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Voorwoord

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat de eerste Chinezen naar Nederland 
 kwamen. In de afgelopen eeuw is de Chinese groep steeds van samenstelling veranderd. 
Momenteel is het qua omvang de vijfde niet-westerse bevolkingsgroep. Dan hebben we 
het alleen over Chinezen afkomstig uit de Volksrepubliek China en Hongkong. Er zijn 
ook Chinezen in Nederland afkomstig uit landen als Indonesië en Suriname, maar die 
laten we in dit onderzoek buiten beschouwing, omdat ze niet in de bevolkingsstatis-
tieken te onderscheiden zijn.
Het is de eerste keer dat het Sociaal en Cultureel Planbureau aandacht besteedt aan 
 Chinese Nederlanders. Er is in Nederland wel eerder onderzoek naar hen gedaan, maar 
relatief weinig in vergelijking met het onderzoek onder de vier grootste groepen migran-
ten (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders). Dit is bovendien 
het eerste grote onderzoek onder Chinese Nederlanders gebaseerd op een landelijk 
representatieve steekproef.

De Chinese groep in Nederland staat bekend als hard werkend en gesloten. Deze studie 
laat zien dat dit duidelijk geldt voor de eerste generatie. Zij verkeren voornamelijk in 
de eigen (Chinese) kring. De tweede generatie Chinese Nederlanders maakt op alle ter-
reinen een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van de eerste generatie. Ze doen het 
niet alleen uitzonderlijk goed in het onderwijs – zelfs aanzienlijk beter dan autochtone 
leerlingen – maar ook op de arbeidsmarkt. Bovendien staat de tweede generatie veel 
meer open voor de Nederlandse samenleving. Zij voelen zich thuis in Nederland, hebben 
veel contacten met autochtone Nederlanders, zijn modern in hun opvattingen en in veel 
opzichten kosmopolitisch ingesteld.

Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van v rom/Directie Wonen, 
Wijken en Integratie dat thans onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties ressorteert. De conceptteksten zijn van commentaar voorzien door 
twee begeleidingscommissies. Arjen Verweij en Wieke Vink hebben de totstandkoming 
van de rapportage vanuit het ministerie begeleid. Daarnaast hebben Boudie Rijkschroeff 
(Inspraak Orgaan Chinezen), David Engelhard (Vluchtelingenwerk), Cha-Hsuan Liu 
(Universiteit Utrecht), Carel Harmsen (cbs), Sunny Liu (Chinese jongerenorganisatie) en 
Cok Vrooman (scp) conceptteksten becommentarieerd. Ik dank al deze personen voor 
de voortvarende en deskundige wijze waarop zij de rapportage hebben begeleid.

Aan deze rapportage is meegewerkt door Cha-Hsuan Liu van de Universiteit Utrecht (co-
auteur van hoofdstuk 1), Roelof Schellingerhout van het i t s (auteur van hoofdstuk 7) en 
Kris Noam van de Universiteit van California, Irvine (co-auteur van hoofdstuk 10). Mede 
namens de redacteuren dank ik hen voor hun bijdrage en de uitstekende samenwerking.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting en conclusies

Mérove Gijsberts

In dit rapport staat de positie van de Chinese bevolkingsgroep in Nederland centraal. 
Hoe staan zij er als groep voor? Een belangrijke vraag daarbij is, hoe de tweede gene-
ratie het doet ten opzichte van de eerste. De Chinese groep staat, mede op basis van 
eerder onderzoek, bekend als relatief gesloten en voornamelijk gericht op de eigen 
etnische groep, maar in hoeverre zijn zij nog steeds zo op de eigen groep gericht en 
heeft dit gevolgen voor de sociaaleconomische positie van Chinese Nederlanders? Om 
deze vragen in perspectief te plaatsen, maken we waar mogelijk een vergelijking met de 
vier grootste niet-westerse migrantengroepen: de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse 
en Antilliaanse Nederlanders. Van die vier groepen is de Turkse groep het meest intern 
gericht. Lijken Chinese Nederlanders op Turkse Nederlanders in dit opzicht?
De bevindingen in dit rapport zijn grotendeels gebaseerd op het Survey Integratie 
 Nieuwe Groepen, waarvan het veldwerk in 2009 is uitgevoerd (sing’09). In dit onder-
zoek zijn een viertal vluchtelingengroepen ondervraagd en daarnaast ook Chinezen 
(en Polen). Voor het onderzoek naar de Chinezen is in tegenstelling tot eerder onderzoek 
een landelijke steekproef getrokken uit alle in het bevolkingsregister ingeschreven 
 Chinese migranten en hun nakomelingen afkomstig uit de Volksrepubliek China en 
Hongkong. In totaal zijn circa 1000 Chinese Nederlanders van 15 jaar en ouder onder-
vraagd. De onderzoeksresultaten geven informatie over vele onderwerpen en daarover 
wordt in dit rapport verslag gedaan. Het betreft onder andere demografie, onderwijs, 
taal, werk, woonsituatie, gezondheid en sociale contacten.
Er zijn in dit onderzoek echter ook onderwerpen blijven liggen. Zo is uit eerder onder-
zoek bekend dat sommige problemen binnen de Chinees-Nederlandse gemeenschap 
grotendeels onzichtbaar zijn voor de (autochtone) buitenwereld, bijvoorbeeld illegali-
teit, mensenhandel, gokverslaving en generatieconflicten binnen Chinese gezinnen. 
Dit zijn onderwerpen die niet met survey-onderzoek boven water zijn te krijgen.

De vijfde grootste niet-westerse bevolkingsgroep
In Nederland wonen 71.500 Chinese migranten en hun nakomelingen afkomstig uit de 
Volksrepubliek China en Hongkong. Dit is twee derde van het totaal aantal geschatte 
Chinezen in Nederland. Andere grote groepen Chinezen zijn bijvoorbeeld afkomstig 
uit Indonesië en Suriname. Deze groepen zijn in de bevolkingsstatistieken niet als 
 Chinezen te onderscheiden. In vergelijking met de vier grootste migrantengroepen 
is de Chinese groep niet zo groot, maar toch is deze groep in aantal de vijfde grootste 
niet-westerse bevolkingsgroep in Nederland; de grootste vluchtelingengroepen zijn 
kleiner in omvang. Al zijn de Chinezen als groep al 100 jaar in Nederland, het aantal 
migranten dat hier al dertig jaar of langer verblijft, is klein. De grote immigratiegolven 
kwamen pas daarna op gang. Als eerste kwamen voornamelijk Chinezen uit Hongkong. 
De immigratie van Chinezen uit de Volksrepubliek is van recenter datum. De vroegst 
gearriveerde Chinezen kwamen vooral voor arbeid (werken in de horeca). Daarna kwam 
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de  gezinsmigratie op gang. In de laatste tien jaar is de Chinese bevolkingsgroep sterk in 
omvang toegenomen. Dit komt vooral door immigratie van Chinezen uit de Volksrepu-
bliek en niet zozeer door toename van de tweede generatie. De helft van deze instroom 
bestaat uit studiemigranten. Daarnaast neemt het aantal kennismigranten toe.

Onderscheid in migratietypen
Op grond van de migratiegeschiedenis maken we in dit rapport een onderscheid in ver-
schillende migratietypen:
– Ten eerste onderscheiden we een groep die vóór 1990 is gekomen en dus al lang in 

Nederland verblijft (20 jaar of langer).
– Daarnaast onderscheiden we een groep die tussen 1990 en 2000 is gekomen en een 

middellange verblijfsduur kent (10 tot 20 jaar).
Beide groepen bestaan vooral uit arbeidsmigranten en migranten die om gezinsredenen 
naar Nederland zijn gekomen.
– De derde groep die we onderscheiden is de groep die vanaf het nieuwe millennium 

naar Nederland is gekomen. De helft van deze groep is voor studie gekomen. Daar-
naast is een deel voor arbeid gekomen (inclusief kennismigratie) en speelt gezins-
migratie nog steeds een rol.

– Ten slotte onderscheiden we de tweede generatie Chinese Nederlanders.
Deze vier groepen zijn in ons onderzoek ongeveer even groot. We zullen in het gehele 
rapport zien dat de indeling in deze migratietypen van belang is om de verschillen bin-
nen de Chinese groep in Nederland te duiden.

Studie- en kennismigranten uit China drukken stempel op het beeld
De kennis- en studiemigranten die het afgelopen decennium in groten getale zijn geko-
men drukken een stempel op de demografische samenstelling. De Chinese groep is 
relatief jong, telt veel alleenstaanden, relatief weinig Chinezen van de tweede generatie 
(een op de drie) en meer vrouwen dan mannen. Onder Chinees-Nederlandse vrouwen in 
Nederland bevinden zich meer studiemigranten, terwijl onder de mannen de tweede-
generatie- en arbeidsmigranten een groter aandeel uitmaken. Ook dit heeft repercussies 
voor het totaalbeeld.

Chinese Nederlanders zijn relatief hoog opgeleid
In vergelijking met andere migrantengroepen zijn de Chinezen in Nederland rela-
tief hoog opgeleid. Het gemiddelde opleidingsniveau ligt echter wel onder dat van 
autochtone Nederlanders, omdat er naast een aanzienlijke groep met een hogeronder-
wijsdiploma (een kwart), eenzelfde aandeel maximaal basisonderwijs heeft gevolgd 
en dat is veel meer dan onder autochtone Nederlanders (7%). Het betreft in hoofdzaak 
eerstegeneratiemigranten die voor 2000 naar Nederland zijn gekomen als arbeids- of 
gezinsmigrant (daarvan heeft maar liefst 35% maximaal basisonderwijs voltooid).
De categorie met een hogeronderwijsdiploma bestaat in hoofdzaak uit de na 2000 
gemigreerde kennis- en studiemigranten en uit Chinese Nederlanders van de tweede 
generatie. Beide categorieën zijn zeer hoog opgeleid. Vooral het opleidingsniveau van 
de tweede generatie springt eruit. Van de hier geboren jongvolwassenen (20-35 jaar) die 
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niet meer naar school gaan, heeft maar liefst 86% het niveau van een startkwalificatie 
behaald en dat is meer dan onder autochtone jongvolwassenen (81%).
Het opleidingsniveau van Chinees-Nederlandse vrouwen is hoger dan dat van de man-
nen. Dat zien we niet vaak bij migrantengroepen. Dit komt voornamelijk doordat onder 
de studiemigranten meer vrouwen zijn: twee derde van de recente eerste generatie met 
een hoog opleidingsniveau is vrouw.

Chinees-Nederlandse kinderen doen het zeer goed in het onderwijs
In het onderwijs presteren Chinees-Nederlandse kinderen zeer goed. In de Chinese 
cultuur wordt veel waarde aan onderwijs gehecht; hard werken en goed presteren zijn 
belangrijk voor Chinese ouders. Het is duidelijk dat dit de schoolprestaties van hun kin-
deren ten goede komt. Hun havo- en vooral vwo-deelname ligt ver boven die van andere 
migrantengroepen en ook boven die van autochtone leerlingen: twee derde volgt een 
havo/vwo-opleiding tegenover circa de helft van de autochtone leerlingen. Er is boven-
dien weinig uitval in het voortgezet onderwijs. Ook de instroom in het hoger onderwijs 
is veel hoger dan onder autochtone jongeren: 85% van de tweede generatie stroomt door 
naar het hoger onderwijs, tegenover 59% van de autochtonen.

De Nederlandse taal is een probleem voor veel Chinezen van de eerste generatie
Chinese Nederlanders van de eerste generatie hebben in vergelijking met andere migran-
tengroepen veel moeite met de Nederlandse taal en spreken die taal weinig in de context 
van het eigen gezin. Gezien het relatief hoge opleidingsniveau en de lange verblijfsduur 
van Chinezen is het opvallend dat de taalbeheersing relatief slecht is. Toch is er een dui-
delijke relatie met deze twee factoren: hoe langer Chinese Nederlanders in Nederland 
zijn en hoe hoger het opleidingsniveau, hoe beter zij het Nederlands beheersen. Een 
uitzondering hierop vormen de na 2000 in groten getale gekomen studie- en kennis-
migranten: zij beheersen het Nederlands het minst goed. De Engelse taal moet voor deze 
groep uitkomst bieden. Van de eerste generatie heeft de helft wel een poging gedaan de 
Nederlandse taal te leren via een taal- of inburgeringscursus.

Van de tweede generatie spreekt een op de vijf geen Chinese taal
Voor de tweede generatie is het beeld totaal anders. Zij communiceren weliswaar met 
hun ouders in de moedertaal, maar spreken goed Nederlands. In vergelijking met de 
eerste generatie heeft de tweede generatie dus een enorme sprong voorwaarts gemaakt. 
Een gedeelte van de Chinese tweede generatie is de moedertaal helemaal kwijtgeraakt: 
een op de vijf spreekt geen Chinees.
Voor de eerste generatie is het behoud van de moedertaal belangrijk. Het gaat in Neder-
land om twee grote Chinese taalgroepen, Mandarijn en Kantonees; Mandarijn wordt 
net iets meer gesproken. Dit heeft ook gevolgen voor de onderlinge contacten tussen 
 Chinese Nederlanders. Zij kunnen elkaar lang niet altijd verstaan.

De horeca is met stip de belangrijkste bedrijfstak
Chinezen werken van oudsher vaak in de horeca en dat is nog steeds het geval: 43% van 
werknemers met een Chinese achtergrond is werkzaam in de horeca. Dit aandeel is wel 
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lager dan in het verleden. De sterke voorkeur voor zelfstandige beroepen komt duidelijk 
tot uitdrukking in het aandeel zelfstandige ondernemers. Dit aandeel is veel hoger dan 
onder bijvoorbeeld de Turkse groep die toch ook bekend staan om de voorkeur voor 
het ondernemerschap (13% tegenover 7%). Ook de zelfstandige ondernemers treffen 
we voornamelijk aan in de horeca. Twee derde van alle Chinese bedrijven is actief in de 
horecasector.

Lage werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid
Chinese Nederlanders doen het goed op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het aandeel werk-
lozen ligt weliswaar hoger dan dat bij autochtone Nederlanders, maar onder de aandelen 
bij de vier grootste niet-westerse groepen. Van de Chinese beroepsbevolking in Neder-
land is 6% werkloos, tegenover 4% onder autochtone Nederlanders. De vier grootste 
migrantengroepen laten aandelen boven de 10% zien. Ook de uitkeringsafhankelijkheid 
is relatief laag onder Chinese Nederlanders.
Toch hebben relatief weinig Chinese Nederlanders een betaalde baan: 58% tegenover 
70% bij autochtonen. Dit komt voornamelijk door het hoge aandeel studiemigranten en 
Chinezen van de tweede generatie dat niet werkt, maar hier studeert. Onder de voor 1990 
gekomen eerste generatie (73%) ligt de nettoparticipatie boven die van autochtonen. Als 
de langst in Nederland verblijvende groep geen baan heeft, komt dit vaak door gezond-
heidsproblemen. Het aandeel bijstandsuitkeringen ligt opvallend hoog (15%) onder de 
oudste leeftijdscategorie.

Chinees-Nederlandse vrouwen werken veel uren
Chinees-Nederlandse vrouwen werken vaker dan de mannen uit de eigen groep in 
beroepen met een lagere status. Daar staat tegenover dat de werkloosheid onder 
Chinees-Nederlandse vrouwen eveneens lager is. Wat vooral opvalt is dat Chinees-Neder-
landse vrouwen beduidend meer uren werken dan autochtone vrouwen. Dit geldt zowel 
voor de vrouwen in loondienst als voor degenen met een eigen bedrijf.

De tweede generatie doet het goed op de arbeidsmarkt
Het beroepsniveau van de Chinese Nederlanders is vergelijkbaar met dat van Surinaamse 
en Antilliaanse Nederlanders en ligt boven dat van Turkse en Marokkaanse Nederlan-
ders. De verdeling over de beroepsniveaus wijkt niet zo heel veel af van autochtone 
Nederlanders. Het aandeel dat werkt op het laagste niveau is 39% tegenover 36% onder 
autochtonen. Het aandeel met een hoger of wetenschappelijk beroep ligt onder Chinese 
Nederlanders wel wat lager (23% tegenover 31% onder autochtonen). Met name de nieuw-
komers (kennismigranten) en de tweede generatie zijn sterk vertegenwoordigd in de 
hoge functies. Ten opzichte van de eerste generatie zijn overigens ook de werkloosheids-
cijfers van de tweede generatie gunstiger. Gezien de relatief jonge leeftijd van de tweede 
generatie mag verwacht worden dat de arbeidsmarktpositie van de tweede generatie zich 
nog verder in gunstige zin gaat ontwikkelen.

14

chinese nederl ander s



Relatief veel lage inkomens
De inkomenspositie van Chinese Nederlanders is kwetsbaar. Een op de vijf huishoudens 
van Chinese herkomst valt in de laagste inkomenscategorie en moet rondkomen van 
een inkomen onder 10.000 euro. Bijna de helft van de Chinese huishoudens heeft een 
besteedbaar inkomen lager dan 20.000 euro. Dit aandeel is voor autochtone Nederlan-
ders 23%. Overigens is het inkomen onder Chinese Nederlanders – net als onder andere 
niet-westerse groepen – de laatste tien jaar wel gestegen en de armoede afgenomen.

Chinese Nederlanders wonen gespreid over land en stad
Chinese Nederlanders wonen – meer dan de vier grote migrantengroepen – gespreid 
over het land, over stadsgewesten en over steden. In Rotterdam woont de grootste 
 Chinees-Nederlandse gemeenschap, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. In Rot-
terdam is nog het meest sprake van ‘Chinatown-achtige’ bewoning in het centrum. In 
Amsterdam en Den Haag is dit niet zo: daar gaat het vooral om winkelconcentraties in 
het centrum. De woonkwaliteit doet duidelijk onder voor die van autochtone Nederlan-
ders, maar is beter dan die van Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Over het geheel 
genomen onderscheidt de tweede generatie zich van de eerste door een grotere tevre-
denheid met hun woonsituatie die ook objectief gezien (bijvoorbeeld woninggrootte, 
koophuis) gunstiger is dan bij de eerste generatie. Het minst bedeeld en ook het minst 
tevreden zijn de migranten die vanaf 2000 zijn gekomen, onder wie veel studenten. De 
tweede generatie voelt zich meer thuis in de woonbuurt en heeft een minder sterke voor-
keur om in de buurt van andere Chinese Nederlanders te wonen. Voor de eerste generatie 
geldt: hoe langer men in Nederland is, hoe meer men zich thuis voelt in de buurt.

De gezondheid is goed
Chinese Nederlanders voelen zich over het algemeen gezond. Zij maken minder gebruik 
van Nederlandse medische voorzieningen als huisarts of g gz dan de autochtone bevol-
king. Hun psychische en fysieke gezondheid ligt op hetzelfde niveau als dat van de 
autochtone bevolking en ze hebben minder vaak dan autochtone Nederlanders over-
gewicht. Wel is het zo dat Chinese migranten zich minder vaak gelukkig voelen. Dit 
geldt echter meer voor de eerste generatie dan voor de tweede. Er is hierbij een sterke 
relatie met opleidingsniveau: hoe hoger opgeleid, hoe hoger het percentage dat geluk-
kig is. Ook bij de fysieke gezondheid zijn er verschillen tussen de generaties. De eerste 
generatie voelt zich minder gezond. Dit geldt met name voor de oudere leeftijdsgroep 
(45-65-jarigen). Deze groep heeft bovendien een minder goede psychische gezondheid 
en voelt zich minder gelukkig dan hun autochtone leeftijdsgenoten.

Relatief weinig in contact met autochtonen
In vergelijking met andere migrantengroepen zijn Chinese Nederlanders minder gericht 
op autochtone Nederlanders. Minder dan de helft identificeert zich (zeer) sterk met 
Nederland, zij gebruiken relatief weinig Nederlandse media, participeren weinig in het 
verenigingsleven en hebben niet zo frequent contact met autochtone Nederlanders. Per-
sonen van Turkse herkomst, die te boek staan als in hoge mate gericht op de eigen groep, 
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hebben vaker contact met autochtonen. Het gegeven dat Chinese Nederlanders verspreid 
over het land wonen en vaker in buurten met veel autochtonen, maakt deze bevinding 
des te opvallender. Gezien de relatief slechte beheersing van het Nederlands – onder de 
eerste generatie – komt de bevinding echter niet onverwachts.

De geslotenheid bevestigd voor de eerste generatie, maar niet voor de tweede
Voor wat betreft de sociale oriëntatie zijn er grote verschillen tussen de generaties. Van 
de tweede generatie Chinese Nederlanders heeft ruim driekwart ten minste wekelijks 
contact met autochtone vrienden of kennissen, terwijl dit bij de eerste generatie slechts 
voor een minderheid opgaat. Bovendien heeft meer dan de helft van de tweede generatie 
een autochtone beste vriend. De meerderheid van de tweede generatie identificeert zich 
(zeer) sterk met Nederland en is minder gericht op de herkomstgroep. Opvallend is dat 
van de tweede generatie een derde de wens heeft om te wonen in een ander land dan 
Nederland of het land van herkomst.
De eerste generatie is voornamelijk op de eigen groep gericht en de betrokkenheid 
bij het herkomstland is hoog. Met name de na 2000 gemigreerde kennis- en studie-
migranten tonen weinig betrokkenheid bij Nederland en verkeren vooral in eigen Chi ne-
se kring.
Bij ruim een derde van de langst verblijvende eerste generatie is sprake van het ont-
breken van frequent sociaal contact. Niet alleen onderhouden zij weinig contact met 
autochtone Nederlanders maar ook met de eigen groep. Dit is in overeenstemming met 
bevindingen uit eerder onderzoek dat oudere Chinese migranten van de eerste generatie 
het gevaar lopen om in een sociaal isolement te komen. Zij spreken slecht Nederlands 
en er zijn niet altijd kinderen of andere familieleden in de buurt. Wellicht speelt hier ook 
mee dat zij een gebrek aan tijd hebben vanwege lange werkdagen in de horeca.

Meer gericht op herkomstgroep dan op herkomstland
De Chinese gemeenschap is door de grote diversiteit in herkomstregio en taal intern 
gefragmenteerd. Daar komt nog bij dat ze verspreid over het land wonen. Toch hebben 
Chinese Nederlanders relatief veel contact binnen de herkomstgroep, waarschijnlijk 
vooral binnen de eigen sociale kring. Zij lijken sterker gericht op de herkomstgroep 
(Chinezen) dan op het herkomstland (China): de identificatie met de herkomstgroep is 
zeer sterk, gevoelens van heimwee en de wens om terug te keren naar het herkomstland 
zijn beperkt. Ook wordt relatief weinig financiële steun gegeven aan personen in het 
herkomstland. Mede door kettingmigratie en gezinsvorming in Nederland wonen veel 
familieleden al in Nederland. Toch onderhoudt het merendeel sociale contacten met 
familie in het land van herkomst en bezoekt men nog regelmatig het herkomstland.

Moderne opvattingen onder tweede generatie
De culturele opvattingen van Chinese Nederlanders zijn minder traditioneel dan die 
van Turkse en Marokkaanse Nederlanders, al is het duidelijk dat de familie een centrale 
plaats inneemt. Chinese Nederlanders zijn net zo vaak als autochtone Nederlanders van 
mening dat het huishouden een gedeelde verantwoordelijkheid is voor mannen en vrou-
wen en dat vrouwen niet moeten stoppen met werken bij het krijgen van een kind. Men 
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is gewend dat vrouwen werken. Het hele gezin is verantwoordelijk voor het verdienen 
van een goed inkomen, al vindt men het voor jongens belangrijker dan voor meisjes om 
hun eigen geld te verdienen. Het aandeel Chinese Nederlanders dat deze opvatting heeft, 
is opvallend veel hoger dan onder de andere migrantengroepen.
We zien hier wederom een groot verschil tussen de generaties. De tweede generatie is 
duidelijk minder traditioneel in hun opvattingen. De vroeg gekomen eerste generatie 
huldigt de meest traditionele opvattingen. Binnen de Chinese gemeenschap hebben 
vrouwen modernere opvattingen dan mannen; dit verschil vinden we overigens ook bij 
andere migrantengroepen terug.

Een kwart van de Chinese paren is gemengd
Het aantal relaties met een gemengde samenstelling is onder Chinese Nederlanders 
sinds 2001 fors gestegen. Ongeveer een kwart van de relaties (gehuwd en ongehuwd) 
van Chinese Nederlanders is van gemengde samenstelling. Dit is hoger dan onder Turkse 
en Marokkaanse Nederlanders maar lager dan onder Surinaamse en vooral Antilliaanse 
Nederlanders. Vrouwen van Chinese herkomst gaan veel vaker een relatie aan met een 
autochtone man dan omgekeerd: meer dan drie keer zo vaak. Bij Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders zijn het juist de mannen die vaker een gemengde relatie hebben.

Kindertal laag onder Chinees-Nederlandse vrouwen
Het kindertal is zeer laag, duidelijk lager dan onder andere migrantengroepen en 
autochtone Nederlanders. Bovendien is het kindertal het afgelopen decennium sterk 
gedaald. De belangrijkste verklaring voor deze daling zit echter in de grote instroom van 
studiemigranten en is dus een gevolg van de veranderde samenstelling van de Chinese 
groep. Wat ook opvalt, is dat vrouwen van de eerste generatie steeds later hun eerste 
kind krijgen: gemiddeld zijn zij 29,7 jaar oud. Ook dit is sneller gestegen dan onder ande-
re bevolkingsgroepen, inclusief autochtonen. Chinees-Nederlandse vrouwen krijgen 
hun eerste kind nu gemiddeld op dezelfde leeftijd als autochtone vrouwen en beduidend 
later dan vrouwen uit de vier grootste niet-westerse groepen.

Chinese Nederlanders voelen zich geaccepteerd in Nederland
In vergelijking met andere migrantengroepen voelen Chinese Nederlanders zich meer 
geaccepteerd en hebben zij minder het idee dat het maatschappelijke klimaat ongunstig 
is voor migranten. Ook rapporteren zij minder discriminatie. Een kwart zegt af en toe 
gediscrimineerd te worden en 3% (zeer) vaak. Dit is minder dan onder de vier grootste 
migrantengroepen en nog het meest vergelijkbaar met de Surinaamse Nederlanders. 
Er lijken op dit vlak dus geen grote problemen te zijn. We moeten echter wel bedenken 
dat vanuit een Chinese culturele achtergrond het minder gebruikelijk is om kritiek te 
leveren. Er zou dus sprake kunnen zijn van toegeven aan sociale wenselijkheid in de 
beantwoording van deze vragen. Daar spreekt tegen dat de interviews zo veel mogelijk 
zijn gehouden door mensen uit de Chinese groep.
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Geen grote problemen in de beeldvorming
Ondanks het relatief geringe contact is de wederzijdse beeldvorming tussen Chinese 
Nederlanders en autochtonen positief. Ook zijn Chinese Nederlanders positief over de 
Nederlandse samenleving. Zij geven een hoger rapportcijfer (7,1) dan de vier grootste 
migrantengroepen en ook dan autochtone Nederlanders. Toch is een kanttekening hier 
wel op zijn plaats. Een op de drie voelt zich bijvoorbeeld niet altijd thuis in Nederland. 
Samen met de Turkse Nederlanders hebben zij het minst het gevoel thuis te zijn in Neder-
land. Dit geldt het meest voor de eerste generatie, met name voor de na het jaar 2000 
gekomen Chinezen: van hen voelt slechts 30% zich thuis. Zij zijn, zoals we in dit rapport 
constateren, overwegend gericht op de eigen herkomstgroep en beschouwen hun ver-
blijf in veel gevallen als tijdelijk. De tweede generatie voelt zich beduidend beter thuis 
in Nederland: 90% van de in Nederland geboren Chinezen zegt zich thuis te voelen in 
Nederland.

Profiel van de Chinese groep in Nederland
Wat is nu het beeld van de Chinese groep op basis van alle naar voren gekomen bevindin-
gen? Duidelijk is vooral dat er niet sprake is van één beeld of één profiel, maar eigenlijk 
van drie: de eerste generatie die al langer in Nederland is (zowel de groep die voor 1990 
is gemigreerd als de groep die tussen 1990 en 2000 is gekomen); de na 2000 gekomen 
 studie- en kennismigranten; en de in Nederland geboren Chinese Nederlanders.

Chinees-Nederlandse eerste generatie: hard werkende en gesloten groep
Al met al beantwoorden onze bevindingen voor de eerste generatie arbeidsmigranten 
en hun nagekomen partners aan het beeld van een gesloten en naar binnen gekeerde 
groep. Chinese Nederlanders van de eerste generatie spreken de Nederlandse taal niet of 
niet goed. Zij hebben traditionele opvattingen over bijvoorbeeld de rol van de familie. 
De sociale afstand ten opzichte van autochtonen is groot, want de meeste Chinezen van 
de eerste generatie zijn sterk gericht op de eigen etnische kring. Een aanzienlijk deel van 
de al lang in Nederland wonende eerste generatie heeft bovendien nauwelijks contacten, 
ook niet binnen de eigen gemeenschap. Zij lijken in een sociaal isolement te verkeren, 
waarschijnlijk als gevolg van het harde werken in de horeca. De arbeidsparticipatie onder 
deze groep is dan ook hoog, hoger dan onder autochtone Nederlanders. Hun opleidings-
niveau is echter relatief laag: een derde van hen heeft maximaal basisonderwijs voltooid. 
Verder valt op dat deze eerste generatie migranten zich minder vaak gelukkig voelen en 
vaker gezondheidsproblemen hebben. Het aandeel bijstandsuitkeringen is ook opval-
lend hoog.

Studie- en kennismigranten: hoogopgeleid, al dan niet tijdelijk in Nederland
De afgelopen tien jaar zijn in groten getale studie- en kennismigranten uit de Volks-
republiek China naar Nederland gekomen. Zij zijn jong, alleenstaand, vaker vrouw en 
hoogopgeleid. Degenen die voor studie zijn gekomen volgen studies op hbo-niveau of 
op een universiteit en degenen die voor werk zijn gekomen zijn sterk vertegenwoordigd 
in de hoge functies. Ze spreken echter nauwelijks Nederlands, voelen zich hier niet erg 
thuis, tonen weinig betrokkenheid bij Nederland en verkeren vooral in eigen kring.
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Dit is niet zo vreemd gezien het feit dat hun verblijfsintentie in eerste instantie tijdelijk 
is. Zij komen op een tijdelijk visum naar Nederland, maar uit onze gegevens blijkt dat 
een niet onaanzienlijk deel van de groep die sinds 2000 voor studie naar Nederland is 
gekomen, inmiddels niet meer studeert en in veel gevallen aan het werk is. Het gaat om 
bijna 30%. Ook als we kijken naar de wens om terug te keren naar China, blijkt dat een 
substantieel deel van de na 2000 gemigreerde Chinezen zegt niet te willen terugkeren 
(32%) of het gewoonweg nog niet weet (28%). Het kan zijn dat ze teruggaan, het kan zijn 
dat ze naar een derde land migreren, maar het kan ook zijn dat ze uiteindelijk in Neder-
land blijven.

Chinees-Nederlandse tweede generatie: hoogopgeleid en modern
In vergelijking met de eerste generatie heeft de tweede generatie in veel opzichten een 
enorme sprong voorwaarts gemaakt. Zij doen het erg goed in het onderwijs. Van dege-
nen die nog op school zitten volgt de grote meerderheid havo of vwo en velen gaan door 
naar het hoger onderwijs. Onder degenen die niet meer op school zitten, heeft maar 
liefst 86% het niveau van een startkwalificatie. Voor wat betreft hun onderwijspositie 
hebben ze een duidelijke voorsprong op autochtone kinderen. Ook op de arbeidsmarkt is 
de tweede generatie Chinese Nederlanders succesvol. Zij zijn niet vaak werkloos en wer-
ken vaak in hogere functies. Gezien de massale deelname aan het hoger onderwijs, is de 
verwachting dat dit in de toekomst nog verder zal toenemen. Op de woningmarkt neemt 
de tweede generatie eveneens een betere positie in dan de eerste.
Tot zover het sociaaleconomische plaatje, waarin de in Nederland geboren Chinese 
Nederlanders er in vergelijking met autochtone leeftijdsgenoten goed uitkomen. Maar 
ook in sociaal en cultureel opzicht staan zij veel dichter bij autochtone Nederlanders dan 
de eerste generatie. Zij spreken met hun ouders in de moedertaal en spreken daarnaast 
goed Nederlands. Een gedeelte is de moedertaal zelfs helemaal kwijtgeraakt. Zij voelen 
zich thuis in Nederland en in de eigen woonbuurt en hebben moderne opvattingen. Zij 
hebben veel contact met autochtone Nederlanders en hebben relatief vaak een autoch-
tone beste vriend. Ook identificeren Chinese Nederlanders van de tweede generatie zich 
sterk met Nederland en richten zij zich veel minder op de eigen herkomstgroep. Al met al 
komt het beeld van een hoogopgeleide, moderne en kosmopolitische groep naar voren: 
een op de drie zou wel in een ander land dan Nederland of China willen wonen.

De tweede generatie Chinese Nederlanders als ‘modelminderheid’?
Kan de conclusie worden getrokken dat de Chinese groep weliswaar gesloten is, maar 
eigenlijk een modelmigrantengroep bij wie de integratie vlekkeloos verloopt?
Bij de eerste generatie Chinese arbeidsmigranten en hun nagekomen partners kan 
nauwelijks gesproken worden van moeiteloze integratie. Het is duidelijk dat deze groep 
problemen kent. De geslotenheid van de groep lijkt hier niet altijd een positieve uitwer-
king te hebben en – hoewel we de oorzakelijkheid niet hebben onderzocht – soms het 
sociaaleconomische succes zelfs in de weg te staan.
De geringe focus op Nederland van de recent gekomen eerste generatie kennis- en stu-
diemigranten lijkt voor integratievraagstukken minder relevant. Althans voor degenen 
die van plan zijn terug te keren naar China of door te migreren naar een ander land. 
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Echter, een deel van deze groep heeft de opleiding inmiddels afgerond en is in Nederland 
aan het werk. Zij lijken de intentie te hebben langer in Nederland te blijven. In het kader 
van toekomstige ontwikkelingen, zoals de vergrijzing van de beroepsbevolking, kan dit 
een interessante groep zijn om in Nederland te behouden: zij zijn hoogopgeleid en lijken 
hun weg op de Nederlandse arbeidsmarkt wel te vinden.
De grote vooruitgang van de tweede generatie Chinese Nederlanders is spectaculair. 
Deze tweede generatie kan worden gezien als een modelminderheidsgroep. Het beeld 
van een sociaaleconomische goed geïntegreerde maar sociaal-cultureel gesloten groep – 
zoals in theorieën van gesegmenteerde assimilatie naar voren is gekomen – komt in het 
geval van de tweede generatie niet overeen met de werkelijkheid. De tweede generatie is 
helemaal niet zo gesloten in sociaal-cultureel opzicht en doet het erg goed, zowel in het 
onderwijs als op de arbeidsmarkt. In veel gevallen doen ze het zelfs beter dan autoch-
tone Nederlanders. Het sociaaleconomische succes lijkt dus niet zozeer te danken aan de 
gerichtheid op de Chinese groep (bijvoorbeeld vooral met herkomstgenoten verkeren), 
maar veel meer aan de normen die in Chinese gemeenschap centraal staan. Het gaat 
dan om de Chinese cultuur van hard werken, veel ambitie, goed moeten presteren en de 
grote waarde die wordt gehecht aan goed onderwijs en een hoge arbeidsethos. Het zijn 
zeer belangrijke, culturele factoren voor succes.
In eerder onderzoek is naar voren gekomen dat er binnen Chinese gezinnen generatie-
conflicten zijn, bijvoorbeeld over de druk die ouders op hun kinderen uitoefenen om 
te presteren. Gezien de enorme sprong voorwaarts die de tweede generatie in zowel 
sociaaleconomisch als sociaal-cultureel opzicht heeft gemaakt, is dat wel voorstelbaar. 
Voor de toekomst betekent deze sprong voorwaarts echter, dat met de aanwas van de 
tweede generatie het de vraag is, hoe lang het traditionele beeld van de gesloten Chinese 
gemeenschap nog recht zal doen aan de werkelijkheid.
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1 Honderd jaar Chinezen in Nederland

Ria Vogels, Mérove Gijsberts en Cha-Hsuan Liu

1.1 Chinezen in Nederland: onderwerp van studie

Chinezen komen al honderd jaar als migrant naar Nederland. De eerste Chinezen 
arriveerden in 1911 als zeelui die af- en aanmonsterden op Nederlandse schepen (zie 
www.100jaarchinezen.nl). Sindsdien is de migratie op gang gekomen. Allereerst 
kwamen velen om hier te werken (eerst als zeelieden, later als horecapersoneel) en 
vervolgens kwam volmigratie op gang vanwege het gezin. Tegenwoordig komen velen 
om te studeren (Pieke 1988; Vogels et al. 1999; Li 2002). Niet alle Chinese migranten zijn 
permanent in Nederland gebleven, maar in de afgelopen eeuw is de bevolkingsgroep in 
omvang uitgegroeid tot de vijfde grootste niet-westerse migrantengroep na de Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse groep.
Ondanks de lange aanwezigheid in Nederland is er – zeker in vergelijking met de vier 
grootste migrantengroepen – relatief weinig bekend over de Chinese bevolkingsgroep. 
De groep staat bekend als hard werkend, sterk op de eigen gemeenschap gericht, naar 
binnen gekeerd en nauwelijks participerend in de Nederlandse samenleving. Door die 
geslotenheid zijn ze ook een ‘onzichtbare’ groep. Een groep die het op eigen kracht wel 
lijkt te redden en waarvoor geen extra (beleids)aandacht nodig is. Tekenend hiervoor is 
dat Chinese Nederlanders tot een paar jaar geleden geen deel uitmaakten van het Lan-
delijk Overleg Minderheden, een regulier overleg tussen de minister en de belangrijkste 
etnische minderheidsgroepen in Nederland.
In tegenstelling tot Nederland is in andere landen veel onderzoek gedaan naar Aziati-
sche migranten in het algemeen en Chinese migranten in het bijzonder. Dit geldt met 
name voor de Verenigde Staten. De belangrijkste reden hiervoor lijkt te liggen in het feit 
dat het gaat om een groep met meerdere gezichten. Enerzijds zijn Chinese migranten 
sterk gericht op hard werken, iets bereiken in het leven en prestaties – de zogenaamde 
tijgermama’s die hun kinderen stimuleren of zelfs onder druk zetten om te presteren, 
zijn inmiddels een begrip geworden. Anderzijds staat de Chinese groep bekend als 
intern gericht met eigen codes, een eigen taal, enzovoort. Dit sluit aan bij theorieën 
over ‘gesegmenteerde assimilatie’ (Zhou 1997). De vraag die hierin centraal staat, is hoe 
het opeenvolgende generaties vergaat. Volgens klassieke assimilatietheorieën zal elke 
volgende generatie het beter gaan doen en steeds meer integreren in de autochtone mid-
denklasse. De notie van gesegmenteerde assimilatie stelt echter dat positieverwerving 
bij de tweede generatie lang niet altijd gunstig verloopt. Bij sommige groepen werkt een 
sterke inbedding in de etnische gemeenschap eerder belemmerend voor de integratie. 
Dit zou bijvoorbeeld gelden voor Mexicaanse Amerikanen (Portes en Rumbaut 2001). 
In Nederland lijkt hetzelfde te gelden voor Turkse Nederlanders (Gijsberts en Dagevos 
2009). In de Verenigde Staten wordt het succes van de tweede generatie Aziatische Ame-
rikanen echter juist toegeschreven aan de hechte etnische gemeenschap. Een sterke 
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gerichtheid op de eigen – Chinese – groep zou juist voor een voorspoedige structurele 
integratie van de tweede generatie zorgen (Portes en Zhou 1993). De reden hiervoor 
zou liggen in de grote sociale controle en het sterke arbeidsethos binnen de Chinese 
gemeenschap.
In hoeverre berust het beeld van een sociaaleconomisch goed geïntegreerde, maar 
 sociaal-cultureel gesloten groep Chinezen in Nederland op de werkelijkheid? En: in hoe-
verre geldt dit ook voor de Chinees-Nederlandse tweede generatie? Deze vragen worden 
in dit rapport beantwoord. Onze onderzoeksvraag is daarmee een beschrijvende: hoe 
staat de Chinese groep er in Nederland in zowel sociaaleconomisch als sociaal-cultureel 
opzicht voor? Een belangrijke aspect daarbij is, hoe de tweede generatie het doet ten 
opzichte van de eerste. Ook beantwoorden we de vraag of er sprake is van achterstand 
ten opzichte van autochtone Nederlanders en hoe de positie van de Chinese groep zich 
verhoudt tot die van de andere (grote) migrantengroepen.

1.2 Migratiegeschiedenis van de Chinese bevolkingsgroep in Nederland

De meeste Chinese migranten zijn in vier immigratiegolven naar Nederland gekomen 
(Cheung en Lam 2006). De eerste golf vond plaats in het begin van 1900 toen jonge 
 Chinese zeelui in Rotterdam arriveerden (Wubben 1986). Later, na de Tweede Wereld-
oorlog, vestigden Chinezen uit de voormalige Nederlandse koloniën zich hier. De derde 
golf was tijdens de jaren 1970 en 1980, toen uit Hongkong en China arbeidsmigranten 
kwamen, die werden gevolgd door familie en gezin. Dit viel samen met de komst van 
Chinese bootvluchtelingen, die vluchtten voor de oorlog in Vietnam, en andere migran-
ten uit Zuidoost-Azië (Pieke 1988). Sinds 2000 kennen we een vierde golf van Chinese 
migranten. Zij komen meestal voor zaken of studie.

Chinese stokers en pindaboeren
In 1911 brak een grote staking uit bij de Nederlandse koopvaardij, waarna deze Chinese 
zeelui (uit de provincie Guangdong) inhuurde als stakingsbrekers en goedkope arbeids-
krachten. Zij werkten vooral als stokers op de grote vaart en waren in Amsterdam en 
Rotterdam gehuisvest in logementen vlak bij de haven, die ook door Chinezen werden 
gerund. Deze buurten groeiden later uit tot Chinatowns. In de loop der jaren ontwik-
kelden zich vanuit de kantines van de logementen eetgelegenheden. Dit waren de eerste 
Chinese restaurants in Nederland. De economische crisis in de jaren dertig trof ook de 
Chinese zeelui. Om in hun levensonderhoud te voorzien, gingen zij als straatventers de 
bij Nederlanders populaire pindakoekjes verkopen (Bovenkerk en Brunt 1977). Veel werk-
loze Chinezen werden teruggebracht naar China of vertrokken vrijwillig uit Nederland 
(Wubben 1986; Cheung en Lam 2006).

Migratie door werkgelegenheid in de Chinese horeca
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog verbleven minder dan 1000 Chinezen in Nederland 
(Cheung en Lam 2006). Na de Tweede Wereldoorlog trokken die aantallen snel aan door-
dat, behalve repatrianten uit Nederlands-Indië (in de jaren vijftig) en later uit Suriname 
(in de jaren zeventig), er ook veel Chinese migranten meekwamen. De repatrianten en 
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migranten misten het oosterse eten en vonden in de Chinese restaurants een alternatief. 
In de jaren zestig ontdekten ook de autochtone Nederlanders de restaurants (veel en 
goedkoop eten) (Van der Sijde 1983; Leung 1989). Het luidde voor deze sector een periode 
van grote bloei in en leidde tot veel werkgelegenheid in de horeca. De arbeidsmigranten 
kwamen in de jaren zestig tot tachtig eerst uit Hongkong (met name uit de dorpen van 
de New Territories bij de stad Hongkong) en later ook uit China. Deze migranten open-
den zo snel mogelijk een eigen restaurant en lieten vervolgens hun dorpsgenoten en 
familieleden overkomen om in het nieuwe (familie)bedrijf te komen werken (Pieke 1988; 
Rijkschroeff 1998). De overgrote meerderheid van deze migranten was laaggeschoold.
Omdat het in de laatste decennia van de vorige eeuw gemakkelijker was Nederland bin-
nen te komen als volgmigrant dan als arbeidsmigrant, werd steeds vaker gezinsvorming 
of gezinshereniging als migratiemotief opgegeven (Pieke 1988; Willems en Cottaar 1989). 
De werkgelegenheid trok daarnaast veel illegale migranten aan. Ongeveer in dezelfde 
periode volgde bovendien een toestroom van vluchtelingen uit Zuidoost-Aziatische lan-
den.
De restaurants hebben inmiddels door verscheidene crises aan belang ingeboet. De toe-
name van het aantal restaurants in het laatste kwart van de vorige eeuw, eerst in de grote 
steden, later verspreid over vrijwel elke plaats in Nederland, droeg bij aan de verzadiging 
van de markt. De onderlinge concurrentie (allemaal dezelfde formule en dezelfde menu-
kaart) deed de sector ook geen goed. Verder verloor de Chinese horeca marktaandeel 
door de opkomst van andere etnische restaurants. Veel, vaak kleine, familiebedrijven 
met de ‘traditionele’ keuken hebben intussen hun deuren moeten sluiten. De vraag naar 
nieuw horecapersoneel uit China en Hongkong is mede daardoor vrijwel tot stilstand 
gekomen (Meeuwse 2010). Toch is nog steeds een groot deel van de bevolkingsgroep 
op enigerlei wijze verbonden aan de horecasector (Rijkschroeff 1998; Vogels et al. 1999; 
Cheung en Lam 2006). Het Chinese restaurant in het nieuwe millennium is een wok-
restaurant of een restaurant met een specialistische keuken, maar het zijn er minder 
dan eind vorige eeuw (Meeuwse 2010). De tweede generatie kiest er steeds vaker voor om 
niet in de voetsporen van de ouders te treden en zoekt werk in andere sectoren van de 
arbeidsmarkt.

Nieuwe migranten
Vanaf 2000 neemt het aantal immigranten uit China weer sterk toe. Deze groei komt 
voor rekening van nieuwe groepen migranten: hooggeschoolde studenten en andere 
kennismigranten (Li 2002). In 2009 waren er meer dan 7000 studenten uit China in 
Nederland (Radio Netherlands Worldwide 2009). Een belangrijk verschil met de eerdere 
groepen migranten is dat deze nieuwe groepen meestal geen permanent verblijf in 
Nederland voor ogen hebben.

1.3 Onderzoek onder Chinezen in Nederland

Pieke (1988) verrichtte het eerste brede onderzoek naar Chinezen in Nederland.  
Dit onderzoek was in belangrijke mate gebaseerd op kwalitatieve data. Een  decennium 
later verrichtte Vogels et al. (1999) een grootschalig en breed onderzoek naar de 
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 maatschappelijke positie van Chinezen in Nederland. Voor dit onderzoek waren kwan-
titatieve en kwalitatieve gegevens verzameld. De respondenten werden onder meer 
geworven via Chinese organisaties, door oproepen in Chinese media (radio, tijdschrif-
ten) en mond-tot-mondreclame. Er werd op die manier weliswaar een brede groep 
bereikt, maar er was geen sprake van een werkelijk representatieve dataverzameling.
Weer een decennium later is de Survey Integratie Nieuwe Groepen (sing’09), waarover 
hier wordt gerapporteerd, het eerste representatieve onderzoek onder Chinezen in 
Nederland. Dit survey baseert zich op een steekproef van personen die in de Gemeen-
telijke Basisadministratie (gba) staan ingeschreven. Het was aanvankelijk bedoeld om 
onderzoek te doen onder vier grote vluchtelingengroepen (en een autochtone vergelij-
kingsgroep). Het onderzoek naar Chinezen (en ook Polen) is later hierbij aangehaakt. 
Het sing’09-onderzoek is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) 
in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Het veldwerk is uit-
gevoerd op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (v rom), Directie Wonen, Wijken en Integratie, dat thans onder het minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ressorteert.

Voor wat betreft de Chinese groep in het sing’09-onderzoek is uit het gba een steek-
proef getrokken van personen die in de Volksrepubliek China of in Hongkong geboren 
zijn (eerste generatie) en van personen waarvan ten minste een van de ouders daar 
is geboren (tweede generatie). We hebben ons gericht op Chinezen afkomstig uit de 
Volksrepubliek en Hongkong omdat de meeste Chinese Nederlanders afkomstig zijn uit 
deze gebieden. Het gaat om circa twee derde van het totaal aantal geschatte Chinezen in 
Nederland. In totaal zijn 1021 personen van Chinese herkomst (Volksrepubliek China of 
Hongkong) van 15 jaar en ouder ondervraagd. Daarbij is zo veel mogelijk gebruikgemaakt 
van tweetalige interviewers om tevens degenen die de Nederlandse taal niet goed be-
heersen te kunnen ondervragen. Hiermee wordt voorkomen dat de respons selectief is. 
Bovendien werkt het, zoals is gebleken bij de Chinese groep, zeer responsverhogend.1 De 
Chinese migranten die nog relatief kort in Nederland verblijven2 en de eerste generatie 
ouder dan 45 jaar zijn door tweetalige interviewers benaderd. Naast het sing’09-on-
derzoek is gebruikgemaakt van registratiegegevens van de gehele bevolking, zoals de 
bevolkingsstatistieken en diverse onderwijsregisters.

Omvang van de bevolkingsgroep
Voor het sing’09 zijn alleen bij het gba geregistreerde migranten afkomstig uit de 
Volksrepubliek China en Hongkong3 geïnterviewd, maar Chinezen in Nederland zijn 
natuurlijk afkomstig uit meerdere landen en regio’s. Hoeveel personen van Chinese 
afkomst er in totaal in Nederland wonen, is niet precies aan te geven. Wel is bekend hoe-
veel personen afkomstig zijn uit de Volksrepubliek China (53.300), Hongkong (18.200) en 
Taiwan (2600). Ook uit andere Aziatische landen, zoals Vietnam, Singapore, Maleisië en 
Macau, zijn groepen Chinezen naar Nederland gekomen, maar zij zijn niet als zodanig te 
onderscheiden van andere migranten uit die landen. Hun aantal wordt geschat op circa 
20.000. Het gaat hier om de eerste en tweede generatie gezamenlijk (Harmsen 1998). De 
moeilijkheid Chinezen te onderscheiden van andere bevolkingsgroepen geldt ook voor 
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degenen die afkomstig zijn uit de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië en Suri-
name. Zij worden daarom in de bevolkingsbestanden tot die herkomstlanden gerekend. 
Aangenomen wordt dat in Nederland ongeveer 14.000 Chinezen afkomstig uit Indonesië 
wonen en ongeveer 5000 uit Suriname. Ook hier betreft het een schatting van eerste en 
tweede generatie gezamenlijk (Harmsen 1998). Er is weinig bekend over de maatschap-
pelijke positie en integratie van deze groepen Chinese Nederlanders. Wel is duidelijk dat 
met name de Indonesische Chinezen in Nederland een zeer hoogopgeleide en goed geïn-
tegreerde groep zijn (Rijkschroeff et al. 2010).
In totaal komen we uit op een schatting van minimaal 110.000 Chinezen in Nederland 
(Overseas Chinese Affairs Commission roc 2007). Dit aantal ligt niet zo ver onder dat 
van de kleinste van de vier grote niet-westerse groepen, de Antilliaanse Nederlanders. 
Per 1 januari 2009 waren er 135.000 mensen van Antilliaanse origine in Nederland. In de 
schatting van het aantal personen van Chinese herkomst is geen rekening gehouden met 
het aantal dat illegaal hier verblijft. Dat zij er zijn, is zeker, maar onbekend is om hoeveel 
personen het gaat (Knotter et al. 2008). Vermoedelijk verschilt hun aantal ook per jaar, 
omdat een deel van deze groep tussen verschillende Europese landen pendelt. Ten slotte 
kan nog worden vermeld, dat de laatste jaren uit China en Taiwan veel adoptiekinderen 
naar Nederland zijn gekomen. Alleen al uit de Volksrepubliek China zijn in de periode 
1995 tot en met 2009 5500 adoptiekinderen gearriveerd (cbs StatLine 2011).

Onderwerpen die aan bod komen in dit rapport
Het doel van dit onderzoek is om de positie van de Chinese groep in Nederland in kaart 
te brengen.4 Er wordt aandacht besteed aan de demografische samenstelling van de 
groep Chinezen in Nederland en aan immigratie- en emigratiepatronen. Ook beschrij-
ven we de positie van Chinese Nederlanders in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en 
gaan we in op hun inkomenspositie, gezondheid, woonsituatie en beheersing van de 
Nederlandse taal. De positie in sociaal-cultureel opzicht beschrijven we onder andere 
aan de hand van hun contacten met autochtonen en herkomstgenoten, betrokkenheid 
bij Nederland, band met het herkomstland, mediagebruik en behoefte tot terugkeer.
Ondanks de brede opzet van het onderzoek kunnen niet alle onderwerpen aan bod 
komen. Zo is er geen informatie verzameld over illegaliteit, uitbuiting en gokverslaving 
binnen de Chinese gemeenschap. Deze verschijnselen komen (ook in onderlinge samen-
hang) zeker voor bij deze migrantengroep (Gao 2004; Soudijn 2006; Knotter et al. 2008), 
maar vragen een andere onderzoeksaanpak.
We vergelijken de positie van de Chinese groep steeds met die van autochtone Nederlan-
ders. Ook zullen we zo veel mogelijk aangeven hoe Chinese Nederlanders er voor staan 
ten opzichte van de vier grootste niet-westerse groepen in Nederland.

Onderscheid naar verblijfsduur en generatie
Op grond van de migratiegeschiedenis en de verblijfsduur onderscheiden we in dit 
rapport drie categorieën binnen de eerste generatie Chinese Nederlanders. Ten eerste 
onderscheiden we een groep die vóór 1990 is gekomen en dus al lang in Nederland 
verblijft (20 jaar of langer). Daarnaast onderscheiden we een groep die tussen 1990 en 
2000 is gekomen en een middellange verblijfsduur kent (10 tot 20 jaar). Beide groepen 
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bestaan vooral uit arbeidsmigranten en migranten die om gezinsredenen naar Neder-
land zijn gekomen (tabel 1.1). Bij gezinsredenen gaat het overigens om zowel het zich bij 
een partner voegen die al in Nederland is, als met het gezin zijn meegekomen als kind.5 
De derde groep die we onderscheiden is de groep die vanaf het nieuwe millennium naar 
Nederland is gemigreerd. De helft van deze groep is voor studie gekomen. Daarnaast is 
een deel voor arbeid gekomen (inclusief kennismigratie6) en zijn nog steeds velen om 
familieredenen gemigreerd. Ten slotte onderscheiden we als vierde categorie de tweede 
generatie Chinese Nederlanders. In het sing’09-onderzoek zijn deze vier categorieën 
ongeveer even groot. Het gaat om tussen de 200 en 300 respondenten per migratie- en/
of generatiecategorie.

Tabel 1.1

Verdeling van migratiemotieven naar verblijfsduur van de eerste generatie Chinese Nederlanders, 

2009

familie economisch opleiding anders

1e generatie, migratie voor 1990 54 28 3 15
1e generatie, migratie 1990-2000 39 27 7 27
1e generatie, migratie vanaf 2000 27 17 51 5

Bron: scp (sing’09)

We zullen in het vervolg van dit rapport zien dat deze indeling in migratietypen van 
groot belang is om de verschillen binnen de Chinese groep in Nederland te duiden. 
Met name de na 2000 gemigreerde groep drukt een stempel op het beeld voor de totale 
groep. Aangezien de studie- en kennismigranten het beeld voor die groep domineren – 
en hun verblijfsintentie in eerste instantie tijdelijk is – laten we in het rapport steeds de 
gemiddelden voor de totale Chinese groep zien, met en zonder de categorie die na 2000 
is gekomen.7

Of studiemigranten in alle gevallen tijdelijk in Nederland zijn, is maar de vraag. Zij 
komen op een tijdelijk visum naar Nederland, maar uit onze gegevens blijkt dat een 
niet onaanzienlijk deel van degenen die sinds 2000 voor studie naar Nederland zijn 
gekomen, inmiddels niet meer studeren en in veel gevallen aan het werk zijn. Het gaat 
om bijna 30%. Als we kijken naar de wens om terug te keren naar China – waarop we in 
hoofdstuk 10 verder ingaan – blijkt eveneens dat een substantieel deel van de na 2000 
gemigreerde Chinezen niet zou willen terugkeren of het gewoonweg nog niet weet en dit 
geldt ook voor de studiemigranten binnen deze categorie. Het kan zijn dat ze naar een 
derde land migreren, het kan zijn dat ze uiteindelijk in Nederland blijven. Het is daarom 
van belang wel over deze groep te berichten, ook al omdat ze getalsmatig belangrijk zijn 
voor de totale groep Chinezen in Nederland.
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Noten

1 De respons onder de Chinese interviewers ligt op 64%, de respons onder de autochtone interviewers 

op 40%. De tweetalige interviewers haalden dus een veel beter resultaat. Het ging overigens om zo-

wel Mandarijn als Kantonees sprekende interviewers. Sommige interviewers spraken beide Chinese 

talen. In totaal is de respons onder de Chinese groep 50%, net zo hoog als onder autochtonen, maar 

lager in vergelijking met de overige groepen in het sing’09-onderzoek. 40% van de Chinese adressen 

is door Chinese interviewers benaderd.

2 Korter dan vijf jaar in het gba staan ingeschreven.

3 Sinds juli 1997 maakt Hongkong weer deel uit van de Volksrepubliek China, maar het heeft wel een 

speciale status. Migranten afkomstig uit Hongkong worden in de statistieken nog steeds onderschei-

den van migranten uit de Volksrepubliek. 

4 Alle beschrijvende gegevens in dit rapport zijn gewogen op basis van een door het cbs geconstru-

eerde weegfactor die rekening houdt met geslacht, leeftijd, woonplaats, type huishouden, duur 

inschrijving gba en generatie. Daarnaast is rekening gehouden met ongelijke insluitkansen.

5 In de categorie anders valt bijvoorbeeld migratie om politieke redenen. Deze categorie is met name 

in de jaren negentig groot als gevolg van de hoge asielmigratie uit China (zie hoofdstuk 2).

6 We kunnen de kennismigranten in ons onderzoek niet onderscheiden van de overige arbeids-

migranten.

7 Overigens moeten we de invloed van de na 2000 gekomen studiemigranten niet overdrijven. Het 

totaalbeeld wordt gevormd door verschillende subgroepen, slechts 15% van het totaalbeeld wordt 

bepaald door de na 2000 gekomen studiemigranten. Ter vergelijking: de tweede generatie Chinese 

Nederlanders drukt zwaarder op het totaalbeeld, namelijk voor 22%.
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2 Migratie en demografisch profiel

Ria Vogels

– In Nederland wonen 71.500 Chinese migranten en hun kinderen afkomstig uit de 

Volksrepubliek China en Hongkong. In omvang is dit de vijfde grootste niet-westerse 

migrantengroep.

– Vooral in de laatste tien jaar is de Chinese groep sterk in omvang gegroeid door de 

instroom van studie- en kennismigranten, voornamelijk uit de Volksrepubliek China.

– Een op de drie Chinezen in Nederland is hier geboren. De tweede generatie Chinezen 

is gemiddeld wat ouder dan de tweede generatie bij sommige andere niet-westerse 

migrantengroepen, omdat de migratie van Chinezen naar Nederland verder terug gaat.

2.1 Omvang, samenstelling en ontwikkeling van de Chinese bevolkingsgroep in 
Nederland

Dit hoofdstuk beschrijft hoeveel personen van Chinese herkomst in Nederland wonen, 
dat wil zeggen in de Gemeentelijke Basisadministratie (gba) ingeschreven staan, en 
hoe de omvang van deze bevolkingsgroep zich in de tijd heeft ontwikkeld. Tot perso-
nen van Chinese herkomst worden hier degenen gerekend die afkomstig zijn uit de 
Volksrepubliek China en uit Hongkong. Het betreft personen die daar zijn geboren (de 
eerste generatie) of waarvan een of beide ouders daar is geboren (de tweede generatie). 
Chinezen afkomstig uit andere landen, zoals Indonesië, Suriname, Taiwan, Vietnam 
en Singapore, blijven hier buiten beschouwing.1 We kijken naar de motieven om naar 
Nederland te komen, hoe die in de tijd aan belang hebben gewonnen of verloren en 
hoelang Chinese migranten hier zijn. Ook gaan we in op de samenstelling van de groep. 
Verder vergelijken we omvang en demografisch profiel van de Chinese bevolkingsgroep 
met die van de vier grootste niet-westerse migrantengroepen in Nederland (Turks, 
Marokkaans, Surinaams en Antilliaans) en van autochtone Nederlanders.2

2.2 Omvang en ontwikkeling van de Chinese bevolkingsgroep

In omvang de vijfde grootste niet-westerse bevolkingsgroep in Nederland
Op 1 januari 2010 telde Nederland 71.500 Chinese migranten en hun nakomelingen 
afkomstig uit de Volksrepubliek China en Hongkong (tabel 2.1). Met 53.300 personen zijn 
migranten en hun nakomelingen uit de Volksrepubliek China duidelijk in de meerder-
heid. Uit Hongkong zijn 18.200 migranten afkomstig.
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Tabel 2.1

Bevolking en bevolkingsgroei naar etnische herkomst, 2010 (in absolute aantallen x 1000, promillages 

en procenten)

aantal personen aandeel in bevolking toename sinds 2000

x 1000 ‰ x 1000 %

Chinees 71,5 4,3 24 51
waarvan afkomstig uit:

Volksrepubliek China 53,3 3,2 23 79
Hongkong 18,2 1,1 1 4

Turks 384,0 23,2 75 24
Marokkaans 349,0 21,1 87 33
Surinaams 342,3 20,7 40 13
Antilliaans 138,4 8,4 31 29

autochtoon 13215,0 797,3 127 1

totaal bevolking 16575,0 1000,0 711 4

Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)

In totaal wonen bijna 1.850.000 niet-westerse migranten en hun nakomelingen in 
Nederland (cbs 2010). De Chinese bevolkingsgroep – hier dus geteld als iedereen afkom-
stig uit de Volksrepubliek China en Hongkong – maakt daarvan bijna 4% uit. Op de totale 
Nederlandse bevolking is dat iets meer dan vier op de duizend en dat is ongeveer de helft 
van de kleinste klassieke groep, de Antilliaanse Nederlanders (tabel 2.1). In vergelijking 
met de vier grootste niet-westerse migrantengroepen is de Chinese bevolkingsgroep 
dus niet zo groot. Toch zijn de Chinese Nederlanders in aantal de vijfde grootste niet-
westerse bevolkingsgroep in Nederland. De grootste vluchtelingengroepen (Afghaanse, 
Iraakse, Iraanse en Somalische migranten) zijn kleiner in omvang (Dourleijn en Dagevos 
2011).3

Groei van de Chinese bevolkingsgroep stijgt sterk vanaf het begin van het 
millennium
In 1990 waren er 39.000 Chinese migranten uit de Volksrepubliek China en Hongkong, 
dit aantal was eind jaren negentig opgelopen tot 42.000, een stijging van bijna 8% (Zhao 
1992; Harmsen 1998). De omvang van de Chinese bevolking in Nederland is de laatste 
tien jaar verder gestegen en zelfs met de helft toegenomen. Tabel 2.1 laat zien dat deze 
groei vrijwel geheel voor rekening komt van migranten afkomstig uit de Volksrepubliek 
China. Sinds 1 juli 1997 maakt de voormalige Engelse kroonkolonie Hongkong officieel 
weer deel uit van China, maar migranten uit Hongkong worden nog wel geregistreerd als 
zijnde afkomstig uit Hongkong. De cijfers tonen dat de meeste migratie uit Hongkong 
naar Nederland vóór 2000 heeft plaatsgevonden en dat deze groep sindsdien nauwelijks 
groeit. We komen hier nog op terug.
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Groei van Chinese bevolkingsgroep komt vooral door immigratie
De recente groei van de Chinese bevolkingsgroep, zo valt af te lezen uit figuur 2.1, 
komt vooral door de toename van immigratie en veel minder door natuurlijke aanwas 
(geboorte minus sterfte). Dit is anders bij de vier grootste niet-westerse migranten-
groepen. De toename in die groepen komt vanaf het jaar 2000 vooral door natuurlijke 
aanwas en niet of nauwelijks door migratie. In de periode 2005-2008 is het migratie-
saldo voor de vier grootste groepen zelfs negatief, wat betekent dat er meer mensen uit 
Nederland vertrokken dan er hier binnenkwamen (Gijsberts en Dagevos 2009). In de 
laatste jaren is het migratiesaldo bij deze groepen overigens weer omgekeerd: er komen 
nu weer meer mensen binnen dan er weggaan (cbs 2010).

Figuur 2.1

Gemiddelde omvang van de Chinees-Nederlandse bevolkingsgroep in drie perioden, 1997-2008 
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Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)

Chinezen komen al relatief lang naar Nederland (zie hoofdstuk 1) en de immigra-
tiestroom is, zoals figuur 2.1 laat zien, zeker nog niet afgezwakt. Het Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut (nidi) voorspelt dat de groei van immigratie 
uit China (het betreft dan alleen de Volksrepubliek) zal aanhouden en verwacht dat deze 
toename vooral zal bestaan uit kennismigranten (Groenewold en De Beer 2010).

Afname van illegale migranten?
Wat hier onzichtbaar blijft, is dat er ook illegale Chinese migranten in Nederland zijn. 
Vermoedelijk zijn zij veelal laaggeschoold, werken ze voornamelijk in de keukens van de 
Chinese horeca en gaan ze vrijwel alleen om met mensen uit eigen kring. Daardoor zijn 
zij letterlijk onzichtbaar voor de Nederlandse autoriteiten en de samenleving. De aan-
wezigheid van veel illegalen speelde vooral in de jaren negentig van de vorige eeuw.  
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De onduidelijkheid over de aantallen werd toen nog versterkt doordat zij makkelijk 
migreerden van het ene naar het andere (Europese) land. Grenzen en taal waren voor 
hen geen barrière. Of ze nu enkele jaren in Duitsland of in Nederland in de horeca werk-
ten, overal verkeerden zij hoofdzakelijk tussen landgenoten die dezelfde taal spraken en 
mengden zij zich niet of nauwelijks met de lokale bevolking.
Het aantal geschatte illegale Chinese migranten op basis van gegevens van de 
Arbeidsinspectie en informatie uit Chinese kring, kwam uit op enkele duizenden tot 
twintigduizend in de jaren negentig van de vorige eeuw (Vogels et al. 1999).4 Als gevolg 
van de crises in de Chinese horeca is er tegenwoordig minder werk in deze sector, ook 
voor illegalen, maar het fenomeen van illegale arbeid door Chinese migranten in Neder-
land is niet helemaal verdwenen (Meeuwse 2010; Knotter et al. 2008; ciroc 2009).

2.3 Migratiepatronen

Immigratie en emigratie
Figuur 2.2 geeft een overzicht van de aantallen migranten afkomstig uit China en 
Hongkong die per jaar naar Nederland komen of hiervandaan vertrekken. De gegevens 
bestrijken de periode vanaf 1976 tot en met 2009. Over de gehele periode bezien, neemt 
het aantal Chinese migranten dat naar Nederland komt toe, niettemin is sprake van forse 
fluctuaties.

Figuur 2.2

Immigratie en emigratiea van migranten uit de Volksrepubliek China en Hongkong, 1976-2009

( in absolute aantallen)
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Bron: cbs (bevolkingsstatistieken en op verzoek verstrekte gegevens)
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De eerste piek in de immigratielijn (rond 1980) valt samen met de bloeiperiode van 
Chinese restaurants in Nederland. Het dal eind jaren tachtig valt samen met de crisis in 
die specifieke tak van de horeca. De immigratie trekt in het begin van de jaren negentig 
weer aan (gezinsmigratie, asielzoekers), daalt even (na een tweede crisis in de horeca), 
om vervolgens in het nieuwe millennium naar een ongekende hoogte te stijgen (stu-
diemigratie). De terugval van 2004 tot 2007 valt samen met een periode van strenger 
migratiebeleid door de Nederlandse overheid en een tijdelijke afname van belangstelling 
om in Nederland te studeren of te werken (immigratie nam af, emigratie nam toe). Anno 
2009 is de immigratie weer toegenomen.

Samenhang van immigratie en de stand van de Chinese horeca
De geschiedenis van de Chinese horeca gaat verder terug dan de periode die in figuur 2.2 
is weergegeven en is voor begrip van de fluctuaties relevant (zie ook hoofdstuk 1). Als 
gevolg van de toenemende populariteit van de Chinese keuken bij de Nederlandse con-
sument in de tweede helft van de twintigste eeuw, kon deze horecasector uitgroeien tot 
een zeer wijdverspreid netwerk van restaurants en daaraan gerelateerde bedrijven; een 
sector waarin de meeste Chinese immigranten werk konden vinden. Aan de toenemende 
vraag naar personeel werd in de bloeitijd (de jaren zestig en zeventig) voldaan door man-
nelijke familie- en dorpsgenoten over te laten komen uit de herkomstgebieden. Om die 
reden kwamen nieuwe migranten destijds voornamelijk uit een beperkt aantal gebieden: 
Hongkong, de aangrenzende provincie Guangdong en de provincie Zhejiang (Harmsen 
2011). Verzadiging van de markt, concurrentie van andere Chinese en etnische restau-
rants en gebrek aan innovatie veroorzaakten echter in de jaren tachtig een crisis in de 
Chinese horeca (Rijkschroeff 1998). Een veel gekozen oplossing om deze crisis het hoofd 
te bieden was bezuinigen op personeel door goedkopere krachten zoals gezinsleden 
en illegale werknemers in te zetten (Vogels et al. 1999). Het leidde tot een daling van de 
immigratiecijfers in de jaren tachtig (zie figuur 2.2).

Vanaf de jaren negentig komen andere groepen migranten naar Nederland
De motieven om naar Nederland te komen zijn in de loop der jaren dus veranderd. 
 Kwamen de eerste, mannelijke migranten om hier te gaan werken (economisch motief ), 
vanaf de jaren zeventig kwamen veel familieleden over, onder wie veel vrouwen, voor 
gezinsvorming en gezinshereniging. Een deel van de migratie om familieredenen had 
overigens als doel hen in te zetten in familierestaurants en is tevens als arbeidsmigratie 
te beschouwen. Ook in de jaren tachtig en negentig waren economische en gezinsrede-
nen de belangrijkste migratiemotieven van Chinese migranten.
Het aantrekken van de immigratie rond de jaren negentig luidde echter de komst in van 
‘nieuwe’ groepen migranten naar Nederland. De Nederlandse overheid was strengere 
regels aan arbeidsmigratie gaan stellen, waardoor het minder gemakkelijk werd om op 
grond van economische redenen hiernaartoe te komen. Dat leidde tot een toename van 
minderjarige alleenstaande asielzoekers (figuur 2.3). Zij werden vaak vooruit gezonden 
door hun familie, omdat men aannam dat een minderjarige eerder asiel zou krijgen dan 
een volwassene. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning zou de familie volgen. 
In 2000 kwamen circa 7000 alleenstaande minderjarige asielzoekers – voornamelijk uit 

migr atie en demo gr afisch profiel

33  



China, Angola, Sierra Leone en Guinee en vaak via mensensmokkel – naar Nederland. 
Nadat het Nederlandse beleid in 2001 was aangescherpt, daalde dit aantal tot enkele hon-
derden per jaar (Vluchtelingenwerk 2011). Omdat Chinese alleenstaande minderjarige 
asielzoekers vrijwel nooit een verblijfsvergunning kregen, heeft deze migratiestrategie 
nauwelijks tot groei van de (legale) Chinese bevolking geleid.
Toen China eind jaren tachtig de mogelijkheden voor haar burgers om naar het bui-
tenland te gaan verruimde, bijvoorbeeld om te studeren, kwam er een nieuwe stroom 
 Chinese migranten op gang (Vogels et al. 1999).

Studie is in het nieuwe millennium een belangrijk migratiemotief
In figuur 2.3 zijn de migratiemotieven van migranten van Chinese herkomst (hier alleen 
Volksrepubliek China) weergegeven. De gegevens bestrijken de periode 1995 tot en met 
2009 en laten zien dat in het nieuwe millennium de redenen voor de komst naar Neder-
land inderdaad sterk zijn veranderd.
De jaren 1999 en 2000 markeren een keerpunt: het aantal migranten uit de Volksrepu-
bliek China neemt vanaf die jaren sterk toe.5 Deze stijging komt vrijwel uitsluitend voor 
rekening van migranten die om studieredenen naar Nederland zijn gekomen.
Studenten komen naar Nederland op grond van een tijdelijke verblijfsvergunning voor 
studie. Deze vergunning wordt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (ind) aange-
vraagd door de instelling voor hoger onderwijs waar zij zich hebben ingeschreven en 
geldt zolang de migrant als student blijft ingeschreven. Na afsluiting van de opleiding 
mag de studiemigrant een jaar in Nederland zoeken naar werk als kennismigrant. De ver-
blijfsvergunning voor studie wordt dan omgezet in een zogenoemde verblijfsvergunning 
gedurende zoekjaar afgestudeerde (bz k 2011). Uit de Survey Integratie Nieuwe Groepen 
in 2009 (sing’09) blijkt dat sinds het jaar 2000 29% van de studiemigranten in Nederland 
werk heeft gevonden.
Gemiddeld heeft 46% van de migranten uit de Volksrepubliek China in de periode 2000 
tot en met 2009 studie als reden voor de komst naar Nederland opgegeven (cbs bevol-
kingsstatistieken).6 Hoewel het dus de belangrijkste reden voor migratie is geworden, 
komt nog altijd de helft van de migranten om andere redenen naar Nederland.

Overige migratiemotieven
Asielmigratie was in de tweede helft van de jaren negentig omvangrijker dan arbeid- en 
studiemigratie, maar is na 2002, met uitzondering van een opleving rond 2008, nage-
noeg tot stilstand gekomen. Zoals gezegd heeft het strengere asielbeleid van Nederland 
hierbij een rol gespeeld (Nieuwe Vreemdelingenwet 2001). Ook bij andere bevolkings-
groepen daalde daardoor de asielmigratie.
Opvallend is dat na een periode waarin arbeid als migratiemotief op een vrij constant 
(laag) niveau bleef, dit sinds 2007 weer toeneemt. Waarschijnlijk gaat het hier om ken-
nismigranten die, anders dan de eerdere migratiegolven, hoogopgeleid zijn.
Verder zien we vanaf 2004 een geringe afname van familie als migratiemotief. Hier 
speelt waarschijnlijk de nieuwe regelgeving uit dat jaar, die gezinsmigratie moeilijker 
heeft gemaakt (o.a. een inkomenseis), een rol. In de categorie ‘anders’ ten slotte, zijn 
verschillende weinig voorkomende motieven samengenomen. Het betreft migranten die 
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vanwege medische redenen hiernaartoe zijn gekomen, of die bijvoorbeeld als au pair of 
stagiaire tijdelijk in Nederland zijn.

Figuur 2.3

Migratiemotieven van migranten afkomstig uit de Volksrepubliek China, 1995-2009 (in absolute aan-

tallen)
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Stijging van emigratie vooral onder jongvolwassenen
Jaarlijks verlaat een deel van de Chinese migranten Nederland. De emigratielijn in 
figuur  2.2 volgt ongeveer de immigratielijn tot 1997, maar vanaf dat jaar tot 2002 verla-
ten jaarlijks steeds minder Chinese migranten Nederland.7 Vanaf 2002 stijgt de emigratie 
echter weer en verlaten Chinese migranten Nederland meer dan ooit te voren. Ook de 
immigratie kent dan een tijdelijke terugval, waardoor het migratiesaldo op nagenoeg 
dezelfde hoogte als in de jaren tachtig en het midden van de jaren negentig uitkomt. 
Deze fase in de ontwikkeling van immigratie en emigratie valt samen met de wereld-
wijde financiële en economische crisis.
Hoewel de emigratie van vrijwel alle leeftijdsgroepen in drie opeenvolgende periodes 
toeneemt (figuur 2.4), springt met name de stijging van de emigratie van jongvolwas-
senen in de meest recente periode in het oog (het betreft in meerderheid 25-30-jarigen). 
Relatief gezien, maakten de 25-35-jarigen in de periode 1995-1999 nog 36% van de emi-
granten uit, in de periode 2005-2009 is dit gestegen tot 48%.
De reden van emigratie is onbekend, maar het is aannemelijk dat het hier gaat om 
studiemigranten die na het voltooien van hun opleiding terugkeren naar China of 
doormigreren naar een ander land (zie ook hoofdstuk 3 en 10). Mogelijk gaat het ook 
om afgestudeerden van de tweede generatie die emplooi zoeken in het buitenland (zie 
hoofdstuk 10).
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Figuur 2.4

Emigratie van migranten van Chinese herkomst naar leeftijd in drie perioden, 1996-2009 (in absolute 

aantallen)

0−15 jaar 15−25 jaar 25−35 jaar 35−45 jaar 45−64 jaar ≥ 65 jaar
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000 1995−1999

2000−2004

2005−2009

Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)

Hongkong-Chinezen lang, Volksrepubliek-Chinezen pas kort in Nederland
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de verblijfsduur van Chinese immigranten (eerste 
generatie) in Nederland. Al zijn Chinezen als groep al een eeuw in Nederland, toch is 
het aantal migranten dat hier al dertig jaar of langer is klein (8200). Dat komt in de eer-
ste plaats doordat de grote immigratiegolven toen nog op gang moesten komen, maar 
ook doordat een deel van de vroege migranten is overleden of weer uit Nederland is 
vertrokken. De Chinese migranten die al 30 jaar of langer in Nederland zijn, komen in 
meerderheid uit Hongkong (vooral uit dorpen van de New Territories bij Hongkong). 
De helft van de Hongkong-Chinezen zijn dus voor 1980 naar Nederland gekomen (tabel 
2.2). De immigratiegolf rond 1990 bracht verhoudingsgewijs ook nog veel Chinezen uit 
Hongkong naar Nederland, maar daarna zwakte hun immigratie af, waardoor er weinig 
Hongkong-Chinezen met een korte verblijfsduur zijn.
Het keerpunt ligt bij een verblijfsduur van tien tot twintig jaar. Driekwart van de migran-
ten uit Hongkong was toen al gearriveerd, de immigratie van Chinezen uit de Volksre-
publiek begint dan pas massaal op gang te komen. China verruimde in die periode de 
migratiemogelijkheden van de bevolking en de vraag naar horecapersoneel leidde tot de 
genoemde kettingmigratie van familie en dorpsgenoten voornamelijk uit de provincies 
Guangdong en Zhejiang. Bijna 60% van de migranten uit de Volksrepubliek is echter pas 
tien jaar of korter in Nederland. Zoals uit het voorgaande al naar voren kwam, gaat het 
hierbij vaak om studiemigranten. Studiemigranten zijn overigens afkomstig uit geheel 
China, waardoor de concentratie van migranten uit de zuidelijke kustprovincies is afge-
nomen (Harmsen 2011).
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Tabel 2.2

Verblijfsduur van eerste generatie Chinese migranten, naar herkomstland en in totaal, 2009 

(in procenten)

Volksrepubliek China Hongkong totaal

0-5 jaar 40 6 32
5-10 jaar 18 4 15
10-20 jaar 22 14 20
20-30 jaar 11 26 14
≥ 30 jaar 9 50 18

totaal (x 1000) 34,9 9,9 44,8

Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)

2.4 Demografisch profiel

Leeftijd bij komst naar Nederland
Een ruime meerderheid van de Chinese migranten komt op volwassen leeftijd naar 
Nederland. Een derde kwam voor het negentiende levensjaar. Vanaf het jaar 2000 komt 
dit minder vaak voor, zo laat tabel 2.3 zien.8 In de tabel is een andere dan gebruikelijke 
leeftijdsindeling gehanteerd, namelijk een indeling die in grote lijn overgangen in oplei-
dingsfasen volgt: basisschool, startkwalificatie, hoger onderwijsdeelname en daarna 
(bv. economisch actief ). De recente groep migranten buiten beschouwing latend, is 
twee vijfde in Nederland gearriveerd op een leeftijd dat zij leerplichtig waren voor het 
basisonderwijs of voor het behalen van een startkwalificatie. Zij zullen voor gezinsher-
eniging of als minderjarige asielzoeker naar Nederland zijn gekomen en hier (een deel 
van hun) scholing hebben gevolgd. Vanaf 2000 komen opmerkelijk vaak jongvolwas-
sen Chinese migranten naar Nederland: 42% is 19 tot en met 24 jaar tegenover 24% van 
de voor 2000 gearriveerde migranten. Overigens emigreren in alle bevolkingsgroepen 
jongvolwassenen (19-34 jaar) vaker dan andere leeftijdscategorieën, zeker als het om 
economische redenen gaat. Dit beeld zien we ook bij de Chinese groep, althans bij de 
groepen die voor 2000 zijn gemigreerd. Vanaf 2000 komen steeds meer jongvolwasse-
nen om hier te studeren.
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Tabel 2.3

Leeftijd van Chinese migrantena bij hun komst naar Nederland, naar generatie, 2009 (in procenten)

1e generatie, 
migratie voor 
1990

1e generatie, 
migratie 
1990-2000

1e generatie, 
migratie 
vanaf 2000

totaal 1e 
 generatie

totaal zonder 
1e generatie,
migratie vanaf 2000 

0-13 jaar 25 17 3 15 22
14-18 jaar 16 23 15 18 19
19-24 jaar 28 18 42 30 24
25-34 jaar 23 26 30 26 24
≥ 35 jaar 7 16 10 11 11

totaal 100 100 100 100 100

a Het betreft migranten die in 2009 ten tijde van enquêtering 15 jaar of ouder waren.

Bron: scp (sing’09)

Een relatief jonge bevolking
In figuur 2.5 is de leeftijdsverdeling van de Chinese Nederlanders vergeleken met die van de 
totale Nederlandse bevolking. De Chinese bevolkingsgroep is duidelijk jonger. De gemid-
delde leeftijd van de Nederlandse bevolking is 39,6 jaar; de Chinese Nederlanders zijn 
gemiddeld 31,6 jaar oud. Van de vier grootste niet-westerse migrantengroepen is de groep 
afkomstig uit Suriname gemiddeld het oudst (33,7 jaar) en de uit Marokko afkomstige groep 
het jongst (27,1 jaar). De Antilliaanse en Turkse Nederlanders bevinden zich daar tussenin.

Figuur 2.5

Leeftijdsverdelinga van de totale bevolking en van de bevolking van Chinese herkomst, 2010

(in procenten)
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Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)
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Meer vrouwen dan mannen van Chinese herkomst in Nederland
Er zijn anno 2010 meer vrouwen dan mannen van Chinese herkomst in Nederland: 51,2% 
is vrouw. De tweede generatie telt weliswaar iets meer mannen dan vrouwen (51,3%), 
maar de veel omvangrijkere groep eerste generatie Chinese migranten telt juist meer 
vrouwen (52,6%).9 Dit betekent dat in de laatste decennia meer vrouwen naar Nederland 
moeten zijn gekomen, want de eerste Chinese migranten waren vaker man en dat is 
inderdaad het geval: 55% van de immigranten tussen 1995 en 2010 was vrouw. Bovendien 
zijn in diezelfde periode meer mannen dan vrouwen vertrokken uit Nederland (53% van 
de emigranten was een man). Kijken we naar onze indeling in migratietypen op basis 
van het sing’09-onderzoek (zie hoofdstuk 1) dan valt op dat onder de recent gemigreerde 
eerste generatie (na 2000) de vrouwen duidelijk in de meerderheid zijn (60% tegenover 
41%). Vrouwen zijn niet alleen vaker dan de mannen als studiemigrant gekomen, ze zijn 
ook vaker vanwege gezinsmotieven naar Nederland gemigreerd. Mannen zijn meestal 
vanwege werk gekomen.

Eerste, tweede en derde generatie
Het gevolg van honderd jaar aanwezigheid van Chinezen in Nederland is dat er naast de 
eerste generatie migranten ook een tweede en zelfs een derde generatie is. De nakome-
lingen van de vroeg gearriveerde immigranten uit China en Hongkong hebben voor een 
deel ook kinderen. Deze derde generatie Chinezen is, omdat ze als autochtone Nederlan-
ders geregistreerd staan, niet op grond van hun Chinese herkomst in de statistieken te 
traceren. Het is daarom onbekend om hoeveel personen het gaat, maar afgaande op de 
omvang en leeftijd van de tweede generatie in Nederland is de groep niet heel groot. In 
deze paragraaf beperken we ons tot een beschrijving van de eerste en tweede generatie.

Een jonge eerste generatie
Twee derde van de Chinese bevolkingsgroep is van de eerste generatie, een derde van 
de tweede generatie. 10 De eerste generatie onder de Chinese Nederlanders is daarmee 
groter dan onder de vier grootste migrantengroepen, waar het aandeel eerste generatie 
tussen 50% en 60% ligt. Dit verschil is des te opvallender omdat de Chinese bevolkings-
groep langer in Nederland woont. De verklaring is gelegen in de eerder gemelde sterk 
toegenomen immigratie in het nieuwe millennium.
Om dezelfde reden is de eerste generatie bijzonder vaak tussen de 20 en 30 jaar oud 
(figuur 2.6). De gemiddelde leeftijd bij aankomst in Nederland van de vanaf 2000 
ge arriveerde Chinese migranten is 24 jaar.
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Figuur 2.6

Leeftijdsverdelinga Chinese Nederlanders, naar generatie, 2010 (in absolute aantallen)
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Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)

Vergeleken met andere migrantengroepen is de Chinese tweede generatie meestal 
ouder
De tweede generatie Chinese Nederlanders is relatief jong, maar toch is bijna 10% 35 jaar 
of ouder. Sommigen zijn zelfs 60 jaar of ouder. Dat zijn nakomelingen van de eerste 
golven Chinese migranten die voor en direct na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland 
zijn gekomen. Onder Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is een vergelijkbaar aan-
deel van de tweede generatie 35 jaar of ouder. Bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
komt dit minder vaak voor (slechts enkele procenten van de tweede generatie).

Huishoudenssamenstelling
In de Chinese cultuur is familie en gezin heel belangrijk. Doorgeven van de familielijn 
via een huwelijk en het krijgen van kinderen is daar onlosmakelijk mee verbonden 
(Geense en Pels 1998). De ideale huishoudenssamenstelling volgens deze culturele 
waarden is er een van meerdere generaties. Ouders verwachten dat hun kinderen later, 
als zij hulpbehoevend worden, voor hen zullen zorgen en dat zij bij het gezin van hun 
(meestal) zoon of dochter kunnen inwonen. Scheiden is in deze culturele opvattingen 
zeer ongewenst. Dit wil overigens niet zeggen dat het ideaaltype altijd realiteit is in de 
Nederlandse samenleving, want niet alle Chinese waarden en gebruiken zijn mogelijk 
in de Nederlandse omgeving of overgenomen door de hier opgegroeide tweede gene-
ratie. Gezien het belang dat wordt gehecht aan een samenwonende familie is zelfs een 
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opmerkelijk groot deel van de Chinese migranten in Nederland alleen (tabel 2.4). Bij de 
Antilliaanse bevolking is het aandeel eenpersoonshuishouden even groot, bij de andere 
groepen zijn deze aandelen kleiner. Bij autochtone Nederlanders is minder dan een 
vijfde deel alleenstaand (niet in tabel). De groep Chinese eenpersoonshuishoudens is zo 
groot doordat recent gearriveerde studiemigranten en kenniswerkers meestal als alleen-
staande naar Nederland komen (zie ook hoofdstuk 6).
Meer in lijn met de ideaaltypische huishoudenssamenstelling is het geringe aandeel 
eenouderhuishoudens. Van alle groepen komt dit het minst voor bij Chinese migranten.

Tabel 2.4

Samenstelling van het huishouden, naar etnische herkomst, 2010 (in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

eenpersoonshuishouden 43,7 28,7 31,1 39,1 43,3
eenouderhuishouden 7,6 10,8 10,6 19,7 19,2
meerpersoonshuishouden 48,7 60,5 58,3 41,3 37,5

totaal huishoudens 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)

Relatief veel Chinese migranten met Nederlandse nationaliteit
Migranten die beschikken over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, kunnen 
na vijf jaar legaal verblijf in Nederland het Nederlandse staatsburgerschap verkrijgen 
(Rijkswet op het Nederlanderschap 2003). Ze mogen geen crimineel verleden hebben en 
moeten voldoende ingeburgerd zijn (d.w.z. het inburgeringsexamen hebben behaald). 
Voor partners en kinderen vanaf 16 jaar geldt een termijn van drie jaar, terwijl kinderen 
onder de 16 jaar, onder voorwaarden, direct met de ouders kunnen worden genaturali-
seerd. Sinds 1997 is een voorwaarde voor het verkrijgen van het Nederlanderschap dat 
men afstand moet doen van de oorspronkelijke nationaliteit (Dourleijn en Dagevos 2011).
Bijna twee derde (64%) van de Chinese migranten van de eerste en tweede generatie 
heeft de Nederlandse nationaliteit; 8% heeft zowel het Nederlandse als het Chinese 
staatsburgerschap en 28% heeft alleen de Chinese nationaliteit. Van de vier grootste 
migrantengroepen hebben de Antilliaanse en Surinaamse migranten het vaakst alleen 
de Nederlandse nationaliteit (meer dan 90%). Bij de Turkse en Marokkaanse migranten is 
het omgekeerde het geval. Zij hebben zelden alleen de Nederlandse nationaliteit (minder 
dan 5%) en meestal een dubbele of alleen de eigen nationaliteit (Gijsberts en Dagevos 
2009).

Figuur 2.7 laat zien dat alleen de jongste groep Chinese Nederlanders (0-14 jaar, meestal 
tweede generatie) relatief vaak een dubbele nationaliteit bezit. Dit heeft te maken met 
de nationaliteitswetgeving die toestaat dat kinderen tot hun achttiende jaar een dubbele 
nationaliteit aanhouden. Verder hebben de oudere groepen (vanaf 45 jaar) het vaakst 
alleen de Nederlandse nationaliteit. Chinezen hebben in de regel een pragmatische 
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opstelling tegenover het staatsburgerschap. Velen hebben een afkeer van autoriteit en 
overheid, zeker degenen die vertrokken in de jaren dat de Volksrepubliek China nog een 
gesloten natie vormde. Als het voor het verblijf in het buitenland gemakkelijker is om een 
andere nationaliteit aan te nemen, dan vormt dat geen (emotioneel) probleem (Vogels et 
al. 1999). Let wel, dit zegt niets over de groep waarmee zij zich identificeren of over hun 
integratie in het gastland (zie hoofdstuk 10). In de leeftijdscategorieën van 15 tot 45 jaar 
daarentegen, is het bezit van alleen de Chinese nationaliteit opmerkelijk groot. Het be-
treft hier voor een belangrijk deel de recent gearriveerde migranten. Een deel van hen is 
korter dan vijf jaar in Nederland, waardoor naturalisatie nog niet aan de orde is. Een deel 
is van plan na de studie terug te keren naar China en zal om die reden de Chinese nationa-
liteit willen behouden (zie ook hoofdstuk 10). Daarnaast vermoeden we dat kenniswerkers 
die hier (voor een aantal jaren) komen werken, eveneens vaak zullen uitgaan van een 
terugkeer naar de Volksrepubliek en daarom hun Chinese nationaliteit behouden.

Figuur 2.7

Nationaliteit van Chinees-Nederlandse bevolking, naar leeftijd, 2010 (in procenten)
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2.5 Conclusies

De Chinese bevolkingsgroep – hier opgevat als migranten en hun nakomelingen afkom-
stig uit de Volksrepubliek China en Hongkong – vormen de vijfde grootste niet-westerse 
bevolkingsgroep in Nederland. Er zijn anno 2010 in totaal 71.500 Chinese Nederlanders; 
18.200 daarvan komen uit Hongkong en 53.300 uit de Volksrepubliek. In vergelijking met 
de vier grootste migrantengroepen tellen ze half zo veel mensen als de kleinste groep 
daarvan, de Antilliaanse Nederlanders.
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In de tweede helft van de vorige eeuw waren economische en familiemotieven de 
belangrijkste redenen voor Chinezen om naar Nederland te komen. Zij kwamen eerst 
uit Hongkong, later – met het verruimen van de migratiemogelijkheden door de Volks-
republiek – ook uit China.
Vanaf 2000 nam de immigratie van Chinezen bijzonder sterk toe. Deze groei komt vooral 
door immigratie van jongvolwassenen uit de Volksrepubliek die voor studie in het hoger 
onderwijs en voor (kennis)werk komen. De bevolkingsgroep groeit in veel mindere mate 
door natuurlijke aanwas.
In het nieuwe millennium is de emigratie eveneens toegenomen. De helft van de emi-
granten behoort tot de jongvolwassenen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. De reden van 
emigratie is onbekend, maar waarschijnlijk betreft het voor een deel studiemigranten 
die na het afsluiten van hun studie terugkeren naar het herkomstland of naar een ander 
land migreren.

Als gevolg van de komst van studiemigranten en kenniswerkers is niet alleen de omvang 
en het migratiepatroon van de Chinese bevolkingsgroep in Nederland veranderd, maar 
ook de demografische samenstelling. Die samenstelling is vaak anders dan die van de 
vier grootste migrantengroepen en de autochtone Nederlanders. Chinese Nederlanders 
vormen, net als sommige andere migrantengroepen, een relatief jonge bevolking (veel 
meer 25-45-jarigen dan in de totale bevolking). Zij tellen meer vrouwen dan mannen en 
kennen verhoudingsgewijs veel alleenstaanden. In vergelijking met de vier grote mi-
grantengroepen hebben zij bovendien een omvangrijkere eerste generatie (twee derde) 
en een kleinere tweede generatie (een derde). Bij de vier grootste migrantengroepen is 
de verdeling ongeveer half om half. Verder hebben jongvolwassen Chinese migranten 
vaker de oorspronkelijke nationaliteit behouden dan oudere Chinese migranten; waar-
schijnlijk omdat zij hun verblijf hier als tijdelijk zien. De verwachting is echter dat een 
deel van de studenten na hun studie als kenniswerker in Nederland blijft.
De huidige samenstelling van de Chinese bevolkingsgroep in Nederland wijkt door de 
recente komst van nieuwe groepen migranten af van de samenstelling zoals die was in 
de vorige eeuw. Redenen te over om in deze publicatie de recent gekomen migranten te 
onderscheiden van de in de vorige eeuw gearriveerde eerste generatie en van de tweede 
generatie.

Noten

1 Veel etnische Chinezen die bijvoorbeeld via Suriname of Indonesië naar Nederland zijn gekomen, 

staan in de gba geregistreerd als afkomstig uit die landen en kunnen niet worden geselecteerd op 

grond van hun Chinese herkomst. Bij Chinezen afkomstig uit Taiwan is dat wel mogelijk, maar de 

groep is klein, zodat er bij het trekken van een steekproef slechts enkelen in het onderzoek betrok-

ken zouden zijn. Het onderzoek richt zich om die redenen tot Chinezen die in het gba als zodanig te 

onderscheiden zijn, namelijk degenen afkomstig uit de Volksrepubliek China en uit Hongkong. Naar 

schatting gaat het om circa twee derde van de in Nederland woonachtige etnische Chinezen.

2 De gegevens voor de beschrijvingen zijn voornamelijk afkomstig uit de bevolkingsstatistieken van 

het cbs.
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3 Op 1 januari 2010 wonen in Nederland 39.000 migranten uit Afghanistan, 52.000 uit Irak, 32.000 uit 

Iran en 27.000 uit Somalië.

4 In de periode 1995-2000 trof de Arbeidsinspectie 1800 illegaal verblijvende Chinese migranten in 

Nederland aan (cbs). Knotter et al. (2008) meldden dat in 2002 ruim 2300 illegale Chinese vreemde-

lingen ‘staande werden gehouden’. De schatting van 20.000 in de jaren negentig van de vorige eeuw 

betreft een groep illegale Chinezen die door Europa trok, een gedeelte daarvan verbleef periodiek in 

Nederland. Om hoeveel (rondtrekkende) illegalen het tegenwoordig gaat is onbekend.

5 Migranten die vóór 2000 zijn gearriveerd, zijn voor 75% afkomstig uit de Volksrepubliek China en 

voor 25% uit Hongkong. Recent gekomen migranten (vanaf 2000) zijn voor 97% afkomstig uit de 

Volksrepubliek. Dat hier alleen de migratie uit de Volkrepubliek wordt besproken, doet de realiteit 

dus niet tekort.

6 In sing’09 geeft 51% van de geënquêteerde immigranten die vanaf 2000 zijn gekomen studie op als 

migratiemotief (zie hoofdstuk 1).

7 Een uitsplitsing van het migratiesaldo voor Hongkong en voor de Volksrepubliek toont dat al vanaf 

het midden van de jaren negentig meer migranten naar Hongkong terugkeren dan er naar Nederland 

komen (niet in figuur). Het gaat jaarlijks om hooguit enkele tientallen mensen en dat heeft geen 

groot effect op het totale migratiesaldo, omdat het bij de migranten uit de Volksrepubliek om veel 

meer mensen gaat.

8 Een kanttekening is wel dat in de enquête alleen personen van 15 jaar en ouder zijn geïnterviewd. 

Recent gearriveerde migranten jonger dan 15 jaar zijn hierin dus niet vertegenwoordigd.

9 In sing’09 wijkt de verhouding man-vrouw met name voor de tweede generatie af van de cbs-cijfers. 

Volgens sing’09 is 51,6% van de Chinese Nederlanders vrouw, dat komt aardig overeen met het cbs-

cijfer (51,2%). Van de eerste generatie in sing’09 is 53,6% vrouw (52,6% volgens het cbs) maar van de 

tweede generatie is dat slechts 44,4% (48,7% volgens het cbs). Daardoor zijn mannen van de tweede 

generatie meer dan evenredig in het onderzoek vertegenwoordigd. 

10 In sing’09 is het aandeel tweede generatie Chinese Nederlanders kleiner (22%), omdat alleen perso-

nen van 15 jaar en ouder zijn geïnterviewd. 
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3 Onderwijspositie

Ria Vogels

– In vergelijking met andere migrantengroepen zijn Chinezen in Nederland relatief hoog 

opgeleid.

– Vooral het opleidingsniveau van de tweede generatie springt eruit: van de 20-35-jarigen 

die hier geboren zijn, heeft 86% het niveau van een startkwalificatie.

– Chinees-Nederlandse kinderen doen het zeer goed in het onderwijs, beter dan alle andere 

niet-westerse migrantengroepen en ook beter dan autochtone leerlingen.

3.1 Opleidingspositie van de Chinese bevolkingsgroep in Nederland

De opleidingsachtergrond is van groot belang voor kansen en participatie in de samen-
leving. Dit geldt voor iedereen, ongeacht culturele of etnische herkomst. Of het nu 
gaat om het verwerven van een baan, deelname aan sociale en culturele activiteiten 
of de gezondheid, steeds blijkt het opleidingsniveau verschil uit te maken. Het oplei-
dingsniveau dat iemand kan behalen, is afhankelijk van veel factoren. Op individueel 
niveau spelen bijvoorbeeld intelligentie en motivatie een rol; op groepsniveau is het 
sociaaleconomisch milieu van het gezin of de familie van invloed. Kinderen uit hogere 
sociaaleconomische milieus hebben meer kans op het behalen van een hoger oplei-
dingsniveau dan degenen uit lagere sociaaleconomische milieus. Verder zijn culturele 
en economische factoren in het land van herkomst bepalend voor de opleidingskansen. 
Factoren die ook opgaan voor de Chinese bevolkingsgroep in Nederland.
In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige onderwijspositie van Chinese migranten en 
hun nakomelingen in Nederland. We kijken naar het voltooide opleidingsniveau1 en naar 
de onderwijsdeelname. Een deel van de eerste generatie volgt of vervolgt in Nederland 
hun opleiding. De onderwijspositie is voor hen het resultaat van de onderwijsloopbaan 
en de stand van het onderwijs in het land van herkomst en in Nederland. Omdat de Chi-
nese bevolkingsgroep al relatief lang in Nederland is, is er een tweede generatie die haar 
opleiding in Nederland heeft gevolgd en afgerond. Hierin verschilt de groep van andere 
migrantengroepen in Nederland. De omvang van de tweede generatie van Chinese origi-
ne met een afgeronde opleiding maakt het mogelijk hun opleidingsniveau te vergelijken 
met dat van de eerste generatie.
Nog steeds arriveren er Chinezen in Nederland. Anders dan voorheen, toen zij vooral 
kwamen om hier te werken, komen zij nu vaker om te studeren. De vroege eerste 
generatie migranten en de recente eerste generatie migranten verschillen daardoor in 
onderwijspositie. Om die reden maken we, zoals elders in dit rapport, een onderscheid 
tussen twee groepen die voor het jaar 2000 zijn gekomen en een groep die daarna is 
gearriveerd. Overigens is een deel van de recent gemigreerde studiemigranten inmiddels 
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afgestudeerd en nog steeds in Nederland. Het opleidingsniveau van deze groep bespre-
ken we in de paragraaf over het voltooide opleidingsniveau. Degenen onder hen die nog 
studeren, komen aan bod in de paragraaf over onderwijsdeelname.

3.2 Gerealiseerd opleidingsniveau van Chinese migranten

Chinese migranten zijn vaak laag- maar ook vaak hoogopgeleid
In figuur 3.1 is het voltooide opleidingsniveau van niet-schoolgaande 15-64-jarige  Chinese 
Nederlanders vergeleken met dat van migranten uit de vier grootste groepen en van 
autochtone Nederlanders. Wat opvalt, is dat de Chinese migranten én vaak laag- én vaak 
hoogopgeleid zijn, terwijl de middengroep met een diploma vbo/mavo of mbo/havo/
vwo, zeker in vergelijking met de autochtone Nederlanders, klein is (46% bij de Chinese 
migranten en 65% bij de autochtone Nederlanders).2 Hoewel migranten van Chinese 
herkomst even vaak als autochtone Nederlanders een hoog opleidingsniveau hebben 
behaald, zijn zij gemiddeld daardoor toch lager opgeleid dan autochtone Nederlanders.
Het gerealiseerde opleidingsniveau van Chinese migranten verschilt ook met dat van de 
vier grote migrantengroepen in Nederland.3 Chinese migranten en hun nakomelingen 
hebben vaker een hoog opleidingsniveau (hbo/wo). Surinaamse en Antilliaanse migran-
ten en hun kinderen hebben weliswaar minder vaak dan Chinese migranten hooguit 
basisonderwijs gedaan, maar zijn tegelijkertijd minder vaak hoogopgeleid. De afstand 
tot de Turkse en Marokkaanse Nederlanders is het grootst. Zij hebben veel vaker maxi-
maal basisonderwijs dan de Chinese Nederlanders en bovendien veel minder vaak een 
hbo of academische opleiding.

Figuur 3.1

Gerealiseerd opleidingsniveau van niet-schoolgaande 15-64-jarigen, naar etnische herkomst, 2009 
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Gerealiseerde opleidingsniveaus hangen samen met migratiegolven
Aan het verschil in opleidingsniveaus (veel laag- en veel hoogopgeleiden) van de Chinese 
migranten ligt een verschuiving van migratieredenen in de tijd ten grondslag (zie hoofd-
stuk 2). De vroege migranten (gearriveerd voor 2000) kwamen naar Nederland om hier 
te gaan werken of waren volgmigrant (huwelijk, gezinshereniging of met ouders meege-
komen4). Deze vroege eerste generatie was voornamelijk laagopgeleid en had niet zelden 
alleen basisonderwijs gevolgd in het land van herkomst (tabel 3.1). Het waren toen vooral 
laagopgeleiden die migreerden met het doel elders een goed bestaan op te bouwen.
De tweede generatie, oftewel de hier geboren en geschoolde kinderen van de vroege 
 Chinese migranten, zijn de twee vroege eerste generatie categorieën wat opleidings-
niveau betreft ruimschoots voorbijgestreefd. Degenen die hun opleiding al hebben afge-
rond, zijn veel vaker hoogopgeleid en veel minder vaak zeer laagopgeleid dan de vroege 
eerste generaties (tabel 3.1). Ook onder andere migrantengroepen vinden we deze ver-
schillen tussen de generaties terug, maar in vergelijking met de tweede generatie Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is de tweede generatie Chinese 
Nederlanders beduidend hoger opgeleid (Turkenburg en Gijsberts 2007).

Tabel 3.1

Gerealiseerd opleidingsniveau van niet-schoolgaande 15-64-jarigen van Chinese herkomst, naar 

generatie, 2009 (in procenten) 

1e generatie, 
migratie 
voor 1990

1e generatie, 
migratie 
1990-1999

1e generatie, 
migratie 
vanaf 2000 2e generatie totaal

totaal zonder 
1e generatie, 
migratie 
vanaf 2000

max. bao 36 35 16 8 27 30
vbo/mavo 24 19 14 16 20 21
mbo/havo/vwo 26 21 23 38 26 26
hbo/wo 14 25 47 38 28 23

totaal 100 100 100 100 100 100

Bron: scp (sing’09)

Tabel 3.1 toont dat van de nieuwste golf migranten die hun opleiding (al) heeft voltooid, 
bijna de helft een diploma op hbo- of wo-niveau heeft behaald. Het is overigens nog de 
vraag of de studiemigranten in Nederland zullen blijven. Feit is wel dat sommige hier 
afgestudeerde migranten intussen werk in Nederland hebben gevonden. Hoe het ook zij, 
de onderwijspositie van Chinese Nederlanders als geheel wordt positief beïnvloed door 
de aanwezigheid van de studiemigranten. Niettemin zijn Chinese Nederlanders, ook als 
de recent gekomen groep buiten beschouwing wordt gelaten, vaker hoogopgeleid dan 
de vier grote migrantengroepen, maar minder vaak dan de autochtone Nederlanders.
Of het nu gaat om arbeids-, studie- of volgmigratie, recent gekomen migranten zijn als 
groep hoger opgeleid dan migranten uit de vroege eerste generatie categorieën. Dat niet 
alleen de studiemigranten, maar ook de arbeids- en volgmigranten hoger opgeleid zijn, 
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komt doordat de onderwijssituatie in het land van herkomst in de loop van de vorige 
eeuw is verbeterd. Dit is overigens in de meeste landen het geval, ook in Nederland, 
waardoor jongere generaties een hoger opleidingsniveau bereiken dan oudere genera-
ties (oecd 2008; Turkenburg en Vogels 2009).

Chinees-Nederlandse vrouwen zijn hoger opgeleid dan mannen
Bij veel migrantengroepen die naar Nederland komen, zijn vrouwen lager opgeleid 
dan mannen (Gijsberts en Dagevos 2009; Vogels 2011). De bevolkingsgroep van Chinese 
afkomst vormt daarop een uitzondering: vrouwen zijn hoger opgeleid dan mannen 
(tabel 3.2). Chinees-Nederlandse vrouwen zijn bovendien iets vaker hoogopgeleid dan 
autochtone Nederlandse mannen en vrouwen. Zowel mannen als vrouwen van Chinese 
origine hebben daarentegen bijna viermaal zo vaak als autochtone Nederlandse mannen 
en vrouwen hooguit basisonderwijs genoten. Hierdoor zijn zij ondanks het hoge oplei-
dingsniveau gemiddeld toch lager opgeleid dan autochtone Nederlanders.
Als de recente groep migranten buiten beschouwing worden gelaten, is het verschil 
tussen mannen en vrouwen van Chinese herkomst veel minder groot. Ook onderschei-
den Chinees-Nederlandse vrouwen zich dan niet langer in positieve zin (vaker een hoog 
opleidingsniveau) van de autochtone Nederlandse mannen en vrouwen. De geconsta-
teerde opleidingsverschillen in het voordeel van vrouwen hangen dus vooral samen met 
de recente golf van4.1
 migranten. Het blijkt dat bijna twee derde (63%) van de recente eerste generatie met een 
afgerond hoog opleidingsniveau vrouw is. Als de nog studerenden worden meegeteld, 
loopt hun aandeel bij de hoogopgeleide recente eerste generatie op tot 67%. Het lijkt 
erop dat Nederland met name bij vrouwelijke studenten uit China in trek is. Waarom is 
niet bekend.

Tabel 3.2

Gerealiseerd opleidingsniveau van 15-64-jarigen van Chinese herkomst en autochtone Nederlanders,a 

naar geslacht, 2009 (in procenten)

Chinees (totaal)

Chinees (zonder 
1e generatie, migratie 
vanaf 2000) autochtoon

man vrouw man vrouw man vrouw

max. bao 27 27 28 31 7 7
vbo/mavo 22 18 24 18 22 24
mbo/havo/vwo 26 25 26 27 42 42
hbo/wo 25 30 22 23 29 27

totaal 100 100 100 100 100 100

a Gegevens van de autochtone Nederlanders zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking van 
het cbs.

Bron: scp (sing’09); cbs (ebb’09)
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Twee derde van de Chinese jongvolwassenen (20-34 jaar) heeft een 
startkwalificatie
Een startkwalificatie is van groot belang voor de kansen op de arbeidsmarkt. Toch haalt, 
ondanks de leer- en kwalificatieplicht in Nederland, niet iedereen dat. Voor het beha-
len van een startkwalificatie is minimaal een diploma nodig van de havo, het vwo of 
van niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs. De intellectuele capaciteiten van 
sommige jongeren schieten daarvoor tekort, maar de meesten hebben geen diploma 
op het startkwalificatieniveau gehaald omdat ze de school voortijdig hebben verlaten 
(Herweijer 2008). Een deel van deze jongeren keert later wel weer terug naar school en 
haalt de startkwalificatie alsnog. Sommige migranten halen de startkwalificatie pas als 
jong volwassene omdat ze in het land van herkomst geen opleiding konden volgen of 
afronden en dat pas op latere leeftijd in Nederland doen. Om die reden hanteren we, 
zoals gebruikelijk is, een ruime leeftijdscategorie voor informatie over het deel van de 
niet-schoolgaande jongvolwassenen in Nederland dat minimaal een startkwalificatie 
heeft.5

Figuur 3.2 laat zien dat Chinees-Nederlandse jongvolwassenen van 20 tot en met 34 jaar 
er in vergelijking met de vier grootste migrantengroepen goed voor staan. Twee derde 
van hen heeft een startkwalificatie, de vier grootste migrantengroepen blijven daar 
(ruim) bij achter. Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders benaderen de Chinese bevol-
kingsgroep het dichtste. Autochtone Nederlandse jongvolwassenen hebben daarentegen 
een voorsprong op Chinees-Nederlandse jongvolwassenen.

Figuur 3.2

Het aandeel niet-schoolgaanden van 20 tot en met 34 jaar in het bezit van een startkwalificatie,a naar 

etnische herkomst, 2009 (in procenten)
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a Inclusief een kleine groep met mbo-1.

Bron: Chinese Nederlanders: scp (sing’09); Overige migrantengroepen: scp (sim’06); Autochtone 
Nederlanders: cbs (ebb’06)
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Binnen de groep jongvolwassenen van Chinese herkomst zijn echter aanzienlijke ver-
schillen. Van de eerste generatie jongvolwassenen die tussen 1990 en 2000 arriveerden, 
heeft 35% een startkwalificatie; bij de recente eerste generatie ligt dat met 73% veel 
hoger, maar de tweede generatie staat er met 86% het beste voor.6 Bij de vier grootste 
niet-westerse migrantengroepen doet de tweede generatie jongvolwassenen (van 
Turkse afkomst 46%, Marokkaanse 68%, Surinaamse 57% en Antilliaanse 78%) het even-
eens beter dan de eerste generatie (Turkse 31%, Marokkaanse 36%, Surinaamse 48% en 
Antilliaanse 50%), maar ook hiermee vergeleken, slaagt de tweede generatie Chinese 
Nederlanders er het vaakst van alle groepen in een startkwalificatie te behalen.

Waardering van in buitenland behaalde diploma’s
Aangezien een diploma van groot belang is voor de kans op een goede positie op de 
arbeidsmarkt, is er voor migranten veel aan gelegen dat de diploma’s die zij in het 
buitenland hebben behaald ook in Nederland worden erkend. Die erkenning is niet 
vanzelfsprekend. In de media verschijnen regelmatig verhalen over artsen en ingeni-
eurs die in Nederland niet op niveau mogen functioneren, omdat hun in het buitenland 
behaalde diploma niet aan hier geldende kennis- en kwaliteitseisen voldoen.7 Uit eerder 
onderzoek blijkt dat een buitenlands diploma een struikelblok kan zijn voor het vinden 
van een passende baan (Van den Tillaart et al. 2000). We zijn nagegaan hoeveel en welke 
Chinese migranten om validatie van hun diploma hebben gevraagd en wat de uitkomst 
daarvan was (tabel 3.3).

Tabel 3.3

Waardering van in buitenland behaald diploma, migranten van Chinese herkomsta naar generatie, 

2009 (in procenten)

1e generatie, 
migratie voor 
1990

1e generatie, 
migratie 
1990-1999

1e generatie, 
migratie 
vanaf 2000 totaal

totaal (zonder 
1e generatie, 
migratie vanaf 
2000)

niet laten waarderen 93 83 55 76 87
laten waarderen 7 17 45 24 13
totaal 100 100 100 100 100

laten waarderen
is erkend 68 76 92 86 77
nog in behandeling 0 10 4 5 8
niet erkend 32 14 4 9 15
totaal 100 100 100 100 100

a Exclusief respondenten zonder buitenlands diploma van een voortgezette opleiding.

Bron: scp (sing’09)
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De vroegste eerste generatie kwam met relatief weinig opleiding naar Nederland en vond 
veelal werk in de Chinese horeca. Erkenning vragen van in het herkomstland behaalde 
diploma’s was voor de meesten niet aan de orde. Daar waar wel waardering van het 
diploma werd gevraagd, is een derde niet erkend. De recente eerste generatie heeft veel 
vaker het buitenlandse diploma ter waardering voorgelegd en dat is vrijwel altijd erkend. 
Het zijn vooral de studiemigranten die waardering van het diploma hebben gevraagd 
(66% van de studiemigranten deed dit, terwijl slechts 12% van de arbeidsmigranten dit 
deed).8 Het niveau van die diploma’s levert studiemigranten uit de Volksrepubliek China 
of Hongkong in Nederland in elk geval nauwelijks problemen op.

3.3 Deelname aan het Nederlandse onderwijs

Hiervoor zagen we dat een deel van de recente groep studiemigranten hun opleiding in 
Nederland al heeft voltooid, maar velen van hen volgen momenteel nog onderwijs in 
Nederland. Ook tweede generatie Chinezen zitten nog vaak op school. In deze paragraaf 
kijken we meer in detail naar de huidige deelname aan het onderwijs.9

Migranten van Chinese afkomst hechten veel waarde aan scholing. Dit houdt verband 
met de Chinese cultuur waarin familie en aanzien heel belangrijk zijn. Het gezin en de 
familie komt in de Chinese cultuur altijd op de eerste plaats en gaat boven het individu 
(Geense en Pels 1998; Vogels et al. 1999). Scholing en werk van de gezinsleden staan in 
dienst van het vergroten van het aanzien, welbevinden en de welvaart van de familie. 
Kinderen worden geacht er voor te zorgen dat het hun ouders en de familie almaar beter 
zal gaan. Een diploma van een zo hoog mogelijke opleiding wordt daarvoor als een 
belangrijke voorwaarde beschouwd.
Verder is relevant dat Chinese ouders geloven dat succes op school niet zozeer afhangt 
van intellectuele capaciteiten maar van hard werken. Zij stimuleren en zetten hun kinde-
ren onder druk om goed te presteren. Die kinderen doen hun uiterste best en besteden 
ook veel tijd na school aan leren en het maken van huiswerk (Geense en Pels 1998; nrc 
2011a en 2011b). In deze paragraaf gaan we na hoe zij het in het Nederlandse onderwijs 
doen in vergelijking met scholieren uit andere bevolkingsgroepen.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar, de basisschoolleeftijd
Omdat in Nederland een leerplicht geldt, moeten alle kinderen, ook kinderen van 
migranten en ongeacht hun verblijfsstatus, vanaf de leeftijd van vijf jaar naar school. 
Vrijwel alle kinderen gaan echter naar de basisschool vanaf hun vierde verjaardag. In 
2010 waren er 7.700 kinderen van Chinese origine in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar 
in Nederland. Dat is 0,4% van alle kinderen in deze categorie van de basisschoolleeftijd. 
Daarvan is 89% van de tweede generatie en 11% is eerste generatie. Over de prestaties 
in het basisonderwijs van kinderen van Chinese herkomst hebben we helaas geen 
 informatie.

Schakelklassen voor kinderen met taalachterstand
Sinds 2006 zijn in het basisonderwijs schakelklassen ingericht als instrument voor de 
bestrijding van onderwijsachterstanden.10 Deze schakelklassen zijn bedoeld voor alle 
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kinderen met een taalachterstand, zowel autochtoon als allochtoon, zowel met hun 
ouders meegekomen migrantenkinderen als hier geboren kinderen. De kinderen krijgen 
een aantal uren apart les, soms alle uren. Na hooguit een jaar in een schakelklas gaan 
zij naar het reguliere onderwijs. Om een goede overgang naar het voortgezet onderwijs 
mogelijk te maken, kunnen deze kinderen na het basisonderwijs ook deelnemen aan 
een kopklas. Hoeveel kinderen van Chinese herkomst participeren in een schakel- of 
kopklas is niet bekend.11 Wel weten we dat de vroege eerste generatie migrantenkinde-
ren er niet veel aan deelnamen. Dit kwam vooral doordat Chinese kinderen die met hun 
ouders meekwamen, als gevolg van de expansie van Chinees-Indische restaurants in de 
tweede helft van de vorige eeuw, zeer verspreid over het land woonden. Zij waren vaak 
de enige kinderen van niet-westerse herkomst op school. Voor die enkelingen werden 
nauwelijks speciale voorzieningen getroffen; zij draaiden meestal gewoon mee in het 
reguliere basisonderwijs (Geense en Pels 1998; Vogels et al. 1999).

Chinese scholen
Sinds de jaren zeventig konden veel migrantenkinderen naast het reguliere onderwijs 
ook onderwijs in eigen taal of cultuur volgen (oe tc) (Turkenburg 2001, 2002). Goede 
kennis van de moedertaal zou onder meer het leren van de Nederlandse taal bespoedi-
gen en de leerprestaties ten goede komen. Kinderen van Chinese origine hadden geen 
toegang tot het van overheidswege gesubsidieerde eigentaal- en cultuuronderwijs, 
omdat de Chinese bevolkingsgroep niet onder het officiële minderhedenbeleid viel. 
Chinese ouders merkten echter dat hun kinderen slecht met hen en hun grootouders 
konden communiceren en weinig wisten van de Chinese cultuur, iets wat zij een groot 
tekort vonden. De Chinese gemeenschap heeft toen op eigen initiatief en met eigen mid-
delen in diverse grotere steden Chinese scholen opgericht (Vogels et al. 1999). Kinderen 
van Chinese afkomst konden daar – en kunnen dat nog steeds – (op zaterdag) les krijgen 
in de Chinese taal en cultuur. Hoeveel kinderen hieraan deelnemen, is echter evenmin 
bekend. Dit komt onder meer doordat de Chinese scholen tegenwoordig in toenemende 
mate populair zijn onder autochtone Nederlanders die Mandarijn willen leren.

Deelname aan het voortgezet onderwijs
In het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten veel leerlingen in een gemengde 
klas waarin twee of soms drie onderwijsniveaus zijn vertegenwoordigd. In het derde jaar 
is de verdeling van leerlingen over niveaus van voortgezet onderwijs uitgekristalliseerd. 
Dat leerjaar geeft daarmee een goed beeld van de deelname van leerlingen aan die ver-
schillende onderwijsniveaus (tabel 3.4).
Van de leerlingen met een Chinese achtergrond zitten twee van de drie in havo/vwo 
en binnen havo/vwo zitten weer twee van de drie in het vwo. Hun deelname aan dit 
onderwijsniveau is hoog en is bovendien in de periode 2007/’08 tot en met 2009/’10 met 
3,5 procentpunten gestegen. In het vmbo treffen we Chinese leerlingen overwegend 
aan in de gemengde of theoretische leerweg. Zij zitten daardoor meer dan autochtone 
Nederlanders en veel meer dan leerlingen uit andere bevolkingsgroepen in de hoogste 
niveaus van het voortgezet onderwijs (Gijsberts en Dagevos 2009). Het harde werken aan 
 schoolsucces dat wordt gestimuleerd door de ouders, lijkt vruchten af te werpen.  
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In het  voortgezet onderwijs is bij jongeren van Chinese herkomst, in tegenstelling tot 
bij jongeren uit de vier grote migrantengroepen, geen sprake van onderwijsachterstand 
ten opzichte van autochtone Nederlanders. Ook uit Iran afkomstige scholieren doen 
het goed in het voortgezet onderwijs en bevinden zich daar met een op de autochtone 
Nederlanders vergelijkbaar niveau (Vogels 2011). De uit China en Hongkong afkomstige 
scholieren steken daar echter met kop en schouders bovenuit.

Tabel 3.4

Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijsa naar onderwijsniveaub en etnische herkomst, 

2007/’08-2009/’10c d (in procenten)

vmbo basis vmbo kader vmbo gl/tl havo/vwoe totaal

Chinees
2007/’08 6,0 7,6 22,4 64,0 100
2008/’09 5,7 8,2 22,6 63,6 100
2009/’10 4,5 6,4 21,6 67,5 100

Turks 27,6 21,0 28,3 23,1 100
Marokkaans 27,3 21,2 28,3 23,2 100
Surinaams 20,4 19,0 28,3 32,3 100
Antilliaans 27,2 19,6 23,7 29,5 100
autochtoon Nederlands 11,0 14,0 26,2 48,8 100

a Exclusief leerlingen in het praktijkonderwijs.
b In het vmbo zijn verschillende leerwegen: basis en kader (beroepsgerichte leerwegen) en 

gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl).
c Het schooljaar 2009/’10 betreft voorlopige cijfers.
d Cijfers van de deelname van de vier grootste migrantengroepen betreffen het schooljaar 2009/’10.
e Inclusief een gering percentage leerlingen in gemeenschappelijke leerjaren (meestal een 

combinatie van havo/vwo).

Bron: cbs (op verzoek verstrekte gegevens)

Deelname aan middelbaar beroepsonderwijs
Hierboven zagen we dat Chinees-Nederlandse scholieren goed vertegenwoordigd zijn op 
de hoogste niveaus van het voortgezet onderwijs. In het middelbaar beroepsonderwijs 
zien we grotendeels eenzelfde beeld. In vergelijking met autochtone Nederlanders en 
leerlingen uit de vier grote migrantengroepen nemen Chinese Nederlanders (veel) vaker 
deel aan niveau 4 in het mbo (tabel 3.5). Opmerkelijk is overigens wel dat ze ook relatief 
vaak in niveau 1 zitten. Alleen de Antilliaans-Nederlandse mbo’ers treffen we daar nog 
vaker aan. Daar staat tegenover dat Chinees-Nederlandse mbo’ers beduidend minder 
vaak participeren in de basisberoepsopleiding (niveau 2) en een met Turkse en Marok-
kaanse Nederlanders overeenkomende deelname aan vakopleidingen (niveau 3) kennen.
Chinees-Nederlandse scholieren zitten dus in het middelbaar beroepsonderwijs vaker 
dan scholieren uit andere bevolkingsgroepen in het hoogste niveau. Hier is net als in het 
voortgezet onderwijs geen sprake van een onderwijsachterstand.
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Tabel 3.5

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs,a naar niveaub en etnische herkomst, 

2006/’07-2008/’09c (in procenten)

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal

Chinees
2006/’07 6,7 19,8 23,3 50,2 100
2007/’08 7,1 19,0 21,4 52,5 100
2008/’09 8,4 18,8 22,3 50,5 100

Turks 6,6 34,4 23,4 35,6 100
Marokkaans 6,8 32,8 22,0 38,4 100
Surinaams 5,2 29,0 26,3 39,5 100
Antilliaans 9,8 32,5 25,3 32,4 100

autochtoon 3,0 24,4 27,3 45,2 100

a Onderwijsdeelname per 1 oktober, exclusief personen die geen onderwijs volgen maar staan 
ingeschreven voor het afleggen van een examen.

b Niveau 1 = assistentenopleiding, niveau 2 = basisberoepsopleiding, niveau 3 = vakopleiding, 
niveau 4 = middenkader- en specialistenopleiding.

c Cijfers van deelname van de vier grootste migrantengroepen betreffen het schooljaar 2008/’09.

Bron: cbs (op verzoek verstrekte gegevens)

Lage voortijdige uitval uit het voortgezet onderwijs voor Chinees-Nederlandse 
jongeren
Een onderwijsloopbaan is alleen succesvol als deze wordt afgemaakt en niet voortijdig 
wordt afgebroken. Hoe verhouden Chinese Nederlanders zich tot andere groepen leerlin-
gen wat voortijdige schooluitval betreft? Leerlingen met een niet-westerse achtergrond, 
zo weten we uit onderzoek, lopen een relatief groot risico op schooluitval. Zij zitten niet 
alleen vaker in de lagere vmbo-leerwegen (waar de kans op uitval hoog is), maar ze lopen 
binnen de lagere vmbo-leerwegen ook meer risico dan autochtone Nederlandse leerlin-
gen (Herweijer 2008).
In tabel 3.6 vergelijken we de voortijdige schooluitval van Chinees-Nederlandse scholie-
ren uit het voortgezet onderwijs met die van de scholieren afkomstig uit de vier grootste 
migrantengroepen en autochtone Nederlanders. Het beeld voor de Chinees-Nederlandse 
jongeren blijkt gunstig. Zij vallen, net als autochtone Nederlanders, weinig en het minst 
vaak uit. Van de vier grote migrantengroepen benaderen Turks-Nederlandse jongeren 
die lage uitval uit het voortgezet onderwijs nog het meest, bij de drie andere bevolkings-
groepen is de uitval hoger. Bij alle groepen is de voortijdige schooluitval in 2008/’09 ten 
opzichte van de eerdere meetjaren afgenomen.
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Tabel 3.6

Voortijdige schoolverlatersa in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, naar 

etnische herkomst, 2006/’07-2008/’09 (in procenten van het aantal leerlingen)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

voortgezet onderwijs
2006/’07 1,8 2,3 2,2 2,4 3,1 1,4
2007/’08 1,3 1,8 2,1 2,0 2,8 1,2
2008/’09 0,8 1,5 1,7 1,8 2,3 1,0

middelbaar beroepsonderwijsb

2006/’07 13,4 14,7 15,9 15,6 17,4 9,6
2007/’08 12,7 13,5 15,8 15,7 17,7 9,4
2008/’09 11,1 11,4 13,7 14,3 15,9 8,5

a Leerlingen die het onderwijs hebben verlaten zonder een diploma van de havo, het vwo of 
minimaal niveau 2 van het mbo.

b Inclusief examenleerlingen (extraneï).

Bron: cbs (op verzoek verstrekte gegevens)

Chinees-Nederlandse jongeren verlaten vaker dan autochtone Nederlanders het 
mbo
Het probleem dat leerlingen de school verlaten zonder diploma op het niveau van een 
startkwalificatie is in het middelbaar beroepsonderwijs veel groter dan in het voort-
gezet onderwijs. Jaarlijks vertrekt een op de tien deelnemers zonder de opleiding te 
hebben afgerond; in het voortgezet onderwijs doet maar een op de honderd leerlingen 
dat. De voortijdige uitval van niet-westerse groepen uit het mbo is nog hoger dan die 
van autochtone Nederlandse deelnemers. Dit is voor een deel het gevolg van de over-
vertegenwoordiging van leerlingen met een niet-westerse achtergrond op de lagere 
niveaus van het mbo, waar de kans op uitval hoe dan ook groot is (Herweijer 2008).
Zoals hiervoor duidelijk werd, zitten Chinees-Nederlandse leerlingen in het mbo vaak 
in niveau 4-opleidingen, maar ook relatief vaak in niveau 1. Vanwege de eerdere bevin-
dingen waarin Chinees-Nederlandse jongeren gunstige onderwijsposities innemen, 
verwachtten we dat de uitval uit het mbo laag zou zijn. Zo verwachtten we dat zij minder 
vaak uitvallen dan jongeren uit de vier grote groepen, omdat die vaker aan de risico-
volle niveaus 1 en 2 deelnemen. Die verwachtingen komen niet helemaal uit (tabel 3.7). 
Chinees-Nederlandse jongeren verlaten het mbo vaker zonder diploma dan autochtone 
Nederlanders en ongeveer even vaak als Turkse Nederlanders. Aangezien de Turks-Neder-
landse leerlingen het minst vaak uitvallen van de vier grote niet-westerse groepen, doen 
de Chinees-Nederlandse leerlingen het in vergelijking met die groepen zeker niet slecht. 
Gunstig is ook dat de uitval uit het mbo in vergelijking met de voorgaande meetjaren is 
afgenomen. Bij de andere bevolkingsgroepen, inclusief de autochtone Nederlanders, is 
de uitval overigens eveneens gedaald.
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Deelname aan hoger onderwijs
De instroom in het hoger onderwijs is eveneens een relevante indicator voor de onder-
wijspositie van een bevolkingsgroep in Nederland. Op grond van de deelname van 
Chinees-Nederlandse scholieren aan de hogere niveaus in het voortgezet onderwijs valt 
ook een relatief hoge deelname aan het hoger onderwijs te verwachten. Hoe hoog die 
is, is echter lastig aan te geven, omdat de berekening wordt verstoord door de studie-
migratie uit China.12 Dit valt af te leiden uit figuur 3.3. De aantallen eerste generatie 
Chinese studenten die jaarlijks in het hoger onderwijs instromen zijn fors hoger dan 
bij de tweede generatie. Daardoor is de instroom in het hoger onderwijs veel hoger dan 
zonder studiemigratie het geval zou zijn, en geeft dat in zijn algemeenheid geen goed 
inzicht in hoe de Chinees-Nederlandse bevolkingsgroep er voor staat. Dit geldt overigens 
ook voor andere migrantengroepen waaronder veel studiemigratie plaatsvindt.

Figuur 3.3

Instroom van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs naar onderwijsniveau en generatie, 

2007/’08-2009/’10 (in absolute aantallen)
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Bron: cbs (op verzoek verstrekte gegevens)

Bovendien zijn de eerste generatie Chinese studenten gemiddeld drie jaar ouder dan de 
tweede generatie, waardoor de referentiecategorie van 18-20-jarigen voor de berekening 
van de jaarlijkse instroom in het hoger onderwijs ook niet voldoet. Om die redenen laten 
we de instroom van de eerste generatie hier buiten beschouwing en concentreren we 
ons op die van de tweede generatie.
In het studiejaar 2009/’10 is 85% van de tweede generatie Chinese Nederlanders van 18-20 
jaar begonnen aan een studie in het hoger onderwijs. Dat is veel meer dan de instroom 
van de autochtone Nederlandse bevolking, die bedraagt 59%. De instroom van de tweede 
generaties van de Turks-, Marokkaans-, Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse bevol-
kingsgroepen blijven daarbij achter of evenaren die van de autochtone Nederlanders  
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(zie ook cbs 2010). Ook in het hoger onderwijs is dus geen sprake van een achterstand 
bij Chinese Nederlanders, integendeel, hun positie overstijgt die van alle besproken 
 groepen.

Blijven studiemigranten na hun afstuderen in Nederland?
Studiemigratie vanuit de Volksrepubliek China begon in het begin van de jaren tachtig 
van de vorige eeuw en is vooral sinds het nieuwe millennium explosief gegroeid. Niet 
alleen konden Chinese jongeren vanaf de jaren tachtig gemakkelijker in een ander land 
gaan studeren, zij werden daar ook toe aangespoord door de Chinese overheid. Het doel 
was dat zij de in het buitenland opgedane kennis en vaardigheden na hun terugkeer voor 
de ontwikkeling van China zouden aanwenden. Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, steeg 
studiemigratie als motief om naar Nederland te komen van nagenoeg niet voorkomend 
in 1995 tot ongeveer 50% in 2009. Een deel daarvan is inmiddels teruggekeerd of gemi-
greerd naar een ander land. Dat ook een deel van de recent gearriveerde studiemigranten 
op den duur terug zal keren, is welhaast zeker, maar een ander deel zal hier blijven en op 
de arbeidsmarkt aan de slag gaan.13

Verwarring over status hoger beroepsonderwijs
Figuur 3.3 laat onder meer zien dat de eerste generatie studenten van Chinese afkomst 
ongeveer gelijk over hbo en universiteit verdeeld zitten. Uit de Survey Integratie Nieuwe 
Groepen van 2009 (sing’09) valt op te maken dat een op de tien recent gearriveerde Chi-
nese migranten met een buitenlandse universitaire opleiding hier in het hbo zit of hier 
een hbo-diploma heeft behaald. Chinese studenten merken op dat er onduidelijkheid 
bestaat over het niveau van de Nederlandse opleidingen. De Nederlandse hbo’s werven 
actief studenten in het buitenland waarbij zij zich presenteren als university of professiona-
lism of university of applied sciences. Dit blijkt kandidaten op het verkeerde been te zetten. 
Chinese bachelors en masters denken zich aan te melden voor een vervolgopleiding aan 
een Nederlandse universiteit, maar eenmaal in Nederland ontdekken zij terechtgekomen 
te zijn op een niet-universitaire opleiding waar de graad van bachelor het eindniveau is. 
Bovendien levert een graad aan de universiteit de internationaal erkende titel bachelor 
of master of arts dan wel master of science op, maar geldt dat niet voor de hbo-bachelortitel. 
De Chinese studenten behalen daardoor op het hbo niet het door henzelf verwachte 
niveau. Dit geldt niet alleen voor Chinese studenten, maar door de Chinese prestatiecul-
tuur hebben zij er mogelijk wel meer last van. Hun ouders hebben vaak veel geld in hun 
scholing geïnvesteerd en hebben hoge verwachtingen van de buitenlandse opleiding van 
hun kind. Voor het kind is het besef niet op een universiteit te studeren met eerverlies en 
schaamte omgeven. Weinigen durven dit aan het thuisfront duidelijk te maken en blijven 
daarom zitten waar ze zitten, al hadden zij en hun familie een andere onderwijsloopbaan 
voor ogen.

3.4 Conclusies

De onderwijspositie van de totale groep Chinese Nederlanders is gunstig te noemen. In 
vergelijking met de vier grote migrantengroepen heeft de Chinese bevolkingsgroep een 
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hoog gerealiseerd opleidingsniveau en is zij vaak in het bezit van een startkwalificatie. 
Wel verschilt het niveau per migratiecategorie. De vroegst gearriveerde eerste generatie 
migranten (migratie voor 1990) zijn relatief vaak laagopgeleid, de recenter gearriveerde 
groepen zijn daarentegen vaak hoogopgeleid. Dat de vanaf 2000 gearriveerde migranten 
het vaakst hoogopgeleid zijn (47%), komt doordat de helft van die groep speciaal voor 
studie in het hoger onderwijs naar Nederland is gekomen. Laten we die groep buiten 
beschouwing, dan is het gerealiseerde opleidingsniveau van Chinese Nederlanders nog 
altijd hoger dan dat van de vier grootste migrantengroepen, maar niet langer hoger dan 
van autochtone Nederlanders.
Ook de tweede generatie met een voltooide opleiding heeft in vergelijking met andere 
bevolkingsgroepen een goede onderwijspositie: 86% van hen heeft een startkwalificatie, 
dat is meer dan bij de tweede generatie van de vier grootste migrantengroepen en meer 
dan bij autochtone Nederlanders.

In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs onderscheiden de Chinees-
Nederlandse scholieren zich van de vier grootste niet-westerse migrantengroepen en 
van de autochtone Nederlanders door een hogere tot veel hogere participatie op de 
hoogste niveaus van deze opleidingen (havo/vwo in het voortgezet onderwijs, niveau 4 
in mbo). Ook nemen zij meer dan andere bevolkingsgroepen, inclusief de autochtone 
Nederlanders, deel aan het hoger onderwijs. Dit laatste heeft onder meer te maken met 
de instroom van (eerste generatie) studiemigranten uit de Volksrepubliek China; een 
groep die na de studie voor een deel weer terug zal keren naar het land van herkomst. 
Als we alleen de instroom van de tweede generatie in het hoger onderwijs bekijken, dan 
blijkt de deelname van Chinese Nederlanders aan het hoger onderwijs nog steeds bijzon-
der hoog te zijn: 85% van de tweede generatie in de leeftijd van 18-20 jaar begint aan een 
opleiding op hbo of universiteit, terwijl 59% van de autochtone Nederlanders dat doet.

Door de toestroom van studiemigranten in het nieuwe millennium is de samenstelling 
van de Chinese bevolkingsgroep in Nederland veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de 
onderwijspositie van de bevolkingsgroep als geheel (die is hoger dan zonder die groep), 
maar het laat onverlet dat de Chinese Nederlanders het bijzonder goed doen op school. 
In tegenstelling tot de vier grootste migrantengroepen kennen zij geen onderwijsach-
terstand ten opzichte van autochtone Nederlanders, integendeel zelfs, vaak doen ze het 
beter dan autochtone Nederlanders.

Noten

1 Voor de bepaling van het opleidingsniveau zijn we uitgegaan van de opgave van de respondenten 

zelf. Het niveau van een buitenlandse opleiding is echter niet altijd vergelijkbaar met een bestaande 

Nederlandse opleiding, waardoor we rekening moeten houden met enige onzekerheid over de hoog-

te van in het buitenland behaalde diploma’s. Migranten merken zo’n verschil bijvoorbeeld als zij hun 

buitenlands diploma in Nederland laten waarderen.

2 We merken op dat dit beeld van het opleidingsniveau van de Chinese bevolkingsgroep afwijkt van 

dat van het cbs. Het cbs telt in het Opleidingsregister met name minder laagopgeleide Chinezen 
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en meer Chinezen op mbo/havo/vwo-niveau. Mogelijk komt dit onder andere doordat de groep 

van 40 jaar en ouder minder goed in het cbs-bestand vertegenwoordigd is, terwijl vooral die groep 

laagopgeleid is, zoals we hierna zullen zien. Waarom het cbs meer mbo/havo/vwo-gediplomeerden 

vindt, blijft echter onduidelijk.

3 Voor deze vergelijking is gebruikgemaakt van de gegevens uit si m’06. Over dit onderzoek is gerap-

porteerd in het Jaarrapport Integratie 2007 van Dagevos en Gijsberts (2007).

4 Kinderen van Chinese afkomst, die met hun ouders mee naar Nederland zijn gekomen (een derde 

van de migranten was jonger dan 18 jaar bij de komst naar Nederland), hebben hier hun scholing 

vervolgd of zijn er hier mee begonnen. Zij worden in de literatuur ook wel ‘anderhalf generatie’ of 

‘tussengeneratie’ genoemd. Zij hebben overeenkomsten met de eerste en de tweede generatie mi-

granten. Wij beschouwen hen hier echter als behorende tot de eerste generatie. Daardoor is in de 

tabel niet zichtbaar dat zij als groep een hoger opleidingsniveau bereikten dan hun ouders.

5 De eu hanteert als indicator voor het aandeel jongvolwassenen met een startkwalificatie de leeftijds-

categorie van 20 tot en met 24 jaar. Wij gaan uit van de leeftijdscategorie 20 tot en met 34 jaar, onder 

andere omdat onderzoek laat zien dat een deel van de jongvolwassenen ouder dan 24 jaar alsnog de 

startkwalificatie haalt (Herweijer 2008).

6 De vroegste groep eerste generatie (gekomen voor 1990) is hier niet genoemd omdat er maar heel 

weinig jongvolwassenen in de leeftijd van 20 tot en met 34 jaar) bij zijn.

7 Vogels et al. (1999) verhaalt bijvoorbeeld van een uit de Volksrepubliek China afkomstige man die als 

kruidenapotheker was geschoold, maar zijn beroep tot zijn grote frustratie in Nederland niet mocht 

uitoefenen. Hij heeft vervolgens tot zijn pensioen als kok in de Chinese horeca gewerkt.

8 Studiemigranten zullen hun buitenlandse diploma’s moeten overleggen om toegelaten te worden 

tot een Nederlandse hbo of universiteit. Dat slechts twee derde het diploma heeft laten waarderen, is 

dan opmerkelijk weinig, tenzij overlegging als iets anders dan waardering is opgevat.

9 Voor de deelnamecijfers maken we gebruik van gegevens van het cbs, omdat die betrekking hebben 

op de gehele schoolgaande populatie en omdat de sing’09-enquête geen informatie bevat over de 

leeftijdscategorie van 4 tot 15 jaar.

10 Tot 2006 werden jonge kinderen die met hun ouders naar Nederland waren gekomen in het basison-

derwijs zo nodig opgevangen in aparte klassen voor ‘neveninstromers’, de zogenoemde internatio-

nale schakelklassen (isk). Deze kinderen beheersen het Nederlands niet of te slecht om direct in het 

reguliere onderwijs mee te draaien.

11 Gegevens over het schooljaar 2006/’07 laten zien dat ongeveer 1000 neveninstromers deelnamen aan 

61 schakelklassen, terwijl daarnaast ongeveer 1250 kinderen met een taalachterstand in 115 schakel-

projecten participeerden (Mulder et al. 2008). In het schooljaar 2007/’08 nam het aantal schakelklas-

sen voor leerlingen met taalachterstand enorm toe (verdrievoudigd naar 354), maar voor nevenin-

stromers kwamen er in totaal 14 schakelklassen bij (van 61 naar 75) (Mulder et al. 2009).

12 Voor de berekening van de jaarlijkse instroom telt men gewoonlijk het aantal studenten dat voor het 

eerst in het hoger onderwijs instroomt en deelt dit aantal op een fictief leeftijdscohort. Dit cohort 

omvat het gemiddelde aantal jongeren in de leeftijdscategorie waarin men normaal gesproken aan 

het hoger onderwijs begint, namelijk 18-20 jaar.

13 Zo werkt 28% van de groep die vanaf 2000 is gekomen om hier te studeren nu in een baan van dertien 

uur of meer. Hoeveel ex-studenten intussen zijn teruggekeerd is echter niet bekend.
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4 Taalbeheersing

Mérove Gijsberts

– De Nederlandse taal is een probleem voor veel Chinezen van de eerste generatie, het 

meest voor de na 2000 gekomen Chinese migranten.

– Mandarijn is de taal van degenen die na 1990 naar Nederland zijn gemigreerd; de tweede 

generatie spreekt in meerderheid Kantonees, net als hun ouders die voor 1990 zijn 

gemigreerd.

– De tweede generatie spreekt het Nederlands goed; van de tweede generatie spreekt een 

op de vijf geen Chinese taal meer.

4.1 Verwerving van het Nederlands of behoud van de moedertaal?

Er is geen etnische groep die zo veelvuldig in andere landen is neergestreken en waarbij 
de migratie al zo lang terug gaat als de Chinese groep. Het is daarom niet verwonderlijk 
dat er relatief veel onderzoek is gedaan naar de taalverwerving en taalbeheersing van 
Chinese immigranten, met name in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. Daar-
uit is onder meer naar voren gekomen, dat veel problemen met de taal van het land van 
bestemming worden ondervonden (bv. Pieke 1988; Geense en Pels 1998; Vogels et al. 
1999). Ook wordt duidelijk dat Chinese immigranten gericht zijn op het behoud van de 
moedertaal (bv. Luo en Wiseman 2000; Zhang en Slaughter-Defoe 2009). Tegelijkertijd 
wordt – in ieder geval in de Verenigde Staten –geconstateerd dat de moedertaal voor de 
tweede generatie minder belangrijk is (Zhang en Slaughter-Defoe 2009).
De Chinese populatie in Nederland staat bekend als relatief sociaal geïsoleerd. Dit is 
een kenmerk dat de verwerving van de tweede taal niet ten goede komt. Anderzijds 
kenmerkt de Chinese groep zich ook door factoren die de verwerving van een nieuwe 
taal juist vergemakkelijken: zij wonen bijvoorbeeld relatief gespreid over het land, zijn 
vaak al langer in Nederland en zijn – in vergelijking met veel andere migrantengroepen 
– goed opgeleid (voor het belang van deze factoren voor de verwerving van een tweede 
taal zie Carliner 1995). Wat betekent dit voor de taalbeheersing in het Nederlands? En wat 
betekent dit voor het behoud van de moedertaal, met name voor de tweede generatie 
Chinese Nederlanders? Deze vragen staan hier centraal. Allereerst gaan we in op de mate 
waarin Chinese Nederlanders de Nederlandse taal beheersen en deze taal in de thuissitu-
atie gebruiken. Vervolgens bekijken we welke Chinese talen de in Nederland woonachti-
ge Chinezen spreken en hoe hun taalvaardigheid in de moedertaal is. Ten slotte besteden 
we aandacht aan diegenen van de Chinese eerste generatie die cursussen hebben gevolgd 
om de Nederlandse taal (beter) te beheersen.
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4.2 De beheersing en het gebruik van de Nederlandse taal

Chinese Nederlanders hebben veel moeite met de Nederlandse taal
Een aanzienlijk deel van de Chinese groep in Nederland heeft moeite met de Neder-
landse taal of spreekt helemaal geen Nederlands.1 Zoals altijd bij de taalvaardigheid van 
migranten hebben ook Chinese Nederlanders de minste moeite met het Nederlands 
in een gesprek (waarbij het verstaan makkelijker gaat dan het spreken), daarna bij het 
lezen en de meeste moeite met het schrijven in het Nederlands (tabel 4.1). Van de totale 
groep heeft bijvoorbeeld 33% veel moeite met het Nederlands in een gesprek (of spreekt 
helemaal geen Nederlands) en maar liefst 45% heeft veel moeite bij het schrijven in het 
Nederlands. Toch heeft ruim een derde van de Chinese Nederlanders nooit moeite met 
het Nederlands, of dat nu in een gesprek, bij het lezen of bij het schrijven is. Het betreft 
hier voornamelijk de tweede generatie zoals we verderop zullen zien. Overigens valt hier 
op dat bij degenen die zeggen nooit problemen te ondervinden met het Nederlands, er 
maar weinig onderscheid is tussen het kunnen spreken, lezen of schrijven. Dit is eerder 
ook naar voren gekomen bij de twee grootste migrantengroepen: de Turkse en Marok-
kaanse Nederlanders (Turkenburg en Gijsberts 2007).
Deze gegevens zijn echter gebaseerd op eigen inschatting van de Chinese respondenten. 
Het zou kunnen dat respondenten de mate waarin zij het Nederlands machtig zijn over- 
of onderschatten. Daarom is een vergelijking gemaakt tussen de eigen inschatting van de 
taalbeheersing en die van de interviewer. Het blijkt dat beide schattingen – net als in eer-
der onderzoek onder migranten (Turkenburg en Gijsberts 2007) – sterk overeenkomen 
(correlatie 0,78). Volgens de inschatting van de interviewers beheerst 48% van de Chinese 
respondenten het Nederlands goed, 22% slecht en de rest (30%) zit daar tussenin.2

In vergelijking met andere migrantengroepen blijft de beheersing van het Nederlands 
onder Chinese Nederlanders duidelijk achter (zie ook Vogels et al. 1999). Dat hun taal-
beheersing achter blijft bij die van Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is niet 
verwonderlijk; zij zijn, via het onderwijs maar ook in het algemeen veel vaker in aan-
raking gekomen met het Nederlands, want voor velen is het hun moedertaal. Maar 
ook Marokkaanse Nederlanders spreken de Nederlandse taal aanzienlijk beter dan 
de Chinese groep. Zelfs in vergelijking met de Turkse groep (die van de vier grootste 
migranten groepen het Nederlands het minst goed beheerst) doen Chinese Nederlanders 
het als groep slechter (tabel 4.1). De verschillen ten opzichte van de vier grootste 
 migrantengroepen zijn geen gevolg van een groter aandeel tweede generatie binnen 
deze groepen, want deze aandelen wijken niet veel af van die onder de Chinese groep in 
Nederland.3
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Tabel 4.1

Beheersing van de Nederlands taal naar etnische herkomst (in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

problemen met Nederlands in gesprek
vaak/altijda 33 23 15 1 3
soms 31 30 25 6 15
nooit 36 47 60 93 82

problemen met Nederlands bij lezen
vaak/altijda 37 24 19 2 2
soms 24 25 18 6 8
nooit 40 51 63 93 90

problemen met Nederlands bij schrijven
vaak/altijda 45 33 24 3 4
soms 20 19 17 5 12
nooit 35 49 59 92 84

a Inclusief degenen die aangeven helemaal geen Nederlands te spreken.

Bron: Chinese Nederlanders: scp (sing’09); overige groepen: scp (sim’06)

De tweede generatie spreekt het Nederlands goed
Uitgesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken valt op dat er aanzienlijke verschil-
len binnen de Chinese groep bestaan in de beheersing van de Nederlandse taal (tabel 
4.2). De eerste generatie die na 2000 is gekomen spreekt het Nederlands het slechtst. Zij 
scoren 1,5 op een schaal van 1 tot 3, waarbij 1 staat voor een slechte en 3 voor een goede 
beheersing van het Nederlands. Dit heeft te maken met hun relatief korte verblijfsduur, 
maar ook met het hoge aandeel studiemigranten binnen deze groep. Zij zijn naar Neder-
land gekomen om Engelstalige universitaire studies te gaan volgen en hun verblijf zal in 
veel gevallen tijdelijk zijn (zie hoofdstuk 2 en 3).
Een langere verblijfsduur betekent een betere beheersing van de taal van het bestem-
mingsland (Carliner 1995; Jia et al. 2002): degenen die voor 1990 zijn gekomen spreken 
het Nederlands gemiddeld genomen wat beter dan degenen die tussen 1990 en 2000 zijn 
gekomen; en zij spreken het weer beter dan degenen die na 2000 zijn gemigreerd. Ook 
de leeftijd bij aankomst is van belang (Jia en Aaronson 2003): hoe jonger men migreert, 
hoe sneller men de taal van het land van bestemming oppikt. Een groot gedeelte van 
de eerste generatie Chinezen is na de schoolgaande leeftijd naar Nederland gekomen 
(hoofdstuk 2) en heeft daardoor gemiddeld genomen veel problemen met de Nederland-
se taal, meer dan bijvoorbeeld de eerste generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
(Turkenburg en Gijsberts 2007).
Wanneer we de na 2000 gemigreerde Chinezen, die het Nederlands veruit het minst 
beheersen, uit het totaalbeeld filteren, komt de gemiddelde taalbeheersing van de 
 Chinese groep als geheel zo’n beetje op het niveau van de Turkse groep. Het beeld wordt 
dan dus iets gunstiger, maar de beheersing van het Nederlands ligt nog steeds op een 
laag niveau. De Turkse eerste generatie spreekt het Nederlands immers relatief slecht.
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Het contrast met de tweede generatie Chinese Nederlanders is groot: zij hebben  nauwelijks 
tot geen problemen met de Nederlandse taal en scoren gemiddeld een 2,9 op de schaal 
waarbij een score van 3 staat voor de beste taalvaardigheid. Verder kan worden gecon-
stateerd: hoe jonger men is, hoe beter men het Nederlands spreekt; de laagst opgeleiden 
 spreken het Nederlands het slechtst (Chiswick en Miller 1992; Carliner 1995).
Chinese mannen spreken het Nederlands gemiddeld genomen wat beter dan vrouwen. Hier 
speelt waarschijnlijk een rol dat onder de mannen het aandeel tweede generatie groter is, 
terwijl zich onder de vrouwen relatief meer studiemigranten bevinden (zie hoofdstuk 2).
De inschatting van de taalbeheersing van de respondenten door de interviewers bevestigt 
het hierboven geschetste beeld: recent gemigreerde Chinezen spreken de Nederlandse taal 
veruit het slechtst en de langst in Nederland verblijvende Chinezen (voor 1990 gekomen) 
spreken de taal een stuk beter dan degenen die tussen 1990 en 2000 zijn gekomen, Chinese 
mannen spreken de taal beter dan de vrouwen, jongeren spreken de taal beter dan de oude-
ren en de hoger opgeleiden beter dan de lager opgeleiden. Onder de hoogst opgeleiden 
(hbo/wo) is de taalbeheersing weer wat minder goed. Dit komt door het hoge aandeel stu-
die- en kennismigranten in deze categorie, die zoals gezegd de Nederlandse taal vaak niet 
of slecht beheersen.4 Daar staat tegenover dat de veelal hoogopgeleide tweede generatie 
het Nederlands juist wel goed beheerst. Beide categorieën bepalen het beeld van de hoogst 
opgeleiden.

Tabel 4.2

Beheersing van de Nederlandse taal van Chinese Nederlanders naar migratiegeneratie, opleidings niveau 

en geslacht, 2009 (in schaalgemiddelden)a

beheersing van het Nederlands

1e generatie, migratie voor 1990 1,9
1e generatie, migratie 1990-2000 1,8
1e generatie, migratie vanaf 2000 1,5
2e generatie 2,9

max. bao 1,5
vbo/mavo 1,9
mbo/havo/vwo 2,3
hbo/wo 2,1

man 2,0
vrouw 1,9

totaal 2,0
totaal (zonder 1e generatie, migratie vanaf 2000) 2,2

a Van de drie items met betrekking tot taalbeheersing in het Nederlands (gesprek, lezen,schrijven) 
is een schaal gemaakt die loopt van 1 (slechte taalbeheersing) tot 3 (goede taalbeheersing). 
De Cronbach’s alpha van de schaal is 0,93; N = 1016.

Bron: scp (sing’09)
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Het Nederlands wordt weinig gesproken in de gezinssituatie
Van de Chinese Nederlanders spreekt ruim een kwart vaak of altijd Nederlands met de 
partner en met de kinderen (figuur 4.1). Onder de inwonende kinderen van Chinese 
origine geeft eenzelfde aandeel aan vaak of altijd Nederlands met de ouders te spreken. 
Een aanzienlijk aandeel geeft aan soms Nederlands met partner, kinderen of ouders te 
spreken. Bijna de helft van de Chinese Nederlanders spreekt echter nooit Nederlands met 
de partner en rond de 30% spreekt het nooit met zowel kinderen als ouders. Er wordt dus 
vaker Nederlands gesproken tussen Chinese ouders en hun kinderen dan tussen de part-
ners onderling.
Wederom valt een vergelijking met Turkse en Marokkaanse Nederlanders niet gunstig 
uit. Onder die groepen is het evenmin vanzelfsprekend om Nederlands met elkaar te pra-
ten: 43% van de Turkse en 36% van de Marokkaanse Nederlanders sprak (in 2006) nooit 
Nederlands met de eigen partner en een kwart nooit met de eigen kinderen (Turkenburg 
en Gijsberts 2007). Hier blijkt dat onder Chinese Nederlanders nog minder vaak Neder-
lands wordt gesproken in de gezinssituatie.

Figuur 4.1

Gebruik van de Nederlandse taal met partner, kinderen en ouders onder Chinese Nederlanders, 2009 

(in procenten)
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a Deze vraag is alleen gesteld aan mensen met een partner (N = 523).
b Deze vraag is alleen gesteld aan mensen met kinderen (N = 504).
c Deze vraag is alleen gesteld aan inwonende kinderen (N = 151).

Bron: scp (sing’09)
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Chinese vrouwen spreken vaker Nederlands in de gezinssituatie
Toch zijn er binnen de Chinese groep aanzienlijke verschillen in het gebruik van het 
Nederlands in de gezinssituatie (tabel 4.3).5 Chinese vrouwen spreken vaker Nederlands 
met hun partner en/of kinderen dan de mannen. Dit is niet verwonderlijk wanneer 
je bedenkt dat Chinese vrouwen aanzienlijk vaker een autochtone partner hebben 
dan omgekeerd (Van Agtmaal-Wobma en Nicolaas 2009). Naarmate Chinezen langer 
in Nederland verblijven, spreken ze vaker Nederlands met hun partner en kinderen, 
maar toch wordt onder de eerste generatie relatief weinig Nederlands gesproken in het 
gezin (Vogels et al. 1999). Het maakt daarbij weinig uit hoelang ze al in Nederland zijn. 
De tweede generatie maakt een enorme sprong: bijna iedereen spreekt vaak of altijd 
Nederlands met partner of kinderen. Er is ook een duidelijke relatie met het opleidings-
niveau. Naarmate het opleidingsniveau hoger is, wordt vaker Nederlands met partner 
en kinderen gesproken. Dit geldt overigens voor alle migrantengroepen. Het effect van 
het opleidingsniveau zou nog groter zijn als de Chinese studie- en kennismigranten het 
beeld voor de hoogst opgeleiden niet mede zouden bepalen. Ten slotte is er een duide-
lijke relatie met leeftijd (niet weergegeven): oudere Chinese Nederlanders spreken het 
Nederlands duidelijk minder in de gezins situatie dan jongeren.

Tabel 4.3

Het gebruik van het Nederlands in de gezinssituatie van Chinese Nederlanders naar migratiegenera-

tie, opleidingsniveau en geslacht, 2009 (in procenten)

spreekt minimaal soms 
Nederlands met partner

spreekt minimaal soms 
Nederlands met kinderen

1e generatie, migratie voor 1990 51 66
1e generatie, migratie 1990-2000 44 63
1e generatie, migratie vanaf 2000 44 53
2e generatie 95a 97a

max. bao 37 55
vbo/mavo 53 66
mbo/havo/vwo 58 81
hbo/wo 68 70

man 50 64
vrouw 55 68

totaal 53 66
totaal (zonder 1e generatie, migratie vanaf 2000) 55 68

a Gebaseerd op minder dan 60 (maar meer dan 35) cases.

Bron: scp (sing’09)
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4.3 Chinese talen

Van de tweede generatie spreekt een op de vijf geen Chinees
De taalvaardigheid in het Nederlands van Chinese Nederlanders is soms beperkt.  
Een goede beheersing van de moedertaal kan een reden zijn om minder te investeren 
in het leren van het Nederlands. Naarmate meer mensen in de omgeving eveneens deze 
taal spreken, is het in het dagelijks leven immers minder urgent om Nederlands te spre-
ken of het te leren.
Onder Chinese Nederlanders bestaan nauwelijks problemen met de Chinese taal. Ruim 
90% geeft aan een gesprek in de moedertaal te kunnen volgen (85% ja, 7% een beetje); 
slechts 8% zegt dit niet te kunnen. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen de generaties. 
Van de eerste generatie zegt circa 90% een gesprek in de moedertaal te kunnen volgen – 
de recent aangekomen eerste generatie het meest en de langst in Nederland verblijvende 
eerste generatie het minst. Van de tweede generatie kan 65% een gesprek in de moeder-
taal volgen (en 14% een beetje). Ruim 20% van de tweede generatie Chinese Nederlanders 
zegt helemaal geen gesprek in de Chinese taal te kunnen volgen en dat is een niet gering 
aandeel.

Mandarijn wordt iets meer gesproken dan Kantonees
De Chinese gemeenschap in Nederland is door de grote diversiteit in herkomstregio en 
taal intern gefragmenteerd (Rijkschroeff 1998; Vogels et al. 1999). De meeste Chinese 
Nederlanders spreken Mandarijn (48%), een iets kleiner percentage spreekt Kantonees 
(42%). Dit heeft natuurlijk te maken met de bevolkingsgroepen die er in Nederland zijn. 
Mandarijn is de officiële taal in China. Dit is de taal die op scholen wordt onderwezen. 
De recent gemigreerde Chinezen spreken Mandarijn. Wanneer deze groep niet wordt 
meegerekend, zijn de Kantonees sprekende Chinezen in Nederland in de meerderheid 
(zie tabel 4.4). Kantonees is het dialect dat in de provincie Kanton (Guangdong) wordt 
gesproken (Liu et al. 2008). Chinese immigranten uit Kanton en Hongkong spreken dit 
dialect. Het grootste deel van de vroegste eerste generatie is afkomstig uit Hongkong 
of de provincie Kanton. Naast Mandarijn en Kantonees spreekt 7% van de in Nederland 
woonachtige Chinezen Wenzhou en 3% een andere taal (bv. Mongools of Oeigoers).6

Hoewel Kantonees en Mandarijn beide Chinese talen zijn, verstaan de sprekers elkaar 
doorgaans niet (afgezien van degenen die beide talen beheersen; hoe vaak dit voorkomt 
is onbekend). Ook kan het zo zijn, dat personen die beide Kantonees spreken elkaar niet 
verstaan, omdat er Kantonese dialecten per dorp of district zijn. Het Kantonees dat in 
Nederland veel gesproken wordt, is Hongkong-Kantonees of standaard Kantonees, het 
meest gebruikte Kantonees. 
Chinezen in Nederland kunnen elkaar dus lang niet altijd verstaan. Wel kunnen zij via 
hun schrift met elkaar communiceren: er is namelijk een universele geschreven Chinese 
taal (Hanzi) die door iedereen kan worden gelezen (als ze naar school zijn geweest).7 
De Chinese kranten in Nederland zijn dan ook gericht op alle Chinese Nederlanders. 
 Overigens komen in het Mandarijn en Kantonees verschillende woorden (met name 
 uitdrukkingen) voor, dus ook in het schrift, maar dit betekent niet dat men elkaars 
 teksten niet kan lezen.
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Tabel 4.4

De Chinese taal die door Chinese Nederlanders wordt gesproken naar migratiegeneratie, opleidings-

niveau en geslacht, 2009 (in procenten)a

Mandarijn Kantonees Wenzhou anders

1e generatie, migratie voor 1990 23 63 12 3
1e generatie, migratie 1990-2000 64 26 7 3
1e generatie, migratie vanaf 2000 84 11 3 3
2e generatie 14 75 7 3

max. bao 41 46 8 4
vmbo/mavo 33 59 7 1
mbo/havo/vwo 36 51 9 3
hbo/wo 65 27 6 3

man 44 46 8 3
vrouw 52 38 7 3

totaal 48 42 7 3
totaal (zonder 1e generatie, migratie vanaf 2000) 33 55 9 3

a Wanneer de respondent meerdere talen uit het herkomstland beheerst, wordt gevraagd welke taal 
hij/zij het beste spreekt. Deze aandelen zijn gebaseerd op degenen die aangeven een gesprek in de 
moedertaal te kunnen volgen. Dit geldt voor 92% van de Chinese Nederlanders in dit onderzoek 
(N = 933).

Bron: scp (sing’09)

Tweede generatie spreekt in meerderheid Kantonees
Kijken we in tabel 4.4 naar de verdeling van de talen binnen de verschillende migratie-
groepen, dan zien we de migratiegeschiedenissen weerspiegeld (zie hoofdstuk 2). De 
in Nederland woonachtige Chinezen die voor 1990 zijn gekomen, spreken het vaakst 
 Kantonees (toen kwamen relatief veel Hongkong-Chinezen naar Nederland). Ook de 
tweede generatie spreekt in meerderheid Kantonees. Dit zijn grotendeels kinderen 
van deze langer geleden gekomen Chinezen. Degenen die na 1990 naar Nederland zijn 
gekomen spreken meestal Mandarijn, vooral degenen die na 2000 migreerden. Deze 
groepen zijn voor het grootste gedeelte uit de Volksrepubliek China afkomstig. De 
hoogst opgeleiden spreken doorgaans Mandarijn. Dit komt doordat zich onder hen veel 
studiemigranten bevinden (94% spreekt Mandarijn). De andere opleidingscategorieën 
laten veel meer een gelijke verdeling zien tussen Kantonees en Mandarijn sprekenden, 
maar de meerderheid spreekt Kantonees. Daarnaast blijkt – niet weergegeven in de 
tabel – dat ouderen het vaakst Kantonees spreken (59% van de 45-plussers). De jongere 
leeftijdsgroepen spreken vaker Mandarijn (53% respectievelijk 55% van de 15-24-jarigen 
en 35-44-jarigen). Dit heeft wederom te maken met de verschillende migratiegolven 
(Hongkong-Chinezen eerst, Volkrepubliek-Chinezen later). Ten slotte houden bij de 
mannen degenen die Mandarijn en Kantonees spreken elkaar in evenwicht, terwijl onder 
de vrouwen meer Mandarijn dan Kantonees wordt gesproken.
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Schriftelijke taalvaardigheid levert voor veel Chinese Nederlanders problemen op
We weten van verschillende aspecten van taalbeheersing (verstaan, spreken, lezen en 
schrijven) hoe deze in de moedertaal van Chinese Nederlanders worden beheerst. Dui-
delijk is dat de Chinese taal vooral moeite oplevert met lezen en schrijven (figuur 4.2). 
Dit is een algemeen bekend fenomeen en heeft te maken met de ingewikkeldheid van 
de Chinese karakers (Hanzi). In vergelijking met de herkomsttalen van andere migran-
tengroepen in Nederland is de samenhang tussen de mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid bij Chinese Nederlanders dan ook relatief laag.8

Toch heeft alles bijeengenomen slechts een minderheid van de Chinese Nederlanders 
problemen met de Chinese taal. Voor de mondelinge taalvaardigheid (verstaan en spre-
ken) gaat het om circa 22% die aangeeft vaak of soms problemen met de moedertaal te 
hebben. Voor de schriftelijke taalvaardigheid (lezen en schrijven) om circa 40%.

Figuur 4.2

Moeite met het verstaan, spreken, lezen en schrijven van de Chinese taal onder Chinese Nederlanders, 

2009 (in procenten)a
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a Degenen die aangeven geen Chinese taal te spreken zijn in de categorie ‘ja vaak, spreekt taal niet’ 
ondergebracht.

Bron: scp (sing’09)

Kijken we naar verschillen binnen de Chinese groep dan blijkt dat, zoals ook eerder is 
aangegeven, problemen met de Chinese taal zich voornamelijk voordoen bij de tweede 
generatie (tabel 4.5). De eerste generatie spreekt de moedertaal in grote meerderheid 
goed, vooral de recent aangekomen migranten. Verder blijkt dat studie- en arbeids-
migranten hun moedertaal beter beheersen dan gezinsmigranten, dat oudere mensen 
de Chinese taal doorgaans beter beheersen en dat Chinees-Nederlandse vrouwen iets 
beter Chinees spreken dan de Chinees-Nederlandse mannen.
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Tabel 4.5

De beheersing van de Chinese taal onder Chinese Nederlanders naar migratiegeneratie, opleidings-

niveau en geslacht, 2009 (in gemiddelden op een schaal van 1, slechte taalbeheersing, tot 3, goede 

taalbeheersing)a

beheersing van de Chinese taal

1e generatie, migratie voor 1990 2,6
1e generatie, migratie 1990-2000 2,7
1e generatie, migratie vanaf 2000 2,9
2e generatie 1,8

max. bao 2,6
vmbo/mavo 2,6
mbo/havo/vwo 2,4
hbo/wo 2,5

man 2,5
vrouw 2,6

totaal 2,5
totaal (zonder 1e generatie, migratie vanaf 2000) 2,4

a Deze schaal is gebaseerd op vier items (praten, verstaan, lezen, schrijven). De Cronbach’s alpha 
van de schaal is 0,92. Degenen die aangaven geen gesprek in een Chinese taal te kunnen volgen, 
zijn ingedeeld op de laagste taalvaardigheid (score 1). Het gaat in totaal om 83 personen.

Bron: scp (sing’09)

Er zijn overigens geen duidelijke verschillen tussen Mandarijn en Kantonees sprekende 
Chinese Nederlanders in de beheersing van het Nederlands. Als groep beheersen de-
genen die Kantonees spreken het Nederlands beter, maar dat komt doordat de tweede 
generatie in grote meerderheid Kantonees spreekt. Kijken we alleen naar de eerste 
generatie dan zijn er tussen beide taalgroepen nauwelijks verschillen. Wel is het in het 
algemeen zo dat een betere beheersing van het Nederlands onder de eerste generatie 
Chinezen samenhangt met een slechtere beheersing van de Chinese taal.9

4.4 Zich redden met Engels?

De Engelse taal biedt voor veel Chinese Nederlanders een alternatief
Voor veel Chinezen in Nederland is er een alternatieve taal voorhanden om zich mee te 
redden, namelijk het Engels. Van alle Chinezen in Nederland geeft twee derde aan het 
Engels te beheersen. Hiervan zegt 38% het Engels beter te spreken dan het Nederlands 
(tabel 4.6). Hoe goed men de Engelse taal daadwerkelijk beheerst weten we niet, maar 
wanneer we dit doorrekenen betekent het in ieder geval dat een kwart van de Chinese 
Nederlanders zich in Nederland (beter) met het Engels weet te redden (ze spreken 
het beter dan het Nederlands). Dit geldt (niet verrassend) het meest voor de recent in 
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 Nederland aangekomen Chinezen (na het jaar 2000). Van deze groep spreekt 78% Engels 
en redt 84% van degenen die de Engelse taal beheersen zich beter in het Engels dan in 
het Nederlands. Dit betekent dat twee van de drie na 2000 gekomen Chinezen zich beter 
in het Engels dan in het Nederlands kan redden. De rest van deze categorie redt zich of in 
het Nederlands of spreekt alleen Chinees. Voor de tweede generatie is het een heel ander 
verhaal. Bijna iedereen spreekt Engels (net zoals Nederlandse jonge mensen), maar hun 
beheersing van het Nederlands is in bijna alle gevallen beter dan die van het Engels.
Verder springen binnen de Chinese groep als geheel de hoogst opgeleiden (hbo- en 
wo-niveau) en vrouwen eruit. Zij redden zich verhoudingsgewijs het vaakst beter in het 
Engels dan in het Nederlands. Dit heeft te maken met de oververtegenwoordiging van 
studie- en kennismigranten in beide categorieën. Van de studiemigranten spreekt 90% 
beter Engels dan Nederlands. Overigens komt dit onder arbeidsmigranten ook relatief 
veel voor (63% van het aandeel dat Engels zegt te spreken, redt zich beter in het Engels 
dan in het Nederlands). Wanneer we de na 2000 gemigreerde Chinezen uit het totaal-
beeld filteren, redt nog maar een kleine minderheid (15%) van degenen die Engels zeggen 
te spreken zich beter in het Engels dan in het Nederlands (tabel 4.6). Het beeld wordt hier 
dus bepaald door de recent gemigreerde groep.

Tabel 4.6

Aandeel van de Chinese Nederlanders dat Engels spreekt en hiervan het aandeel dat beter Engels 

spreekt dan Nederlands, totaal en naar migratiegeneratie, opleidingsniveau en geslacht (in procen-

ten)

aandeel dat Engels 
spreekt

aandeel dat beter Engels 
spreekt dan Nederlands

1e generatie, migratie voor 1990 46 21
1e generatie, migratie 1990-2000 44 34
1e generatie, migratie vanaf 2000 78 84
2e generatie 95 2

max. bao 22 21
vmbo/mavo 48 21
mbo/havo/vwo 73 14
hbo/wo 93 55

man 62 29
vrouw 68 45

totaal 65 38
totaal (zonder 1e generatie, migratie vanaf 2000) 61 15

Bron: scp (sing’09)
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4.5 Het volgen van inburgerings- en taalcursussen door de eerste generatie

De helft van de eerste generatie heeft een taal-of inburgeringscursus gevolgd
We hebben tot slot gekeken hoeveel mensen iets hebben gedaan om Nederlands te 
leren (een inburgeringscursus, een taalcursus of beide). Van de eerste generatie Chinese 
Nederlanders heeft 20% een inburgeringscursus gevolgd. Daarnaast geeft 6% aan daar 
momenteel mee bezig te zijn. Deze cijfers gelden voor de gehele populatie Chinezen in 
Nederland. Het inburgeringsbeleid werd echter pas vanaf 1998 landelijk ingevoerd. Daar-
voor waren dat kleinschalige lokale programma’s. Dit blijkt ook uit de deelnamecijfers 
voor en na 1998. Van de Chinese Nederlanders die een inburgeringscursus volgden of nog 
volgen deed 24% dit tussen 1990 en 1998 en 76% in of na 1998.10 Een groot gedeelte van de 
eerste generatie Chinezen was al in Nederland voor de (landelijke) inburgering gestalte 
kreeg. Er is daarom ook gevraagd of men (buiten het inburgeringsprogramma) een taal-
cursus Nederlands heeft gevolgd. Van de eerste generatie Chinese Nederlanders heeft 
33% een taalcursus gevolgd en 9% geeft aan het (nog) van plan te zijn.
Ruim de helft (53%) van de Chinese eerste generatie in Nederland heeft een taalcursus 
en/of inburgeringscursus gevolgd om Nederlands te leren. De overige 47% heeft niets 
gedaan (tabel 4.7). Van degenen die tussen 1990 en 2000 naar Nederland zijn gekomen, 
volgde 69% een cursus. Dit is meer dan onder de andere verblijfsgroepen. Ook hebben 
duidelijk meer Chinese vrouwen van de eerste generatie een cursus gevolgd dan mannen 
(59% tegenover 46%).
Deze aandelen geven aan dat een groot deel van de Chinese eerste generatie de taal heeft 
willen leren. Overigens blijkt uit het onderzoek van Vogels et al. (1999) dat vrijwel ieder-
een die destijds geïnterviewd werd, aangaf wel eens aan een cursus Nederlands te zijn 
begonnen. Slechts weinigen bleken het te hebben afgemaakt. Gezien de achterblijvende 
taalbeheersing onder de eerste generatie Chinese Nederlanders is hier dus nog een 
wereld te winnen.
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Tabel 4.7

Het volgen van een inburgerings- en/of taalcursus onder eerste generatie Chinese Nederlanders naar 

migratiegeneratie, opleidingsniveau en geslacht, 2009 (in procenten)a

volgde inburgerings- 
en/of taalcursus

1e generatie, migratie voor 1990 42
1e generatie, migratie 1990-2000 69
1e generatie, migratie vanaf 2000 52

max. bao 52
vmbo/mavo 58
mbo/havo/vwo 55
hbo/wo 49

man 46
vrouw 59

totaal 53
totaal (zonder 1e generatie, migratie vanaf 2000) 53

a Het gaat om Chinese Nederlanders van de eerste generatie die een inburgeringscursus, een 
taalcursus of beide hebben gedaan. Dat laatste komt bijna niet voor. Het aandeel is inclusief 
degenen die momenteel bezig zijn met een cursus.

Bron: scp (sing’09)

4.6 Conclusies

Chinese Nederlanders hebben in vergelijking met andere migrantengroepen veel moeite 
met de Nederlandse taal en spreken weinig Nederlands in de context van het eigen 
gezin. Gezien het relatief hoge opleidingsniveau en de lange verblijfsduur van Chinezen 
in Nederland is het opvallend dat de taalbeheersing relatief slecht is. Al met al beant-
woorden onze bevindingen – althans voor de eerste generatie – aan het beeld van een 
gesloten en naar binnen gekeerde groep (zie ook hoofdstuk 8). Chinese Nederlanders 
spreken de Nederlandse taal minder goed dan Turkse Nederlanders, een groep die in 
vergelijking met andere migrantengroepen eveneens intern gericht is.
Toch is er een duidelijke relatie met verblijfsduur en opleidingsniveau: hoe langer 
 Chinese Nederlanders in Nederland zijn en hoe hoger het opleidingsniveau, hoe beter 
zij het Nederlands beheersen. Een uitzondering vormen de na 2000 in groten getale 
gekomen studie- en kennismigranten die weliswaar een hoog opleidingsniveau hebben, 
maar het Nederlands het minst goed beheersen. Het Engels biedt voor deze groep uit-
komst. Veel Chinese Nederlanders die het Nederlands niet (of niet goed) beheersen, kun-
nen zich wel verstaanbaar maken in het Engels. Wellicht voelen zij daarom geen urgentie 
om het Nederlands te leren. Toch heeft de helft van de eerste generatie wel een poging 
gedaan de Nederlandse taal te leren door hetzij een inburgerings- hetzij een taalcursus.
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Voor de tweede generatie Chinese Nederlanders is het beeld totaal anders. Zij commu-
niceren weliswaar met hun ouders in de moedertaal, maar spreken (volgens hun eigen 
opgave) goed Nederlands en spreken bovendien de Nederlandse taal in hun eigen gezin 
(met partner en/of kinderen). Een aanzienlijk gedeelte van de Chinese tweede generatie 
is de moedertaal helemaal kwijtgeraakt: een op de vijf spreekt geen Chinees. In ver-
gelijking met de eerste generatie heeft de tweede generatie een enorme sprong voor-
waarts gemaakt.
Voor de eerste generatie (en een deel van de tweede generatie) is het behoud van de moe-
dertaal wel belangrijk. Er is daarbij niet sprake van één dominante herkomsttaal zoals bij 
Turkse Nederlanders. Naast een aantal kleinere Chinese talen, zijn er in Nederland twee 
grote Chinese 'taalgroepen', waarbij Mandarijn net iets meer wordt gesproken dan Kan-
tonees. Mandarijn is de taal van degenen die na 1990 naar Nederland zijn gemigreerd. De 
tweede generatie spreekt in meerderheid Kantonees, net als hun ouders die voor 1990 
zijn gemigreerd (waaronder veel Hongkong-Chinezen). Binnen deze taalgroepen komen 
verschillende dialecten voor, want Chinese Nederlanders zijn afkomstig uit verschil-
lende regio’s. Ze kunnen elkaar in veel gevallen zelfs niet of nauwelijks verstaan. Eerder 
onderzoek heeft laten zien wat deze interne fragmentatie betekent voor de onderlinge 
contacten binnen de Chinese gemeenschap: deze spelen zich voornamelijk af binnen de 
eigen familie en met personen uit de eigen herkomstregio. We gaan hier in hoofdstuk 8 
verder op in.

Noten

1 Het gaat hier en ook in de rest van het hoofdstuk om zelf gerapporteerde taalvaardigheid.

2 De interviewers schatten overigens in dat 92% van de respondenten de vragen redelijk tot goed 

begrepen heeft. De overige 8% slecht tot matig.

3 Van de Chinese populatie in het sing’09-onderzoek is 22% tweede generatie. In het si m’06-onder-

zoek vormt de tweede generatie 27% van de Turkse populatie, 24% van de Marokkaanse, 29% van de 

Surinaamse en 23% van de Antilliaanse populatie.

4 Er is ook bekend in welke taal de interviews zijn gehouden. Overigens zegt dit niet alles over het 

gebruik van de taal in het dagelijks leven. In totaal is 44% van de interviews in het Nederlands ge-

houden; 45% in de eigen taal; 4% half in de eigen taal, half in het Nederlands en 7% in de categorie 

anders (in veel gevallen was dit het Engels). Bij de na 2000 gemigreerde Chinezen is het hoogste 

aandeel in de eigen taal geïnterviewd (68%) en 12% in een andere taal (wellicht in het Engels). Van de 

studiemigranten onder hen is slechts 15% in het Nederlands geïnterviewd (lang niet iedere recent 

gemigreerde is een studiemigrant). Bij de tweede generatie is 68% in het Nederlands geïnterviewd en 

27% in de herkomsttaal.

5 De aantallen inwonende kinderen zijn te klein om nadere uitsplitsingen te maken.

6 Daarnaast is er in Nederland ook een groep Haka-Chinezen, veelal afkomstig uit Suriname. Zij 

spreken een eigen dialect. Deze groep komt in dit onderzoek echter niet voor: zij staan in de cbs-

statistieken als Surinamer te boek.

7 Er is een universele geschreven taal, maar er zijn twee schrijfsystemen of ‘fonts’: het traditionele 

 Chinees (gangbaar in Taiwan, Hongkong en de meeste Chinese gemeenschappen buiten China) 
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en een vereenvoudigde versie (gangbaar in de Volksrepubliek China). De meeste Chinezen met 

een traditionele Chinese achtergrond hebben minder moeite met het vereenvoudigde schrift dan 

 andersom.

8 De correlatie tussen mondelinge (spreken en verstaan) en schriftelijke (lezen en schrijven) taalvaar-

digheid in de Chinese taal varieert tussen de 0,65 en 0,71, terwijl de correlatie tussen spreken en ver-

staan enerzijds (mondeling) en lezen en schrijven (schriftelijk) anderzijds 0,92 is. Een klein gedeelte 

van de respondenten geeft aan dat het Kantonees en Wenzhou geen geschreven talen zijn. Het gaat 

slechts om 58 respondenten; zij zijn uit deze analyse gehaald.

9 De correlatie is -0,34.

10 Van degenen die een inburgeringsprogramma hebben gevolgd heeft 63% dit afgerond met een di-

ploma of verklaring; de overige 37% niet. Overigens is van de Chinese eerste generatie die een in-

burgeringsprogramma volgde, driekwart tevreden tot zeer tevreden over het programma. Dit komt 

overeen met cijfers onder vluchtelingengroepen (vergelijk Dagevos en Odé 2011). Ongeveer eenzelfde 

aandeel is van mening dat de beheersing van de Nederlandse taal is verbeterd door het inburgerings-

programma, dat men er meer mensen door heeft leren kennen en dat men daardoor beter weet hoe 

alles werkt in Nederland. Een ruime minderheid (39%) van de Chinese eerste generatie is van mening 

dat men dankzij het inburgeringsprogramma makkelijker werk vindt.
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5 Werk en inkomen

Willem Huijnk

– Over het geheel bezien is er sprake van een relatief goede arbeidsmarktpositie van Chinese 

Nederlanders: de werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid zijn bijvoorbeeld laag.

– Ondanks een stijging van het huishoudinkomen en een daling van het aandeel armen sinds 

2000 moet in 2007 nog steeds een op de vijf huishoudens rondkomen van een inkomen onder 

de 10.000 euro.

– Gezien de relatief jonge leeftijd en het hoge opleidingsniveau mag verwacht worden dat de 

nu al redelijk gunstige arbeidsmarktpositie van de tweede generatie zich nog verder positief 

ontwikkelt.

5.1 De arbeidsmarkt- en inkomenspositie van Chinezen in Nederland

Reeds sinds geruime tijd ontplooien Chinezen economische activiteiten in Nederland. 
De eerste Chinezen in Nederland vonden aan het begin van de twintigste eeuw werk in 
de zeevaart als stoker of matroos (Wubben 1986). In de jaren dertig en veertig nam de 
vraag naar zeelieden af, met als gevolg dat veel Chinezen vertrokken uit Nederland. Na 
de Tweede Wereldoorlog kwam de immigratie van Chinezen weer op gang vanwege de 
groeiende werkgelegenheid in de Chinese horeca. Deze markt kreeg een sterke impuls 
door de migratie van Indische Nederlanders, gerepatrieerden en ex-militairen uit Indo-
nesië. Het succes van de Chinese horecagelegenheden had kettingmigratie tot gevolg. 
Familieleden en verwanten werden door restauranthouders naar Nederland gehaald om 
te werken in hun bedrijf. Mede door het inzetten van deze goedkope arbeidskrachten, 
maar ook vanwege het in dienst nemen van illegale werknemers en het (deels) zwart 
uitbetalen, konden de kosten sterk beperkt worden. Na de explosieve toename van de 
horecasector in de jaren zestig en zeventig, ontstond in de jaren tachtig een crisis in de 
Chinese horeca (de restaurantcrisis). Deze was het gevolg van onder meer de verzadiging 
van de markt en de toenemende concurrentie met andere etnische restaurants (Pieke 
1988). Dit laat onverlet dat het horecawezen en Nederlandse Chinezen onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Aan het eind van de twintigste eeuw was bijvoorbeeld het 
overgrote deel van de Chinese migranten nog steeds werkzaam in de horeca (Vogels et 
al. 1999). Wel is de samenstelling van de Chinese populatie in Nederland in het laatste 
decennium aan verandering onderhevig. Zo neemt de omvang van de tweede genera-
tie steeds verder toe. Deze generatie spreekt de Nederlandse taal goed en is gemiddeld 
hoogopgeleid. Bij de leden van de tweede generatie is de interesse voor een carrière in de 
horeca over het algemeen gering. De lange werkdagen en het gebrek aan vrije tijd maken 
de horeca een onaantrekkelijke branche voor hen. Verder is ook de achtergrond van de 
recente migranten anders dan die van de vroege eerste generatie. Het opleidingsniveau 
is hoger en de motivatie van migratie ligt veeleer bij studie of bij banen in andere seg-
menten dan de horeca. Een deel van hen is als kennismigrant naar Nederland gekomen.
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In dit hoofdstuk richt de aandacht zich op de positie van Chinezen in Nederland op het 
gebied van werk en inkomen. Als eerste gaan we in op het aandeel van de Chinese Neder-
landers dat betaald werk heeft, de nettoparticipatie. Daarna beschrijven we de omvang 
van de werkloosheid en de uitkeringsafhankelijkheid. Vervolgens gaan we dieper in op 
de positie van werkenden in loondienst. In wat voor type beroepen en sectoren zijn zij 
werkzaam, zijn zij overwegend actief in tijdelijke banen en hoe is het gesteld met de 
arbeidsomstandigheden? Verder gaan we nader in op het zelfstandig ondernemerschap. 
De extreme concentratie van Chinese ondernemingen in één bedrijfstak (de horeca) is 
ongekend in het Nederlandse ondernemerslandschap. In hoeverre zijn hierin veranderin-
gen opgetreden? En, hoe is het gesteld met de overlevingskansen van startende onder-
nemingen?1 Ten slotte richten we ons op de inkomenspositie van Chinese Nederlanders.

5.2 Nettoparticipatie

Een betaalde baan
Om antwoord te geven op de vraag welk aandeel van de Chinese migranten betaald werk 
heeft bestuderen we de nettoparticipatie. De nettoparticipatie drukt uit welk aandeel 
in de bevolking tussen de 15 en 65 jaar een betaalde baan heeft van ten minste twaalf 
uur per week (werkzame beroepsbevolking).2 Van de personen tussen de 15 en 65 jaar 
heeft 58% betaald werk. Bij autochtone Nederlanders is dit percentage 70% (tabel 5.1). 
De participatiegraad van Chinese Nederlanders wordt negatief beïnvloed door de grote 
groep Chinese Nederlanders die nog studeert of wil gaan studeren (zie tabel 5.2). De 
nettoparticipatie van Chinese Nederlanders is vergelijkbaar met die van de Antilliaanse 
(57%) en Turkse Nederlanders (55%). Surinaamse Nederlanders doen het wat beter op dit 
vlak (62%), terwijl Marokkaanse Nederlanders het minst vaak een betaalde baan hebben 
(50%) (Dagevos 2009). Het aandeel werkenden is onder Chinese Nederlanders aanzienlijk 
hoger dan onder de vluchtelingengroepen (Dagevos 2010).3 In eerder onderzoek werd de 
nettoparticipatie van Chinese Nederlanders geschat tussen de 45% en 50% (Van der Vliet 
en Wageveld 2004).

Nettoparticipatie hoger bij mannen en de vroege eerste generatie
Bij personen van Chinese afkomst ligt de nettoparticipatie onder de tweede generatie 
gemiddeld lager dan bij de eerste generatie uitgezonderd de meest recente groep van 
migranten. De nettoparticipatie van de Chinese Nederlanders is zonder deze groep van 
recente migranten aanzienlijk hoger (64%). De participatiegraad van bijvoorbeeld de 
vroege eerste generatie is relatief hoog. De hoogst opgeleiden hebben de laagste net-
toparticipatie. Een verklaring hiervoor is dat een relatief groot gedeelte van deze groep 
nog studeert. De andere opleidingscategorieën verschillen onderling niet van elkaar.  
Uit tabel 5.1 valt verder af te lezen dat de participatie lager ligt bij vrouwen dan bij man-
nen. Het verschil tussen de seksen in het aandeel betaald werkenden zien we ook terug 
bij autochtone Nederlanders en andere migrantengroepen (Dagevos 2009, 2010). De 
wijze waarop geslacht, opleiding en generatie gerelateerd zijn aan de nettoparticipatie 
komt overeen met eerder onderzoek naar Chinese Nederlanders (Vogels et al. 1999).
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Tabel 5.1

Nettoparticipatie, naar etnische herkomst en enkele achtergrondkenmerken, bevolking 15-64 jaar, 

2009 (in procenten)

Chineesa autochtoon

1e generatie, migratie voor 1990 73
1e generatie, migratie 1990-2000 65
1e generatie, migratie vanaf 2000 43
2e generatie 52

max. bao 59
vbo/mavo 65
mbo/havo/vwo 62
hbo/wo 51

man 64 78
vrouw 52 62

totaal 58 70
totaal (zonder 1e generatie, migratie vanaf 2000) 64

a N = 965 voor Chinese Nederlanders.

Bron: scp (sing’09); autochtone Nederlanders: cbs (StatLine)

Studie belangrijkste reden voor niet participeren op de arbeidsmarkt
Aan degenen die geen werk hebben en ook niet naar werk zoeken – dus degenen die niet 
tot de beroepbevolking behoren – is gevraagd naar de belangrijkste reden waarom ze 
niet werken (tabel 5.2).
Bijna twee derde behoort niet tot de beroepsbevolking vanwege studiegerelateerde 
redenen. Een grote groep van 42% geeft aan momenteel nog te studeren of schoolgaand 
te zijn en nog eens 21% wil eerst gaan studeren voordat de stap naar de arbeidsmarkt 
gezet wordt. Een ander relatief vaak genoemde reden is de zorg voor kinderen (13%). Een 
verdere analyse laat zien dat Chinees-Nederlandse vrouwen vaker de zorg voor kinderen 
als reden opgeven dan mannen (respectievelijk 20% en 1%). Voor mannen (74%) is studie 
vaker de oorzaak van het ontbreken van een baan dan voor vrouwen (56%). Voor de vroe-
ge eerste generatie geldt dat gezondheid voor een opvallend groot deel de belemmeren-
de factor is (52%), terwijl van de recente eerste generatie 77% en van de tweede generatie 
zelfs 90% studie aanwijst als belangrijkste reden voor het ontbreken van betaald werk.
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Tabel 5.2

Belangrijkste redenen waarom personen geen betaald werk hebben,a 2009 (in procenten)

Chinees autochtoon

gezondheid/is arbeidsongeschikt 12 26
studeert/schoolgaand 42 29
wil eerst studeren 21 9
werkzaam in huishouden 2 3
zorg voor kinderen 13 8
er is toch geen werk 3 1
discriminatie 0 1
andere redenen 5 23

a Deze vraag is alleen gesteld aan personen die niet tot de beroepsbevolking behoren. N = 323 voor 
Chinese Nederlanders; N = 163 voor autochtone Nederlanders.

Bron: scp (sing’09)

5.3 Omvang van de werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

Het gemiddelde werkloosheidspercentage van niet-westerse migranten is sinds 2000 
voortdurend ongeveer een factor drie hoger dan dat van autochtonen (Dagevos 2009). 
Tussen migrantengroepen onderling bestaan echter grote verschillen in werkloosheid. 
De Chinese Nederlanders zijn lange tijd in staat geweest om mensen die tijdelijk zonder 
werk waren binnen de eigen gemeenschap op te vangen (Pieke 1988). Zelfredzaamheid 
staat hoog aangeschreven, met name bij de eerste generatie, en problemen worden zo 
veel mogelijk in eigen kring opgelost. Zolang zij voor zichzelf konden zorgen, wilden zij 
liever geen beroep doen op bepaalde voorzieningen noch gebruik maken van bepaalde 
rechten (Rijkschroeff 1998). Ten tijde van de restaurantcrisis werden de problemen 
echter te groot. De sluiting van een relatief groot aantal restaurants leidden tot een 
groeiend aantal werklozen. De werkloosheid werd midden jaren tachtig geschat op 17% à 
25% (Butter et al. 1994). In de loop van de tijd werd het steeds gebruikelijker dat men zich 
als werkloze liet registeren. Vaak was men door nood gedwongen om een beroep te doen 
op hulp van de overheid. Tegelijkertijd was men zich steeds meer bewust van de rechten 
die men had, vooral door voorlichting binnen de eigen gemeenschap. Het gevolg was dat 
Chinese migranten meer in contact kwamen met Nederlandse overheidsvoorzieningen 
op het gebied van werk en werkloosheid. Overigens daalde het werkloosheidspercentage 
onder Chinezen weer in de jaren negentig, onder andere vanwege een betere conjunc-
tuur (Vogels et al. 1999).

Lage werkloosheid
De werkloosheid wordt afgemeten aan de beroepsbevolking, het totaal van de werk-
zame en werkloze beroepsbevolking. Degenen die geen betaalde baan hebben van 
tenminste twaalf uur zijn niet per definitie werkloos. Pas als zij actief zoeken naar een 
baan van twaalf uur of meer worden zij tot de werkloze beroepsbevolking gerekend.4 
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Het  werkloosheidspercentage van Chinese Nederlanders is 6,2% (tabel 5.3). Dit aan-
deel is hoger dan bij autochtone Nederlanders, maar beduidend lager dan bij andere 
migrantengroepen. In het tweede kwartaal van 2009 varieerde de werkloosheid onder 
de vier grootste migrantengroepen van 10,0% voor de Turkse Nederlanders tot 12,3% 
voor de Marokkaanse Nederlanders (Dagevos 2009). Voor de vluchtelingengroepen lig-
gen deze percentages aanzienlijk hoger. Zo is maar liefst een derde van de Somalische 
Nederlanders die tot de beroepsbevolking behoren werkloos (Dagevos 2010). Kortom, de 
positie van Chinese Nederlanders op de arbeidsmarkt op het gebied van werkloosheid is 
opvallend gunstig in vergelijking met andere migrantengroepen. De verschillen in werk-
loosheid tussen verschillende groepen Chinese migranten zijn niet groot. Bij de Chinese 
Nederlanders is de werkloosheid hoger onder mannen. Over het geheel genomen zijn de 
hoogst opgeleiden wat minder vaak werkloos. Ten opzichte van de eerste generatie zijn 
de werkloosheidscijfers van de tweede generatie gunstiger. Binnen de eerste generatie is 
de werkloosheid het laagst bij de vroege migranten.

Tabel 5.3

Werkloosheid naar etnische herkomst, generatie, opleiding en geslacht, 2009 (in procenten)

Chineesa autochtoon

man 7,3 3,4
vrouw 5,1 4,4

max. bao 6,6
vbo/mavo 6,7
mbo/havo/vwo 6,5
hbo/wo 5,9

1e generatie, migratie voor 1990 5,2
1e generatie, migratie 1990-2000 7,9
1e generatie, migratie vanaf 2000 6,9
2e generatie 5,1

totaal 6,2 3,85

totaal (zonder 1e generatie, migratie vanaf 2000) 5,8

a N = 598.

Bron: scp (sing’09); autochtone Nederlanders: cbs (StatLine)

Geringe afhankelijkheid van uitkeringen
Een andere wijze om de omvang van economische inactiviteit in kaart te brengen, is te 
kijken naar de mate waarin personen aangewezen zijn op een uitkering. Dit perspec-
tief wijkt af van de hierboven gepresenteerde werkloosheidscijfers. Daar ging het om 
personen zonder werk die actief op zoek zijn naar een baan voor twaalf uur of meer per 

82

chinese nederl ander s



week. Er is natuurlijk wel overlap, maar niet alle personen zonder werk vallen onder 
de werkloze beroepsbevolking. Veel personen met een arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring bijvoorbeeld, behoren hier niet toe omdat ze niet naar werk (hoeven) te zoeken. 
De informatie over de uitkeringen geven dus een beeld van een andere deelpopulatie: 
mensen die niet werken, maar die niet altijd tot de werkloze beroepsbevolking behoren. 
Eerder onderzoek constateerde dat de uitkeringsafhankelijkheid van Chinese Neder-
landers gering is (Van der Vliet en Wageveld 2004). Voor met name oudere Chinese 
Nederlanders vormen onwetendheid en gevoelens van schaamte een obstakel voor het 
aanvragen van een uitkering. De jongere generatie is beter geïnformeerd over de rechten 
en maakt hiervan ook meer gebruik. Een ander probleem betreft het stelsel van belo-
ningen in de Chinese horeca. Het is bekend dat een deel van de werknemers meer uren 
werkt dan officieel staat vermeld op het contract en dat deze extra uren niet altijd wor-
den opgegeven bij de belastingdienst (Vogels et al. 1999). Dit soort constructies hebben 
gevolgen voor het gebruik van sociale voorzieningen. De hoogte van de uitkering is vaak 
een percentage van het laatst verdiende loon. Behalve een magere arbeidsongeschikt-
heidsuitkering, betekent dit ook een lage w w-uitkering in het geval men werkloos raakt 
en een klein of geen pensioen (Vogels et al. 1999). 
In tabel 5.4 staan de gegevens over de personen met een uitkering. De cijfers hebben 
betrekking op w w 6-, arbeidsongeschiktheids7- en bijstandsuitkeringen8 in procenten 
van de bevolking van 15-64 jaar. Andere uitkeringen, zoals de v u t en aow, blijven hier 
dus buiten beschouwing. De tabel laat zien dat de positie van Chinese Nederlanders wat 
betreft uitkeringsafhankelijkheid uitermate positief is. In vergelijking met de andere 
migrantengroepen en autochtone Nederlanders hebben de Chinese Nederlanders aan-
zienlijk minder vaak een w w- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vooral het heel lage 
percentage arbeidsongeschikten (1,2%) springt er uit. Weliswaar is de w w-uitkerings-
afhankelijkheid nog geringer (0,8%), maar deze afhankelijkheid is onder alle etnische 
groepen een stuk lager. Dit wordt mede veroorzaakt doordat men een zekere periode 
in Nederland moet hebben gewerkt, wil men in aanmerking komen voor een w w-
uitkering. Veel migranten hebben niet of te kort gewerkt om in aanmerking te komen, 
waardoor niet-werkenden zijn aangewezen op de bijstand. Een andere mogelijke oorzaak 
voor het lage aandeel w w- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is dat zelfstandigen 
niet altijd recht hebben op deze uitkeringen. Deze groepen zijn juist sterk vertegen-
woordigd bij Chinese Nederlanders. De wa z (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandigen) was tot 1 augustus 2004 de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor zelfstandigen. Sindsdien kan in sommige gevallen een vrijwillige verzekering 
worden afgesloten bij het u w v. Daarnaast kunnen zelfstandigen een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Van de hier onderzochte 
uitkeringen is de bijstand de meest voorkomende. Dit percentage is echter nog steeds 
slechts 5,9%. Wanneer we dit aandeel vergelijken met de grote migrantengroepen is dit 
laag. Alleen onder autochtone Nederlanders is dit aandeel lager.
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Tabel 5.4

Personen met een uitkeringa naar etnische herkomst, bevolking 15-64 jaar, 2009 (in procenten)9

wwb (bijstand) ww arbeidsongeschiktheid/wia

Chinees 5,9 0,8 1,2

Turks 8,3 2,5 10,5
Marokkaans 12,1 2,1 7,8
Surinaams 6,9 2,3 7,5
Antilliaans 9,3 2,5 4,3

autochtoon 1,6 1,5 7,0

a De cijfers hebben betrekking op de laatste vrijdag van maart 2009.

Bron: cbs (StatLine), ontleend aan tabel 5.2 van Dagevos 2009

Relatief veel bijstandsuitkeringen onder 45-64-jarigen
Tabel 5.5 onderscheidt bijstandsuitkeringen van Chinese Nederlanders naar geslacht en 
leeftijdsgroep. Hogere leeftijdscategorieën zijn vaker afhankelijk van een bijstandsuit-
kering dan lagere. Het aandeel bijstandsuitkeringen ligt opvallend hoog (15%) onder de 
oudste leeftijdscategorie. Uit de tabel blijkt verder dat Chinees-Nederlandse vrouwen iets 
vaker een bijstandsuitkering hebben dan de mannen. Het verschil naar geslacht en leef-
tijd zien we terug bij alle migrantengroepen.

Tabel 5.5

Personen met een bijstandsuitkeringa naar etnische herkomst, geslacht en leeftijd, bevolking 15-64 

jaar, 2009 (in procenten)

mannen vrouwen 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar

Chinees 5 7 2 4 15

Turks 6 11 1 8 17
Marokkaans 10 15 2 12 25
Surinaams 5 9 2 7 11
Antilliaans 7 12 3 10 15

autochtoon 1 2 1 2 2

a De cijfers hebben betrekking op de laatste vrijdag van maart 2009.

Bron: cbs, ontleend aan tabel 5.3 van Dagevos 2009
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Sterke daling van bijstandsuitkeringen
Het aandeel Chinese Nederlanders met een bijstandsuitkering is in de periode 1999-2009 
sterk gedaald. In 1999 had 13,2% van hen een bijstandsuitkering. Tien jaar later is dit 
percentage meer dan gehalveerd (5,9%). In deze periode is het aantal studiemigranten 
toegenomen: zij doen relatief weinig een beroep op de bijstandsuitkering. Uit figuur 5.1 
blijkt overigens dat voor alle etnische groepen het aandeel personen met een bijstands-
uitkering substantieel is gedaald. Naast de gunstige conjunctuur is een wetswijziging 
een belangrijke motor achter deze ontwikkeling. In 2004 is de Algemene bijstandswet 
(a bw) vervangen door de Wet werk en bijstand (w w b). Hierdoor werden gemeenten 
volledig financieel risicodrager voor de uitvoering van en verantwoordelijk voor de re-
integratie van bijstandsgerechtigden. Deze wet heeft de gemeenten een flinke impuls 
gegeven om mensen uit de bijstand te helpen en te voorkomen dat ze überhaupt instro-
men.

Figuur 5.1

Personen met een bijstandsuitkering naar etnische herkomst, bevolking 15-64 jaar, 1999-2009 

( in procenten)
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Bron: cbs (StatLine), ontleend aan figuur 5.5 van Dagevos 2009

5.4 Werkenden in loondienst

Oververtegenwoordiging horeca domineert sectorverdeling
In deze paragraaf ligt de aandacht bij personen met een betaalde baan. Figuur 5.2 laat 
allereerst zien in welke sectoren Chinese en autochtone Nederlanders werkzaam zijn. 
Hierbij zijn de zelfstandigen dus niet inbegrepen. De dominante plek die de horeca 
inneemt op de arbeidsmarkt is al veelvuldig genoemd. De sterke verbondenheid met de 
horecabedrijfstak blijkt overduidelijk uit het aantal Chinees-Nederlandse werknemers in 
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loondienst die werkzaam zijn in de horeca. Schattingen in het verleden varieerden tus-
sen de 50% en 80% (Pieke 1988; Rijkschroeff 1998; Vogels et al. 1999). Geen enkele andere 
bevolkingsgroep is zo sterk geconcentreerd in een bedrijfstak. In figuur 5.2 is duidelijk 
zichtbaar dat een heel groot deel van de werknemers met een Chinese achtergrond 
werkzaam is in de horeca. Echter, dit aandeel (43%) lijkt wel lager dan in het verleden. De 
horeca drukt zo’n zware stempel op de sectorverspreiding dat Chinese Nederlanders in 
vergelijking met autochtone Nederlanders in alle sectoren zijn ondervertegenwoordigd, 
uitgezonderd de financiële instellingen en zakelijke diensten. Met name het lage aandeel 
in de industrie, het onderwijs en de gezondheid- en welzijnssector is opmerkelijk.

Figuur 5.2

Chinese en autochtone Nederlandse werknemers naar sector,a 2009 (in procenten)
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Bron: scp (sing’09)

Opvallend is dat ook bij de migranten die na 2000 zijn gekomen een groot deel (49%) 
werkzaam is in de horeca. Daarnaast hebben zij relatief vaak een baan in het onderwijs 
(11%). De concentratie binnen de horeca is geringer voor de tweede generatie Chinese 
Nederlanders. Niettemin werkt nog steeds 20% in deze sector. Andere bedrijfstakken 
waar leden van de tweede generatie relatief sterk zijn vertegenwoordigd zijn de zakelijke 
dienstverlening (24%), de handel (12%) en de financiële instellingen (11%).
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Beroepsniveau vergelijkbaar met Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders
Migranten zijn over het algemeen oververtegenwoordigd aan de onderkant van de 
beroepenstructuur. Hoe presteren Chinese Nederlanders op dit gebied? In tabel 5.6 is 
het beroepsniveau opgedeeld in drie niveaus: elementair/laag, middelbaar en hoog/
wetenschappelijk. Het aandeel Chinese Nederlanders dat werkt op het laagste niveau is 
39%. Dit is vergelijkbaar met het percentage van Surinaamse en Antilliaanse Nederlan-
ders. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn vaker werkzaam in elementaire of lagere 
beroepen. Chinese Nederlanders zijn in vergelijking met autochtone Nederlanders iets 
sterker vertegenwoordigd in de laagste beroepen en duidelijk minder vaak werkzaam in 
de allerhoogste beroepen. Er is dus geen achterstand ten opzichte van andere migran-
tengroepen, maar wel ten opzichte van autochtone Nederlanders.

Tabel 5.6

Beroepsniveau van werknemers naar etnische herkomst, 2009 (in procenten) 

elementair/laag middelbaar hoog/wetenschappelijk

Chinees 39 39 23

Turks 57 29 14
Marokkaans 54 32 14
Surinaams 38 41 21
Antilliaans 38 36 26

autochtoon 36 33 31

Bron: cbs (ebb’08) scp-bewerking; scp (sing’09)

Recente migranten en tweede generatie sterker vertegenwoordigd in hoge functies
In tabel 5.7 is het beroepsniveau van werknemers opgesplitst naar geslacht, opleiding 
en generatie. Vrouwen zijn sterker vertegenwoordigd aan de onderkant van de beroeps-
structuur dan mannen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat vrouwen in de Chinese 
horeca vaak in de bediening werken en mannen als kok (Vogels et al. 1999). Volgens 
de cbs-standaard is werk in de bediening een functie op laag niveau, terwijl kok is 
ingeschaald als een functie op middelbaar niveau. Qua opleiding is er sprake van een 
tweedeling. Zoals verwacht hebben de hoogst opgeleiden veel vaker een baan van hoog/
wetenschappelijk niveau en veel minder vaak een baan van het laagste niveau dan de 
andere opleidingscategorieën. Het onderling verschil in beroepsniveau tussen maximaal 
bao, vbo/mavo en mbo/havo/vwo is echter vrij gering. Het lukt zelden om door te drin-
gen tot de hoogste beroepsniveaus zonder een hbo/wo-achtergrond.
Eerste generatie Chinese Nederlanders die al langer in Nederland wonen, hebben vaker 
een baan aan de onderkant van de arbeidsmarkt dan de recente migranten van Chinese 
herkomst. Dit is niet verwonderlijk gezien de achtergrond van deze groepen. De recente 
migranten zijn veel hoger opgeleid dan de migranten die eerder naar Nederland zijn 
gekomen. Onder deze nieuwe migranten zitten bijvoorbeeld meer kennismigranten. 
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De tweede generatie is zowel sterk vertegenwoordigd in de hoogste als in de laagste 
beroepsniveaus. De bevinding dat de tweede generatie sterk aanwezig is in de hoogste 
niveaus valt te verklaren vanuit het hoge opleidingsniveau en de goede Nederlandse 
taalvaardigheid. Een mogelijke verklaring dat daarnaast ruim twee vijfde werkt op het 
laagste niveau is dat veel van hen aan het begin staan van hun arbeidsloopbaan. Zo heeft 
bijna twee derde van de Chinees-Nederlandse werknemers onder de 25 jaar een beroep 
op het laagste niveau. Ongeveer een kwart van de tweede generatie heeft deze baan 
naast een studie. Dit zijn bijvoorbeeld leden van de tweede generatie die naast de studie 
meer dan 12 uur per week werken in het restaurant van de ouders. Zonder de groep van 
studenten is het beroepsniveau van de tweede generatie wat hoger: 37% heeft een baan 
op het laagste niveau, terwijl 34% werkzaam is op het hoogste beroepsniveau.

Tabel 5.7

Beroepsniveau van werknemers naar geslacht, opleiding en generatie, 2009 (in procenten)

elementair/laag middelbaar hoog/wetenschappelijk

man 29 51 21
vrouw 51 24 25

max. bao 56 40 3
vbo/mavo 46 54 0
mbo/havo/vwo 50 40 10
hbo/wo 14 30 56

1e generatie, migratie voor 1990 46 33 21
1e generatie, migratie 1990-2000 38 53 9
1e generatie, migratie vanaf 2000 28 42 30
2e generatie 41 28 31

totaal 39 39 23
totaal (zonder 1e generatie, 
migratie vanaf 2000) 42 38 20

Bron: scp (sing’09)

Tijdelijke banen
Om een beeld te krijgen van de kwetsbaarheid van de arbeidsmarktpositie van Chinese 
Nederlanders nemen we het aandeel werknemers met een tijdelijk dienstverband onder 
de loep. Onder een tijdelijk dienstverband verstaan wij werknemers met een tijdelijk 
contract en werknemers die werkzaam zijn via een uitzendbureau. Werknemers met uit-
zicht op een vast contract zijn in tabel 5.8 niet meegerekend bij de werknemers met een 
tijdelijk diensverband. Relatief veel migranten hebben tijdelijke banen (Andriessen 2010; 
Jansen et al. 2010). Vooral in tijden van economische recessie zijn dit type banen extra 
kwetsbaar. Wanneer het economisch tij ongunstig is worden tijdelijke functies het eerste 
beëindigd. Laagconjunctuur treft migranten dus extra hard. Van de Chinese Nederlan-
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ders is 13% aangewezen op een tijdelijke baan. Dit aandeel is hoger dan bij autochtone 
Nederlanders met een tijdelijk dienstverband, maar lager dan bij de grote migran-
tengroepen en vluchtelingengroepen (zie Dagevos 2007; Dagevos 2010). Opleiding en 
geslacht spelen geen grote rol bij het al dan niet hebben van een tijdelijk dienstverband. 
De hoogst opgeleiden hebben wat minder vaak een tijdelijk dienstverband dan de andere 
drie opleidingscategorieën. Opvallend is het lage aandeel van de vroege eerste generatie 
migranten met een tijdelijke functie (6%). Ook de tweede generatie presteert goed op 
dit punt, ondanks de vaak korte arbeidsloopbaan. Daar tegenover staat het gegeven dat 
ruim een vijfde van de recente eerste generatie werkzaam is in een baan met een tijdelijk 
dienstverband. Dit komt door de sterke vertegenwoordiging van kenniswerkers in deze 
groep. Het aandeel Chinese Nederlanders met een tijdelijk dienstverband is aanzienlijk 
lager wanneer we de groep recente migranten buiten beschouwing laten.

Tabel 5.8

Werknemers met tijdelijk dienstverband naar etnische herkomst, geslacht, opleiding en generatie, 

2009 (in procenten)

Chinees autochtoon

man 13 5
vrouw 14 6

max. bao 16
vbo/mavo 14
mbo/havo/vwo 16
hbo/wo 10

1e generatie, migratie voor 1990 6
1e generatie, migratie 1990-2000 18
1e generatie, migratie vanaf 2000 21
2e generatie 9

totaal 13 5
totaal (zonder 1e generatie, migratie vanaf 2000) 10

Bron: scp (sing’09)

Arbeidsomstandigheden
‘Ik heb acht jaar in een restaurant gewerkt voordat ik ander werk kreeg. In die periode 
heb ik nooit één dag vakantie gehad, nooit!’ (eerste generatie, 43 jaar). Dit citaat uit het 
onderzoek van Vogels et al. (1999) is een voorbeeld van de soms extreme arbeidsom-
standigheden in de Chinese horeca. Deze branche wordt van oudsher gekenmerkt door 
haar gesloten karakter en eigen stelsel van omgangsregels en arbeidsomstandigheden 
(Pieke 1988). Illustratief is dat van de Chinese werknemers in de horeca in 1998 slechts 
38% een schriftelijke arbeidsovereenkomst had, maar liefst 41% alleen een mondelinge 
overeenkomst en 21% zelfs helemaal geen overeenkomst had met de werkgever (Vogels 
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et al. 1999). Afspraken over de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden tussen 
werkgevers en werknemers, stroken niet altijd met de in Nederland gangbare en wet-
telijk geregelde voorwaarden en voorzieningen. Werkdagen van tien à elf uur gedurende 
zes dagen in de week zijn normaal. De grote werkdruk, fysieke belasting en de soms 
onhygiënische omstandigheden in de keuken dragen verder bij aan een ongezonde 
werkomgeving (Vogels et al. 1999). Het beeld dat geschetst wordt van de arbeidsomstan-
digheden van de werknemers in de horeca is weinig florissant.
Uit tabel 5.9 blijkt dat Chinese Nederlanders minder vaak dan autochtone Nederlanders 
rapporteren dat zij op de werkplek altijd of vaak worden geconfronteerd met een hoog 
werktempo, gevaarlijk werk, lawaai of stof, gassen of rook. De gerapporteerde werk-
omstandigheden van de personen van Chinese afkomst zijn ook beter dan die van de 
vluchtelingengroepen (Dagevos 2010). Verder is het aandeel werkzaam in leidinggevende 
functies lager dan die van autochtone Nederlanders, maar hier dient in ogenschouw 
genomen te worden dat de zelfstandigen niet worden meegerekend. Iets meer dan een 
kwart is van mening dat hij/zij te weinig betaald krijgt voor het werk en een ongeveer 
even groot deel is voor iets anders of te hoogopgeleid voor de huidige functie. Omdat het 
meeste vorige onderzoek zich specifiek heeft gericht op de arbeidsomstandigheden in de 
horecasector lichten we deze groep eruit (zie tabel 5.9). De verschillen in arbeidsomstan-
digheden tussen mensen die wel en niet werkzaam zijn in de horeca zijn gering. Werkne-
mers in de horeca geven alleen duidelijk vaker aan altijd/vaak te werken met stof, gassen 
of rook dan werknemers die actief zijn in andere sectoren.

Tabel 5.9

Kenmerken van banen van werknemers naar etnische herkomst, 2009 (in procenten)

Chinees
Chinese werknemers 
in de horeca autochtoon

altijd/vaak snel werken 34 30 53
altijd/vaak gevaarlijk werk 2 2 9
altijd/vaak werk in lawaaiige omgeving 6 5 11
altijd/vaak werk met stof, gassen of rook 10 18 14

leidinggevende functie 15 12 27
voor iets anders of te hoogopgeleid voor 
huidige functie 26 28 21
te weinig betaald 27 24 36

Bron: scp (sing’09)
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Chinees-Nederlandse vrouwen werken meer uren dan autochtone vrouwen
Een ander belangrijk kenmerk is het aantal uren dat men gemiddeld per week werkt. In 
de Survey Integratie Nieuwe Groepen van 2009 (sing’09) geven autochtone Nederlan-
ders in loondienst aan gemiddeld 31,5 uur per week te werken en Chinese Nederlanders 
in loondienst 34,9 uur per week. Het gemiddelde van de Chinees-Nederlandse werkne-
mers in de horecasector is ook 34,9 uur per week. Dit verschil tussen autochtonen en 
Chinese Nederlanders in gewerkte uren komt geheel voor rekening van de vrouwen: 
Chinese vrouwen werken beduidend meer uur per week (33,3) dan autochtone vrouwen 
(26,2). Bij de mannen in loondienst is er geen verschil.
Voor Chinees-Nederlandse zelfstandigen geldt dat in een gemiddelde werkweek maar 
liefst 53,4 uur wordt gewerkt. Onder autochtone Nederlanders is dit gemiddelde 44,5 uur. 
Het verschil in gewerkte uren geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen, maar bij 
de vrouwen is het verschil ten opzichte van autochtone zelfstandigen wel veel groter. 
Chinese vrouwen die als zelfstandige werken, maken gemiddeld 50,4 uur in de week, 
terwijl autochtone vrouwen met een eigen onderneming 31,6 uur in de week werken.
Kort samengevat zijn de arbeidsomstandigheden van Chinese Nederlanders in vergelij-
king met autochtone Nederlanders verrassend gunstig te noemen, al is het wel zo dat 
Chinese Nederlanders meer uren per week werken. Er dient opgemerkt te worden dat het 
hier vragen betreft naar de (subjectieve) beleving van arbeidsomstandigheden. Mogelijk 
hanteren Chinese Nederlanders andere maatstaven dan autochtonen.

5.5 Zelfstandigen

Prestatiedrang en het belang dat gehecht wordt aan zelfredzaamheid zijn belangrijk ken-
merken van de Chinese migrantenpopulatie (Rijkschroeff 1998). Deze waarden komen 
duidelijk naar voren in relatie tot het ondernemerschap: de wens om een eigen bedrijf te 
leiden is sterk aanwezig. Deels is dit verbonden met het migratiemotief. Velen kwamen 
naar Nederland met de ambitie om er uiteindelijk een eigen bedrijf te starten. Vaak is 
een eigen onderneming ook de enige mogelijkheid voor migranten om een succesvolle 
arbeidsloopbaan op te bouwen. Het gebrek aan ‘menselijk kapitaal’ – opleiding, ervaring 
en Nederlandse taalvaardigheid – vormt een grote belemmering voor een carrière in 
andere arbeidsmarktsegmenten. Verder geniet het hebben van een eigen bedrijf hoge 
status binnen de Chinese gemeenschap. Er is geen andere etnische groepering die zo’n 
groot aandeel ondernemers kent als de Chinese Nederlanders (Dagevos 2009).
In deze paragraaf komen verschillende kenmerken van zelfstandigen aan bod. Hierbij 
maken we gebruik van gegevens over zelfstandig ondernemerschap die zijn ontleend aan 
de registers van de Kamer van Koophandel.10 Het belang dat wordt gehecht aan zelfstan-
dige beroepen is duidelijk zichtbaar in de resultaten uit tabel 5.10. Het aandeel zelfstan-
dige ondernemers onder Chinese Nederlanders is erg hoog (13,4%). Dit is bijna twee keer 
zo hoog als onder autochtone Nederlanders (7,1%). Bij de grote migrantengroepen is het 
aandeel zelfstandigen aanzienlijk lager, vooral onder Antilliaanse Nederlanders (3,5%). 
Maar ook onder Turkse Nederlanders, die bekend staan als ondernemend, is de proportie 
zelfstandigen fors lager (7,0%).
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Tabel 5.10

Zelfstandig ondernemers naar etnische herkomst, totaal, percentage bevolking 15-64 jaar, 2009 

totaal zelfstandig ondernemersa bevolking 15-64 jaarb (in %) 

Chinees 7.069 13,4

Turks 18.527 7,0
Marokkaans 8.634 4,0
Surinaams 11.858 4,7
Antilliaans 3.452 3,5

autochtoon 622.850 7,1

a Cijfers eerste week augustus 2008.
b Bevolkingsgegevens van 1 januari 2009.

Bron: its/cbs/k vk (handelsregister); cbs (StatLine) scp-bewerking

Aantal ondernemers gestegen, maar aandeel ondernemers gedaald
De restaurantcrisis had tot gevolg dat het aantal faillissementen toenam. Een deel van 
de Chinese ondernemers is ingesprongen op het feit dat de traditionele markt verza-
digd was. Het aanbod is gemoderniseerd en nieuwe formules, zoals de wokparadijzen, 
zijn toegepast. Chinese ondernemers zijn ook overgestapt op andere keukens dan de 
Chinees-Indische keuken. In 2008 waren rond de 90% van de Japanse restaurants en naar 
schatting 20% van de snackbars in Nederland in handen van Chinese ondernemers (Rijk-
schroeff 2008).
Hoe heeft het aantal zelfstandigen zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld? In tabel 5.11 
is te zien dat het aantal ondernemers van Chinese herkomst met bijna 60% is gestegen 
in de periode 1998-2008. In vergelijking met de grote migrantengroepen en de vluchte-
lingengroepen is de groei betrekkelijk beperkt (Dagevos 2010). Daarnaast is het absolute 
aantal sterk beïnvloed door de bevolkingstoename van Chinese Nederlanders. In 1998 
waren er 32.587 Chinese Nederlanders van 15-64 jaar, terwijl in 2008 dit aantal gegroeid is 
tot 52.989. Dit betekent dat het aandeel zelfstandigen in 1998 13,6% was. Dus, hoewel er 
absoluut gezien veel Chinese ondernemers bij zijn gekomen is het aandeel zelfstandige 
ondernemers iets afgenomen. Niettemin blijft dit aandeel nog steeds heel hoog.
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Tabel 5.11

Zelfstandig ondernemers, totaal 1998-2008 en relatieve toename 1998-2008 naar etnische herkomst

1998 2008a

indexcijfer 2008
(1998 = 100)

Chinees 4.449 7.069 159
Turks 6.397 18.527 290
Marokkaans 2.513 8.634 344
Surinaams 5.384 11.858 220
Antilliaans 1.185 3.452 291
autochtoon 471.476 622.850 132

a Cijfers eerste week augustus 2008.

Bron: its/cbs/k vk (handelsregister) scp-bewerking

Bedrijven geconcentreerd in de horeca
Brancheverschillen tussen niet-westerse migranten en autochtonen zijn betrekkelijk 
beperkt, uitgezonderd de horeca (Dagevos 2009). Zoals bekend kleurt de horeca met 
name het Chinees-Nederlandse ondernemerslandschap. Maar liefst twee derde van de 
bedrijven is actief in de horeca branche (tabel 5.12). Geen enkele andere etnische groep 
komt in de buurt van dit percentage. Van de bedrijven die niet in het horecawezen zit-
ten, zijn de meeste te vinden in de groot- of detailhandel (beide 9%). De bedrijven van 
andere migrantengroepen zijn relatief veel te vinden in de bouw en facilitaire dien-
sten. Surinaamse en Antilliaanse ondernemers kiezen vaker voor de adviesbranche of 
 persoonlijke diensten.

Tabel 5.12

Bedrijven naar branche11 en etnische herkomst, eerste week augustus 2008 (in procenten)

indus-
trie bouw

groot-
handel

detail-
handel horeca vervoer advies

facilitaire 
diensten

persoonlijke 
diensten overiga

Chinees 1 1 9 9 67 1 5 4 3 1

Turks 4 16 11 19 16 6 4 11 5 9
Marokkaans 2 13 11 22 12 8 5 13 7 6
Surinaams 2 11 10 14 6 4 14 14 15 9
Antilliaans 2 22 8 12 4 2 15 14 17 4

autochtoon 4 17 10 16 5 3 14 10 12 8

a In de categorie ‘overig’ vallen de branches landbouw en visserij, financiën en algemene diensten.

Bron: its/cbs/k vk (handelsregister) scp-bewerking
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De concentratie van bedrijven in de horecasector neemt af
De veranderende samenstelling van de Chinese gemeenschap in Nederland heeft moge-
lijk haar uitwerking op de branchespreiding. Zoals vermeld heeft de tweede generatie 
minder animo voor een loopbaan in de horeca. Het is aannemelijk dat ook de hoogop-
geleide, recente eerste generatie zelfstandigen vaker kiest voor een bedrijf in andere 
sectoren dan de horeca. In figuur 5.3 is de ontwikkeling in de branchespreiding weer-
gegeven. In deze figuur gaat het om jaarcohorten van bedrijven. Het gaat hier dus niet 
om de situatie in de eerste week van augustus zoals in tabel 5.12, maar om alle bedrijven 
die in het genoemde jaar voor kortere of langere tijd hebben bestaan. Hierdoor kunnen 
percentages in figuur 5.3 iets afwijken van de percentages in tabel 5.12.
Het aantal bedrijven werkzaam in de horeca is in de periode 1998-2008 gedaald van 77% 
naar 66%. Er is dus inderdaad een trend naar minder sterke concentratie van bedrijven 
in het horecawezen. Hiervan hebben meerdere andere branches geprofiteerd, zoals de 
adviesbureaus, de facilitaire- en persoonlijke dienstverlening. De sterkste toename van 
Chinese bedrijven heeft plaats gevonden in de detailhandel. Dit aandeel is gegroeid van 
5% naar 9%.

Figuur 5.3

Ontwikkeling in branchespreiding van Chinese bedrijven, 1998 en 2008 (in procenten)
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Bron: its/cbs/KvK (handelsregister) scp-bewerking

Overlevingskansen
Aan de hand van gegevens van de Kamer van Koophandel is te bepalen welk aandeel van 
de startende bedrijven na een jaar nog bestaat (figuur 5.4). Naast structurele factoren, 
zoals de conjunctuur, zijn cultuurbepaalde eigenschappen, zoals onderlinge solidariteit 
en prestatiegerichtheid, van invloed op het slagen als etnisch ondernemer. Bij  Chinese 
horecaondernemers is het gebruikelijk om elkaar in familieverband of vanuit een 
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gedeelde achtergrond te steunen. Chinese ondernemers die deel uitmaken van hetzelfde 
netwerk beschouwen elkaar niet als concurrenten. Integendeel, daar waar het nodig is 
wordt juist hulp uitgewisseld en samengewerkt. Hierbij kan worden gedacht aan ren-
teloze leningen, gezamenlijke inkopen of het bijstaan van elkaar in piekperioden. De 
onderlinge solidariteit vergroot mogelijk de kans om in moeilijke tijden het hoofd boven 
water te houden.
Tussen 1998 en 2007 is de overlevingskans voor startende Chinese bedrijven gestegen 
van 81% naar 83%. Over het geheel genomen hebben de kansen zich voor alle etnische 
bedrijven positief ontwikkeld. Het gevolg hiervan is dat startende bedrijven met een Chi-
nese achtergrond in 2007, in tegenstelling tot 1998, niet meer de grootste overlevings-
kans hebben van de migrantengroepen. Alleen de bedrijven met een Turkse achtergrond 
hebben in 2007 een kleinere kans om na een jaar te overleven. Alle migrantengroepen 
blijven achter bij de autochtone Nederlanders op dit vlak. Van de autochtone bedrijven 
die in 2007 zijn gestart bestaat 90% een jaar later nog steeds.

Figuur 5.4

Startende bedrijven die na een jaar nog bestaan, naar etnische herkomst, 1998-2008 (in procenten 

van het aantal bedrijven dat in het voorafgaande jaar is gestart)
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Bron: its/cbs/KvK (handelsregister) scp-bewerking

5.6 Inkomen

Als afsluiting van dit hoofdstuk gaan we in op de inkomenspositie van Chinese 
Nederlandse huishoudens.12 Uit figuur 5.5 komt duidelijk naar voren dat de 
inkomenspositie van Chinees-Nederlandse huishoudens slechter is dan die van 
autochtone Nederlanders. De gegevens betreffen het besteedbaar huishoudinkomen 
en dit is het bruto-inkomen minus de betaalde premies en belastingen. Een groot deel 
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van de Chinese huishoudens bevindt zich in de laagste inkomenscategorie (20%). Bijna 
de helft van de Chinees-Nederlandse huishoudens is terug te vinden in de laagste twee 
inkomensklassen. Het aandeel huishoudens dat in de hoogste inkomenscategorie zit 
(>50.000 euro) is bij Chinese Nederlanders (11%) bijna twee keer zo laag als bij autochtone 
Nederlanders (19%). Een kanttekening is dat de inkomensgegevens ontbraken bij 
een aanzienlijk deel van de  Chinees-Nederlandse huishoudens (22%). Deze categorie 
bestaat voornamelijk uit studenten met een eenpersoonshuishouden. Verder komt het 
in de horeca voor dat door werkgevers relatief lage inkomens worden opgegeven bij 
de belastingdienst, maar eveneens dat deze regelmatig worden aangevuld met zwart 
geld (Vogels et al. 1999). Hierdoor kan de inkomenspositie van Chinees-Nederlandse 
huishoudens enigszins worden onderschat.

Figuur 5.5

Huishoudinkomenscategorieën van Chinese en autochtone Nederlandse huishoudens, bevolking 15-

64 jaar, 2007 (in procenten)
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In tabel 5.13 staan gegevens over het besteedbaar huishoudinkomen in 2000 en 2008 
naar geslacht en generatie. Het besteedbaar inkomen van Chinees-Nederlandse huishou-
dens is tussen 2000 en 2008 gestegen van 13,4 duizend euro naar 21,7 duizend euro. Deze 
toename van het huishoudinkomen is terug te vinden binnen alle subgroepen. In 2008 
is het huishoudinkomen van vrouwen wat hoger dan van mannen. De tweede generatie 
heeft een beduidend hoger besteedbaar huishoudinkomen dan de eerste generatie. 
De toename in het besteedbaar inkomen tussen 2000 en 2008 is ongeveer even groot 
geweest voor de eerste en de tweede generatie.
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Tabel 5.13

Besteedbaar huishoudinkomen in duizenden euro’s, naar geslacht en generatie, 2000 en 2008 

(in  procenten)

2000 2008

totaal 13,4 21,7

1e generatie 20,4 28,9
2e generatie 12,4 21,5

man 13,3 21,6
vrouw 13,5 21,8

Bron: ipo’00 en ’08

Ten slotte gaan we in op de armoedepositie van Chinese Nederlanders. Hierbij be-
studeren we het niet-veel-maar-toereikend-criterium. Dit criterium verwijst naar een 
referentiebudget waar de minimale uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en enkele 
overige moeilijk te vermijden uitgaven zoals persoonlijke verzorging en niet-vergoede 
ziektekosten zijn verdisconteerd, evenals enkele uitgaven die het strikt onvermijdelijke 
te boven gaan13 zonder dat er sprake is van luxe (Soede en Vrooman 2010). Het aandeel ar-
men (niet-veel-maar-toereikend) is onder Chinese Nederlanders fors afgenomen tussen 
2000 en 2008. De afname van het percentage armen geldt ook voor de totale (autochtone 
en allochtone) bevolking in deze periode (Soede en Vrooman 2010). Het aandeel armen 
was in 2008 12,7% voor Chinese Nederlanders. Hiermee nemen zij een relatief goede 
positie in ten opzichte van de vier grote migrantengroepen. De migranten met een 
Surinaamse (11%) achtergrond zijn gemiddeld minder vaak arm, terwijl de migranten 
met een Antilliaanse (15,1%), Turkse (17,9%) en Marokkaanse (21,9%) achtergrond zich 
gemiddeld vaker in een armoedepositie bevinden. In 2008 zijn mannen en leden van de 
eerste generatie vaker arm afgemeten aan het niet-veel-maar-toereikend-principe dan 
vrouwen en leden van de tweede generatie.

Tabel 5.14

Aandeel arm (niet-veel-maar-toereikend), naar geslacht en generatie, 2000 en 2008 (in procenten)

2000 2008

totaal 26,1 12,7

1e generatie 25,3 15,3
2e generatie 29,1 11,2

man 26,3 14,0
vrouw 25,9 11,6

Bron: ipo’00 en ’08
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5.7 Conclusies

Over het geheel bezien is er sprake van een gunstige arbeidsmarktpositie van Chinese 
Nederlanders. Op het gebied van werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid doen zij 
het relatief goed. Als we de positie van Chinese Nederlanders op deze aspecten vergelij-
ken met andere migrantengroepen zien we dat zij het beste naar voren komen. Op het 
gebied van uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zijn de cijfers zelfs 
beter dan van autochtone Nederlanders. Met name het extreem lage percentage Chinese 
Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (1,2%) is opvallend. Eveneens 
positief is de bevinding dat het aandeel personen van Chinese herkomst met een bij-
standsuitkering fors gedaald is in de afgelopen tien jaar. 
In het licht van de lage werkloosheid en de geringe uitkeringsafhankelijkheid is de net-
toparticipatie (58%) opvallend laag. Met name personen uit de tweede generatie en 
de recente eerste generatie hebben weinig betaald werk. De belangrijkste reden voor 
deze relatief lage participatiegraad is dat een groot aandeel van hen studeert of nog wil 
gaan studeren. De lage nettoparticipatie geeft dus geen directe aanleiding tot zorg. De 
participatie van de vroege eerste generatie ligt bijvoorbeeld hoger dan bij autochtone 
Nederlanders. Chinese Nederlanders doen qua beroepsniveau onder voor de autoch-
tone Nederlanders, maar hun positie is redelijk te noemen in vergelijking met de grote 
migrantengroepen. Desalniettemin bevindt een aanzienlijk deel van de Chinese Neder-
landers zich aan de onderkant van de beroepsstructuur. Het aandeel hoge functies onder 
de tweede generatie is relatief hoog, en een deel van hen zit waarschijnlijk nog niet aan 
het plafond gezien de korte arbeidsloopbaan. Men kan dus verwachten dat op basis van 
cohortvervanging en sociale mobiliteit het beroepsniveau van Chinese Nederlanders 
zich gunstig zal ontwikkelen. Het aandeel Chinese Nederlanders dat werkzaam is in een 
tijdelijke functie is hoger dan bij autochtone Nederlanders, maar aanzienlijk lager dan 
bij andere migrantengroepen.
Het beeld dat in de literatuur wordt geschetst van de slechte arbeidsomstandigheden 
zien we niet duidelijk terug in de huidige gegevens. De Chinese Nederlanders rap-
porteren tamelijk positief over de omstandigheden waarin zij hun werkzaamheden 
verrichten. Kanttekening hierbij is dat Chinese Nederlanders – zowel werknemers als 
zelfstandigen – wel aangeven meer uren te werken dan autochtone Nederlanders. De 
sterke voorkeur voor zelfstandige beroepen komt duidelijk tot uitdrukking in het aan-
deel zelfstandigen. Er is geen enkele andere etnische groepering, ook niet de autochtone 
Nederlanders, die maar enigszins in de buurt komt. De concentratie van bedrijven in de 
horecasector is nog steeds uitermate sterk. Niettemin is er een trend naar een grotere 
spreiding over de branches. Van de startende Chinese ondernemingen bestaat 83% een 
jaar later nog steeds.
Een uitzondering op het over het algemeen positieve beeld betreft de inkomenspositie. 
Maar liefst een op de vijf huishoudens moet rondkomen van een inkomen onder de 
10.000 euro. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat het in de horeca 
niet ongebruikelijk is om een deel van het inkomen zwart uit te betalen. Gezien het 
grote aantal Chinese Nederlanders dat werkzaam is in deze branche, vertekent dit 
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 hoogstwaarschijnlijk de reële inkomenspositie van Chinese Nederlandse huishoudens. 
Daarnaast is het aandeel armen sinds 2000 fors gedaald.
Op het gebied van werk en inkomen zijn er wel verschillen tussen mannen en vrouwen, 
maar is er niet sprake van een algemeen betere positie voor een van de twee groepen. De 
werkloosheid is lager voor vrouwen en hun inkomenspositie ziet er gunstiger uit. Daar 
staat echter tegenover dat vrouwen vaker werkzaam zijn in beroepen met een lagere sta-
tus, een duidelijk lagere nettoparticipatie vertonen en wat vaker afhankelijk zijn van een 
bijstandsuitkering dan mannen. Wat vooral opvalt is dat Chinees-Nederlandse vrouwen 
die werken beduidend meer uren werken dan autochtone vrouwen. Dit geldt zowel voor 
degenen in loondienst als voor de zelfstandigen onder hen.
Alles bijeengenomen is de conclusie dat de arbeidsmarktpositie van Chinese Nederlan-
ders, relatief sterk is, uitgezonderd hun inkomenspositie. Daarnaast maakt de immer 
grote afhankelijkheid van de horecasector de positie kwetsbaar. Het toekomstperspec-
tief lijkt gunstig. Meer en meer zal de groeiende, hoogopgeleide tweede generatie haar 
intrede doen op de arbeidsmarkt. Zij zullen waarschijnlijk betere posities en hogere 
inkomens dan hun ouders verwerven en zijn minder afhankelijk van de horecabranche. 
Een keerzijde van de sterkere branchespreiding is wel dat Chinese restauranteigenaren 
in toenemende mate te kampen hebben met een gebrek aan personeel en opvolgings-
problemen.

Noten

1 Voor de arbeidsmarktindicatoren maken we gebruik van de Survey Integratie Nieuwe Groepen uit 

2009 (sing’09). Daarnaast worden uitkerings- en inkomensgegevens van het cbs en gegevens over 

ondernemers uit de registers van de Kamer van Koophandel gebruikt. Ten slotte richten we ons op de 

inkomenspositie van Chinese Nederlanders op basis van het Sociaal Statistisch Bestand (ssb) en het 

Inkomenspanelonderzoek (ip o).

2 Wordt de werkloosheid afgemeten aan de beroepsbevolking, de nettoparticipatie wordt afgemeten 

aan de totale bevolking tussen de 15 en 65 jaar. Er is overlap, maar het is toch een andere maat. De 

noemer op basis waarvan de nettoparticipatie wordt bepaald, is dus groter dan de noemer van het 

werkloosheidspercentage. Hierbij horen ook personen zonder baan die niet actief zoeken naar een 

baan van tenminste twaalf uur. In deze categorie vallen bijvoorbeeld scholieren, studenten, huis-

vrouwen en arbeidsongeschikten.

3 De nettoparticipatie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische Nederlanders is resp. 36%, 35%, 

49% en 29%. 

4 Deze korte toelichting richt zich op de kern van de omschrijvingen van nettoparticipatie en 

(werkloze) beroepsbevolking. Een meer gedetailleerde omschrijving is onder meer te vinden op 

www.cbs.nl.

5 De vraagstellingen over werkloosheid zijn ongeveer gelijk in het ebb en sing’09, al wordt de werk-

loosheid in het ebb uitvoeriger ondervraagd. Daarnaast is er een verschil in steekproef tussen de 

twee onderzoeken: personen versus huishoudens. Ondanks het feit dat de cijfers niet helemaal te 

vergelijken zijn presenteren we hier de ebb-cijfers van autochtone Nederlanders, omdat het aantal 

autochtone Nederlanders veel hoger is in het ebb dan in het sing’09.
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6 Bij de werkloosheidsuitkeringen gaat het om personen met een uitkering in het kader van de Werk-

loosheidswet (w w). Binnen deze wet is in 2006 een aantal veranderingen doorgevoerd, zoals de 

beperking van de duur van de uitkering. Personen met een deeltijd-w w blijven buiten beschouwing. 

Deze regeling is in verband met de recessie tijdelijk in het leven geroepen. 

7 Het betreft hier wao, wa z, Wajong en w i a . De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) 

is per 1 januari 2006 gestopt, waardoor er geen nieuwe instroom meer is. Personen die voor 1 januari 

2006 een wao -uitkering ontvingen, behouden deze. De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 

zelfstandigen (wa z) is per 1 augustus 2004 gestopt, waardoor er geen nieuwe instroom meer is. De 

Wajong verwijst naar de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De Wet werk 

en inkomen naar arbeidsvermogen (w i a) vervangt voor nieuwe gevallen per 1 januari 2006 de wao. 

8 Bij de bijstand gaat het om personen met een uitkering in het kader van de Algemene bijstandswet 

(a b w) of Wet Werk en Bijstand (w w b). De Abw is per 1 januari 2004 vervangen door de w w b. Als in 

een paarhuishouden een bijstandsuitkering wordt ontvangen, telt deze uitkering in de statistieken 

voor twee. Dit vloeit voort uit de Wet werk en bijstand, die stelt dat in een paarhuishouden dat een 

gezamenlijk huishouden voert, beide partners voor 50% rechthebbend zijn.

9 De uitkeringsgegevens in tabel 5.2 en 5.3 hebben alleen betrekking op respondenten uit de Volksre-

publiek China. De migranten uit Hongkong zijn niet inbegrepen. 

10 Deze analyse is op verzoek uitgevoerd door Harry van den Tillaart van het i t s Nijmegen. 

11 Sommige aanduidingen van branches maken niet direct duidelijk om welke soort activiteiten het 

gaat. Adviesdiensten omvatten onder andere rechtskundige, economische en administratieve dien-

sten en ingenieurs- en reclamebureaus. Onder facilitaire diensten vallen onder andere automatise-

ringsdiensten, uitzendbureaus en, voor migranten waarschijnlijk belangrijk, schoonmaakbedrijven. 

Bij persoonlijke diensten gaat het onder meer om bedrijven op het terrein van onroerend goed, 

wasserijen en stomerijen, en kappers. 

12 Deze cijfers hebben alleen betrekking op respondenten uit de Volksrepubliek China. De migranten 

uit Hongkong zijn niet inbegrepen. 

13 Bijvoorbeeld bepaalde uitgaven aan ontspanning, lidmaatschappen en het onderhouden van sociale 

contacten.
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6 De woonsituatie

Jeanet Kullberg

– Chinese Nederlanders wonen meer dan de vier grootste migrantengroepen gespreid over 

het land, over stadsgewesten en over steden.

– De woonkwaliteit doet onder voor die van autochtone Nederlanders, maar is beter dan die 

van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

– De woonsituatie van de tweede generatie is beter dan die van de eerste generatie en zij 

voelen zich ook meer thuis in de woonbuurt.

6.1 Chinatowns in de polder?

Wie in Den Haag of Rotterdam in het stadscentrum loopt, ziet daar sporen van Chinese 
aanwezigheid: diverse winkels en restaurants bij elkaar. Ze wekken de indruk van echte 
Chinatowns, thuisbases van Chinese migrantengroepen. Maar is dat werkelijk zo of 
zijn deze schilderachtige taferelen meer een uitkomst van city marketing en wonen de 
uitbaters ergens anders? Sinds jaar en dag zijn zelfs in de meest perifere gemeenten 
Chinese migranten restaurants begonnen, wat een vrij sterke spreiding over het land 
tot gevolg had (Vogels et al. 1999). De aanwezigheid van Chinese Nederlanders is wel 
meer dan gemiddeld gebonden aan de vier grootste gemeenten, maar velen wonen ook 
daarbuiten; meer dan onder de vier grootste migrantengroepen in Nederland het geval is 
(Kullberg en Nicolaas 2009).
De Chinese Nederlanders vormen een diverse groep (zie hoofdstuk 2). De eerste gene-
ratie kan niet op een enkele, begrensde vestigingsperiode worden vastgepind en er zijn 
onder hen economische en studiemigranten, en (in veel mindere mate) politieke vluch-
telingen. Die groepen hebben met verschillende huisvestingsmogelijkheden te maken, 
waarbij aan erkende vluchtelingen die dat wensen een woning wordt toegewezen, veelal 
buiten de Randstad, terwijl arbeids- en studiemigranten op eigen kracht en met hulp 
van hun eigen netwerk woonruimte moeten vinden. Hierna gaan we na waar Chinese 
Nederlanders wonen, in welke landsdelen, gemeenten en buurten, hoe ze daar wonen en 
hoe tevreden ze zijn met hun huisvesting, buurt en buurtleven. Ten slotte kijken we naar 
contacten in de buurt.

6.2 Ruimtelijke spreiding

Spreiding over stad en land
Chinese Nederlanders zijn net als de andere migrantengroepen oververtegenwoordigd 
in het westen van het land; in de vier grootste gemeenten (G4: Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht) in het bijzonder (figuur 6.1). Naar vestigingsperiode zijn het vooral 
de migranten die vanaf 2000 naar Nederland kwamen, onder wie veel studenten en 

102

chinese nederl ander s



 kennismigranten, die in de meest stedelijke gemeenten wonen (niet in de figuur).
Er is onder Chinese Nederlanders meer spreiding over het land dan onder Marokkaanse 
en Surinaamse Nederlanders. Het spreidingspatroon lijkt meer op dat van Turkse Neder-
landers, zij het dat Chinese Nederlanders sterker vertegenwoordigd zijn in de stads-
gewesten rond de G4. Dit aandeel is in de afgelopen tien jaar iets toegenomen, maar in 
het algemeen veranderde er weinig in de spreiding. Net als Turkse en Antilliaanse Neder-
landers zijn Chinese Nederlanders relatief sterk vertegenwoordigd in de provinciesteden 
buiten de Randstad. Mulder en Zorlu (2008) gingen na waar de Chinese migranten die in 
het jaar 1999 naar Nederland kwamen, zich vestigden. Van hen vestigde 30% zich in de 
G4, de meesten in Rotterdam, en 70% daarbuiten. Van dit cohort migranten was 16% na 
vier jaar het land alweer uit, vermoedelijk vanwege het beëindigen van een studieperi-
ode in Nederland. Op de Chinese migranten heeft Rotterdam de grootste aantrekkings-
kracht, waar dat voor de meeste andere migrantengroepen Amsterdam is.
Rotterdam is dan ook de gemeente met het grootste aantal Chinese Nederlanders: ruim 
8000. Daarna volgt Amsterdam met bijna 6500 personen van Chinese afkomst en vervol-
gens Den Haag met bijna 5500 personen. Er zijn maar vier grote steden waar de Chinees-
Nederlandse groep meer dan 1% van de lokale bevolking uitmaakt: Rotterdam (1,4%), 
Den Haag, Arnhem en Eindhoven (elk 1,1%). Utrecht telt (net als Groningen) 0,8 % en in 
de meeste andere gemeenten liggen die aandelen nog lager. In de kleine studentenste-
den Delft en Wageningen wonen naar verhouding grote aantallen mensen, wellicht voor-
al studenten, van Chinese afkomst: respectievelijk 1,5 en 2,4% van de lokale bevolking.

Figuur 6.1

Spreiding migrantengroepen over de G4, stadsgewesten rondom de G4, overige stadsgewesten en de 

rest van Nederland, naar etnische herkomst, 2010 (in procenten)
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b Dit zijn Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, 

Haarlem, Heerlen, Den Bosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Sittard-Geleen, Tilburg 
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Bron: cbs (StatLine) scp-bewerking
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Spreiding binnen steden
Vergeleken met de grotere migrantengroepen wonen Chinese Nederlanders binnen de 
verschillende woonplaatsen meer gespreid. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de 
onderlinge statistische ontmoetingskansen1 binnen de gemeenten klein zijn, in geen 
enkel geval boven de 2%, waar deze kans voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 
Nederlanders in diverse gemeenten tussen 10% en 20% ligt (Kullberg en Nicolaas 2009).
Ondanks de over het algemeen zeer gespreide bewoning binnen de gemeente zijn in 
 Rotterdam nog sporen van oude bevolkingsconcentraties te vinden in het stadscentrum 
en het aangrenzende Oude Westen en Middelland waar Aziatische toko’s gevestigd zijn. 
Ook de Afrikaanderwijk op de zuidoever telt nog altijd vrij veel Chinezen. Het oude 
havenkwartier Katendrecht, dat in de jaren dertig nog het grootste Chinatown van Euro-
pa was, maakt daarvan deel uit. Katendrecht is inmiddels goeddeels verbouwd. Uit de 
oude glorietijd resteert alleen nog restaurant Wing Wah.
Den Haag wordt door het gemeentebestuur ‘in de markt gezet’ als city mundial, vanwege 
de rijkdom aan culturen en de aanwezigheid van het internationale strafhof en de vele 
ambassades. Chinatown, een aantal straten in de vroegere Jodenbuurt, versierd met 
Chinese lantaarns en begrensd met decoratieve Chinese poorten, is onderdeel van deze 
city branding. Er is daar een concentratie van Aziatische winkels, maar van een Chinese 
bewoningsconcentratie is in dit gebied geen sprake. De Chinese Hagenezen wonen 
gespreid, met een iets grotere concentratie in het Laakkwartier waar veel studenten 
wonen. In Amsterdam is er sterke spreiding over alle stadsdelen, al zijn in het centrum 
rond de Zeedijk wel wat Chinese winkels gegroepeerd. In Arnhem en Eindhoven is het 
aantal Chinezen naar verhouding wat hoger in de volkswijken Presikhaaf en Woensel. In 
Utrecht wonen de meeste Chinese Nederlanders in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn.
De grotere spreiding van Chinese Nederlanders over de gemeenten betekent ook dat ze 
minder vaak dan Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders in multiculturele 
wijken wonen, maar wel vaker dan autochtone Nederlanders (figuur 6.2). Recentere 
migranten wonen wat vaker in kleurrijke wijken vergeleken met eerdere migrantenco-
horten en vergeleken met de tweede generatie. Net als bij andere Nederlanders van niet-
westerse afkomst, namen de ontmoetingskansen met autochtonen in de vier grootste 
gemeenten de laatste tien jaar voor Chinese Nederlanders af. De ontmoetingskansen zijn 
hoger dan voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders en vergelijkbaar met die van Suri-
naamse Nederlanders, behalve in Amsterdam. Daar hebben Chinese Nederlanders meer 
kans dan Surinamers om autochtonen in hun woonbuurt tegen te komen (Kullberg en 
Nicolaas 2009: 180).
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Figuur 6.2

Spreiding van Chinese Nederlanders over relatief witte, gemengde en zwarte woonwijken (‘concen-

tratiewijken’),a naar migratiegeneratie, autochtone Nederlanders vormen de referentiegroep, 2009

(in procenten)
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a Het gaat om wijken waar het aandeel niet-westerse allochtonen minimaal een derde hoger is dan 
gemiddeld in die gemeente. Voor een exacte omschrijving zie Kullberg (2007: 198-199).

Bron: sing’09

Groepswonen
Chinese Nederlanders wonen al met al, meer dan de grotere migrantengroepen, gespreid 
over het land en over woonwijken. Op het niveau van een straat of wooncomplex kan 
niettemin wat meer clustering optreden. Zo zijn er de laatste jaren voor Chinese oude-
ren huizen voor groepswonen gerealiseerd, omdat hieraan onder de vroege generaties 
migranten behoefte bestaat. Naar verhouding wonen veel Chinese ouderen bij hun kin-
deren in, waar zij zorgen voor hun kleinkinderen.2 Ook komt het voor dat zij afwisselend 
bij verschillende kinderen intrekken. De tendens is wel dat dit steeds minder gebeurt 
en zodoende groeit de interesse voor groepswonen. In enkele grote steden zijn appar-
tementencomplexen speciaal voor Chinese ouderen gebouwd, zoals Ka Fook-mansion 
in Rotterdam, Fu Hua Low in Den Haag, Tai Wai in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in 
Utrecht en Foe Ooi in Amsterdam-Zuidoost. Daar kunnen bewoners bijvoorbeeld samen 
Nederlandse les volgen en Majong spelen. Er zijn wachtlijsten voor deze voorzieningen 
en met het toenemende aantal Chinese ouderen is de verwachting dat de vraag naar deze 
vorm van huisvesting zal stijgen (Movisie 2011).
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6.3 Woonsituatie

Hier beschrijven we enkele kenmerken van de woningen van Chinese Nederlanders en 
vergelijken deze met de grote migrantengroepen en met autochtone Nederlanders. De 
beschrijving in tabel 6.1 is op basis van het aantal zelfstandig wonende personen, dat wil 
zeggen personen die niet meer in het ouderlijke huis wonen en niet in instellingen zoals 
ziekenhuizen, verpleeghuizen of gevangenissen. Door de weergave in personen in plaats 
van huishoudens, wijken aantallen met bijvoorbeeld een koophuis of een eengezins-
huis af van wat hierover in rapportages van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties staat, zowel voor de gehele Nederlandse bevolking als voor de grote 
migrantengroepen.

Tabel 6.1

Enkele woonkenmerken naar etnische herkomst van de bewoners, 20093

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

woningtype (in %)
eengezinswoning 49 48 40 44 34 76
meergezinswoning 42 48 58 54 57 22
onzelfstandige woning 9 4 2 2 9 2

woonruimte
aantal kamers 3,7 4,1 4,0 3,9 3,4 4,5
aantal kamers per 
bewoner 1,7 1,6 1,8 2,0 1,9 2,2

eigendomsverhouding (in %)
huurwoning 63 68 85 58 73 33
koopwoning 37 32 15 42 27 67

woningtevredenheid
tevredenheid op een 
schaal van 1-5a 3,8 3,5 3,5 4,0 3,9 4,4
(zeer) tevreden over de 
woning (in %) 72 69 65 80 77 92

a Bij de schaal van 1 tot 5 staat 5 voor zeer tevreden.

Bron: Chinese Nederlanders: scp (sing’09); overige groepen: cbs (Woon’09) scp-bewerking
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Woningtype en -grootte
Van de Chinese Nederlanders woont bijna 9% wel op zichzelf, maar zonder over een zelf-
standige woning te beschikken. Het kan dan gaan om mensen in een wooneenheid met 
gedeelde voorzieningen, bijvoorbeeld een studentenflat, of om mensen die een woning 
delen met andere personen dan hun eigen gezin. Dit is onder Chinese Nederlanders meer 
het geval dan onder de grotere migrantengroepen. Het betreft voor twee derde studie-
migranten. Onder studenten is het delen van sanitair en keuken niet ongebruikelijk. Ook 
onder de Antilliaanse Nederlanders komt wonen in niet-zelfstandige wooneenheden 
relatief vaak voor. Vergeleken met de grote migrantengroepen hebben Chinese Neder-
landers vaak een eengezinshuis oftewel een grondgebonden woning. Bijna de helft heeft 
een eengezinshuis; onder autochtonen is dat driekwart.
Gemeten aan het aantal kamers in de woning zijn Chinese Nederlanders niet ruim 
behuisd vergeleken met de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders en vooral 
in vergelijking met de autochtonen. Wel beschikken ze over meer kamers dan de Antil-
liaanse Nederlanders. Gerelateerd aan het aantal bewoners lijkt de beschikbare ruimte 
van de Chinese Nederlanders het meest op die van de Turkse en Marokkaanse Nederlan-
ders. De woningen hebben minder kamers, maar gemiddeld zijn Chinees-Nederlandse 
huishoudens ook kleiner dan Turks- en Marokkaans-Nederlandse. 37% van de Chinese 
Nederlanders heeft een koophuis. Dat is meer dan onder Turkse en vooral Marokkaanse 
Nederlanders, maar minder dan onder Surinaamse en autochtone Nederlanders.

De tevredenheid met de woning weerspiegelt de feitelijke kwaliteit van wonen (de 
woninggrootte, het type, al dan niet een koophuis) en houdt het midden tussen de 
waardering onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders enerzijds, en Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlanders anderzijds.
Op alle indicatoren van woonkwaliteit zit nog een flink gat tussen de situatie van 
 Chinese en autochtone Nederlanders. Het hebben van een koophuis, een eengezinshuis 
en een grotere woning hangt in het algemeen samen met de huishoudensfase, het inko-
men en het lokale woningaanbod. Ook als rekening wordt gehouden met de leeftijd, het 
type huishouden, opleiding, inkomen, stedelijkheid van de woonplaats en landsdeel 
waarin de woning staat, blijft de woning van Chinese Nederlanders gemiddeld kleiner 
dan die van autochtone Nederlanders en gaat het vaker om een huurhuis en om een flat- 
of  etagewoning.
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Tabel 6.2

Enkele woonkenmerken van Chinese Nederlanders naar migratiegeneratie, 2009

1e generatie, 
migratie 
voor 1990 

1e generatie, 
migratie 
1990-2000

1e generatie, 
migratie 
vanaf 2000 2e generatie totaal

totaal zonder 
1e generatie, 
migratie 
vanaf 2000

woningtype (in %)
eengezinswoning 66 48 34 45 49 56
meergezinswoning 33 49 46 45 42 40
onzelfstandige 
woning 1 3 20 10 9 4

woonruimte
aantal kamers 4,2 3,8 3,2 3,5 3,7 3,9
aantal kamers per 
bewoner 1,6 1,5 1,7 1,9 1,7 1,6

eigendoms ver-
houding (in%)

huurwoning 49 65 80 55 63 55
koopwoning 51 35 20 45 37 45

woningtevredenheid
tevredenheid op 
een schaal van 1-5a 3,9 3,8 3,6 4,1 3,8 3,9
(zeer) tevreden over 
woning (in%) 81 70 60 82 72 78

a Bij de schaal van 1 tot 5 staat 5 voor zeer tevreden.

Bron: scp (sing’09)

Recente migranten minder tevreden
Binnen de Chinese gemeenschap zijn de verschillen in woonkwaliteit aanzienlijk en dat 
hangt onder meer samen met hoelang men al in Nederland woont (tabel 6.2). Degenen 
die hier geboren zijn en leden van de eerste generatie die zich voor 1990 vestigden, 
beschikken vaker over een eengezinshuis, over een groter aantal kamers en over een 
koophuis dan de vestigers van na 1990. Ze zijn ook meer tevreden. Het minst bedeeld, en 
ook het minst tevreden, zijn de migranten vanaf 2000, onder wie veel studenten. Van de 
recente studiemigranten woont 30% onzelfstandig en ruim 90% in een huurhuis. Maar 
ook als alleen gekeken wordt naar de recente migranten die niet als student kwamen, 
is hun wooncomfort wat minder dan dat van degenen die tussen 1990 en 2000 kwamen 
(niet in de tabel). Ze wonen vaker onzelfstandig (8% tegen 3%) en hebben minder kamers 
tot hun beschikking.
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Wanneer we de na 2000 gemigreerde groep – met de minst gunstige woonsituatie – uit 
het totaalbeeld filteren wordt het beeld op alle fronten beduidend gunstiger (tabel 6.2).
Het verschil in woonkwaliteit tussen in Nederland geboren Chinezen (de tweede genera-
tie) en de eerste generatie blijft ten dele overeind indien rekening wordt gehouden met 
huishoudensfase, inkomen en woonlocatie, ofwel het lokale woningaanbod. De eerste 
generatie valt dan uiteen in migranten die voor gezinsvorming of -hereniging kwamen 
enerzijds, en asiel-, studie- en arbeidsmigranten anderzijds. De gezinsvormers en -her-
enigers hebben ongeveer dezelfde woonpositie als de tweede generatie. Hun bedje is 
vaker dan bij de andere Chinese migranten gespreid door de eerdere migrant bij wie zij 
zich gevoegd hebben. De andere Chinese migranten wonen, ook bij eenzelfde huishou-
denssamenstelling, inkomen en woningmarkt, kleiner, vaker in een flat- of etagewoning 
en minder vaak in een koophuis.

6.4 Beleving van de woonbuurt

Thuis voelen in de buurt
Van de Chinese Nederlanders voelt een ruime meerderheid zich thuis in de woonbuurt, 
net zoals andere migrantengroepen en autochtonen (tabel 6.3). Hetzelfde geldt voor het 
oordeel over hoe bewoners in de buurt met elkaar omgaan. Daarover zijn verreweg de 
meesten positief. Toch beantwoorden Chinese Nederlanders deze stellingen over het 
geheel genomen minder positief dan de andere groepen. Ze zijn het minder vaak ‘hele-
maal eens’ met die stellingen en lijken zich dus wat gereserveerder uit te spreken. Ten 
opzichte van autochtonen onderscheiden ze zich met een minder positief antwoord, 
ook als rekening wordt gehouden met allerhande persoonskenmerken. Op zoek naar 
een verklaring hiervoor is gekeken, waarin Chinese Nederlanders die volmondig zeggen 
het helemaal eens te zijn, zich onderscheiden van herkomstgenoten die het ‘eens’ zijn 
met beide stellingen.4 De migratiegeneratie is belangrijk: de tweede generatie spreekt 
zich verreweg het meest positief uit, gevolgd door migranten van voor 1990, recentere 
migranten en ten slotte de migranten van na 2000. Daarnaast is de kleur van de wijk van 
belang, waarbij degenen die in een gemengde wijk wonen het meest positief zijn. De 
witte en de zwarte wijken stemmen beide tot een iets geringere tevredenheid. De lagere 
inkomens voelen zich in mindere mate ‘zeer thuis’ in de buurt.
De minderheid die zegt zich juist niet thuis te voelen in de woonbuurt en het onderlinge 
contact niet goed waardeert, is een groep die zich überhaupt niet thuis voelt in Neder-
land. Het betreft vaker migranten die vanaf 1990 gekomen zijn dan de vroege vestigers 
(van voor 1990) en het minst betreft het de tweede generatie. Voor het thuis voelen in de 
buurt doet ook de taalvaardigheid in het Nederlands ertoe. Als het naar eigen zeggen van 
de respondent moeilijk is om een gesprek in het Nederlands te volgen, is de kans aan-
merkelijk groter dat men zich ook niet thuis voelt in de buurt. Overigens betreft het in 
tabel 6.3 en in het vervolg van dit hoofdstuk ook thuis wonende jongeren vanaf 16 jaar.
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Tabel 6.3

Mate waarin men zich thuis voelt in de buurt en meent dat mensen er prettig met elkaar omgaan, naar 

etnische herkomst, 2006 en 2009 (in procenten)5

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

‘Voel me thuis in de buurt’ 
helemaal eens 12 33 44 41 38 36
eens 63 51 41 46 46 47
niet eens 25 16 15 13 16 18

‘Mensen in de buurt gaan 
prettig met elkaar om’

helemaal eens 12 26 37 26 26 36
eens 62 52 44 50 48 47
niet eens 26 22 19 24 26 17

Bron: Chinese en autochtone Nederlanders: scp (sing’09); andere groepen: scp (sim’06)
De antwoordcategorie 'eens noch oneens' is onder 'niet eens' geschaard.

Gewenste bevolkingssamenstelling
Hoe kijken Chinese Nederlanders aan tegen de bevolkingssamenstelling van de buurt? 
Dat kon worden nagegaan aan de hand van twee stellingen, waarvan er een ook aan de 
grote migrantengroepen is voorgelegd: ‘Het is slecht voor een wijk als er veel alloch-
tonen wonen.’ Van de meeste groepen is een meerderheid het eens met de stelling 
(tabel 6.4). Opnieuw nemen Chinese Nederlanders een wat gereserveerde positie in: ze 
zijn het in mindere mate eens met de stelling.

Tabel 6.4

Antwoord op de stelling ‘Het is slecht voor een wijk als er veel allochtonen wonen’, naar etnische 

herkomst, 2006 en 2009 (in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

‘Slecht voor een wijk als er 
veel allochtonen wonen’ 

eens 47 60 58 56 52 58
eens noch oneens 25 15 15 16 14 19
oneens 28 25 27 28 34 24

Bron: Chinese en autochtone Nederlanders: scp (sing’09); andere groepen: scp (sim’06)

Figuur 6.3 laat zien dat onder de tweede generatie Chinese Nederlanders minder vaak 
gevonden wordt dat veel allochtonen slecht zijn voor een wijk. De stelling wordt juist vaak 
onderschreven door migranten van voor 1990, omdat onder hen veel ouderen zijn en die 
zijn het vaker eens met de stelling. Ook het opleidingsniveau is van invloed, waarbij laag-
opgeleiden het vaker eens zijn, ook als voor andere kenmerken gecorrigeerd wordt.  
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Ook mensen die zich goed thuis voelen in Nederland zijn het vaker eens met de stelling.  
De relatieve ‘kleur’ van de eigen woonwijk is niet onderscheidend voor het antwoord op 
deze stelling.

Figuur 6.3

Antwoord van Chinese Nederlanders op de stelling ‘Het is slecht voor een wijk als er veel allochtonen 

wonen’ naar migratiegeneratie, leeftijd, opleidingsniveau en de mate waarin men zich thuis voelt in 

 Nederland, 2009 (in procenten)
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Bron: scp (sing’09)

Een minderheid van de Chinese Nederlanders zou het liefst in een buurt willen wonen met 
andere Chinese Nederlanders, in een soort Chinatown dus. Dat geldt voor ongeveer een 
op de zes. Een meerderheid wil dat juist niet (figuur 6.4). Voor diverse etnische groepen 
(naast Chinese Nederlanders ook vluchtelingengroepen, Polen en autochtonen) geldt dat 
de behoefte om onder elkaar te wonen sterker is bij laagopgeleide mensen, de laagste inko-
mensgroepen en 45-plussers. Autochtonen willen verreweg het vaakst onder elkaar wonen.
De Chinese Nederlanders die zeggen dat ze graag in een buurt zouden wonen met veel 
mensen uit de eigen groep, onderscheiden zich op een aantal kenmerken van degenen die 
dat juist niet willen.6 Ze zijn, ook als gecorrigeerd wordt voor andere persoonskenmerken, 
vaker naar Nederland gemigreerd dan hier geboren, laagopgeleid en hebben een modaal 
inkomen. Degenen die onder elkaar zouden willen wonen voelen zich aanmerkelijk min-
der goed thuis in Nederland.

de wo onsituatie

111  



Figuur 6.4

Mate waarin Chinese Nederlanders het eens zijn met de stelling dat ze het liefst in een buurt met 

mensen uit de eigen groep willen wonen, naar migratiegeneratie, leeftijd en opleidingsniveau, 2009 
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Bron: scp (sing’09)

Contacten in de buurt
Vergeleken met autochtone Nederlanders en ook met vluchtelingengroepen (Permentier 
en Wittebrood 2011) onderhouden Chinese Nederlanders minder contact met buren en 
buurtgenoten; ongeveer een derde heeft minder dan eens in de maand contact met een 
buur; onder de autochtonen is dat 13%. Weinig frequent contact met buren (minder dan 
een keer in de maand) hebben vooral Chinese Nederlanders met een laag inkomen. We 
vinden deze beperkte contacten in de buurt niet onder laagopgeleiden; het lijkt geen 
kwestie van sociaal kapitaal. Mogelijk hebben degenen met een laag inkomen weinig tijd 
om zich met buurtbewoners te bemoeien, omdat ze lange werkdagen maken. Hoe lang 
men al in Nederland woont is niet significant van invloed, net zomin als de samenstel-
ling van de buurtbevolking.
Figuur 6.5 verbijzondert het buurtcontact voor de frequentie waarmee contact wordt 
onderhouden met autochtone buurtgenoten. Dit is ook bekend voor de grootste migran-
tengroepen in Nederland. Voor de Chinese Nederlanders en de autochtonen komt dit 
beeld sterk overeen met de frequentie van buurtcontact in het algemeen, zoals hiervoor 
al werd beschreven. Contact met autochtone buren is onder Chinese Nederlanders 
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minder frequent dan onder de grotere migrantengroepen, terwijl de mate van woon-
segregatie juist geringer is, zodat er meer mogelijkheid tot contact is. Dit bevestigd het 
beeld van Chinese Nederlanders als relatief gesloten groep. Ook hier zien we dat vooral 
de lagere inkomens weinig contact hebben (minder dan eens in de maand), maar het 
betreft ook vaker eigenaren van een woning en migranten die zich tussen 1990 en 2000 
vestigden. De taalvaardigheid is niet van invloed, zodat hard en lang werken ten behoeve 
van (eigen) huis en haard als belangrijkste verklaring geldt voor beperkt burencontact.
Toch heeft niet meer dan een op de vijf Chinese Nederlanders hoegenaamd nooit contact 
met autochtone buren en dat komt sterk overeen met de andere migrantengroepen. 
Overigens heeft driekwart van de Nederlanders nooit contact met allochtone buren of 
buurtgenoten (niet in de figuur), maar velen hebben zulke buurtgenoten dan ook niet of 
nauwelijks.

Figuur 6.5

Mate waarin men zegt contact te onderhouden met autochtone buren en buurtgenoten, naar etni-

sche herkomst, 2006 en 2009 (in procenten)
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Bron: Chinese en autochtone Nederlanders: scp (sing’09); andere groepen: scp (sim’06)

Contact met Chinese Nederlanders in de buurt
Contact met buren en buurtgenoten van Chinese afkomst komt ongeveer even frequent 
voor als contact met autochtone buurtgenoten, ondanks de veel kleinere statistische 
ontmoetingskansen. Toch is contact met buurtgenoten met dezelfde afkomst minder 
frequent bij Chinese Nederlanders dan bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders, maar 
juist wat frequenter dan bij Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders (figuur 6.6). Dege-
nen die veel contact hebben met herkomstgenoten in de buurt zijn vooral Chinezen die 
niet in Nederland zijn geboren.
Bekijken we een aantal kenmerken van de Chinese Nederlanders en hun woningen en 
woonomgeving, dan blijkt dat (bij correctie voor andere kenmerken) mensen in koop-
huizen en in weinig stedelijk gebied minder contact hebben met Chinese Nederlanders 
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in de buurt, wellicht omdat die er niet of nauwelijks zijn. Opmerkelijk is dat contact met 
andere Chinese Nederlanders in de buurt het meest voorkomt in de gekleurde en witte 
wijken en het minst in gemengde wijken. Enerzijds speelt de gelegenheid tot contact met 
de eigen groep een rol en die gelegenheid is er vooral in huurbuurten in sterk stedelijk 
gebied. Anderzijds lijkt er in witte buurten, meer dan in gemengde buurten, aanleiding 
om buurtgenoten uit het herkomstland op te zoeken. Degenen die regelmatig buurtge-
noten uit het herkomstland treffen, zijn ook veel vaker van mening dat het prettig is om 
in een buurt met veel landgenoten te wonen. Ten slotte geldt, geheel volgens de assimi-
latietheorie: hoe langer men hier gevestigd is, des te minder wordt contact gezocht met 
buurtgenoten van Chinese afkomst. Maar het verschil tussen eerste en tweede generatie 
is nog belangrijker: de tweede generatie heeft veel minder contact met andere Chinese 
Nederlanders. Overigens geldt voor de Chinezen die minder dan tien jaar in Nederland 
zijn, dat zij verreweg het meeste contact met andere Chinezen in de buurt onderhouden. 
Mogelijk komt dat doordat de (vele) studenten onder hen woonruimte delen of in de 
studentenflats makkelijk landgenoten treffen.
Als geen rekening wordt gehouden met andere persoonskenmerken en met de woon-
omstandigheden, dan geldt dat onder Chinese Nederlanders met een hoog inkomen en 
mensen die zich goed thuis voelen in Nederland, er minder contact is met landgenoten 
in de buurt. Deze mensen zullen overwegend in een omgeving wonen waar ook weinig 
gelegenheid is tot dergelijk contact.

Figuur 6.6

Mate waarin men zegt contact te onderhouden met buren en buurtgenoten van de eigen herkomst-

groep, naar etnische herkomst, 2006 en 2009 (in procenten)
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6.5 Conclusies

Chinese Nederlanders wonen, meer dan de grote migrantengroepen, gespreid over 
het land, over stadsgewesten en over steden. Rotterdam is de stad met de grootste 
Chinees-Nederlandse gemeenschap, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. In de stu-
dentensteden Delft en Wageningen wonen naar verhouding veel Chinese studenten. In 
Rotterdam is nog het meest sprake van Chinatown-achtige bewoning in het centrum; 
in Amsterdam en Den Haag is dit niet zo, al wekken winkelconcentraties in het centrum 
van de stad misschien wel die indruk.
Vergeleken met Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn Chinezen in Nederland 
tevreden met de kwaliteit van hun woning; vergeleken met Surinamers, Antillianen en 
autochtonen zijn ze minder tevreden. Dezelfde tussenpositie wordt ingenomen bij de 
woninggrootte, het beschikken over een koophuis en over een eengezinshuis. Ook als 
rekening wordt gehouden met persoonskenmerken zoals leeftijd en inkomen en met 
het woningaanbod in de woonplaats, doet de woonkwaliteit onder voor die van autoch-
tone Nederlanders. De tweede generatie is het best bedeeld en ook het meest tevreden, 
gevolgd door de eerste generatie migranten die zich hier al voor 1990 vestigde.
Chinese Nederlanders voelen zich in mindere mate thuis in de buurt dan de grotere 
migrantengroepen en autochtonen. Hoe langer men in Nederland woont, des te meer 
men zich thuis voelt in de buurt; de tweede generatie voelt zich het meest thuis. Onge-
veer een kwart voelt zich niet thuis in de buurt en vaak ook niet in Nederland. Zij vinden 
niet dat mensen in hun buurt prettig met elkaar omgaan en hebben zelf minder buurt-
contacten. Vergeleken met de grote migrantengroepen en autochtone Nederlanders 
hebben Chinese Nederlanders minder frequent contact in de buurt. Degenen met weinig 
contact, zijn vooral mensen met een laag inkomen die het vermoedelijk te druk heb-
ben voor contact. Ongeveer een op de acht Chinese Nederlanders woont het liefst onder 
andere Chinese Nederlanders en zij hebben ook vaker contact met herkomstgenoten. 
Het betreft vooral lager opgeleide mensen die zich niet (helemaal) thuis voelen in Neder-
land. Intensieve omgang met herkomstgenoten in de buurt komt evenwel minder voor 
dan onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
Over het geheel genomen onderscheidt de tweede generatie zich van de eerste door een 
grotere tevredenheid met hun woonsituatie die ook objectief gunstiger is dan voor de 
eerste generatie. De tweede generatie voelt zich meer thuis in de woonbuurt en heeft 
minder interesse voor het wonen in de buurt van andere Chinese Nederlanders.

Noten

1 Deze kansen geven weer hoe waarschijnlijk een ontmoeting is met iemand van de eigen bevol-

kingsgroep in een gemeente. Het is een kunstmatige constructie die niet zo veel zegt over feitelijke 

contacten tussen burgers. Ze is de uitkomst van enerzijds het aandeel van een bevolkingsgroep in de 

gemeente en anderzijds van de spreiding van de groep over de wijken (postcodegebieden).

2 www.movisie.nl/103445/def/home/oudere_migranten, geraadpleegd op 23 maart 2011.

3 Voor Chinese Nederlanders komen de gegevens uit sing’09; voor de overige groepen uit het 

Woon’09. De relevante vragen in het Woon’09 zijn identiek aan die in sing’09, maar ze zijn niet 
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gesteld aan thuiswonende kinderen of jongeren. Voor de Chinese Nederlanders zijn hier omwille van 

de vergelijkbaarheid alleen 18-plussers geselecteerd die bovendien het ouderlijk huis verlaten heb-

ben. De autochtone groep, die in beide gegevensbestanden zit, gaf vrijwel identieke uitkomsten, met 

maximaal 1 procentpunt verschil.

4 Multivariaat is gekeken naar de rol van leeftijd, opleiding, inkomen, geslacht, huishoudenssamen-

stelling, periode waarin men zich in Nederland vestigde, woningkenmerken, stedelijkheid van de 

gemeente, landsdeel, relatieve kleur van de wijk en of men zegt zich thuis te voelen in Nederland.

5 Voor Chinese en autochtone Nederlanders komen de gegevens uit sing’09; voor de overige groepen 

uit het si m’06. Analyse van de antwoorden van autochtone Nederlanders in beide jaren geeft geen 

aanleiding om een grote verschuiving in beleving tussen de jaren te veronderstellen.

6 Dit is multivariaat geanalyseerd met een aantal persoons- woning en buurtkenmerken.
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7 Gezondheid en zorggebruik

Roelof Schellingerhout (its)

– Chinese Nederlanders voelen zich over het algemeen gezond en hebben minder vaak 

overgewicht dan autochtone Nederlanders.

– De oudere eerste generatie voelt zich minder gezond.

– De Chinese groep maakt minder gebruik van medische voorzieningen in Nederland als 

huisarts, specialist of ggz dan de autochtone bevolking.

7.1 Hoe gezond zijn Chinese Nederlanders?

Over de gezondheid en het gebruik van zorgvoorzieningen van niet-westerse migranten 
bestaat inmiddels een rijke onderzoeksliteratuur (voor een recent overzicht zie Kunst et 
al. 2008). Meestal gaat het bij deze onderzoeken om de vier grootste groepen: Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders.
De gegevens van de Survey Integratie Nieuwe Groepen uit 2009 (sing’09) zijn een 
primeur: voor het eerst zijn er gegevens beschikbaar over de gezondheid van Chinese 
migranten op basis van een grootschalig onderzoek. Engelhard (2007) rapporteerde al 
eerder kwantitatieve gegevens, maar dit is een uitzondering. Engelhard (2007) rappor-
teerde op basis van onderzoek onder 350 respondenten, dat Chinese ouderen in Neder-
land een minder goede ervaren gezondheid hebben dan autochtone Nederlanders.  
Er zijn wel kwalitatieve gegevens (Liu et al. 2008; Smits et al. 2006). In deze literatuur 
gaat de aandacht met name uit naar de beleving van gezondheid en het voorkomen van 
psychische klachten. Hierbij wordt de ‘traditionele’ Chinese geneeskunde als uitgangs-
punt gebruikt. Het is overigens de vraag of deze denkbeelden aansluiten bij de denkbeel-
den van de Chinese migranten in Nederland.
De traditionele Chinese geneeskunde is gebaseerd op het streven naar evenwicht. Symp-
tomen zijn een signaal dat het systeem uit balans is. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat 
het lichaam een verfijnd vermogen heeft om zichzelf te genezen en de innerlijke balans 
te herstellen. Veel psychische klachten worden ook gezien als een gebrek aan evenwicht. 
Ernstige psychische klachten betekenen dat het herstellen van evenwicht niet gelukt 
is. Hierbij treedt vaak schaamte op. Niet alleen de persoon heeft dan gefaald, ook het 
sociale systeem waarvan hij deel uitmaakt. Chinese migranten zullen daarom niet snel 
naar buiten treden met hun problemen. Dit leidt onder andere tot een ondergebruik van 
voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg (Smits et al. 2006). De toeganke-
lijk van dergelijke voorzieningen wordt bovendien bemoeilijkt door taalproblemen.
Uit buitenlands onderzoek komt naar voren dat acculturatie (hier: het overnemen van 
normen en gedrag van de autochtone bevolking) van invloed is op de gezondheid en de 
leefstijl van Chinese migranten. Dit kan zowel positieve als negatieve kanten hebben. 
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Zo kan de overname van westerse leefgewoonten leiden tot meer overgewicht (Au et al. 
2009), maar ook tot meer lichaamsbeweging (Parikh et al. 2009).
In dit hoofdstuk zullen de Chinese migranten steeds worden vergeleken met de 
autochtone Nederlanders. De 65-plussers blijven hierbij buiten beschouwing. Het aantal 
Chinese migranten ouder dan 65 jaar is te klein voor een dergelijke vergelijking.

7.2 Gezondheid en geluk

We richten ons in dit hoofdstuk op twee indicatoren van gezondheid: de fysieke gezond-
heid en de psychische gezondheid.1 Het gaat hierbij om zelfrapportage: respondenten 
geven zelf aan hoe gezond ze zich voelen. Overigens is ook informatie beschikbaar over 
de ervaren gezondheid. De bevindingen met betrekking tot de ervaren gezondheid 
volgen de trends van de fysieke en de psychische gezondheid (tabel B7.1, zie www.scp.nl 
onder Chinese Nederlanders).
Naast gezondheid is er informatie over het wel of niet gelukkig zijn. Gelukkig zijn is niet 
hetzelfde als fysiek gezond zijn, maar er is wel een relatie tussen gelukkig zijn en het psy-
chisch welbevinden c.q. de psychische gezondheid (Van Campen et al. 2006). Een hoge 
mate van geluk gaat vaak samen met een hoge mate van psychisch welbevinden.

Fysieke en psychische gezondheid en ervaren gezondheid
De fysieke gezondheid, de psychische gezondheid en de ervaren gezondheid zijn stan-
daardmaten in gezondheidsonderzoek. De gezondheid van niet-westerse migranten, 
gemeten met deze maten, is over het algemeen slechter dan bij autochtone Nederlanders 
(Van Berkum en Smulders 2010). Hierbij moet wel in het achterhoofd worden gehouden 
dat het steeds om de subjectieve beleving van de eigen gezondheid gaat. De betekenis 
van vragen naar de beleving van gezondheid hoeft voor migrantengroepen niet hetzelf-
de te zijn als voor autochtone Nederlanders.
De fysieke gezondheid van de Chinese migranten (tabel 7.1) ligt ongeveer op hetzelfde 
niveau als die van de autochtone Nederlanders. De tweede generatie en de eerste genera-
tie vanaf 2000 hebben de beste fysieke gezondheid. Voor een deel zal dit samenhangen 
met leeftijd: als men jonger is, is de fysieke gezondheid beter dan wanneer men ouder 
is. De invloed van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau op de fysieke gezondheid zijn 
conform andere onderzoeken naar gezondheid (Van Campen en Schellingerhout 2005). 
Mannen voelen zich over het algemeen gezonder dan vrouwen, naarmate men ouder 
is, wordt de fysieke gezondheid slechter en mensen met een hogere voltooide opleiding 
voelen zich beter dan mensen met een lagere opleiding.

Smits en collega’s (2006) maakten een overzicht van wat er uit de internationale litera-
tuur bekend is over de psychische gezondheid van Chinese migranten. Zij melden dat 
Chinese migranten over het algemeen een hogere prevalentie hebben van psychische 
klachten. Deze psychische klachten hebben onder andere te maken met een lage 
 sociaaleconomische status, cultureel bepaalde waarden en idealen die niet aansluiten 
bij die van de autochtone groep, en een slechte beheersing van het Nederlands. In het 
huidige onderzoeken hebben Chinese migranten een ongeveer even goede psychische 
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gezondheid als autochtone Nederlanders (tabel 7.1). Wel is het zo, dat binnen de oudste 
leeftijdsgroep (45-65 jaar) een verschil is tussen de Chinese migranten en de autochtone 
Nederlanders van 6 punten (op een schaal van 1 tot 100) in het nadeel van de Chinese mi-
granten. De resultaten met betrekking tot de psychische gezondheid lijken verder sterk 
op die van de fysieke gezondheid. De tweede generatie en de eerste generatie na 2000 
voelen zich het best, mannen voelen zich beter dan vrouwen en mensen met een hoge 
voltooide opleiding voelen zich beter.

Tabel 7.1

Fysieke en psychische gezondheid,a 2009 (in gemiddelde waarden). Schaal van 1 tot 100, hoe hoger 

hoe beter de gezondheid

fysieke gezondheid psychische gezondheid

Chinees autochtoon Chinees autochtoon

generatie
1e generatie, migratie 
voor 1990 80,1 87,9
1e generatie, migratie 
1990- 2000 86,8 98,8
1e generatie, migratie 
na 2000 93,0 92,3
2e generatie 90,0 94,4

leeftijd
15-24 jaar 93,1 89,9 94,2 96,4
25-44 jaar 90,0 88,2 91,4 91,9
45-64 jaar 77,2 80,6 87,8 93,8

geslacht
man 88,8 87,5 92,3 94,7
vrouw 86,1 83,1 90,2 92,3

hoogst voltooide opleiding
max. bao 80,4 79,1 86,3 88,5
vbo/mavo 82,4 84,0 91,3 92,8
mbo/havo/vwo 87,9 84,6 92,2 95,1
hbo/wo 92,6 88,3 93,4 93,8

totaal 87,4 85,2 91,2 93,5
totaal (zonder 1e generatie, 
migratie na 2000) 85,5 90,8

a Geconstrueerde variabele op basis van aangepaste sf-12 vragen.

Bron: scp (sing’09)
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Geluk
Gelukkig zijn is iets anders dan gezond zijn. Maar gelukkig zijn heeft wel een indirecte 
relatie met gezondheid: het is een indicator voor het psychisch welbevinden of de 
 psychische gezondheid.
De overgrote meerderheid van de Chinese migranten voelt zich gelukkig (tabel 7.2), maar 
zij voelen zich minder gelukkig dan autochtone Nederlanders. Bij de Chinese migranten 
is acht op de tien gelukkig, bij de autochtone Nederlanders negen op de tien. Het is niet 
duidelijk waarom Chinese migranten minder vaak gelukkig zijn.

Tabel 7.2

Geluka naar etnische herkomst en achtergrondkenmerken, 2009 (in procenten)

Chinees autochtoon

generatie
1e generatie, migratie voor 1990 76,9
1e generatie, migratie 1990- 2000 73,5
1e generatie, migratie na 2000 79,4
2e generatie 87,4

leeftijd
15-24 jaar 86,7 96,1
25-44 jaar 78,7 92,1
45-64 jaar 72,0 90,4

geslacht
man 78,6 90,9
vrouw 79,6 93,6

hoogst voltooide opleiding
max. bao 67,7 82,1
vbo/mavo 76,3 92,8
mbo/havo/vwo 78,4 90,8
hbo/wo 86,4 95,9

totaal 79,1 92,1
totaal (zonder 1e generatie, migratie na 2000) 79,0

a Antwoord op de vraag ‘In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens? Is dat: erg gelukkig; 
gelukkig; niet gelukkig, niet ongelukkig; niet zo gelukkig; ongelukkig’. Geluk geeft aan dat een 
respondent heeft geantwoord dat hij of zij (erg) gelukkig is.

Bron: scp (sing’09)

Opvallend is dat de tweede generatie zich veel beter voelt dan de Chinese migranten 
van de eerste generatie, inclusief de migranten die na 2000 zijn gekomen. Dit kan erop 
wijzen dat het gelukkig zijn een relatie heeft met het beter geïntegreerd zijn in de Neder-
landse samenleving.
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Het gelukkig zijn heeft een sterke relatie met het opleidingsniveau, zowel bij de autoch-
tone bevolking als bij de Chinese migranten. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger 
het percentage dat gelukkig is. Maar bij de Chinese migranten is het verschil tussen het 
hoogste en het laagste opleidingsniveau het grootst: bijna 20 procentpunten.

7.3 Bewegen en lichaamsgewicht

In deze paragraaf richten we ons op twee leefstijlkenmerken die een relatie hebben met 
gezondheid: lichaamsbeweging en lichaamsgewicht. Er zijn geen eerdere onderzoeken 
uitgevoerd naar het lichaamsgewicht en de frequentie van lichaamsbeweging bij Chi-
nese migranten in Nederland, of naar andere aspecten die onder de leefstijl vallen, zoals 
het voedingspatroon, alcoholgebruik en roken. Er is wel onderzoek gedaan onder de vier 
grootste niet-westerse migrantengroepen. Uit deze onderzoeken blijkt dat niet-westerse 
migranten over het algemeen vaker overgewicht hebben dan autochtone Nederlanders 
(Dagevos en Dagevos 2008). Verder doen niet-westerse migranten minder vaak aan sport 
dan autochtone Nederlanders (Camphuis en Van den Dool 2008).

Lichaamsgewicht
Tabel 7.3 geeft de Body Mass Index (bmi)-score voor de Chinese migranten en autochtone 
Nederlanders. De bmi wordt berekend op basis van gewicht en lengte. Een waarde van 25 
of hoger geeft aan dat er sprake is van overgewicht, bij een waarde van 30 of hoger is er 
sprake van zeer ernstig overgewicht (obesitas). De gemiddelde bmi-score van de Chinese 
migranten is veel beter dan die van autochtone Nederlanders (tabel 7.3). Bij de autoch-
tone Nederlanders heeft 30% overgewicht en is 12% obees, bij de Chinese migranten is 
dit respectievelijk 14% en 2%.

Tabel 7.3

bmi-score naar etnische groep, 2009 (in procenten)

Chinees
Chinees, zonder 1e generatie 
migratie na 2000 autochtoon

ondergewicht (< 18,5) 7,6 6,7 2,2
normaal gewicht (18,5-25) 75,6 74,1 55,5
overgewicht (25-30) 14,5 16,4 30,0
obesitas (> 30) 2,3 2,8 12,3

Bron: scp (sing’09)

Het is mogelijk om de scores voor overgewicht en obesitas samen te nemen, waardoor 
een overzicht ontstaat van alle personen met een bmi van 25 of hoger (tabel 7.4). Slechts 
17% van de Chinese migranten heeft een bmi van 25 of hoger, bij de autochtonen is dat 
42%. Het positieve verschil tussen de Chinese migranten en de autochtone Nederlanders 
wordt gevonden bij alle leeftijden en opleidingsniveaus en geldt zowel voor mannen als 
voor vrouwen. Deze resultaten zijn in tegenspraak met resultaten die worden  gevonden 
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bij de vier grootste niet-westerse migrantengroepen. Het is niet duidelijk waarom 
de Chinese migranten zo veel minder vaak overgewicht hebben dan de autochtone 
Nederlanders of de grote niet-westerse migrantengroepen. Een eerste verklaring is dat 
het voedingspatroon van Chinese migranten gezonder is, wellicht omdat men een spaar-
zame levenshouding heeft. Een tweede mogelijke verklaring is dat genetische factoren 
een rol spelen bij de lagere bmi van de Chinese migranten. De verklaring is niet dat 
Chinese migranten vaker aan sport en lichaamsbeweging doen (zie verderop).

Tabel 7.4

bmi-score groter dan 25 naar etnische groep en achtergrondkenmerken, 2009 (in procenten)

Chinees autochtoon

generatie
1e generatie, migratie voor 1990 20,3
1e generatie, migratie 1990- 2000 15,8
1e generatie, migratie na 2000 9,4
2e generatie 18,5

leeftijd
15-24 jaar 7,5 15,6
25-44 jaar 16,8 43,5
45-64 jaar 25,4 52,1

geslacht
man 23,4 48,1
vrouw 10,9 36,6

hoogst voltooide opleiding
max. bao 25,0 56,6
vbo/mavo 20,0 48,8
mbo/havo/vwo 13,5 38,6
hbo/wo 13,3 37,6

totaal 16,8 42,2
totaal (zonder 1e generatie, migratie na 2000) 19,2

Bron: scp (sing’09)

Opvallend is dat de tweede generatie Chinese migranten relatief vaak overgewicht heeft. 
Het percentage dat een bmi van 25 of hoger heeft ligt ongeveer op hetzelfde niveau als 
dat van de eerste generatie voor 1990, terwijl de gemiddelde leeftijd van deze laatste 
groep veel hoger is. Dit kan erop wijzen dat de tweede generatie de leefgewoonten van 
de autochtone Nederlanders overneemt en hierdoor ook vaker overgewicht heeft. Dit 
zou in overeenstemming zijn met uitkomsten van internationaal onderzoek. Au en 
 collega’s (2009) deden onderzoek onder bijna 5000 Chinese migrantenkinderen  tussen 

122

chinese nederl ander s



de 6 en 19 jaar in New York. Zij vonden dat Chinese migrantenkinderen die in China 
waren geboren (eerste generatie dus) veel minder vaak overgewicht hadden dan ver-
gelijkbare kinderen die in de Verenigde Staten waren geboren (tweede generatie). Als 
verklaring geven deze auteurs de overname van Amerikaanse leefpatronen door de 
tweede generatie Chinese migranten.

Lichaamsbeweging en sport
Na de bmi kijken we naar de mate waarin Chinese migranten aan lichaamsbeweging 
doen. Een veel gehanteerde norm met betrekking tot bewegen is de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen. Iemand is normactief wanneer hij minstens vijf dagen per week gedu-
rende 30 minuten matig inspannend beweegt. Matig inspannende beweging is stevig 
doorlopen of fietsen. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is op basis van de vragen 
in het onderzoek niet te berekenen. In het onderzoek is gevraagd naar de frequentie 
van inspannende beweging (beschreven als een half uur stevig doorlopen of fietsen) per 
week in de winter. Als indicator voor onvoldoende lichaamsbeweging nemen we een 
frequentie van minder dan een keer per week. Dergelijke personen worden beschreven 
als ‘inactief’.
Chinese migranten zijn vaker inactief dan autochtone Nederlanders (37% tegen 14%, zie 
tabel 7.5). De migranten van de tweede generatie zijn vaker actief dan de migranten van 
de eerste generatie. Naast leeftijd hangt het actief zijn samen met het opleidingsniveau 
(hoe hoger de opleiding hoe minder vaak men inactief is).
Wat betreft het sporten is ervoor gekozen om te kijken hoeveel personen niet aan sport 
doen. Hieronder verstaan we hier minder dan een keer in de maand sporten. Autoch-
tone Nederlanders blijken vaker aan sport te doen dan Chinese migranten (zie tabel 7.5). 
De resultaten met betrekking tot het sporten lijken sterk op die met betrekking tot het 
inactief zijn. De tweede generatie doet het vaakst aan sport en het sporten hangt positief 
samen met het opleidingsniveau.
De resultaten met betrekking tot generatie wijzen erop dat de tweede generatie de 
gewoonten van de autochtone Nederlanders met betrekking tot het bewegen en sporten 
overneemt. Dergelijke verbanden zijn ook gevonden in buitenlands onderzoek. Parikh 
et al. (2009) onderzochten de leefstijl van oudere Chinese migranten in de Verenigde 
Staten. Naast een positieve relatie met opleidingsniveau (Chinezen met een hogere 
opleiding doen meer aan sport) vonden zij ook een positieve relatie met verblijfsduur. 
Chinese migranten die langer in de Verenigde Staten verbleven, deden vaak meer aan 
sport.
Met dit alles is overigens niet gezegd dat de Chinese migranten niet aan lichaams-
beweging of aan sport doen. Het is heel goed mogelijk dat zij genoeg lichaamsbeweging 
krijgen omdat ze lichamelijk inspannend werk doen (in de horeca). Het is ook mogelijk 
dat de lichaamsbeweging van de Chinese migranten niet onder de noemer van fietsen, 
wandelen of sport valt. Hierbij valt te denken aan vormen van lichaamsbeweging die 
gericht zijn op lichaamsbeheersing en souplesse, zoals yoga en tai-chi.
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Tabel 7.5

Lichaamsbeweging naar etnische groep en achtergrondkenmerken, 2009 (in procenten)

inactief in de wintera

minder dan 1 keer per 
maand gesportb

Chinees autochtoon Chinees autochtoon

generatie
1e generatie, migratie voor 1990 45,8 65,3
1e generatie, migratie 1990- 2000 43,5 60,7
1e generatie, migratie na 2000 31,7 40,2
2e generatie 25,5 32,4

leeftijd
15-24 jaar 21,0 10,0 27,0 25,0
25-44 jaar 40,0 11,0 57,0 32,0
45-64 jaar 45,0 18,0 62,0 45,0

geslacht
man 35,0 14,0 48,0 39,0
vrouw 39,0 14,0 55,0 36,0

hoogst voltooide opleiding
max. bao 56,0 22,0 75,0 61,0
vbo/mavo 41,0 19,0 62,0 50,0
mbo/havo/vwo 37,0 16,0 51,0 38,0
hbo/wo 25,0 8,0 35,0 23,0

totaal 37,0 14,0 52,0 37,0
totaal (zonder 1e generatie, migratie 
na 2000) 38,7 54,5

a De vraag luidde: ‘Inspannende lichaamsbeweging is alle lichaamsbeweging die net zo inspannend 
is als een half uur stevig doorlopen of fietsen. Hoeveel dagen per week heeft u in de winter 
inspannende lichaamsbeweging gehad?’ Men is inactief wanneer men als antwoord gaf minder 
dan 1 dag in de week.

b Antwoord op de vraag ‘Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden gesport?’ De antwoord-
categorieën ‘paar keer per jaar’ en ‘minder dan eens per jaar/nooit’ zijn samengevoegd tot ‘minder 
dan 1 keer per jaar’.

Bron: scp (sing’09)

7.4 Gebruik van zorgvoorzieningen

Niet-westerse migranten maken over het algemeen vaker gebruik van de huisarts dan 
autochtone Nederlanders (Kunst et al. 2008). Chinese migranten gaan minder vaak 
naar de huisarts dan autochtone Nederlanders (tabel 7.6). Dit is dus tegengesteld aan de 
resultaten die bij de vier grootste niet-westerse migranten groepen werden gevonden. 
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Het bezoeken van de huisarts wordt (bij zowel de Chinese migranten als de autochtone 
Nederlanders) met name bepaald door de ervaren gezondheid (niet in de tabel). Mensen 
die zich niet gezond voelen, gaan vaker naar de huisarts. De lagere bezoekfrequentie van 
de huisarts bij de Chinese migranten kan echter niet verklaard worden door de ervaren 
gezondheid, omdat Chinese migranten zich over het algemeen even gezond voelen als 
autochtone Nederlanders.

Tabel 7.6

Gebruik van zorgvoorzieningen naar etnische groep en achtergrondkenmerken, 2009 (in procenten)

huisartsa

medisch 
 specialistb ziekenhuisc ggzd

Chin. aut. Chin. aut. Chin. aut. Chin. aut.

generatie
1e generatie, migratie voor 1990 35,9 17,1 4,4 2,8
1e generatie, migratie 1990- 2000 26,8 10,0 7,3 1,1
1e generatie, migratie na 2000 19,5 10,2 4,1 0,4
2e generatie 23,5 12,4 5,1 4,6

leeftijd
15-24 jaar 19,5 29,6 7,5 19,3 2,5 14,8 2,5 5,9
25-44 jaar 22,5 32,2 12,1 18,9 5,9 9,7 2,1 10,0
45-64 jaar 41,7 33,1 18,7 22,3 6,0 11,4 2,4 7,8

geslacht
man 22,5 26,7 12,2 19,3 3,7 10,4 2,4 7,2
vrouw 30,7 37,2 13,1 21,4 6,3 12,5 2,0 9,2

hoogst voltooide  
opleiding

max. bao 36,3 44,7 15,1 21,1 5,2 9,3 2,1 11,8
vbo/mavo 31,5 33,7 14,1 18,3 8,1 11,0 2,0 5,5
mbo/havo/vwo 25,5 30,5 12,1 20,8 3,9 11,2 3,0 8,5
hbo/wo 20,7 29,3 11,1 21,1 4,8 12,4 1,9 9,0

totaal 26,8 32,2 12,7 20,3 5,2 11,5 2,3 8,3
totaal (zonder 1e generatie, migratie na 2000) 29,4 13,5 5,4 2,8

a Is de afgelopen twee maanden voor zichzelf bij de huisarts geweest.
b Heeft de afgelopen twee maanden voor zichzelf contact gehad met een medisch specialist.
c Is het afgelopen jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis.
d Heeft voor zichzelf het afgelopen jaar gebruikgemaakt van de geestelijke gezondheidszorg.

Bron: scp (sing’09)

Het is niet duidelijk of hier sprake is van een echt toegankelijkheidsprobleem. Het bezoe-
ken van de huisarts heeft echter wel een relatie met de Nederlandse taalvaardigheid (niet 
in de tabel). Chinese migranten die goed Nederlands praten gaan vaker naar de huisarts 
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dan migranten die slecht Nederlands spreken, en dit terwijl een goede Nederlandse 
taalvaardigheid juist verbonden is met een goede ervaren gezondheid. Dit zou kunnen 
wijzen op toegankelijkheidsproblemen voor Chinese migranten die minder goed Neder-
lands spreken. Het kan ook betekenen dat Chinezen die goed Nederlands spreken meer 
de gewoonten van de autochtone bevolking overnemen en vaker kiezen voor de ‘wes-
terse’ huisarts, terwijl Chinese migranten die minder goed Nederlands spreken kiezen 
voor de traditionele Chinese geneeskunst.

Bij de medisch specialist, het ziekenhuis en de g gz zien we ook een lager gebruik van de 
Chinese migranten ten opzichte van de autochtone Nederlanders. Het is niet duidelijk 
waarom de Chinese migranten minder vaak naar de medisch specialist of het zieken-
huis gaan. Wellicht heeft dit ook te maken met een voorkeur voor traditionele Chinese 
geneeskunst. Een dergelijk verband is uit de buitenlandse literatuur wel bekend. Ma 
(1999) ontdekte dat Chinese migranten in de Verenigde Staten vaak kiezen voor zelfbe-
handeling, speciale diëten en andere alternatieve geneesmiddelen. De meeste Chinese 
migranten kiezen voor een combinatie van traditionele Chinese en westerse genees-
kunst, zeer weinigen richten zich alleen op de traditionele Chinese geneeskunst of op de 
westerse geneeskunst.
Over mogelijk ondergebruik van de g gz is al geschreven in de literatuur. Liu en collega’s 
(2008) verbinden een ondergebruik van de g gz met een schroom om over gevoelens te 
praten. Praten over emoties verstoort juist het evenwicht waarnaar men op zoek is. Daar-
naast is er onbekendheid met wat de g gz is en doet. Onbekendheid wordt ook genoemd 
door Yip en collega’s (2005). Daarnaast wijzen zij erop dat de psychiatrische problemen 
waar de westerse geneeskunst van uitgaat, veelal onbekend zijn bij Chinese migranten. 
Chen en collega’s (2008) ten slotte, vonden een verband tussen verblijfsduur en het hulp 
zoeken bij psychiatrische problemen. Hoe langer de verblijfsduur, hoe meer men de 
gewoonten van de autochtone bevolking gaat overnemen en hoe meer men binnen de 
westerse geneeskunde hulp gaat zoeken bij psychiatrische problemen. Opvallend is dat 
het gebruik van de g gz het hoogst is bij de tweede generatie. Dit kan erop wijzen dat de 
tweede generatie, die waarschijnlijk meer geïntegreerd is dan de eerste generatie, min-
der schroom heeft om naar de g gz te gaan.

7.5 Conclusies

De Chinese migranten in Nederland voelen zich over het algemeen gezond. Hun psychi-
sche en fysieke gezondheid ligt op hetzelfde niveau als die van de autochtone bevolking. 
Wel is het zo dat Chinese migranten zich minder vaak gelukkig voelen dan autochtone 
Nederlanders. Het is overigens niet duidelijk waarom de psychische gezondheid niet 
hetzelfde beeld geeft als het wel of niet gelukkig zijn. Blijkbaar meten beide maten toch 
iets anders, bij de Chinese migranten. Bij de andere rapportages op basis van sing’09 
(met betrekking tot vluchtelingen en Poolse nieuwkomers), kwamen de resultaten van 
de maat psychische gezondheid en het gelukkig zijn wel overeen. Wellicht dat voor de 
Chinese migranten het gelukkig zijn meer met welvaart dan met (psychische) gezond-
heid wordt geassocieerd.
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Waarom Chinese migranten minder gelukkig zijn dan autochtone Nederlanders is op 
basis van de onderzoeksresultaten niet goed te bepalen. Er is enige evidentie dat het 
gelukkiger zijn samenhangt met het beter geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenle-
ving: migranten van de tweede generatie zijn over het algemeen gelukkiger dan migran-
ten van de eerste generatie, ongeacht leeftijd.
In de inleiding van dit hoofdstuk werd geschreven dat de beleving van gezondheid van 
Chinese migranten wellicht anders is dan bij de autochtone bevolking. De resultaten uit 
het onderzoek leveren geen bewijs voor of tegen deze bewering. Wel is het zo dat de ver-
banden die bij de Chinese migranten worden gevonden tussen de gezondheid en achter-
grondkenmerken overeenstemmen met resultaten bij gezondheidsonderzoek: ouderen 
voelen zich bijvoorbeeld minder gezond dan jongeren en mensen met een hogere oplei-
ding voelen zich gezonder dan mensen met een lagere opleiding.
Chinese migranten hebben veel minder vaak overgewicht dan autochtone Nederlanders. 
Het is onduidelijk hoe dit komt. Wellicht heeft het te maken met een gezondere levens-
stijl wat betreft voeding. Het gunstiger lichaamsgewicht van de Chinese migranten is 
niet een gevolg van meer lichaamsbeweging: Chinese migranten doen over het alge-
meen minder vaak aan lichaamsbeweging en sport dan autochtone Nederlanders. Hier-
bij moeten twee grote kanttekeningen worden geplaatst. Het is onduidelijk of de vragen 
die gesteld zijn over lichaamsbeweging aansluiten bij de groep Chinese migranten. Wel-
licht doen zij wel veel aan lichaamsbeweging, maar dan in de context van hun werk, of 
worden bepaalde vormen van lichaamsbeweging (zoals tai-chi) niet ‘gevangen’ door de 
vragen in het onderzoek. De tweede kanttekening is dat het wellicht helemaal niet erg is 
dat Chinese migranten minder aan lichaamsbeweging doen dan autochtone Nederlan-
ders, want hun lichaamsgewicht is veel gunstiger.
Bij de lichaamsbeweging en het lichaamgewicht zien we, in overeenstemming met de 
internationale literatuur, aanwijzingen voor overname van ‘westerse’ gedragspatronen 
door de tweede generatie migranten. Tweede generatie Chinese migranten hebben vaker 
overgewicht, maar doen ook vaker aan sport, dan eerste generatie migranten.
Chinese migranten maken minder gebruik van allerlei medische voorzieningen dan de 
autochtone bevolking. Dit geldt voor het bezoeken van de huisarts, de medisch speci-
alist, het ziekenhuis en de g gz. Wat betreft het bezoeken van de huisarts betekent de 
lagere bezoekfrequentie een breuk met resultaten van onderzoek onder de vier grootste 
niet-westerse groepen: hierbij wordt meestal geconstateerd dat de bezoekfrequentie van 
de huisarts hoger is. Het is de vraag of de lagere bezoekfrequentie een weerspiegeling is 
van toegankelijkheidsproblemen, of dat er sprake is van een keuze om minder gebruik 
te maken van deze voorzieningen. Bij het bezoeken van de huisarts werd vastgesteld 
dat Chinese migranten die goed Nederlands spreken vaker naar de huisarts gaan dan 
migranten die minder goed Nederlands spreken. Dit zou betekenen dat er een toegan-
kelijkheidsprobleem is voor Chinese migranten die de Nederlandse taal minder goed 
machtig zijn.
Een voorkeur voor traditionele Chinese geneeskunst bij Chinese migranten is naar 
voren gekomen in buitenlands onderzoek. Chinese migranten in de Verenigde Staten 
kiezen bijvoorbeeld vaak voor een combinatie van traditionele en westerse geneeskunst, 
afhankelijk van de aard van de klacht (Ma 1999). Een voorkeur voor traditionele Chinese 
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geneeskunst zou, naast de huisarts, ook het lagere gebruik van de medisch specialist, 
het ziekenhuis en de g gz kunnen verklaren. Bij de g gz zou het ondergebruik volgens 
de literatuur wel meer te maken hebben met een toegankelijkheidsprobleem. Chinese 
migranten zijn vaak onbekend met wat de g gz is en doet (Yip et al. 2005). Daarnaast is 
er schroom om over psychische problemen te praten en sluit de beleving van psychische 
klachten bij Chinese migranten niet aan bij het westerse medische model dat in de g gz 
wordt gehanteerd.

Noot

1 De hier gehanteerde maten voor de beleving van fysieke en psychische gezondheid zijn afkomstig 

uit een internationale standaardvragenlijst, bestaande uit twaalf vragen, de sf-12 (Ware et al. 1995). 

Door een afwijking van de standaardformulering van de vragen kunnen de huidige uitkomsten niet 

direct worden vergeleken met andere onderzoeken waarin de sf-12 is gebruikt. Het is wel mogelijk 

om de gezondheid van de Chinese migranten te vergelijken met die van de autochtone Nederlanders. 

Voor de berekening van de fysieke en psychische gezondheid verwijzen wij naar tabel B7.1 van de rap-

portage Vluchtelingengroepen in Nederland (Dourleijn en Dagevos 2011).
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8 Sociaal-culturele positie

Willem Huijnk

– Ondanks dat Chinese Nederlanders niet afwijzend staan ten aanzien van interetnische 

contacten, is het daadwerkelijk contact met autochtone Nederlanders beperkt.

– Chinese Nederlanders zijn behoorlijk seculier en de culturele opvattingen zijn minder 

traditioneel dan die van bijvoorbeeld de Turkse en Marokkaanse Nederlanders, al is het 

duidelijk dat de familie een centrale plaats inneemt.

– De sociaal-culturele afstand ten opzichte van autochtone Nederlanders is voor de tweede 

generatie een stuk kleiner.

8.1 De sociaal-culturele positie van Chinezen in Nederland

Chinezen in Nederland worden over het algemeen gezien als een minderheidsgroep die 
weinig overlast veroorzaakt: zij zijn bescheiden, harde werkers en lossen grotendeels 
hun eigen problemen op. Tegelijkertijd heerst het beeld dat de Chinese gemeenschap 
onzichtbaar, gesloten en naar binnen gekeerd is (Geense 2002; Vogels et al. 1999). Velen 
van de eerste generatie Chinezen waren oorspronkelijk van plan om tijdelijk in Neder-
land te blijven. Die houding bracht met zich mee dat men – zeker in de eerste fase – sterk 
gericht bleef op de primaire sociale kring en het thuisland (Rijkschroeff 1998; Vogels 
et al. 1999). Deels is dit te verklaren vanuit het collectivisme van de Chinese cultuur. De 
netwerken van Chinezen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de loyale bindingen rondom 
families, clans of regionale afkomst. De structuur van deze netwerken kenmerkt zich 
door hiërarchische relaties, het dragen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
en wederkerigheid (Rijkschroeff 1998).
In dit hoofdstuk staat de vraag naar de sociaal-culturele positie van Chinese Nederlan-
ders centraal. Hoe geven Chinese Nederlanders hun sociale leven vorm? Welke culturele 
opvattingen en gedragingen zijn voor hen kenmerkend? En, in hoeverre staan Chinese 
Nederlanders op afstand van de Nederlandse samenleving? De posities op sociaal gebied 
refereren aan de mate waarin migranten contacten onderhouden en deze contacten 
wenselijk vinden. De culturele posities worden bepaald aan de hand van culturele 
opvattingen en gedragingen, en religiositeit (Beekhoven en Dagevos 2005). De tweede 
generatie Chinese Nederlanders is hoogopgeleid en spreekt over het algemeen goed 
Nederlands. De Chinese tweede generatie wordt zelfs omschreven als een ‘modelmin-
derheid’ (Chow et al. 2008; Van Voorst 2010). Het is de vraag in hoeverre de tweede gene-
ratie ook sociaal-cultureel dichter bij de Nederlandse samenleving staat dan de eerste 
 generatie.
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8.2 Sociale contacten

Weinig weerstand van Chinese Nederlanders ten aanzien van contact met 
autochtone Nederlanders
Om een indruk te krijgen van de gewenste sociale afstand ten aanzien van autochtone 
Nederlanders is gevraagd in hoeverre Chinese Nederlanders het vervelend zouden 
vinden als hun kinderen veel Nederlandse vrienden zouden hebben of als zij voor een 
Nederlandse partner zouden kiezen. Deze indirecte vraagstelling is gebruikt om sociaal 
wenselijke antwoorden te vermijden. Uit eerder onderzoek bleek dat veel Chinese ouders 
het belangrijk vinden dat hun kinderen trouwen met een Chinese partner, en dat dit ster-
ker zou gelden voor zonen dan voor dochters (Rijkschroeff 1998; Vogels et al. 1999).
Chinese Nederlanders staan helemaal niet afwijzend tegenover sociale contacten met 
autochtone Nederlanders (tabel 8.1). Slechts een enkeling vindt het vervelend als zijn 
of haar kind veel autochtone vrienden heeft. In vergelijking met autochtonen hebben 
Chinese Nederlanders aanzienlijk minder bezwaar tegen interetnische vriendschappen. 
Chinese Nederlanders hebben een positievere houding tegenover vriendschappen met 
autochtone Nederlanders dan Turkse en Marokkaanse Nederlanders, en zijn ongeveer 
even positief als de Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders. Uit tabel 8.1 blijkt verder 
dat het merendeel van de Chinese Nederlanders ook geen bezwaar heeft wanneer hun 
kind kiest voor een autochtoon Nederlandse partner. Onderzoek naar sociale afstand 
heeft aangetoond dat er over het algemeen meer weerstand is tegen hechtere vormen 
van sociale interactie (Bogardus 1925). Het idee van een Nederlandse (huwelijks)part-
ner voor hun kind ligt dan ook gevoeliger bij Chinese Nederlanders dan het idee van 
gemengde vriendschappen, maar migranten van Chinese herkomst hebben beduidend 
minder moeite met een interetnisch huwelijk van hun kinderen dan autochtone Neder-
landers. Hoewel Chinese Nederlanders aanzienlijk minder bezwaar hebben tegen het 
idee dat hun kinderen een autochtone partner hebben dan Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders, vinden zij dit wel vervelender dan personen van Antilliaanse en Surinaam-
se afkomst.

Tabel 8.1

Houding ten aanzien van interetnische vriendschappen en huwelijkspartner van kinderen, naar 

 etnische herkomst, 2009 (in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoona

(helemaal) niet vervelend als 
kinderen veel autochtoon Neder-
landse vrienden hebben 93 78 84 93 94 66
(helemaal) niet vervelend als 
kinderen een autochtoon Neder-
landse partner kiezen 84 40 45 89 94 58

a Formulering bij autochtone Nederlanders: allochtone vrienden en allochtone partner.

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)
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De houding ten aanzien van contacten met autochtone Nederlanders verschilt nauwe-
lijks tussen verschillende lagen binnen de Chinese gemeenschap (tabel B8.1, zie www.
scp.nl onder Chinese Nederlanders). De tweede generatie heeft de minste bezwaren tegen 
een autochtone vriendenkring of huwelijkspartner van een kind, maar het verschil met 
de eerste generatie is gering. Weliswaar is de eerste generatie Chinese Nederlanders wat 
meer terughoudend dan de tweede generatie, maar ook zij zijn overwegend positief over 
interetnische contacten met autochtone Nederlanders. Naarmate het opleidingsniveau 
van Chinese Nederlanders hoger is, is er minder weerstand ten aanzien van interetnische 
vriendschappen en huwelijken. De verschillen tussen de opleidingsniveaus zijn wat gro-
ter bij de houding ten aanzien van een gemengd huwelijk dan bij de houding ten aanzien 
van een gemengde vriendschap. Mannen en vrouwen van Chinese afkomst stemmen 
grotendeels overeen in hun opvattingen over sociale afstand.
Voorzichtigheid is wel geboden bij de interpretatie van deze cijfers. Het niet afwijzen van 
hechte sociale banden met Nederlanders sluit een (sterke) voorkeur voor een Chinese 
huwelijkspartner niet uit. Daarnaast kan sociale wenselijkheid de gegevens vertekenen, 
ondanks de indirecte vraagstelling. Het conformeren aan de sociale context is kenmer-
kend voor de Chinese cultuur (Geense en Pels 1998). Hierdoor is het gevaar van sociaal 
wenselijke antwoorden extra aanwezig. Mede daarom is het ook van belang om te kijken 
naar de daadwerkelijke sociale interacties van Chinese Nederlanders.

De geslotenheid bevestigd voor de eerste generatie, maar niet voor de tweede 
generatie
We bespreken achtereenvolgens steeds hechtere vormen van sociaal contact: contacten 
met vrienden en kennissen in het algemeen, de etniciteit van de beste vriend(in) en uit-
eindelijk interetnische partnerrelaties. Contacten met de autochtone bevolking zijn van 
belang omdat ze gunstig kunnen uitwerken op bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie en 
de (Nederlandse) taalvaardigheid, en interetnische contacten kunnen migranten inzicht 
geven in de dominante culturele normen en waarden in de samenleving (Dagevos en 
Gijsberts 2008). Interetnische contacten kunnen daarnaast ertoe bijdragen dat vooroor-
delen tussen groepen afnemen (Allport 1954).
In vergelijking met andere etnische groepen onderhouden Chinese Nederlanders min-
der vaak vriendschappelijk contact met autochtone Nederlanders.1 Het merendeel van 
de Chinese migrantengroep heeft minder dan wekelijks vriendschappelijk contact met 
autochtone Nederlanders, terwijl dit voor de minderheid geldt van de vier grootste 
migrantengroepen. Zelfs de personen van Turkse komaf, die sterk gericht zijn op de 
eigen etnische gemeenschap, hebben vaker contact met autochtone Nederlanders dan 
Chinese Nederlanders. Een kwart van de Chinese Nederlanders onderhoudt zelfs (vrij-
wel) nooit contact met autochtone Nederlanders. Het gegeven dat Chinese Nederlanders 
relatief verspreid over het land wonen en vaker woonachtig zijn in buurten met voor-
namelijk autochtone Nederlanders dan andere migrantengroepen, maakt de bevinding 
des te pregnanter.
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Tabel 8.2

Sociale contacten met autochtoon Nederlandse vrienden/kennissen, naar etnische herkomst, 2009 

(in procenten)a

ten minste wekelijks
minder dan wekelijks, maar 
 minstens een paar keer per jaar (vrijwel) nooit

Chinees 45 32 24

Turks 53 24 23
Marokkaans 58 20 22
Surinaams 65 22 13
Antilliaans 70 20 11

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

In figuur 8.1 is duidelijk zichtbaar dat het onderscheid naar generatie van belang is. In 
vergelijking met de eerste generatie heeft de tweede generatie aanzienlijk vaker vriend-
schappelijk contact met autochtone Nederlanders. Van de tweede generatie migranten 
van Chinese origine heeft ruim driekwart ten minste wekelijks contact met autochtone 
Nederlanders. Dit is vergelijkbaar met het contact dat leden van de tweede generatie van 
de grote migrantengroepen onderhouden met autochtone Nederlanders. Het percentage 
dat ten minste wekelijks contact heeft varieert van 74% voor de tweede generatie van 
Turkse herkomst tot 85% voor de tweede generatie Surinaamse Nederlanders. De eerste 
generatie Chinezen heeft daarentegen beperkt contact met autochtone Nederlanders. Zij 
kwamen voornamelijk naar Nederland om te werken en zijn veelal gericht op de eigen 
etnische herkomstgroep. De langst in Nederland verblijvende Chinese Nederlanders on-
derhouden minder sociale contacten met autochtonen dan de recente eerste generatie. 
Deze laatste groep is relatief jong en studeert vaak, kenmerken die interetnisch contact 
bevorderen.
Het contact met autochtone Nederlanders is frequenter naarmate de opleiding hoger is 
(tabel B8.2, zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). Een ruime meerderheid van de 
hoogst opgeleiden onderhoudt ten minste wekelijks contact met autochtone Nederlan-
ders, terwijl de meerderheid van de laagst opgeleide Chinese Nederlanders hooguit een 
paar keer per jaar sociale contacten onderhoudt met autochtone Nederlanders. Verder 
hebben vrouwen van Chinese afkomst wat meer sociale contacten met autochtone 
Nederlanders dan mannen.
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Figuur 8.1

Ten minste wekelijks sociaal contact met autochtone Nederlanders, naar generatie en etnische 

 herkomstgroep, 2006 en 2009 (in procenten)
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Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

Sociale contacten binnen de eigen herkomstgroep
Contacten met leden van de eigen etnische groep zijn een indicatie voor de gerichtheid 
op de eigen groep. Chinezen zijn veelal gericht op mensen die behoren tot de eigen 
sociale groep, voornamelijk gebaseerd op familie en streek van herkomst (Rijkschroeff 
1998; Vogels et al. 1999; Liu et al. 2008). De Chinese gemeenschap in Nederland is door 
de grote diversiteit wat betreft herkomstland, regio, taal en geloofsopvattingen intern 
gefragmenteerd. Hoewel de banden binnen een netwerk loyaal en hecht zijn, ontbreekt 
deze solidariteit grotendeels tussen de verschillende Chinese netwerken. De onderlinge 
concurrentie in de horeca en wantrouwen ten aanzien van mensen uit een andere streek 
vormen bijvoorbeeld obstakels voor contact met andere Chinezen in Nederland. Daar-
naast wonen Chinese Nederlanders relatief verspreid over het land. Dit belemmert voor 
Chinese Nederlanders de mogelijkheid voor sociale contacten met etnische herkomst-
genoten. Wat betekent dit allemaal voor de contacten binnen de herkomstgroep?
Ruim de helft van de Chinese Nederlanders (56%) ziet minstens een keer per week Chi-
nese vrienden of kennissen. Dit percentage is hoger dan bij Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders (tabel B8.3, zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). Marokkaanse en 
vooral Turkse Nederlanders zijn op dit gebied het meeste gericht op de eigen groep. De 
tweede generatie heeft minder vaak contact met Chinese vrienden of kennissen dan de 
eerste generatie, waarbij dit soort contacten veruit het vaakste voorkomen bij de recente 
eerste generatie (tabel 8.3). Deze groep van recente migranten heeft zeer frequent con-
tact met leden van de etnische herkomstgroep. Zonder deze groep meegerekend, is het 
aandeel van de Chinese Nederlanders dat ten minste wekelijks contact heeft met vrien-
den of kennissen binnen de herkomstgroep net minder dan de helft. De hoogst opge-
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leiden onderhouden wel iets meer contacten met andere Chinese Nederlanders dan de 
lagere opgeleiden, maar de onderlinge verschillen zijn gering. Chinese mannen en vrou-
wen wijken nauwelijks af met betrekking tot de sociale contacten die ze onder houden 
met andere Chinese Nederlanders.

Tabel 8.3 

Sociale contacten met vrienden/kennissen binnen de etnische herkomstgroep, naar generatie, 

 opleiding en geslacht, 2009 (in procenten)

ten minste  wekelijks

minder dan wekelijks, 
maar minstens een 
paar keer per jaar (vrijwel) nooit

1e generatie, migratie voor 1990 52 35 13
1e generatie, migratie 1990-2000 48 43 10
1e generatie, migratie vanaf 2000 73 24 4
2e generatie 46 31 23

max. bao 52 34 14
vbo/mavo 56 32 12
mbo/havo/vwo 51 36 13
hbo/wo 61 29 10

man 56 33 11
vrouw 56 32 12

totaal 56 33 12
totaal, zonder 1e generatie, 
migratie vanaf 2000 49 36 15

Bron: scp (sing’09)

Relatief weinig dubbele bindingen, behalve voor de tweede generatie en hoger 
opgeleiden
Vaak worden contacten binnen de eigen herkomstgroep gezien als een belemmering 
voor de sociale integratie van migranten. Wanneer migranten veel met leden van de 
herkomstgroep omgaan, hoeft dit echter niet te betekenen dat ze weinig contacten 
onderhouden met leden van de ontvangende samenleving of niet gericht zijn op de 
Nederlandse samenleving (Dagevos en Gijsberts 2008; Huijnk et al. 2012). Onderzoek 
naar ‘dubbele bindingen’ laat bijvoorbeeld zien dat veel contacten met vrienden en 
buren uit de eigen herkomstgroep gepaard kunnen gaan met veel contacten met autoch-
tone vrienden en buren (Dagevos en Gijsberts 2008; Van Craen et al. 2007). Met dubbele 
bindingen doelen wij op veel contact met zowel de herkomstgroep als autochtone 
Nederlanders.
In vergelijking met de eerste generatie hebben tweede generatie Chinese Nederlanders 
vaker dubbele bindingen en is er minder vaak sprake van weinig contact met zowel 
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autochtonen als leden van de eigen herkomstgroep (tabel 8.4). Verder heeft slechts een 
heel klein gedeelte van de tweede generatie alleen veel contact met leden van de her-
komstgroep. Bij de twee langst verblijvende eerste generatie groepen is juist bij ruim 
een derde sprake van het ontbreken van frequent sociaal contact. Zij hebben niet alleen 
weinig contact met autochtone Nederlanders, maar ook met leden van de eigen etnische 
afkomst. Dit is in overeenstemming met het idee dat oudere Chinese migranten van de 
eerste generatie het gevaar lopen om in een sociaal isolement terecht te komen (Liu et 
al. 2008). Ze spreken in de meeste gevallen slecht Nederlands en er zijn niet altijd kinde-
ren of andere familieleden in de buurt. Hoger opgeleide Chinese Nederlanders hebben 
vaak veelvuldig contact met zowel leden van de etnische herkomstgroep als autochtone 
Nederlanders. Weinig contact met leden van beide groepen komt vaker voor bij personen 
met een lager opleidingsniveau. De verschillen tussen Chinese mannen en vrouwen op 
het gebied van dubbele sociale bindingen zijn klein.

Tabel 8.4 

Mate van sociale contacten met leden van de etnische herkomstgroep en met autochtone 

 Nederlanders, naar generatie, opleiding en geslacht, 2009 (in procenten)

veel contact 
autochtonen,
veel contact 
 herkomstgroep

veel contact 
autochtonen,
weinig contact 
herkomstgroep

weinig contact 
autochtonen,
veel contact 
 herkomstgroep

weinig contact 
autochtonen,
 weinig contact 
herkomstgroep

1e generatie, migratie voor 1990 18 14 34 34
1e generatie, migratie 1990-2000 20 15 28 37
1e generatie, migratie vanaf 2000 33 7 40 21
2e generatie 40 38 6 16

max. bao 13 8 39 40
vbo/mavo 22 15 34 28
mbo/havo/vwo 29 21 22 29
hbo/wo 38 22 23 18

man 27 16 29 29
vrouw 28 19 28 26

totaal 27 17 28 27
totaal, zonder 1e generatie, 
migratie vanaf 2000 25 21 24 30

Bron: scp (sing’09)

Tabel B8.4 (zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders) laat zien dat Chinese migranten 
beduidend minder vaak dubbele bindingen hebben dan de andere migrantengroepen. 
In de categorie met weinig bindingen met beide groepen zijn de Chinese Nederlanders 
juist relatief sterk vertegenwoordigd. Dit heeft waarschijnlijk deels te maken met een 
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gebrek aan tijd vanwege de lange werkdagen in de horeca. Bovendien is het mogelijk dat 
de relatief grote geografische spreiding en fragmentatie van de Chinese gemeenschap de 
sociale contacten met herkomstgenoten belemmert.

Meestal een beste vriend(in) van Chinese herkomst
De etnische afkomst van de beste vriend(in) geeft inzicht in de aard van de sociale con-
tacten. Bijna twee derde van de Chinese Nederlanders heeft een beste vriend(in) uit de 
etnische herkomstgroep (tabel B8.5, zie www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). 
Dit aandeel is groter dan bij Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders. Qua etnische 
signatuur van de beste vriend(in) lijken Chinese Nederlanders sterk op de Marokkaanse 
Nederlanders. Personen van Turkse komaf hebben de sterkste bindingen met de eigen 
groep wat betreft de etnische achtergrond van de beste vriend(in).
Wederom zien we dat de tweede generatie Chinese Nederlanders dichter bij de autoch-
tone Nederlanders staat dan de eerste generatie (tabel 8.5). Meer dan de helft van de 
tweede generatie heeft een autochtone Nederlander als beste vriend(in). Binnen de eer-
ste generatie hebben de vroege migranten vaker een autochtone Nederlander als beste 
vriend(in) dan de recente migranten. De verschillen naar opleidingsniveau zijn gering, 
al is het wel zo dat lager opgeleiden vaker iemand van de eigen herkomstgroep als beste 
vriend(in) hebben dan hoger opgeleiden. Er is weinig onderscheid tussen mannen en 
vrouwen aangaande de etnische achtergrond van de beste vriend(in).

Tabel 8.5 

Etnische herkomstgroep van de beste vriend(in), naar generatie, opleiding en geslacht, 2009  

(in procenten)

etnische groep
van herkomst

autochtone
Nederlander

andere etnische
minderheidsgroep

1e generatie, migratie voor 1990 73 22 6
1e generatie, migratie 1990-2000 75 19 6
1e generatie, migratie vanaf 2000 84 8 8
2e generatie 29 56 15

max. bao 81 14 5
vbo/mavo 72 23 4
mbo/havo/vwo 59 33 9
hbo/wo 61 27 12

man 67 26 7
vrouw 66 24 10

totaal 66 25 9
totaal, zonder 1e generatie, 
migratie vanaf 2000 60 32 9

Bron: scp (sing’09)
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Een kwart van de paren is gemengd
Het aantal gemengde relaties wordt vaak gezien als belangrijke maatstaf voor de inte-
gratie van niet-westerse migranten en hun nakomelingen. Eerder zagen we dat er weinig 
bezwaren zijn tegen een huwelijk met een autochtone Nederlander. Dit neemt niet weg 
dat wie trouwt met een Chinese partner binnen de gemeenschap kan rekenen op status 
en waardering (Rijkschroeff 1998).
Het aantal relaties met een gemengde samenstelling is onder Chinese Nederlanders 
sinds 2001 fors gestegen (Van Agtmaal-Wobma en Nicolaas 2009). Uit figuur 8.2 blijkt dat 
ongeveer een kwart van de relaties (gehuwd en ongehuwd) van Chinese Nederlanders2 in 
2008 gemengd is van samenstelling. Dit is lager dan het gemiddelde voor niet-westerse 
migrantengroepen (31%). Het percentage gemengde huwelijken ligt bijvoorbeeld aan-
zienlijk hoger bij personen van Surinaamse en Antilliaanse komaf. Het aandeel gemeng-
de relaties ligt bij Chinese Nederlanders wel beduidend hoger dan bij Marokkaanse en 
Turkse migranten, die voor het overgrote deel trouwen binnen de eigen herkomstgroep.
Een groot deel van de Chinese gemengde paren bestaat uit een autochtone man met een 
Chinees-Nederlandse vrouw van de eerste generatie (Van Agtmaal-Wobma en Nicolaas 
2009). Mannen van Chinese afkomst gaan maar weinig een relatie aan met een autoch-
toon iemand; vrouwen van Chinese herkomst doen dit meer dan drie keer zo vaak. 
Op mannen wordt meer druk uitgeoefend vanuit de familie en de gemeenschap om te 
huwen met iemand met een Chinese achtergrond dan op vrouwen. Bij Marokkaanse en 
Turkse Nederlanders zijn het juist vaker mannen dan vrouwen die een gemengde relatie 
hebben.

Figuur 8.2

Aandeel etnisch gemengde paren (gehuwd en ongehuwd) in het totaal aantal paren, naar etnische 

afkomst, 2008 (in procenten)
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Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)
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8.3 Maatschappelijke participatie: verenigingsleven en vrijwilligerswerk

Maatschappelijke participatie biedt migranten de gelegenheid om op informele wijze 
met andere groepen in contact te komen. De maatschappelijke participatie omvat 
alle activiteiten buiten de privésfeer en het betaalde werk, zoals participatie in het 
verenigingsleven en het verrichten van vrijwilligerswerk. Voor migranten vormen 
zelfontplooiing en het opdoen van werkervaring belangrijke drijfveren voor dit soort 
activiteiten (Pels 2009). Het verrichten van vrijwilligerswerk is daarnaast een uiting van 
maatschappelijke betrokkenheid en kan ertoe leiden dat deze betrokkenheid verder 
toeneemt (Klaver et al. 2005). Vergeleken met autochtone Nederlanders zijn migran-
ten ondervertegenwoordigd in zowel het verenigingsleven als het vrijwilligerswerk 
( Gijsberts en Schmeets 2008; Pels 2009).
Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat Chinese Nederlanders weinig participeren in 
Nederlandse organisaties en verenigingen (Vogels et al. 1999). De interne verdeeldheid 
van de Chinese gemeenschap uit zich ook in de organisatiestructuur die erg versnipperd 
is. Daarnaast is het voor horecapersoneel lastig om een vaste avond of een vast dagdeel 
in het weekend vrij te houden voor verenigingsactiviteiten. Participatie in het vereni-
gingsleven hoeft voor migranten niet automatisch te betekenen dat het de contacten 
met autochtone Nederlanders bevordert. Sommige migranten bezoeken verenigingen 
en organisaties voornamelijk binnen de eigen herkomstgroep. Het bezoeken van vereni-
gingen en organisaties kan dus enerzijds bruggen slaan naar de autochtone bevolking, 
anderzijds hoofdzakelijk netwerken binnen de eigen etnische gemeenschap versterken. 
Uit vorig onderzoek bleek dat als Chinese Nederlanders zich in een georganiseerd ver-
band begeven, dit voornamelijk is met andere mensen met een Chinese achtergrond 
(Vogels et al. 1999).

Beperkte maatschappelijke participatie
Bijna drie op de tien Chinese Nederlanders bezoekt wel eens een vereniging. Dit is wei-
nig vergeleken met de andere etnische groepen. Onder autochtone Nederlanders is dit 
aandeel 65%, terwijl onder de grote migrantengroepen het aandeel varieert van 40% 
voor Marokkaanse Nederlanders tot 53% voor Antilliaanse Nederlanders. Een derde van 
de Chinese Nederlanders heeft binnen de vereniging voornamelijk contact met autoch-
tone Nederlanders. Dit is relatief hoog, alleen bij Antilliaanse Nederlanders is dit aandeel 
groter. Het contact binnen de vereniging is in een kwart van de gevallen overwegend 
met de eigen etnische herkomstgroep. Dit is hoger dan bij Antilliaanse, Surinaamse en 
Marokkaanse Nederlanders, maar lager dan bij Turkse Nederlanders. Chinese Nederlan-
ders gaan relatief weinig naar etnisch gemengde organisaties.
Voorts laat tabel 8.6 zien dat Chinese Nederlanders minder vaak vrijwilligerswerk doen 
dan zowel autochtone Nederlanders als de vier grootste migrantengroepen. Slechts een 
kleine minderheid (7%) geeft aan dit wel eens te doen. Dit is aanzienlijk lager dan onder 
autochtone Nederlanders (27%), Surinaamse Nederlanders (15%) en Antilliaanse Neder-
landers (14%). Veel kleiner zijn de verschillen in het verrichten van vrijwilligerswerk 
met de Marokkaanse en Turkse Nederlanders. De lange werkdagen in de horeca werken 
waarschijnlijk belemmerend voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Verder ligt de 
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 prioriteit eerder bij de eigen arbeidsloopbaan: vrijwilligerswerk levert relatief weinig 
sociale status op (Rijkschroeff 1998). Daarnaast is men sterk gericht op de directe sociale 
kring en veel minder op de wijdere samenleving. Chinese migranten besteden bijvoor-
beeld relatief veel tijd aan het verlenen van mantelzorg (Forum 2011; Vogels et al. 1999).

Tabel 8.6

Verenigings- of organisatiebezoeka en vrijwilligerswerkb, naar etnische herkomst, 2009 (in procenten)

bezoekt een 
vereniging

overwegend 
eigen groep

overwegend 
autochtone 
Nederlanders

verschillende 
bevolkings-
groepen c

vrijwilligers-
werk

Chinees 29 25 34 41 7

Turks 46 30 21 49 9
Marokkaans 40 17 26 57 8
Surinaams 50 11 28 61 14
Antilliaans 53 7 42 52 15

autochtoon 65 4 76 21 27

a Er is gevraagd of respondenten wel eens een sportvereniging, vrijetijdsorganisatie, 
buurtverenigingen, organisaties voor allochtonen, politieke partij, religieuze organisaties, 
milieuorganisaties of andere organisaties bezoeken.

b Aan respondenten is gevraagd of zij op dit moment vrijwilligerswerk doen.
c Voor Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders was er een vierde categorie 

‘met allochtonen en autochtonen allebei evenveel’. Deze categorie is bij ‘allerlei verschillende 
bevolkingsgroepen’ gevoegd.

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

De tweede generatie is bijna twee keer zo vaak als de recente eerste generatie lid van 
een organisatie of vereniging (tabel B8.6, zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). 
Desalniettemin zijn zij nog steeds minder frequent lid dan autochtone Nederlanders. 
Aangaande de etnische signatuur van de mensen binnen de vereniging is de tweede 
generatie in vergelijking met de eerste generatie beduidend minder gericht op de eigen 
etnische groep. Minder dan 10% van de tweede generatie heeft overwegend contact met 
leden van de etnische herkomstgroep binnen de vereniging, terwijl bijna de helft van de 
tweede generatie daar voornamelijk contact heeft met autochtone Nederlanders.
Met betrekking tot vrijwilligerswerk zien we dat de tweede generatie iets minder 
maatschappelijk actief is dan de eerste generatie, maar voor beide generaties geldt dat 
vrijwilligerswerk slechts sporadisch gedaan wordt. Grotere verschillen zijn er tussen 
de opleidingsniveaus. De hoogst opgeleiden bezoeken meer dan twee keer zo vaak een 
vereniging en doen bijna vier keer zo vaak vrijwilligerswerk als de laagst opgeleiden. 
Dat hoger opgeleiden maatschappelijk meer actief zijn vinden we ook onder autochtone 
Nederlanders (Klaver et al. 2005). Opleiding houdt daarnaast verband met de etnische 
signatuur van de vereniging. Hoe hoger het opleidingsniveau, des te vaker heeft het 
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contact binnen de vereniging een autochtoon Nederlandse signatuur, en des te minder 
vaak een Chinese signatuur. Mannen bezoeken vaker een vereniging dan vrouwen, maar 
daar staat tegenover dat vrouwen vaker vrijwilligerswerk verrichten. Vrouwen hebben 
binnen de vereniging iets vaker overwegend contact met leden van Chinese herkomst 
dan mannen.

8.4 Religie

Beperkte religiositeit onder Chinese Nederlanders
Religie wordt vaak beschouwd als een factor die de cohesie binnen groepen versterkt, 
terwijl religieuze verschillen de banden tussen groepen kunnen bemoeilijken. De reli-
gie van migranten, met name van moslims, is mede daarom onderwerp van intensief 
publiek debat in Nederland. De religiositeit van Chinese Nederlanders krijgt daarentegen 
zelden aandacht. Deze laat zich ook niet gemakkelijk benoemen: men behoort vaak niet 
tot een specifieke religie. Er is veeleer sprake van een volksgeloof met een mengeling 
van invloeden vanuit onder andere het confucianisme, boeddhisme en taoïsme. Om een 
beter beeld te krijgen van de religiositeit van de Chinese Nederlanders richten we ons op 
verschillende aspecten. We onderscheiden of iemand zich tot een geloof rekent (religi-
euze toewijzing), het bezoeken van religieuze bijeenkomsten en individuele opvattingen 
over religie (religieuze beleving).
Van alle Chinese Nederlanders rekent slechts een kwart zichzelf tot een geloof. De religi-
euze toewijzing is aanzienlijk lager dan bij de andere migrantengroepen, en vooral lager 
dan de Marokkaanse en Turkse Nederlanders van wie het overgrote deel zichzelf als mos-
lim ziet. Ook onder autochtone Nederlanders, is de religieuze toewijzing bijna twee keer 
zo hoog. Van de gelovige Chinese Nederlanders beschouwt ongeveer de helft zich als 
boeddhist (53%) en een ander groot deel als christen (40%). De rest (8%) hangt een ande-
re religie aan, zoals het taoïsme of de islam. Dat geloof voor Chinese Nederlanders zich 
minder institutioneel uit, blijkt ook uit het bezoek van godsdienstige bijeenkomsten. 
Minder dan een kwart van de gelovige Chinese Nederlanders bezoekt minstens wekelijks 
een religieuze instelling, terwijl de religieuze participatie bij andere gelovige migranten, 
vooral de Surinaamse Nederlanders, aanzienlijk hoger ligt.
Voor de religieuze beleving is een schaal gemaakt op basis van de volgende drie 
stellingen:’Geloof is een belangrijk deel van mezelf’, ‘Het doet pijn als iemand iets 
slechts zegt over mijn geloof’ en ‘Niemand mag mijn geloof in twijfel trekken’.3 Deze 
stellingen zijn alleen voorgelegd aan mensen die zichzelf tot een geloof rekenen. 
Wanneer we kijken naar deze indicator van religiositeit blijken gelovige Neder-
landse Chinezen zich minder te vereenzelvigen met hun religie dan de andere 
migrantengroepen, met name minder dan Turkse en Marokkaans Nederlandse moslims 
(tabel B8.7, zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). De religieuze beleving is gelijk aan 
die onder gelovige autochtone Nederlanders.
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Tabel 8.7

Religieuze toewijzing en bezoek van een godsdienstige bijeenkomst,a naar etnische herkomst, 2009 

(in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

religieuze toewijzing 25 95 96 71 66 46
bezoek van een godsdienstige 
bijeenkomsta 22 53 57 71 56 37

a Minstens wekelijks naar een godsdienstige bijeenkomst, alleen gevraagd aan mensen die zichzelf 
tot een geloof rekenen.

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

Tweede generatie minder religieus
Tussen de generaties zijn er geen grote verschillen in religiositeit. De langst in Nederland 
verblijvende migranten geven het vaakste aan religieus te zijn, bezoeken het meest fre-
quent een religieuze bijeenkomst en hebben de sterkste religieuze beleving (tabel B8.8, 
zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). De tweede generatie is het minst religieus. 
Opleiding heeft onder Chinese Nederlanders een negatief verband met religieuze toe-
wijzing en beleving, terwijl er geen eenduidige rol is van opleiding voor het bezoek van 
religieuze bijeenkomsten van gelovige Chinese Nederlanders. De verschillen tussen de 
seksen in religiositeit zijn gering, al is de religieuze beleving bij vrouwen groter.
De relatief lage mate van religiositeit van Chinese Nederlanders kan deels worden ver-
klaard vanuit de situatie in het land van herkomst. In de Volksrepubliek China werd 
religie, met name ten tijde van de Culturele Revolutie, als gevaar voor de gevestigde orde 
gezien en derhalve de kop in gedrukt. Daarnaast kent religie voor Chinezen een diffuse 
verschijningsvorm. Religie in de betekenis van een eenduidige geloofsleer met één God 
(zoals in christendom en islam) speelt nauwelijks een rol van betekenis (Geense en Pels 
1998). Levensbeschouwingen uiten zich minder institutioneel. Om deze beter in beeld te 
krijgen is het daarom ook van belang om te kijken naar andere culturele opvattingen.

8.5 Culturele oriëntaties

Het collectivisme in de Chinese cultuur is sterk beïnvloed door het confucianisme. Het 
confucianisme richt zich op de menselijke relaties en het scheppen van een harmo-
nieuze samenleving die gebaseerd is op deugdzaamheid en wederkerigheid (guanxi). 
De familie heeft hierbij een centrale rol. Het welbevinden van de familie als geheel is 
belangrijker dan het welbevinden van het individu, zelfs nadat kinderen opgroeien 
en hun eigen gezin stichten (Wolf 1972). Binnen de familie geldt een strikte en sterke 
hiërarchische ordening. De jongere generatie is ondergeschikt aan de oudere, vrouwen 
aan mannen en binnen generaties is leeftijd belangrijk (Geense 2002). Als gevolg van 
processen van individualisering, secularisering en emancipatie worden in Nederland 
opvattingen over het gewenste gedrag juist steeds minder bepaald door godsdienstige 
voorschriften, groepsbanden en geslacht (Ester et al. 1993). Ook al heeft China zich in 
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snel tempo ontwikkeld tot een nieuwe economische grootmacht, de status van de fami-
lie is nog steeds het dominante uitgangspunt.
De vraag is hoe de culturele opvattingen van de eerste en tweede generatie Chinese 
Nederlanders er uitzien en de mate waarin deze verschillen van de opvattingen van 
autochtone Nederlanders en andere migrantengroepen. Culturele verschillen kunnen 
leiden tot een grotere afstand tussen groepen in de samenleving. Een gedeelde cultuur 
kan het samenleven juist bevorderen. We bezien de sociaal-culturele positie van de Chi-
nese migranten aan de hand van drie aspecten van culturele positionering: opvattingen 
over familiewaarden, man-vrouwrollen en homoseksualiteit.

Opvattingen over familiebanden en homoseksualiteit
Bij het merendeel van de Chinese Nederlanders is het vertrouwen in de familie groter 
dan het vertrouwen in vrienden (tabel 8.8). Bij autochtone Nederlanders is dit veel min-
der het geval. Dat familiebanden belangrijk zijn voor een aanzienlijk deel van de Chinese 
migranten blijkt ook uit de opvatting over de invloed van oudere familieleden bij 
belangrijke beslissingen. Deze stelling wordt bevestigend beantwoord door 40% van de 
Chinese Nederlanders. Ongeveer een kwart van de Chinese Nederlanders is van mening 
dat kinderen het beste thuis kunnen blijven wonen tot ze gaan trouwen. In vergelijking 
met de andere migrantengroepen nemen Chinese Nederlanders grotendeels een tussen-
positie in. Zij zijn traditioneler in hun opvattingen over familiebanden dan Surinaamse 
en Antilliaanse Nederlanders, maar minder traditioneel dan de Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders.
Rondom homoseksualiteit heerst een taboe. Veel homoseksuelen met een Chinese 
afkomst stuiten op onbegrip binnen de familie en de gemeenschap en verzwijgen hun 
geaardheid daarom vaak (Hekma en Ho 2010). De Chinese Nederlanders is gevraagd of 
zij het eens zijn met de stelling: ‘Homoseksuele mannen en vrouwen moeten hun leven 
kunnen leiden zoals ze willen.’ Het merendeel van de personen van Chinese afkomst 
(70%) is het met deze stelling eens. Al zijn autochtone Nederlanders het vaker (hele-
maal) eens met de stelling, de positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit van 
 Chinese Nederlanders blijft opmerkelijk gezien eerdere bevindingen. Mogelijk ligt dit 
aan de specifieke vraagstelling. Chinese Nederlanders hebben over het algemeen weinig 
problemen met homoseksualiteit zolang het niet hun eigen kinderen betreft (Hekma 
en Ho 2010). Een homoseksuele zoon wordt bijvoorbeeld regelmatig gezien als verlo-
ren omdat hij niet kan zorgen voor mannelijk nageslacht. Homoseksualiteit wordt dan 
beschouwd als een psychisch probleem waarop ouders worden afgerekend. Deze ‘ziekte’ 
van het kind wordt gezien als een ziekte van het hele gezin. Overigens zijn er geen inci-
denten bekend van homoseksueel gerelateerd geweld van Chinese Nederlanders.
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Tabel 8.8

Belang van familiebanden, naar etnische herkomst, (helemaal) mee eens, 2009 (in procenten) 

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

familiebanden 
Ik vertrouw meer op mijn familie 
dan op mijn vrienden 62 70 69 52 57 28
Bij belangrijke beslissingen moeten 
oudere familieleden meer invloed 
hebben dan jongeren 40 49 46 32 34 23
Kinderen kunnen het beste thuis 
blijven wonen tot ze gaan trouwen 26 65 53 27 22 12

homoseksualiteit
Homoseksuele mannen en vrouwen 
moeten hun leven kunnen leiden 
zoals ze dat willena 70 - - - - 91

a Aan de grootste vier migrantengroepen is deze stelling niet voorgelegd in 2006.

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

Gedeelde verantwoordelijkheid voor mannen en vrouwen binnen een patriarchaal 
systeem
De Chinese cultuur kent van oorsprong een sterk patriarchaal systeem. Meisjes hadden 
traditioneel voor ouders minder waarde omdat zij na het huwelijk bij hun echtgenoot 
en diens familie introkken, en niet de familienaam door konden geven (Geense en Pels 
1998). Eerder onderzoek liet zien dat ook binnen de Chinese gezinnen in Nederland er 
sprake is van een duidelijke rolverdeling (Pieke 1988; Geense en Pels 1998; Geense 2005). 
Chinese vaders nemen over het algemeen een meer opvoedende en corrigerende rol in, 
terwijl Chinese moeders zich meer richten op verzorgingstaken en de emotionele bin-
ding met de kinderen. Om inzicht te krijgen in de opvattingen van Chinese Nederlanders 
over man-vrouwrollen zijn drie stellingen voorgelegd.
Een aanzienlijk deel van de personen met een Chinese achtergrond (41%) is het (hele-
maal) eens met de stelling dat het voor jongens belangrijker is om geld te verdienen dan 
voor meisjes. Dit aandeel ligt beduidend hoger dan bij de autochtone Nederlanders en de 
vier grote migrantengroepen. Het aandeel Chinese Nederlanders dat vindt dat vrouwen 
moeten stoppen met werken wanneer zij kinderen krijgen, is relatief laag (14%). Men is 
gewend is dat vrouwen (blijven) werken, want het hele gezin is verantwoordelijk voor 
het verdienen van een goed inkomen voor het huishouden. Een derde van alle personen 
met een Chinese afkomst is het (helemaal) eens met de stelling dat vrouwen het beste de 
verantwoordelijkheid voor het huishouden op zich kunnen nemen. Met betrekking tot 
de laatste twee stellingen zijn de verschillen met de autochtone Nederlanders erg klein. 
Deze opvattingen zijn duidelijk moderner dan die van Turkse en Marokkaanse Neder-
landers en redelijk vergelijkbaar met de opvattingen van Surinaamse en Antilliaanse 
 Nederlanders.
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Tabel 8.9

Opvattingen over man-vrouwrollen, naar etnische herkomst, (helemaal) mee eens, 2009 

(in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

Voor jongens is het belangrijker dan 
voor meisjes om hun eigen geld te 
verdienen 41 25 21 14 19 8
Bij het krijgen van een kind moet de 
vrouw stoppen met werken 14 34 30 13 11 16
De vrouw kan het beste de verant-
woordelijkheid hebben voor het 
huishouden 34 63 53 40 42 33

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

Culturele opvattingen naar generatie, opleiding en geslacht
De tweede generatie Chinese Nederlanders is duidelijk minder traditioneel in hun 
opvattingen over familiebanden, man-vrouwrollen en homoseksualiteit (tabel B8.9, 
zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). De recent gekomen eerste generatie heeft de 
minst traditionele opvattingen. Een uitzondering betreft de opvatting over het belang 
van het verdienen van eigen geld. Meer dan de helft van de recente eerste generatie is 
van mening dat het voor jongens belangrijker is dan voor meisjes om hun eigen geld 
te verdienen. Hoe hoger het opleidingsniveau des te progressiever de opvattingen over 
familiebanden en man-vrouwrollen en des te toleranter de houding ten aanzien van 
homoseksualiteit. Binnen de Chinese gemeenschap hangen vrouwen meer moderne 
culturele opvattingen aan dan mannen. Dit onderscheid in culturele opvattingen tussen 
mannen en vrouwen is in overeenstemming met eerder onderzoek naar niet-westerse 
migrantengroepen (Dagevos et al. 2007).
Op het eerste gezicht lijken de culturele opvattingen van Chinese Nederlanders niet 
zo traditioneel, al is het duidelijk dat de familie een centrale plaats inneemt. Zo zijn 
de culturele opvattingen over het algemeen minder traditioneel dan de opvattingen 
van Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Ook is de houding ten aanzien van homo-
seksualiteit overwegend positief en heerst de opvatting dat het huishouden een gedeelde 
verantwoordelijkheid is van mannen en vrouwen. Echter, dit idee van gedeelde verant-
woordelijkheid gaat niet samen met het idee dat gelijke uitkomsten van belang zijn voor 
mannen en vrouwen. Opvallend veel Chinese Nederlanders vinden het voor jongens 
belangrijker om hun eigen geld te verdienen dan voor meisjes. Daarnaast is het de vraag 
of de tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit er ook is wanneer het gaat over homo-
seksualiteit binnen de eigen familie.
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8.6 Demografische indicatoren

Chinese vrouwen in Nederland: laag kindertal en relatief oud bij de geboorte van het 
eerste kind
Culturele posities kunnen ook worden bepaald aan de hand van demografische gedrags-
indicatoren. Verschillen tussen autochtone Nederlanders en migrantengroepen in het 
gemiddelde aantal kinderen en de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, geven 
een beeld van de culturele afstand tussen groepen in de samenleving (Gijsberts en Dagevos 
2009). Een kindertal van 2,1 per vrouw is nodig om een populatie niet te laten krimpen, 
wanneer migratie niet wordt meegerekend. Vanaf 2000 is het gemiddelde kindertal van 
de Chinese vrouwen sterk gedaald (figuur 8.3). In 2008 is het gemiddelde kindertal (1,4) 
niet alleen lager dan bij de vier grote minderheidsgroepen, maar zelfs ook lager dan bij 
autochtone Nederlanders (1,8). Dit lage kindertal kan voor een deel worden verklaard door 
een verandering in bevolkingssamenstelling. De immigratie van Chinezen bestond het 
afgelopen decennium voor een groot deel uit studenten en arbeidsmigranten. De gemid-
delde leeftijd van Chinese moeders bij de geboorte van hun eerste kind is sterk omhoog 
gegaan sinds 1990 (figuur 8.4). In 1990 lag deze leeftijd beduidend lager dan bij autochtone 
Nederlanders. In vergelijking met de klassiek groepen namen de Chinese Nederlanders 
een tussenpositie in tussen enerzijds de Turkse en Marokkaanse Nederlanders, waarbij de 
moeders gemiddeld jonger waren bij de geboorte van het eerste kind, en anderzijds de Suri-
naamse en Antilliaanse moeders die gemiddeld wat ouder waren. De gemiddelde leeftijd is 
sterk opgelopen. In 2008 is de gemiddelde leeftijd van Chinese moeders met 29,7 jaar zelfs 
hoger dan die van autochtone Nederlanders (29,6 jaar) en de vier andere migrantengroepen.

Figuur 8.3

Gemiddeld kindertal, naar etnische herkomst, 1996-2008a
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a Deze cijfers hebben voor de migrantengroepen alleen betrekking op de eerste generatie.

Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)
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Figuur 8.4

Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte eerste kind, naar etnische herkomst, 1990-2008a
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a Deze cijfers hebben voor de migrantengroepen alleen betrekking op de eerste generatie.

Bron: cbs (bevolkingsstatistieken)

8.7 Conclusies

In dit hoofdstuk stond de sociaal-culturele positionering van Chinese Nederlanders cen-
traal. Uit dit onderzoek blijkt dat Chinese Nederlanders niet afwijzend staan ten aanzien 
van interetnische contacten, ook niet wanneer het gemengde huwelijken betreft. Dit is 
in tegenspraak met eerdere bevindingen (Pieke 1988; Vogels et al. 1999). Tegelijkertijd 
is het daadwerkelijk contact met autochtone Nederlanders in de vorm van vriendschap-
pen of huwelijken beperkt. Wel staan Chinese Nederlanders op het gebied van hechte 
vormen van sociaal contacten (de beste vriend(in) of partner) dichter bij de autochtone 
Nederlanders dan de Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Het traditionele beeld, dat 
de Chinezen een gesloten groep zijn, wordt dus deels bevestigd. Het geringe interetnisch 
contact gaat niet gepaard met veel sociale contacten met andere Chinese Nederlanders. 
De zware werkbelasting is waarschijnlijk een reden hiervoor. Deze bemoeilijkt het 
onderhouden van sociale contacten. Daarnaast speelt mogelijk de interne diversiteit van 
de Chinese gemeenschap in Nederland een rol. 
Chinese Nederlanders zijn - net zoals autochtone Nederlanders - behoorlijk seculier. 
Dit betekent geenszins dat er geen verschillen zijn in culturele opvattingen. De Chinese 
Nederlanders hechten bijvoorbeeld meer waarde aan de rol van de familie. Daarnaast 
passen de culturele opvattingen binnen een patriarchaal systeem waarin mannen en 
vrouwen beide verplichtingen hebben om bij te dragen aan de economische positie van 
het huishouden. De gerichtheid op de familie en de directe, kleine sociale kring is over 
het algemeen veel sterker dan de oriëntiatie op de bredere samenleving (Rijkschroeff 
1998; Vogels et al. 1999). Dit kan, naast een gebrek aan vrije tijd, ook een verklaring 
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bieden voor de geringe maatschappelijke participatie. De relatief lage mate van maat-
schappelijke participatie en sociale contacten met autochtone Nederlanders worden niet 
duidelijk gecompenseerd door contacten binnen de eigen etnische gemeenschap. De 
Chinese Nederlanders nemen hier een middenpositie in ten opzichte van andere migran-
tengroepen.
Achter het algemene beeld van geslotenheid gaat diversiteit schuil. Zo zijn er grote ver-
schillen tussen de generaties. De sociaal-culturele afstand ten opzichte van autochtone 
Nederlanders is voor de tweede generatie een stuk kleiner. De tweede generatie heeft 
beduidend vaker contacten met autochtone Nederlanders, minder vaak contact met 
etnische herkomsgenoten en hangt doorgaans minder traditionele waarden en normen 
aan dan de eerste generatie. Daarnaast is de sociaal-culturele afstand kleiner naarmate 
het opleidingsniveau hoger is. De geslachtsverschillen zijn beperkt. Chinese vrouwen 
hebben gemiddeld genomen wel iets meer contacten met autochtone Nederlanders, 
met name in de vorm van partnerrelaties, en hangen meer moderne opvattingen aan 
dan Chinese mannen. Opvallend is dat Chinees-Nederlandse vrouwen in 2008 een lager 
gemiddeld kindertal en een hogere gemiddelde leeftijd bij de geboorte van het eerste 
kind hebben dan autochtone Nederlanders. De snelle verandering in deze demografische 
kenmerken is voor een deel beïnvloed door de recente instroom van studiemigranten. 
Een punt van aandacht betreft de mogelijke rol van sociale wenselijkheid. De Chinese 
cultuur kenmerkt zich door een relatief grote mate van conformisme. De discrepantie 
tussen de attituden en het gedrag van Chinese Nederlanders op het gebied van sociale 
afstand kan wijzen op sociaal wenselijke beantwoording. De grote mate van acceptatie 
van sociaal contact met autochtone Nederlanders gaat beperkt gepaard met daadwerke-
lijke sociale contacten. En ondanks het feit dat recent onderzoek aantoont dat homosek-
sualiteit binnen de Chinese gemeenschap en het gezin een groot taboe is (Hekma en Ho 
2010), is de houding ten aanzien van homoseksualiteit opvallend positief.
Samengevat is er op sociaal gebied sprake van een aanzienlijke afstand tussen Chinese 
en autochtone Nederlanders. Op cultureel en religieus vlak zijn er ook verschillen, maar 
deze zijn beperkter. Belangrijk is te constateren dat de tweede generatie sociaal en cultu-
reel veel sterker geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving dan de eerste generatie. 
Met de aanwas van de tweede generatie is het de vraag hoelang het traditionele beeld 
van de gesloten en onzichtbare Chinese gemeenschap nog recht doet aan de situatie.

Noten

1 Bij deze sociale contacten gaat het om de frequentie van contacten met vrienden en kennissen. 

 Hierbij worden zowel ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten, als contacten per e-

mail verstaan. 

2 De gegevens in figuur 8.2 hebben alleen betrekking op respondenten uit de Volksrepubliek China. 

De migranten uit Hongkong zijn niet inbegrepen.

3 De stellingen zijn alleen voorgelegd aan de respondenten die aangeven dat ze religieus zijn. 

De Cronbach’s alpha voor deze items is .71 voor de Chinese Nederlanders.
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9 Wederzijdse acceptatie en beeldvorming

Willem Huijnk

– Ondanks relatief weinig sociaal contact, is de wederzijdse beeldvorming tussen Chinese en 

autochtone Nederlanders overwegend positief.

– Chinese Nederlanders voelen zich merendeels geaccepteerd, ervaren relatief weinig 

discriminatie en hebben minder dan andere migrantengroepen het idee dat het 

maatschappelijke klimaat ongunstig is voor migranten.

– Chinese Nederlanders van de tweede generatie voelen zich meer thuis, hebben een positievere 

houding ten aanzien van de multi-etnische samenleving en andere etnische groepen, en zijn 

sterker van mening dat migranten geaccepteerd worden in Nederland dan leden van de eerste 

generatie herkomstgenoten.

9.1 Introductie

Sinds het begin van de eeuw is er een fel politiek en publiek debat gaande over niet-wes-
terse migranten. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de islam en de problematiek rondom 
de criminaliteit van jonge migranten. De publieke discussie laat de Chinezen echter zo 
goed als buiten beschouwing (Chow et al. 2008). De schijnbare moeiteloze integratie 
van (jonge) migranten met een Chinese achtergrond ligt hieraan ten grondslag. De 
problemen, die er wel degelijk zijn, spelen zich grotendeels af binnen de eigen gemeen-
schap en buiten het gezichtsveld van de autochtone Nederlanders. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de generatieconflicten die spanningen opleveren binnen Chinese gezinnen of de 
criminaliteit binnen de eigen gemeenschap (Knotter et al. 2009). De beeldvorming over 
Chinese Nederlanders reikt vaak niet veel verder dan dat het ‘een gesloten groep’ is of 
dat het een modelminderheid is. Over de beeldvorming van Chinese Nederlanders is zo 
mogelijk nog minder bekend. Een gerichtheid op de eigen groep kan gepaard gaan met 
negatieve opvattingen ten aanzien van andere groepen. Dit speelt met name wanneer 
een andere groep een bedreiging vormt voor de eigen belangen. Voor migranten kan de 
meerderheidsgroep als bedreigend worden ervaren wanneer een gebrek aan acceptatie, 
discriminatie en uitsluitingpraktijken aan de orde zijn. Wat vinden Chinese Nederlanders 
van de Nederlandse samenleving? Voelen zij zich geaccepteerd? Er zijn van de kant van 
andere etnische minderheidsgroepen steeds meer signalen dat ze zich minder welkom 
voelen in Nederland (Gijsberts en Lubbers 2009). Tegelijkertijd hebben veel migranten 
ook hun bedenkingen bij een grote aanwezigheid van migranten in Nederland. Hoe 
kijken Chinese Nederlanders aan tegen de verschillende groepen in Nederland?
Bovengenoemde vragen rondom beeldvorming en acceptatie worden bezien in dit 
hoofdstuk. Allereerst inventariseren we de ervaren acceptatie en discriminatie. Vervol-
gens gaan we na wat het beeld is van de Nederlandse samenleving. Daarna besteden we 
aandacht aan opvattingen over de multi-etnische samenleving. Tot slot komt de beeld-
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vorming over verschillende groepen binnen de Nederlandse samenleving aan de orde. 
We richten ons hierbij ook op de diversiteit binnen de Chinees-Nederlandse gemeen-
schap. De vroege eerste generatie zag zich als een (tijdelijke) gast van de Nederlandse 
samenleving. Vertaalt deze achtergrond zich naar een mildere houding ten aanzien van 
de ‘gastheer’? En hoe zit het met de tweede generatie? Deze generatie is hoger opgeleid, 
spreekt de taal beter en probeert meer prominent haar plek te vinden in de verschillende 
lagen van de Nederlandse maatschappij. Het is mogelijk dat zij hierbij in toenemende 
mate tegen zaken als uitsluiting of andere problemen aanloopt, die voortvloeien uit een 
multi-etnische samenleving.

9.2 Ervaren acceptatie en discriminatie

Ervaren acceptatie en discriminatie zijn onderling nauw verbonden. Een gebrek aan 
acceptatie kan zich uiten in praktijken van uitsluiting en discriminatie. Tamelijk veel 
migranten oordelen negatief over het maatschappelijke klimaat in Nederland (Gijs-
berts en Lubbers 2009). Onder een deel van de migranten leeft het gevoel dat ze maar 
in beperkte mate worden geaccepteerd in Nederland. Over de ervaren acceptatie van 
Chinezen in Nederland is niet veel bekend. De stereotypen over Chinezen zijn over het 
algemeen voornamelijk positief van aard (Chow et al. 2008). Niettemin schetst Witte 
(2009) het beeld dat veel tweede generatie Chinese Nederlanders zich niet volledig 
geaccepteerd voelen. Volgens dit onderzoek hebben veel (tweede generatie) Chinese 
Nederlanders uiteindelijk het gevoel dat ze nooit volledig Nederlands kunnen zijn, al is 
het alleen maar omdat ze veelvuldig worden aangesproken op het verschil in uiterlijk.

Meerderheid Chinese Nederlanders voelt zich geaccepteerd
We brengen de ervaren acceptatie in beeld aan de hand van vier stellingen. Het groot-
ste deel van de Chinese Nederlanders heeft positieve opvattingen over de acceptatie 
van allochtonen in Nederland (tabel 9.1). Bijna driekwart is bijvoorbeeld van mening 
dat Nederland openstaat voor andere culturen, dat Nederland een gastvrij land is en 
dat in Nederland de rechten van migranten worden gerespecteerd. Zij voelen zich niet 
alleen meer geaccepteerd dan de andere vier migrantengroepen, maar hebben boven-
dien gemiddeld een iets positiever beeld over de mate van acceptatie van migranten in 
Nederland dan autochtone Nederlanders. Turkse Nederlanders blijken zich het minst 
geaccepteerd te voelen. De stelling die onder alle etnische groepen het minste wordt 
onderschreven, is de opvatting dat je in Nederland alle kansen krijgt als migrant. Maar 
ook voor deze stelling geldt dat het merendeel van de Chinese Nederlanders het ermee 
eens is. De Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders oordelen beduidend min-
der positief over de kansen van migranten in Nederland.
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Tabel 9.1

Opvattingen over de acceptatie van allochtonen in Nederland, naar etnische herkomst, (helemaal) 

mee eens, 2006 en 2009 (in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

In Nederland krijg je als allochtoon 
alle kansen 58 37 40 52 38 56
Nederland staat open voor 
allochtone culturen 73 59 53 71 62 71
Nederland is een gastvrij land voor 
allochtonen 72 50 56 68 58 73
In Nederland worden je rechten als 
allochtoon gerespecteerd 73 49 56 59 51 64

Bron: scp (sing’09) en (sim’06)

De ervaren acceptatie vertoont weinig verschil naar generatie1 (tabel B9.1, zie www.scp.
nl onder Chinese Nederlanders). Wel heeft de recente eerste generatie een negatiever beeld 
over de acceptatie van migranten in Nederland dan de twee vroege eerste generatie 
groepen. De tweede generatie is positiever dan de recente eerste generatie, maar wat 
minder positief dan de vroege eerste generatie groepen. Het beeld dat Nederland haar 
migranten accepteert, is bij Chinese Nederlanders het minste vertegenwoordigd onder 
de hoogst opgeleiden en vrouwen vergeleken met de lager opgeleiden en mannen.

Relatief weinig persoonlijke ervaring van discriminatie bij Chinese Nederlanders
Wellicht zijn Chinese Nederlanders relatief positief over de acceptatie van migranten in 
Nederland, omdat zij minder ervaring hebben met discriminatie dan ander migranten-
groepen. Discriminatie verwijst naar het benadelen van personen omdat zij behoren 
tot een bepaalde groepering of tot een bepaalde groepering worden gerekend. Afkeer 
kan ten grondslag liggen aan discriminatie, maar ook kan statistische discriminatie van 
belang zijn, bijvoorbeeld bij sollicitatieprocedures. Omdat in selectieprocessen niet alle 
relevante kenmerken van een individuele kandidaat kunnen worden ingeschat, is het 
beeld van een groep waartoe de kandidaat behoort of wordt gerekend, medebepalend 
voor de selectie van die kandidaat (Andriessen et al. 2007).
Uit eerder onderzoek bleek dat een ruime meerderheid van de niet-westerse migranten-
groepen vond dat er in Nederland op zijn minst af en toe wordt gediscrimineerd, maar 
tevens dat ze persoonlijk relatief weinig met discriminatie te maken hadden gehad (Gijs-
berts en Lubbers 2009). We bestuderen twee dimensies van discriminatie. Respondenten 
is gevraagd aan te geven of migranten in Nederland in het algemeen gediscrimineerd 
worden. Daarnaast is de stelling voorgelegd of ze persoonlijk wel eens te maken hebben 
gehad met discriminatie.
Slechts een op de tien Chinese Nederlanders denkt dat er in Nederland (zeer) vaak wordt 
gediscrimineerd. Van de migrantengroepen hebben zij de laagste algemene perceptie 
van discriminatie. Wel geeft een groot deel aan, meer dan de helft, dat er af en toe wordt 
gediscrimineerd in Nederland. Opvallend is dat autochtone Nederlanders het sterkste 
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van mening zijn dat er wordt gediscrimineerd. Het merendeel van de Chinese Nederlan-
ders heeft persoonlijk (bijna) geen ervaring met discriminatie. Desondanks geeft nog 
steeds een kwart aan af en toe persoonlijk gediscrimineerd te worden. Vergeleken met 
de vier grootste migrantengroepen ervaren Chinese Nederlanders het minst vaak discri-
minatie, al is de situatie op dit punt redelijk vergelijkbaar met de Surinaamse Nederlan-
ders. Onder de Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse Nederlanders wordt persoonlijke 
discriminatie wat vaker gerapporteerd.

Tabel 9.2

Algemene perceptie van en persoonlijke ervaring met de discriminatie van allochtonen door Neder-

landers, naar etnische herkomst, (helemaal) mee eens, 2006 en 2009 (in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

algemene perceptie
(zeer) vaak 10 28 31 15 32 38
af en toe 52 50 48 52 49 53
(bijna) nooit 39 22 22 34 19 10

persoonlijke ervaring
(zeer) vaak 3 10 10 7 11 3
af en toe 26 31 28 26 30 12
(bijna) nooit 71 60 63 67 59 85

Bron: scp (sing’09) en (sim’06)

Opmerkelijk is dat de tweede generatie duidelijk het meest van mening is dat migranten 
in Nederland ten minste af en toe worden gediscrimineerd (75%) (tabel 9.3). Dit betekent 
niet dat migranten van de tweede generatie ook daadwerkelijk zelf de meeste ervaring 
hebben met discriminatie (29%).
De recente eerste generatie is het minste van mening dat er in Nederland in het alge-
meen wordt gediscrimineerd (48%) en heeft ook de minste persoonlijke ervaring met 
discriminatie (26%). De gemiddeld jonge leeftijd en het gegeven dat een deel van deze 
migranten nog niet of nog maar net begonnen is aan de beroepsloopbaan hebben hier 
wellicht mee te maken. Er zijn verder geen verschillen naar opleiding en geslacht met 
betrekking tot de twee vormen van discriminatie.

154

chinese nederl ander s



Tabel 9.3

Perceptie van en persoonlijke ervaring met de discriminatie van allochtonen door Nederlanders, naar 

generatie, opleiding en geslacht, (helemaal) mee eens, 2009 (in procenten) 

algemene perceptie persoonlijke ervaring
(zeer) 
vaak af en toe

(bijna) 
nooit

(zeer) 
vaak af en toe

(bijna) 
nooit

1e generatie, migratie voor 1990 9 55 36 4 30 66
1e generatie, migratie 1990-2000 9 51 40 3 25 72
1e generatie, migratie vanaf 2000 4 44 52 2 24 75
2e generatie 18 57 25 3 26 71

max. bao 6 48 46 2 28 70
vbo/mavo 12 49 39 4 27 69
mbo/havo/vwo 12 56 32 3 27 70
hbo/wo 9 53 39 2 25 73

man 10 50 41 3 26 71
vrouw 9 54 37 3 26 71

totaal 10 52 39 3 26 71
totaal, zonder 1e generatie, migratie 
vanaf 2000 12 55 34 3 27 69

Bron: scp (sing’09) 

Discriminatie vindt het vaakste plaats op basis van etnische groep
We zijn naast de vraag naar de omvang van discriminatie ook geïnteresseerd in de aard 
ervan. Wat ligt ten grondslag aan de discriminatie van Chinese Nederlanders? Aan de 
personen die rapporteerden zelf ervaring met discriminatie te hebben (29%), is gevraagd 
wat naar hun opvatting de belangrijkste reden hiervan was. Figuur 9.1 illustreert dat 
‘etnische groep’ de meest genoemde grond van discriminatie is (33%). Daarnaast denkt 
een kwart dat het ‘uiterlijk’ de belangrijkste discriminatiegrond was en een ander kwart 
geeft ‘taal’ aan als reden voor discriminatie. Bij dit laatste kan gedacht worden aan een 
situatie waarin een werkgever eist dat gekwalificeerde kandidaten accentloos Neder-
lands moeten spreken. Een taaleis is wettelijk alleen toegestaan als deze noodzakelijk is 
voor het uitoefenen van de functie. Een klein deel (8%) geeft overige redenen aan zoals 
‘geloof’, ‘de achternaam’ of ‘gedrag’. Een evenredig deel weet niet waarom ze werden 
gediscrimineerd, terwijl 9% de vermeende discriminatiegrond niet wil vertellen.
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Figuur 9.1

Voornaamste redenen van gepercipieerde discriminatiea bij Chinese Nederlanders, 2009 

(in procenten)

taal (25%)

etnische groep (33%)

uiterlijk (25%)

overig (8%)

weet niet/ wil niet zeggen (9%)

a N = 535.

Bron: scp (sing’09) gewogen gegevens

Het is niet verrassend dat taal het vaakste gezien wordt als bron van discriminatie 
door die groepen die het minste taalvaardig zijn: de (recente) eerste generatie mi-
granten (37%) en de laagst opgeleiden (35%) (tabel B9.2, zie www.scp.nl onder Chinese 
Nederlanders). De Chinese Nederlanders van de tweede generatie ervaren taal daarentegen 
amper als discriminatiegrond (3%). Zij worden vaker gediscrimineerd op basis van uiter-
lijk. Zij noemen dit bijvoorbeeld ruim drie keer zo vaak als de migranten van de recente 
eerste generatie. Vrouwen zien taal aanzienlijk vaker dan mannen als reden van discri-
minatie. Mannen zijn relatief meer van mening dat de etnische herkomst en het uiterlijk 
oorzaken van discriminatie zijn.

De straat is de belangrijkste plaats voor discriminatie
Aan de personen die aangaven gediscrimineerd te zijn, is gevraagd in welke situaties 
zij discriminatie hebben ervaren. Zij konden meerdere situaties noemen. Door de Chi-
nese Nederlanders wordt veruit de meeste discriminatie ervaren op straat (figuur 9.2). 
 Discriminatie bij het vinden van een baan komt op grote afstand op de tweede plaats en 
discriminatie op het werk op de derde plaats. Discriminatie bij officiële instanties wordt 
het minst vaak gerapporteerd. Dat de straat relatief vaak en officiële instanties juist wei-
nig worden genoemd als belangrijkste context voor persoonlijke discriminatie, komt 
overeen met bevindingen uit onderzoek naar discriminatiecontexten onder vluchtelin-
gengroepen in Nederland (Muller 2010).
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Figuur 9.2

Persoonlijke ervaring met discriminatie in vier situaties, 2009a (in procenten)
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a Deze vraag is alleen gesteld aan de personen die rapporteerden zelf gediscrimineerd te zijn. Res-
pondenten konden 0 tot 4 situaties noemen.

Bron: scp (sing’09)

De Chinese Nederlanders van de tweede generatie zijn gemiddeld jong en hebben der-
halve nog geen lange beroepsloopbaan. Uit internetbijlage B9.3 (zie www.scp.nl onder 
Chinese Nederlanders) komt dan ook naar voren dat zij nauwelijks discriminatie ervaren 
bij het zoeken van een baan of op het werk (respectievelijk 11% en 9%). Ook maken zij 
weinig melding van discriminatie door officiële instanties: de betere Nederlandse taal-
vaardigheid en kennis van de gang van zaken in Nederland kan hier een achterliggende 
oorzaak van zijn. Opvallend is dat de recente eerste generatie relatief veel discriminatie 
ervaart bij het zoeken van een baan of op het werk. Daarnaast is het opmerkelijk dat de 
vroegste eerste generatie groep in verhouding vaak op het werk is gediscrimineerd. Een 
groot deel van hen werkt(e) voornamelijk in de eigen etnische kring. De hoogst opge-
leiden doen relatief vaak melding van discriminatie bij het zoeken naar een baan (24%). 
Maar wanneer zij een baan hebben gevonden, wordt op het werk zelf juist de minste 
discriminatie ervaren. De laagst opgeleiden geven relatief vaak aan gediscrimineerd te 
worden op het werk, bij het zoeken van een baan en bij officiële instanties. De ervaren 
discriminatie in de laatstgenoemde context hangt mogelijk samen met een gebrek aan 
kennis en inzicht van lager opgeleide migranten in de wijze waarop officiële instanties 
functioneren. Onder Chinese Nederlanders hebben vrouwen vaker ervaringen met dis-
criminatie op het werk en bij het solliciteren, terwijl mannen iets vaker ervaring hebben 
met discriminatie op straat.
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9.3 Beeld van Nederland

Bij onderzoek naar beeldvorming lag de aandacht in eerste instantie vooral bij de opvat-
tingen van autochtone Nederlanders. Recenter is het perspectief van migranten ook 
steeds meer in acht genomen (Gijsberts en Dagevos 2004; Gijsberts en Vervoort 2009). 
Deze studies hebben met name de beeldvorming van de vier grootste migrantengroepen 
in kaart gebracht. Over het beeld dat Chinese Nederlanders van Nederland hebben is nog 
steeds weinig bekend. In deze paragraaf bespreken we de verhouding van de  Chinese 
Nederlanders met de Nederlandse samenleving.

Positieve beoordeling van de Nederlandse samenleving
Aan de Chinese Nederlanders is gevraagd een cijfer te geven aan hun oordeel over de 
Nederlandse samenleving in algemene zin. Uit tabel 9.4 blijkt dat het beeld van de 
Nederlandse samenleving positief is. De Nederlandse samenleving wordt door Chinese 
Nederlanders gemiddeld gewaardeerd met een 7,1. Dit cijfer is hoger dan het cijfer dat 
de vier grote migrantengroepen in 2006 aan de Nederlandse samenleving hebben toe-
bedeeld en zelfs hoger dan de gemiddelde beoordeling van de autochtone Nederlanders 
(6,8). Bij deze migrantengroepen, die onderling niet sterk verschillen in hun waardering, 
hebben Surinaamse Nederlanders het meest positieve oordeel, terwijl Turkse Nederlan-
ders het minst positieve beeld hebben van de Nederlandse samenleving. Onder Chinese 
Nederlanders is de groep van personen die de Nederlandse samenleving een onvol-
doende geven gering van omvang (9%) en de groep die de Nederlandse samenleving heel 
positief beoordeelt groot (41%). Er zijn bijvoorbeeld drie keer zoveel Turkse als Chinese 
Nederlanders die een onvoldoende geven aan de Nederlandse samenleving en twee keer 
minder Turkse Nederlanders die Nederland beoordelen met een 8 of hoger.

Tabel 9.4

Rapportcijfer Nederlandse samenleving op een schaal van 1 tot 10 (10 = zeer goed), naar etnische 

herkomst, 2006 en 2009

gemiddelde cijfer ≤ 5 (in procenten) ≥ 8 (in procenten)

Chinees 7,1 9 41

Turks 6,3 27 21
Marokkaans 6,5 23 26
Surinaams 6,7 18 25
Antilliaans 6,6 19 22

autochtoon 6,8 12 24

Bron: scp (sing’09) en (sim’06)

De beoordeling van de Nederlandse samenleving is nauwelijks gerelateerd aan generatie, 
opleiding of geslacht (tabel B9.4, zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). Het oordeel 
over Nederland is dus grotendeels gelijk voor de verschillende lagen van de bevolking.
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Het gevoel thuis te zijn ontbreekt bij ruim een derde
Figuur 9.3 laat zien dat een aanzienlijk deel van de Chinese Nederlanders, ruim een 
derde, zich niet altijd thuis voelt in Nederland. In vergelijking met de overige etnische 
groepen hebben Chinese Nederlanders, samen met de Turkse Nederlanders, het minste 
het gevoel thuis te zijn in Nederland. Echter, wanneer we de recente eerste generatie bui-
ten beschouwing laten, ziet het beeld er heel anders uit. Bijna vier vijfde voelt zich dan 
thuis in Nederland. Alleen de Surinaamse Nederlanders voelen zich nog meer thuis.

Figuur 9.3

Zich thuis voelen,a naar etnische herkomst, 2009 (in procenten)
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a De antwoordcategorieën zijn ‘ja, voelt zich thuis’, ‘soms wel, soms niet’ en ‘nee’.

Bron: scp (sing’09) en (sim’06)

Zowel het in Nederland geboren zijn als verblijfsduur versterken het gevoel thuis te zijn 
(tabel 9.5). De tweede generatie voelt zich vaker thuis in Nederland dan de eerste genera-
tie. Maar liefst negen op de tien Chinese Nederlanders van de tweede generatie voelt zich 
thuis in Nederland. Dit geldt voor driekwart van de oudste eerste generatie en slechts 
voor drie op de tien recente eerste generatie migranten. Deze recente eerste generatie 
voelt zich dus nauwelijks thuis in Nederland. Voorts is het zo dat de hoogst opgeleide 
Chinese Nederlanders zich het minste thuis voelen in Nederland. Dit verband is mogelijk 
beïnvloed door de samenstelling van deze groep; deze bestaat voor een groot deel uit 
recente migranten. Mannen en vrouwen van Chinese herkomst voelen zich even vaak 
thuis.
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Tabel 9.5

Thuis voelen in Nederland, naar generatie, opleidingniveau en geslacht, 2009 (in procenten)

ja, voelt zich thuis

1e generatie, migratie voor 1990 76
1e generatie, migratie 1990-2000 70
1e generatie, migratie vanaf 2000 29
2e generatie 87

max. bao 70
vbo/mavo 73
mbo/havo/vwo 73
hbo/wo 52

man 64
vrouw 64

Bron: scp (sing’09) en (sim’06)

9.4 Opvattingen over de multi-etnische samenleving

In deze paragraaf gaan we nader in op houdingen ten aanzien van de multi-etnische 
samenleving. Uit eerder onderzoek naar opvattingen over culturele diversiteit kwam een 
gemengd beeld naar voren (Gijsberts en Vervoort 2009). Aan de ene kant onderschrijven 
veel migranten het multiculturele ideaal. De mening dat het goed is als een samenleving 
bestaat uit verschillende culturen wordt breed gedragen en men is voorstander van gelijke 
rechten. Tegelijkertijd is er weerstand tegen de aanwezigheid van (veel) allochtonen in de 
wijk en in het land. Hoe Chinese Nederlanders denken over de multi-etnische samenle-
ving is afgemeten aan de hand van zes stellingen die gebaseerd zijn op eerder onderzoek.

Begrensd multiculturalisme
Een grote meerderheid van de Chinese Nederlanders ondersteunt het idee dat culturele 
diversiteit binnen een samenleving goed is en dat minderheidsgroepen dezelfde rechten 
hebben op het gebied van sociale zekerheid als autochtone Nederlanders (tabel 9.6). Dit 
is ook zo voor de andere etnische minderheidsgroepen en autochtone Nederlanders. 
De resultaten van de andere items laten een gemêleerd beeld zien. Er is een aanzien-
lijke weerstand tegen (te) veel etnische minderheden of uitbreiding van het asielrecht. 
Bijna de helft van de Chinese Nederlanders is het ermee eens dat er in Nederland te veel 
allochtonen wonen en meer dan twee vijfde vindt het slecht voor een wijk als er te veel 
allochtonen wonen. Daarnaast onderschrijft slechts een kwart de stelling dat het makke-
lijker moet worden om asiel te krijgen in Nederland. Toch ziet de overgrote meerderheid 
de aanwezigheid van andere culturen niet als bedreiging voor de eigen cultuur. In ver-
gelijking met andere migrantengroepen en autochtone Nederlanders wijken de Chinese 
Nederlanders af op twee punten. Zij zijn wat minder positief over culturele diversiteit, 
maar zijn tegelijkertijd minder vaak van mening dat het slecht is voor een wijk als er te 
veel migranten in de wijk wonen.
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Tabel 9.6

Opvattingen over de multi-etnische samenleving, naar etnische herkomst, (helemaal) mee eens,  

2006 en 2009 (in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

Het is goed als een samenleving bestaat 
uit mensen van verschillende culturen 80 84 94 94 90 81
Al die andere culturen in Nederland 
vormen een bedreiging voor mijn eigen 
cultuura 10 - - - - 27
Er wonen in Nederland te veel alloch-
tonen 41 58 37 34 36 43
Het is slecht voor een wijk als er te veel 
allochtonen wonen 47 60 58 56 52 58
Allochtonen die in Nederland wonen 
moeten dezelfde rechten op sociale 
zekerheid hebben als autochtone 
 Nederlanders 90 92 92 89 90 85
Het moet makkelijker worden om in 
Nederland asiel te krijgen 25 24 37 24 28 12

a De opvatting over culturele dreiging is niet aan de vier grootste migrantengroepen gevraagd in 
sim’06.

Bron: scp(sing’09) en (sim’06)

Alles bijeengenomen is er een patroon zichtbaar van enerzijds een positieve houding 
tegenover culturele diversiteit en weinig ervaren culturele dreiging, en anderzijds een 
meer terughoudend standpunt over de aanwezigheid van veel migranten of uitbrei-
ding van het asielrecht. Dit is ook zichtbaar voor de verschillende groepen van Chinese 
Nederlanders (tabel B9.5, zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). De tweede genera-
tie heeft de meeste positieve opvattingen over de multi-etnische samenleving. Zij zijn 
grote voorstander van culturele diversiteit (89%), ervaren de minste culturele dreiging 
(8%) en zijn het minste van mening dat er te veel migranten wonen in Nederland (29%). 
Verblijfsduur lijkt er niet toe te doen: de verschillende eerste generatie groepen delen in 
sterke mate hun denkbeelden over de multi-etnische samenleving. Het zijn de hoogst 
opgeleiden die culturele diversiteit het sterkste omarmen en de minste culturele drei-
ging ervaren. Ook zijn zij het minste van mening dat er in Nederland te veel migranten 
wonen. Deze bevindingen stemmen overeen met onderzoek onder andere etnische 
groepen (Gijsberts en Lubbers 2009). Mannen en vrouwen van Chinese afkomst zijn 
overwegend eensgezind in hun denkbeelden over de multi-etnische samenleving. 
Chinees-Nederlandse vrouwen zijn alleen wat sterker van mening dat er te veel migran-
ten wonen in Nederland.
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9.5 Wederzijdse beeldvorming

Hoe groepen over elkaar oordelen, hangt onder meer af van de onderlinge stereotypen 
en de sociaaleconomische posities. Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 
negatieve attituden ten opzichte van minderheidsgroepen in sterkere mate voorkomen 
bij de minder geprivilegieerde groepen in de samenleving. Daarnaast versterkt contact 
tussen etnische groepen over het algemeen het wederzijds begrip, waardoor negatieve 
houdingen over en weer kunnen verminderen. Wat betekent dit voor de houding (ten 
aanzien) van Chinese Nederlanders? De status van ‘modelminderheid’ kan Chinezen een 
gevoel van acceptatie geven waardoor zij zelf ook positief denken over de autochtone 
bevolking. Anderzijds maakt onbekend onbemind. Negatieve beeldvorming kan optre-
den als gevolg van het ontbreken van contacten.
We bekijken de houding (ten aanzien) van Chinezen, autochtone Nederlanders, Polen 
en Marokkanen. Dit doen we aan de hand van een zogenaamde gevoelsthermometer 
(Verkuyten en Zaremba 2005). Hierbij is gevraagd om op een schaal van 0 tot 100 aan te 
geven hoe men denkt over verschillende bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenle-
ving. Een hogere score staat voor meer positieve gevoelens ten aanzien van de specifieke 
etnische groep. We onderzoeken de opvatting over Marokkaanse Nederlanders omdat 
deze groep over het algemeen onderaan in de etnische hiërarchie wordt geplaatst. Het is 
de vraag of de Chinese Nederlanders een vergelijkbaar (negatief ) beeld hebben gevormd 
van de Marokkaanse groep. Verder kijken we naar de beeldvorming van en over de Polen, 
zodat we de bevindingen van de Chinese Nederlanders beter in perspectief kunnen 
plaatsen.

Wederzijds beeld uitermate positief
De autochtone Nederlanders worden door Chinese Nederlanders het meest positief 
beoordeeld, ook al is het verschil met de evaluatie van de eigen herkomstgroep verwaar-
loosbaar (tabel 9.7). Andersom is de beeldvorming van autochtone Nederlanders over 
Chinese Nederlanders ook positief. De autochtone Nederlanders zijn ten aanzien van de 
hier onderzochte migrantengroepen het meest positief over de Chinese Nederlanders. 
Het gegeven dat Chinese Nederlanders relatief weinig interetnisch contact onderhouden 
(zie hoofdstuk 8) lijkt de beeldvorming niet negatief te beïnvloeden. Verder beoordelen 
Chinese Nederlanders, net als de autochtone Nederlanders, de Marokkaanse Nederlan-
ders het minst positief. Dit stemt overeen met het onderzoek naar etnische hiërarchieën. 
De wijze waarop de autochtone bevolking denkt over verschillende etnische groepen 
kent een hiërarchische indeling en deze volgorde wordt deels weerspiegeld in de houdin-
gen van migranten (Gijsberts en Vervoort 2007; Verkuyten 2005).
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Tabel 9.7

Beoordeling van de eigen herkomstgroep en andere etnische groepen op een schaal van 0 tot 100, 

naar etnische herkomst, 2009 (gemiddelde scores)a

houding ten aanzien 
van Chinezen

houding ten aanzien 
van autochtonen

houding ten aanzien 
van Polen

houding ten aanzien 
van Marokkanen

Chinees 73 74 51 43
autochtoon 68 73 54 45
Pools 61 74 66 41

a 100 graden staat voor zeer positieve gevoelens, 0 voor zeer negatieve gevoelens.

Bron: scp (sing’09) gewogen gegevens

De houdingen ten aanzien van andere etnische groepen is gemiddeld positiever onder 
de tweede generatie dan onder de vroege eerste generatie groepen (tabel B9.6, zie www.
scp.nl onder Chinese Nederlanders). Het verschil met de recente eerste generatie is gering. 
Zij zijn alleen negatiever in het oordeel over Marokkaanse Nederlanders. Deze nieuw-
komers beoordelen andere etnische groepen positiever dan eerste generatie migranten 
met een langere verblijfsduur. De veelvuldig gevonden positieve relatie tussen oplei-
ding en etnische tolerantie vinden we ook terug bij Chinese Nederlanders (Gijsberts en 
Vervoort 2007). De verschillen tussen de opleidingsniveaus zijn echter niet groot. Van 
de verschillende opleidingsniveaus hebben de hoogst opgeleiden de meest positieve 
houding ten aanzien van autochtonen, Polen en Marokkanen. Ten slotte zijn mannen 
gemiddeld positiever over de andere etnische groepen dan vrouwen.

9.6 Conclusies

Het algemene beeld dat duidelijk in dit hoofdstuk naar voren komt, is dat Chinese 
Nederlanders zich merendeels geaccepteerd voelen en relatief weinig persoonlijke 
discriminatie ervaren in Nederland. Het is opvallend dat de opvattingen over de accep-
tatie van autochtonen in Nederland vaak vergelijkbaar zijn met die onder autochtone 
Nederlanders en soms zelfs positiever. Desalniettemin geeft 29% aan dat zij ten minste 
af en toe gediscrimineerd worden. De reden voor discriminatie is veelal de etnische 
achtergrond en de discriminatie vindt veruit het vaakste plaats op straat. Discriminatie 
in de context van werk of officiële instanties wordt beduidend minder gerapporteerd. In 
vergelijking met andere etnische groepen is ook de algemene perceptie van discrimina-
tie in Nederland laag. Dit laat onverlet dat een aanzienlijk deel van mening is dat er wel 
degelijk af en toe gediscrimineerd wordt in de Nederlandse samenleving.
De beeldvorming over de Nederlandse samenleving is nadrukkelijk positief. De Neder-
landse samenleving wordt van alle etnische groepen gemiddeld het hoogste gewaar-
deerd, en de houding ten aanzien van autochtone Nederlanders is overwegend positief. 
Een kanttekening hierbij is dat ondanks de positieve beeldvorming, een op de drie 
Chinese Nederlanders zich niet thuis voelt in Nederland. Een belangrijke reden hiervoor 
is dat een deel van de Chinese Nederlanders – met name de recente eerste generatie 
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migranten – nog overwegend gericht is op de eigen herkomstgroep (zie hoofdstuk 8 en 
10). De opvattingen van de Chinese Nederlanders over de multi-etnische samenleving 
kun je omschrijven als begrensd multiculturalisme. Een grote meerderheid ondersteunt 
culturele diversiteit en gelijke sociale rechten, maar tegelijkertijd is er een aanzienlijke 
weerstand tegen (te) veel etnische minderheden en weinig animo voor versoepeling van 
het asielrecht. Ook is het beeld van Chinese Nederlanders van andere etnische groepen 
niet onverdeeld positief. Wat dat betreft delen ze grotendeels de opvattingen van de 
autochtone Nederlanders. Daarnaast hebben autochtone Nederlanders een overwegend 
positieve houding ten aanzien van Chinese Nederlanders. Dit strookt met bevindingen 
van eerder onderzoek waar de groep van Chinese Nederlanders zelfs wordt omschreven 
als een ‘modelminderheid’ (Chow et al. 2008).
De beeldvorming onder de tweede generatie is over het algemeen positiever. De beoor-
deling van Nederland weergegeven in een rapportcijfer is hoger, zij voelen zich meer 
thuis, hebben positievere houdingen ten aanzien van de multi-etnische samenleving 
en andere etnische groepen, en zijn meer van mening dat minderheden geaccepteerd 
worden in Nederland. Opvallend is dat de tweede generatie niet vaker persoonlijk 
gediscrimineerd wordt dan de eerste generatie, maar wel sterker van mening is dat er in 
Nederland discriminatie plaatsvindt. Net zoals uit eerder onderzoek bij andere groepen 
is gebleken, kwam ook bij Chinese Nederlanders naar voren dat hoger opgeleiden posi-
tievere denkbeelden hebben over de multi-etnische samenleving en de verschillende 
etnische groepen binnen die samenleving (Gijsberts en Vervoort 2007).
Voor Chinese en autochtone Nederlanders lijkt ‘onbekend maakt onbemind’ niet te 
gelden. Ondanks relatief weinig sociaal contact (zie hoofdstuk 8), laten de bevindingen 
nadrukkelijk zien dat de wederzijdse beeldvorming overwegend positief is. Hierbij kan 
worden opgemerkt dat sociaal wenselijke antwoorden de resultaten mogelijk hebben 
vertekend. Zo is het bekend dat Chinese Nederlanders, met name zij die afkomstig zijn 
uit de vroege eerste generatie, het vanuit hun culturele achtergrond minder gepast 
vinden om kritiek te geven (Geense 2002). Maar, juist om te anticiperen op mogelijke 
problemen van sociale wenselijkheid zijn de interviews deels gehouden door iemand uit 
de eigen herkomstgroep. Daarnaast geven de bevindingen zelf ook geen directe aanlei-
ding tot grote zorg. Het is bijvoorbeeld de minder conformistische tweede generatie die 
veelal positiever oordeelt over de Nederlandse samenleving dan de eerste generatie.

Noot

1 Op basis van de vier items is een schaal gemaakt van de acceptatie van migranten in Nederland. Een 

hogere score komt overeen met een meer positieve opvatting over de acceptatie van migranten in 

Nederland.
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10 Betrokkenheid bij de herkomstgroep en Nederland

Willem Huijnk en Kris Noam

– De betrokkenheid bij Nederland is relatief beperkt wanneer de identificatie met Nederland en 

mediagebruik in ogenschouw worden genomen.

– De betrokkenheid bij de etnische herkomstgroep is groter bij de Chinese migranten. 

Een aanzienlijk deel van de Chinese Nederlanders identificeert zich alleen sterk met de 

herkomstgroep en minder met Nederland. Daarnaast onderhoudt het merendeel van de 

Chinese migranten sociale contacten met familie in het land van herkomst en bezoekt 

regelmatig het herkomstland.

– De groeiende tweede generatie is sterk betrokken bij Nederland en neemt meer afstand van 

het herkomstland.

10.1 Introductie

Oorspronkelijk kwam het merendeel van de Chinezen naar Nederland om er een tijdelijk 
bestaan op te bouwen. Het idee was om later terug te keren naar het land van herkomst. 
Een gevolg van dit toekomstbeeld was dat deze eerste migranten sterk gericht waren 
op de eigen herkomstgroep en betrokken bleven met het land van herkomst. Er was 
 nauwelijks interesse om banden op te bouwen met Nederland(ers) (Rijkschroeff 1998). De 
vraag naar de huidige betrokkenheid van Chinese Nederlanders met de herkomstgroep 
en met Nederland komt in dit hoofdstuk aan de orde. In het publieke debat heerst vaak de 
gedachte dat betrokkenheid bij het herkomstland een belemmering is voor de integratie 
(Scheffer 2000). Echter, banden met de herkomstgroep kunnen ook positief uitwerken 
voor migranten. Zo kunnen hechte groepsbanden een gunstige sociaal economische 
positie bevorderen (Portes en Zhou 1993). Chinezen in de Verenigde staten gebruiken 
bijvoorbeeld hun sociale relaties met de herkomstgroep om internationale investeringen 
en handel te bevorderen (Li 2004). Maar ook op het sociaal-culturele vlak hoeven banden 
met de herkomstgroep geen belemmering te vormen voor de banden met Nederland 
(Huijnk et al. 2012; Levitt en Glick Schiller 2004; Verkuyten 2005). Een dubbele betrokken-
heid – met zowel de herkomstgroep als de meerderheidsgroep – kan zelfs gepaard gaan 
met positieve uitkomsten op het gebied van sociaal-culturele integratie (Berry 1998).
De betrokkenheid bij het land van herkomst kan zich op verschillende wijze uiten. 
Migranten kunnen diverse economische, politieke en sociaal-culturele banden onder-
houden met zowel de etnische gemeenschap in het land van ontvangst als de etnische 
groepsgenoten in het herkomstland. Bij deze laatste transnationale banden kan men 
denken aan het onderhouden van contacten met familie en vrienden in het her-
komstland en het sturen van geld of goederen. We bestuderen de betrokkenheid van 
Chinese Nederlanders achtereenvolgens aan de hand van identificatie, mediagebruik, 
 transnationale activiteiten en migratiewensen.
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Vragen omtrent betrokkenheid zorgen ook binnen de Chinese gemeenschap in Neder-
land voor discussie. De tweede generatie voelt zich in vergelijking met hun ouders meer 
thuis in Nederland en voelt zich gedeeltelijk Nederlands. De tanende betrokkenheid van 
de tweede generatie met de eigen herkomstgroep zorgt voor spanningen en conflicten 
binnen families. Ouders verwijten hun kinderen hun etnische achtergrond te verwaar-
lozen, bijvoorbeeld door ze ‘bananen’ te noemen: geel van buiten, blank van binnen 
(Chow et al. 2008; Witte 2009). Wij zullen nadrukkelijk ingaan op verschillen in betrok-
kenheid tussen de generaties. Sinds het begin van deze eeuw is de samenstelling van de 
Chinese groep sterk gewijzigd. Een groot deel van de recente migranten is hier, al dan 
niet tijdelijk, om te studeren. Een aanvullende vraag is hoe de bindingen van deze stu-
diemigranten er uitzien en wat hun toekomstplannen zijn. Willen zij hier blijven of zien 
zij Nederland als een tijdelijke verblijfplaats?

10.2 Identificatie met de eigen herkomstgroep en Nederland

‘Ik zie mijzelf als beide. Ja. Ik denk niet dat ik té Chinees ben, maar ook niet té Neder-
lands.’ Dit citaat van Ching-Lan (24) uit onderzoek van Witte (2009) illustreert dat 
etnische identificatie een meerzijdig karakter heeft. In hoeverre vereenzelvigen 
migranten zich met de etnische herkomstgroep en in hoeverre met de etnische meerder-
heidsgroep?
De meerderheid van de Chinese Nederlanders identificeert zich met de etnische her-
komstgroep (tabel B10.1, zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). Bijna twee derde 
van de Chinese Nederlanders geeft aan zich (heel) sterk Chinees te voelen. Slechts een 
klein deel identificeert zich (helemaal) niet met de herkomstgroep. De identificatie met 
Nederland is lager. Minder dan de helft (maar nog steeds 43%) van de Chinese Neder-
landers voelt zich (heel) sterk Nederlander. Een vijfde geeft aan zich helemaal niet met 
Nederland te identificeren.

Meerderheid van de tweede generatie identificeert zich sterk met Nederland
Vorig onderzoek liet zien dat de tweede generatie Chinese Nederlanders zich vaak 
identificeert met zowel Nederland als de herkomstgroep (Geense en Pels 1998; Witte 
2009). Over het algemeen neemt de betrokkenheid van migrantengroepen met de 
herkomstgroep af naarmate migranten langer in het bestemmingsland wonen en per 
opeenvolgende generatie (Levitt en Waters 2006). Dit patroon zien we ook terug bij de 
etnische identificatie van de verschillende generaties van Chinese Nederlanders (tabel 
10.1). De identificatie met het herkomstland is sterker voor de eerste generatie en voor 
migranten met een kortere verblijfsduur.
Voor de identificatie met Nederland geldt een gespiegeld patroon. Van de tweede gene-
ratie identificeert een minderheid van 42% zich (heel) sterk met de herkomstgroep, 
terwijl 70% zich (heel) sterk identificeert met Nederland. Daarentegen identificeert een 
ruime meerderheid van de recente eerste generatie (80%) zich juist (heel) sterk met de 
herkomstgroep, en identificeert slechts iets meer dan een kwart van hen zich (sterk) met 
Nederland. Wanneer we de groep van recente migranten buiten beschouwing laten, 
geldt dat bijna de helft van de Chinese Nederlanders zich (heel) sterk identificeert met 
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Nederland. De identificatie met de groep van herkomst is voor deze selectie van Chinese 
Nederlanders lager dan voor de totale groep (respectievelijk 57% en 63%). Opleiding 
houdt weinig verband met identificatie met het land van herkomst. De resultaten laten 
wel zien dat de laagste opleidingsniveaus zich het minste vereenzelvigen met Nederland. 
Mannen en vrouwen van Chinese afkomst identificeren zich in gelijke mate met de her-
komstgroep. De identificatie met Nederland is echter iets sterker voor mannen dan voor 
vrouwen.

Tabel 10.1

Identificatie met de groep van herkomst en Nederland, naar generatie, opleiding en geslacht, 2009 (in 

procenten)

identificatie met groep van  herkomst identificatie met Nederland
(heel) 
sterk

een
beetje

(helemaal) 
niet

(heel) 
sterk

een
beetje

(helemaal) 
niet

1e generatie, migratie voor 1990 63 32 5 42 41 17
1e generatie, migratie 1990-2000 63 32 6 36 45 19
1e generatie, migratie vanaf 2000 80 19 1 28 40 33
2e generatie 42 46 12 70 28 2

max. bao 65 29 6 35 40 25
vbo/mavo 64 31 6 39 43 18
mbo/havo/vwo 57 36 7 52 35 13
hbo/wo 66 30 5 44 38 19

man 63 31 6 45 38 18
vrouw 63 31 6 41 39 19

totaal 63 31 6 43 39 19
totaal (zonder 1e generatie, 
migratie na 2000) 57 36 8 49 38 13

Bron: scp (sing’09)

De grootste groep Chinese Nederlanders identificeert zich alleen sterk met de 
eigen herkomstgroep
Identificatie met Nederland en de etnische herkomstgroep sluiten elkaar geenszins uit. 
Door de informatie over de mate waarin men zich Nederlander voelt en de mate waarin 
men zich lid van de eigen herkomstgroep voelt op elkaar te betrekken, kunnen we de 
dubbele identificatie in beeld brengen. Hoe zit het met de dubbele identificatie van 
 Chinese Nederlanders? Uit figuur B10.1 (zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders) blijkt 
dat de grootste groep Chinese Nederlanders zich sterk met de herkomstgroep identifi-
ceert en weinig met autochtone Nederlanders (39%). Daarnaast identificeert ongeveer 
een kwart zich met beide groepen (heel) sterk. Een kleine 20% identificeert zich alleen 
sterk met autochtone Nederlanders of identificeert zich weinig met beide groepen.
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Ten slotte is gevraagd met welke groep migranten zich het sterkste identificeren (tabel 
10.2). De resultaten geven inzicht in de verhouding tussen de banden met Nederland en 
de etnische herkomstgroep. Voelen zij zich meer Nederlanders of rekenen zij zich juist 
meer tot de eigen etnische herkomstgroep? Bij deze vraag naar het zwaartepunt van 
de etnische identificatie maken we een vergelijking met de vier grootste migranten-
groepen. 
Bijna de helft van de Chinese Nederlanders voelt zich overwegend Chinees. Zij geven, na 
de Turkse Nederlanders, het vaakste aan zich alleen of meer lid te voelen van de etnische 
herkomstgroep, wanneer ze voor de keuze worden gesteld of ze zich meer met de eigen 
groep of meer met Nederland identificeren. Het verschil met Marokkaanse Nederlanders 
is overigens niet groot. Iets meer dan een vijfde van de Chinese Nederlanders voelt zich 
vooral Nederlander. Hiermee nemen zij een middenpositie in tussen enerzijds de Turkse 
en Marokkaanse Nederlanders, die zich minder vaak vooral Nederlander voelen, en 
anderzijds de Antilliaanse en vooral Surinaamse Nederlanders die zich vaker overwegend 
Nederlander voelen. Ook zonder de recente migranten nemen Chinese Nederlanders op 
dit vlak een middenpositie in. De Chinese Nederlanders zonder de recente eerste gene-
ratie voelt zich wat vaker vooral Nederlander (26%) en minder vaak vooral lid van de her-
komstgroep (40%) dan de totale groep van Chinese Nederlanders.

Tabel 10.2

Zwaartepunt van identificatie met de herkomstgroep of met autochtone Nederlanders, naar etnische 

herkomst, 2006 en 2009 (in procenten)

voelt zich vooral lid  
van de herkomstgroep

evenveel lid herkomst-
groep als Nederlander

voelt zich vooral 
 Nederlander

Chinees 49 30 21
Chinees (zonder 1e gen., 
migratie na 2000) 40 34 26

Turks 58 30 12
Marokkaans 46 40 14
Surinaams 20 40 39
Antilliaans 35 32 33

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

10.3 Mediagebruik

Het mediagebruik van migranten geeft inzicht in de betrokkenheid bij het herkomstland 
en de ontvangende samenleving. Het gebruik van media kan een uiting zijn van een 
bepaalde betrokkenheid en vervolgens deze betrokkenheid verder versterken. De media 
worden door etnische minderheden vaak gebruikt om de banden met de herkomst-
groep in stand te houden of te versterken (Peeters en D’Haenens 2005). Nederlandse 
taalvaardigheid is natuurlijk ook een belangrijke factor bij het gebruik van de Neder-
landse media. Enerzijds zullen migranten die het Nederlands beter beheersen meer 
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 gebruikmaken van Nederlandse media. Anderzijds kan het gebruik van Nederlandse 
media bijdragen aan een verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid.
Via een schotel kunnen tv-programma’s uit het herkomstland worden gevolgd. Daar-
naast is de laatste jaren de toegankelijkheid van televisie via internet toegenomen. 
cc t v-4 en Phoenix t v zijn favoriete zenders bij Chinese migranten. Voor Kantonese 
Chinesen geldt dit voor t v b. Eerder vergelijkend onderzoek wees uit dat Chinese Neder-
landers ten opzichte van andere migrantengroepen minder televisie kijken (Schothorst 
et al. 1999). Dit had betrekking op zowel Nederlandse als Chinese zenders. Ander 
onderzoek liet zien dat er vaker sprake is van een oriëntatie op Chinese media dan op 
Nederlandse (Chow et al. 2008). We bestuderen achtereenvolgens het schotelbezit, het 
kijkgedrag en het leesgedrag van Chinese Nederlanders.1

Tabel 10.3 laat zien dat circa een op de drie Nederlanders van Chinese origine in het bezit 
is van een schotel. Vergeleken met de grote migrantengroepen nemen zij hiermee een 
middenpositie in tussen enerzijds de Turkse en Marokkaanse groep, waarvan het meren-
deel in het bezit is van een schotel, en anderzijds de Surinaamse en Antilliaanse groep. 
Schotelbezit komt slechts af en toe voor bij deze laatste twee groepen. Bij het kijken naar 
tv-programma’s van de eigen etnische herkomst zien we eenzelfde patroon. De Chinese 
Nederlanders kijken minder vaak dan Marokkaanse en vooral Turkse Nederlanders, maar 
meer dan Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders naar eigen tv-programma’s. Iets 
meer dan de helft van de Chinese Nederlanders kijkt ten minste vijf dagen in de week 
naar de Nederlandse televisie. Dit aandeel is in vergelijking met de andere migranten-
groepen gering.

Tabel 10.3

Schotelbezit en tv-kijkgedrag, naar etnische herkomst, 2006 en 2009 (in procenten) 

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

ja, een schotel 34 86 81 8 10

kijkt tv-programma’s van eigen etnische herkomst
nooit/minder dan 1 keer in de week 49 12 33 84 90
1 tot 4 dagen in de week 19 17 19 12 4
5 tot 7 dagen in de week 32 72 49 4 7

kijkt Nederlandse tv-programma’s 
nooit/minder dan 1 keer in de week 25 16 10 2 3
1 tot 4 dagen in de week 23 23 13 8 10
5 tot 7 dagen in de week 53 60 77 90 87

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

De tweede generatie heeft ten opzichte van de voor 2000 gekomen eerste generatie min-
der vaak een schotel (tabel B10.2, zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). Opvallend 
is dat de recente eerste generatie het minst vaak een schotel bezit. De wellicht tijdelijke 
aard van het verblijf in Nederland van de recente eerste generatie speelt hierbij mogelijk 
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een rol. Zonder deze groep heeft 39% van de Chinese groep een schotel. Bij de Chinese 
Nederlanders hebben de hoger opgeleiden en vrouwen minder vaak een schotel dan de 
lager opgeleiden en mannen. Afgemeten aan het tv-kijkgedrag zien we bij de tweede 
generatie een sterkere betrokkenheid bij Nederland dan bij de herkomstgroep. Ruim 
twee derde kijkt ten minste vijf dagen in de week naar de Nederlandse televisie, terwijl 
ongeveer hetzelfde aandeel (bijna) nooit naar Chinese tv-programma’s kijkt. Hoe lager 
de opleiding, des te vaker wordt er gekeken naar Chinese tv-programma’s.

Nederlandse kranten en tijdschriften relatief weinig gelezen
Chinezen kennen van origine een sterk ontwikkelde leescultuur. In Nederland worden 
verscheidene Chinese kranten uitgegeven en gelezen. Deze kranten worden vaak gra-
tis verspreid via Chinese restaurants en winkels (Liu et al. 2008). Uit eerder onderzoek 
kwam naar voren dat migranten van Chinese afkomst vaker dan andere etnische groepen 
uitsluitend ‘eigen’ kranten of tijdschriften lezen (Schothorst et al. 1999). De vraag die 
we nu stellen is of Chinese Nederlanders nog steeds relatief weinig gebruikmaken van 
Nederlandse kranten en tijdschriften. Tabel 10.4 toont inderdaad aan dat Chinese Neder-
landers in vergelijking met autochtone Nederlanders en de vier grote migrantengroepen 
weinig Nederlandse kranten of tijdschriften lezen. Alleen de Turkse Nederlanders, die 
bekend staan om hun sterke gerichtheid op de etnische herkomstgroep, lezen minder 
vaak een Nederlandse krant of tijdschrift. Absoluut gezien leest toch nog drie vijfde van 
de Chinese Nederlanders minstens wekelijks een Nederlandse krant of tijdschrift.

Tabel 10.4

Frequentie van het lezen van een Nederlandse krant of een Nederlands tijdschrift, naar etnische her-

komst, 2006 en 2009 (in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

leest een Nederlandse krant of tijdschrift 
nooit/minder dan 1 keer in de week 40 42 34 16 19 11
1 tot 4 dagen in de week 25 31 27 25 31 19
5 tot 7 dagen in de week 35 28 39 59 49 71

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

Een langere verblijfsduur en geboren zijn in Nederland lijken de betrokkenheid bij de 
Nederlandse samenleving – afgemeten aan het mediagebruik – te versterken (tabel B10.3, 
zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). Bij het mediagebruik is het waarschijnlijk dat 
ook de betere Nederlandse taalvaardigheid van de tweede generatie van invloed is. Waar 
ruim drie vijfde van de tweede generatie Chinese Nederlanders tenminste vijf dagen per 
week een Nederlandse krant of een Nederlands tijdschrift leest, leest ongeveer hetzelfde 
aandeel recente eerste generatie Chinese Nederlanders deze juist (bijna) nooit. Zonder 
de groep van recente migranten meegerekend, leest 31% (bijna) nooit en 44% ten minste 
vijf dagen per week een Nederlandse krant of een Nederlands tijdschrift. In vergelijking 
met de grote migrantengroepen leest deze groep vaker dan de Marokkaanse en Turkse 
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Nederlanders in het Nederlands, maar minder vaak dan de Antilliaanse en Surinaamse 
Nederlanders. Binnen de eerste generatie geldt: hoe langer de verblijfsduur, des te groter 
het aandeel is dat frequent een Nederlandse krant of een Nederlands tijdschrift leest. De 
lager opgeleiden lezen beduidend minder vaak een Nederlands krant of een Nederlands 
tijdschrift dan de hoger opgeleiden. Zo leest 60% van de Chinese Nederlanders met 
maximaal basisonderwijs (bijna) nooit een Nederlandse krant of een Nederlands tijd-
schrift. De verschillen tussen de seksen in leesgedrag zijn beperkt.

10.4 Transnationale activiteiten

De betrokkenheid bij de herkomstgroep overstijgt voor veel migranten de landsgrenzen. 
Deze transnationale betrokkenheid kan zich uiten in verschillende activiteiten. Trans-
nationale activiteiten kunnen economisch, politiek en/of sociaal-cultureel van aard zijn 
(Van Amersfoort 2001).Vaak spelen bij deze activiteiten meerdere aspecten simultaan een 
rol. In deze paragraaf schetsen we een beeld van de transnationale activiteiten van de 
Chinese Nederlanders. Om de betrokkenheid bij het herkomstland in kaart te brengen, 
bekijken we achtereenvolgens het contact met de familie in het herkomstland, het op 
bezoek gaan in het herkomstland, het sturen van remittances (bv. geld of goederen) naar 
het herkomstland en het bezitten van een huis aldaar.
Vanuit de Chinese familie-ideologie is het te verwachten dat er hechte banden worden 
onderhouden met familieleden in het land van herkomst en dat er grote bereidheid is 
om hen te helpen. Transnationale activiteiten zijn niet alleen afhankelijk van de bereid-
heid om deze te ontplooien, maar ook van de mogelijkheden en restricties. In het geval 
van de Chinese Nederlanders is de geografische afstand een belemmering voor contact. 
In het verleden werden Chinese familieleden geholpen door ze de mogelijkheid te 
bieden om ook naar Nederland te migreren en hier een bestaan op te bouwen. Het is 
minder duidelijk hoe het staat met de hulp die direct wordt gestuurd naar het land van 
herkomst of andere vormen van transnationale activiteiten.

Contact met familie in het herkomstland en bezoek aan het herkomstland
Contacten met familie en vrienden in het land van herkomst geven uitdrukking aan 
de sociale betrokkenheid bij het land van herkomst. Over het algemeen gaan Chinese 
Nederlanders minder vaak op bezoek in het herkomstland dan Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders (tabel B10.4, zie www.scp.nl onder Chinese Nederlanders). Wel bezoeken zij 
vaker hun herkomstland dan Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Twee vijfde van 
de Chinese Nederlanders is in 2008 op bezoek geweest in het land van herkomst. Een 
vijfde geeft aan dit jaarlijks te doen. Verder gaat een kwart van de Chinese Nederlanders 
helemaal nooit op bezoek in het herkomstland.
Een grote meerderheid van de Chinese migranten heeft ten minste soms contact met 
familie in het land van herkomst. Net zoals bij andere migrantengroepen is er maar een 
klein deel van de Chinese Nederlanders dat nooit contact heeft met familie in het land 
van herkomst. De frequentie van het contact met familie in het herkomstland is voor 
Chinese Nederlanders in vergelijking met de andere etnische groepen redelijk gemid-
deld. Zij hebben ongeveer net zo veel contacten met hun familie in het herkomstland 
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als Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Surinaamse Nederlanders hebben wat minder 
vaak contact met familie in het land van herkomst, terwijl Antilliaanse Nederlanders 
juist vaker contact hebben met familie in het land van herkomst.
De tweede generatie heeft beduidend minder transnationale contacten dan de eerste 
generatie; een aanzienlijk deel van de tweede generatie onderhoudt helemaal geen con-
tact met familie in het land van herkomst of bezoekt het land van herkomst nooit (res-
pectievelijk 38% en 39%) (tabel 10.5). De voor 2000 gemigreerde eerste generatie groepen 
onderhouden minder frequent sociale banden met het herkomstland, dan de recente 
eerste generatie. Kettingmigratie – een veel voorkomend fenomeen onder Chinese 
migranten – kan ook de sociale banden met het herkomstland verminderen, wanneer 
familieleden uit het land van herkomst zelf naar het vestigingsland migreren.
De recente eerste generatie drukt een stempel op de resultaten. Van deze recente 
migranten heeft bijvoorbeeld ruim twee derde nog veel contact met familie in het land 
van herkomst. Wanneer we de resultaten bekijken zonder deze groep, zien we met name 
een lager aandeel van Chinese Nederlanders met frequente contacten met het land van 
herkomst. Slechts 11% bezoekt jaarlijks het herkomstland en 27% geeft aan veel contac-
ten te onderhouden met familie in het land van herkomst. De relatie tussen opleiding en 
transnationale contacten is niet eenduidig. Bij migranten uit de vluchtelingengroepen 
onderhouden de hoger opgeleiden de meeste transnationale contacten, terwijl voor 
Marokkaanse en Turkse Nederlanders geldt dat juist de lager opgeleiden de meeste trans-
nationale contacten onderhouden (Muller 2010). Bij de Chinese Nederlanders hebben de 
hoogst opgeleiden de meeste transnationale sociale banden. Het gegeven dat onder de 
hoogopgeleiden zich een groot aantal nieuwe eerste generatie studiemigranten bevin-
den, speelt hierbij een rol. De onderlinge verschillen tussen de andere drie opleidings-
categorieën zijn op dit punt vrij gering. Vrouwen bezoeken het land van herkomst vaker 
en hebben aanzienlijk meer contact met familie in het land van herkomst dan mannen. 
Bijna de helft van de vrouwen bezoekt jaarlijks het land van herkomst, terwijl dit voor 
niet eens een derde van de mannen het geval is.
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Tabel 10.5

Frequentie van contact met familie en bezoek aan het herkomstland voor verschillende etnische 

groepen, 2009 (in procenten)

bezoek aan land 
van herkomst in 
afgelopen jaara 

frequentie bezoek aan 
herkomstland

contact met familie in 
land van herkomst

jaarlijks somsb nooitc
ja,
veel

ja, 
soms

nee, 
nooitc

1e generatie migratie voor 1990 39 12 66 22 32 50 18
1e generatie, migratie 1990-2000 42 17 55 27 38 47 15
1e generatie, migratie vanaf 2000 55 41 42 17 70 27 4
2e generatie 21 5 57 39 9 53 38

max. bao 33 11 53 37 26 56 18
vbo/mavo 35 10 62 28 31 52 17
mbo/havo/vwo 31 10 62 28 33 43 24
hbo/wo 52 34 50 16 54 34 13

man 36 16 54 31 30 51 20
vrouw 43 23 56 21 48 37 16

totaal 40 20 55 26 39 43 18
totaal (zonder 1e generatie, migratie 
na 2000) 34 11 60 29 27 50 23

a Voor de Chinese Nederlanders betrof dit 2008.
b De categorie ‘soms’ indiceert dat het herkomstland wel bezocht wordt, maar minder dan jaarlijks.
c Migranten die geen familie hebben in het land van herkomst of voor wie het niet mogelijk was om 

te reizen naar het land van herkomst, zijn ondergebracht in de categorie ‘nee, nooit’.

Bron: scp (sing’09)

Remittances en huizenbezit
Een belangrijke economische transnationale activiteit is het sturen van geld en goe-
deren (remittances) naar het herkomstland (Van Amersfoort 2001). Geld wordt meestal 
door migranten gestuurd naar achtergebleven familieleden, maar soms ook naar lokale 
organisaties of goede doelen. Voor veel landen (met name ontwikkelingslanden) zijn 
remittances een belangrijk onderdeel van het totale bruto nationaal product (bnp), maar 
dit geldt niet zozeer voor China. Een ander transnationale activiteit met een economi-
sche functie is het bezit van een eigen huis in het land van herkomst. Huisbezit is een 
belangrijk statussymbool in China. Een huis in het herkomstland heeft mogelijk ook een 
sociaal doel en kan gebruikt worden om contacten te onderhouden met de familie en 
vrienden in het land van herkomst. Huisbezit in het herkomstland wordt tevens gezien 
als een indicator voor toekomstig terugkeergedrag.
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In 2009 heeft 15% van de Chinese Nederlanders in 2009 remittances gestuurd naar het land 
van herkomst (tabel 10.6). Het sturen van remittances vindt minder vaak plaats dan bij 
Marokkaanse, en vooral Surinaamse Nederlanders, maar is ongeveer even wijdverspreid als 
bij de Turkse Nederlanders. De Antilliaanse Nederlanders sturen het minst vaak goederen 
of geld naar het land van herkomst. Uit de tabel blijkt verder dat Chinese Nederlanders het 
vaakst remittances naar ouders (57%) of andere familieleden (33%) sturen, en veel minder 
vaak naar een partner, kinderen of een organisatie in het land van herkomst (respectievelijk 
3%, 5% en 4%). Eenzelfde patroon is waarneembaar bij de vier grootste migrantengroepen. 
Ten opzichte van de grote migrantengroepen sturen Chinese Nederlanders veel minder 
vaak remittances naar organisaties in het land van herkomst. Dit is in overeenstemming 
met het idee dat Chinese Nederlanders voornamelijk gericht zijn op de directe sociale kring 
van de eigen familie en meer wantrouwend zijn tegenover organisaties en overheden. Het 
huizenbezit in het land van herkomst is hoog onder Chinese Nederlanders. Bijna een op de 
vijf Chinese Nederlanders heeft een huis in het herkomstland. Dit aantal is een stuk lager 
bij migranten met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond, en ongeveer gelijk aan het 
aandeel bij migranten van Marokkaanse origine. Alleen onder Turkse Nederlanders zijn er 
meer bezitters van een huis in het land van herkomst.

Tabel 10.6

Remittances en huizenbezit, naar etnische herkomst, 2006 en 2009 (in procenten)

Chinees Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

ja, remittances gestuurd 15 16 19 27 13

ontvangende partijena

partner 3 3 5 1 2
kinderen 5 15 14 18 14
ouders 57 44 52 46 49
andere familieledenb 33 39 52 63 42
anderen 7 - - - -
organisaties 4 38 13 26 20

bezit huis in land van herkomst 19 27 21 7 7

a Dit is het percentage van de mensen die aangegeven heeft geld of goederen gestuurd te hebben naar 
het land van herkomst.

b In sim’06 is geen onderscheid gemaakt tussen het geven van geld of goederen aan andere 
familieleden of andere personen. Deze twee groepen zijn voor de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse 
en Antilliaanse Nederlanders samengevoegd in de categorie ‘andere familieleden’.

Bron: scp (sing’09), scp (sim’06)

De tweede generatie heeft duidelijk minder transnationale economische banden dan 
de eerste generatie, al is het verschil met de vroege eerste generatie migranten gering 
( tabel 10.7). Daarnaast wijzen de resultaten er enigszins op dat hoe langer de  verblijfsduur 
is, des te minder economische transnationale activiteit er plaatsvindt. Deze bevindingen 
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kunnen waarschijnlijk deels worden verklaard met de al eerder gesignaleerde afname 
over de tijd en tussen de generaties in het aantal transnationale sociale contacten. De 
twee meest recente eerste generatie groepen, die onderling weinig van elkaar verschil-
len, sturen aanzienlijk vaker remittances naar het land van herkomst dan de langst 
geleden gemigreerde groep.
Van de meest recente groep van Chinese migranten bezit een opvallend groot deel, bijna 
de helft, een huis in het herkomstland. Wanneer we deze recente migranten buiten 
beschouwing laten, blijkt dat slechts 7% van de Chinese Nederlanders een huis in het 
herkomstland heeft. Dit is gelijk aan het percentage van de Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders (tabel 10.6). Niet meer dan 6% van de vroegste eerste generatie heeft een 
huis in het land van herkomst. Er is gevraagd naar het huizenbezit binnen het huis-
houden; een aanzienlijk deel van de recente eerste generatie bestaat uit studenten die 
het huis van hun ouders in het herkomstland waarschijnlijk mee hebben gerekend. We 
zien namelijk ook terug dat de hoogst opgeleiden veel vaker een huis in bezit hebben 
dan lager opgeleiden. Per opleidingsniveau neemt het huizenbezit in het herkomstland 
toe. Op het gebied van het versturen van remittances zijn er nauwelijks opleidings-
verschillen. De economische banden met het herkomstland zijn iets sterker onder vrou-
wen dan onder mannen van Chinese afkomst. Hier speelt mogelijk mee dat vrouwen 
over vertegenwoordigd zijn bij de recente eerste generatie migranten (60%).

Tabel 10.7

Remittances en huizenbezit naar etnische groep, naar generatie, opleiding en geslacht, 2009 

(in procenten)a

ja, remittances gestuurd bezit huis in land van herkomst

1e generatie, migratie voor 1990 9 6
1e generatie, migratie 1990-2000 24 14
1e generatie, migratie vanaf 2000 21 48
2e generatie 7 3

max. bao 16 7
vbo/mavo 14 10
mbo/havo/vwo 13 11
hbo/wo 16 33

man 14 17
vrouw 16 20

totaal 15 19
totaal (zonder 1e generatie, migratie na 2000) 13 7

a Gezien de kleine aantallen was het niet zinvol om een verdere indeling te maken naar wie (bv. 
kinderen of ouders) precies de verschillende groepen Chinese Nederlanders de remittances 
hebben gestuurd.

Bron: scp (sing’09)
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10.5 Wensen voor de toekomst

Veel eerste generatie migranten koesteren de droom om ooit – vaak op de oude dag 
– terug te keren naar het land van herkomst. Gevoelens van heimwee versterken deze 
behoefte. Weliswaar zegt een terugkeerwens wel iets over de intentie voor toekomstig 
gedrag, maar dit hoeft niet te betekenen dat men ook daadwerkelijk zal terugkeren. De 
wensen van migranten in het heden hoeven niet noodzakelijk gepaard gaan met over-
eenkomstig gedrag in de toekomst. Terugkeerwensen zijn veranderlijk. De wens om 
terug te keren kan desalniettemin ook in het heden al concrete gevolgen hebben. Zo is 
bijvoorbeeld gebleken dat het de transnationale activiteiten versterkt (Snel 2003).
Oorspronkelijk kwamen ook veel Chinese migranten met de gedachte om een tijdelijk 
bestaan op te bouwen in Nederland. Uit eerder onderzoek onder oudere Chinese migran-
ten in Nederland kwam naar voren dat ongeveer een derde eraan dacht om permanent 
terug te keren naar het herkomstland (Engelhard 2007). De vraag is hoe de wensen voor 
de toekomst er nu uit zien bij de Chinese Nederlanders.

Weinig behoefte om terug te keren, maar ook geen sterke wens om in Nederland 
te blijven
Bijna twee derde van de Chinese Nederlanders heeft soms of vaak heimwee naar het 
herkomstland (tabel 10.7). In vergelijking met de grote migrantengroepen nemen ze 
hiermee een middenpositie in. Gevoelens van heimwee zijn het sterkst aanwezig bij 
Marokkaanse en vooral Turkse Nederlanders. Voorts heeft iets minder dan een vijfde 
van de Chinese Nederlanders de wens om terug te keren. In vergelijking met de vier 
grootste migrantengroepen leeft deze wens onder de Chinese groep het minst, al is het 
verschil met de Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders gering. Daarnaast weet een 
relatief groot deel van de Chinese Nederlanders (23%) nog niet of men ooit definitief wil 
terug keren naar het land van herkomst. Opmerkelijk is dat maar liefst een kwart van 
de Chinese Nederlanders de wens heeft om te migreren naar een ander land dan het 
land van herkomst. De personen die aangeven te willen terugkeren naar het land van 
herkomst verschillen in hun motivatie. Het zijn voornamelijk positieve facetten van het 
land van herkomst, zoals familie en vrienden (32%) en het gevoel van thuishoren (32%), 
die ten grondslag liggen aan die wens. Expliciet negatieve aspecten van het wonen in 
Nederland, bijvoorbeeld het ontbreken van binding met Nederland of een gebrek aan 
toekomstperspectief, worden maar mondjesmaat genoemd. De belangrijkste redenen 
van de Chinese Nederlanders om te willen blijven in Nederland zijn ‘het bevalt goed in 
Nederland’ (21%), ‘ik ben geboren en getogen in Nederland’ (20%), ‘vanwege de kinderen’ 
(19%) en ‘werk’ (10%).
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Tabel 10.7

Gevoelens van heimwee en terugkeerwens, naar etnische herkomst, 2006 en 2009 (in procenten)

gevoelens van heimwee
terugkeerwens land van  
herkomst

migratiewens naar 
ander landa

vaak soms nooit ja nee weet niet ja nee weet niet

Chinees 17 46 38 18 59 23 25 62 13

Turks 35 37 28 36 53 10 - - -
Marokkaans 24 42 34 20 71 10 - - -
Surinaams 12 31 57 22 66 12 - - -
Antilliaans 16 29 55 39 50 11 - - -

a De wens om te emigreren naar een ander land dan het herkomstland is niet gevraagd in sim’06.

Bron: scp (sing’09) en scp (sim’06)

Gevoelens van heimwee en de wens om te migreren naar het herkomstland zijn slechts 
beperkt aanwezig bij de tweede generatie Chinese Nederlanders (tabel 10.8). Minder dan 
5% heeft expliciet de wens om te migreren naar het herkomstland en ruim driekwart 
van hen heeft nooit gevoelens van heimwee. Hoe langer de migratie geleden is, des te 
minder sterk zijn de gevoelens van heimwee en de behoefte om terug te keren. Wanneer 
we de recente migranten buiten beschouwing laten, is de wens om te migreren naar het 
herkomstland aanwezig bij 9% van de Chinezen in Nederland. Dit is de helft van het per-
centage van de hele groep. Maar ook onder de recente eerste generatie geeft niet meer 
dan twee vijfde aan zeker terug te willen keren naar het land van herkomst. Daarnaast 
wil een aanzienlijk deel van hen, namelijk een derde, doormigreren naar een ander land. 
Heel opvallend is dat deze behoefte even sterk leeft onder de tweede generatie. Het is 
mogelijk dat deze migratiewens onderdeel is van een meer algemene, kosmopolitische 
oriëntatie. De tweede generatie is jong en hoogopgeleid, twee kenmerken die vaker ge-
paard gaan met een meer internationaal blikveld. De oudste eerste generatie deelt deze 
wens beduidend minder sterk.
Wanneer we de hoogst opgeleide categorie buiten beschouwing laten, geldt dat oplei-
ding positief samengaat met minder gevoelens van heimwee en met een minder sterke 
terugkeerwens. Echter, de allerhoogste opleidingscategorie, is aanzienlijk vaker van plan 
in het herkomstland te gaan wonen. Dit komt waarschijnlijk omdat bijna de helft van de 
hoogopgeleiden bestaat uit de recente eerste generatie. Een hogere opleiding gaat ook 
gepaard met een sterkere doormigratiewens. Vrouwen en mannen met een Chinese ach-
tergrond verschillen onderling niet met betrekking tot de wens om terug te keren naar 
het herkomstland of om te emigreren naar een ander land. Vrouwen van Chinese komaf 
hebben wel vaker gevoelens van heimwee dan Chinees-Nederlandse mannen.
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Tabel 10.8

Migratiewens naar land van herkomst of ander land, naar generatie, opleiding en geslacht, 2009 

(in procenten)

gevoelens van 
heimwee

migratiewens naar 
land van herkomst

migratiewens naar 
ander landa

vaak soms nooit ja nee weet niet ja nee weet niet

1e generatie, migratie voor 1990 13 44 43 11 70 19 18 75 7
1e generatie, migratie 1990-2000 16 58 27 12 64 24 16 71 13
1e generatie, migratie vanaf 2000 31 58 12 40 32 28 34 50 16
2e generatie 4 20 76 4 75 21 33 49 18

max. bao 19 52 29 13 68 19 12 78 10
vbo/mavo 14 42 44 11 70 19 13 77 10
mbo/havo/vwo 11 43 46 9 64 27 27 61 12
hbo/wo 19 44 37 29 47 24 38 46 16

man 13 45 42 18 60 22 26 62 12
vrouw 20 46 34 18 58 24 24 62 14

totaal 17 46 38 18 59 23 25 62 13
totaal (zonder 1e generatie, 
migratie na 2000) 11 41 48 9 70 21 22 66 12

Bron: scp (sing’09)

10.6 Conclusies

Dit onderzoek laat zien dat de betrokkenheid bij Nederland relatief beperkt is wanneer 
de identificatie met Nederland en mediagebruik in ogenschouw worden genomen. 
Er zijn weinig Chinezen die zich overwegend Nederlander noemen en minder dan de 
helft van hen identificeert zich (zeer) sterk met Nederland. Vergeleken met de andere 
migranten lezen zij relatief weinig Nederlandse kranten of tijdschriften en kijken zij 
minder vaak naar de Nederlandse televisie. Daar staat tegenover dat slechts een klein 
deel van de Chinese Nederlanders zich helemaal niet met Nederland identificeert. En een 
meerderheid van hen kijkt ten minste wekelijks naar de Nederlandse tv of leest in een 
Nederlandse krant of een Nederlands tijdschrift.
De betrokkenheid bij de etnische herkomstgroep is groter bij de Chinese migranten. 
Een aanzienlijk deel van de Chinese Nederlanders identificeert zich alleen sterk met de 
herkomstgroep. Het merendeel van de Chinese migranten onderhoudt sociale contacten 
met de familie in het land van herkomst en bezoekt nog regelmatig het herkomstland. 
De transnationale activiteiten op het gebied van huizenbezit en het versturen van remit-
tances zijn beperkter van omvang. In vergelijkend perspectief nemen Chinese Neder-
landers vaak een positie in tussen enerzijds de Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
die de meeste betrokkenheid bij het herkomstland tentoonspreiden, en anderzijds de 
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 Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders die deze betrokkenheid het minste laten zien.
De Chinese Nederlanders lijken sterker gericht te zijn op de etnische herkomstgroep 
dan op het herkomstland. Ondanks een sterke etnische identificatie zijn bijvoorbeeld 
gevoelens van heimwee of de wens om terug te keren naar het herkomstland niet wijd-
verspreid. Slechts een kleine minderheid heeft expliciet de wens om terug te keren naar 
het land van herkomst. Mede door kettingmigratie en gezinsvorming in Nederland 
wonen veel familieleden in Nederland en is de prikkel om terug te keren wellicht gerin-
ger geworden. Daarnaast is de financiële steun aan familie en vrienden in het herkomst-
land tamelijk beperkt. Mogelijk richt de betrokkenheid bij herkomstgenoten zich sterker 
op het directe sociale netwerk in Nederland. De etnische solidariteit kan bijvoorbeeld 
worden uitgedrukt door te fungeren als financiële sponsor voor familieleden uit het 
herkomstland (Rijkschroeff 1998). Hierdoor wordt het voor verwanten mogelijk gemaakt 
om een eigen bestaan op te bouwen in Nederland. Overigens speelt naast solidariteit 
ook eigenbelang een rol. Het sponsoren is namelijk een verzekering voor loyaliteit en 
afhankelijkheid.
Een nadere blik op de verschillen tussen Chinese Nederlanders laat een interessante 
diversiteit zien. De betrokkenheid van de tweede generatie en migranten met een lan-
gere verblijfsduur ligt minder nadrukkelijk bij de herkomstgroep en meer bij Nederland. 
Dit geldt op het gebied van identificatie, mediagebruik en transnationale activiteiten. 
Zo identificeert de meerderheid van de tweede generatie Chinezen zich (zeer) sterk met 
Nederland, terwijl een minderheid zich identificeert met het herkomstland. Voor de 
eerste generatie geldt precies het omgekeerde. Verder kijkt de tweede generatie minder 
vaak naar Chinese tv-programma’s, heeft zij minder contact met familie en vrienden 
in het herkomstland, gaat zij daar minder vaak op bezoek, stuurt zij minder vaak geld 
of goederen en heeft zij minder de wens om zich definitief te vestigen in het land van 
herkomst dan de eerste generatie. Opvallend is dat van de tweede generatie een derde 
de wens heeft om te wonen in een ander land dan Nederland of het land van herkomst. 
Mogelijk heeft dit te maken met hun jonge leeftijd en hoge opleiding. Ook verblijfsduur 
is van belang. De recente migranten uit China tonen duidelijk meer betrokkenheid bij 
het herkomstland dan de migranten die al langer in Nederland verblijven.
Vrouwen met een Chinese achtergrond zijn over het algemeen meer betrokken bij de 
herkomstgroep dan mannen van Chinese komaf. Dit uit zich op het gebied van iden-
tificatie en transnationale activiteiten. Verder onderhouden vrouwen meer sociale en 
 economische transnationale banden dan mannen.
De hoogst opgeleiden tonen de meeste transnationale betrokkenheid. Dit heeft deels 
te maken met het feit dat onder de hoogst opgeleiden een groot percentage recente 
studiemigranten zit. Een deel van de recente migranten geeft aan terug te willen keren 
naar het herkomstland of door te willen migreren naar een ander land. Wanneer Neder-
land voornamelijk blijft dienen als een tijdelijke verblijfplaats voor studie of werk voor 
migranten uit China, zal de betrokkenheid bij Nederland beperkt blijven voor de nieuw-
komers. De toekomst zal dit moeten uitwijzen. Voor een andere groep Chinese Neder-
landers is er meer duidelijkheid. De groeiende tweede generatie is sterk betrokken bij 
Nederland en neemt meer afstand van het herkomstland.
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Noot

1 Er is in sing’09 niet gevraagd op hoeveel dagen er Chinese kranten of tijdschriften worden gelezen.
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Summary and conclusions

The Chinese in the Netherlands
Mérove Gijsberts

This report focuses on the position of the Chinese community in the Netherlands. What 
is life like for this population group? A key question here is how the second genera-
tion is faring compared with the first generation. Based partly on findings from earlier 
research, the Chinese in the Netherlands are thought of as a relatively closed community 
who are focused mainly on their own ethnic group; but to what extent is this still true, 
and does this have implications for the socioeconomic position of the Chinese com-
munity in the Netherlands? To put these questions in perspective, where possible we 
compare the Chinese community with the four largest non-Western migrant groups in 
the Netherlands, people of Turkish, Moroccan, Surinamese and Antillean background. 
Of these four groups, the Turkish community are the most inwardly focused. Do Chinese 
migrants resemble their Turkish counterparts in this regard?
The findings in this report are based largely on the Survey of the Integration of New 
Groups, for which the fieldwork was carried out in 2009 (sing’09). Four refugee groups 
were interviewed in the survey, in addition to people of Chinese (and Polish) origin. In 
contrast to earlier research among the Chinese community a national sample was drawn 
from all registered Chinese migrants and their descendants originating from the Peo-
ple’s Republic of China and Hong Kong. All told, approximately 1,000 Chinese persons 
aged 15 years and older were surveyed. The results provide information on the many top-
ics which form the subject of this report, including demographics, education, language, 
employment, housing situation, health and social contacts.
However, the survey also leaves out some topics. For example, it is known from earlier 
research that some problems within the Dutch Chinese community are largely invis-
ible to the (native Dutch) outside world, such as illegal immigration, people trafficking, 
gambling addiction and generational conflicts within Chinese families. These are topics 
which do not come to light through survey research.

Fifth largest non-Western immigrant group
There are some 71,500 Chinese migrants and their descendants living in the Netherlands 
originating from the People’s Republic of China and Hong Kong. That is two-thirds of 
the total estimated number of Chinese persons in the Netherlands. Other large Chinese 
groups originate from countries such as Indonesia and Suriname, but those groups 
cannot be separated out in the population statistics as being of Chinese extraction. 
Compared with the four largest migrant groups, the Chinese community is not particu-
larly large, though is numerically still the fifth biggest non-Western population group in 
the Netherlands – bigger than the largest refugee groups, for example. Although there 
has been a Chinese community in the Netherlands for 100 years, the number of migrants 
who have lived in the Netherlands for 30 years or longer is small; it was only latterly that 
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the large immigration waves got under way. The first of these migrants were primarily 
Chinese from Hong Kong; immigration of Chinese people from the People’s Republic 
began more recently. The earliest Chinese to arrive in the Netherlands mainly came for 
work (in Chinese restaurants). This was followed later by family migration. The Chinese 
population group has swelled considerably in recent years, mainly due to immigration 
from the People’s Republic and not so much to an increase in the second generation. 
Half of these migrants come to the Netherlands to study. The number of ‘knowledge 
migrants’ is also increasing.

Migrant categories
Based on migration history, in this report we draw a distinction between different 
migrant categories:
−	 First, we distinguish a group who came to the Netherlands before 1990 and who have 

therefore lived in the Netherlands for a long time (20 years or longer).
−	 We then distinguish a group who came to the Netherlands between 1990 and 2000 

and who have lived in the Netherlands for between 10 and 20 years.
These two groups consist mainly of labour migrants and migrants who came to the 
Netherlands for family reasons.
−	 The third category comprises those who came to the Netherlands after the turn of the 

millennium. Half of this group came to the Netherlands to study; a proportion came 
for work (including knowledge migration), and family migration still plays a role in 
this group.

−	 Finally, we distinguish second-generation Chinese migrants.
These four groups are of roughly equal size in our study. Throughout this report, this 
division into migrant categories proves important in explaining differences within the 
Chinese community.

Study and knowledge migrants from China dominate the picture
Knowledge and study migrants who have come to the Netherlands in large numbers in 
the last decade have had a big impact on the demographic composition of the group. The 
Chinese community in the Netherlands is relatively young, contains a high proportion 
of single persons, relatively few second-generation migrants (one in three) and com-
prises more women than men. Chinese women in the Netherlands include more study 
migrants, whereas among men, second-generation and labour migrants are a bigger 
share. This, too, has repercussions for the overall picture.

Dutch Chinese community relatively well educated
Compared with other migrant groups, Chinese migrants in the Netherlands are rela-
tively well educated. Despite this, their average education level is below that of the 
native Dutch, because in addition to a sizeable group (a quarter) with a higher education 
qualification, the same proportion have completed no more than primary education – a 
much higher proportion than in the native Dutch population (7%). These are mainly 
first-generation migrants who came to the Netherlands before the year 2000 as labour 
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or family migrants (no fewer than 35% of these persons have completed no more than 
primary education).
The category with higher education qualifications mainly comprises knowledge and 
study migrants who came to the Netherlands after the year 2000, and second-generation 
migrants. Both categories are very highly educated, with the education level of second-
generation migrants standing out particularly. Among young adults who were born in 
the Netherlands (aged 20-35 years) and who are no longer in education, no fewer than 
86% attained at least aqualification at the level ofupper secondary education – a higher 
proportion than among native Dutch young adults (81%).
The education level of Chinese women in the Netherlands is higher than that of men, 
something that is not commonly seen in migrant groups. It is caused mainly by the fact 
that there are more women among study migrants: two-thirds of recent first-generation 
migrants with a high education level are women.

Dutch Chinese children do very well at school
Chinese children in the Netherlands perform extremely well at school. The Chinese cul-
ture attaches great value to education; working hard and performing well are important 
for Chinese parents, and this clearly benefits the school performance of their children. 
Their participation in general secondary education, and especially in pre-university sec-
ondary education is far higher than that of other migrant groups, and also exceeds that 
of the native population: two-thirds are in senior general secondary or pre-university 
education, compared with around half of native pupils. The dropout rates from sec-
ondary education are also low. The figures on entry to higher education are also much 
higher in the Chinese community than among native students: 85% of second-genera-
tion Chinese migrants go on to higher education, compared with 59% of native Dutch 
students.

Dutch language a problem for many first-generation Chinese migrants
Compared with other migrant groups in the Netherlands, first-generation Chinese 
migrants have a good deal of difficulty with the Dutch language, and use it very little in 
their own family context. Given their relatively high education level and long period of 
residence in the Netherlands, their relatively poor command of Dutch is striking. Yet 
there is a clear relationship with these two factors: the longer Chinese migrants have 
lived in the Netherlands and the higher their education level, the better their command 
of Dutch. An exception to this are the study and knowledge migrants who came to the 
Netherlands in large number after 2000: their command of Dutch is weakest, and they 
are forced to seek recourse to English. Half of the first generation have made an attempt 
to learn the Dutch language through a language or civic integration course

One in five of the second generation do not speak Chinese
The picture is completely different for the second generation. Although they communi-
cate with their parents in their mother tongue, they also speak Dutch well. Compared 
with the first generation, second-generation Chinese migrants have thus made an enor-
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mous leap forwards. A proportion of them have even lost their mother tongue entirely: 
one in five speak no Chinese.
Keeping up their mother tongue is important for members of the first generation. There 
are two major Chinese language groups in the Netherlands: Mandarin and Cantonese, 
with Mandarin being spoken slightly more widely. This also has implications for contacts 
between Chinese migrants, who can by no means always understand each other.

Chinese restaurants by far the most important employment sector
Chinese people have traditionally often been employed in the catering industry (restau-
rants), and that is still the case today: 43% of employees with a Chinese background are 
employed in the sector. This figure is however lower than in the past. The strong prefer-
ence for working independently is clearly manifest in the number of Chinese migrants 
who are self-employed. The figure is much higher than among the Turkish community, 
for example, who are also known for their preference for running their own business 
(13% versus 7%). Self-employed entrepreneurs are also found mainly in the catering 
industry; two-thirds of all Chinese businesses are active in this sector.

Low unemployment and benefit dependency
Chinese migrants do well on the Dutch labour market. Although the unemployment 
rate is higher than among the native Dutch, it is lower than the figure for the four largest 
non-Western migrant groups. Some 6% of the Chinese labour force in the Netherlands 
are unemployed, compared with 4% of the native Dutch population. By contrast, the four 
largest migrant groups have unemployment rates above 10%. Benefit dependency is also 
relatively low among the Dutch Chinese community.
Despite these figures, relatively few Chinese migrants are in paid employment: 58% com-
pared with 70% of natives. This is primarily due to the high proportion of study migrants 
and second-generation Chinese migrants who do not work but are studying in the Neth-
erlands. The net labour participation rate among the first generation who came to the 
Netherlands before 1990 is higher (73%) than in the native population. If those who have 
lived in the Netherlands longest are not in work, this is often due to health problems. 
The percentage in receipt of social assistance benefit is strikingly high in the oldest age-
group (15%).

Dutch Chinese women work long hours
Dutch Chinese women work in low-status jobs more often than men from their own 
group. On the other hand, the unemployment rate among Dutch Chinese women is also 
lower. What is particularly striking is that Chinese women in the Netherlands work sub-
stantially longer hours than native Dutch women. This applies both for women in paid 
employment and for those who run their own business.

Second generation is doing well on the labour market
The occupational status of Chinese migrants is comparable to that of persons of Suri-
namese and Antillean background, and higher than that of the Turkish and Moroccan 
communities. The distribution across occupational levels does not deviate substantially 
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from that of the native Dutch population; the percentage working at the lowest level is 
39%, compared with 36% in the native Dutch population. The percentage with a higher 
or academic-level occupation is by contrast lower among Chinese migrants than in the 
native population (23% versus 31%). Newcomers (knowledge migrants) and members of 
the second generation, in particular, are strongly represented in high-level occupations. 
The unemployment rate in the second generation compares favourably with that of the 
first generation and, given the relatively young age of the second generation, the labour 
market position of this group may be expected to improve further in the future.

Relatively high proportion of low incomes
The income position of Chinese migrants in the Netherlands is vulnerable. One in five 
Chinese-origin households fall into the lowest income category and have to live on an 
annual income of less than 10,000 euros, while almost half of Chinese households have 
a disposable income of less than 20,000 euros per annum. The comparable figure among 
native Dutch households is 23%. On a positive note, the incomes of Chinese households 
in the Netherlands – in common with the incomes of other non-Western migrant groups 
– have risen over the last ten years, and the poverty rate has fallen.

Wide distribution across country and cities
Compared to the four largest migrant groups, Chinese migrants are more widely spread 
across the country, across urban regions and across cities. The biggest Dutch Chinese 
community is in Rotterdam, followed by Amsterdam and The Hague. Rotterdam has the 
biggest ‘Chinatown-like’ residential community in the city centre. This is not the case in 
Amsterdam or The Hague, which mainly feature concentrations of Chinese shops in the 
city centre, but not concentrations in housing. The housing quality of the Chinese com-
munity is clearly lower than that of the native Dutch, but better than that of Turkish and 
Moroccan migrants. Broadly speaking, the second generation distinguish themselves 
from the first generation by their greater satisfaction with their housing situation, which 
is also objectively better than that of the first generation (e.g. in terms of home size, rate 
of home ownership). The least well off and also the least satisfied are migrants who came 
to the Netherlands in 2000 or later, many of whom are students. The second generation 
feel more at home in their residential neighbourhood and have a less pronounced pref-
erence to live in a neighbourhood with a high proportion of other Chinese households. 
As regards the first generation, the longer people have lived in the Netherlands, the 
more at home they feel in their residential neighbourhood.

Health status is good
Generally speaking, the Chinese community in the Netherlands feel healthy. They make 
less use of Dutch medical provisions such as gps or mental health services than the 
native population. Their mental and physical health status is comparable to that of the 
native population and they suffer less from overweight than the native Dutch. On the 
other hand, Chinese migrants less often feel happy, especially the first generation. There 
is a strong relationship here with education level: the higher the education level, the 
greater the percentage who are happy. There are also generational differences in physical 
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health, with members of the first generation feeling less healthy. This applies in par-
ticular for the older age group (45-65 year-olds); this group also enjoy less good mental 
health and feel less happy than their native Dutch counterparts.

Relatively little contact with natives
Compared with other migrant groups, the Chinese community is less oriented towards 
the native Dutch population. Fewer than half identify strongly or very strongly with the 
Netherlands; they make relatively little use of Dutch media, play little part in club and 
associational life and do not have frequent contact with native Dutch persons. Persons 
of Turkish origin, who are renowned for being strongly focused on their own group, 
have contact with members of the native population more often. The fact that the Chi-
nese community is spread across the country and more often live in neighbourhoods 
with large numbers of natives makes this finding even more striking. However, given 
their relatively poor command of Dutch – especially those in the first generation – this 
finding is not entirely unexpected.

First generation a closed community; second generation not
There are wide differences between the generations as regards social orientation. More 
than three-quarters of second-generation Chinese migrants have at least weekly contact 
with native Dutch friends or acquaintances; this applies for only a minority of the first 
generation. Moreover, more than half the second generation have a best friend who is 
native Dutch. The majority of the second generation identify strongly or very strongly 
with the Netherlands and are less oriented towards their own ethnic group. Notably, a 
third of the second generation have a desire to live in a country other than the Nether-
lands or their country of origin.
The first generation are focused primarily on their own group and have strong ties with 
their country of origin. In particular, knowledge and study migrants who came to the 
Netherlands after 2000 feel little connection with the Netherlands and move mainly in 
their own Chinese circles.
Over a third of the first generation who have lived in the Netherlands the longest do not 
have frequent social contacts either with the native Dutch population or with their own 
group. This is in line with findings from earlier research showing that older Chinese 
migrants from the first generation are in danger of becoming socially isolated. They 
speak poor Dutch and do not always have children or other relatives living nearby. A fur-
ther factor may be lack of time due to their long hours spent working in the restaurant 
sector.

More focused on other Chinese migrants than on China
The wide diversity of regions of origin and language means that the Chinese community 
in the Netherlands is internally fragmented. As stated, they also live spread throughout 
the country. Despite this, Chinese migrants in the Netherlands have relatively frequent 
contact with other Chinese migrants, probably mainly within their own social circles. 
They appear to be more focused on people who share their origin (Chinese) than on their 
shared country of origin (China); they identify very strongly with other members of the 
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Chinese community, but experience limited feelings of homesickness and a desire to 
return to their country of origin. They also give relatively little financial support to per-
sons in their country of origin. Partly as a result of chain migration and family formation 
in the Netherlands, in many cases family members are already living in the Netherlands. 
Nonetheless, the majority do maintain social contacts with family in the country of ori-
gin and make regular visits.

Modern views in second generation
The cultural views of the Chinese community in the Netherlands are less traditional than 
those of migrants of Turkish and Moroccan origin, though it is clear that the family occu-
pies a central position. Chinese migrants believe just as often as the native Dutch that 
the household is a shared responsibility for men and women and that women should not 
have to give up working when they have a child. They are used to the fact that women 
work. They believe that the whole family is responsible for earning a good income, 
though they do believe it is more important for boys than girls to earn their own income. 
The percentage of Chinese migrants holding this view is much higher than in the other 
migrant groups.
We once again see a marked difference between the generations here, with the second 
generation being much less traditional in their views. The first generation who came to 
the Netherlands early hold the most traditional views. Within the Chinese community, 
women have more modern cultural views than men; this is a difference which is also 
found in other migrant groups.

A quarter of Chinese migrants in mixed relationships
The number of mixed relationships among Chinese migrants has risen sharply since 
2001. Around a quarter of relationships (married and unmarried) are mixed, higher than 
among Turkish and Moroccan migrants but lower than among Surinamese and especial-
ly Antillean migrants. Women of Chinese origin embark on a relationship with a native 
Dutch man much more often – more than three times as often – than Chinese men with 
a native Dutch woman. By contrast, among Turkish and Moroccan migrants it is men 
who are more often in mixed relationships.

Very low birth rate among Dutch Chinese women
The birth rate is very low among Chinese migrant women, much lower than in other 
migrant groups and in the native Dutch population. Moreover, the average number of 
children born to Chinese migrant women has fallen sharply over the last decade. Howev-
er, the main explanation for this fall lies in the large number of study migrants entering 
the Netherlands and is thus due to a change in the composition of the Chinese group. 
What is also striking is that women from the first generation increasingly have their 
first child at a later age: on average, they are 29.7 years old. This age has also risen faster 
than in other population groups, including the native Dutch population. Dutch Chinese 
women now have their first child on average at the same age as native Dutch women and 
substantially later than women from the four largest non-Western migrant groups.
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Chinese migrants feel accepted in the Netherlands
Compared with other migrant groups, the Chinese in the Netherlands feel more accept-
ed in the host country and less often have the idea that the social climate is unfavourable 
for migrants. They also report less discrimination; a quarter say they have occasionally 
been victims of discrimination, and 3% say that this has often or very often been the 
case. These figures are lower than in the four largest migrant groups, being most com-
parable with the Surinamese group. There thus appear to be no major problems in this 
area. It should however be borne in mind that the Chinese culture is one where it is less 
usual to criticise, and it is therefore possible that respondents are inclined to give social-
ly desirable responses to these questions – though this can be countered by the fact that 
the interviews were as far as possible conducted by members of the Chinese community.

No major problems with perceptions
Despite the relatively low level of contact, the mutual perceptions of Chinese migrants 
and the native Dutch population are positive. The Chinese community also express 
positive views on Dutch society, giving a higher score (7.1 out of 10) than the four larg-
est migrant groups and also higher than the native Dutch themselves. However, these 
findings need to be qualified; one in three do not always feel at home in the Netherlands 
and, together with Turkish migrants, least often feel at home in the Netherlands. This 
applies most for the first generation, and especially those who came to the Netherlands 
after the year 2000: only 30% of this group feel at home. As we observe in this report, 
they are predominantly oriented towards their own group and in many cases regard their 
stay in the Netherlands as temporary. The second generation feel much more at home in 
the Netherlands, and 90% of Chinese persons who were born in the Netherlands say they 
feel at home there.

Profile of the Chinese community in the Netherlands

What picture emerges of the Chinese community in the Netherlands based on all the 
findings from this study? The first thing that becomes very clear is that there is not one 
single picture or one single profile, but in reality three: the first generation who have 
been in the Netherlands for some time (both the group who migrated to the Nether-
lands before 1990 and those who came between 1990 and 2000); study and knowledge 
migrants who came after 2000; and those born in the Netherlands.

The first generation: a hard-working, closed community
All in all, our findings for the first generation of labour migrants and their partners 
who later followed them to the Netherlands fit the picture of a closed, inwardly focused 
community. First-generation Chinese migrants speak Dutch either poorly or not at all; 
they hold traditional views on things such as the role of the family; their social distance 
from the native population is considerable, because most Chinese migrants from the 
first generation are strongly focused on their own ethnic group. Moreover, a substantial 
proportion of the first generation who have lived in the Netherlands for a long time 
have virtually no social contacts, including within their own community. They appear to 
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live in social isolation, probably because of their long hours spent working in Chinese 
restaurants. The labour participation rate in this group is accordingly high – higher 
than among the native Dutch. By contrast, their education level is relatively low: a third 
have completed no more than primary education. It is also striking that first-generation 
migrants less often feel happy and more often have health problems. The percentage of 
social assistance benefit recipients is also strikingly high in this group.

Study and knowledge migrants: highly educated, either or not temporarily in the 
Netherlands
Large numbers of study and knowledge migrants have come to the Netherlands from 
the People’s Republic of China over the last ten years. They are young, single, more often 
female and highly educated. Those who came as study migrants tend to be at universities 
or universities of applied sciences, while those who came for work are strongly repre-
sented in high-status positions. However, they speak virtually no Dutch, do not feel very 
at home in the Netherlands, feel little connection with the Netherlands and mainly move 
in their own circles.
This is not surprising, given that their initial intention was to stay in the Netherlands 
temporarily. They come to the Netherlands with a temporary visa, but our data show that 
a not inconsiderable percentage – almost 30% – of those who have come to the Nether-
lands to study since 2000 are actually no longer studying and are in many cases working. 
If we look at the wish to return to China, we again find that a substantial proportion of 
those who migrated to the Netherlands after 2000 say they have no desire to return (32%) 
or simply do not know (28%). They may return to China, they may migrate to a third 
country, or they may ultimately stay in the Netherlands.

The second generation: highly educated and modern
Compared with the first generation, the second generation have in many respects made 
an enormous leap forwards. They are doing very well in education: of those who are still 
at school, the vast majority are in the upper tracks of secondary education , and many 
of them go on to higher education. They have a clear lead over native Dutch children as 
regards their educational position. The second generation of Chinese migrants are also 
successful on the labour market. They are rarely unemployed and frequently work in 
high-status positions. Given their mass participation in higher education, this is likely 
to increase further in the future. The second generation also enjoy a better position than 
the first generation on the housing market.
From a socioeconomic perspective, then, Chinese persons born in the Netherlands are 
faring well compared with their native peers. However, they are also much closer socially 
and culturally to the native Dutch population than the first generation. They use their 
mother tongue when speaking to their parents, but also speak good Dutch. A propor-
tion of them have actually lost their mother tongue altogether. They feel at home in the 
Netherlands and in their residential neighbourhood and hold modern views. They have 
frequent contacts with the native Dutch and relatively often have a native Dutch best 
friend. Second-generation Chinese migrants also identify strongly with the Netherlands 
and are much less focused on their own ethnic group. However, the second generation 
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are not oriented only towards the Netherlands and China. All in all, the picture that 
emerges is one of a highly educated, modern and cosmopolitan group: one in three 
would like to live in a country other than the Netherlands or China.

Second-generation Chinese migrants as a ‘model minority’?
Can we conclude that, while the Chinese form a closed community, they are actually a 
model migrant group for whom integration is a problem-free process?
It is not really possible to speak of problem-free integration for the first generation of 
Chinese labour migrants and their partners who followed them to the Netherlands. 
There are clear problems in this group. The closed nature of this community does not 
always help here, and – although we did not study the causality – can sometimes stand in 
the way of socioeconomic success.
The lack of orientation towards the Netherlands on the part of recently arrived first-gen-
eration knowledge and study migrants appears less relevant in relation to integration, 
at least for those who plan to return to China or migrate to another country. However, a 
proportion of this group have now completed their education and are still in the Nether-
lands working. They appear to intend staying in the Netherlands for an extended period. 
In the light of future trends such as the ageing of the labour force, this could be an inter-
esting group that is worth retaining in the Netherlands: they are highly educated and 
appear to do well on the Dutch labour market.
The great progress made by second-generation Chinese migrants is spectacular. This 
second generation can be seen as a model minority group. The image which emerges 
from segmented assimilation theories of a socioeconomically well integrated but socio-
culturally closed group does not correspond with the reality for the second generation: 
they are anything but a closed community socioculturally and are doing very well, both 
in the education system and on the labour market. In fact, in many cases they are actu-
ally doing better than the native Dutch. Their socioeconomic success appears to be due 
not so much to their orientation towards the Chinese community (for example mainly 
interacting with members of their own community), but much more to the norms that 
are central to the Chinese culture, characterised by an ethos of hard work, high ambi-
tion, the drive to perform well and the great value that is attached to good education and 
a strong work ethic. These are very important cultural factors for success.
Earlier research has shown that there are generational conflicts within Chinese families, 
for example in terms of the pressure that parents put on their children to perform. Given 
the enormous strides made by the second generation, both socioeconomically and 
socioculturally, this is entirely plausible. For the future, this leap forwards does however 
beg the question, as the second generation swells, of how long the traditional picture of 
the closed Chinese community will still reflect reality.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het scp. 
Een complete lijst is te vinden op www.scp.nl/publicaties.

Sociale en Culturele Rapporten
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. 
isbn 978 90 377 0368-9
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Andries van den 
Broek, Ria Bronneman-Helmers en Vic Veldheer (red.). isbn 978 90 377 0505 8

scp-publicaties 2010
2010-1 Liever Mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse 

migranten via praktijktests (2010). Iris Andriessen, Eline Nievers, Laila Faulk, 
Jaco Dagevos. isbn 978 90 377 0421 1

2010-2 Op weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009 (2010). 
Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en Joost Timmermans (red.), Gijs van Houten,  
Anna Maria Marangos, Mathijs Tuynman, Martha Dijkgraaf, Jennifer van den 
Broeke, Judith van der Veer, Jelmer Shalk, Jurjen Iedema, Alice de Boer. 
isbn 978 90 377 0463 1

2010-4 Steeds meer verstandelijk gehandicapten? Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor 
verstandelijk gehandicapten 1998-2008 (2010). Michiel Ras, Isolde Woittiez, Hetty van 
Kempen, Klarita Sadiraj. isbn 978 90 377 0468 6

2010-5 Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en 
werkenden (2010). Patricia van Echtelt. isbn 978 90 377 0350 4

2010-6 The social state of the Netherlands 2009 (2010). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, 
Evert Pommer, Peggy Schyns (red.). isbn 978 90 377 0466 2

2010-7 The minimum agreed upon. Consensual budget standards for the Netherlands (2010). 
Stella Hoff, Arjan Soede, Cok Vrooman, Corinne van Gaalen, Albert Luten,  
Sanne Lamers. isbn 978 90 377 0472 3

2010-8 Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden (2010). Annette Roest, 
Anne Marike Lokhorst, Cok Vrooman. isbn 978 90 377 0493 8

2010-9 Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie 
(2010). Gerda Jehoel-Gijsbers (red.). isbn 978 90 377 0489 1 

2010-10 Minder werk voor laagopgeleiden? Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008 
(2010). Edith Josten. isbn 978 90 377 0474 7

2010-11 At home in the Netherlands (2010). Mérove Gijsberts, Jaco Dagevos.
isbn  978 90 377 0487 7
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2010-12 faqs over kunstbeoefening in de vrije tijd (2010). Andries van den Broek.
isbn  978 90 377 0455 6

2010-13 Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd (2010). Andries van den Broek (red.).
isbn  978 90 377 0456 3

2010-14 Toekomstverkenning kunstbeoefening (2010). Andries van den Broek.
isbn  978 90 377 0491 4

2010-15 Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2010). 
Saskia Keuzenkamp et al. isbn 978 90 377 0501 0

2010-16 Publieke dienstverlening in perspectief. scp-memorandum voor de kabinetsformatie 2010 
(2010). Evert Pommer en Evelien Eggink (red.). isbn 978 90 377 0513 3

2010-17 Wellbeing in the Netherlands. The scp life situation index since 1974 (2010). Jeroen 
Boelhouwer. isbn 978 90 377 0345 0

2010-18 Minderheden in de mixed-mode? Een inventarisatie van voor- en nadelen van het inzetten van 
verschillende dataverzamelingsmethoden onder niet-westerse migranten (2010). R. Feskens, 
J. Kappelhof, J. Dagevos, I. Stoop. isbn 978 90 377 0517 1

2010-19 Just different, that’s all. Acceptance of homosexuality in the Netherlands (2010). 
Saskia Keuzenkamp (ed.) et al. isbn 978 90 377 0502 7

2010-20 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 (2010). Eline Nievers 
en Iris Andriessen (red.). isbn 978 90 377 0438 9

2010-21 Iemand moet het doen. Ervaringen van verzorgers van partners (2010). Judith van Male, 
Marion Duimel en Alice de Boer. isbn 978 90 377 0518 8

2010-22 Uit de armoede werken. Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede (2010). Stella Hoff. 
isbn 978 90 377 0519 5

2010-23 Het werken waard. Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en 
sociologisch perspectief (2010). Mariëlle Cloïn. isbn 978 90 377 0514 0

2010-24 Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 
2030 (2010). Evelien Eggink, Debbie Oudijk en Isolde Woittiez.
isbn 978 90 377 0512 6

2010-25 Alle kanalen staan open. De digitalisering van mediagebruik (2010). Frank Huysmans en 
Jos de Haan. isbn 978 90 377 0521 8

2010-26 Tijd op orde? Een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger (2010). Mariëlle 
Cloïn, Marjon Schols en Andries van den Broek, m.m.v. Maria Koutamanis.
isbn 978 90 377 0520 1

2010-27 Maten voor Gemeenten 2010. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2010). 
Bob Kuhry, Jedid-Jah Jonker en Ab van der Torre. isbn 978 90 377 0522 5

2010-28 Naar Hollands gebruik? Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezond-
heid tussen autochtonen en migranten (2010). Angela van den Broek, Ellen Kleijnen en 
Saskia Keuzenkamp. isbn 978 90 377 0525 6

2010-29 Sport: een leven lang. Rapportage sport 2010 (2010). Annet Tiessen-Raaphorst, Desirée 
Verbeek, Jos de Haan en Koen Breedveld (red.). isbn 978 90 377 0504 1

2010-30 Komt tijd, komt raad? Essays over mogelijkheden voor een nieuwe tijdsorde (2010). 
Andries van den Broek en Mariëlle Cloïn (red.). isbn 978 90 377 0523 2

2010-31 Definitief advies over het wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2011. Van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau. Uitgebracht aan het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (2010). 
Ab van der Torre en Evert Pommer. isbn 978 90 377 0535 5

2010-32 Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010 (2010). 
Andries van den Broek, Ria Bronneman-Helmers en Vic Veldheer (red.).  
isbn 978 90 377 0505 8
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2010-33 Armoedesignalement (2010). scp/cbs. isbn 978 90 377 0458 7
2010-34 Wie zijn de cliënten van de langdurige awbz-thuiszorg? Isolde Woittiez. 

isbn 978 90 377 0541 6

scp-publicaties 2011
2011-1 kleur. scp-nieuwjaarsuitgave 2011 (2011). isbn 978 90 377 0537 9
2011-2 Stemming onbestemd. Tweede verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 

(2011). Paul Dekker en Josje den Ridder (red.). isbn 978 90 377 0528 7
2011-3 Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en 

Somalische migranten (2011). Jaco Dagevos en Edith Dourleijn (red.).  
isbn  978 90  377 0526 3

2011-4 Emancipatiemonitor 2010 (2011). Ans Merens, Marion van den Brakel-Hofmans, 
Marijke Hartgers en Brigitte Hermans (red.). isbn  978 90 377 0503 4

2011-5 Moeilijk werken. Gezondheid en de arbeidsdeelname van migrantenvrouwen (2011). 
Myra Keizer en Saskia Keuzenkamp. isbn 978 90 377 0524 9

2011-6 Informele groepen. Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie (2011). E. van den 
Berg, P. van Houwelingen en J. de Hart (red.). isbn  978 90 377 0527 0

2011-7 Gezinsrapport 2011 (2011). Freek Bucx (red.). isbn 978 90 377 0538 6
2011-8 Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder 

schoolgaande tieners (2011). Marjon Schols, Marion Duimel en Jos de Haan. 
isbn  978 90 377 0457 0

2011-10 Kwetsbare ouderen (2011). Cretien van Campen (red.). isbn  978 90 377 0542 3
2011-11 Minder voor het midden. Profijt van de overheid in 2007 (2011). Evert Pommer (red.), 
  Jedid-Jah Jonker, Ab van der Torre, Hetty van Kampen. isbn 978 90 377 0437 2
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 Matthieu Permentier, m.m.v. Fenne Pinkster. isbn  978 90 377 0065 7
2011-13 Armoedegrens op basis van de budgetbenadering – revisie 2010 (2011). Arjan Soede. 

isbn  978 90 377 0551 5
2011-14 Werkgevers over de crisis (2011). Edith Josten. isbn  978 90 377 0543 0
2011-15 Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. Bijdragen van de sprekers op het symposium 15 okto-

ber 2010, Den Haag (2011). Gerda Jehoel-Gijsbers (red.). 
isbn  978 90 377 0546 1

2011-16 Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis (2011). Desirée Verbeek en Jos de Haan. 
isbn  978 90 377 0547 8

2011-17 De opmars van het pgb. De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en 
internationaal perspectief (2011). K. Sadiraj, D. Oudijk, H. van Kempen, J. Stevens. 
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2011-19 Kwetsbare ouderen in de praktijk. Een journalistieke samenvatting (2011). Malou van 
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2011-20 Dimensies van sociale uitsluiting. Naar een verbeterd meetinstrument (2011). Stella Hoff en 
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isbn 978 90 377 0575 1

2011-27 Poolse migranten. De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen (2011). 
Jaco Dagevos (red.). isbn 978 90 377 530 0
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scp-essays
1 Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90 377 0248 1
2 De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90 377 0265 1
3 De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90 377 0261 9
4 Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers en 

Carola Simon. isbn 90 377 0262 7
5 Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978 90 5260 260 8

Overige publicaties
Hoe het ons verging... Traditionele nieuwjaarsuitgave van het scp (2010). Paul Schnabel (red.). 
isbn 978 90 377 0465 5
Wmo Evaluatie. Vierde tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke 
beperking; twee jaar na de invoering van de Wmo (2010). A. Marangos, M. Cardol, M. Dijkgraaf, 
M. de Klerk. isbn 978 90 377 0470 9
Op weg met de Wmo. Journalistieke samenvatting door Karolien Bais. Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en 
Joost Timmermans. Samenvatting door Karolien Bais (2010). isbn 978 90 377 0469 3
nl Kids online. Risico’s en kansen van internetgebruik onder jongeren (2010). Jos de Haan. 
isbn 978 90 377 0430 3
Kortdurende thuiszorg in de awbz. Een verkenning van omvang, profiel en afbakening (2010). Maaike den 
Draak. isbn 978 90 377 0471 6
De publieke opinie over kernenergie (2010). Paul Dekker, Irene de Goede, Joop van der Pligt. 
isbn 978 90 377 0488 4
Op maat gemaakt? Een evaluatie van enkele responsverbeterende maatregelen onder Nederlanders van niet-
westerse afkomst (2010). J. Kappelhof. isbn 978 90 377 0495 2
Oudere tehuisbewoners. Landelijk overzicht van de leefsituatie van ouderen in instellingen 2008-2009 
(2010). Maaike den Draak. isbn 978 90 377 0499 0
Kopers in de knel? Een scenariostudie naar de gevolgen van de crisis voor huiseigenaren met een hypotheek 
(2010). Michiel Ras, Ingrid Ooms, Evelien Eggink. isbn 978 90 377 0498 3
Gewoon anders. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2010). Saskia Keuzenkamp.
isbn 978 90 377 0502 7
De aard, de daad en het Woord. Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protes-
tants Nederland, 1959-2009 (2010). David Bos. isbn 978 90 377 0506 5
Werkloosheid in goede banen. Bijdragen aan de scp-studiemiddag 2010 (2010). Patricia van Echtelt 
(red.). isbn 978 90 377 0516 4
Europa’s welvaart. De Lissabon Agenda in een breder welvaartsperspectief en de publieke opinie over de 
Europese Unie (2010).Harold Creusen (cpb), Paul Dekker (scp), Irene de Goede (scp), Henk Kox 
(cpb), Peggy Schijns (scp) en Herman Stolwijk (cpb). isbn 978 90 377 0492 1
Maakt de buurt verschil? (2010). Merové Gijsberts, Miranda Vervoort, Esther Havekes en 
Jaco Dagevos. isbn 978 90 377 0227 9 
Mantelzorg uit de doeken (2010). Debbie Oudijk, Alica de Boer, Isolde Woittiez, Joost Timmer-
mans, Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0486 0
Monitoring acceptance of homosexuality in the Netherlands (2010).Saskia Keuzenkamp. 
isbn 978 90 377 0484 6
Registers over wijken (2010). Matthieu Permentier en Karin Wittebrood (scp), Marjolijn Das en 
Gelske van Daalen (cbs). isbn 978 90 377 0499 0
Data voor scenario’s en ramingen van de ggz (2010). Cretien van Campen. isbn 978 90 377 0494 5
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Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2010. Deel 1 (2010). Paul Dekker, 
Josje den Ridder en Irene de Goede. isbn 978 90 377 0490 7
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2010. Deel 2 (2010). Josje den Ridder en 
Paul Dekker. isbn 978 90 377 0507 2
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2010. Deel 3 (2010). Josje den Ridder, 
 Lonneke van Noije en Eefje Steenvoorden. isbn 978 90 377 0508
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2010. Deel 4 (2010). Josje den Ridder, 
Paul Dekker en Eefje Steenvoorden.isbn 978 90 377 0531 7
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2011. Deel 1 (2011). Eefje Steenvoorden, 
Paul Dekker en Pepijn van Houwelingen.isbn 978 90 377 0549 2
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2011. Deel 2 (2011). Josje de Ridder, 
Paul Dekker en Pepijn van Houwelingen.isbn 978 90 377 0564 5
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