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Biedt het concept integratie nog perspectief?

Integratie onder druk
Het perspectief van integratie staat onder druk. Diverse politici, beleidsmakers en 
wetenschappers zijn van mening dat we het nu lang genoeg over het integratievraagstuk 
hebben gehad. Zij voeren verschillende argumenten aan. Het denken in termen van 
integratie zou groepen apart zetten en tegenstellingen aanwakkeren. Integratie werkt 
in de hand dat de positie van migrantengroepen overwegend zou worden gezien in 
termen van etnisch-culturele verschillen. Het concept integratie, zo stellen critici, ligt 
feitelijk dicht aan tegen het concept assimilatie. Een ander kritiekpunt is dat integra-
tie alleen zou verwijzen naar migranten en geen aandacht heeft voor de ontvangende 
samen leving. Vanwege de komst van steeds meer groepen zouden integratie en integra-
tiebeleid aan relevantie verliezen: de samenleving is inmiddels ‘superdivers’, daar past 
geen doelgroepenbeleid bij. Tot slot zouden we af moeten van het denken in termen van 
integratie omdat het integratiebeleid niet heeft gewerkt.
Gezien al deze argumenten lijkt Nederland aan integratiemoeheid te lijden. De vraag is 
of dit terecht en gewenst is. Daartoe zullen we in deze notitie de argumenten nalopen 
die worden aangevoerd om in onderzoek en beleid integratie als concept te willen los-
laten. Daar plaatsen we argumenten tegenover die een ondersteuning zijn voor integra-
tie als (beleids)concept. Verder kijken we naar de ontwikkelingen in het integratiebeleid 
van rijk en gemeenten en de redenen om integratie niet langer als uitgangspunt voor 
beleid te hanteren en de redenen om dat wel te blijven doen.
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1 Weg met het concept integratie; of toch nog even 
niet?

Het integratieconcept zet groepen apart en benadrukt de tegenstelling tussen 
wij en zij
Sommige wetenschappers in Nederland zijn felle tegenstanders van het gebruik van 
integratie als concept voor beleid en onderzoek. Een daarvan is de socioloog Willem 
Schinkel (2007, 2008, 2009). Begrippen als ‘de samenleving’ en ‘integratie’ zijn pro-
blematisch, vindt hij; een term als ‘de samenleving’ verwijst naar een eenheid die er 
in werkelijkheid niet is. De samenleving zou namelijk worden opgevat als een ‘sociaal 
lichaam’ en het integratieprobleem als een ‘ziekte’. Als een ‘sociale hypochonder’ 
maakt de samenleving zich voortdurend druk over de niet-geïntegreerde burgers, 
die als een bedreigende invloed van buitenaf worden beschouwd. Op deze wijze, zo 
betoogt  Schinkel, worden allochtonen als niet-geïntegreerden buiten de samenleving 
geplaatst. Het hedendaagse denken in termen van integratie bestendigt de scheiding 
tussen de samenleving en de mensen die buiten deze samenleving staan, aldus Schinkel. 
Dit bevordert de tweedeling tussen wij-zij en allochtoon-autochtoon en houdt haar in 
stand. Deze redenering doet denken aan die van Jan Rath (1991, 1992), die al in de vroege 
jaren negentig de term (etnische) ‘minorisering’ lanceerde: mensen worden aan de hand 
van sociaalculturele kenmerken in bepaalde categorieën geplaatst en vervolgens gepro-
blematiseerd.
Volgens Halleh Ghorashi (2006) wordt de Nederlandse omgang met migranten gedomi-
neerd door ‘categoraal denken’ dat zich kenmerkt door ‘culturalisering’ en achterstands-
denken. Culturalisering verwijst naar het benadrukken van cultuurverschillen, van 
het sociaalcultureel anders zijn van migranten. Dit zet groepen apart en benadrukt de 
– onoverbrugbare – verschillen tussen bevolkingsgroepen. Het categorale denken zou, 
zo stelt Ghorashi, een belangrijke basis hebben gelegd voor het integratiediscours dat 
zich na de eeuwwisseling ontwikkelde. Migranten werden niet alleen als ‘anders’ gezien 
maar ook als ‘minder’ (Gowricharn 2002; Ghorashi 2006). Het perspectief op integratie 
kreeg een meer assimilationistisch karakter (Vasta 2007; Joppke 2007; Scholten 2011; 
w r r 2007; Entzinger 2006). Deze manier van denken over integratie is volgens de critici 
zeer normatief gekleurd (Ghorashi 2006; Schinkel 2008; De Koning 2009; Omlo 2011). 
Autochtone Nederlanders worden namelijk als etnisch neutrale categorie – de norm – 
voorgesteld en migranten als afwijkend van de Nederlandse norm. Dit maakt integratie 
volgens Schinkel (2008) een eenzijdige zaak: het speelt niet bij autochtone Nederlanders. 
Volgens Omlo (2011) bepalen wetenschappers op deze wijze de norm van ‘goede’ integra-
tie. Zij kiezen welke maatstaven en criteria van belang zijn om de mate van integratie te 
bestuderen. Volgens Omlo zou de doelgroep een veel grotere stem moeten hebben bij 
het bepalen van wat integratie is.

Meer een bewering dan bewijs
Vanwege het uitsluitende en normatieve karakter, zo stellen de hierboven aangehaalde 
critici, moeten we af van integratie als beleidsconcept en onderwerp van onderzoek. 
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Deze punten worden met de nodige retoriek gebracht. Maar daarmee zijn ze nog niet 
zonder meer overtuigend. Het is de vraag of het discours over migranten en hun positie 
(of zo men wil: integratie) sterk zal veranderen wanneer we het niet meer over inte-
gratie of integratiebeleid hebben. Zou in dat geval de koppeling van achterstanden en 
problemen aan culturele verschillen verdwijnen? Dit argument wordt ook genoemd 
door degenen die registratie van herkomstgegevens willen afschaffen (r mo 2012). Door 
over etnische groepen te spreken, draag je bij aan stigmatisering en culturalisering 
van het debat. Maar klopt dat? In Frankrijk, waar de overheid geen integratiebeleid 
voert en de migrantenachtergrond van haar inwoners niet registreert, zijn de opvat-
tingen en het debat over migranten toch niet wezenlijk anders dan in landen waar 
de migranten achtergrond van bewoners in beleid en onderzoek wel een rol speelt. 
Sociale categorisatie, vooroordelen en de neiging om bepaalde groepen uit te sluiten 
zijn universeel voor mensen en menselijk gedrag. Het is onduidelijk welke invloed het 
afschaffen van termen en beleid heeft op inhoud en toon van het maatschappelijk en 
politiek debat. De critici van het integratiebegrip zijn ervan overtuigd dat dit een belang-
rijke bron is van het ongunstige maatschappelijk klimaat en de negatieve beeldvorming 
over migratie en migranten, maar onbekend is waarop ze deze claim  baseren.

Etnisch-culturele factoren zijn onbelangrijk, leg er dus ook geen nadruk op
De ‘culturaliserende’ manier van denken, die volgens de critici synoniem is met het idee 
van integratie, zou ook tot gevolg hebben dat de achterstandsproblemen worden herleid 
tot culturele verschillen. Dergelijk ‘culturisme’ ziet de cultuur van migrantengroepen 
als verklarende factor voor hun achterstand en de problemen in de samenleving. Naast 
de al genoemde problemen – stigmatisering en vergroting van de tegenstelling tussen 
groepen – zou dit perspectief analytisch gezien ons niet verder helpen: etnisch-culturele 
verschillen zijn, zo wordt gesteld, niet of nauwelijks van belang voor de verklaring van 
en inzicht in achterstandsproblemen (Schinkel 2008; Scheffer en Entzinger 2012; Ham 
en Van der Meer 2012; Verhagen 2012). Structurele factoren, zoals opleiding, gezinssa-
menstelling en inkomen, zouden veel belangrijker zijn dan cultuurverschillen. Diverse 
auteurs verbinden hier tevens de conclusie aan dat integratiebeleid beter kan worden 
afgeschaft ten gunste van algemeen achterstandsbeleid.

Belang van etnisch-culturele factoren (en discriminatie) varieert per groep en 
context
Het idee dat etnisch-culturele factoren niet of van ondergeschikt belang zijn, is voor dis-
cussie vatbaar. In de eerste plaats lijkt het moeilijk vol te houden dat, en dit geldt zeker 
voor de eerste generatie, de positie van migranten volledig door dezelfde factoren als die 
van autochtonen zou worden verklaard. Alsof migratie niet haar tol eist: de taal van het 
bestemmingsland moet worden geleerd, opleidingen die in het buitenland zijn behaald 
worden lager gewaardeerd, netwerken zijn doorgaans weinig functioneel en discrimina-
tie speelt een rol bij de positieverwerving. In het Jaarrapport integratie 2011 van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (Gijsberts et al. 2012) zijn voor verschillende beleidsterreinen 
zogeheten evenredigheidsanalyses uitgevoerd. Die stellen vast in hoeverre algemene 
factoren (bv. opleiding, leeftijd, werkervaring) het verschil in positie tussen migranten 
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en autochtone Nederlanders verklaren. Het belang van algemene achterstandsfactoren 
blijkt per terrein en per migrantengroep te verschillen. Bij de prestaties in het basisonderwijs 
van kinderen uit migrantengroepen blijkt het sociaaleconomisch milieu een belang-
rijke factor te zijn voor de verklaring van verschillen met autochtone kinderen, en bij 
rekenen meer dan bij taal (zie ook Mulder 2013). Kijken we naar de werkloosheid of de 
vertegenwoordiging in de verdachtenstatistieken, dan verklaren algemene factoren als 
opleiding en leeftijd maar een beperkt deel van de verschillen. Hier zijn andere facto-
ren van belang. Die kunnen betrekking hebben op voor migrantengroepen specifieke 
oriëntaties en gedrag, maar andere factoren kunnen eveneens van belang zijn. Welke 
dit zijn is vooral een empirische kwestie. Het is weinig vruchtbaar om de betekenis van 
etnisch-culturele verschillen te ontkennen of daar eenzijdig het accent op te leggen (vgl. 
Verkuyten 1999; 2002). De betekenis varieert tussen groepen en tussen maatschappelijke 
domeinen (bv. werk, onderwijs). Voor het beeld over de positie van groepen, het doen 
van onderzoek en het voeren van beleid is dit een belangrijk gegeven. We komen hier 
nog op terug.
Critici stellen dat het integratiebegrip verklaringen in termen van ‘culturisme’ in de 
hand werkt. Achterstanden hangen samen met de ‘cultuur’ van de migrantengroep en 
zouden daarmee verwijtbaar zijn: het is de schuld van de migranten zelf. Maar dat hoeft 
natuurlijk niet. Factoren die het verschil met autochtonen kunnen verklaren hebben 
ook te maken met de ontvangende samenleving. Denk aan discriminatie maar ook 
aan bijvoorbeeld voorzieningen die niet aansluiten op vraag en behoefte van leden 
van migranten groepen, wat een ongunstig effect heeft op de positieverwerving. Door 
een sterke nadruk te leggen op het belang van algemene factoren en in het verlengde 
daarvan op algemeen achterstandsbeleid bestaat het risico dat de mogelijke betekenis 
van directe en indirecte achterstelling wordt genegeerd. Juist voor integratie en inte-
gratiebeleid is het essentieel om rekening te houden met de rol van de ontvangende 
 samenleving.

Integratie: tweezijdig proces
Verder brengen de critici naar voren dat het gebruik van het integratieconcept in onder-
zoek en beleid ertoe leidt dat uitsluitend het vizier wordt gericht op migrantengroepen. 
Dit heeft, mocht die observatie al correct zijn, weinig te maken met het integratie-
begrip. Een centraal kenmerk hiervan is juist het tweezijdige karakter, met aandacht 
voor de kenmerken en positie van de migrant én aandacht voor de kenmerken van de 
ontvangende samenleving. Bij integratie gaat het om veranderingen die gepaard gaan 
met de blootstelling van groepen aan elkaar. De interactie is bepalend voor de integra-
tie ( Penninx 2005, 2013). In onderzoek en beleid moet dus aan beide kanten aandacht 
worden besteed. Ook theoretici als Gordon (1964) en Esser (2004), die vaak tot de onver-
sneden assimilatie-aanhangers worden gerekend, onderscheiden in hun omschrijving 
van integratie expliciet de ontvangende samenleving. Migrantengroepen krijgen te 
maken met stereotiepe beelden en discriminatie. Volgens genoemde auteurs is sprake 
van assimilatie als de etnisch-culturele achtergrond van migrantengroepen niet lan-
ger een rol speelt in de beeldvorming en het gedrag van de ontvangende  samenleving. 
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Groepen worden niet langer als ‘anders’ beschouwd en discriminatie vanwege de 
migrantenachtergrond doet zich niet meer voor (zie ook Alba en Nee 1997, 2003).
In onderzoek en beleid zijn beide kanten dus belangrijk. Het gaat om de migrant en om 
de ontvangende samenleving. In het beleid zou het tweezijdige karakter onder andere 
tot uitdrukking kunnen komen door een gelijk speelveld te creëren. Denk daarbij aan 
de bestrijding van discriminatie en aan het tegengaan van constructies die leiden tot 
ongelijke concurrentie tussen bevolkingsgroepen (bv. betaling onder cao-lonen) en 
uitbuiting.

Integratie = culturele aanpassing = assimilatie
Een ander kritiekpunt is dat integratie inherent een normatief concept is. Beleids-
makers en onderzoekers die hiervan uitgaan, zouden ook vinden dat migranten in 
cultureel opzicht móeten integreren. Deze punten doen denken aan het Amerikaanse 
debat over assimilatie. Deze term staat in een slecht daglicht vanwege de normatieve 
connotaties en de notie die eraan wordt verbonden dat migranten moeten assimileren. 
Het perspectief van assimilatie is, zo stellen de critici, eenzijdig gericht op migranten, 
normerend en in essentie etnocentrisch. Deze kritiek is dus vergelijkbaar met de kri-
tiek in Nederland op integratie. Met name de culturele connotaties roepen verzet op, 
niet zozeer het vraagstuk van de positieverwerving van migranten in het onderwijs of 
op de arbeidsmarkt: ‘The normative liabilities of the term thus appear to apply less to phenomena 
like labour-market outcomes than to more socio-cultural phenomena’ (Bean en Stevens 2003: 94). 
Alba en Nee (1997, 2003) hebben ervoor gewaarschuwd de term assimilatie niet zomaar 
terzijde te schuiven. Daartoe wijzen ze onder meer op de grondleggers van deze term, 
Park en Burgess, die assimilatie vooral zien als proces van onderlinge vermenging 
van opvattingen en sentimenten van verschillende groepen. Het is dus niet zo dat de 
‘cultuur’ van minderheidsgroepen volledig zal of moet verdwijnen. Ook het idee dat 
assimilatie (of sociaalculturele integratie) gunstig, onvermijdelijk en wenselijk is, vloeit 
niet automatisch voort uit het assimilatie- of integratieperspectief. Onderzoek wijst op 
verscheidenheid aan trajecten. Sociaalculturele aanpassing gaat niet altijd vooraf aan en 
gaat niet altijd samen met economische integratie (o.a. Portes en Zhou 1993; Portes en 
Rumbaut 2001). De sociaalculturele positie is bovendien niet statisch, maar wordt onder 
meer beïnvloed door ervaringen met discriminatie en (gepercipieerde) achterstand 
(o.a. Bean en Stevens 2003). Onderzoekers die uitgaan van het integratieconcept zitten 
dus niet per definitie in het kamp van het stereotype assimilatie-denken.  Empirisch 
onderzoek, ook in Nederland (bv. Huijnk et al. 2010), laat zien dat de relatie tussen 
sociaal culturele en structurele positie verschillende gedaanten kan aannemen. Die 
 relatie verschilt bovendien naar tijd, plaats en tussen groepen.

Superdiversiteit
De toegenomen diversiteit wordt als reden genoemd waarom integratie en integratie-
beleid aan relevantie inboeten (Blommaert 2011; Boutellier et al. 2012; Scheffer en 
Entzinger 2012; Crul et al. 2013). Er is heden ten dage sprake van ‘superdiversiteit’ 
(Vertovec 2007): in de afgelopen decennia is de variatie in herkomst van migrantengroe-
pen toegenomen en daarmee ook de dimensies van diversiteit. Die hebben niet alleen 
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betrekking op de etnische achtergrond, maar ook op cultureel, religieus en taalkundig 
vlak. Scheffer en Entzinger wijzen erop dat de migrantenpopulatie in de Nederlandse 
steden steeds heterogener is geworden. Grote Nederlandse steden worden een majority 
minority city met de autochtone bevolking als grootste minderheid naast een groot aantal 
andere minderheidsgroepen. Er is geen duidelijke meerderheid waarin minderheden 
kunnen integreren en daarmee ‘[…] vervalt de ratio van een groepsgericht integratiebe-
leid’ (Scheffer en Entzinger 2012: 31). Zij pleiten daarom voor beleid gericht op gedeeld 
burgerschap met aandacht voor individueel talent in plaats van integratiebeleid gericht 
op groepskenmerken. Verder zou volgens Scheffer en Entzinger het integratiebeleid 
afgeschaft kunnen worden omdat de aard van de migratie is veranderd. De nieuwe 
groepen die naar Nederland komen zijn vaak niet gericht op permanente vestiging. Het 
huidige integratiebeleid, dat zich overwegend zou richten op vestigingsmigranten, zou 
niet bij deze migrantengroepen passen.
Volgens Crul et al. (2013) zal vanwege het ontstaan van superdiversiteit het denken over 
wie geïntegreerd is en wie niet ingrijpend moeten worden bijgesteld. In een samen-
leving zonder een duidelijke meerderheid is niet langer vanzelfsprekend aan welke 
opvattingen en gebruiken minderheden zich moeten aanpassen en ‘zal iedereen zich aan 
iedereen moeten aanpassen’ (Crul et al. 2013: 14). Diversiteit wordt de nieuwe norm.

Superdiversiteit leidt niet zonder meer tot culturele diversiteit
Dat bij ‘superdiversiteit’ integratie als (beleids)concept langzamerhand achterhaald is, 
spreekt op sommige punten aan. Het is onmiskenbaar dat ook in Nederland migranten 
afkomstig zijn uit steeds meer landen, waardoor het lastiger wordt om te bepalen wie tot 
het beleid moet worden gerekend en welk beleid moet worden gevoerd. Brede catego-
rieën als ‘allochtonen’ zijn steeds minder onderscheidend. Niettemin bestaat het risico 
dat met verwijzing naar superdiversiteit het kind met het badwater wordt weggegooid. 
Ongeacht het aantal herkomstlanden blijft een belangrijke overeenkomst bestaan: 
het zijn migranten. En hoewel de verschillen tussen migranten groot zijn, hebben zij 
gemeen dat ze een weg moeten vinden in een voor hen vreemde samenleving. De wijze 
waarop en het tempo waarin zal een steeds grotere variatie laten zien, maar voor een-
ieder betekent migratie het loslaten van oude banden en posities. Migranten krijgen 
bij de ingroei in een nieuwe samenleving te maken met obstakels: diploma’s blijken 
minder waard te zijn, functionele sociale netwerken ontbreken, de mores van een nieuw 
land zijn onbekend en er doen zich vormen van directe en indirecte achterstelling voor. 
Beleid dat aangrijpt op de specifieke kenmerken van migranten en beleid dat discrimi-
natie tegengaat lijken dan nog steeds relevant. Alleen: integratiebeleid is niet hetzelfde 
als doelgroepen- of ‘allochtonenbeleid’, waar in beginsel alle migranten en bloc onder 
vallen. Dat is niet zinvol, want daarvoor is een dergelijke categorie te groot en te amorf, 
zeker in de grote steden waar ‘allochtonen’ een substantieel aandeel van de bevolking 
uitmaken. Brede en amorfe categorieën als westerse en niet-westerse allochtonen 
hebben eigenlijk altijd al weinig onderscheidend vermogen gehad en dit is vanwege 
de toegenomen diversiteit alleen maar verminderd. Maar daarmee is niet gezegd dat 
integratiebeleid niet zou kunnen aangrijpen op belemmeringen waarmee migranten-
groepen te kampen hebben, zoals de Nederlandse taal en discriminatie.
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Met de komst van met name migranten uit Midden- en Oost-Europa is de aard van de 
migratie inderdaad veranderd, maar het is natuurlijk niet alleen circulaire migratie. 
Ook bij deze groepen doet zich vestiging voor. Datzelfde geldt voor kennismigranten: 
de mobiliteit is groot, maar een aanzienlijke groep blijft voor langere tijd in Nederland. 
De komst van nieuwe migrantengroepen maakt integratiebeleid dan ook niet overbodig. 
Integendeel: er ontstaan juist nieuwe integratiekwesties, waarop integratiebeleid een 
antwoord kan geven. Denk aan het bieden van gelijkwaardige posities op arbeids- en 
woningmarkt, aan het leren van de Nederlandse taal (aan migranten zonder inburge-
ringsplicht) en de aansluiting van migrantenkinderen in het onderwijs.
Verder rijst de vraag in hoeverre met de veranderende getalsmatige verhoudingen ook de 
opvattingen over de culturele norm sterk gaan verschuiven. In de eerste plaats moet de 
situatie van majority-minority niet worden overdreven. Die is van toepassing voor sommi-
ge steden, maar zeker niet voor het hele land. Verder kan men zich afvragen of verande-
ringen in de demografische samenstelling inderdaad leiden tot substantiële wijzigingen 
in wat we als centrale normen beschouwen. Die lijken toch tamelijk robuust te zijn en 
zullen waarschijnlijk maar in beperkte mate onder invloed staan van veranderende 
demografische verhoudingen. Centrale normen over bijvoorbeeld sociale en vrijheids-
rechten lijken nauwelijks ter discussie te staan (vgl. Schnabel 1999). Dat vanwege super-
diversiteit iedereen zich aan iedereen zal aanpassen is geen realistische voorstelling van 
zaken. Carlo van Praag (1998, 2002) wees er vijftien jaar geleden in zijn beschouwing over 
het multiculturalisme al op dat de menging van culturen, voor zover daar al sprake van 
is, toch vooral één kant op gaat. De Nederlandse cultuur, hoe moeilijk te definiëren ook, 
wordt gekenmerkt door een dominante westerse hoofdstroom, met nadruk op individu-
ele ontplooiing, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en de scheiding van kerk 
en staat. De concurrentie van alternatieve culturele stromingen is zeer beperkt en de 
hoofdstroom wordt er niet door geïnspireerd. De ontwikkeling naar superdiversiteit zal 
de cultuurverschillen en het debat daarover niet gladstrijken. Eerder lijkt het tegendeel 
het geval: de confrontatie met heel andere waarden heeft de discussie aangewakkerd van 
wat men in Nederland niet zou willen opgeven of relativeren (vgl. Schnabel 2011).

Integratiebeleid is niet effectief en niet nodig
Een andere reden om af te zien van integratiebeleid is dat het niet zou hebben gewerkt. 
Sterker nog, sommigen beweren dat het averechts heeft uitgepakt: het heeft groepen 
in een afhankelijkheidspositie gebracht en eigen initiatief de kop ingedrukt (o.a. Koop-
mans 2002; 2003; Ghorashi 2006; Schrover 2013). Feitelijk weten we niet wat de effecten 
van het integratiebeleid zijn geweest. Daar is opvallend weinig onderzoek naar gedaan 
(Entzinger en Scholten 2011). Een grondig evaluatieonderzoek zou trouwens ook geen 
eenvoudige opgave zijn. Op de structurele en sociaalculturele positie van migranten 
zijn vele factoren van invloed. Om die te onderscheiden van beleidsfactoren is een com-
plex design nodig met experimentele en controlegroepen, wat in de praktijk eigenlijk 
onmogelijk is. Onderzoek dat de effecten van het integratiebeleid goed in kaart heeft 
gebracht, bestaat dan ook niet. Mark Bovens (2003) waarschuwde bij de installatie van 
de commissie-Blok al voor al te hoog gespannen verwachtingen over conclusies over de 
effecten van integratiebeleid. Die waarschuwende woorden zijn tien jaar later nog steeds 
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actueel. Maar gebrek aan inzicht in de effectiviteit is niet zonder meer een reden om 
integratiebeleid af te schaffen. Het zou meer een aansporing moeten zijn om na te gaan 
welke vormen van beleid wel werken.
Scheffer en Entzinger (2012) stellen dat het integratiebeleid afgeschaft kan worden omdat 
de problematiek die migranten treft zo veelomvattend is dat uitsluitend integratie-
beleid niet toereikend is; daar is alleen algemeen beleid op berekend. De voorstelling 
van zaken dat de problemen van migranten te groot zijn om uitsluitend over te laten 
aan integratiebeleid doet vreemd aan. Zeker op terreinen van arbeid en onderwijs heeft 
integratiebeleid die functie nooit gehad. Integratiebeleid is altijd aanvullend geweest op 
algemeen beleid, dus naast en niet in plaats van algemeen beleid. Verder kun je niet zeg-
gen dat het integratiebeleid kan worden afgeschaft omdat de problemen zijn opgelost. 
Iets dergelijks is enkele jaren geleden door toenmalig minister De Geus wel eens geop-
perd over het emancipatiebeleid van vrouwen. Over de integratie van migranten hoor 
je dit soort geluiden niet. Daar is ook geen aanleiding voor. Hoewel er op sommige ter-
reinen een aanzienlijke vooruitgang is, blijven de achterstand en problemen nog steeds 
groot. De jaarlijkse integratierapporten van het cbs en het scp laten dit zien (cbs 2012; 
Gijsberts et al. 2012). Zorgelijk is de hoge werkloosheid en criminaliteit onder jongens 
uit migrantengroepen. De achterstand in het onderwijs is nog steeds erg groot, al is er 
zeker vooruitgang. Een belangrijk deel van de bevolking denkt negatief over de multi-
etnische samenleving en immigratie. Discriminatie blokkeert de positieverwerving van 
migrantengroepen op de arbeidsmarkt (Andriessen et al. 2012). In de afgelopen decennia 
is de sociale afstand tussen de autochtone bevolking en migrantengroepen eerder toe- 
dan afgenomen (Huijnk en Dagevos 2012). De integratieproblemen zijn dus zeker niet 
verdwenen.
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2 Beleidsontwikkelingen: weg met het integratiebeleid?

Het integratieconcept is dus stevig in discussie, maar naast de theorie is er de praktijk. 
Zijn er aanwijzingen dat integratie als uitgangspunt en doelstelling van beleid haar 
langste tijd heeft gehad? Is ook hier de tendens om afscheid te nemen van het integratie-
beleid en welke vorm neemt dit dan aan?

Algemeen beleid is de trend
Op landelijk en gemeentelijk niveau zien we een duidelijke trend in de richting van het 
algemeen beleid. De landelijke overheid wil af van het specifiek op migrantengroepen 
gericht beleid. ‘Via regulier beleid op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en wonen 
moet elke burger in staat zijn om naar vermogen een zelfstandig bestaan op te bouwen; 
zo nodig ondersteund door familie of naaste omgeving. Beleid moet werken voor alle 
groepen in de samenleving. Waar dat niet het geval is, wordt bijgestuurd op het alge-
mene beleid en wordt niet langer gegrepen naar specifieke instrumenten,’ zo stelt de 
Kabinetsnota Integratie, binding en burgerschap (ministerie van bz k 2011). Bij de inte-
gratie van migranten wordt afstand genomen van het denken in groepen. Integratie is 
alleen mogelijk door zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers.
De ontwikkeling om afstand te nemen van het doelgroepenbeleid is al langer gaande. 
Zo rond het midden van de jaren nul werd de Wet Samen geschrapt en de gewichten-
regeling in het onderwijs ontdaan van het criterium ‘etniciteit’. De trend is van specifiek 
naar generiek (vgl. Dagevos et al. 2013). Tegelijkertijd is de beleidsverandering minder 
groot dan wel eens wordt gesuggereerd. Rik Peeters (2012, 2013) heeft een analyse 
gemaakt van de kabinetsnota Integratie, binding en burgerschap en stelt dat de bood-
schap – de omslag van specifiek beleid voor bepaalde bevolkingsgroepen naar generiek 
beleid dat voor iedere burger gelijke normen stelt – minder eenduidig is dan misschien 
wel lijkt. Volgens Peeters zijn er in de nota vier interpretaties te vinden over doelstel-
lingen van het integratiebeleid. Die hebben onder meer betrekking op het nastreven van 
gelijke behandeling en gelijke kansen, op het stellen van grenzen aan (culturele) ver-
schillen en het opleggen van verplichtingen aan migranten, zoals in het inburgerings-
beleid. Het beleid kent derhalve verschillende doelstellingen die deels nieuw zijn en 
deels voortbouwen op bestaand beleid. Wat op het politieke niveau als paradigma-
wisseling wordt gepresenteerd, moet men op het niveau van het beleid toch vooral als 
een accentverschuiving zien, concludeert Peeters. In dat licht moet ook de ‘breuk’ met 
het doelgroepenbeleid worden bezien. Dat is niet volledig verdwenen. Het inburgerings-
beleid is hier het meest sprekende voorbeeld van. Ook de voorgenomen participatiecon-
tracten kunnen als een vorm van doelgroepenbeleid worden beschouwd.
Door de verscheidenheid aan doelstellingen en uitgangspunten (algemeen maar ook 
nog doelgroepenbeleid) toont het integratiebeleid een hybride karakter. Een derge-
lijke kwalificatie wordt doorgaans als ongunstig beschouwd, maar het is de vraag of dit 
voor dit beleidsterrein ook het geval is. De verschillende elementen van het integra-
tiebeleid weerspiegelen immers ook de vele kwesties die bij integratie een rol spelen. 
Algemeen beleid is het adagium, maar het kabinet kan niet altijd zonder doelgroepen te 
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 benoemen. Wil men recht doen aan de uiteenlopende kwesties die relevant zijn voor de 
integratie van migranten dan is een hybride aanpak misschien wel het logische gevolg.

Voert het rijk nog steeds integratiebeleid, in veel gemeenten is dit inmiddels afgeschaft 
(zie bv. Ham en Van der Meer 2012; Huinder 2013; Rensen 2013). Bezuinigingen, een 
meer individuele benadering van het beleid (van doelgroepenbeleid naar eigen verant-
woordelijkheid), een ander discours over migranten en hun integratie en de veranderde 
bevolkingssamenstelling (‘superdiversiteit’) hebben veel gemeenten er toe gebracht niet 
langer van integratiebeleid te spreken. Huinder (2013) stelt na een analyse van beleid in 
acht gemeenten vast dat er weliswaar een verschuiving heeft plaatsgevonden van spe-
cifiek naar generiek beleid, maar dat de breuk met het specifieke beleid ‘zacht en voor-
zichtig’ is. Veel gemeenten combineren generiek beleid met specifiek beleid, gericht op 
groepen bij wie zich specifieke problemen voordoen (zie ook Ham en Van der Meer 2012). 
Gemeenten zijn pragmatisch: ze kiezen voor specifiek beleid als dat nodig is. Al te radi-
caal zijn de veranderingen volgens Huinder dus niet. Het oude adagium van het minder-
hedenbeleid is voor veel gemeenten van toepassing: generiek waar mogelijk en specifiek 
waar nodig. Ook brengen de meeste gemeenten, net als het rijk overigens, nog steeds via 
eigen monitoren en onderzoeken de positie van migrantengroepen in kaart.
Over het geheel genomen is de trend dus algemeen beleid met ruimte voor specifieke 
maatregelen voor migranten. Op basis van vergelijkend onderzoek naar de positie van 
migranten in verschillende Europese landen laten Crul et al. (2013) zien hoe belangrijk 
algemeen beleid is voor de positieverwerving van migranten. Hun stelling is dat verschil-
len in kansen van migranten vooral zijn toe te schrijven aan verschillen in algemeen 
beleid. Dat migrantenjongeren in Europese landen uiteenlopende onderwijsprestaties 
boeken, is volgens hen met name een gevolg van de inrichting van het onderwijsbestel. 
Daarbij gaat het onder meer om de leeftijd waarop met onderwijs wordt begonnen, de 
mate waarin betrokkenheid van ouders wordt gevraagd en in hoeverre sprake is van 
vroege selectie in het voortgezet onderwijs. Kortom: goed functionerend (achterstands)
beleid is goed voor iedereen, ook voor migranten. Daarnaast vragen Crul et al. aandacht 
voor beleid dat discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaat. Sociale mobiliteit in onder-
wijs en op de arbeidsmarkt vormt ook de motor achter aanpassingsprocessen. Zij con-
stateren dat de hoogopgeleiden de meest progressieve opvattingen hebben, het vaakst 
interetnische contacten onderhouden en zich het sterkst identificeren met het land en 
de stad waar zij wonen. Dwang en druk tot aanpassing zullen niet helpen; aanpassing 
verloopt via de band van onderwijs en arbeidsmarkt. Met het realiseren van sociaal-
economische kansen slaat men, aldus deze auteurs, twee vliegen in een klap: structurele 
en sociaalculturele integratie.
Deze analyse is aantrekkelijk, maar slaat in zijn implicaties enigszins door. De samen-
hang tussen sociaaleconomische en sociaalculturele positie is minder eendimensionaal 
dan wordt voorgesteld. Onderzoek laat namelijk ook zien dat hogeropgeleiden juist 
ongunstig oordelen over de mogelijkheden en kansen van migrantengroepen en vaker 
discriminatie ervaren dan lageropgeleiden. Hier wordt wel gesproken van de integra-
tieparadox: sociaaleconomische stijging leidt juist tot verwijdering ten opzichte van 
de ontvangende samenleving (Buijs et al. 2006; Gijsberts en Vervoort 2009; Van Doorn 
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et al. 2013). Ook ander onderzoek wijst erop dat niet alleen de sociaaleconomische 
 positieverwerving de positie van migranten in het sociaalculturele domein beïnvloedt. 
Hoewel in de afgelopen jaren het opleidingsniveau van migranten is gestegen en hun 
beheersing van het Nederlands is verbeterd, blijkt dat de mate van interetnisch contact 
eerder is af- dan toegenomen (Huijnk en Dagevos 2012). Dit lijkt samen te hangen met de 
toegenomen ruimtelijke en sociale segregatie, de verslechterde wederzijdse beeldvor-
ming en de toegenomen ervaren discriminatie. Religieuze verschillen en de opvattingen 
daarover blijken eveneens te hebben bijgedragen aan het verminderde interetnische 
contact. Ook onderzoek van Entzinger onder migrantenjongeren in Rotterdam wijst 
op de complexe relatie tussen structurele en sociaalculturele integratie: hoewel hun 
sociaal economische positie is verbeterd, zijn deze jongeren zich als minder geïntegreerd 
gaan zien. De eigen etnisch-culturele en religieuze identiteit is een steeds belangrijkere 
'marker' van identiteit geworden (Entzinger 2009; Entzinger en Scholten 2011).
Een ander belangrijk voorbehoud bij het betoog van Crul et al. is dat algemeen beleid 
soms tekort schiet om specifieke problemen van migranten en van ontvangende samen-
leving aan te pakken. Daar gaan we in het onderstaande nader op in.

Doelgroepenbeleid op zijn retour, ruimte voor diversiteitsbeleid?
Zoals gezegd heeft het doelgroepenbeleid de afgelopen jaren veel terrein verloren. Uit 
de al genoemde studie naar ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid (Huinder 2013) 
en een studie naar beleidsontwikkelingen in diverse sectoren (Coello et al. 2013) blijkt 
dat weinig bij de uitvoering betrokken personen hier een probleem mee hebben. Doel-
groepenbeleid is niet meer van deze tijd: het stigmatiseert, zeker bij ‘superdiversiteit’ 
is het onvoldoende onderscheidend en daarmee weinig effectief. Toch lijkt uitsluitend 
het voeren van algemeen beleid niet voldoende om integratieproblemen adequaat aan 
te pakken. De Zwart (2005) heeft gewezen op het ‘dilemma van de erkenning’. Specifiek 
beleid betekent de erkenning door overheid en beleidsmakers van groepen die klaar-
blijkelijk een gerichte aanpak behoeven. Met die erkenning kunnen processen op gang 
worden gebracht die – onbedoeld – groepsidentiteiten versterken, groepen verder kun-
nen isoleren waardoor de problemen niet worden opgelost maar vergroot. Het negeren 
van etniciteit blijkt in de praktijk evenmin een goede oplossing te zijn, zo stelt De Zwart. 
De ongelijkheid wordt er niet mee opgelost en problemen blijven bestaan. In een studie 
naar het Europese integratiebeleid is dit dilemma als volgt geformuleerd: ‘Whenever ethni-
city was discounted, the outcome was the neglect of immigrants’ special needs and thus the continuation 
of de facto discrimination. Whenever service delivery was based on ethnicity, conversely, the result was 
the reification of cultural based definitions of needs that aggravated the segregation and marginaliza-
tion of immigrants’ (Ireland 2004, ontleend aan Vermeulen 2008: 18; zie Entzinger 1984, die 
toen al wees op dit dilemma). Naast algemeen beleid zou er dus ruimte moeten zijn voor 
beleid met aandacht voor kenmerken van migranten en voor etnisch-culturele verschil-
len. Dit zou men diversiteitsbeleid kunnen noemen. Verschillende voorbeelden uit de 
beleidspraktijk laten zien dat dit de effectiviteit van beleid ten goede komt. Een verge-
lijkbaar beeld komt naar voren in een studie van het integratiebeleid van Amsterdam 
en Berlijn (Vermeulen 2008; Vermeulen en Plaggenborg 2009). In beide steden hebben 
beleidsuitvoerders geen behoefte aan vooraf omschreven doelgroepen, maar zien ze wel 
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de noodzaak om aandacht te besteden aan mogelijke ‘culturele’ verschillen. Het streven 
is om algemeen beleid te voeren zonder het bestaan van groepen en hun kenmerken 
te ontkennen. In de uitvoering wordt gezocht naar een aanpak die effectief is, en daar 
hoort soms aandacht bij voor groepsspecifieke kenmerken die van belang zijn voor het 
gedrag van individuen. In een bundel met essays over het lokale integratiebeleid (Forum 
2013: 15) zegt wethouder Blom uit Nieuwegein het als volgt: ‘Beleid betekent echter niet 
dat je automatisch de doelen zoals vastgelegd in je beleid bereikt door iedereen het-
zelfde te behandelen.’
Vergelijkbare conclusies zijn te trekken uit een studie naar de ontwikkelingen in het 
beleid voor migranten in sectoren zoals het onderwijs, de arbeidsmarkt, het jeugdbeleid, 
de geestelijke gezondheidszorg en veiligheid en criminaliteit (Coello et al. 2013). Het 
doelgroepenbeleid blijkt ook hier grotendeels te zijn verdwenen en niemand verlangt 
daar naar terug. Dat is wat anders dan dat er geen specifieke aandacht voor migranten-
groepen moet zijn, zo stellen diverse sectordeskundigen (zie o.a. Mulder 2013; Van Dijk 
2013; Bellaart en Pehlivan 2013; Alba 2012). Migrantengroepen worden onvoldoende 
bereikt met generiek beleid, problemen concentreren zich bij bepaalde groepen en 
omdat niet uitsluitend ‘algemene’ achterstandsfactoren van belang zijn, zijn soms spe-
cifieke aanpakken noodzakelijk. Een interessante casus is die van de geestelijke gezond-
heidszorg. Hier zijn particuliere organisaties ontstaan voor de psychosociale zorg van 
migrantengroepen voor wie reguliere instellingen te weinig aandacht en expertise had-
den (Van Dijk 2013). Met andere woorden: alleen algemeen beleid bleek niet voldoende. 
Generiek beleid met specifieke bestanddelen is effectiever, zo laat de mening van veel 
deskundigen zich kort samenvatten. De doelgroep is niet de groep, maar leden uit 
migrantengroepen.
Het heeft dus weinig zin om eenzijdig het accent te leggen op etnisch-culturele ver-
schillen dan wel deze te ontkennen. Onderzoek en de beleidspraktijk laten zien dat de 
mate waarin deze verschillen een rol spelen variëren naar domein en tussen groepen. 
Eenvoudige antwoorden op de vraag wanneer algemeen beleid of diversiteitsbeleid 
nodig is zijn dan ook niet te geven. Wat wel kan worden gezegd is dat de keuze voor één 
beleidsstrategie onverstandig lijkt. Die geeft misschien houvast, maar gaat ten koste 
van andere aanpakken die nodig en succesvol blijken te zijn. Het gaat om het maken van 
de afweging tussen de nadruk op overeenkomst en verschil (Verkuyten 2002). Pragma-
tische overwegingen over wat effectief en efficiënt is zouden hier de doorslag moeten 
geven. Interessant in dit licht is het recent verschenen advies van de Onderwijsraad (2013) 
waarin wordt gepleit om etniciteit opnieuw als criterium in te voeren bij de toewijzing 
van achterstandsgelden aan scholen. Terwijl in 2006 besloten was uitsluitend het oplei-
dingsniveau van de ouders als criterium te hanteren, constateert de Onderwijsraad nu 
dat etniciteit nog steeds van invloed is op de onderwijsachterstand en dat het schrappen 
van het etniciteitscriterium tot meer complexiteit in de uitvoering heeft geleid.
Uit bovenstaande komt naar voren dat beleidsuitvoerders het belangrijk vinden om 
– waar nodig – in het beleid aandacht te hebben voor specifieke kenmerken van migran-
tengroepen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat dit ook gebeurt. Met het verdwijnen 
van het integratiebeleid in veel gemeenten neemt ook de aandacht voor de problemen 
van migranten af. Dit beleid had een adresserende en signalerende functie. En niet 
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 onbelangrijk: er waren middelen aan verbonden. Met het verdwijnen van integratie-
beleid is het lastiger om aandacht te vragen voor specifieke problemen van migranten-
groepen en daar middelen voor te vinden. Het diversiteitsbeleid of ‘algemeen beleid 
plus’, zoals Mitra Rambaram – raadslid in de gemeente Den Haag– dit noemt, leeft niet 
bij veel instellingen (Forum 2013).
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3 Het concept integratie: opruimen of afstoffen?

Hierboven is ingegaan op de argumenten om integratie als (beleids)concept wel of 
niet terzijde te schuiven en er is gekeken welke ontwikkelingen zich binnen het beleid 
hebben voorgedaan. In deze paragraaf vatten we een ander samen en trekken enkele 
conclusies.
Critici zijn van mening dat het integratiebegrip groepen apart zet. Of en in hoeverre 
hierdoor migrantengroepen tegenover de autochtone bevolking worden geplaatst is 
eigenlijk nooit overtuigend aangetoond. Het is in elk geval aannemelijk om te veronder-
stellen dat het integratieconcept daarin niet de enige factor is; stereotiepe opvattingen 
en vooroordelen over andere groepen zijn kenmerkend voor alle groepsverhoudingen.
Het idee dat integratie uitsluitend verwijst naar het gedrag van migrantengroepen gaat 
juist voorbij aan het tweezijdige karakter van het integratiebegrip, een centraal element 
in veel definities van integratie. Die omschrijvingen wijzen er op dat in integratie-
beleid en -onderzoek aandacht moet zijn voor zowel de kenmerken en het gedrag van 
migranten als van de ontvangende samenleving. Tegelijkertijd is het niet zo vreemd om 
bij onderwerpen als de positieverwerving van migranten een zekere nadruk te leggen 
op de nieuwe inwoners en hoe ze hun weg vinden, de taal leren of nieuwe netwerken 
op bouwen, en te onderzoeken wat de verschillen zijn met de gevestigde inwoners. Maar 
dat is nog iets anders dan veronderstellen dat alleen van migranten verandering in 
gedrag en opvattingen wordt verwacht, zonder te kijken naar gedrag en opvattingen van 
de ontvangende samenleving.
Een ander punt van kritiek is dat het integratievraagstuk overwegend wordt geframed 
als een cultureel vraagstuk. Onmiskenbaar is in de afgelopen decennia in de politieke 
en maatschappelijke discussie het accent steeds meer komen te liggen op sociaalcultu-
rele onderwerpen, maar het is de vraag of dit te maken heeft met het integratieconcept. 
Daar zijn immers diverse dimensies aan te onderscheiden. Werd in de jaren tachtig en 
negentig onder de noemer van integratie de discussie vooral gevoerd over de sociaal-
economische positie, in de jaren daarna ging het bij integratie met name over sociaal-
culturele onderwerpen.
Integratie zou ook met zich meebrengen dat achterstandsposities vooral worden toe-
geschreven aan etnisch-culturele kenmerken van migrantengroepen, terwijl dergelijke 
factoren geen of een onbelangrijke rol zouden spelen bij de positieverwerving van 
migrantengroepen. Uit onderzoek blijkt dat het belang van deze factoren verschilt per 
groep en per onderwerp. Je kunt dus niet zonder meer stellen dat etnisch-culturele facto-
ren niet van belang zijn. Het idee dat alleen algemene achterstandsfactoren van invloed 
zijn, miskent ook het specifieke karakter van de positieverwerving van een migrant. Die 
achterstandsfactoren hoeven bovendien niet altijd ‘cultureel’ van aard te zijn; denk aan 
buitenlandse diploma’s, een andere taal leren en een nieuw netwerk opbouwen. Verder 
belemmert discriminatie de positieverwerving van migranten.
Door ontwikkelingen in de richting van ‘superdiversiteit’ verliest het integratieconcept 
aan relevantie. Vanwege de diversiteit aan migrantengroepen liggen keuzen voor doel-
groepen steeds minder voor de hand. Dat lijkt inderdaad een relevant punt: voor beleid 
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zinvolle doelgroepen laten zich nauwelijks nog definiëren (en eigenlijk is dat altijd zo 
geweest). Dat vanwege superdiversiteit niet langer duidelijk is aan welke opvattingen 
en gebruiken ‘minderheden’ zich moeten aanpassen, en dat daardoor iedereen zich aan 
iedereen gaat aanpassen lijkt ons een vreemde voorstelling van zaken. Alsof verschui-
vende getalsmatige verhoudingen ertoe leiden dat centrale elementen van een cultuur 
van de ontvangende samenleving als vanzelf en zonder problemen mee gaan schuiven. 
Superdiversiteit strijkt cultuurverschillen niet glad en met superdiversiteit zijn de discus-
sies over de betekenis van verschillende normen niet beslecht.
Niet al de genoemde argumenten om het integratiebegrip terzijde te schuiven vinden we 
dus even overtuigend. Nog niet genoemd, maar toch niet onbelangrijk is dat deze discus-
sie erg Nederlands lijkt te zijn. In veel internationaal onderzoek en beleid wordt de term 
integratie volop gebruikt. In Europees verband bestaan er tal van activiteiten, zowel 
beleidsmatig als in het onderzoek, die vertrekken vanuit het concept integratie. Het is 
belangrijk om hierop te kunnen blijven aansluiten.

Integratie als (beleids)concept is nog steeds waardevol
Deze argumenten voor en tegen afwegend zijn wij van mening dat integratie als (beleids)
concept in ere gehouden moet worden. Het integratievraagstuk speelt nog in volle 
omvang, en dan is het vreemd om dit niet als zodanig te benoemen. Een hoge en snel 
oplopende werkloosheid onder migranten, etnische en religieuze scheidslijnen die zich 
lijken te verdiepen, discriminatie, home-grown strijders die naar de burgeroorlog in Syrië 
trekken, wijken waar om religieuze redenen vrouwen worden aangesproken op hun 
kledingkeuze, het zijn allemaal integratievraagstukken die op dit moment de aandacht 
trekken. Met de komst van migranten uit Midden- en Oost-Europa dienen zich boven-
dien nieuwe integratievraagstukken aan.
Het integratieconcept heeft bovendien sterke kanten; nog een reden om eraan vast te 
houden. Het verwijst naar een tweezijdig proces. Bij integratie zijn twee partijen betrok-
ken: de immigranten met hun eigen kenmerken en aspiraties en de ontvangende samen-
leving, die eveneens de uitkomst van de integratie beïnvloedt. De interactie tussen beide 
partijen is bepalend voor het verloop van de integratie (Penninx 2005, 2013). Onderzoek 
en beleid zouden dus aan beide partijen en aan het interactieproces aandacht moeten 
besteden.
Integratie verwijst naar verschillende dimensies. De interactie vindt plaats in diverse 
domeinen zoals het sociaaleconomische en het sociaalculturele. Onderzoek en beleid 
zullen dus beide kanten moeten belichten en aandacht moeten hebben voor hoe die 
interactie verloopt. Die tweezijdigheid zou ook zichtbaar moeten zijn in het beleid, 
gericht op de (achterstands)kenmerken van migranten en gericht op de ontvangende 
samenleving. Zonder integratiebeleid is het risico groot dat aandacht voor deze onder-
werpen naar de achtergrond verdwijnt. Dat is al zichtbaar in gemeenten waar het inte-
gratiebeleid is afgeschaft. Tegelijkertijd blijkt dat de draai naar algemeen beleid vaak 
maar ten dele kan worden gemaakt. Gemeenten voeren geen integratiebeleid meer, 
maar ontkomen er in hun beleidspraktijk niet altijd aan. Ook de ontwikkelingen in 
diverse beleidssectoren wijzen erop dat de problematiek soms te specifiek is om uit-
sluitend aan algemeen beleid over te laten. Integratiebeleid blijkt dan eenvoudigweg 
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nog nodig te zijn. Dat is wat anders dan doelgroepenbeleid. Het gaat veel meer om 
de erkenning van verschil en aandacht daarvoor in het beleid. De keuze voor andere 
beleidsconcepten of het niet meer noemen van integratie doet in dit licht dan ook nogal 
vreemd aan. Alsof daardoor de problemen er niet meer zijn en vormen van specifiek 
beleid (soms) niet meer nodig zouden zijn. Pragmatische overwegingen over wat werkt 
en efficiënt is moeten hier de doorslag geven.
Het integratiebeleid is sterk in ontwikkeling. Het doelgroepenbeleid is grotendeels 
verdwenen en dit wordt door weinigen betreurd. Dit haalt ook een deel van de kritiek 
weg dat integratiebeleid uitgaat van het denken in groepen en tegenstellingen zou 
vergroten. De trend is om via algemeen beleid integratiedoelstellingen te realiseren, 
waarbij de beleidspraktijk laat zien dat ruimte voor specifieke aanpakken in sommige 
omstandigheden een belangrijk complement zou moeten zijn. Bij individualisering 
van het integratiebeleid en bij het uitgangspunt dat ook de ontvangende samenleving 
onderdeel uitmaakt van het integratiebeleid past actief antidiscriminatiebeleid. Dit sluit 
ook aan bij de ontwikkelingen die het beleid heeft doorgemaakt. In het integratie- en 
migratiebeleid worden wel twee modellen onderscheiden, het Franse en het Anglo-
Amerikaanse model (bv. Penninx 2005). Het Anglo-Amerikaanse model sluit aan bij het 
doelgroepenbeleid: hier staat het streven naar gelijke uitkomsten (bv. via streefcijfers) 
centraal, waarbij expliciet groepen worden benoemd waarop het beleid is gericht. In 
het Franse model is de oriëntatie individueel; groepslidmaatschappen zijn niet relevant. 
In dit model worden termen als etniciteit, minderheden en multiculturalisme vermeden 
omdat ze verwijzen naar groepsverschillen op basis van onder meer religie, herkomst 
en cultuur. Formele gelijkheid van individuen is het centrale uitgangspunt, het streven 
naar gelijke behandeling de kern van het Franse model. In Nederland is duidelijk afstand 
genomen van het Anglo-Amerikaanse model en is tot op zekere hoogte opgeschoven 
naar het Franse model. Het voeren van actief antidiscriminatiebeleid zou aansluiten 
bij de beleidsontwikkelingen. Het past ook bij het tweezijdige karakter van het inte-
gratiebegrip. Integratiebeleid via effectief algemeen (achterstanden)beleid, met waar 
nodig specifieke instrumenten en een doeltreffend antidiscriminatiebeleid, zou voor de 
komende jaren een wenkend perspectief kunnen zijn.
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