentieel arbeidskrachten dat niet benut wordt. Beleidsinspanningen ten behoeve van arbeid,
onderwijs en scholing worden noodzakelijk geacht. De Raad waarschuwt voor de gevaren van de
ontwikkeling van een etnisch subproletariaat. 



18

De WRR vraagt ook om een herijking van het minderhedenbeleid door een onderscheid aan te
brengen in allochtonen en minderheden. Allochtonen zijn alle personen die zich, komend van elders,
in Nederland hebben gevestigd en hun nakomelingen tot in de derde generatie. Minderheden zijn
groepen allochtonen die in een achterstandssituatie verkeren. Daarnaast richt het beleid zich op
groepen voor wie de Nederlandse overheid een specifieke verantwoordelijkheid voor toelating droeg
(buitenlandse werknemers en vluchtelingen) of die door het koloniale verleden met Nederland
verbonden waren zoals Antillianen, Arubanen, Molukkers en Surinamers. De WRR stelt voor om het
integratiebeleid te richten op alle allochtonen in achterstandssituaties, ongeacht of de groep `erkend'
is of niet.

Het allochtonenbeleid valt in drie onderdelen uiteen: het vreemdelingenbeleid, het integratiebeleid en
het cultuurbeleid. Het vreemdelingenbeleid richt zich op toelating, verblijfsrechtelijke positie en
uitzetting van allochtonen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit. Het cultuurbeleid richt
zich in principe op alle allochtone groepen die uitdrukking willen geven aan hun eigen cultuur en
identiteit, maar die vanwege het allochtoon zijn op bepaalde toetredingsdrempels stuiten. Het is een
verantwoordelijkheid van de groepen zelf of zij een beroep willen doen op faciliteiten in het kader van
dit beleid. Tevens richt het beleid zich op het bevorderen van goede betrekkingen tussen autochtonen
en allochtonen en tussen allochtonen onderling.
Van belang is de ontkoppeling van het cultuur- en het integratiebeleid. De overheid neemt afstand
van het specifieke beleid ten aanzien de eigen cultuurbeleving. De voorwaardenscheppende rol van de
overheid is voor allochtonen gelijk aan die voor autochtonen. Achterstelling noch bevoordeling
behoren hierbij plaats te vinden. Een overheid geconfronteerd met een cultureel pluriforme
samenleving, dient de verscheidenheid binnen die samenleving te respecteren. De vrijheid tot
zelforganisatie, die wettelijk vastgelegd, is moet gewaarborgd worden. Materiële gelijkheid van
allochtone en autochtone organisaties dient te worden gerealiseerd.
Het belangrijkste doel van het allochtonenbeleid is echter integratie: de verbetering van de
participatie van minderheden in maatschappelijke instituties en sectoren. Maatschappelijke
achterstand is het criterium bij de vaststelling van de doelgroepen van dit beleid. Dit beleid richt zich
op de beleidssectoren arbeid, volwasseneneducatie en onderwijs. De veronderstelling hierbij is dat een
effectief integratiebeleid op de genoemde terreinen specifiek beleid op andere terreinen als
huisvesting, gezondheidszorg, justitie en welzijn grotendeels overbodig maakt. De ontkoppeling van
het cultuurbeleid en het integratiebeleid maakt de keuze voor algemeen achterstandsbeleid
gemakkelijker. De culturele achtergrond van allochtonen krijgt geen functionele betekenis meer in
relatie tot integratie. Door culturele achtergronden los van het integratiebeleid te beschouwen vervalt
de reden voor specifiek beleid voor allochtonen. Dan komen oorzaken voor maatschappelijke
achterstanden bij allochtonen en autochtonen overeen en zijn de achterstanden in principe met
dezelfde maatregelen te bestrijden.

Binnen de arbeidsvoorziening speelt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en sociale
partners een belangrijke rol. Met behulp van de wet ter bevordering arbeidskansen worden
werkgevers verplicht om beleid te voeren met als doel een evenredige vertegenwoordiging van leden
van minderheidsgroepen in het personeelsbestand te bewerkstelligen. Op deze manier wordt inzicht
verkregen in de wijze waarop bedrijven zich inspannen ten gunste van minderheden. Ook adviseert
de Raad de regering alleen die bedrijven opdrachten te verschaffen die serieuze pogingen ondernemen
om leden van minderheidsgroepen in dienst te nemen.

Ten aanzien van het reguliere en volwassenenonderwijs wordt voorgesteld betere voorzieningen te
starten voor de opvang van niet-Nederlandstalige leerlingen, zoals opvangklassen voor leerlingen die
op latere leeftijd naar Nederland gekomen zijn, de invoering van taalklassen voor allochtone kleuters
en opvangvoorzieningen voor allochtone kinderen in de voorschoolse periode. Binnen het
volwassenenonderwijs dient de basiseducatie uitgebreid te worden. De Raad is voorstander van een
leerrecht voor volwassen leden van minderheden, maar ook zullen bepaalde groepen verplicht gesteld
worden van het leerrecht gebruik te maken. Voor net aangekomen migranten die ten laste van de
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overheid komen dient een basiseducatieplicht ingesteld te worden. In verband hiermee adviseert de
Raad tot het oprichten van een opvang- en begeleidingsstructuur voor nieuwkomers. Ook dienen er
betere voorzieningen voor beroepsgerichte scholing gestart te worden.

In 1990 brengt minister Dales de regeringsreactie op het WRR-rapport naar buiten. Het uitgangspunt
voor het beleid blijft algemeen beleid waar mogelijk en specifiek beleid of categoriaal beleid waar
nodig. Het centrale uitgangspunt is de bestrijding van achterstanden van minderheden door
intensiveringen binnen het onderwijs, in de volwasseneneducatie en de arbeidsvoorziening. Het
aanbod moet afgestemd zijn op de individuele behoeften, het zogenoemde maatwerk. 
De aanbeveling ten aanzien van de verbreding van de doelgroep waar het integratiebeleid zich op zal
richten neemt de regering niet over. De regering houdt vast aan de eerder omschreven doelgroepen,
en licht toe dat op diverse terreinen faciliteiten voor een ruimere groep niet-Nederlanders dan de
erkende minderheidsgroepen beschikbaar zijn.
In vergelijking met de vorige periode zijn de prioriteiten in het beleid anders komen te liggen. Het
accent ligt bij het integratiebeleid op arbeids- en onderwijsterrein. Het bestrijden van achterstand is
het belangrijkste doel. De ondersteuning van de eigen cultuur als `brug' naar integratie is vervallen.
De regering heeft afstand genomen van de veronderstelling dat met de ondersteuning van de eigen
cultuur een bijdrage geleverd kan worden aan de integratie van minderheden in de samenleving.

2.3 Resumé

In het rijksbeleid zijn vier kenmerkende verschuivingen opgetreden. Het uitgangspunt dat allochtonen
hier tijdelijk verblijven heeft plaatsgemaakt voor het perspectief dat zij zich permanent in de
samenleving vestigen. 
Het aanvankelijke categoriale beleid wordt vervangen door algemeen achterstandsbeleid. Specifiek
beleid wordt binnen algemene beleidsuitgangspunten geformuleerd (facetbeleid). 
Er wordt afstand genomen van de betekenis die de eigen cultuur voor de integratie van minderheden
heeft. De ondersteuning van de eigen cultuur is uit de beleidsdoelstellingen verdwenen. 
Is het beleid aanvankelijk zeer omvattend; steeds meer liggen de prioriteiten in het beleid op
onderwijs- en arbeidsterrein. Het zijn deze vier uitgangspunten die te zamen het integratiebeleid voor
minderheden op rijksniveau uitmaken.
De verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en uitvoering het minderhedenbeleid is vanaf 1985
stapsgewijs verschoven naar de lokale overheid. Voor de analyse van het lokale minderhedenbeleid
vormen de keuzen voor tijdelijk/permanent verblijf, probleemformulering, de doelstellingen van het
beleid, de inzet categoriale en/of algemene maatregelen en de betrokken actoren aanknopingspunten
om het beleid op lokaal niveau te beschrijven.
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3  HET MINDERHEDENBELEID

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het kader geschetst van waaruit het minderhedenbeleid op de diverse
beleidsterreinen geformuleerd wordt. Dit kader wordt afgebakend door de wet- en regelgeving die van
belang is bij het formuleren van beleid voor minderheden. Daarnaast wordt het kader afgebakend
door keuzen van gemeenten die betrekking hebben op de inhoud van het beleid. In de beschrijving
van het rijksbeleid is naar voren gekomen dat vooronderstellingen zoals het permanente of tijdelijke
verblijf van minderheden en de inzet van categoriaal en/of algemeen belangrijk zijn voor de verdere
uitwerking van het beleid.
Allereerst wordt een schets gegeven van de wet- en regelgeving, dit betreft de Welzijnswet en het
Besluit sociale vernieuwing. Daarna volgt een beschrijving van de gemeenten die minderhedenbeleid
geformuleerd hebben, de uitgangspunten en doelstellingen van het beleid, de categorieën waarop het
beleid betrekking heeft en de betrokkenheid van allochtonen bij de gemeentelijke
beleidsontwikkeling.

3.2. Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving bepalen de context waarbinnen lokale overheden hun beleid kunnen invullen.
Er een kort overzicht gegeven van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op welzijnsterrein en het
sociale vernieuwingsbeleid. Beide regelingen zijn in verregaande mate gedecentraliseerd. De
gemeenten hebben vanaf 1990 meer vrijheden om beleid binnen de desbetreffende sectoren te
formuleren.

3.2.1 De Welzijnswet

De Welzijnswet is het sluitstuk van een decentralisatieproces dat gestart is in 1974 na de publikatie
van de Knelpuntennota. Aanvankelijk vond de decentralisatie plaats in de vorm van rijksbijdrage-
regelingen per voorziening of clusters van voorzieningen. Er golden toen vele voorwaarden van
procedurele en inhoudelijke aard. Langzamerhand is het stellen van voorwaarden echter losgelaten,
hetgeen ten slotte uitmondde in de Welzijnswet. Deze wet kent vrijwel geen voorwaarden meer
waaraan de lokale overheid in haar beleidsproces zou moeten voldoen. Sinds 1 januari 1989
ontvangen de gemeenten niet langer van het ministerie van WVC (VWS) een Brede doeluitkering in
het kader van de Welzijnswet, maar ontvangen ze welzijnsgelden via het Gemeentefonds. De
gemeenten zijn vrij om de inkomsten al dan niet aan een bepaald doel te besteden. Met de
decentralisatie is de lokale overheid verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid en de uitvoering en
heeft hierbij een grote vrijheid.
Het ministerie van WVC (VWS) heeft een aanvullende en stimulerende rol en bewerkstelligt dat er
initiatieven worden ontwikkeld om gesignaleerde lacunes op te heffen (WVC 1991a: 9). Participatie
en integratie zijn essentiële doelstellingen die WVC in de jaren negentig op welzijnsterrein
gerealiseerd wil zien. Deze doelstellingen passen binnen het preventiebeleid. Zowel autochtonen als
allochtonen zijn doelgroepen van het beleid en met name de problematiek waar groepen mee
geconfronteerd worden is de invalshoek voor beleid. 

3.2.2 Sociale vernieuwing

Met het aantreden van het derde kabinet-Lubbers in 1989 is het startsein gegeven voor sociale
vernieuwing. Bedoeling is om gemeenten in staat te stellen een beleid te ontwikkelen ter bestrijding
van hardnekkige sociale achterstand. Via deregulering, ontkokering en overdracht van taken en
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bevoegdheden zijn de bestuurlijke voorwaarden geschapen voor de ontwikkeling van het
sociale-vernieuwingsbeleid op lokaal niveau. Dat laat het minderhedenbeleid niet ongemoeid.
Het beleid voor minderheden richtte zich in de jaren tachtig voornamelijk op het wegwerken van
achterstanden onder allochtone groepen, met name op de geringe participatie op de arbeidsmarkt en
op de scholing; bij sociale vernieuwing vormt dit eveneens een centraal punt. Minderheden zijn een
belangrijke doelgroep binnen het sociale-vernieuwingsbeleid. 
Ook wordt binnen het sociale-vernieuwingsbeleid een taak voor het welzijnsterrein geformuleerd.
Deze taak ligt met name op het terrein van de `kwaliteit van de dagelijkse' leefomgeving met een
accent op de jeugd (o.a. club- en buurthuizen). 
Ook binnen de `innovaties op sociaal en cultureel terrein' speelt het welzijnsterrein een rol. Het
integratie- en participatiebeleid kan vanuit de welzijnssector via voorlichting worden ondersteund
(BiZa 1990).
De middelen voor het sociale-vernieuwingsbeleid worden in de Brede doeluitkering (BDU) sociale
vernieuwing gestort en zijn in beginsel niet geoormerkt. De regelingen die betrekking hebben op het
arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid zijn wel geoormerkt. Deze uitkeringen kunnen niet voor andere
doeleinden binnen sociale vernieuwing worden gebruikt. Om welke regelingen het gaat wordt in de
desbetreffende hoofdstukken toegelicht.
De bestedingsvrijheid is op welzijnsterrein groter dan binnen het sociale-vernieuwingsbeleid. De
veronderstelling ligt voor de hand dat de maatregelen op welzijnsterrein meer variatie zullen vertonen
dan binnen het sociale-vernieuwingsbeleid.

3.3 De grenzen van de welzijnssector overschreden

Het minderhedenbeleid is ontstaan vanuit de beleidssector welzijn. Met de invoering van de
Rijksregeling welzijn minderheden (1985) heeft het Rijk gemeenten een inhoudelijke en materiële
stimulans gegeven om minderhedenbeleid te starten. De minderhedennota's uit die tijd hebben echter
betrekking op meer sectoren dan alleen welzijn. Ook werkgelegenheids-, onderwijs- en
huisvestingsbeleid vallen hieronder. Die laatste zijn overigens niet altijd succesvol geweest. In de
evaluatie van het minderhedenbeleid van de jaren tachtig komt de gemeente Nieuwegein tot een
conclusie die indicatief is voor de resultaten van het minderhedenbeleid in die periode. Uit een
overzicht van uitgevoerde en niet uitgevoerde beleidsmaatregelen blijkt dat de laatste categorie de
eerste overtreft. Het gemeentebestuur komt tot de volgende conclusie:

"Positief zijn de ontwikkelingen op het terrein van sociaal-cultureel werk te noemen. Verschillende
organisaties hebben zich georganiseerd, de toenemende participatie in groepsverband blijkt de
individuele participatie van allochtonen te stagneren. Wat de positie op de arbeidsmarkt en de
werkgelegenheidssituatie voor allochtonen betreft zijn taken blijven liggen. Na verloop van vier
jaren blijkt de aandacht voor allochtonen op sommige terreinen verflauwd en hebben een aantal
voorgestelde maatregelen nooit een kans van slagen gehad" (evaluatie minderhedenbeleid 1989
Nieuwegein).

Deze ontwikkelingen binnen het minderhedenbeleid worden in de overige onderzoeksgemeenten
bevestigd. Het gevolg hiervan is dat eind jaren tachtig aanhoudende achterstanden bij minderheden
op arbeids- en onderwijsterrein worden geconstateerd. In het rijksbeleid krijgen daarop de
beleidsterreinen arbeid en onderwijs prioriteit. Het minderhedenbeleid in de vijf grootste gemeenten
geeft prioriteit aan de beleidssectoren arbeid, onderwijs en welzijn. De gemeente Zaanstad geeft als
enige geen prioriteit aan de welzijnssector. In de gemeenten Lelystad en Heerenveen, die nog uitgaan
van nota's uit respectievelijk 1983 en 1987, is het aantal sectoren dat bij het minderhedenbeleid
betrokken wordt nog steeds groot. Ook daar worden de sectoren arbeid, onderwijs en welzijn
genoemd. In deze gemeenten is men echter niet tot prioriteitsstelling overgegaan.
De voorkeur van de grotere gemeenten voor de sectoren arbeid en onderwijs sluit aan bij de
prioriteitsstelling van het regeringsbeleid. De lokale overheden zien de reikwijdte van het
integratiebeleid echter breder, gelet op de prioriteit voor de welzijnssector. Uitgangspunt van beleid is
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dat integratie (participatie) op de terreinen arbeid en onderwijs integratie op andere terreinen,
waaronder het welzijnsterrein, zal bevorderen. Het arbeidsproces wordt beschouwd als `springplank'
naar maatschappelijke integratie. Participeren in het arbeidsproces maakt het mogelijk om te
ontsnappen aan financiële, sociale en culturele marginaliteit. Het accent van het beleid komt te liggen
bij inspanningen die achterstanden op onderwijs- en arbeidsterrein verkleinen. Integratie binnen
overige sectoren verloopt dientengevolge gemakkelijker. In het regeringsbeleid komt men tot de
constatering dat de participatie van minderheden ook op welzijnsterrein te wensen overlaat,
beleidsinspanningen op dit terrein krijgen echter geen prioriteit. 

3.4 Het minderhedenbeleid

In acht van de dertien onderzochte gemeenten is vanaf het begin van de jaren tachtig een
minderhedenbeleid geformuleerd. Vijf gemeenten hebben daarentegen geen minderhedenbeleid
ontwikkeld. Begin jaren negentig is deze situatie ongewijzigd. Het zijn naar inwonertal de kleinste
gemeenten. Geografisch gezien liggen deze buiten de Randstad, in het Oosten (Bedum, Diever,
Huissen) en in het Zuiden (St. Oedenrode en Margraten) van het land. 

3.4.1 De vijf gemeenten zonder minderhedenbeleid

Het ontbreken van minderhedenbeleid in de kleinste gemeenten (Diever, Bedum, Margraten, Huissen
en St. Oedenrode) betekent niet dat er geen inwoners van buitenlandse afkomst in de gemeente
woonachtig zijn. Deze zijn echter vooral afkomstig uit de EEG-landen. De doelgroepen van het
minderhedenbeleid die door de WRR worden genoemd zijn nauwelijks in deze kleine gemeenten
gevestigd. De gemeentebesturen geven te kennen dat het geringe aantal allochtonen er de
voornaamste oorzaak van is dat geen minderhedenbeleid geformuleerd is. Gelet op de geringe
aantallen zouden gemeentebesturen het principe kunnen hanteren om bij afzonderlijke voorzieningen
te pleiten voor deze groep. Uit de beleidsstukken van desbetreffende gemeenten is echter niet af te
leiden dat zij voor een dergelijke aanpak kiezen.
In deze gemeenten met een relatief laag aantal allochtonen geldt dat eventuele verschillen in
maatschappelijke positie tussen autochtonen en allochtonen geen uitgangspunt vormen voor beleid.
Een uitspraak over het permanente dan wel tijdelijke verblijf van minderheden is in de beleidsnota's
niet terug te vinden. 
Deze gemeenten kiezen derhalve voor algemeen beleid. Allochtonen worden in de lokale samenleving
van overheidswege net zo tegemoet getreden als Nederlandse inwoners. In de praktijk betekent dit dat
allochtone inwoners alleen in algemene instellingen kunnen participeren. De gemeenten stimuleren
de allochtone inwoners niet om zelf organisaties op te richten. Ook binnen algemene voorzieningen
worden geen initiatieven genomen om minderheden een eigen positie te geven. De eigen cultuur van
minderheden wordt niet `gebruikt' om de participatie van minderheden in de Nederlandse
samenleving te vergroten. 

3.4.2 De acht gemeenten met minderhedenbeleid

In de acht grote(re) gemeenten is vanaf het begin van de jaren tachtig minderhedenbeleid
geformuleerd. Niet iedere gemeente beschikt evenwel over recente beleidsnota's. In de gemeente
Deventer worden geen specifieke beleidsnota's geschreven, wel een notitie waarin de maatregelen
voor minderheden bijeengebracht zijn. 
Drie kleinere gemeenten baseren zich op minderhedennota's uit de jaren tachtig (Goes heeft geen
beleid geformuleerd). De vier grootste gemeenten, hebben wel recent beleidsuitgangspunten en
doelstellingen geformuleerd.
Twee uitgangspunten zijn van belang voor de beleidsontwikkeling van gemeenten: 
- minderheden zullen zich permanent in Nederland vestigen;
- er wordt in principe gekozen voor de inzet van algemeen beleid.
Gemeenten nemen afstand van tijdelijke categoriale (opvang)voorzieningen en kiezen voor structurele
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aandacht voor minderheden binnen algemene beleidsuitgangspunten. De gemeenten zijn geen
voorstanders van een geïsoleerde aanpak van problemen bij minderheden. Dit betekent dat
beleidsmaatregelen die zich op minderheden richten binnen algemene beleidskaders geformuleerd
dienen te worden. Categoriale inspanningen worden niet uitgesloten maar alleen waar dat nodig is.
Het ontstaan van nieuwe categoriale voorzieningen wordt niet gestimuleerd. 
De formulering van de beleidsdoelstellingen is op vorenstaande uitgangspunten gebaseerd. Er zijn
twee essentiële aspecten te ontdekken: het bereiken van integratie van minderheden in de lokale
samenleving en het stimuleren van het behoud van de eigen cultuur. De gemeenten voeren een twee
sporen beleid. Hier wijkt het lokale beleid af van de centrale overheid. Of de twee sporen ook
nevengeschikt zijn in het beleid zal nog moeten blijken. Integratie betekent bij deze gemeenten het
verhogen van de participatie van minderheden binnen de algemene voorzieningen. De taakstelling
die gemeenten zichzelf opleggen is het toegankelijk maken van voorzieningen voor minderheden. Het
uitwerken van facetbeleid heeft daarbij prioriteit.

Het behoud van de eigen culturele identiteit vormt de tweede doelstelling van het beleid. Maar aan de
concretisering van deze doelstelling besteden gemeenten in de beleidsnota's minder aandacht. De
gemeenten zijn voornemens de eigen cultuur beleving van allochtonen te ondersteunen. Hier is
categoriaal beleid van toepassing. Over het doel van de ondersteuning heersen verschillende
opvattingen. Gemeenten zien hierin mogelijkheden om de organisatiegraad te stimuleren
(Heerenveen) of het behoud van de eigen cultuur (Nieuwegein, Deventer, Venlo en Lelystad).
Zaanstad zal deze organisaties tijdelijk ondersteunen totdat algemene voorzieningen het aanbod voor
minderheden hebben overgenomen. De ondersteuning zal uiteindelijk, ongeacht de verschillende
redenen, een functie hebben om integratie te bespoedigen.

De uitgangspunten en doelstellingen lopen in de beleidsdocumenten slechts weinig uiteen. 
Het geheel overziend zijn de doelstellingen van het beleid een uitwerking van het uitgangspunt dat
minderheden permanent deel uitmaken van de lokale samenleving. De gemeenten zijn voornemens
om binnen algemene beleidsconcepten categoriale maatregelen te formuleren (facetbeleid). Het accent
ligt ook op het toegankelijk maken van algemene voorzieningen voor minderheden. Dit uit zich ook
in de keuze om beleidsmaatregelen voornamelijk in te zetten binnen het algemene beleid. Het
categoriale beleid vormt een aanvullend onderdeel binnen het beleid.
Het beleid heeft derhalve zowel betrekking op het vergroten van de toegankelijkheid van algemene
voorzieningen als op de ondersteuning van de eigen cultuur. Daarmee voldoet het aan de voorstelling
van integratie. De uitgangspunten voor de inzet van het instrumentarium zijn hiermee gegeven: facet-
en categoriaal beleid (de laatste vorm met terughoudendheid). Het beleid met betrekking tot integratie
is te beschouwen als een overgangsfase, gezien de tijdelijke ondersteuning van de eigen cultuur. Op
termijn zal dit onderdeel voor het lokale beleid geen betekenis meer hebben. Wanneer minderheden
geïntegreerd zijn, betekent dit (binnen het lokale beleid) dat zij op evenredige wijze participeren
binnen algemene voorzieningen. 

3.4.3 Categorieën in het minderhedenbeleid

Onder de term `minderheden' vallen diverse categorieën inwoners van buitenlandse afkomst. In
Dordrecht en Zaanstad is de benoeming van doelgroepen van recente datum. Problematiek en
doelgroepen op arbeids- en onderwijsterrein vloeien hier voort uit de lokale situatie. 
Nieuwegein en Venlo geven in het kader van sociale vernieuwing een recente probleemanalyse, maar
baseren hun doelgroepen op de eerder geformuleerde nota's minderhedenbeleid. In Venlo wordt de
probleemanalyse niet op de lokale situatie betrokken. Wetenschappelijke studies vormen de
achtergrond voor de definiëring van het beleidsprobleem. Heerenveen, Lelystad en Goes baseren hun
onderscheid in doelgroepen op de nota's die halverwege de jaren tachtig geschreven zijn. Een recente
probleemanalyse wordt niet gegeven. 
In tabel 3.1 worden per gemeente de onderscheiden categorieën binnen het minderhedenbeleid
weergegeven.
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Tabel 3.1 Categorieën binnen het lokale minderhedenbeleid 

Goes Heerenveen Nieuwegein Lelystad Venlo Deventer Dordrecht Zaanstada b

Turken x x x x x x
Marokkane
n x x x x x x x
Surinamers x x x x x x
Antillianen x x x x x
Italianen x x
Spanjaarde
n x x
Portugezen x
Joegoslave
n x
Molukkers x x
Grieken x
Tunesiërs x

In Goes worden buitenlandse werknemers als doelgroepen van beleid benoemd.a

Zaanstad heeft ook Kaapverdianen, asielgerechtigden en vluchtelingen als doelgroepen benoemd; de eerste, tweedeb

en derde generatie.

Bron: Beleidsdocumenten van de gemeenten

Een vergelijking van de doelgroepen van beleid en de aanwezigheid van minderheden in de
gemeenten (tabel 3.1) laat zien dat het lokale minderhedenbeleid voornamelijk betrekking heeft op de
grootste groepen minderheden in de gemeenten. Dit zijn Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen.

3.4.4 Inspraak

Om inspraak binnen het lokale minderhedenbeleid te bevorderen worden in drie gemeenten
internationale platforms gesubsidieerd (Nieuwegein, Venlo en Heerenveen). Op deze manier heeft de
gemeente een instrument om de allochtonenorganisaties aan de beleidsontwikkeling te committeren.
Het platform dient tevens als informatiebron voor de gemeenten. In Lelystad verloopt het overleg
tussen de allochtonenorganisaties en de gemeente niet naar tevredenheid van de coördinator
minderhedenbeleid. Hier wijst hij op het gebrek aan kadervorming binnen de allochtonenorganisaties,
dat ook zijn weerslag vindt binnen het overleg. De communicatie met de gemeente functioneert niet
en er komen geen duidelijke beleidsplannen tot stand. Ook zijn de onderlinge verschillen tussen de
groepen groot. Specifiek beleid ter verbetering van de kadervorming wordt niet gevoerd. In Lelystad
zijn de hiervoor genoemde problemen aanleiding geweest om het Lelystad Overleg Etnische groepen
te staken. Deze problemen zijn eerder gesignaleerd bij de evaluatie van Rijksregeling welzijn
minderheden door WVC (Rooi 1988). In de evaluatie constateerde men gebrek aan taalbeheersing en
aan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het leiden van een organisatie en het effectief
overleggen met overheden. Ook de interne conflicten bij organisaties en het gebrek aan continuïteit
dat daar het gevolg van is, maken dat beleidsbeïnvloeding moeizaam tot stand komt.
In de grotere gemeenten wordt het overleg tussen de gemeenten en de allochtonenorganisaties niet via
een multi-cultureel platform georganiseerd. Daar zijn individuele organisaties het aanspreekpunt voor
gemeenten. Dordrecht organiseert jaarlijks een conferentie voor de categoriale organisaties waar de
beleidsplannen en eventuele beleidswijzigingen op de agenda staan. In Deventer is het overleg tussen
allochtonenorganisaties en de gemeente tweemaal per jaar. De verschillende groeperingen zijn
afzonderlijk vertegenwoordigd. In Zaanstad zijn vier overlegorganen opgezet naar etniciteit. De
gemeente overlegt met ieder van de vier groepen afzonderlijk, voordat gezamenlijk overleg over het
gemeentelijke beleid plaatsvindt.
Het overleg tussen de gemeenten en de allochtonenorganisaties is naar etniciteit georganiseerd. Dit
vormt een categoriale `zuil' naast overige overlegvormen die gemeenten met het overig particulier
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initiatief hebben.

3.5 Conclusies

De Welzijnswet en de Sociale vernieuwing zijn de wettelijke kaders waarbinnen het
minderhedenbeleid geformuleerd wordt. De beleidsvrijheid die de Welzijnswet biedt is echter groter
dan bij het Besluit sociale vernieuwing. Als gevolg van de wet- en regelgeving is dan ook te
verwachten dat de diversiteit in het minderhedenbeleid op welzijnsterrein het grootst zal zijn.
Van de dertien gemeenten, uit de selectie, zijn er acht die minderhedenbeleid formuleren. Dit zijn de
acht grootste gemeenten. De reikwijdte van het beleid komt overeen, de gemeenten geven prioriteit
aan het welzijns-, onderwijs- en arbeidsterrein (uitgezonderd Zaanstad, waar welzijn geen prioriteit
heeft). Hier wijkt het lokale beleid af van het beleid van de rijksoverheid waar de prioriteiten bij de
sectoren onderwijs en arbeid liggen. Aan de bijdrage van het welzijnsterrein wordt op gemeentelijk
niveau meer betekenis gegeven.
De uitgangspunten voor het beleid zijn het permanente verblijf van minderheden in de lokale
samenleving en de inzet van algemeen beleid (er wordt terughoudendheid betracht met betrekking tot
het categoriale beleid). De doelstellingen van beleid zijn integratie met behoud van de eigen
identiteit. De doelstellingen wijken af van de rijksoverheid, waar het behoud van de eigen cultuur
geen beleidsdoel meer is, gezien de gespannen verhouding met de integratiedoelstelling. Op lokaal
niveau ziet men deze doelstellingen wel verenigbaar.
Het beleid richt zich op de grootste groepen minderheden in de lokale samenleving. Dit betekent dat
het beleid zich richt op Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Deze groepen vallen binnen
de door de rijksoverheid gehanteerde definitie van allochtonen.
De gemeenten proberen de allochtonen en hun organisaties te betrekken bij de totstandkoming van
het minderhedenbeleid. De kleinere gemeenten proberen dit middels een multi-cultureel platform te
realiseren, dit verloopt moeizaam. De grotere gemeenten overleggen afzonderlijk met de
verschillende groepen. De inspraak van allochtonen is naar etniciteit georganiseerd.

Hoe de gemeenten deze algemene uitgangspunten en doelstellingen uitwerken op de drie
beleidsterreinen wordt in de volgende empirische hoofdstukken beschreven. Er wordt gestart met het
welzijnsterrein, daarna volgen het onderwijs- en arbeidsterrein.
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4  HET WELZIJNSBELEID VOOR MINDERHEDEN

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het minderhedenbeleid op welzijnsterrein beschreven. De uitgangspunten en
doelstellingen, het subsidiebeleid en het beleid gericht op de algemene en categoriale welzijns-
voorzieningen komen aan de orde.

4.2 Het welzijnbeleid

4.2.1 Uitgangspunten en doelstellingen van beleid

De algemene beleidsdoelstelling van de acht gemeenten met minderhedenbeleid, het bereiken van
integratie, wordt op welzijnsterrein niet nader gespecificeerd. Het streven de toegankelijkheid van
algemene voorzieningen te vergroten wordt bijvoorbeeld niet door de gemeenten aan de hand van
gebruikersgegevens geïndiceerd. Evenmin wordt de integratie doelstelling uitgewerkt in een concreet
te behalen resultaat.
De tweede doelstelling van het beleid is het behoud van de eigen identiteit. Hier wordt door de
gemeenten categoriaal beleid ingezet. Als uitgangspunt geldt dat behoud van de eigen cultuur
integratie in de Nederlandse samenleving zal bespoedigen. Cultuurbehoud wordt als `brug' naar
integratie gezien. Zaanstad huldigt de opvatting dat categoriaal beleid gericht op de eigen cultuur van
tijdelijke betekenis is en dat het op termijn zal verdwijnen.

De overige gemeenten nemen een ander standpunt in. Uit de beleidsdoelstellingen blijkt dat integratie
en cultuurbehoud met elkaar te verenigen zijn. Cultuurbehoud blijft in deze visie ook op langere
termijn gewenst, zo ook de ondersteuning hiervan door het beleid. Daarmee wordt feitelijk de
veelvormigheid van de Nederlandse samenleving beleidsmatig erkend.
De gemeente Dordrecht noemt als tweede doelstelling emancipatie van minderheden. De gemeente
wil de eigen verantwoordelijkheid van allochtonen benadrukken bij de verbetering van hun
maatschappelijke positie.
Om de doelstellingen van het beleid te realiseren kiezen alle gemeenten (uitgezonderd Goes) voor
facet- en categoriaal beleid. Het facetbeleid richt zich op de algemene welzijnsinstellingen. De
uitvoerende instellingen worden opgeroepen om hun activiteiten zo aan te passen dat minderheden
daar gemakkelijker gebruik van kunnen maken. Het aanbod voor minderheden moet een onderdeel
zijn (een facet zijn) van het aanbod.
Categoriaal beleid richt zich op de allochtonenorganisaties. In de uitgangspunten voor het beleid
zeggen gemeenten terughoudend te willen zijn met de inzet van categoriaal beleid. De gemeenten
geven aan dat de eigen cultuurbeleving een taak is van de allochtonenorganisaties.  Welke overige
taken de gemeenten aan allochtonenorganisaties en algemene instellingen toekennen zal uit de
beschrijving van het beleid naar voren komen.

4.2.2 Het subsidiebeleid en decategoralisering

Het subsidiebeleid voor minderheden richt zich op algemene instellingen en allochtonenorganisaties.
De noodzaak om de subsidies aan algemene instellingen te specificeren is vervallen nadat de RWM in
1989 is opgenomen in de Welzijnswet. Voor deze periode moesten de uitgaven voor het welzijnswerk
minderheden bij WVC gedeclareerd worden. De subsidies voor 1989 zijn inclusief de subsidies aan
algemene instellingen. In de jaren daarna betreft het uitsluitend de categoriale inzet van middelen.
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Tabel 4.1 Uitgaven welzijnswerk minderheden 1980-1992 (x 1.000 gulden)

gemeenten 1980 1985 1987 1988 1989 1991 1992

Goes 0 11 30 25 35 31 28
Heerenveen 30 96 64 41 46 47 63
Nieuwegein 4 19 30 35 41 49 45
Lelystad 0 138 150 214 199 220 189
Venlo 221 326 446 369 442 0 0
Deventer 4 765 725 566 574 0 0
Dordrecht 413 181 295 286 412 431 374
Zaanstad 121 164 478 427 0 0 0

totaal 793 1.700 2.221 1.963 1.749 785 699

Bron: BiZa (Gemeentelijk deelonderzoek 1991); SCP

Wat als eerste opvalt is de afname van de totale uitgaven aan het Welzijnswerk minderheden vanaf
1987. Deze afname wordt veroorzaakt door een wijziging in de subsidie-systematiek van de drie
grotere steden in de selectie. Na 1989 betreffen de uitgaven uitsluitend subsidies voor categoriale
organisaties en categoriale activiteiten. Dit betekent soms dat gemeenten het welzijnswerk voor
minderheden via andere voorzieningen subsidiëren. In de drie grote gemeenten is dat het geval. Of de
verdwenen subsidies integraal naar de algemene instellingen overgeheveld zijn, kan op grond van de
begrotingscijfers van gemeenten niet worden vastgesteld. Subsidies aan algemene instellingen ten
behoeve van minderheden worden na 1989 niet meer gespecificeerd. In drie grote steden (Venlo,
Deventer en Zaanstad) is de subsidiëring van allochtonenorganisaties overgenomen door algemene
instellingen, om de samenwerking tussen algemene en categoriale instellingen te laten toenemen.

In de kleinste gemeenten is de situatie vanaf begin 1980 niet gewijzigd. Gemeenten die in 1980 geen
minderhedenbeleid formuleerden, doen dat anno 1992 ook niet. 
In Heerenveen is het subsidiebedrag in 1992 groter dan in 1980. Dit wordt veroorzaakt door een
subsidie voor het Anti-discriminatiebureau. De categoriale subsidies in Lelystad hebben geen
betrekking meer (sinds 1989) op recreatieve activiteiten, maar op integratiegerichte activiteiten. Het
grootste aandeel in de subsidiëring betreft echter de accommodatiesubsidie.
In Dordrecht onderscheidt men het Welzijnsbeleid minderheden en het Nieuw migrantenbeleid. De
verlaging van de subsidies voor het Welzijnswerk minderheden worden veroorzaakt door een
overheveling van middelen naar het Nieuw migrantenbeleid. Het Nieuw migrantenbeleid is het
resultaat van een heroriëntatie op het gemeentelijk minderhedenbeleid. Het beleid gaat in op vier
thema's: arbeid, onderwijs, algemene instellingen en zelforganisaties. In 1992 ligt het budget voor het
Welzijnswerk minderheden een stuk lager dan voor het Nieuw migrantenbeleid. Er wordt prioriteit
gegeven aan de bredere aanpak van de problemen bij minderheden. Het geld ten behoeve van
minderheden komt sindsdien hoofdzakelijk bij algemene voorzieningen terecht.
In Deventer en Zaanstad wordt het welzijnswerk minderheden als categoriale werksoort in de
begroting niet meer gebruikt. De uitgaven voor het welzijnswerk minderheden worden volledig via
andere voorzieningen gerealiseerd. Dit betekent echter niet dat de werksoort binnen de bestaande
werksoorten geïntegreerd is. Op beheersniveau is weliswaar sprake van integratie, dit biedt nog geen
garantie voor integratie op de werkvloer. Ook de allochtonenorganisaties worden thans via algemene
instellingen gefinancierd. Beide gemeenten staan verschillend ten opzichte van de functie van
allochtonenorganisaties. In Deventer hebben allochtonenorganisaties bestaansrecht op grond van het
cultuurbehoud dat daar gewaarborgd wordt. Het verhogen van de organisatiegraad wordt in Deventer
gestimuleerd door de allochtonenorganisaties het `Stedelijk centrum buitenlanders' te laten gebruiken
en beheren.
In Zaanstad wordt niet gekozen voor het subsidiëren van de eigen cultuurbeleving. Hier is het
uitgangspunt dat allochtonenorganisaties los van het gemeentelijk beleid komen te staan, zodra het
aanbod voor minderheden binnen de algemene werksoorten gerealiseerd is. 
De middelen voor het welzijnswerk minderheden zijn in Venlo bij het vormings- en
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ontwikkelingswerk ondergebracht. Het betreft hier subsidies voor emancipatie en sociaal-culturele
activiteiten voor minderheden en de subsidies voor allochtonenorganisaties. Bij subsidieaanvragen
worden activiteiten gericht op de eigen cultuurbeleving voor 50% gesubsidieerd.

Geconcludeerd kan worden dat de subsidiëring van activiteiten voor minderheden via de werksoort
Welzijnswerk minderheden in het afgelopen decennium is afgenomen. Dit geldt in ieder geval voor
drie grote gemeenten (Zaanstad, Dordrecht en Deventer). Hierbij geldt de aantekening dat wel via
andere kanalen gelden aan minderheden ten goede zijn gekomen. In de kleinere gemeenten verwijzen
de subsidies voor het welzijnswerk minderheden naar de middelen voor allochtonenorganisaties. 
In het verlengde van de doelstelling dat algemeen beleid de voorkeur heeft, nemen gemeenten afstand
van de categoriale werksoort Welzijnswerk minderheden, en activiteiten voor minderheden binnen
algemene voorzieningen. Of er sprake is van een evenredige verschuiving van budgetten naar
algemene voorzieningen is niet vast te stellen. De veranderingen in subsidiemethodiek geven geen
aanleiding tot conclusies over een eventuele vermindering van subsidies aan minderheden. Wel
kunnen er inhoudelijke conclusies aan verbonden worden. De voorziening Welzijnswerk
minderheden heeft als invalshoek voor subsidiëring aan betekenis ingeboet. De categoriale invalshoek
heeft plaatsgemaakt voor een algemene. De algemeen toegankelijke voorzieningen dienen zich ook op
minderheden te richten, hetgeen in lijn is met de eerder geconstateerde decategorialiseringstendens
(SCP 1991). Decategorialisering in het subsdidiebeleid is een consequente uitwerking van het
voornemen het algemene beleid en de algemene voorzieningen als uitgangspunt voor het beleid te
nemen en specifieke aandacht voor minderheden daarbinnen te realiseren, als facet binnen het beleid
en aanbod. 

4.2.3 De reikwijdte van het beleid

Op welzijnsterrein bestaat al vanaf het begin van de jaren tachtig een traditie om aandacht aan
minderheden te besteden. Eerste opvang- en noodvoorzieningen voor minderheden die geacht werden
tijdelijk in Nederland te verblijven, zijn voornamelijk vanuit de welzijnssector geïnitieerd. Gemeenten
hebben in de jaren tachtig verschillende maatregelen getroffen om aanbod voor minderheden binnen
algemene voorzieningen te realiseren. 
In tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de welzijnswetvoorzieningen (voor een korte
omschrijving wordt verwezen naar bijlage A) waarop het minderhedenbeleid zich in de jaren tachtig
geconcentreerd heeft.

Tabel 4.2 Welzijnswetvoorzieningen en minderheden

Goes n n Lelystad Venlo Deventer Dordrecht Zaanstad
Heerenvee Nieuwegei

bibliotheekwerk x x x x
emancipatiewerk x x x
buurtwerk x x x x x x xa

AKKV x x x x x
V&O x x x x x x x x
kinderopvang x x
jeugd- en jongerenwerk x x x x

Inclusief het sociaal-cultureel werk en het opbouwwerk.a

Bron: Beleidsdocumenten betreffende gemeenten

De score in de tabel heeft betekenis voor de reikwijdte van het beleid van de gemeenten. Alle
gemeenten kiezen voor facetbeleid en de tabel laat zien welke breedte het beleid (binnen de
onderzochte voorzieningen) in welzijnssector heeft. De reikwijdte van het minderhedenbeleid binnen
de welzijnssector verschilt. Zo scoren Dordrecht en Deventer op de meeste voorzieningen en is
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aanbod voor minderheden inmiddels op structurele basis gerealiseerd. In de gemeenten Venlo en
Goes is het minderhedenbeleid (nog) nauwelijks uitgewerkt.
Het ligt voor de hand dat in de grotere gemeenten waar het percentage minderheden hoger ligt dan in
de kleine gemeenten, de aandacht voor minderheden in de meeste voorzieningen gerealiseerd is. Dit
is echter niet altijd het geval, zoals een vergelijking tussen Zaanstad en Heerenveen laat zien. De
gemeente Zaanstad legt de accenten binnen het minderhedenbeleid minder op welzijnsterrein, zoals
eerder duidelijk werd.

4.3 De algemene welzijnsvoorzieningen

Algemene welzijnsvoorzieningen zijn in principe voor iedereen toegankelijk. De voorzieningen zijn
te verdelen in voorzieningen die zich richten op activering en emancipatie en voorzieningen waarbij
de cultuurbeleving het doel is. Zij zullen in deze volgorde besproken worden.

4.3.1 Het buurtwerk

De meest recente ontwikkelingen ten aanzien van het vergroten van de toegankelijkheid van
algemene voorzieningen liggen binnen het migrantenopbouwwerk.
Het opbouwwerk houdt zich bezig met de ondersteuning van groepen in de samenleving die zich
willen inzetten voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van hun woon-, leef- of
werksituatie. Het opbouwwerk richt zich op het werken met groepen en op voorlichting van de
desbetreffende groepen. Een belangrijk element is het ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid
en de zelfredzaamheid van sociaal-economisch zwakke groepen. 
Het opbouwwerk heeft in alle gemeenten (uitgezonderd Goes en Heerenveen) een rol in de uitvoering
van het welzijnsbeleid voor minderheden. Een voorwaardenscheppende maatregel die in zes
gemeenten wordt toegepast is het aanstellen van migrantenopbouwwerkers, categoriale
beroepskrachten. In twee gemeenten (Nieuwegein en Deventer) is het aanstellen van
migrantenopbouwwerkers geen nieuw beleid, maar een continuering van eerder genomen
maatregelen.
Met deze maatregel verwachten gemeenten de toegankelijkheid van algemene voorzieningen te
vergroten. De taken van de opbouwwerkers worden in de beleidsdocumenten op hoofdlijnen
beschreven. De beroepskrachten hebben een interne en een externe functie. Binnen de instelling
realiseren zij het aanbod voor minderheden en bieden ondersteuning aan collega's om de
dienstverlening aan minderheden te verbeteren.
Tevens hebben deze migrantenopbouwwerkers een externe taak met betrekking tot de ondersteuning
van allochtonenorganisaties. De ondersteunende taak betekent voornamelijk het begeleiden en
ondersteunen van het kader binnen de organisaties. Vrijwilligers binnen de categoriale organisaties
ontvangen voorlichting en advies bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. De ondersteuning van
het kader is voor de gemeenten van belang. Hiermee wordt ook een aanspreekpunt voor de gemeente
gestimuleerd.
In Zaanstad en Nieuwegein is uit de beleidsdocumenten niet af te leiden of men met
migrantenopbouwwerkers allochtone beroepskrachten bedoelt. In de overige gemeenten heeft men
wel allochtone beroepskrachten aangesteld. Deze zijn afkomstig uit de groepen die het meest
vertegenwoordigd zijn in de gemeenten. In Deventer wordt categoriaal opbouwwerk voor Molukkers
gesubsidieerd, inclusief een categoriale beroepskracht. Het buurtopbouwwerk richt zich voornamelijk
op Turkse inwoners. Dit valt overigens ook uit de begroting af te leiden, waarin het categoriaal
opbouwwerk expliciet wordt genoemd.
De gemeente Dordrecht probeert met waarderingssubsidies de gesubsidieerde instellingen te
stimuleren een positiefactiebeleid te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van extra subsidie of (tijdelijke)
uitbreiding van taakuren wanneer allochtone beroepskrachten aangesteld worden. In de overige grote
gemeenten wordt de instelling `gevraagd' om tot positief actiebeleid over te gaan. De gemeenten
stimuleren dit evenwel niet; negatieve sancties treffen zij evenmin.
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4.3.2 De overige voorzieningen gericht op activering en emancipatie

De maatregelen die gemeenten ten aanzien van algemeen toegankelijke voorzieningen nemen zijn te
karakteriseren als voorwaardenscheppend beleid. In de beleidsnota's dringen gemeenten aan op
specifieke aandacht voor minderheden binnen diverse voorzieningen. Soms zien gemeenten
oplossingen in het aanstellen van allochtone beroepskrachten. Ook kunnen gemeenten uitspreken dat
het aanbod voor minderheden binnen de bestaande infrastructuur gerealiseerd dient te worden. 
In vier gemeenten wordt het jeugd- en jongerenwerk betrokken bij de uitvoering van het
minderhedenbeleid. In Lelystad en Deventer heeft de gemeente allochtone jongerenwerkers
aangesteld die zich specifiek op één doelgroep richten (resp. Marokkaans, Turks en Moluks
jongerenwerk). Dit treft in beide gemeenten de grootste groepen allochtonen. In de begroting van
Deventer worden de middelen voor deze categorieën geoormerkt. De gemeente maakt de prioriteit
voor deze specifieke doelgroepen in de begroting expliciet.
Activiteiten voor minderheden worden in de overige twee gemeenten binnen het jeugd- en
jongerenwerk gerealiseerd. Hier wordt de eigen cultuur van minderheden niet aangegrepen om de
toegankelijkheid te verhogen.
In de drie grotere steden komt specifieke aandacht voor allochtone vrouwen en meisjes binnen het
emancipatiewerk naar voren. In het aanbod ligt de nadruk voornamelijk op Turkse en Marokkaanse
vrouwen. In Deventer is een Turkse vrouwenwerkster aangesteld.
Deventer beschikt over een internationaal kinderdagverblijf; na een experimentele periode is deze
voorziening structureel gemaakt. In het peuterspeelzaalwerk zijn twee buitenlandse leidsters
aangesteld die de toegankelijkheid van de voorziening voor inwoners van allochtone afkomst
vergroot. In Dordrecht is binnen de kinderopvang een interculturele werkwijze opgezet. De opvang
van allochtone kinderen is een structureel onderdeel van de totale opvang.
Het vormings- en ontwikkelingswerk is in alle gemeenten de eerste voorzieningen geweest die aanbod
voor minderheden verzorgde. In Goes is dit vanwege de schaal van de gemeente op regionaal niveau
georganiseerd. Daar wordt bij het Regionaal educatief centrum voor volwassenen aanbod voor
minderheden verzorgd. 

4.3.3 Algemene voorzieningen en de eigen cultuurbeleving

De maatregelen van gemeenten bij de nu volgende voorzieningen zijn van minder recente datum. De
keuze van gemeenten voor maatregelen bij bepaalde voorzieningen is te interpreteren als inhoudelijke
prioriteitsstelling. De maatregelen zijn te typeren als voorwaardenscheppend. Met subsidies worden
voorzieningen gestimuleerd om hun aanbod op minderheden af te stemmen. Na verloop van tijd dient
dit als reguliere taak beschouwd te worden en binnen het reguliere budget bekostigd te worden. Zoals
eerder aangegeven (hoofdstuk 2) zijn de voorzieningen in twee categorieën te verdelen: gericht op de
ondersteuning van de eigen cultuur en gericht op de activering en emancipatie van minderheden.
In het geval van culturele voorzieningen als het bibliotheekwerk en de Amateuristische
kunstbeoefening en kunstzinnige vorming (AKKV) wordt de eigen culturele achtergrond van
minderheden gestimuleerd. 
Binnen het bibliotheekwerk worden specifieke collecties voor minderheden aangeschaft. In de
kleinere gemeenten geven beleidsambtenaren te kennen dat van deze faciliteit nauwelijks gebruik
wordt gemaakt. In Heerenveen heeft men de collectie naar het buurthuis verplaatst, maar ook daar is
het gebruik ervan nihil. 
Binnen het AKKV worden allochtone theater- en muziekgroepen gesubsidieerd. In Heerenveen en
Dordrecht wordt jaarlijks een multi-cultureel theaterprogramma opgesteld. In Deventer wordt een
stimuleringsbeleid gevoerd ten gunste van de kunstbeoefening en -beleving van minderheden. In
Zaanstad worden via de Kunstzinnige vorming allochtonenorganisaties gesubsidieerd, zoals de
Koerdische, Portugese en Turkse volksvereniging. De subsidies hebben een specifieke karakter en zijn
op een specifieke categorie gericht.

4.4 De allochtonenorganisaties



31

Allochtonenorganisaties kunnen als zelforganisaties worden getypeerd. Zelforganisaties werken op
basis van vrijwilligers, zijn niet primair afhankelijk van structurele subsidies van de overheid en zijn
voor professionele ondersteuning aangewezen op andere instellingen (Krijnen 1992). De lokale
allochtonenorganisaties zijn ontstaan omstreeks eind jaren zeventig en kennen derhalve geen lange
traditie. De ondersteuning van de lokale organisaties is uit de RWM-middelen gefinancierd.
Activiteiten binnen dit type organisatie zijn gericht op cultuurbeleving in de vorm van ontspanning,
sociaal contact, vorming en educatie. Daarnaast is kadervorming een doel van de organisatie.

4.4.1 Doelgroepen

In de jaren tachtig hebben gemeenten allochtonen financiële mogelijkheden geboden om zich te
organiseren.
Het subsidiëren van allochtonenorganisaties is onderdeel van het categoriale beleid. In de acht
gemeenten met minderhedenbeleid worden allochtonenorganisaties gesubsidieerd.
De gesubsidieerde categorieën worden hieronder gepresenteerd.

Tabel 4.3 gesubsidieerde allochtonenorganisaties

Goes n Lelystad n Venlo Deventer Dordrecht Zaanstad
Heerenvee Nieuwegei

Surinamers x x x x x x x
Antillianen x x x x x x x x
Hindoestanen x x x
Koerden x x
Turken x x x x x x x
Marokkanen x x x x x x x
Molukkers x x x x x
Vietnamezen x x
Papoea's x
Spanjaarden x x x
Italianen x x x
Portugezen x

Bron: Begrotingen van de gemeenten 1992

Voor de financiële ondersteuning van allochtonenorganisaties geven de gemeenten een tweetal
redenen. De allochtonenorganisaties fungeren voor de gemeente als `vindplaats' van allochtonen.
Allochtone groepen zijn voor beleidmakers moeilijk te bereiken, de allochtonenorganisaties bieden
hiervoor een ingang. Hoe hoger de organisatiegraad des te beter de gemeente deze organisaties kan
gebruiken om met allochtonen te communiceren. Het stimuleren van kadervorming onder allochtonen
maakt het bereiken van de allochtone gemeenschap gemakkelijker.
Een reden van geheel andere orde heeft betrekking op het cultuurbeleid. De eigen cultuur wordt
binnen gemeenten gezien als een belangrijk instrument ter bevordering van integratie. Hier ligt een
sociaal-psychologisch argument aan ten grondslag. In deze opvatting speelt de culturele factor een
grote rol bij de socialisatie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Vanuit een stevige
verankering met de eigen culturele achtergrond vinden allochtonen sneller hun weg in de
samenleving. 
De categorieën binnen het beleid komen niet altijd overeen met de gesubsidieerde
allochtonenorganisaties. In de regel is het zo dat gemeenten zich bij de benoeming van doelgroepen
tot die groepen beperken waaraan zij in het beleid prioriteit geven (uitgezonderd Nieuwegein). De
gemeente Deventer is het meest consistent in haar benoeming van doelgroepen en de subsidiëring van
allochtonenorganisaties.
Gemeenten stellen specifieke subsidies voor vrouwen uit de doelgroepen beschikbaar. Soms gaat het
om de subsidiëring van een Spaanse vrouwenvereniging, een Molukse vrouwengroep of projecten
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voor Turkse en Marokkaanse vrouwen. In de ondersteunende sfeer wordt in één gemeente een
steunpunt migrantenvrouwen gesubsidieerd. Of (zoals in Zaanstad en Dordrecht) een buitenlands
vrouwencentrum. Het ontstaan en de subsidiëring van allochtone vrouwengroepen is van recente
datum en wordt veroorzaakt door de geringe participatie van allochtone vrouwen. Dit heeft niet alleen
betrekking op algemene instellingen, maar juist ook op de categoriale organisaties. Hier komt naar
voren dat het categoriale beleid zich verder vertakt, en nadere specificering van doelgroepen oproept.
De subsidiëring van allochtonenorganisaties komt neer op het subsidiëren van allochtone mannen.
Om allochtone vrouwen te bereiken biedt specifiek subsidiebeleid een oplossing.

4.4.2 Het subsidiebeleid

Zoals eerder gesteld zijn de allochtonenorganisaties tot aan de decentralisatie van het Welzijnswerk
minderheden vrij geweest in de besteding van de middelen. Wanneer geen inhoudelijke eisen worden
gesteld aan de subsidies voor allochtonenorganisaties zullen de activiteiten gericht zijn op ontmoeting
en cultuurbeleving. Hiermee werd het doel van de subsidiëring bereikt. In een drietal gemeenten is dit
nog zo (Deventer, Lelystad en Goes). Daar worden allochtonenorganisaties jaarlijks gesubsidieerd,
zonder dat er eisen aan de subsidiëring worden gesteld. In Deventer en Lelystad krijgen
allochtonenorganisaties subsidie. De organisaties zijn vrij in de besteding van de middelen. In
Deventer is een Stedelijk centrum buitenlanders, dat wordt door vijf verschillende nationaliteiten
beheerd en gebruikt.

Er zijn ook gemeenten die hun beleid na de decentralisatie gewijzigd hebben. De gemeenten richten
zich na de decentralisatie actiever op het beleid ten aanzien van de allochtonenorganisaties. De
subsidies voor allochtonenorganisaties worden in vijf van de acht gemeenten nadrukkelijker
verbonden met de inhoudelijke doelstellingen van het gemeentelijk beleid. 
Wijzigingen in de subsidieverordeningen betekent het subsidiëren van activiteiten die integratie van
minderheden in de lokale samenleving bevorderen. De activiteiten die gericht zijn op de eigen cultuur
komen minder voor subsidiëring in aanmerking (Heerenveen, Nieuwegein, Venlo en Dordrecht).
Nieuwegein subsidieert culturele activiteiten wanneer deze niet meer dan 15% uitmaken van het
totale aanbod aan activiteiten. De helft van het aanbod moet gericht zijn op participatie en
relatieverbetering (nadere omschrijving ontbreekt). Van een duidelijke operationalisering van deze
activiteiten is geen sprake. Een ander voorbeeld is de gemeente Dordrecht waar men basis-, project-
en accommodatiesubsidies onderscheidt. Subsidies voor ontmoetingsactiviteiten worden verlaagd,
wanneer zij niet aantoonbaar leiden tot deelname aan meer op integratiegerichte activiteiten. Ook
subsidies voor activiteiten die voornamelijk gericht zijn op de eigen cultuur zijn verminderd. De
organisaties ontvangen een basissubsidie, waarmee zij geacht worden de organisatie in stand te
houden. Allochtonenorganisaties die hun activiteiten richten op integratie en daarbij samenwerking
aangaan met algemene instellingen komen naast de basissubsidie ook nog in aanmerking voor een
project- of accommodatiesubsidie.
Soms vallen activiteiten gericht op de eigen cultuur zelfs geheel buiten de subsidiëring zoals in
Zaanstad het geval is. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de activiteiten op integratie
gericht te zijn. Dit staat haaks op de eerder beschreven doelstellingen van beleid waar integratie met
behoud van de eigen culturele identiteit het uitgangspunt is. Het behoud van de eigen culturele
identiteit wordt in het subsidiebeleid niet ondersteund. 
Religieuze activiteiten worden niet door gemeenten gesubsidieerd. De scheiding van staat en kerk
vormt het uitgangspunt. Religieuze activiteiten dienen niet samen te vallen met culturele activiteiten.
Een uitzondering hierop vormt de gemeente Venlo waar Koran-lessen gesubsidieerd worden.
Koran-lessen worden gelijkgesteld met cultuurbeleving. De eigen cultuurbeleving wordt, volgens de
gemeente, op geen enkele andere wijze van overheidswege gestimuleerd. Er is binnen het reguliere
onderwijs nauwelijks aandacht voor de eigen cultuur. Koran-lessen komen om die reden wel in
aanmerking voor subsidies, mits de organisaties niet uitsluitend een religieus doel hebben. In
Deventer komen religieuze organisaties voor subsidie in aanmerking wanneer zij sociaal-culturele
activiteiten organiseren. Alleen de laatst genoemde activiteiten worden binnen het subsidiebeleid
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gehonoreerd.
In vijf gemeenten zijn moskeeën aanwezig, in de meeste gevallen zijn dit Turkse moskeeën. Voor de
stichting ervan hebben gemeenten accommodaties ter beschikking gesteld.

Resumerend geldt dat de meeste gemeenten behalve Zaanstad de cultuurbeleving van allochtonen
subsidiëren. In drie gemeenten is ten aanzien van de subsidiëring van deze organisaties na de
decentralisatie van het Welzijnswerk minderheden niets gewijzigd. De organisaties zijn gericht op de
cultureel-maatschappelijke ontplooiing van het kader en de leden van de organisatie. 
In vier gemeenten worden de subsidies verbonden aan de integratiedoelstelling. De subsidies voor
activiteiten gericht op de eigen cultuur worden sterk verminderd. Activiteiten worden gesubsidieerd
wanneer zij de oriëntatie op en participatie binnen de Nederlandse samenleving vergroten. De
gemeenten stimuleren hiermee de externe functie van allochtonenorganisaties. Deze functie koppelt
de groepen die door de allochtonenorganisaties vertegenwoordigd worden aan de publieke sfeer.
Ten aanzien van de inhoud van de gesubsidieerde activiteiten verschillen gemeenten. In vier
gemeenten worden de taken van de allochtonenorganisaties verzwaard. Naast de ondersteuning van
de eigen cultuur, wordt van hen ook een bijdrage aan integratie gerichte activiteiten verwacht.
Alhoewel dit gepaard gaat met vermindering van de subsidies voor cultuurbehoud, stimuleren
gemeenten de positieverbetering van allochtonen binnen de eigen culturele context.

4.4.3 Accommodatiebeleid

Het accommodatiebeleid van gemeenten is een onderdeel van het beleid dat zich op beheerszaken
richt. Het beleid is een indicatie voor de ondersteuning van de institutionele zelfstandigheid van
minderheden. Onder zelfstandige categoriale organisaties worden organisaties gerekend die voor en
door minderheden opgezet zijn. Zij beschikken over een eigen rechtsvorm en accommodatie die
zelfstandig beheerd wordt.
Het accommodatiebeleid wordt door drie gemeenten (Zaanstad, Nieuwegein en Heerenveen) als
instrument gebruikt om de integratiedoelstelling te realiseren. Deze gemeenten stellen zich ten doel
de allochtonenorganisaties zoveel mogelijk gebruik te laten maken van algemene
welzijnsinstellingen. In ruimtelijk opzicht dienen deze organisaties binnen algemene voorzieningen
op te gaan. Dit is inmiddels voor het overgrote deel van de allochtonenorganisaties gerealiseerd. Het
betreft sociaal-culturele instellingen die de financiering van categoriale activiteiten regelen en tevens
zorg dragen voor het gebruik van de accommodaties.
In Zaanstad, Nieuwegein en Heerenveen beschikken de allochtonenorganisaties niet over eigen
ruimten binnen de instellingen. De organisaties worden op projectbasis gefinancierd en maken
gebruik van algemene instellingen voor sociaal-cultureel werk. In Nieuwegein verloopt het
gezamenlijk gebruik van algemene instellingen (Stichting sociaal-cultureel werk Nieuwegein) niet
optimaal. Het Internationaal platform strijdt al jaren voor een multicultureel centrum waar diverse
allochtonenorganisaties gebruik van kunnen maken. De algemene instelling voor sociaal-cultureel
werk is niet voldoende toegerust om het gebruik van allochtonen te vergroten. Het sociaal-cultureel
werk dringt aan op een categoriale voorziening voor allochtonen. De versterking en verbetering in
organisatie, belangenbehartiging en het inhalen van achterstanden komt binnen de algemene
instelling niet van de grond. Vooralsnog zijn de allochtonenorganisaties ruimtelijk geïntegreerd
binnen de algemene instellingen.
In Heerenveen worden allochtonenorganisaties ook via het sociaal-cultureel werk gefinancierd. De
organisaties beschikken niet over een eigen gebouw maar krijgen prioriteit in het gebruik van ruimten
in buurthuis `De As'. Deze ruimten staan echter ook andere groepen ter beschikking. Van categoriale
accommodatie is geen sprake.
De allochtonenorganisaties worden door deze gemeenten als projecten beschouwd. De financiële
ondersteuning verloopt via de reguliere voorzieningen.
De overige gemeenten voeren categoriaal accommodatiebeleid. Zij stellen accommodaties voor deze
organisaties ter beschikking en financieren die ook (gedeeltelijk). In Deventer worden de
allochtonenorganisaties via Raster (stedelijke welzijnsinstelling) gefinancierd. Het Stedelijk centrum
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buitenlanders is als project aangehaakt bij deze stichting, een fors onderdeel van de financiering is de
categoriale accommodatie waar verschillende allochtonen groepen gebruik van maken (Turken,
Marokkanen, Koerden, Italianen en Spanjaarden). Ook de Surinaamse, Antilliaans, Arubaanse en
Molukse organisaties ontvangen middelen voor accommodatie. In Venlo worden de huisvestings-
kosten voor een aantal organisaties nu nog gefinancierd, dit zal op termijn voor rekening van de
organisaties komen.

Het geheel overziende zijn binnen het accommodatiebeleid twee varianten te onderscheiden.
Gemeenten die categoriaal accommodatiebeleid voeren ten aanzien van allochtonenorganisaties
(Deventer, Venlo, Dordrecht, Goes en Lelystad) en gemeenten die algemeen accommodatiebeleid
voeren (Zaanstad, Nieuwegein en Heerenveen). De laatste drie gemeenten zien het onderbrengen van
activiteiten binnen algemene instellingen als een uitwerking van het integratiebeleid. Binnen
algemene instellingen wordt aanbod voor allochtonen gerealiseerd, daarmee wordt de
toegankelijkheid van instellingen vergroot. 

4.5 De taken van allochtoneorganisaties en algemene welzijnsinstellingen

Door migrantenopbouwwerkers bij algemene instellingen te plaatsen en van daaruit de ondersteuning
ten aanzien van allochtonenorganisaties te organiseren, proberen gemeenten allochtonenorganisaties
dichter bij de algemene instellingen te betrekken. De allochtonenorganisaties krijgen te maken met
maatschappelijke doelstellingen die in het kader van het minderhedenbeleid geformuleerd zijn. De
gemeenten verschillen in hun opvattingen over welke activiteiten in allochtonenorganisaties kunnen
worden ontwikkeld en welke door algemene instellingen uitgevoerd dienen te worden. 
In Dordrecht zijn de activiteiten gericht op voorlichting over bijvoorbeeld woningtoewijzing,
beroepskeuze, racisme en de arbeidsmarkt. Maar ook worden activiteiten als huiswerkbegeleiding,
sollicitatiecursussen, automatiseringsprojecten, gezondheidszorg enzovoort gesubsidieerd.
In Zaanstad worden activiteiten als huiswerkbegeleiding en sollicitatiecursussen binnen de algemene
instellingen geplaatst. De positieverbetering van minderheden wordt zoveel mogelijk binnen het
reguliere werk gestimuleerd. In Dordrecht is de positieverbetering ook een taak van
allochtonenorganisaties, in Zaanstad voornamelijk van de algemene instellingen.

Met de invoering van de Welzijnswet is de taakverdeling tussen de drie overheidslagen niet
veranderd. In het algemeen ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoerend werk bij de lokale
overheid en de ondersteuning (steunfunctie) ervan bij de provinciale overheid. Het accent binnen de
steunfunctie is komen te liggen op begeleiding, kadervorming, bemiddeling en ontwikkeling
(Claassen: 1991). Begeleiding en kadervorming hebben dan voornamelijk betrekking op
vrijwilligersorganisaties, de deskundigheidsbevordering op de beroepskrachten in (meer)
geprofessionaliseerde instellingen. Juist hiervoor zien gemeenten een taak voor de migranten-
opbouwwerkers weggelegd, terwijl dit formeel anders geregeld is. Gedacht kan worden aan het
opbouwen van een kader binnen organisaties en het opzetten van nieuwe activiteiten op bijvoorbeeld
het gebied van voorlichting en scholing. Zowel de rijksoverheid als de lokale overheid formuleren
beleid ter ondersteuning van allochtonenorganisaties. Ook worden door beide financiële middelen
voor de ondersteuning van allochtonenorganisaties ter beschikking gesteld.
Het geringe gebruik van de ondersteuningsfaciliteiten bij provinciale instellingen door allochtonen-
organisaties wordt door gemeenten als probleem gesignaleerd. Met name op het terrein van vorming
en begeleiding van het plaatselijk kader vinden allochtonenorganisaties en provinciale
steunfunctieinstellingen elkaar te weinig. Op lokaal niveau is de behoefte aan verbetering van de
afstemming tussen beide instellingen groot.

4.6 Conclusie

Van een concretisering van de beleidsdoelstellingen op welzijnsterrein is geen sprake. Binnen het
beleid gericht op `integratie met behoud van de eigen cultuur' ligt het accent op het vergroten van de
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toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor minderheden. De gemeenten doen dit op twee
manieren: door de eigen cultuur van minderheden als uitgangspunt te nemen of door binnen de
bestaande infrastructuur aandacht voor minderheden te stimuleren. 
In de grotere gemeenten (Dordrecht, Deventer, Venlo en Lelystad) wordt de eigen cultuur gebruikt
om de toegankelijkheid van algemene voorzieningen te realiseren. Dit uit zich door algemene
voorzieningen een aanbod te laten doen in de eigen taal en cultuur, door allochtone beroepskrachten.
Gemeenten zien hierin een oplossing om de participatie van minderheden te verhogen. De gemeenten
(uitgezonderd Zaanstad en Goes) geven dit beleid een structureel karakter. In vier gemeenten vormt
de culturele achtergrond van minderheden een belangrijk argument om beleidsmaatregelen te treffen.
De migrantenopbouwwerkers verzorgen binnen algemene voorzieningen integratiegerichte
activiteiten. Binnen deze maatregel van gemeenten komen het cultuurbeleid en het integratiebeleid
samen. De structurele ondersteuning van de allochtone cultuur binnen algemene voorzieningen en
allochtonenorganisaties leidt tot een bestendiging van de culturele identiteit van minderheidsgroepen.
Het naast elkaar bestaan van verschillende culturen, ook binnen algemene voorzieningen, is een
kenmerk van een pluriforme samenleving. De grotere gemeenten lijken hierop te anticiperen. Het
streven naar evenredige deelname van allochtonen aan de Nederlandse samenleving wordt in het
lokaal minderhedenbeleid uitgewerkt. Dat dit gepaard gaat met de bestendiging van de eigen
culturele identiteit van minderheden, ook binnen algemene voorzieningen kan als een onbedoeld
beleidseffect beschouwd worden.
In deze gemeenten bestaan allochtonenorganisaties overwegend als zelfstandige organisaties. Zij
beschikken over eigen accommodaties en krijgen subsidies voor culturele activiteiten. Twee
gemeenten stimuleren ook activiteiten gericht op positieverbetering binnen allochtonenorganisaties.
Subsidies voor de organisaties worden aan stringenter inhoudelijke eisen verbonden.
Allochtonengroepen organiseren zich langs etnische lijnen met behulp van subsidie. Het behoud van
de eigen cultuur staat daarbij voorop. Door subsidies voor culturele activiteiten en accommodatie-
subsidies scheppen gemeenten een aanspreekpunt onder allochtonegroepen. Daarnaast worden de
organisaties gebruikt om de participatie binnen de terreinen welzijn, arbeid en onderwijs te vergroten.
Het cultuurbeleid moet de voorwaarden scheppen voor beleid op andere terreinen.
In navolging van Penninx (1988) is het beleid van deze gemeenten te interpreteren als het
etniseringsperspectief. Centrale aandacht wordt in dit perspectief gelegd op de groepsvorming van
minderheden. Hierbij zetten zij zich al dan niet expliciet af tegen en onderscheiden zij zich van
andere groepen, in het bijzonder van dominante groeperingen. Groepsvorming staat centraal en
culturele elementen zijn hiervan bouwstenen. Het beleid is gericht op het toegankelijk maken van
algemene voorzieningen, het behoren tot een minderheidsgroep is een aanknopingspunt voor het
nemen van specifieke maatregelen. De gekozen maatregel wordt ingegeven door een etnisch
perspectief. Zoals Penninx verwoord: "In zo'n context kunnen etnisering en maatschappelijke
positieverbetering hand in hand gaan en elkaar versterken" (Penninx 1988: 36).

In de overige drie gemeenten (Heerenveen, Nieuwegein en Zaanstad) wordt de eigen culturele
identiteit als `brug' naar integratie beschouwd. Het aanbod voor minderheden dient zoveel mogelijk
binnen algemene voorzieningen gerealiseerd te worden. De eigen cultuur van minderheden vormt in
geringe mate aangrijpingspunt om de toegankelijkheid van voorzieningen te vergroten.
Institutionalisering van allochtonen wordt niet ondersteund door categoriale accommodatiesubsidies
en de subsidies voor de eigen cultuurbeleving zijn verminderd. De allochtonenorganisaties worden als
projecten beschouwd. De ondersteuning van de eigen cultuur is geen doel op zich, maar van tijdelijke
aard. Op termijn zal dit leiden tot een samenleving waarin minderheden binnen algemene
voorzieningen participeren, zij zijn `opgegaan' in het grotere geheel.
De achterstandspositie bij allochtone groepen is het uitgangspunt bij deze gemeenten. De participatie
van minderheden binnen welzijnsvoorzieningen dient verbeterd te worden. De etnisch-culturele
dimensie van minderheden wordt in de beleidsmaatregelen terzijde geschoven. De politieke en
maatschappelijke positie van minderheden staat centraal. Hier vallen het cultuur- en integratiebeleid
niet samen, het cultuurbeleid heeft een tijdelijke functionele rol in het beleid.
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5  ONDERWIJSBELEID EN MINDERHEDEN 

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de relatie onderwijs en minderhedenbeleid beschreven. Het beleid op
onderwijsterrein is te typeren als facetbeleid: categoriale aandacht voor minderheden wordt binnen
algemene beleidsuitgangspunten en voorzieningen gerealiseerd. De maatregelen richten zich op twee
onderdelen: het preventiebeleid en de verbeteren van het scholingsaanbod voor minderheden. Het
beleid richt zich op algemene voorzieningen op onderwijs- en welzijnsterrein. Categoriale scholen
zijn niet in de onderzoeksgemeenten aanwezig.
Het ministerie van WVC (VWS) participeert sinds korte tijd weer actief in het onderwijs-
voorrangsbeleid (OVB). In de beleidsbrieven van het ministerie (WVC 1991a) krijgen het
preventiebeleid en de toeleiding naar onderwijsvoorzieningen prioriteit. Het ministerie richt zich op
het initiëren van categoriale projecten. Die hebben betrekking op de voorschoolse periode en de
opvang van nieuwkomers in de gemeente.
De middelen voor het OVB vormen een aparte financieringsstroom. De inhoudelijke doelstellingen
van het OVB en het sociale vernieuwingsbeleid komen overeen: het bestrijden van
onderwijsachterstanden. Samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeenten en schoolbesturen vormen
een voorwaarde voor de inzet van OVB-middelen binnen de sociale vernieuwing. Binnen het OVB
bestaan enkele regelingen die specifiek op minderheden gericht zijn.

5.2 Uitgangspunten en doelstellingen van het onderwijsbeleid

Van de acht gemeenten die op welzijnsterrein beleid voor minderheden geformuleerd hebben, zijn er
zeven die dit op onderwijsterrein doen: Zaanstad, Dordrecht, Deventer, Venlo, Lelystad, Nieuwegein
en Heerenveen. Het beleid is een uitwerking van de algemene beleidsdoelstelling wegwerken van
onderwijsachterstanden. In de gemeenten Zaanstad, Dordrecht en Deventer is het percentage
minderheden binnen het openbare onderwijs hoog. De problematiek wordt in de nota's van deze drie
grote gemeenten aan de hand van statistische gegevens geïllustreerd. In Zaanstad bevinden zich vier
scholen met meer dan 50% kinderen uit minderheidsgroepen. De scholen zijn, volgens de gemeente,
vooralsnog onvoldoende toegerust om de opvang van deze kinderen te realiseren. Ouders van
autochtone kinderen mijden deze scholen, de gemeente wil daarentegen het ontstaan van zwarte en
witte scholen voorkomen.
In Dordrecht constateert men een oververtegenwoordiging van minderheden binnen lagere 
opleidingen als het ito, lbo en mavo. De onevenredig hoge participatie van minderheden binnen deze
schooltypen wordt onacceptabel geacht. In de beleidsnota's wordt dit aangeduid als "onderbenutting
van talenten", hetgeen zal leiden tot marginalisering van de desbetreffende groeperingen. 
In Deventer komen concentraties minderheden binnen het onderwijs voor, het gaat hier voornamelijk
om kinderen van Turkse afkomst (de grootste groep allochtonen). Het onderwijs is onvoldoende
toegerust om het onderwijs op peil te houden én deze kinderen goed op te vangen, aldus de gemeente.
De gemeente Venlo baseert zich in het beleid op een algemene probleemformulering en spitst deze
niet toe op de lokale situatie (Bovenkerk 1986; WRR 1989). 

De beleidsmaatregelen richten zich grosso modo op de toeleiding naar onderwijs en de verbetering
van de opvang van nieuwkomers (samen het preventiebeleid) en de verbetering van het (reguliere)
onderwijsaanbod voor minderheden. De vijf grootste gemeenten uit de selectie richten hun beleid op
beide onderdelen. Nieuwegein en Heerenveen alleen op het preventiebeleid.

Het preventiebeleid krijgt gestalte in de voorschoolse periode en de opvang van nieuwkomers. Beleid
gericht op de voorschoolse periode kan de aansluiting met het reguliere onderwijsaanbod verbeteren.
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In Zaanstad noemt men dat het vergroten van de zorgbreedte, in Deventer maatwerk en in Dordrecht
verhogen van het onderwijsniveau. De opvang van nieuwkomers is gericht op de introductie en
begeleiding van minderheden in de lokale samenleving. 
In de gemeente Nieuwegein worden minderheden weliswaar aangewezen als specifieke doelgroep, de
beleidsmaatregelen richten zich alleen op het preventiebeleid. Beleid om de toegankelijkheid van
onderwijsvoorzieningen te verhogen en het aanbod te versterken is echter niet geformuleerd.
In Heerenveen is het OVB geen onderdeel van het sociale vernieuwingsbeleid. De gemeente richt zich
wel op het preventiebeleid en de volwasseneneducatie. De gemeente Goes heeft geen specifiek beleid
voor minderheden op onderwijsterrein geformuleerd. 
De beleidsmaatregelen richten zich op minderheden in het algemeen, er worden geen nadere
categorieën onderscheiden. Toch blijkt het beleid zich in de drie grootste gemeenten voornamelijk op
één etnische groep te richten. De gemeente Dordrecht, met specifieke beleidsnota's gericht op de
Antilliaanse bevolkingsgroep (14% van het aantal allochtonen in Dordrecht). De percentages
schoolverlaters en schooluitval zijn hoog onder Antilliaanse jongeren. De gemeenten Deventer en
Zaanstad constateren in hun beleid dat de problemen zich voornamelijk bij de Turkse
bevolkingsgroep manifesteren. De Turkse gemeenschap maakt in beide gemeenten respectievelijk
76% en 65% uit van de totale groep niet-Nederlanders. De facto zijn de beleidsmaatregelen
overwegend op leerlingen van Turkse afkomst gericht.

Gesteld wordt dat de opvang en aansluiting met het reguliere onderwijs niet goed verloopt. 
Het bestrijden van achterstanden is uitgewerkt in beleid waarin het wegwerken van (taal)achterstand,
het voorkomen van schoolverzuim c.q. vroegtijdige uitval schoolverlaten en het preventiebeleid de
belangrijkste elementen vormen.

5.3 Het preventiebeleid

5.3.1 De toeleiding naar onderwijs: de voorschoolse periode

De aandacht voor de voorschoolse periode past binnen de hernieuwde inspanningen van het
ministerie van WVC (VWS) wat het OVB betreft. Het doel van het programma Allochtone jongeren
(0-18 jaar) is het versterken van de schoolse en maatschappelijke vaardigheden. Achterstanden in de
ontwikkeling kunnen zich reeds op jeugdige leeftijd voordoen en worden doorgaans niet meer
ingelopen. Die achterstand heeft gevolgen voor de leerprestaties. De oorzaak hiervoor moet gezocht
worden in de culturele achtergronden: kinderen uit allochtone gezinnen worden niet `volgens de
gangbare normen en waarden van onze samenleving voorbereid op de eisen en verwachtingen van het
schoolmilieu'. Het ministerie constateert in de beleidsbrief Samen werken langs nieuwe wegen (WVC
1991a: 25) dat het onderwijs alléén er niet in slaagt de onderwijskansen en -prestaties van allochtone
kinderen te verbeteren. Versterking van het leerproces kan door interventies in de voorschoolse
periode worden bereikt. Het welzijnswerk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten
binnen de voorschoolse periode, gericht op allochtone moeders en hun kinderen. Voor de financiering
zijn zowel de gemeente als WVC verantwoordelijk. Het WVC-aandeel (VWS) in de financiering
neemt jaarlijks af, na enkele jaren zullen de gemeenten de projecten zelf bekostigen.
In het programma worden twee onderdelen onderscheiden: de verrijkingsprogramma's en de
versterking van effectief schoolondersteunend gedrag door ouders. De Opstap- en
spelontwikkelingsprojecten zijn een onderdeel van de verrijkingsprogramma's. Deze zijn gericht op
allochtone ouders en hun kinderen. Het ministerie van WVC (VWS) verwoordt de doelstelling van de
projecten als volgt: "er worden beschikbare culturele hulpbronnen van deze groepen gemobiliseerd
om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren" (WVC 1991a: 33). Met de projecten binnen de
voorschoolse periode wordt de oriëntatie van allochtone ouders en hun kinderen op de Nederlandse
samenleving en cultuur gestimuleerd.

5.3.2 Opvoedings- en spelmethodieken
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De Opstapprojecten zijn in zes gemeenten van start gegaan. In de gemeente Goes zijn er
(nog) geen inspanningen gedaan om het beleid ten aanzien van de voorschoolse periode op
te zetten. De resultaten van grotere gemeenten in de provincie Zeeland met het Opstapproject worden
afgewacht, alvorens een eigen beleid te voeren. In Nieuwegein verkeert men nog in een oriëntatiefase.
De gemeente heeft besloten tot het opzetten van een proefproject voor Surinaamse kinderen en hun
ouders. De financiering wordt door de gemeente verzorgd, voor de ondersteuning en begeleiding bij
de uitvoering is de categoriale steunfunctie-instelling van Surinamers beschikbaar. Het ministerie van
WVC (VWS) is om financiering gevraagd.
Binnen de projecten die in het kader van de voorschoolse periode (Voorschoolse toerusting
0-6-jarige allochtonen) opgezet worden speelt het welzijnswerk een belangrijke rol. De projecten zijn
voor allochtonen ontwikkeld (categoriaal beleid). Bij de Opstapprojecten krijgen ouders van
allochtone afkomst informatie om de ontwikkeling van hun kinderen te bevorderen. Deze informatie
wordt door welzijnswerkers aangereikt.
Het peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en het buurtwerk zijn belangrijke werksoorten voor de
uitvoering van het Opstapproject. De gemeente Dordrecht vormt hierop een uitzondering, zij heeft
ervoor gekozen om het Opstapproject door de stichting Thuiszorg te laten uitvoeren. Dit tot grote
onvrede van de welzijnsstichting, die de uitvoering van deze projecten als haar taak beschouwde. Bij
de stichting Thuiszorg is het consultatiebureau aangesloten. De gemeente ziet hierin een goede
gelegenheid om (jonge) allochtone moeders en hun kinderen te bereiken. Voor de financiering van de
projecten zijn zowel de gemeenten als het ministerie van WVC (VWS) verantwoordelijk. 
Een tweede project dat door het ministerie van WVC (VWS) geïnitieerd is, is het project
Spelvoorlichting aan huis. Moeders reiken allochtonen ouders spelmethodieken aan die de
spelontwikkeling van hun kinderen op een hoger niveau moet brengen, meer in overeenstemming met
hun leeftijd. Vier grote gemeenten (Zaanstad, Dordrecht, Deventer en Venlo) voeren dit project uit.
De projecten worden door het ministerie van WVC (VWS) gefinancierd uit de welzijnscomponent
van het onderwijsvoorrangsbeleid. Voor de uitvoering zijn algemene welzijnsinstellingen zoals het
buurtwerk en kinderopvang de verantwoordelijk.
Zeven van de acht gemeenten maken gebruik van deze projecten die door het ministerie tijdelijk
worden gefinancierd. De centrale overheid heeft inhoudelijk en financieel een grote invloed. Hier ligt
een zekere spanning met het decentralisatiebeleid op welzijnsterrein. Door de financiering te
verbinden aan inhoudelijk uitgewerkte projecten zijn de gemeenten niet vrij in de besteding van de
middelen. De prioriteit voor preventiebeleid bij het ministerie van WVC (VWS) wordt door het
aanbieden van de projecten op lokaal niveau gestimuleerd, zij het tijdelijk. In hoeverre gemeenten
deze projecten een structureel karakter zullen geven kan nog niet gezegd worden.

5.3.3 De opvang van nieuwkomers

In de WRR-nota Allochtonenbeleid (1989) wordt nadrukkelijk de aandacht gevestigd op het
ontbreken van gerichte opvang van nieuwkomers. Het ministerie van WVC heeft een opvangmodel
voor gemeenten ontwikkeld (WVC 1991b). De nota waarin het opvangmodel geïntroduceerd wordt
heeft als ondertitel Van immigratie tot integratie. Aanbevolen wordt dat nieuwe migranten bij
aankomst in de gemeente in de gelegenheid worden gesteld om kennis en vaardigheden te verwerven
die nodig zijn om zich zo snel mogelijk in Nederland te kunnen redden. Uitdrukkelijk wordt hieraan
toegevoegd dat nieuwkomers in staat moeten zijn om gebruik te maken van het algemene
voorzieningenaanbod. De doelgroep zijn immigranten van 18 jaar of ouder, afkomstig uit landen
waarvan bekend is dat het risico om in een achterstandssituatie te komen groot is. De
verantwoordelijkheid voor de vormgeving, financiering en organisatie ligt bij de gemeenten. Het is
uitdrukkelijk de bedoeling dat bovenlokale steunfuncties en allochtonenorganisaties betrokken
worden bij de totstandkoming van het project.
Dit model omvat de ontwikkeling van een opvangtraject, dat begint bij de registratie van de
nieuwkomers en afgesloten wordt met de (arbeids)participatie aan vitale maatschappelijke instituties.
Het programma bestaat uit een intensieve cursus Nederlands en een cursus oriëntatie op de
samenleving en heeft als doel dat de nieuwkomers na afloop doorstromen naar vervolgopleidingen of
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zich aanmelden bij het arbeidsbureau. De individuele trajectbegeleiding staat centraal (zie ook Van
der Wouden et al. 1994: 65-93). De voortgang van de deelnemers wordt vastgelegd in een
trajectregistratiesysteem, deze gegevens zijn uitwisselbaar voor diverse instellingen.
Om het beleid te laten slagen vormen samenwerkingsverbanden tussen diverse instellingen een
belangrijke schakel. Hieraan nemen gemeentelijke diensten, welzijnsvoorzieningen,
onderwijsinstellingen en arbeidsmarktvoorzieningen deel. Deze aanpak moet resulteren in een
samenhangend aanbod van activiteiten om de aansluiting tussen opvang- en vervolgactiviteiten te
verzorgen.

De grote gemeenten (Zaanstad, Deventer, Dordrecht, Venlo en Nieuwegein) hebben in hun beleid
aandacht voor de opvangprojecten. Lelystad verkeert nog in de probleemverkennende fase. Het
project in Nieuwegein richt zich op de huisvestingsproblemen van Antillianen en Arubanen.
Begeleiding gericht op de doorstroming naar onderwijs en werk is eveneens een doel. Het
nieuwkomersproject is regionaal georganiseerd. Bij de regionale steunfunctie-instelling is een
maatschappelijke werker (0,5 fte) beschikbaar. De gemeente beschikt nog over te weinig informatie
over de instroom en problemen van nieuwkomers om het project uit te breiden. De gemeente neemt
zich voor om hiernaar onderzoek te doen.
In twee gemeenten wordt de opvang van nieuwkomers reeds uitgevoerd. De uitwerking van het
opvangmodel verschilt in de definiëring van de doelgroep, in de verantwoordelijkheid voor het project
en in de duur van de trajectbegeleiding. 
Dordrecht heeft de opvang volgens het WVC-model georganiseerd. Voor de oriëntatie op de
Nederlandse samenleving wordt capaciteit van de Stichting maatschappelijke dienstverlening bij de
Taalschool ingezet. Het taal- en oriëntatieprogramma van het opvangtraject wordt uitgevoerd door de
Taalschool. Dit is een samenwerkingsverband tussen de dienst welzijn, de Volksuniversiteit, PBVE,
het Regionaal centrum buitenlanders en het Regionaal educatief centrum. Voor Antillianen wordt een
specifiek onderwijstraject opgezet. In de loop van het eerste half jaar van de instroom wordt een
gesprek gevoerd met een consulent van het Bureau werk en scholing. De financiering van het project
komt grotendeels voor rekening van het departement. In de begeleidingsgroep zijn de
maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. In beide gemeenten worden de regionale
steunfuncties voor minderheden betrokken bij advisering van de projecten.
De resultaten van het project in 1991 zijn inmiddels geëvalueerd. Er zijn 300 nieuwkomers benaderd,
150 hebben er deelgenomen aan het educatieve onderdeel. De taakstelling met betrekking tot de
arbeidsinpassing is niet gehaald, de uitvoering van het project heeft zich vooralsnog geconcentreerd
op het bieden van scholing aan nieuwkomers. Het project heeft zich tot nu toe gericht op de
doelgroepen van het minderhedenbeleid (Arubanen, Antillianen, Turken en Marokkanen). De
uitstroom naar arbeid zal in het vervolg meer aandacht krijgen. De eerste evaluatie heeft inzicht
gegeven in de snelheid waarmee nieuwkomers doorstromen. Op basis van dat inzicht kan een
realistischer schatting gemaakt worden van het aantal nieuwkomers dat het traject jaarlijks kan
doorlopen. De gemeente is ook voornemens het project open te stellen voor nieuwkomers in de
kleinere gemeenten uit de regio, uiteraard tegen vergoeding. In de kleinere gemeenten is het niet
rendabel om een eigen voorziening te creëren.

In Zaanstad is het opvangmodel uitgewerkt voor leeftijdscategorieën van 0-25 jaar, voor iedere
categorie is een beleid geformuleerd. In de eerste fase van de opvang wordt een introductiecursus
verzorgd door de Stichting Welsaen. Binnen het basis- en voortgezet onderwijs is het beleid voor de
opvang van zij-instromers van kracht. Voor de doelgroep vanaf 16 jaar zijn specifieke cursussen
opgezet voor onder andere taalontwikkeling en maatschappelijke begeleiding. Uitgevoerd door het
middelbaar beroepsonderwijs (één school) en de basiseducatie. Het projectbestuur van het Bureau
nieuwkomers Zaanstad (BNZ) bestaat uit ambtenaren en coördinatoren uit het gemeentelijk apparaat.
In de begeleidingscommissie zijn de maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd, ook
allochtonenorganisaties. Deze commissie dient als adviesorgaan en als platform. Bij de desbetreffende
maatschappelijke organisaties worden contactpersonen aangewezen die de relatie met het BNZ
onderhouden, om de individuele trajectbegeleiding optimaal te laten verlopen. Het project is in 1992
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van start gegaan en een evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.
Het bieden van maatwerk staat in de uitwerking van het model centraal. Er is sprake van een
geïndividualiseerde aanpak. In Zaanstad komt de uitwerking van het project er de facto op neer dat
minderheden gedurende hun onderwijsloopbaan en de doorstroming naar werk begeleiding krijgen. 
In de overige gemeenten wordt het centrale opvangmodel van het ministerie van WVC (VWS)
uitgewerkt. In Deventer wordt het in 1993 geïmplementeerd. De overige gemeenten zijn nog in de
probleemverkennende fase.

5.4 De versterking van het onderwijsaanbod gericht op minderheden

De versterking van het onderwijsaanbod voor minderheden krijgt gestalte in het OVB. De middelen
voor het OVB bestaan uit extra formatie plaatsen die aan scholen toegekend worden op grond van
aantallen leerlingen uit verschillende doelgroepen. Tot de doelgroep behoren ook leerlingen van
allochtone afkomst. In het OVB passen specifieke maatregelen gericht op de verbetering van het
onderwijs in de tweede taal, de eerste opvang van zij-instromers en de ontwikkeling van een
leerlingvolgsysteem.
Binnen de volwasseneneducatie is de basiseducatie een belangrijke voorziening voor minderheden.
De basiseducatie biedt cursussen alfabetisering en taalverwerving aan. Bij minderheden is de
basiseducatie bij uitstek van belang, omdat juist deze groep de Nederlandse taal vaak onvoldoende
meester is. De regeling basiseducatie is opgenomen in de Brede doeluitkering sociale vernieuwing. In
de Brede doeluitkering zijn in alle gemeenten (uitgezonderd Goes) middelen voor de basiseducatie
opgenomen.

De inhoudelijke doelstellingen van de sociale vernieuwing en het OVB komen grotendeels overeen:
het bestrijden van onderwijsachterstanden. Dit is ook de reden dat de grote gemeenten het OVB
binnen het sociale vernieuwingsbeleid plaatsen. De gesignaleerde problematiek staat bij het zoeken
naar oplossingen voorop. De financiering van het OVB is echter niet in de BDU sociale vernieuwing
ondergebracht. De probleemgerichte aanpak en samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en het
onderwijsveld zijn kenmerkend voor het sociale vernieuwingsbeleid. De maatregelen hebben
betrekking op het aanpakken van de problemen binnen reguliere onderwijsvoorzieningen, het basis-
en het voortgezet onderwijs (allochtone leerlingen van 4-18 jaar). 
Het beleid voor minderheden op onderwijsterrein richt zich op twee onderdelen:
1. De reguliere onderwijsvoorzieningen als het basis- en voortgezet onderwijs. De doelgroep zijn

hier leerplichtige allochtone leerlingen.
2. De volwasseneneducatie, hier zijn de niet-leerplichtigen doelgroep van beleid.

De grote gemeenten (Zaanstad, Dordrecht, Deventer, Venlo en Lelystad) hebben het OVB-beleid
onderdeel van het sociale vernieuwingsbeleid gemaakt. Een van de resultaten van sociale vernieuwing
op onderwijsterrein is dat onderwijsvoorzieningen samenwerken om onderwijsachterstanden te
bestrijden. De individuele scholen zijn gebaat bij een gezamenlijke aanpak van de problemen met
betrekking tot de instroom en opvang van leerlingen uit minderheidsgroepen (Van der Wouden et al.
1994: 115-147). In de gemeenten Heerenveen en Nieuwegein is het OVB niet geïntegreerd in het
sociale vernieuwingsbeleid. 

5.4.1 Het basis- en voortgezet onderwijs

Het onderwijsvoorrangsbeleid richt zich op het basis- en het voortgezet onderwijs. Het beleid is erop
gericht kinderen in achterstandssituaties meer kansen te bieden op succesvolle participatie binnen
onderwijsvoorzieningen. Een gezamenlijke inzet van middelen van O&W (nu OCW) en WVC
(VWS) is onderdeel van het beleid.
Het onderwijsvoorrangsbeleid bestaat uit twee onderdelen: het gebiedenbeleid en een op de
afzonderlijke scholen gerichte regeling. De specifieke scholenregeling bestaat uit drie onderdelen: de
leerlinggewichtenregeling; de opvang van leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen en
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het OETC. Deze regelingen bieden scholen mogelijkheden om onder andere maatregelen voor
allochtone leerlingen te treffen. Het O&W-beleid is voorwaardenscheppend. Het beleid beperkt zich
tot het verruimen van de materiële mogelijkheden van scholen en instellingen om initiatieven voor
leerlingen uit achterstandsgroepen te ontplooien. Deze paragraaf geeft een beschrijving van de
maatregelen van gemeenten. Deze zullen ten dele een voortzetting van het OVB-beleid zijn en ten
dele nieuw beleid binnen sociale vernieuwing. De financiering van de maatregelen zal uit reguliere
onderwijsmiddelen, het OVB, sociale vernieuwing en andere fondsen gerealiseerd kunnen worden.
De specifieke uitgaven voor de verschillende projecten zijn op grond van de beleidsplannen niet te
achterhalen.

De eigen taal en cultuur (OETC) en intercultureel onderwijs
Het onderwijs in de eigen taal en cultuur is een onderdeel van het onderwijsbeleid voor kinderen van
allochtone afkomst. De lessen in de eigen taal en cultuur kunnen op basis van vrijwilligheid worden
gevolgd. Dit onderwijsaanbod bestaat niet voor alle, op school aanwezige, groepen allochtonen.
Slechts kinderen uit het Middellandse Zeegebied, met name Turkije en Marokko, alsmede Molukse
kinderen kunnen binnen het regulier onderwijs eigen taal- en cultuuronderwijs volgen. Het OETC
krijgt in discussies over de positie van minderheden in de Nederlandse samenleving veel aandacht.
Dit is in hoofdstuk 2 al uitvoerig onder de aandacht gebracht. Uit onderzoek (WRR 1989) blijkt dat
de allochtone onderwijzers in de eigen taal en cultuur een specifieke rol binnen de school en voor
allochtone ouders vervullen. De docenten functioneren als intermediair. Dit lijkt een steeds
belangrijker argument te worden om het onderwijs in eigen taal en cultuur te handhaven.
In Lelystad, Dordrecht en Deventer wordt het onderwijs in de eigen taal geïntensiveerd. In Lelystad
binnen het basisonderwijs, in de overige twee gemeenten zowel in het basis- als het voortgezet
onderwijs. In de beleidsnota's wordt het onderwijs in de eigen taal in verband gebracht met de tweede
taalverwerving (Nederlands). Er wordt verondersteld dat het aanleren van een tweede taal
gemakkelijker verloopt wanneer men de eigen taal goed beheerst. Hiermee sluiten de gemeenten zich
aan bij de voorstanders van het OETC.

Met intercultureel onderwijs wordt beoogd leerlingen te leren omgaan met overeenkomsten en
verschillen tussen mensen met een verschillende etnische achtergrond. Het uitgangspunt is dat
leerlingen ook op school leren dat verschillende groepen gelijkwaardig kunnen functioneren in de
samenleving. Voor docenten geldt ook dat zij niet altijd voldoende geschoold zijn om intercultureel
onderwijs te geven. In Dordrecht en Zaanstad wordt de bijscholing van leerkrachten voor
intercultureel onderwijs binnen het voorgezet onderwijs gefinancierd.

Ondersteuning voor de leerkracht
Klasse-assistenten worden sinds enige tijd in het onderwijs aangesteld. Zij hebben geen
pedagogisch-didactische taken, maar nemen leerkrachten verzorgende en huishoudelijke taken uit
handen. De leerkracht kan zich dan primair richten op de instructie en de begeleiding van de
leerlingen. De klasse-assistenten ontlasten de leerkrachten. In Deventer en Dordrecht zijn de
assistenten binnen het basis- en voortgezet onderwijs aangesteld. De gemeente Deventer heeft al
enkele jaren ervaring met klasse-assistenten. Deze worden aangesteld bij scholen waar het percentage
allochtone leerlingen boven de 50 ligt. Het gaat vooral om Turkse kinderen, er zijn tweetalige Turkse
assistenten aangesteld. Men zoekt nog naar mogelijkheden om dit instrument structureel te kunnen
financieren. Een koppeling met het Jeugdwerkgarantieplan is een van de mogelijkheden. In
Dordrecht is het aanstellen van allochtone klasse-assistenten een experiment. Het project is eind 1992
beëindigd, de voortzetting hangt af van de evaluatie die destijds nog niet afgerond was.
In Deventer worden daarnaast ook interne en externe begeleiders binnen het basis- en voortgezet
onderwijs voor minderheden aangesteld. De scholen waarbij het percentage minderheden boven de 50
ligt stellen deze begeleiders gezamenlijk aan. De interne begeleider richt zich op het ondersteunen en
begeleiden van de docenten die onderwijs in de tweede taal geven (Nederlands). De externe
begeleider ontwikkelt een leerplan (methodiekontwikkeling) voor de tweede taalverwerving, en
coördineert afspraken tussen het basis- en voortgezet onderwijs.
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In twee gemeenten wordt de deskundigheidsbevordering van docenten gesubsidieerd (Dordrecht en
Zaanstad). Het gaat om docenten binnen het primair onderwijs (groep 7 en 8). Kinderen uit
minderheidsgroepen stromen vaker dan autochtone leerlingen door naar de lagere onderwijstypen. De
gemeenten willen de begeleidende taak van de docenten versterken, en meer aandacht vestigen op de
overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs.

Ondersteuning voor de leerling
De ondersteuning kan ook gericht zijn op leerlingen uit minderheidsgroepen. Huiswerkbegeleiding is
hier een voorbeeld van. Het is voor de leerlingen niet altijd mogelijk om thuis rustig huiswerk te
maken. In Venlo en Dordrecht worden huiswerkklassen gefinancierd. De aanwezige docent geeft
ondersteuning bij het maken van huiswerk.
Om de contacten tussen het thuis- en schoolmilieu bij kinderen uit minderheidsgroepen te vergroten
worden contactpersonen aangesteld. Zij besteden specifieke aandacht aan de onderwijsprestaties van
leerlingen en onderhouden contacten met de ouders. Zij proberen de ouders meer bij de
onderwijsloopbaan van hun kinderen te betrekken. 
In vier gemeenten zijn contactpersonen aangesteld. In Dordrecht is op experimentele basis een
schoolcontactpersoon bij het basis onderwijs aangesteld. Allochtonenorganisaties zijn bij de
uitwerking van dit experiment betrokken geweest. In Lelystad en Zaanstad zijn respectievelijk een
Marokkaanse en een Turkse functionaris bij het basisonderwijs aangesteld. In Venlo is de begeleiding
specifiek voor Turkse en Marokkaanse leerlingen binnen het basisonderwijs en de eerste twee jaren
van het voortgezet onderwijs opgezet. De begeleiding richt zich in Lelystad, Venlo en Zaanstad op de
grootste groepen minderheden in de lokale samenleving.

Opvang zij-instroom
Leerlingen uit minderheidsgroepen zijn ongelijkmatig over de Nederlandse scholen verdeeld (Tesser
1993). Op lokaal niveau komen concentraties minderheden in bepaalde wijken voor, en
dientengevolge ook concentraties minderheden binnen de onderwijsvoorzieningen in diezelfde
wijken. Om de leerlingen uit minderheidsgroepen goed op te vangen én het onderwijspeil te behouden
zijn extra inspanningen nodig. De opvang van zij-instromers in het onderwijs is een voorbeeld van
een gezamenlijke aanpak van problemen op onderwijsterrein. De scholen die binnen het OVB vallen
ontvangen extra faciliteiten om de opvang van minderheden te verbeteren. De percentages
minderheden worden dermate hoog dat de opvang per school niet afdoende is. De gemeenten zien
zich genoodzaakt om de opvang van zij-instromers gezamenlijk te organiseren. De samenwerking
tussen scholen betekent dat een deel van de beschikbare budgetten ingezet worden voor het project
`opvang van zij-instromers'. De projecten zijn zelfstandig. Hiervoor zijn in het kader van de sociale
vernieuwing overeenkomsten afgesloten tussen de gemeenten en het onderwijsveld.
In de vijf grootste onderzoeksgemeenten is de instroom van zij-instromers onderdeel van beleid
(Zaanstad, Dordrecht, Deventer, Venlo en Lelystad). De instroom van leerplichtige allochtone
leerlingen veroorzaakt taal- en aansluitingsproblemen op de diverse scholen. Om het basis- en
voortgezet onderwijs te ontlasten, is categoriaal beleid geformuleerd om de instroom van
zij-instromers beter te laten verlopen. De instromers worden in aparte klassen geplaatst. Het is de
bedoeling dat de leerlingen ongeveer een jaar in deze klassen blijven, daarna stromen zij door naar de
buurtscholen. In Venlo en Deventer worden de zij-instromers binnen het basisonderwijs opgevangen,
in Lelystad, Dordrecht en Zaanstad ook binnen het voortgezet onderwijs. 
De gemeenten hebben overwegend gekozen voor concentratiebeleid. In concentratieklassen wordt
onderwijs in de eigen en in de Nederlandse taal onderwezen. In Lelystad worden zij-instromers niet
in concentratieklassen opgevangen. Individuele leertrajecten worden op de school van aanmelding
opgezet. De schoolbegeleidingsdienst ondersteunt de scholen die belast zijn met de uitvoering van het
project. 
Ter illustratie van de projecten zullen hierna twee voorbeelden gegeven worden.
In Zaanstad wordt binnen de eerste opvang van zij-instromers een concentratiebeleid binnen het
onderwijs gevoerd. De concentratiescholen zijn er voor de eerste opvang, er wordt een basispakket
aangereikt, waarbinnen het OETC een belangrijke rol speelt. Twee basisscholen en twee scholen voor
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voortgezet onderwijs krijgen hiervoor extra middelen. Deze scholen zullen hun personeelsbeleid en
het OETC-onderwijs afstemmen op de opvang van zij-instromers. Profijtscholen verzorgen de tweede
fase van de opvang. De allochtone leerlingen worden op de buurtscholen geplaatst. Om de instroom
optimaal te laten verlopen worden de profijtscholen ondersteund door leerkrachten van de
concentratiescholen. De opvang bestaat uit twee fasen.
In Venlo is gekozen voor de uitwerking van twee modellen: een centraal- en een wijkgericht
(Venlo-zuid) opvangmodel. Venlo-zuid is ook de wijk waar het sociale vernieuwingsbeleid zich in
eerste instantie op richt. Bij de start van de sociale vernieuwing is deze wijk tot achterstandswijk
benoemd. De doelstelling van het project is de `onaanspreekbare leerling op een versnelde manier
aanspreekbaar maken'. Aan de eigen taalverwerving wordt veel aandacht besteed, dit vergemakkelijkt
de tweede taalverwerving. De uitvoering wordt verzorgd door twee openbare scholen die onder een
gemeenschappelijk schoolbestuur vallen. De instroom op de buurtscholen krijgt geen specifieke
aandacht.
De `spin-off' van de projecten dient breder te zijn dan taalverwerving en inpassing binnen het
reguliere onderwijs. In Zaanstad is de opvang van zij-instromers organisatorisch binnen het project
opvang nieuwkomers geplaatst. De begeleiding van minderheden naar onderwijs- en
arbeidsvoorzieningen wordt hiermee verzekerd (zie opvangvoorzieningen). In Venlo wordt de opvang
van zij-instromers verbonden met het welzijnsterrein. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat ook op
welzijnsterrein activiteiten ontplooid worden voor de groep zij-instromers. Op school worden zij
daarover voorgelicht.
De vier grote gemeenten zien in het geconcentreerde opvangbeleid een uitkomst om de instroom van
leerlingen uit minderheidsgroepen te verbeteren. Bij het voeren van concentratiebeleid zullen enkele
scholen in de gemeenten specifieke kennis opbouwen met de opvang van leerlingen uit
minderheidsgroepen. Dit kan een zekere aantrekkingskracht hebben op minderheidsgroepen. Het zou
op termijn zelfs het ontstaan van zwarte en witte scholen kunnen bevorderen.

5.4.2 De volwasseneneducatie

De zwakke arbeidsmarktpositie van veel minderheden hangt in belangrijke mate samen met
gebrekkige opleidingen en/of onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. Veel volwassen
minderheden hebben hun opleiding in Nederland niet afgemaakt. Degenen die wel een
beroepsopleiding hebben gevolgd, in het land van herkomst, vinden moeilijk aansluiting op de
arbeidsmarkt. Volwasseneneducatie in de vorm van basiseducatie, oriëntatie, schakeling en
beroepsgerichte opleiding kan voor velen een middel zijn om hun kansen op de arbeidsmarkt te
verbeteren.

Taalontwikkeling
De basiseducatie biedt alfabetiserings- en intensieve taalcursussen voor minderheden aan. In zeven
gemeenten (uitgezonderd Goes) worden binnen de basiseducatie specifieke cursussen voor
minderheden aangeboden.
In Venlo en Zaanstad worden specifieke cursussen voor hoog opgeleide minderheden met een
middelbare of hogere beroepsopleiding verzorgd. Heerenveen organiseert binnen de
volwasseneneducatie scholingscursussen voor minderheden. Recent is hier aanbod voor Vietnamezen
opgezet, naast aanbod voor andere specifieke groepen.
De cursussen worden uit verschillende regelingen bekostigd. Voornamelijk uit het Fonds sociale
vernieuwing (basiseducatie). Daarnaast incidenteel uit het Europees sociaal fonds, de PAS-gelden en
de extra WRR-middelen. 
De basiseducatie is onvoldoende uitgerust om de toestroom van minderheden op te vangen. De
`wachtlijstenproblematiek' is een bekend verschijnsel. In drie grote gemeenten (Zaanstad, Deventer
en Venlo) wordt extra aandacht besteed aan het wegwerken van de wachtlijsten. Om de wachtlijsten
terug te dringen is in Deventer een structurele capaciteitsverhoging van 50% nodig. De middelen van
het Rijk voor de basiseducatie zijn niet voldoende om de uitbreiding te realiseren. Er zal gezocht
worden naar medefinanciers zoals het RBA en het Europees sociaal fonds. Dit geldt ook voor



46

Zaanstad. In Venlo zijn in het kader van de wachtlijstproblematiek afspraken gemaakt tussen de
gemeente en het dag- en avondonderwijs, deze zijn vastgelegd in een convenant. Het aantal cursussen
dat binnen de basiseducatie verzorgd kan worden is hierdoor uitgebreid.

5.5 Conclusie

Het onderwijsbeleid van gemeenten is gericht op het wegwerken van onderwijsachterstanden bij
minderheden. Het beleid is facetbeleid en richt zich op twee sporen. De toeleiding naar onderwijs en
de opvang van nieuwkomers (het preventiebeleid) en het aanbod binnen onderwijsvoorzieningen. De
beleidsvoornemens van gemeenten op onderwijsterrein worden, samenvattend, in schema
gepresenteerd.

Tabel 5.1 Beleidsinstrumenten

voor- opvang OETC leerkracht leerling zij-instroom volwassene
schools n- educatie

Goes 
Heerenveen X X
Nieuwegein X X
Lelystad X X X X X
Venlo X X X X X
Deventer X X X X X X
Dordrecht X X X X X X X
Zaanstad X X X X X X X

Het welzijnswerk (kinderopvangvoorzieningen) is belast met de opzet en uitvoering van de
voorschoolse projecten. De projecten worden door het ministerie van WVC (VWS) ontwikkeld en
voor bepaalde tijd van rijkswege gefinancierd. Het beleid is vooral gericht op het voorbereiden van
kinderen uit minderheidsgroepen en hun moeders op de aansluiting met het basisonderwijs.
De opvang van nieuwkomers heeft een signalerings- en doorverwijzingsfunctie. De samenwerking
tussen gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties staat centraal. Een individueel
trajectplan wordt uitgestippeld. Nieuwkomers komen in aanmerking voor een specifiek voorlichtings-
en onderwijsprogramma, waarna de doorstroming naar arbeid gerealiseerd kan worden. Dit wordt
vooralsnog in de twee grootste gemeenten uitgevoerd. Individuele begeleiding staat centraal.
De categoriale projecten binnen het preventiebeleid zijn specifiek op minderheden gericht. Zij zijn
vooralsnog van tijdelijke aard en ontlasten reguliere voorzieningen. Voor het welzijnsterrein betekent
dit dat nieuwe educatieve taken toegevoegd worden. Ook worden de oplossingen met betrekking tot
het verminderen van onderwijsachterstanden van minderheden intersectoraal aangepakt. De
reikwijdte van de bijdrage van welzijnswetvoorzieningen bij de bestrijding van
onderwijsachterstanden wordt hiermee vergroot.
Met uitzondering van de gemeente Goes maken gemeenten gebruik van de door WVC geïnitieerde
projecten. Hier ligt een zekere spanning met het door WVC gedecentraliseerde welzijnsbeleid.
Inhoudelijk uitgewerkte projecten met rijksfinanciering worden aan de gemeenten aangeboden. Dit is
wat het departement van WVC (VWS) `complementair bestuur' noemt. De decentralisatie betekent
niet dat het ene overheidsniveau met uitsluiting van een ander niveau taken op het terrein van welzijn
krijgt toebedeeld. De centrale overheid rekent het tot haar verantwoordelijkheid op lokaal niveau
belangwekkende initiatieven te stimuleren en te ondersteunen.

De alfabetisering van minderheden vormt een belangrijk onderdeel in het beleid. Binnen de reguliere
onderwijsvoorzieningen worden specifieke ondersteunende activiteiten georganiseerd, gericht op het
voorkomen van schooluitval. Ook de opvang van zij-instromers is te beschouwen als een maatregel
die problemen met betrekking tot de verdere participatie binnen onderwijs kan verkleinen. Hier
voeren gemeenten voornamelijk concentratiebeleid, en heeft het beleid een tijdelijk categoriaal accent.
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De voortrajecten hebben een aanvullend en ondersteunend karakter ten behoeve van het bestaande
onderwijsaanbod, en staan in dienst van algemeen geformuleerde onderwijsdoelstellingen. De
maatregelen worden voornamelijk op projectbasis uitgevoerd. Het doel van het categoriaal beleid is de
aansluiting met het reguliere curriculum te verbeteren.
De verbetering van het aanbod binnen reguliere onderwijsvoorzieningen is het tweede onderdeel van
beleid. Dit is erop gericht om minderheden binnen het onderwijssysteem te behouden. De opvang van
zij-instromers kenmerkt zich door concentratiebeleid. Het verbeteren van de toegankelijkheid van
algemene onderwijsvoorzieningen voor minderheden is te typeren als een uitwerking van facetbeleid.
De eigen cultuur speelt een (geringe) rol in het beleid binnen de onderwijssecor. Het OETC wordt in
enkele gemeenten gestimuleerd, maar krijgt een functionele rol toebedeeld. De inspanningen vormen
slechts een gering aandeel binnen het totaal van maatregelen. De `brug'-functie van de eigen taal en
cultuur betekent dat het om tijdelijke ondersteuning gaat. Het huidige minderhedenbeleid op
onderwijsterrein is te interpreteren als een overgangsfase, met als doel minderheden zo spoedig
mogelijk te laten opgaan in het reguliere onderwijsaanbod. De maatregelen zijn gericht op de
inpassing van minderheden binnen het Nederlandse onderwijssysteem. 

Noten
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6  ARBEIDSBELEID EN MINDERHEDEN

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het minderhedenbeleid op het arbeidsterrein beschreven. De maatregelen die
in de jaren tachtig getroffen zijn om de werkloosheid onder minderheden te bestrijden hebben niet tot
evenredige participatie van minderheden op de arbeidsmarkt geleid (SCV 1993). 0p lokaal niveau
biedt het sociale-vernieuwingsbeleid vanaf begin jaren negentig mogelijkheden om (langdurige)
werklozen te bestrijden.
Een kort overzicht van de beschikbare instrumenten waarover de gemeenten kunnen beschikken om
de werkloosheid te bestrijden is hier op zijn plaats. Het gaat om instrumenten die in beginsel gericht
zijn op de bestrijding van langdurige werkloosheid als zodanig, en niet specifiek gericht op werklozen
uit minderheidsgroepen. Algemene beleidsmaatregelen zijn het uitgangspunt, bij enkele maatregelen
worden specifieke aanpassingen gerealiseerd. In 1991 is het arbeidsvoorzieningenbeleid gaan
functioneren onder de verantwoordelijkheid van de Regionale bureaus voor de arbeidsvoorziening
(RBA). De besturen van de RBA's bestaan uit vertegenwoordigers van werknemers- en
werkgeversorganisaties en lokale overheden. Onder verantwoordelijkheid van het RBA valt de
individuele trajectbemiddeling. De begeleiding van werkzoekenden staat hier centraal. Het omvat
activiteiten als het motiveren en werven van werkzoekenden, het aanbieden van sollicitatiecursussen
en informatiebijeenkomsten. Deze activiteiten worden in de regel niet binnen het RBA uitgevoerd
maar door andere instellingen.
De banenpoolregeling en de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) zijn begin jaren negentig in werking
getreden. Beide regelingen worden gedeeltelijk via de Brede doeluitkering (BDU) gefinancierd. Ook
zijn er nog enkele regelingen waarover gemeenten kunnen beschikken die scholing in het kader van
de arbeidsvoorziening dan wel plaatsbevordering en werkervaring voor werklozen kunnen
bevorderen. De genoemde regelingen zijn van toepassing op werklozen. Wel zijn de
toelatingsdrempels voor projecten in het kader van werkervaring en plaatsingsbevordering voor
minderheden verlaagd. Hier is sprake van een voorkeursbeleid.
Bij de regelingen die gericht zijn op de stimulering van werkplaatsen wordt een voorkeursbeleid voor
minderheden gevoerd, met een grens van een werkloosheidsduur van minimaal twee jaar. Ook voor
het opdoen van werkervaring geldt een voorkeursbeleid voor minderheden, de werkloosheidsgrens
ligt bij minimaal een jaar werkloosheid. De Vergoedingsregeling uitzendarbeid beloond
uitzendbureaus en werkgevers bij het te werk stellen van leden uit minderheidsgroepen.

6.1.1 Doelstellingen en uitgangspunten van het gemeentelijk beleid

In zeven gemeenten (uitgezonderd Goes) wordt in nota's sociale vernieuwing het arbeidsmarktbeleid
uitgewerkt. In zes gemeenten wordt vooral aandacht aan de arbeidspositie van minderheden besteed.
De gemeente Heerenveen heeft in de nota Sociale Vernieuwing uit 1992 een lokaal
werkgelegenheidsprogramma opgesteld. Minderheden worden daarin niet tot specifieke doelgroep
van het beleid gerekend. Wel heeft de gemeente zich aangesloten bij een regionaal initiatief, te weten
het project Trajectbegeleiding allochtone jongeren. De gemeente als werkgever voert een positief
actiebeleid en heeft daartoe een wervingsplan opgesteld.
In Lelystad worden minderheden tot doelgroep van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid gedefinieerd.
Zij vormen een van de vier categorieën waar het beleid zich op richt. In tegenstelling tot langdurig
werklozen van autochtone afkomst (na drie jaar) komen werkloze minderheden na een jaar in
aanmerking voor begeleiding en bemiddeling naar arbeid. De langdurig werkloze autochtonen en
allochtonen worden als de harde kern werklozen beschouwd. Alleen bij de instroom wordt een
voorkeursbeleid gevoerd, daarna worden beide groepen als vergelijkbaar beschouwd. In de nadere
uitwerking van het beleid zullen op grond van dit uitgangspunt geen categoriale inspanningen te
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verwachten zijn.
Bij de overige gemeenten worden (lokale) problemen op arbeidsterrein als uitgangspunt genomen. De
bestrijding van (langdurige) werkloosheid is de doelstelling van beleid. Minderheden zijn een groep
waarbij langdurige werkloosheid zich op onevenredige wijze manifesteert. In Deventer, Dordrecht en
Zaanstad wordt dit aan de hand van lokale werkloosheidsgegevens geïllustreerd. 
In Venlo wordt de betekenis van arbeidsparticipatie ontleend aan de visie van de WRR (WRR 1989).
Arbeid is een hefboom voor vernieuwing en bevordering van sociale integratie. Categoriale
beleidsinspanningen zijn nodig om de arbeidsparticipatie van minderheden te bevorderen. Lokale
werkloosheidsgegevens worden niet gepresenteerd. De probleemperceptie is niet op de lokale situatie
afgestemd. 
In Nieuwegein is de verbetering van de (start)positie van minderheden op de arbeidsmarkt een
uitwerking van de algemene doelstelling: langdurig werklozen (waaronder minderheden) aan een
baan helpen en waar mogelijk voorkomen dat personen uit de doelgroep werkloos worden. Er zijn
projectvoorstellen door het particulier initiatief ingediend. De projecten die voor minderheden
gehonoreerd zijn richten zich op de voortrajecten.

Het uitgangspunt in het gemeentelijke beleid is dat oplossingen voor minderheden zoveel mogelijk
binnen de bestaande instrumenten gezocht dienen te worden (zoals de banenpool, JWG en ITB).
Maatwerk wordt als oplossingsstrategie genoemd, individuele trajectbegeleiding en -bemiddeling naar
arbeid zijn de instrumenten. Om de toegankelijkheid van de instrumenten voor minderheden te
vergroten, zien de gemeenten zich genoodzaakt om op onderdelen specifieke aandacht aan
minderheden te besteden.
Het verhogen van de toegankelijkheid van het gemeentelijk apparaat is een tweede doelstelling van
het beleid in Deventer, Dordrecht en Zaanstad. Specifieke beleidsinspanningen zijn erop gericht
minderheden op evenredige wijze deel uit te laten maken van het personeelsbestand van de
gemeenten.

6.2 Het positieve actiebeleid

In het WRR-rapport van 1989 wordt aandacht besteed aan het beleid inzake positieve actie. Er zijn
door de rijksoverheid geen maatregelen genomen die het beleid inzake positieve actie op lokaal
niveau stimuleren. Maatregelen binnen een positief actiebeleid zijn onder andere op minderheden
gerichte wervings- en promotiecampagnes, voorkeursbehandeling bij gelijke kwalificatie,
diplomavergelijking en aanpassing van psychologische tests.
De gemeente Goes voert geen positief actiebeleid. De overige gemeenten zijn in twee categorieën te
plaatsen: gemeenten die alleen een voorkeursbeleid formuleren en gemeenten die daarnaast ook
beleid formuleren dat zich richt op het toegankelijker maken van de organisatie voor allochtonen (b.v.
door voorlichting). 
Een voorkeursbehandeling voor sollicitanten uit minderheidsgroepen is in Venlo, Nieuwegein en
Lelystad van kracht. Minderheden zijn naast andere groepen, doelgroep van het voorkeursbeleid. Bij
gelijke geschiktheid zijn minderheden een van de groepen die voorkeur krijgen.

Naast een voorkeursbeleid voeren vier gemeenten beleid om het gemeentelijk apparaat toegankelijker
voor minderheden te maken. Dit beleid is eind jaren tachtig van start gegaan. Het positief actiebeleid
voor minderheden (Zaanstad, Dordrecht, Deventer en Heerenveen) wordt als onderdeel van het
minderhedenbeleid gepresenteerd. De beleidsontwikkeling en organisatie is de verantwoordelijkheid
van de dienst Personeel & organisatie (P&O). De geringe instroom van minderheden binnen het
ambtelijke apparaat is in de gemeenten aanleiding geweest om positief actiebeleid te formuleren. De
doelstelling is de evenredige arbeidsparticipatie van minderheden binnen het gemeentelijke apparaat
te stimuleren. De streefcijfers die de gemeenten presenteren vormen een afspiegeling van het
percentage minderheden in de lokale samenleving, gerelateerd aan het personeelsbestand in de
desbetreffende gemeenten. Minderheden zijn naast vrouwen een doelgroep binnen het positief
actiebeleid. Uiteindelijk concurreren minderheden met doelgroepen van autochtone afkomst voor wie



50

het voorkeursbeleid ook geldig is.
De gemeenten koppelen het positief actiebeleid aan een systematische registratie van de instroom,
doorstroom en uitstroom van minderheden. De verschillende diensten rapporteren jaarlijks over de
resultaten van het beleid aan P&O. Uit de evaluaties van 1992 blijkt dat de streefcijfers in de vier
gemeenten niet gehaald zijn. Een continuering van specifieke beleidsmaatregelen om de instroom van
minderheden te bevorderen blijft nodig. 
Het beleid van Heerenveen betreft een procedureafspraak voor de werving van minderheden. In
Zaanstad (1990), Dordrecht en Deventer (1989) zijn nota's Positief aanstellingsbeleid geformuleerd.
Deze nota's gelden anno 1992 nog als uitgangspunt voor beleid.
Het beleid inzake positieve actie heeft betrekking op de volgende onderdelen: wervings- en
selectiemethodes, voorlichting en opleidingen. De beleidsinspanningen richten zich op de
minderheidsgroepen en op de medewerkers van het ambtelijk apparaat. De functie van het beleid is de
aandacht voor minderheden in wervings- en selectieprocessen te vergroten. Aan de ondersteuning van
minderheden bij hun loopbaan binnen het ambtelijk apparaat wordt ook binnen het beleid inzake
positieve actie aandacht besteed. Binnen het plaatsingsbeleid van gemeenten wordt door middel van
positieve actie aandacht aan minderheden besteed. 

6.2.1 Werving en selectie

Voor het bereiken van leden uit minderheidsgroepen zijn extra inspanningen nodig. Voor de werving
van gemeentelijk personeel is adverteren in landelijke en plaatselijke dagbladen gebruikelijk. Het
voorkeursbeleid van de gemeenten wordt in de advertenties vermeld. Het voorkeursbeleid is een eerste
stap om het gemeentelijk apparaat toegankelijker te maken. Heerenveen heeft een wervingsplan
opgesteld dat functioneert bij vacatures binnen de ambtelijke organisatie. De advertenties van de
gemeenten worden echter in het Fries geplaatst. Maatschappelijke organisaties hebben hier bezwaar
tegen aangetekend, de Friese taal is ontoegankelijk voor minderheden en dwarsboomt de werking van
het voorkeursbeleid. In Dordrecht wil men functies voor minderheden reserveren. Het gaat om
publieksfuncties en functies op het gebied van het minderhedenbeleid. In de advertentietekst zal
worden vermeld dat in eerste instantie alleen leden uit minderheidsgroepen zullen worden
opgeroepen voor een gesprek.

Uit onderzoek blijkt dat de in Nederland gebruikelijke wervingsmethoden niet altijd aansluiten bij
minderheden (Hooghiemstra 1990). Minderheden gebruiken andere kanalen om elkaar te informeren
over beschikbare vacatures. In de drie grote gemeenten is naar alternatieven gezocht om de werving
van minderheden te verbeteren. Minderheden worden in hun eigen omgeving benaderd, bijvoorbeeld
door het bekendmaken van vacatures in eigen kranten, bladen en bij allochtonenorganisaties. Ook
worden beroepsopleidingsinstituten en scholen voor voortgezet en algemeen vormend onderwijs
benaderd met de vraag of zij over kandidaten uit minderheidsgroepen beschikken. In Deventer is een
centraal punt ingesteld waar sollicitanten uit minderheidsgroepen worden geadviseerd bij het
solliciteren. Op projectbasis is een medewerker Positief actiebeleid allochtonen aangesteld. In
Zaanstad worden advertenties aangemeld bij het uitzendbureau `Full Color'. Dit uitzendbureau richt
zich op de bemiddeling van allochtonen naar werk. 
Ook wordt extra aandacht besteed aan de selectiemethodes. Bij de selectie in Nederland wordt de
nadruk gelegd op het hebben van een diploma. Bij het opstellen van de selectiecriteria zal het feitelijk
leer-, denk en werkniveau van de functie het uitgangspunt zijn. De diploma's die in het buitenland
gehaald zijn worden serieuzer op hun merites bekeken. In Dordrecht circuleert al enkele jaren een
brochure waarin het management geïnformeerd wordt over de waarde van buitenlandse diploma's.
De gemeenten Deventer en Zaanstad besteden ook aandacht aan het afnemen van psychologische
tests. In Deventer worden kandidaten uit minderheidsgroepen getest door bureaus die ervaring hebben
met het vergelijken van kwaliteiten van sollicitanten van verschillende etnische afkomst.

Voorlichting eigen personeel
Om het draagvlak voor het beleid inzake positieve actie binnen de ambtelijke organisatie te vergroten
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is voorlichting nodig. Het wegnemen van vooroordelen en het voorbereiden van medewerkers op de
instroom van minderheden is het doel. In de drie grote gemeenten is dit onderdeel van beleid. In
Zaanstad worden personeelsconsulenten getraind in het voeren van sollicitatiegesprekken met leden
uit minderheidsgroepen.

Loopbaanbegeleiding minderheden
De opvang en begeleiding van medewerkers uit minderheidsgroepen is essentieel bij de
taakvervulling en/of bevordering van de doorstroming van werknemers uit minderheidsgroepen. Dit
onderdeel is in de beleidsplannen van Dordrecht grondig uitgewerkt. Informatie over de organisatie,
de procedures, rechten, plichten en opleidingsmogelijkheden dienen zo spoedig mogelijk aan de
nieuwe medewerker overgedragen te worden. Een informatiepakket voor deze groep over het
personeelsbeleid is ontwikkeld.

In de evaluaties van het beleid inzake positieve actie worden alleen de kwantitatieve gegevens over de
instroom gegeven. Of de hiervoor genoemde beleidsvoornemens daadwerkelijk uitgevoerd zijn is uit
de evaluaties niet op te maken. De gemeente Dordrecht geeft in haar `Migrantenbeleid' opnieuw
prioriteiten aan voor het positief actiebeleid. Het accent zal komen te liggen op de instroomprojecten,
waarbij optimaal gebruik zal worden gemaakt van de diensten van het Bureau werk en scholing.
Verantwoordelijken voor de financiering worden genoemd, de daadwerkelijke kosten staan pro
memorie. In de overige gemeenten worden geen nieuwe initiatieven geformuleerd, en baseert men
zich op de uitgangspunten die eerder vastgesteld zijn.

Een uitbreiding van het aantal vacatures binnen het gemeentelijk apparaat is moeilijk te realiseren.
Het opzetten van projecten, waarin een combinatie van werk en scholing aangeboden wordt, is een
oplossing. Met name het opdoen van werkervaring is een stap naar de instroom in het arbeidsproces,
ook binnen het ambtelijk apparaat. Voor de realisering van deze projecten staan de gemeenten een
aantal loonkostensubsidies ter beschikking. Het gaat hier voornamelijk om additionele
arbeidsplaatsen. Het Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds (werkervaringsplaatsen) en de Subsidie voor
additionele jongerenbanen bij de overheid worden door de drie grote gemeenten gebruikt. 

6.3 De voortrajecten: de toeleiding

De voortrajecten naar arbeid hebben betrekking op maatregelen die zich niet richten op de
arbeidsmarktinstrumenten zelf, maar op voorzieningen die de aansluiting met de arbeidsmarkt
verbeteren. Het betreft hier beroepsgerichte voorlichting en scholing. Het traject naar de arbeidsmarkt
begint met de beroepsgerichte voorlichting. Zoals uit hoofdstuk 4 naar voren kwam ligt de
verantwoordelijkheid voor dit onderdeel bij het welzijnswerk, waar activiteiten gericht zijn op
sollicitatie- en voorlichtingscursussen die door allochtonenorganisaties en algemene instellingen
verzorgd worden.

In de gemeente Nieuwegein ligt het accent van het werkgelegenheidsbeleid voor minderheden op de
toeleiding naar arbeid. De meeste projecten worden in Nieuwegein voor een specifieke categorie
opgezet: metaalcursussen voor Surinamers; administratieve scholing voor Surinaamse en Antilliaanse
herintreedsters; toeleidende activiteiten voor Marokkaanse meisjes en jongens enzovoort. Vrouwen uit
minderheidsgroepen krijgen specifieke aandacht binnen de voortrajecten. Bij de organisatie van
projecten voor Surinamers wordt de steunfunctie-instelling voor Surinamers betrokken. Voor de
uitvoering van de projecten zijn verschillende organisaties verantwoordelijk: het welzijnswerk, de
Vrouwenvakschool, de PBVE (onderdeel basiseducatie) enzovoort. De financiering van deze
projecten wordt zowel door de gemeente als door de maatschappelijke instellingen gerealiseerd.
Bij de organisatie van de beroepsgerichte scholing speelt het RBA in Deventer een belangrijke rol. In
relatie met het arbeidsbureau, de GSD, PBVE en de SVED (volwasseneneducatie en vormings- en
ontwikkelingswerk) worden beroepsgerichte scholingstrajecten gestart. Een project is de
leer-werkplaats De Spoorbaan, dit is een onderdeel van de Stichting Deventer werkt. Deze stichting
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zorgt voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Er worden onder meer cursussen grafisch tekenen, een
schildersopleiding voor meisjes en een opleiding voor stratemaker aangeboden. Voor Turkse jongeren
zijn specifieke projecten opgezet.
De voortrajecten richten zich in Venlo niet specifiek op minderheden. Wel wordt benadrukt dat
minderheden een doelgroep zijn. Een initiatief waar jeugdige minderheden een van de doelgroepen
vormen, is een werkgelegenheidsproject dat uitgevoerd wordt bij de Levensschool. Beroepsgerichte
scholing is het doel van het project. Het Centrum voor beroepsvoorlichting en -oriëntatie (CBB)
speelt een rol in de toeleiding van werklozen naar werk. Na training wordt een vakopleiding
aangeboden. De gemeente Venlo maakt gebruik van dit instrument om vooral leden uit
minderheidsgroepen te bereiken. De financiering hiervan wordt door de gemeente en het Rijk
verzorgd. 
Kenmerkend voor het werkgelegenheidsbeleid in Venlo is dat minderheden in de voortrajecten een
doelgroep naast andere groepen vormen. De projecten zijn overwegend niet categoriaal opgezet. De
problematiek van minderheden wordt hiermee gelijkgeschakeld aan die van autochtone deelnemers
van de voortrajecten. De projecten zijn gericht op mensen in achterstandssituaties, ongeacht hun
afkomst. Dit is geen consequente uitwerking van de beleidsuitgangspunten waar categoriale
inspanningen noodzakelijk geacht worden om werkloosheid bij minderheden te bestrijden. 

Voortrajecten kunnen ook in samenspraak met het bedrijfsleven opgezet worden. Dit heeft als
voordeel dat de scholing aansluit bij de vraag naar arbeid. In de grote gemeenten (Zaanstad,
Dordrecht, Deventer, Venlo en Nieuwegein) zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met het
bedrijfsleven. Het doel is de werkgelegenheid voor minderheden binnen het bedrijfsleven te vergroten
en de scholing van minderheden af te stemmen op de vraag in het bedrijfsleven. Afspraken tussen
gemeentelijk organisaties (GSD, GAB en gemeentelijke diensten) en het bedrijfsleven zijn gemaakt.
Bij deze samenwerkingsverbanden worden steunfunctie-instellingen van allochtonen betrokken. Deze
inspanningen zijn specifiek gericht op werklozen uit minderheidsgroepen. Voor de financiering van
deze initiatieven worden specifieke regelingen gebruikt als de Kaderregeling scholing, Kaderregeling
arbeidsinpassing, JWG en ex-PCG gelden. In Venlo zijn buitenlandse werknemers doelgroep van
beleid, ook laag en ongeschoolde werknemers van autochtone afkomst.

6.4 Werkgelegenheid

Instrumenten van werkgelegenheidsbeleid zijn de banenpool, het JWG en de ITB. In Goes worden
deze instrumenten niet bij de bestrijding van (langdurige) werkloosheid ingezet. De gemeente
Heerenveen heeft zich aangesloten bij een regionaal werkgelegenheidsproject. Binnen de banenpool
en de JWG worden geen specifieke maatregelen voor minderheden getroffen. Het Friese-RBA is voor
de trajectbegeleiding van allochtone jongeren een project bij het arbeidsbureau in Heerenveen gestart.
Vanuit het Begeleidingsorgaan Friesland, de regionale steunfunctie-instelling, is een allochtone
medewerker bij het plaatselijk arbeidsbureau aangesteld. Deze verzorgt de trajectbegeleiding van
allochtone jongeren. Het RBA, het ministerie van WVC (VWS) en de gemeente financieren dit
project tijdelijk.
In Lelystad en Nieuwegein worden geen specifieke maatregelen genomen om de arbeidsmarkt-
instrumenten toegankelijker te maken voor minderheden. Bij de instroom geldt het voorkeursbeleid
dat op rijksniveau is vastgesteld. Zoals eerder genoemd kunnen minderheden na een jaar
werkloosheid participeren binnen de reguliere arbeidsmarktvoorzieningen. Het uitgangspunt is
algemeen beleid, de maatregelen zijn ook op minderheden van toepassing. Hieruit valt af te leiden dat
de gemeenten geen eigen beleidsinspanningen voor minderheden treffen, en de regelgeving van
rijksniveau uitvoeren.

In de vier grootste gemeenten worden het arbeidsbureau, de banenpool, het JWG en de ITB als
instrumenten binnen het arbeidsmarktbeleid gebruikt. Specifieke maatregelen worden getroffen om de
participatie van minderheden te vergroten. Hier geldt facetbeleid als uitgangspunt.
In Venlo kent men het `Allochtonenproject'. Dit project richt zich specifiek op de bemiddeling van
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minderheden naar arbeid, uitgevoerd door het GAB. Het project bestaat uit twee fasen: een
experimentele fase waarin een methode om met deze groep te werken ontwikkeld wordt en de start
van het project. De volgende stappen staan daarin centraal: eventueel voortraject via de GSD;
groepsgerichte module taal en cultuur; job-marketing en via individueel traject (vakopleiding) naar
plaatsing.
In Deventer is de Stichting Deventer werkt de spil binnen het arbeidsmarktbeleid. De uitvoering van
de JWG, de Banenpools en de ITB worden binnen deze instelling geplaatst. Voor de JWG en de
Banenpool geldt een voorkeursbeleid voor werkloze allochtonen. Daarnaast worden bij de banenpool
allochtone consulenten ingezet die de begeleiding van allochtonen verzorgen. De uitvoering en
financiering van deze projecten is mogelijk gemaakt door een convenant tussen het GAB, het RBA en
de gemeente. Ook binnen de ITB voert de gemeente categoriaal beleid door vijf consulenten op
heroriënteringsgesprekken met minderheden te plaatsen, specifieke aandacht is er voor de
trajectbegeleiding van Molukse werklozen.
In Dordrecht is de participatie van minderheden binnen de individuele trajectbemiddeling laag.
Oplossingen worden gezocht in het aanstellen van trajectbegeleiders die effectief met migranten
kunnen werken (met name Antillianen). Dit beleidsvoornemen gaat samen met het voornemen
steunfunctie-instellingen en allochtonenorganisaties te betrekken bij de beleidsvoorbereiding van de
ITB. De gemeente spreekt hiermee de verwachting uit dat het betrekken van allochtonenorganisaties
bij de organisatie van de ITB de participatie van minderheden zal verbeteren.
Speciale bedrijfsadviseurs voor de arbeidsbemiddeling van minderheden worden ook in Zaanstad
ingezet. Het betreft adviseurs met specifieke aandacht voor de bemiddeling van minderheden, niet
noodzakelijkerwijs van allochtone afkomst. De doelstelling van het RBA is binnen het
cliëntenbestand over een evenredige vertegenwoordiging van minderheden te beschikken.
Allochtonen vrouwen krijgen extra aandacht binnen het beleid. 

Van de acht gemeenten zijn er vier die binnen de bemiddeling naar arbeid specifieke maatregelen
voor minderheden treffen. De onevenredig hoge werkloosheid onder minderheden brengt gemeenten
daartoe. De instrumenten die gericht zijn op de bestrijding van langdurig werkloosheid bieden niet
voldoende mogelijkheden om de dienstverlening aan minderheden optimaal te laten verlopen. De
maatregelen leiden tot differentiatie van de doelgroepen waarop de bestrijding van achterstanden
gericht is. Het doel van de maatregelen is de dienstverlening aan minderheden te verbeteren, het
zogenoemde `maatwerk'. De individuele oplossingen vormen het uitgangspunt bij het zoeken naar
oplossingen voor mensen in achtergestelde situaties. De individuele oplossing vraagt bij minderheden
naar specifieke kennis en methodieken. Soms leidt dit tot het aanstellen van allochtone bemiddelaars,
zoals in Deventer waar zoveel mogelijk allochtone consulenten aangesteld worden. In de overige
gemeenten wordt aan de bemiddeling van minderheden specifieke aandacht besteed, niet
noodzakelijkerwijs door allochtonen.

6.4.1 Etnisch ondernemerschap

Arbeidsmarktbeleid kan ook gericht zijn op de stimulering van ondernemerschap bij allochtonen. Uit
de WRR-nota blijkt dat er van de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in Nederland
slechts weinig zelfstandig ondernemer zijn (WRR 1989: 116-122). In de onderzochte gemeenten zijn
dit de grootste groepen. In Deventer heeft de gemeente een leegstaande kerk gekocht en deze
beschikbaar gesteld voor de realisering van een Oosterse bazaar. De gemeente karakteriseert dit
project als een doorstromingspool: het bevordert werkgelegenheid, het is een opleidingscentrum voor
etnische ondernemers, het werkt integratiebevorderend en het is een toeristische trekpleister in de
stad. Een samenwerkingsverband van de gemeente en `Deventer werkt' is hier verantwoordelijk voor.
De financiering wordt gerealiseerd uit de opbrengsten van de verkoop, de toepassing van de
Kaderregeling arbeidsinpassing en de Kaderregeling scholing. Een ander voorbeeld is de arbeidspool
Xotus (opzet exotisch tuinbouwbedrijf). Dit is niet speciaal gericht op minderheden, maar heeft wel
uitdrukkelijk het doel minderheden te bereiken. De organisatorische verantwoordelijkheid ligt ook bij
`Deventer werkt'. De financiering wordt ten dele uit de eigen opbrengsten gerealiseerd, een toelage tot



54

het minimumloon wordt tevens uitgekeerd.
Een ander voorbeeld is de gemeentelijke uitbesteding van werkzaamheden: bij het verlenen van
externe opdrachten wordt speciaal gelet op ondernemers van etnische afkomst (Dordrecht). Hier
worden geen extra middelen voor vrij gemaakt, de financiering wordt vanuit het reguliere budget
gerealiseerd.

6.5 Remigratiebeleid

Het minderhedenbeleid in de gemeenten is, zoals uit de uitgangspunten en doelstellingen van het
beleid blijkt, gebaseerd op de gedachte dat minderheden permanent in Nederland zullen blijven. Toch
is er in twee gemeenten beleid ontwikkeld dat anticipeert op de terugkeer van minderheden naar het
land van herkomst. In het remigratiebeleid staat het bieden van werk in het land van herkomst
centraal.
De gemeente Deventer heeft een samenwerkingsverband met Turkije gericht op remigratie. Met de
opkomst van Turkije als vakantieland zullen naar verwachting in de komende jaren duizenden banen
in de horeca ontstaan. Een opleiding krijgen Turkse jongeren in Nederland, de uiteindelijke baan ligt
in Turkije. Het traject voorziet in een theoretische cursus in Nederland, daarna volgt een stage in het
land van herkomst, na terugkeer wordt het examen afgenomen. Wanneer de kandidaten voor het
examen geslaagd zijn, kunnen zij een baan in het land van herkomst krijgen. Dit project is mede
mogelijk gemaakt door een provinciale bijdrage en de medefinanciering van de Gemeentelijke
arbeidsbureaus per cursist.
In Dordrecht wordt categoriaal beleid gevoerd ten aanzien van Antillianen. De gemeente kiest voor
een tweesporenbeleid waarbij het bieden van werk aan Antillianen in het eigen land één spoor
behelst. Ook hier geldt dat de scholing in Nederland aangeboden wordt en de arbeidsplaats op de
Antillen. Het tweede spoor bestaat uit voorlichting voor Antillianen die overwegen zich in Nederland
te vestigen. De voorlichting moet Antillianen inzicht verschaffen over wat hen in Nederland te
wachten staat. Het doel is te hoge verwachtingen over de toekomst in Nederland te nuanceren.
Preventieve projecten ter voorkoming van schooluitval en het afbreken van de schoolloopbaan dienen
op de Antillen gestart te worden. Het project heeft niet alleen remigratie ten doel, maar ook het
voorkomen van migratie naar Nederland.

De twee beleidsonderdelen staan haaks op het uitgangspunt dat minderheden permanent in Nederland
zullen blijven. Het beleid is in Deventer gericht op de Turkse gemeenschap, zij vormen de grootste
groep minderheden in de lokale samenleving. In Dordrecht is het terugkeerbeleid ten behoeve van
Antillianen geformuleerd. Aanleiding daarvoor zijn de, zoals eerder genoemd, specifieke problemen
met deze groep in de gemeente.

6.6 Conclusies

Binnen het arbeidsmarktbeleid voor minderheden zijn de volgende onderdelen te onderscheiden: het
beleid inzake positieve actie, de voortrajecten, werkgelegenheid, etnisch ondernemerschap en het
remigratiebeleid. In tabel 6.1 wordt aangegeven op welke onderdelen de gemeenten hun beleid
richten.
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Tabel 6.1 Beleidsinstrumenten

positieve actie voortrajecten werkgelegenhei  etnisch remigratie
d ondernemerscha

p

Goes
Heerenveen X X
Nieuwegein X X
Lelystad X
Venlo X X
Deventer X X X X X
Dordrecht X X X X X
Zaanstad X X X

Het beleid gericht op positieve actie, de voortrajecten en de bemiddeling naar werk is facetbeleid.
Algemeen geldende beleidsdoelstellingen ten behoeve van werkloosheidsbestrijding zijn het
uitgangspunt, op onderdelen worden specifieke maatregelen voor minderheden geformuleerd. De
provinciale steunfuncties voor minderheden worden bij het arbeidsmarktbeleid betrokken. De taken
van de categoriale steunfunctie-instellingen richten zich voornamelijk op het bevorderen van
werkgelegenheid onder minderheden, ook op lokaal niveau. 
In zeven gemeenten wordt beleid inzake positieve actie uitgevoerd. Het is een instrument om het
wervings- en selectiebeleid van gemeenten op minderheden toe te spitsen. De dienst P&O is voor de
uitvoering van dit beleid verantwoordelijk. Drie gemeenten beperken zich tot voorkeursbeleid bij
sollicitatieprocedures. Vier gemeenten nemen nog andere maatregelen om de toegankelijkheid van
het gemeentelijk apparaat te vergroten. Gerichte voorlichting bij openstaande vacatures binnen het
gemeentelijk apparaat is nodig om ook leden uit minderheidsgroepen te bereiken. De voorlichting
richt zich op allochtonenorganisaties en andere organisaties waar minderheden participeren. De
bekendheid van minderheden met de openstaande vacatures en de (on)mogelijkheden binnen het
gemeentelijk apparaat wordt hiermee vergroot. De voorlichting voor de medewerkers in het ambtelijk
apparaat is erop gericht het draagvlak voor het beleid te vergroten. Om additionele arbeidsplaatsen te
realiseren maken gemeenten gebruik van specifieke rijksregelingen. De voortrajecten hebben als doel
de aansluiting met de reguliere arbeidsmarktvoorzieningen te verbeteren. Zij passen in het traject
naar arbeidsinpassing van werklozen. Ook hier geldt weer dat de voortrajecten in beginsel geen
categoriale maatregelen zijn. Er zijn echter vier gemeenten die binnen de voortrajecten categoriale
projecten opzetten. De uitvoering van deze voortrajecten ligt binnen het welzijnswerk, het CBB, de
PBVE enzovoort. Dit zijn flankerende voorzieningen die functioneel zijn voor de instroming binnen
de reguliere arbeidsmarkt. Het betreft hier activiteiten gericht op (beroeps)gerichte scholing. De
projecten worden door de desbetreffende voorzieningen en de gemeenten gefinancierd. In Venlo zijn
geen categoriale voortrajecten gestart, er worden overwegend algemene maatregelen getroffen. In
tegenstelling tot de uitgangspunten van het beleid zijn de maatregelen niet specifiek op minderheden
gericht.
De vier grote gemeenten treffen daarnaast ook maatregelen om de bemiddeling naar werk voor
minderheden te verbeteren. In Deventer is de eigen cultuur van minderheden het aangrijpingspunt om
de bemiddeling te verbeteren. Hier wordt verondersteld dat het aanstellen van allochtone
bemiddelaars de dienstverlening aan minderheden zal verbeteren en de participatie van minderheden
zal bevorderen. In de overige drie gemeenten wordt de bemiddeling op minderheden afgestemd door
extra aandacht op minderheden te vestigen. Beroepskrachten met kennis van
minderhedenproblematiek zullen deze taken vervullen, zij zijn niet noodzakelijkerwijs van allochtone
afkomst.
De ondersteuning van etnisch ondernemerschap en het remigratiebeleid zijn te typeren als categoriaal
beleid. De beleidsmaatregelen zijn op minderheden gericht en dienen specifieke doelstellingen. De
ondersteuning van het etnisch ondernemerschap heeft als doel de institutionele autonomie van
minderheden te vergroten. De gemeenten Deventer en Dordrecht stimuleren dit door specifieke
projecten te financieren. Zowel de start van een doorstromingspool ter bevordering van het etnisch
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ondernemerschap als het gericht aankoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten stimuleren
etnisch ondernemerschap. Met het remigratiebeleid wordt, in Deventer en Dordrecht, de terugkeer
van jeugdige minderheden bevorderd. De (beroepsgerichte)scholing van minderheden sluit aan bij de
werkgelegenheid in het land van herkomst. De specifieke scholing is te beschouwen als een
voortraject, het welzijnswerk, het CBB en de PBVE verzorgen de uitvoering. Dit beleidsonderdeel
staat overigens haaks op het eerder geformuleerde uitgangspunt dat het verblijf van minderheden in
de lokale samenleving van permanente aard is. De terugkeergedachte is op lokaal niveau (nog)
aanwezig.

De reikwijdte van het beleid hangt niet zonder meer samen met een hoog percentage minderheden in
de gemeenten.
De gemeenten Goes en Lelystad voeren geen categoriaal beleid voor minderheden, algemeen beleid is
het uitgangspunt. Minderheden en autochtonen worden in het beleid niet onderscheiden.
Dan volgen vier gemeenten (Heerenveen, Nieuwegein, Venlo en Zaanstad) die facetbeleid voeren.
Algemene uitgangspunten ter bestrijding van werkloosheid zijn ook geldig voor de
werkloosheidsbestrijding bij minderheden. De facto betekent dit dat er geen specifieke maatregelen
getroffen worden, maar dat de algemene maatregelen toegankelijker voor minderheden gemaakt
worden. Het beleid is gericht op de aansluiting en inpassing van minderheden binnen bestaande
algemene voorzieningen. De eigen cultuur speelt geen rol in het beleid.

In Dordrecht en Deventer wordt naast facetbeleid ook categoriaal beleid geformuleerd. In Deventer
veronderstelt men dat het aanstellen van allochtone beroepskrachten de participatie van minderheden
binnen arbeidsmarktvoorzieningen zal vergoten. Etniciteit geldt als aanknopingspunt voor de te
nemen maatregelen. Er worden zoveel mogelijk allochtone beroepskrachten aangesteld. Dit is in
Dordrecht niet het uitgangspunt. 
Met het stimuleren van etnisch ondernemerschap wordt in beide gemeenten de institutionele
zelfstandigheid van minderheden ondersteund.

Noten



57

7  SAMENVATTING EN CONCLUSIES

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden drie beleidsperspectieven geschetst voor het gemeentelijk minderhedenbeleid.
In deze perspectieven komen de verschillende onderdelen uit de vraagstelling terug.
De problemen die in het minderhedenbeleid geformuleerd worden. De doelstellingen van het beleid,
de oplossingen die door gemeenten gekozen worden en de betrokken actoren bij de uitvoering. In
paragraaf 7.3 volgt een samenvatting van de resultaten. In de slotparagraaf worden de
onderzoeksresultaten met de beleidsperspectieven geconfronteerd.

7.2 Drie beleidsperspectieven

De verantwoordelijkheid voor het minderhedenbeleid is vanaf 1985 stapsgewijs verschoven naar de
lokale overheid. Bij de formulering van het lokale minderhedenbeleid wordt een aantal keuzen
gemaakt. De keuzen hebben betrekking op de probleemformulering, de doelstellingen, de oplossingen
en de betrokken actoren. Het algemeen, facet- en categoriaal perspectief kunnen onderscheiden
worden.

Het algemeen perspectief: wanneer in de probleemperceptie geen specifieke aandacht aan
minderheden wordt besteed, is algemeen beleid het uitgangspunt. Minderheden worden geacht, net
als andere bevolkingsgroepen, gebruik te maken van maatregelen en voorzieningen, die ingezet
worden in het kader van bijvoorbeeld achterstands- en/of sociale vernieuwingsbeleid. Het
uitgangspunt voor beleid is het probleem en niet een specifieke doelgroep. Het beleid richt zich in
principe op iedereen die met het probleem te maken heeft. 

Het facetperspectief: het uitgangspunt is dat problemen van minderheden zich niet onderscheiden van
de autochtone bevolking. De cumulatie van de problemen is echter groter (de werkloosheid onder
minderheden is hoog, de toetreding tot de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt door de gebrekkige
beheersing van de Nederlandse taal). Het probleem is de invalshoek voor beleid en op onderdelen
wordt specifieke aandacht aan minderheden besteed. Dit is ook wel te typeren als facetbeleid.
Specifieke beleidsmaatregelen voor minderheden zijn binnen algemene beleidsmaatregelen
geïntegreerd (integratie). De specifieke aandacht voor minderheden heeft een tijdelijk karakter, op
termijn zijn de algemene maatregelen en voorzieningen het uitgangspunt.

Het categoriaal perspectief: het uitgangspunt voor dit perspectief is dat de problemen van allochtonen
verschillen van autochtonen. Er worden specifieke doelstellingen en oplossingen geformuleerd. De
gekozen beleidsoplossingen en -maatregelen passen niet binnen algemene beleidskaders van de
gemeenten. De doelgroep en niet het probleem is de invalshoek voor de beleidsontwikkeling. Hierna
worden de perspectieven nog eens op een rijtje gezet.
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Tabel 7.1 Beleidsperspectieven voor het minderhedenbeleid

problematiek ent doelstelling maatregelen actoren
beleidsinstrum

algemeen: geen specifieke beleid achterstanden algemeen voorzieningen
problematiek

algemeen wegwerken algemene

facet: tijdelijk specifieke facetbeleid inpassing tijdelijk categoriaal algemene/categoriale
problemen achterstandsbeleid voorzieningen

categoriaal: specifieke beleid wegwerken specifieke categoriaal voorzieningen
problematiek achterstanden

categoriaal categoriale

7.3 Het lokaal minderhedenbeleid

De gemeenten zonder minderhedenbeleid
Van de onderzochte gemeenten hebben de vijf kleinste geen minderhedenbeleid geformuleerd. Dit
betekent niet dat er geen inwoners van buitenlandse afkomst in de gemeenten woonachtig zijn, doch
dat de groepen in omvang gering zijn. Leden uit minderheidsgroepen worden in de lokale
samenleving van overheidswege net zo tegemoet getreden als Nederlandse inwoners. Geen beleid
betekent dat gemeenten er vanuit gaan dat minderheden `opgaan in het geheel' (ontbreken
minderhedenbeleid).

Uitgangspunten en doelstellingen van het lokale minderhedenbeleid
In de acht grotere gemeenten is vanaf het begin van de jaren tachtig minderhedenbeleid
geformuleerd. Twee uitgangspunten voor het beleid zijn: de permanente vestiging van minderheden
in Nederland en de principiële keuze voor algemeen beleid. Categoriale inspanningen worden niet
uitgesloten maar worden alleen daar ingezet waar nodig.
De beleidsdoelstellingen van de gemeenten lopen niet uiteen en hebben betrekking op twee
onderdelen: integratie en het behoud van de eigen cultuur. Integratie betekent in het beleid het
verhogen van de participatie van minderheden binnen algemene voorzieningen. Dit krijgt in het
gemeentelijk beleid zijn uitwerking op arbeids-, onderwijs- en welzijnsterrein. De participatie van
minderheden zal zoveel mogelijk binnen algemene voorzieningen gerealiseerd dienen te worden. Het
stimuleren van nieuwe categoriale voorzieningen is uitdrukkelijk niet de bedoeling.
De ondersteuning van de eigen cultuur is functioneel voor het integratiebeleid. De eigen cultuur - zo
luidt de veronderstelling - zal het zelfbeeld van minderheden versterken en participatie bespoedigen.
De eigen cultuurbeleving is de verantwoordelijkheid van de allochtonenorganisaties. 

In alle gemeenten ligt het accent op de integratiedoelstelling. Het beleid richt zich voornamelijk op
het vergroten van de toegankelijkheid van algemene voorzieningen. Teruggrijpend op de genoemde
perspectieven zal het minderhedenbeleid op grond van de uitgangspunten en doelstellingen te typeren
zijn als facetbeleid: het stimuleren van aanbod voor minderheden binnen algemene voorzieningen. De
terughoudendheid met betrekking tot categoriaal beleid betekent dat algemene maatregelen
overwegend het uitgangspunt zullen zijn. Waar binnen het facetbeleid specifieke aandacht voor
minderheden bestaat, zal uit de analyse van het beleid naar voren komen.

Het gemeentelijk minderhedenbeleid richt zich op de grootste groepen minderheden (Turken,
Marokkanen, Surinamers en Antillianen). Uitzonderingen hierop vormen Nieuwegein en Deventer
waar men daarnaast ook aan kleinere groepen prioriteit geeft.

7.3.1 De welzijnssector

Op welzijnsterrein is geen sprake van een duidelijke probleemindicatie. Er wordt volstaan met de
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constatering dat algemene voorzieningen onvoldoende door minderheden bezocht worden. Ook wordt
er geen nadere uitwerking van de algemene uitgangspunten en doelstellingen voor het
minderhedenbeleid gegeven. De doelstelling luidt integratie met behoud van de eigen culturele
identiteit. Het beleid richt zich op algemene en in mindere mate op categoriale voorzieningen.

Algemene voorzieningen
De algemene voorzieningen vallen binnen de kaders van de Welzijnswet. De reikwijdte van het
minderhedenbeleid binnen de welzijnswetvoorzieningen verschilt. Dordrecht en Deventer hebben bij
de meeste voorzieningen structureel aanbod voor minderheden gerealiseerd. 
Het welzijnsterrein heeft van oorsprong de taak de culturele verscheidenheid in de samenleving te
weerspiegelen. Binnen het bibliotheekwerk en de amateuristische kunstbeoefening en kunstzinnige
vorming komt dit nadrukkelijk naar voren. 
De meest recente ontwikkelingen op welzijnsterrein liggen bij het opbouwwerk. Het opbouwwerk
richt zich voornamelijk op sociaal-economisch zwakkere groepen. In zes gemeenten worden
migrantenopbouwwerkers door de gemeente gefinancierd, op termijn zal dit door de instellingen
bekostigd moeten worden. De migrantenopbouwwerkers dienen het aanbod voor minderheden binnen
de instellingen te realiseren en de allochtonenorganisaties te ondersteunen. De specifieke
taakinvulling wordt niet in de beleidsdocumenten omschreven. 

Zowel de rijksoverheid als de lokale overheid formuleren beleid ter ondersteuning ten behoeve van
allochtonenorganisaties. De provinciale overheid is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de
professionals, op gemeentelijk niveau worden de zelforganisaties ondersteund. De ondersteuning van
allochtonenorganisaties vanuit lokale welzijnsinstellingen is te typeren als een eerstelijnsfunctie. Op
lokaal niveau wordt geconstateerd dat de professionals die verantwoordelijk zijn voor de
ondersteuning van allochtonenorganisaties te weinig gebruik maken van de steunfunctie-instellingen
op provinciaal niveau. Het lokale en provinciale niveau sluiten onvoldoende op elkaar aan.

In vier gemeenten (Dordrecht, Deventer, Venlo en Lelystad) is de culturele achtergrond van
minderheden een aanknopingspunt om de toegankelijkheid van voorzieningen te vergroten. In deze
gemeenten worden zoveel mogelijk allochtone beroepskrachten aangesteld. Het structurele karakter
van deze maatregelen kan leiden tot een bestendiging van de eigen cultuur binnen algemene
voorzieningen (activiteiten voor en door allochtonen). In de gemeente Deventer zijn binnen de
welzijnswetvoorzieningen pluriforme segmenten ontstaan. Soms worden de allochtone
beroepskrachten naar etniciteit ingezet, maar dan alleen bij de grootste groepen minderheden.
In drie gemeenten vormt de eigen cultuur geen instrument om de toegankelijkheid van voorzieningen
te verbeteren. Hier stimuleren gemeenten in hun beleid de specifieke aandacht voor minderheden
binnen de bestaande structuur. 

Allochtonenorganisaties
In acht gemeenten worden allochtonenorganisaties gesubsidieerd. De organisaties die het meest
gesubsidieerd worden zijn die van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (de grootste
groepen in de gemeenten). De gemeenten subsidiëren op twee manieren: als zelfstandige organisaties
of op projectbasis. In het eerste geval dragen gemeenten ook bij aan de subsidiëring van categoriale
accommodaties (Goes, Lelystad, Venlo, Deventer en Dordrecht). Deze gemeenten subsidiëren
activiteiten die gericht zijn op de eigen cultuurbeleving. In Venlo en Dordrecht zijn de subsidies voor
de eigen cultuurbeleving verminderd ten gunste van activiteiten die gericht zijn op integratie
(activiteiten die de onderwijs- en arbeidsparticipatie stimuleren). Deze gemeenten ondersteunen de
institutionele autonomie van allochtonen. Venlo en Dordrecht stimuleren de positieverbetering van
allochtonen binnen de eigen culturele context.
In de drie overgebleven gemeenten (Zaanstad, Nieuwegein en Heerenveen) maken allochtonen-
organisaties gebruik van algemene voorzieningen. Zij beschikken niet over aparte ruimten en worden
op projectbasis gefinancierd. Subsidies voor de eigen cultuurbeleving zijn sterk verminderd, het
accent ligt op de subsidiëring van integratiegerichte activiteiten (deze worden niet nader
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omschreven). Allochtonenorganisaties worden als instrument beschouwd om de integratiedoelstelling
te bereiken. De allochtonenorganisaties zijn opgegaan in de algemene voorzieningen.

Samenvatting
Het minderhedenbeleid op welzijnsterrein heeft een tweeledige doelstelling.
Ten eerste het realiseren van aanbod voor minderheden binnen de welzijnswetvoorzieningen. Ten
tweede de ondersteuning van de eigen cultuur van minderheden.
Er zijn vier gemeenten waar beide doelstellingen in beleidsmaatregelen omgezet worden. De culturele
achtergrond van minderheden is een aanknopingspunt om de toegankelijkheid van algemene
voorzieningen voor minderheden te verbeteren (facetbeleid). Het aanbod voor minderheden wordt
door een categoriale inspanning gestimuleerd. Het gaat om het aanstellen van beroepskrachten uit
minderheidsgroepen (met een structureel karakter). De facto betekent dit dat de culturele identiteit
van minderheden bestendigt wordt. Het gaat hier om facilitair beleid. Op hoofdlijnen geven de
gemeenten het doel van de aanstelling van de beroepskrachten. De instellingen zijn vrij om de inhoud
van het werk te bepalen.
Deze gemeenten stimuleren ook de institutionele autonomie van allochtonen door allochtonen-
organisaties te ondersteunen (categoriaal beleid). Het beleid anticipeert op de veelvormigheid van
culturen in de samenleving. Er worden geen eisen gesteld aan de inhoud van het aanbod. Het naast
elkaar bestaan van verschillende culturen, ook binnen algemene voorzieningen, is een kenmerk van
een pluriforme samenleving.
Het beleid is gericht op het toegankelijk maken van algemene voorzieningen en de ondersteuning van
institutionele zelfstandigheid van allochtonen. Het behoren tot een minderheidsgroep is een maatstaf
voor specifieke maatregelen. 

Bij de overige gemeenten ligt het accent in het beleid op het realiseren van de integratie doelstelling.
De ondersteuning van de eigen identiteit is van ondergeschikt belang. De eigen identiteit van
minderheden vormt in geringe mate aangrijpingspunt om de toegankelijkheid van voorzieningen te
vergroten (op tijdelijke basis). Het aanbod voor minderheden dient zoveel mogelijk binnen de
bestaande infrastructuur gerealiseerd te worden. De allochtonenorganisaties krijgen subsidies voor
projecten die zich op integratie richten. Zij zijn een instrument voor het bereiken van de
integratiedoelstelling. Institutionalisering van allochtonenorganisaties wordt niet ondersteund. Deze
organisaties dienen in het geheel van voorzieningen op te gaan. Het beleid is te typeren als
facetbeleid: categoriaal aanbod wordt binnen algemene voorzieningen gestimuleerd. De eigen cultuur
speelt in afnemende mate een rol in het beleid. De inhoud van de activiteiten dienen het
integratieproces ten goede te komen. Maar ook hier geldt dat de gemeenten slechts op hoofdlijnen de
kaders aangeven.

7.3.2 De onderwijssector

De integratiedoelstelling is op onderwijsterrein uitgewerkt in de beleidsdoelstelling `wegwerken van
onderwijsachterstanden'. Specifieke problemen doen zich voor op scholen waar kinderen uit
minderheidsgroepen oververtegenwoordigd zijn. Uit de beleidsnota's komt naar voren dat het
onderwijs onvoldoende toegerust is om een goede opvang van deze kinderen te realiseren. 
Het onderwijsbeleid voor minderheden richt zich op twee onderdelen: het preventiebeleid (toeleiding
naar onderwijs) en de verbetering van het reguliere onderwijs aanbod. Deze twee onderdelen zijn in
de vijf grootste gemeenten uitgewerkt. De gemeente Goes heeft op dit terrein geen recent beleid voor
minderheden geformuleerd.

Het preventiebeleid
De doelstelling van het preventiebeleid is het verbeteren van de aansluiting met de reguliere
onderwijsvoorzieningen. Categoriale maatregelen worden ingezet in de vorm van projecten (op
tijdelijke basis), met het uitdrukkelijke doel inpassing binnen het onderwijssysteem. Uitvoerders van
deze maatregelen zijn algemene welzijns- en onderwijsinstellingen. 
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Het beleid bestaat uit twee onderdelen: de voorschoolse periode en de opvang van nieuwkomers. 
Bij de voorschoolse periode heeft het welzijnsterrein een flankerende rol ten opzichte van de
onderwijssector. 
Het preventiebeleid bestaat uit projecten die door het ministerie van VWS geïnitieerd zijn. Het
ministerie stimuleert het preventiebeleid door het aanbieden van projecten voor het lokale niveau. De
projecten zijn methodisch uitgewerkt en gaan gepaard met financiële ondersteuning. De eigen
culturele identiteit wordt beschouwd als een belemmering bij de aansluiting met het basisonderwijs.
De projecten zijn er dan ook op gericht om de kloof tussen de thuis- en de schoolcultuur te
verkleinen, waarbij de autochtone cultuur het uitgangspunt is.
De opvang van nieuwkomers heeft een signalerings- en doorverwijzingsfunctie. Om de participatie in
de lokale samenleving te bespoedigen worden aan nieuwkomers individuele opvang en begeleiding
geboden. De opvang bestaat uit specifieke voorlichtings- en onderwijsprogramma's. De cursussen
worden door het welzijns- en het onderwijsterrein aangeboden. Dit project is door zes gemeenten
opgepakt, en wordt inmiddels door de twee grootste gemeenten uitgevoerd. Het accent van de
projecten ligt (nog) sterk op scholing van minderheden.

Regulier onderwijsaanbod
Binnen het reguliere onderwijs (basis- en voorgezet onderwijs) wordt categoriaal beleid voor
minderheden geformuleerd (de vijf grote gemeenten). De maatregelen binnen het basis- en voortgezet
onderwijs hebben een ondersteunende functie ten behoeve van de aansluiting met het reguliere
onderwijscurriculum. Het categoriaal beleid is een tijdelijke oplossing. Soms zijn de maatregelen op
specifieke groepen gericht. Dit is het geval bij de contactpersonen die bij de scholen aangesteld
worden. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op de grootste groepen minderheden in de
lokale samenleving.
De opvang van zij-instromers kenmerkt zich door het voeren van een concentratiebeleid. In
categoriale opvangklassen krijgen leerlingen les in de eigen en in de Nederlandse taal. De eigen taal
maakt het aanleren van een tweede taal gemakkelijker, is de veronderstelling. Wanneer leerlingen uit
minderheidsgroepen de Nederlandse taal voldoende beheersen stromen zij door naar de buurtscholen.
Het gevaar van deze oplossing schuilt erin dat bepaalde scholen specifieke deskundigheid opbouwen
met de opvang van leerlingen uit minderheidsgroepen. Dit kan een aanzuigende werking hebben, het
ontstaan van zwarte scholen kan het gevolg zijn.
Alle gemeenten (uitgezonderd Goes) bieden binnen de basiseducatie specifieke taalcursussen voor
niet-leerplichtige minderheden aan.

Samenvatting
Het beleid gericht op het wegwerken van onderwijsachterstanden bij minderheden valt uiteen in twee
onderdelen. Het preventiebeleid heeft een aanvullende en ondersteunende functie ten behoeve van het
bestaande onderwijs aanbod. De verbetering van het aanbod binnen onderwijsvoorzieningen dient
slechte prestaties en schooluitval bij minderheden te voorkomen. Het realiseren van aanbod voor
minderheden binnen algemene voorzieningen is te beschouwen als facetbeleid. Al deze maatregelen
zijn gebonden aan wet- en regelgeving van het Rijk. Naast de financiële randvoorwaarden is ook de
inhoud van de maatregelen bepaald.
De eigen taal en cultuur speelt geen prominente rol bij het zoeken naar maatregelen om de
achterstanden te verminderen. De eigen taal en cultuur worden gestimuleerd, maar krijgen een
instrumentele functie toebedeeld, als een `brug' naar succesvolle onderwijsparticipatie. De
`brug'functie betekent dat het om tijdelijke ondersteuning gaat.

7.3.3 De arbeidssector

In zeven gemeenten (uitgezonderd Goes) wordt in het beleid aandacht besteed aan minderheden en
werk. De integratiedoelstelling wordt binnen deze sector vertaalt naar de bestrijding van langdurige
werkloosheid. Bij minderheden manifesteert langdurige werkloosheid zich op onevenredige wijze en
dit noodzaakt gemeenten om binnen het beleid specifieke aandacht aan minderheden te besteden. Uit
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de probleemformuleringen is op voorhand af te leiden dat met name de grote gemeenten
daadwerkelijk specifieke maatregelen op dit beleidsterrein treffen.
Het verminderen van langdurige werkloosheid valt in twee onderdelen uiteen: de toegankelijkheid
van voorzieningen voor minderheden vergroten en het stimuleren van etnisch ondernemerschap.

Verhogen toegankelijkheid voorzieningen
Het verhogen van de toegankelijkheid van het ambtelijk apparaat krijgt in zeven gemeenten aandacht
in het beleid. In drie gemeenten beperkt dit beleid zich tot een voorkeursbeleid bij
sollicitatieprocedures. Dit betekent overigens dat minderheden naast vrouwen doelgroepen van het
voorkeursbeleid zijn. De drie grootste gemeenten en Heerenveen nemen daarnaast nog andere
maatregelen om de instroom van minderheden binnen het ambtelijke apparaat te vergroten. Uit de
evaluaties van dit beleid komt naar voren dat de instroom van minderheden, ondanks het specifieke
beleid, zeer langzaam verloopt.

Vier gemeenten hebben binnen de voortrajecten specifieke projecten voor minderheden georganiseerd
(facetbeleid). Voor de uitvoering van de projecten zijn onder andere het welzijnswerk (in geringe
mate), het Centrum voor beroepsoriëntatie en beroepsopleiding, de Primair beroepsgerichte
volwasseneneducatie verantwoordelijk. De gemeente Deventer stimuleert binnen de voortrajecten het
etnisch ondernemerschap.
De vier grote gemeenten nemen daarnaast nog specifieke maatregelen voor minderheden. De
additionele arbeidsmarktinstrumenten vormen overwegend het uitgangspunt. Arbeidsbemiddeling is
een essentieel onderdeel binnen het beleid. Om de bemiddeling voor minderheden te optimaliseren
worden bemiddelaars aangesteld die ook voor minderheden `maatwerk' kunnen bieden. In de
gemeente Deventer worden allochtone bemiddelaars als de beste oplossing gezien.

Etnisch ondernemerschap
Het stimuleren van eigen organisaties op arbeidsterrein komt slechts in twee gemeenten in het beleid
naar voren (Dordrecht en Deventer). Dit is categoriaal beleid, met een specifieke doelstelling: het
stimuleren van de institutionele autonomie van minderheden.

Remigratiebeleid 
Haaks op het algemene beleidsuitgangspunt dat minderheden zich permanent in de samenleving
vestigen, staat het terugkeerbeleid van Dordrecht en Deventer. Dit beleid voorziet in scholing van
minderheden in Nederland, de uiteindelijke baan wordt in het land van herkomst gerealiseerd.
Doelgroepen van dit beleid zijn Turken in Deventer (grootste groep) en Antillianen in Dordrecht
(meest problematische groep). 

Samenvatting
Het geheel overziend hangt de gemeentegrootte samen met de reikwijdte van het beleid op
arbeidsmarktterrein. De drie grote gemeenten formuleren specifieke problemen bij minderheden en
richten hun beleid op deze groepen. De overige vijf gemeenten noemen minderheden als groep
waarbij werkloosheid zich op onevenredige wijze manifesteert, maar voeren nagenoeg geen specifiek
beleid.

In de grote gemeenten worden categoriale beleidsmaatregelen binnen algemene voorzieningen
getroffen (facetbeleid). De welzijns- en onderwijsvoorzieningen zijn flankerend voor de inspanningen
op werkgelegenheidsterrein (het welzijnsterrein overigens in geringe mate). Ook voor deze
gemeenten geldt dat het beleid voor minderheden past binnen het algemene beleid dat zich richt op de
bestrijding van (langdurige) werkloosheid. De additionele arbeidsmarktinstrumenten worden
toegankelijker voor minderheden gemaakt. Door wet- en regelgeving hebben de gemeenten geringe
beleidsvrijheid bij de besteding van de middelen en de bepaling van de inhoud van de maatregelen.

Het beleid van Zaanstad en Dordrecht is te typeren als facetbeleid en gericht op de inpassing van
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minderheden binnen de arbeidsmarktvoorzieningen. De eigen culturele identiteit van minderheden
speelt nauwelijks of geen rol in het beleid.
In Deventer speelt de eigen cultuur wel een rol in het beleid. Het is een aanknopingspunt om de
arbeidsmarktinstrumenten toegankelijker te maken en de institutionele autonomie te ondersteunen.

7.4 Conclusies

Gemeenten formuleren in hun beleidsnota's beleid voor allochtonen. De uitgangspunten voor het
minderhedenbeleid in de gemeenten komen overeen: het permanente verblijf van allochtonen in de
Nederlandse samenleving en de terughoudendheid met betrekking tot categoriaal beleid. Er wordt
afstand genomen van het categoriale beleid omdat dat, zo luidt de veronderstelling, dat integratie in
de weg zou staan. Zoveel mogelijk dient het algemene beleid ter bestrijding van maatschappelijke
achterstanden ook voor allochtonen te gelden. De gemeentelijke inspanningen concentreren zich
voornamelijk binnen de welzijns-, onderwijs- en arbeidssector. De hoofddoelstellingen van het beleid
zijn voor de drie beleidssectoren dezelfde: het bereiken van integratie (integratie betekent het
toegankelijk maken van algemene voorzieningen voor allochtonen) in de Nederlandse samenleving
en het behoud van de eigen cultuur.
In bijlage A zijn de gemeentelijke inspanningen op de drie beleidsterreinen naast elkaar gezet. 

Gebleken is dat de gemeenten zowel op welzijns- als arbeidsterrein in twee groepen zijn te verdelen.
Gemeenten die hun beleid primair toespitsen op het realiseren van de integratiedoelstelling en
gemeenten die hun beleid ook op de tweede doelstelling richten. Op welzijnsterrein zijn de gemeenten
gelijk over de twee groepen verdeeld, op arbeidsterrein zijn het twee grote gemeenten die beide
doelstellingen trachten te realiseren. Op onderwijsterrein is geen diversiteit in het beleid te
ontdekken.
Een verklaring voor de verscheidenheid in het beleid is de wet- en regelgeving, die voor de drie
terreinen verschilt. Sinds de decentralisatie van het welzijnsterrein worden de middelen in het
Gemeentefonds gestort worden en zijn de gemeenten vrij in de besteding ervan. Op onderwijs- en
arbeidsterrein zijn de gemeenten gebonden aan rijksregelingen. Binnen het Onderwijsvoorrangsbeleid
vallen specifieke regelingen die gekoppeld zijn aan beleidsinhoud. Dit verklaart ook waarom de
beleidsinhoud van de gemeenten overeenkomt. Ook in het beleid op arbeidsterrein is de sturing van
de rijksoverheid `voelbaar'. Hier geldt dat specifieke regelingen de beleidsvrijheid van gemeenten
beperken. Eigen beleid, zoals de ondersteuning van etnisch ondernemerschap, wordt in een enkele
grote gemeente geformuleerd.

Het welzijnsterrein onderscheidt zich van de andere twee beleidsterreinen door geen duidelijke
probleemanalyse te geven. De probleemperceptie en de beleidsdoelstellingen zijn eigenlijk niet van
elkaar te onderscheiden. Op onderwijs- en arbeidsterrein worden specifieke problemen bij allochtonen
onderkend. 
Het karakter van de te bereiken doelstellingen op de beleidsterreinen verschilt. Op welzijnsterrein
proberen gemeentebesturen structureel aanbod voor minderheden op instellingenniveau te
bewerkstelligen. Instellingen op welzijnsterrein dienen de pluriformiteit van de (lokale) samenleving
te weerspiegelen. De instellingen dienen formeel voor iedereen toegankelijk te zijn.
Het beleid op onderwijs- en arbeidsterrein is overwegend gericht op de inpassing van minderheden
binnen het reguliere onderwijs en de additionele arbeidsmarktinstrumenten. De instellingen zijn niet
het object van beleid, maar de maatregelen.
Facetbeleid is het uitgangspunt op de drie beleidsterreinen. Op welzijns- en arbeidsterrein is de
culturele achtergrond soms een aanknopingspunt om de algemene maatregelen toegankelijk te
maken.
Ook worden er categoriale maatregelen getroffen. Bij vergelijking van de beleidsterreinen dienen de
categoriale maatregelen verschillende doelen. Op onderwijsterrein zijn de categoriale maatregelen
gericht op de inpassing in het reguliere curriculum. De maatregelen hebben een tijdelijk karakter. 
Op welzijns- en arbeidsterreinen dienen de categoriale maatregelen twee doelen. Ten eerste ter
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bevordering van de inpassing van minderheden binnen het reguliere aanbod. Ten tweede de
institutionele autonomie van minderheden. Dit staat voor de erkenning van allochtonen als groep, en
is te interpreteren als de ondersteuning van de eigen culturele identiteit.

Het minderhedenbeleid van de gemeenten valt grofweg uiteen in twee groepen: gemeenten die de
integratiedoelstelling trachten te realiseren en gemeenten die daarnaast het behoud van de eigen
cultuur ondersteunen (dit zijn dan voornamelijk de grotere gemeenten).
Deze twee groepen vallen samen met perspectieven die door Penninx onderscheiden zijn. In het
lokaal minderhedenbeleid zijn twee van zijn perspectieven te ontdekken: het achterstands- en het
etniseringsperspectief en de combinatie van beiden.
Het achterstandsperspectief is een beleidsperspectief. Dit perspectief gaat uit van gelijke kansen voor
iedereen. De Nederlandse samenleving is een open samenleving waarin iedereen individueel omhoog
moet kunnen klimmen. De overheid heeft de plicht om er op toe te zien dat iedereen gelijke kansen
heeft en dient structurele belemmeringen weg te nemen. Dit beleidsperspectief heeft betrekking op
iedereen die met achterstanden te maken heeft. In het kader van het minderhedenbeleid zijn
nationaliteitsgroepen beleidsobjecten. De maatregelen die getroffen worden zijn bijvoorbeeld extra
subsidies, stimulering van participatie van minderheidsgroepen, ondersteuning van de
allochtonenorganisaties enzovoort. Penninx noemt als voordeel van dit perspectief dat de (lage)
maatschappelijke positie het uitgangspunt is. Een nadeel is dat een analyse van de oorzaken van de
problemen ontbreekt. De vaststelling van de achterstand en de politieke en ambtelijke consensus over
de aanpak is belangrijker dan de analyse van de oorzaken van de problemen (Penninx 1988: 37-38).

Penninx omschrijft etnisering als groepsvorming op basis van al dan niet vermeende gezamenlijke
afkomst, cultuur(elementen) en symbolen. Groepsvorming staat centraal en cultuur en
cultuurelementen zijn te gebruiken bouwstenen bij de groepsvorming en groepsafbakening. Er zijn
twee stromingen binnen dit perspectief te ontdekken. 
De eerste heeft een sociaal-psychologische invalshoek. Hier vormen de etnische groep en haar
organisaties voor individuen de thuishaven en het oriëntatiepunt in een vreemde omgeving. Het
vinden van de eigen identiteit in de nieuwe samenleving is vooral de uitdrukking van de behoefte aan
een eigen veilige plek. Dit kan de overgang van de ene naar de andere samenleving
vergemakkelijken.
De tweede stroming legt het accent op de functie van etnisering voor de positiebepaling van die
groepen in de samenleving als geheel. Groepen kunnen verwijzen naar de internationale normen en
rechten en de erkenning van de eigen cultuur, onderwijs in eigen taal afdwingen.
De aantoonbare achterstand kan compensatie in de vorm van de hiervoor genoemde onderdelen
verzachten.
Groepsvorming is een gevolg van de reactie op de sociale omgeving (Penninx 1988: 35-36).

Voor alle gemeenten geldt dat bij de probleemperceptie nauwelijks aandacht besteed wordt aan de
oorzaken van de achterstanden. De lage maatschappelijke positie wordt geconstateerd en soms met
cijfers geïllustreerd.
Het beleid op onderwijsterrein is gericht op het realiseren van de integratiedoelstelling en is een
uitwerking van het achterstandsperspectief. Dit geldt voor de kleinere en grotere gemeenten.

Op welzijns- en arbeidsterrein ligt dit niet zo eenduidig. Bij het beleid gericht op de integratie-
doelstelling zijn twee groepen gemeenten te onderscheiden. Het achterstandsperspectief is van
toepassing, maar ook een combinatie van achterstands- en het etniseringsperspectief. 
De integratiedoelstelling staat bij de eerste groep gemeenten centraal; alle inspanningen zijn gericht
op de integratie van minderheden binnen het algemene achterstandsbeleid. Zo min mogelijk worden
nationaliteitsgroepen als uitgangspunt voor beleid genomen, problemen zijn de invalshoek. Soms
blijkt dit kosmetisch te zijn: in de praktijk blijkt nationaliteit dan wel degelijk de invalshoek voor
beleid te zijn. Specifieke maatregelen zijn tijdelijk, het probleem van minderheden is van tijdelijk
aard. Dit is een uitwerking van het achterstandsperspectief.
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Ook worden allochtonenorganisaties betrokken bij de bestrijding van de maatschappelijke
achterstanden. Deze organisaties zijn een instrument om achterstand bij minderheden te bestrijden.

De tweede groep betreft gemeenten bij wie het achterstands- en etniseringsperspectief op beide
terreinen samenkomen. Dit zijn de gemeenten die etniciteit als aanknopingspunt voor het beleid
nemen (en daar structurele bedoelingen mee hebben). Dit komt met name op welzijnsterrein en in
mindere mate op arbeidsterrein voor. Met de etnische herkenbaarheid van instellingen en
maatregelen wordt de toegankelijkheid verhoogd, zo luidt de veronderstelling. De bestendiging van
verschillende culturen kan een gevolg zijn van deze maatregelen. Zo kunnen verschillende segmenten
ontstaan, die zich op grond van etniciteit onderscheiden. Categorialisering kan een beleidseffect zijn.
Op welzijnsterrein ondersteunen deze gemeenten de allochtonenorganisaties, op arbeidsterrein (in
mindere mate) het etnisch ondernemerschap. Daarmee erkennen gemeenten de institutionele
autonomie van allochtonen. Het (her)vinden van de eigen identiteit in de nieuwe samenleving krijgt
van de gemeenten de eerder genoemde sociaal-psychologische betekenis. Op dit onderdeel voeren
gemeenten categoriaal beleid met een specifieke doelstelling: de groepsvorming onder allochtonen.
Dit beleidsonderdeel is te interpreteren als een uitwerking van het etniseringsperspectief.

Het beleid van de eerste groep gemeenten ligt in het verlengde van het rijksbeleid. De integratie-
doelstelling staat centraal en algemeen beleid is het uitgangspunt.
Bij de tweede groep gemeenten ontstaat een nieuwe categorisering in het beleid. Etniciteit speelt een
rol bij de te nemen beleidsmaatregelen. Dit kan leiden tot een nieuwe `verzuiling', waar aanbod voor
minderheden door minderheden uitgevoerd wordt. De categoriseringsgedachte neemt toe en er
ontstaan gescheiden circuits. Het onderbrengen van autochtonen en allochtonen binnen één instelling
of maatregel leidt niet zonder meer tot integratie, maar kan een bevestiging van etniciteit tot gevolg
hebben.
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Tabel 7.2 Het gemeentelijk minderhedenbeleid

probleem doelstelling beleidsvorm

- toegankelijkheid algemene integratie facet
voorzieningen

welzijn
- toegankelijkheid algemene integratie en facet allochtone beroepskrachten

voorzieningen behoud cultuur categoriaal subsidies allochtonenorganisaties

onderwijs onderwijsachterstanden verbeteren onderwijs facet
preventie categoriaal

- hoge werkloosheid bestrijding facet
werkloosheid

arbeid
- hoge werkloosheid bestrijding facet allochtone bemiddelaars

werkloosheid categoriaal etnisch ondernemerschap

Bron: Beleidsdocumenten onderzoeksgemeenten
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BIJLAGE A

Het onderzoek richt zich op een aantal werksoorten die onder de Welzijnswet vallen. Het gaat om het
openbaar bibliotheekwerk, vormings- en ontwikkelingswerk, club- en buurthuiswerk, opbouwwerk,
jeugd- en jongerenwerk, emancipatiewerk en amateuristische kunstbeoefening en kunstzinnige
vorming. Een korte globale omschrijving van de werksoorten zal gegeven worden. Ook zal een
overzicht worden gegeven van het voorkomen van werksoorten in de gemeenten. Dit is ontleend aan
Rapportage welzijnswerk deel 1 (SCP 1991).

Voor de definiëring van de begrippen instelling, voorziening, werksoort en doelgroep wordt
aangesloten bij de structuurschets informatievoorziening (CWI 1993).

Instelling
De organisatie die concrete activiteiten uitvoert gericht op de cliënt.

Voorziening
De fysieke plaats waar de activiteiten plaatsvinden of van waaruit de diensten worden geboden.

Werksoort
Een in methodisch en functioneel opzicht samenhangend geheel van activiteiten op het terrein van
welzijn. Werksoort verwijst naar de inhoud van het werk.

Doelgroep
Sociale categorie waarop overheden, particulier initiatief of anderen specifiek beleid richten.

Openbaar bibliotheekwerk
In alle gemeenten is deze voorziening aanwezig. Er is in de grotere gemeenten sprake van meerdere
filialen per gemeente, soms in combinatie met de bibliobus.

Sociaal-cultureel werk
Het sociaal-cultureel werk biedt op actieve wijze ondersteuning aan personen en groepen bij het
gestalte geven aan hun sociaal en maatschappelijk leven en emancipatie. Binnen het sociaal-cultureel
werk kunnen de volgende werksoorten onderscheiden worden.

A. Vormings- en ontwikkelingswerk
Deze werksoort is gericht op het leveren van een bijdrage aan bewustwordings- en leerprocessen
van groepen. Het vermeerderen van kennis, de ontwikkeling van inzichten, vaardigheden en
meningsvorming staat centraal.
Activiteiten binnen deze werksoort worden binnen educatieve centra gesitueerd (Goes en
Deventer), volksuniversiteiten (Dordrecht en Venlo) en binnen club- en buurthuizen (Zaanstad).

B. Club- en buurthuiswerk
In club- en buurthuizen worden mogelijkheden geboden voor ontmoeting, ontspanning en
recreatie. In kleinere gemeenten betreft het hier andere instellingen dan in de grotere gemeenten.
In Bedum, Goes, Heerenveen en St. Oedenrode komen dorpshuizen, verenigingsgebouwen,
wijkverenigingen en gemeenschapshuizen voor.
In de grotere gemeenten (incl. Goes en Heerenveen opnieuw) hebben de instellingen de
beschikkingen over beroepskrachten. De instellingen zijn stichtingen buurtwerk of
sociaal-cultureel werk.
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C. Opbouwwerk
Het opbouwwerk houdt zich bezig met de ondersteuning van groepen in de samenleving die zich
willen inzetten voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van hun woon-, leef- of
werksituatie. Het gaat hier overwegend om sociaal-economische/of sociaal-culturele zwakke
groepen.
Het opbouwwerk komt als zelfstandige voorziening nauwelijks voor. In Deventer, Goes,
Heerenveen, Nieuwegein, Venlo en Zaanstad is de werksoort bij het club- en buurthuis
ondergebracht. Waar wel een aparte instelling voor opbouwwerk voorkomt (Dordrecht,
Margraten en St. Oedenrode) worden ze ook wel als instellingen of projecten voor
sociaal-cultureel werk betiteld.

D. Jeugd- en jongerenwerk
Jeugd- en jongerenwerk is een containerbegrip dat verwijst naar uiteenlopende activiteiten
gericht op educatie, sociale en (re)creatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren. Het betreft
zowel activiteiten gericht op de vrijetijdsbesteding, vorming en opvang/hulpverlening.
Het gaat hier om de professionele jeugd- en jongerencentra en bij het buurtwerk ingebouwde
jeugdwerk. Ook vallen hier in de grotere gemeenten de zogenoemde randgroepjongerenprojecten
onder (Deventer, Dordrecht en Zaanstad).

E. Emancipatiewerk
Het bieden van recreatieve en vormende activiteiten voor vrouwen. Het doel is het bewustzijn en
de vrije keuze tot maatschappelijk functioneren te vergroten.
Het emancipatiewerk wordt voor een groot deel door vrijwilligersorganisaties verzorgd.
Traditionele vrouwenorganisaties zijn bijvoorbeeld vrouwenverenigingen als de Bond voor
plattelandsvrouwen. Nieuwere organisaties zijn de vrouwencafés en vrouwenhuizen. Van
professionele organisaties is nauwelijks sprake.
Ook wordt emancipatiewerk vanuit algemene instellingen verzorgd. Daar worden activiteiten
aangeboden in het kader van vrouwenemancipatie. Over het algemeen worden dit aanbod door
vrouwelijke beroepskrachten verzorgd. Professionele categoriale organisaties komen nauwelijks
voor.
In de meeste onderzoeksgemeenten komt een combinatie van traditionele en nieuwe
vrouwenverenigingen voor en worden binnen algemene instellingen specifieke activiteiten
gericht op emancipatie verzorgd.

F. Welzijnswerk minderheden
Het welzijnswerk minderheden stelt zich ten doel de participatie van minderheden in de
samenleving te vergroten. Activiteiten die gericht zijn op het behoud van de eigen identiteit en
het wegwerken van maatschappelijke achterstanden vormen een onderdeel van deze werksoort.
Dit type welzijnswerk komt voor in gemeenten waar de verbetering van de maatschappelijke
positie van minderheden tot beleidsdoel geformuleerd is. In de gemeenten met
minderhedenbeleid komen categoriale (vrijwilligers)organisaties voor en algemene
(professionele) instellingen met een aanbod voor minderheden.

G. Amateuristische kunstbeoefening en kunstzinnige vorming
Deze voorziening heeft een vrijwilligers- en een professioneel onderdeel. Bij de professionele
organisaties (muziekschool en creativiteitscentra) ligt de nadruk op de kunstzinnige vorming en
de vrijwiligersorganisaties (zangkoren, muziek- en toneelverenigingen) zich grotendeels
bezighouden met amateuristische kunstbeoefening. Beide sectoren zijn in de
onderzoeksgemeenten aanwezig.

H. Kinderopvang
Kinderdagopvang komt in alle (grotere) gemeenten als afzonderlijke voorziening voor (in
Nieuwegein is het onderdeel van het peuterspeelzaalwerk; in Heerenveen is het ondergebracht bij
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het buurtwerk). De voorziening betreft grotendeels professionele organisaties met betaalde
leid(st)ers. 
Het peuterspeelzaalwerk is een op basis van vrijwilligers (overigens lijkt ook binnen deze
voorziening een tendens tot professionalisering gaande) draaiende voorziening. In alle gemeenten
(uitgezonderd Diever) komt deze voorziening voor.


