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Voorwoord

Het scp kent inmiddels enige traditie in studies die nagaan welke gevolgen het wonen in 
buurten heeft voor de integratie van niet-westerse groepen. Zo verschenen in het midden 
van de jaren negentig twee Rapportages minderheden die de ruimtelijke concentratie van 
niet-westerse groepen in kaart brachten en duidelijk probeerden te maken welke reper-
cussies concentratie had voor  de sociaal-economische en sociaal-culturele positie van 
de verschillende groepen. De in 2005 verschenen studie Uit elkaars buurt ligt in dezelfde 
lijn, met aandacht voor de samenhang tussen etnische concentratie en onder meer 
interetnisch contact, schoolprestaties en beeldvorming. Het voorliggende rapport kan 
tot op zekere hoogte als een verdere uitwerking van Uit elkaars buurt worden beschouwd. 
De relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt en interetnische verhoudin-
gen is de centrale thematiek, maar anders dan in voorgaande (scp-)studies kon worden 
gebruikgemaakt van uitgebreidere gegevens over interetnisch contact en beeldvorming. 
De nadruk ligt daarbij sterk op het wederzijdse karakter van deze verhoudingen. Het gaat 
er niet alleen om of migranten met autochtone Nederlanders omgaan en hoe ze over 
autochtone Nederlanders denken maar ook omgekeerd: hoe vaak hebben autochtone 
Nederlanders contact met niet-westerse migranten en welke opvattingen hebben zij over 
de verschillende niet-westerse groepen? In dit rapport gaat het dus om interetnische ver-
houdingen. Ook komt aan de orde in hoeverre leden van niet-westerse groepen omgaan 
met leden van andere niet-westerse groepen en welke opvatting zij over elkaar hebben. 

De studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van v rom. Binnen het integratie-
beleid is de ruimtelijke segregatie van bevolkingsgroepen een belangrijk aandachtspunt. 
Hopelijk biedt deze studie diverse aanknopingspunten die de formulering van beleids-
doelstellingen en het nemen van maatregelen kunnen aanscherpen. Conceptteksten van 
deze studie zijn van commentaar voorzien door een ambtelijke begeleidingscommissie, 
waarin zitting hadden: dr. Chan Choenni, mr. Thomas Hessels, drs. Arjen Verweij en 
dr. Wieke Vink. Daarnaast heeft een begeleidingscommissie uit onderzoek en weten-
schap conceptteksten gelezen en becommentarieerd. Deze bestond uit: dr. Gideon Bolt 
(Universiteit Utrecht), prof. dr. Henk Flap (Universiteit Utrecht), dr. Tom van der Meer 
(scp, thans: Universiteit van Amsterdam), dr. Matthieu Parmentier (scp), prof. dr. Beate 
Völker (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Karin Wittebrood (scp). Wij danken leden van 
beide commissies voor hun waardevolle opmerkingen. 

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting en conclusies

Etnische concentratie en interetnische verhoudingen

1. Zet de buurt de interetnische verhoudingen onder druk?

Dit onderzoek gaat over de vraag of de etnische samenstelling van de buurt bepalend is 
voor de interetnische verhoudingen. Het gaat hierbij zowel om in hoeverre men met elkaar 
omgaat als hoe men over en weer over elkaar denkt. We onderscheiden derhalve een 
gedragscomponent (feitelijk contact) en een houdingscomponent (opvattingen over en 
weer). Het is de bedoeling om het wederzijdse karakter van deze verhoudingen in kaart 
te brengen. Niet alleen gaat de interesse uit naar contacten die niet-westerse migranten 
onderhouden met autochtone Nederlanders, maar in hoeverre autochtone Nederlanders 
contacten hebben met niet-westerse migranten. Hetzelfde geldt voor beeldvorming: we 
belichten hoe niet-westerse migranten denken over autochtone Nederlanders, alsook 
welke opvattingen autochtone Nederlanders hebben over niet-westerse migranten. Ver-
der besteedt deze studie aandacht aan de contacten die leden van niet-westerse groepen 
met leden van andere niet-westerse groepen met elkaar hebben en welke opvattingen zij 
over elkaar er op nahouden. Concentratiebuurten in Nederland zijn immers in de meeste 
gevallen multietnisch, er wonen altijd veel verschillende bevolkingsgroepen samen. 
Dit maakt het des te meer van belang te onderzoeken hoe al die verschillende groepen 
samenleven en tegen elkaar aan kijken.
De hier opgeworpen kwesties raken aan de bevindingen die enige tijd geleden door de 
Amerikaanse politicoloog Putnam naar voren zijn gebracht. Zijn stelling is dat in etnisch 
diverse buurten niet alleen de gerichtheid op andere etnische bevolkingsgroepen 
afneemt, maar dat ook binnen de eigen etnische groep het vertrouwen, de hulp en het 
contact afnemen. In deze studie is nagegaan in hoeverre zijn hypothese voor Nederland 
geldig is.
In het beleid worden etnische concentratiebuurten met argusogen bezien (v rom/w w i 
2009). In dergelijke wijken zou nauwelijks contact bestaan tussen de oorspronkelijke 
bewoners en migranten. Het beleid vreest het ontstaan van ‘parallelle gemeenschap-
pen’. Om dit tegen te gaan zouden maatregelen genomen moeten worden die menging 
van bevolkingsgroepen bevorderen. Dit onderzoek wil laten zien hoe het staat met 
de interetnische verhoudingen in de verschillende buurten en of menging van bevol-
kingsgroepen een bijdrage levert aan verbetering van de interetnische verhoudingen. 
De studie richt zich op de vier grootste niet-westerse migrantengroepen (Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders) en autochtone Nederlanders.

Op zoek naar het buurteffect
Deze studie is het dus uitdrukkelijk te doen om de vraag of de directe woonomgeving als 
zodanig invloed heeft. Het gaat er om of het bij elkaar wonen van verschillende etnische 
groepen een eigen, zelfstandig effect heeft op de onderlinge relaties van inwoners in de 
buurt. We spreken hier van een context- of buurteffect. Het betekent dat ruimtelijke concen-
tratie bepaalde mechanismen met zich meebrengt die de mate van interetnisch contact 



10

m a ak t de buurt ver schil?

en wederzijdse beeldvorming beïnvloeden. In de wetenschappelijke literatuur wordt 
onder meer gewezen op de gelegenheid tot contact als beïnvloedend mechanisme. 
 Volgens deze nabijheidshypothese mag worden verwacht dat niet-westerse migranten in 
etnische concentratiebuurten vanwege geringere ontmoetingskansen in mindere mate 
contacten onderhouden met autochtone Nederlanders dan niet-westerse migranten die 
in gemengde en witte wijken wonen. De nabijheidshypothese voorspelt voor autochtone 
Nederlanders het omgekeerde: autochtone Nederlanders die in zwarte wijken wonen 
gaan vaker om met migranten omdat de ontmoetingskans groter is dan in witte wijken. 
Een ander mechanisme dat volgens de theorie op het niveau van de buurt werkzaam zou 
kunnen zijn, benadrukt het belang van ‘derden’, zoals bijvoorbeeld de familie of de eigen 
etnische gemeenschap. De veronderstelling hier is dat in concentratiewijken de werking 
van groepsnormen sterker is dan in wijken met minder migranten en dat deze normen 
het aangaan van contacten met autochtone Nederlanders in de weg staan. De mechanis-
men van nabijheid en groepsnormen maken dat de buurt een eigenstandig effect kan 
hebben op de verklaring van verschillen in interetnisch contact. Het is een buurteffect, 
want de verklaringen zijn niet terug te voeren tot individuele kenmerken van de bewo-
ners van de buurt.
Wanneer dit laatste aan de orde is, spreken we van samenstellingseffecten; de mate van 
interetnisch contact en de aard van de wederzijdse beeldvorming is toe te schrijven 
aan de kenmerken van de bewoners van de buurt (b.v. een laag opleidingsniveau of 
een slechte arbeidsmarktpositie). Omdat buurten verschillen in de kenmerken van de 
 bewoners, zien we verschillen tussen buurten.

Het onderscheid in buurt- en samenstellingseffecten lijkt misschien een abstracte, nogal 
academische kwestie. Toch is dit niet zo; of het om een buurt- of een samenstellings-
effect gaat, heeft namelijk praktische implicaties voor het beleid. Mocht het onderzoek 
namelijk laten zien dat er sprake is van een buurteffect op interetnisch contact en 
beeldvorming, dan is het streven naar een meer gemengde samenstelling van de buurt-
bevolking een hieruit voortvloeiende beleidsdoelstelling. Is het zo dat verschillen in 
interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming (vooral) zijn toe te schrijven aan 
verschillen in kenmerken van mensen, dan ligt het in de rede om te investeren in die 
mensen en niet zozeer de samenstelling van de bevolking van een buurt. Het maken van 
het onderscheid in buurt- en samenstellingseffecten is dus belangrijk met het oog op 
de beleidsvraag die aan deze problematiek is verbonden: hoe moet worden ingegrepen? 
Moet er iets aan de samenstelling van de buurt veranderen (minder etnische concentra-
tie) of moeten inspanningen meer gericht zijn op emancipatie van individuele bewoners 
(bijvoorbeeld betere scholing)? Pas als de buurt de oorzaak zou zijn, heeft het zin om 
iets te veranderen aan de samenstelling van de buurt. In dat geval verkleint men het 
probleem door kwetsbare groepen in een andere buurt te huisvesten. Anders is er alleen 
sprake van verplaatsing van de problemen.
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2. Samenvatting in zeven vragen en antwoorden

1. In hoeverre onderhouden niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders contact met 
elkaar?
In de vrije tijd hebben in vergelijking met andere niet-westerse groepen Turkse Neder-
landers het vaakst contact met leden van de eigen groep en onderhouden ze het minst 
vaak contact met autochtone Nederlanders. Marokkaanse Nederlanders gaan wat vaker 
met autochtonen om dan personen van Turkse komaf, maar onderscheiden zich duide-
lijk van Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders die veel vaker contacten onderhouden 
met autochtone Nederlanders. Tabel S.1 laat dit zien voor de mate waarin leden van ver-
schillende groepen vrijetijdscontacten hebben met autochtone Nederlanders.

Tabel S.1

Frequentie contact met autochtone Nederlanders in de vrije tijd naar etnische herkomst  

(in procenten)

Turks (n = 1125) Marokkaans (n = 1033) Surinaams (n = 1055) Antilliaans (n = 993)

nooit 35 29 14 17
soms 46 46 39 34
vaak 19 25 47 49

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Bij elk van de onderscheiden domeinen van contact (o.a. vrijetijd, contact met buren 
en buurtgenoten, in verenigingsleven en sport, via internet) zien we deze rangorde van 
groepen terug. De gerichtheid op de eigen etnische groep is voor alle groepen sterker 
naarmate het contact persoonlijker en intiemer is; het aandeel niet-westerse migranten 
dat contacten onderhoudt met autochtone Nederlanders is groter bij losse, vrijblijvende 
contacten in de vrijetijd zoals contacten met buren en in de buurt en minder wanneer 
het om hechte vriendschappen en partnerrelaties gaat.

Op het werk heeft de meerderheid van alle migrantengroepen voornamelijk contact met 
autochtone Nederlanders. Niettemin zien we ook hier aanzienlijke verschillen tussen de 
niet-westerse groepen (tabel S.2), waarbij de rangorde van de groepen overeenkomt met 
die we zagen bij vrijetijdscontacten.
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Tabel S.2

Etnische signatuur van werkcontacten van niet-westerse migranten naar etnische herkomst 

(in procenten)

Turks
(n = 540)

Marokkaans
(n = 463)

Surinaams
(n = 659)

Antilliaans
(n = 600)

meer contact met eigen groep 21 12 6 5
met beide evenveel contact 32 32 29 19
meer contact met autochtone Nederlanders 47 55 64 76

a Aan degenen met betaald werk is gevraagd, met wie men het meest contact heeft.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Contacten in het ene domein hangen wel samen met contacten in een ander domein. Als 
men bijvoorbeeld op het werk meer contact heeft met autochtone Nederlanders, heeft 
men dit ook vaker in de privé-sfeer.

Turkse Nederlanders hebben het minst vaak contact met leden van andere migranten-
groepen; hetgeen het beeld ondersteunt van een intern gerichte groep. Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlanders gaan vaker met leden van andere niet-westerse groepen om 
dan personen van Turkse herkomst. Marokkaanse Nederlanders nemen hier een tussen-
positie in.

Het merendeel van de autochtone Nederlanders gaat voornamelijk om met andere autoch-
tonen. Contacten met migranten komen veel minder vaak voor: meer dan de helft van de 
autochtone Nederlanders heeft in de vrije tijd nooit contact met niet-westerse migranten 
en zeventig procent krijgt nooit bezoek van leden uit deze groepen (tabel S.3).

Tabel S.3

Contact met migranten in de vrije tijd en bezoek van migranten onder autochtone Nederlanders  

(in procenten) (N=1032)

contact met migranten in vrije tijd bezoek van migranten

nooit 52 70
soms 38 24
vaak 10 6

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)
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2. Is er een relatie tussen de etnische bevolkingssamenstelling van de buurt en de mate waarin 
niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders contacten met elkaar onderhouden, en 
zo ja hoe belangrijk is die relatie dan?
Er bestaat een duidelijke relatie tussen het wonen in een concentratiebuurt en de mate 
van interetnisch contact. Interessant is dat deze relatie voor niet-westerse migranten en 
autochtonen tegengesteld is. Bij niet-westerse migranten remt de etnische concentratie 
van een buurt de mate van interetnisch contact. Autochtonen die in een gekleurde wijk 
wonen, gaan juist vaker om met niet-westerse migranten dan autochtone Nederlanders 
die in een witte wijk wonen. Figuur S.1 laat voor de vier grote migrantengroepen de 
samenhang zien tussen de mate van etnische concentratie van de buurt en het aandeel 
dat vaak met autochtone Nederlanders omgaat.

Figuur S.1

Aandeel dat vaak omgaat met autochtone Nederlanders in de vrije tijd naar percentage 

niet-westerse migranten in de buurt en etnische herkomst (in procenten)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Deze bevindingen houden nog geen rekening met mogelijke samenstellings effecten. 
Uitgebreide (multilevel)analyses die statistisch controleren voor verschillen in ken-
merken van individuele bewoners van buurten ondersteunen echter het zojuist 
gepresenteerde beeld. Er is sprake van een buurteffect: voor migranten is de kans dat zij 
contacten onderhouden met autochtone Nederlanders kleiner in concentratiewijken; 
voor autochtone Nederlanders die in concentratiewijken wonen is de kans dat zij met 
migranten contacten onderhouden juist groter. De concentratie-effecten die we voor 
autochtone Nederlanders vinden zijn echter duidelijk zwakker en op sommige domeinen 
van contact zelfs afwezig (nl. bezoek en contact in verenigingsleven). Beide bevindingen 
ondersteunen – bij migranten meer dan bij autochtone Nederlanders – de nabijheids-
theorie die stelt dat de ontmoetingskans in de buurt een rol speelt bij het aangaan van 
interetnisch contact.
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Bij niet-westerse migranten zijn op alle onderzochte domeinen van contact effecten van 
etnische concentratie gevonden (tabel S.4). Of het nu gaat om contacten op het werk, 
in de buurt, in de vrije tijd, tijdens het verenigingsleven, tijdens het sporten, in geval 
van vriendschappen of bij het hebben van een autochtone beste vriend of partner: de 
etnische concentratie in de buurt hangt samen met minder contact met autochtone 
Nederlanders. Op buurtniveau is dit een belangrijkere factor dan de sociaal-economi-
sche samenstelling van de buurt (zie wederom tabel S.4). Opvallend is wel dat in een 
aantal gevallen de sociaal economische achterstand van de buurt positief samenhangt 
met het contact dat migranten onderhouden met autochtone Nederlanders: in sociaal-
economisch zwakkere buurten gaan migranten vaker met autochtone Nederlanders en 
met leden van ander migrantengroepen om (zie onderste regel tabel S.4) dan in buurten 
met een hogere sociaaleconomische status. Een verklaring zou kunnen liggen in de 
homogeniteitstheorie: mensen hebben over het algemeen een voorkeur voor personen 
die op henzelf lijken, waarbij naast etniciteit, ook het opleidingsniveau en de sociaal-
economische positie belangrijke onderscheidende kenmerken zijn.

Tabel S.4

Gevonden relatie tussen percentage niet-westerse migranten en sociaal-economische achterstand in 

de buurt en interetnische contacten van migranten (na controle voor alle overige kenmerken)

% niet-westerse  
migranten in de buurt

sociaaleconomische  
achterstand in de buurt

werkcontacten - 0
autochtone buren - 0
autochtonen in vrije tijd - (+)
bezoek autochtonen - 0
verenigingsleven - 0
sport - 0
internet - 0
autochtone vrienden - +
beste vriend - 0
partner - +
andere migranten in vrije tijd 0 +

+ positief verband, – negatief verband, 0 geen verband, (+) positief verband, maar alleen significant 
op p < .10

Bron: scp (sim’06) 

De mate waarin migranten contact onderhouden met andere migrantengroepen, hangt 
echter niet af van de etnische concentratie in de buurt (zie onderste regel tabel S.4). 
Migranten in concentratiebuurten verschillen niet van migranten in wittere buurten in 
hoe vaak ze met leden van andere migrantengroepen omgaan. Wel is het zo dat migran-
ten die in buurten wonen met veel herkomstgenoten minder vaak omgaan met leden 



15  

sa menvat ting en conclusies

van andere migrantengroepen, waarschijnlijk omdat ze dan vaker contact onderhouden 
met leden van de eigen groep.

Hoe belangrijk is het gevonden buurteffect?
Deze conclusies zijn gebaseerd op (multilevel)analyses waarin statistisch is 
gecontroleerd voor een uitgebreide set van individuele factoren (o.a. opleiding, werk, 
beheersing Nederlandse taal, verblijfsduur) en voor een set buurt- en gemeentefactoren 
(naast etnische concentratie in de buurt onder meer sociaal-economische 
samenstelling van de buurt, mate van verhuismobiliteit in de buurt, criminaliteit 
in de gemeente). De analyses laten zien dat de mate van etnische concentratie in de 
buurt veel belangrijker is voor de verschillen in interetnische contacten dan de mate 
van sociaaleconomische achterstand van de buurt. Dit geldt voor contacten van zowel 
migranten als van autochtone Nederlanders. Andere buurt- en gemeentekenmerken 
(als verhuismobiliteit, criminaliteitscijfers en al dan niet woonachtig in de vier grote 
steden) zijn van ondergeschikt belang. In vergelijking met andere factoren is over het 
geheel genomen sprake van een sterk effect tussen de etnische samenstelling van de 
buurt en verschillende vormen van interetnisch contact. Deze bevindingen wijzen 
dus op een substantieel buurteffect. Niettemin zijn individuele factoren belangrijker. 
Afhankelijk van het domein van het contact is tussen de 85 en 90% van de verschillen 
in interetnisch contact toe te schrijven aan verschillen in individuele kenmerken. Met 
name het opleidingsniveau, de beheersing van de Nederlandse taal en migratiegeneratie 
zijn belangrijke verklarende factoren.

Geringe buurteffecten betekent niet dat de problemen in bepaalde buurten gering 
zijn
Dat buurteffecten in vergelijking met individuele factoren relatief gering zijn, wil 
niet zeggen dat er geen problemen zijn in de buurt. In veel gekleurde wijken bestaat 
er onmiskenbaar een cumulatie van problemen. Op dit vlak zijn misverstanden tus-
sen onderzoekers en beleidsmakers vaak groot (zie b.v. Gesthuizen en Veldheer, 2009) 
Beleidsmakers wijzen op de vele problemen in de achterstandswijken. Onderzoekers 
benadrukken dat voor de verklaring van deze problemen de betekenis van buurteffecten 
doorgaans niet erg groot zijn. Dit lijkt op een tegenstelling te duiden, maar is het niet. 
Het een sluit het ander namelijk niet uit, men heeft het alleen over verschillende zaken. 
Beleidsmakers stellen vast dat veel problemen samenvallen met bepaalde buurten. 
Onderzoekers stellen vast dat dit vooral komt door de kenmerken van de buurtbewoners, 
en in veel mindere mate door processen in de buurt die het gevolg zijn van het ruimtelijk 
geconcentreerd wonen van bepaalde bevolkingsgroepen. Zoals zojuist toegelicht laat 
ons onderzoek naar de relatie tussen etnische concentratie en interetnisch contact zien 
dat zowel individuele kenmerken als etnische concentratie van de buurt invloed hebben 
op de mate van interetnisch contact, waarbij het zwaartepunt van de verklaring ligt bij 
de individuele kenmerken.
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3. Welke opvattingen hebben niet-westerse migranten over autochtone Nederlanders 
en omgekeerd: welke opvattingen hebben autochtone Nederlanders over niet-westerse 
migranten?
Zowel autochtone Nederlanders als migranten zijn in meerderheid voorstander van cul-
turele diversiteit in de samenleving en gelijke rechten voor migranten, maar er bestaat 
ook aanzienlijke weerstand tegen de komst en aanwezigheid van (veel) migranten. Daar-
naast oordelen migranten, maar ook autochtone Nederlanders, niet onverdeeld positief 
over het maatschappelijk klimaat ten aanzien van migranten in Nederland. Nogal wat 
migranten hebben het gevoel dat ze maar in beperkte mate worden geaccepteerd in 
Nederland. Voorts vindt een groot deel van de migranten dat in Nederland discrimi natie 
met enige regelmaat voorkomt. Met betrekking tot interetnische distantie blijkt dat 
zowel migranten als autochtone Nederlanders grotere bezwaren hebben tegen een part-
ner dan tegen vrienden van een andere etnische afkomst voor hun kinderen. Opvallend 
is dat waar migranten over het algemeen positief staan ten aanzien van interetnische 
vriendschappen van hun kinderen, de keuze voor een autochtone Nederlandse partner 
vaker op bezwaren stuit. Dit zal vaak een religieuze achtergrond hebben. Tabel S.5 bevat 
een selectie van bevindingen over ervaren acceptatie en beeldvorming.

Tabel S.5

Selectie van items over wederzijdse beeldvorming en ervaren acceptatie naar etnische herkomst 

Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

Houding t.o.v. migranten (in % (zeer) mee eens)

Het is goed als een samenleving bestaat uit men-
sen van verschillende culturen 83 94 94 90 78
Er wonen in Nederland te veel migranten 58 37 34 36 44

Het is slecht voor een wijk als er veel migranten 
komen wonen 60 58 56 52 67
Ervaren acceptatie (in % (zeer) mee eens)
In Nederland krijg je als migrant alle kansen 37 40 51 38 43
Ervaren discriminatie (% af en toe en (zeer) vaak)
Persoonlijk ervaren discriminatie 41 38 33 41
Etnische distantie (in % (heel) vervelend)
Vervelend als kinderen partner van Nederlandse/
allochtone afkomst kiezen 40 35 5 3 22

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Autochtone Nederlanders zijn gemiddeld genomen het meest negatief over Marokkaanse 
en Antilliaanse Nederlanders, terwijl ze over Surinaamse en Turkse Nederlanders mil-
der oordelen. Onder migrantengroepen bestaat dezelfde tweedeling. Het blijkt dus 
dat zowel migranten als autochtone Nederlanders eenzelfde rangorde aanbrengen bij 
het beoordelen van andere etnische groepen, waarbij de autochtone groep het hoogst 
in de hiërarchie wordt geplaatst, gevolgd door Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en 
Antilliaanse Nederlanders, waarover het minst positief geoordeeld wordt.
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4. Is er een relatie tussen de etnische bevolkingssamenstelling van de buurt en (verschillende 
aspecten van) wederzijdse beeldvorming, en zo ja hoe belangrijk is die relatie dan?
Ten aanzien van wederzijdse beeldvorming worden er effecten van de etnische 
samenstelling van de buurt vastgesteld, maar deze zijn veel minder belangrijk dan bij 
interetnisch contact. In de eerste plaats speelt dit buurtkenmerk alleen een rol in de ver-
klaring van opvattingen van migranten, maar niet in die van autochtone Nederlanders. 
Ten tweede is het zo dat de sterkte van de buurteffecten minder groot is dan bij de ana-
lyses van interetnisch contact. Verder blijkt de etnische samenstelling van de buurt niet 
voor alle aspecten van wederzijdse beeldvorming een effect te hebben. Dit is al zichtbaar 
in de beschrijvende gegevens. Figuur S.2 laat zien dat de mate van ervaren acceptatie 
nauwelijks varieert naar de etnische samenstelling van de wijk.

Figuur S.2

Ervaren acceptatie van migranten naar percentage niet-westerse migranten in de woonbuurt en 

 etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van 1 (lage acceptatie) tot 5 (hoge acceptatie))b
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Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

a voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met het kleine aantal autochtone Nederlanders in deze categorieën, 
n < 100.

b schaal op basis van de 4 items met een Cronbach’s alpha van 0,79.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Die samenhang is wel zichtbaar wanneer het gaat om de houding van niet-westerse 
migranten over autochtone Nederlanders; degenen die in zwarte wijken wonen, hebben 
negatievere opvattingen over autochtone Nederlanders dan degenen die in gemengde en 
witte wijken wonen (figuur S.3).
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Figuur S.3

Opvattingen over autochtone Nederlanders naar percentage niet-westerse migranten in de 

woonbuurt en etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van 0 (zeer negatieve gevoelens) tot 

100  (zeer positieve gevoelens))
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Die laatste bevinding wordt ondersteund door de uitgevoerde multilevelanalyses; zij 
laten zien dat er een buurteffect bestaat bij de houding van niet-westerse migranten ten 
aanzien van autochtone Nederlanders en leden van andere minderheidsgroepen. Op de 
andere dimensies van beeldvorming worden echter geen ‘netto’ buurteffecten gevonden 
(tabel S.6).

Naast de etnische samenstelling blijkt voor diverse indicatoren de verandering in het 
aandeel migranten in de buurt (d.w.z. de mate van instroom in de buurt van niet-wes-
terse migranten in de afgelopen vijf jaar) een factor in de verklaring van verschillen. Het 
wonen in dergelijke buurten draagt bij aan een sterkere mate van ervaren discriminatie 
en aan ongunstiger opvattingen over autochtonen. De sociaaleconomische situatie van 
de buurt is maar op een dimensie van beeldvorming van belang, namelijk op het erva-
ren van discriminatie. In sociaaleconomisch zwakkere wijken voelen migranten zich 
in hogere mate gediscrimineerd. De gevonden buurteffecten – etnische samenstelling 
buurt, toename niet-westerse migranten in buurt en sociaal-economische samenstelling 
buurt – zijn steeds negatief.



19  

sa menvat ting en conclusies

Tabel S.6

Gevonden relatie tussen percentage niet-westerse migranten in de buurt, sociaaleconomische achter-

stand, verandering in het percentage niet-westerse migranten in de buurt en opvattingen van migran-

ten, na controle voor individuele en contextkenmerken

% niet-wester-
se migranten  
in de buurt

Verandering in 
% migranten in 
de buurt

Sociaaleconomi-
sche achterstand 
in de buurt

Ervaren acceptatie 0 0 0
Zelf ervaren discriminatie 0 - -
Ervaren van discriminatie in het algemeen 0 - 0
Gewenste afstand t.o.v. autochtone Nederlanders 0 0 0
Houding t.a.v. andere migrantengroepen - 0 0
Houding t.a.v. autochtone Nederlanders - - 0
Stereotype opvattingen t.a.v. autochtone Nederlanders 0 - 0

+ positief verband – negatief verband 0 geen verband

Bron: scp (sim’06) 

Interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming
Het blijkt dat het gevonden effect tussen etnische samenstelling van de buurt en de 
houding van niet-westerse migranten over autochtonen wegvalt wanneer we rekening 
houden met verschillen in interetnisch contact. Of anders gezegd: in zwarte buur-
ten hebben niet-westerse migranten vaker ongunstige opvattingen over autochtone 
Nederlanders omdat ze minder vaak contact met hen onderhouden. Hoewel de causale 
richting niet goed is te bepalen – leidt meer contact tot positievere opvattingen of leiden 
positievere opvattingen tot meer contact? – lijken de uitkomsten een ondersteuning 
voor de contacthypothese: onbekend maakt onbemind.
Wanneer het gaat om de houding van migranten ten aanzien van andere migranten-
groepen vinden we echter geen ondersteuning voor de contacthypothese. Naarmate er 
meer migranten in de buurt wonen, zijn migranten negatiever over andere migranten-
groepen. Dit wijst meer in de richting van de etnische conflicttheorie (deze andere 
groepen zorgen voor een groter gevoel van dreiging).

Geen buurteffecten bij autochtone Nederlanders
Er blijkt geen effect van de buurt te zijn op opvattingen van autochtone Nederlanders. 
Dit geldt zowel voor effecten van etnische concentratie, als voor veranderingen daarin, 
als voor de sociaaleconomische status van de buurt. Ook zijn er geen duidelijke aan-
wijzingen dat concentratie-effecten sterker zijn in arme buurten of dat er sprake is van 
een drempelwaarde waarboven het aandeel migranten wel negatief uitwerkt voor oor-
delen van autochtone Nederlanders. Een belangrijk voorbehoud bij deze uitkomsten is 
dat in de hier gebruikte gegevens relatief weinig autochtone Nederlanders voorkomen 
in buurten waarin meer dan 50% niet-westerse migranten wonen. Dit zou ook een reden 
kunnen zijn voor het ontbreken van effecten. In eerder onderzoek werden sommige 
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van de genoemde effecten wel vastgesteld; daar bleek dat autochtone Nederlanders in 
gemengde buurten positiever ten aanzien van migranten in de samenleving staan dan in 
overwegend witte of zwarte buurten (Gijsberts en Dagevos 2005).

Hoe belangrijk is het gevonden buurteffect?
Alles bijeengenomen zijn met betrekking tot wederzijdse beeldvorming de buurteffecten 
betrekkelijk gering. Zij leggen duidelijk minder gewicht in de schaal dan bij de verkla-
ring van interetnisch contact. Het overgrote deel (90% en meer) van de variantie ligt op 
het individuele niveau, de sterkte van buurteffecten is in vergelijking met individuele 
effecten geringer en niet op alle indicatoren van beeldvorming worden buurteffecten 
vastgesteld (en bij autochtonen zijn ze in dit onderzoek niet gevonden).

5. In hoeverre zijn de voorspellingen van Putnam ook geldig voor Nederland?
De Amerikaanse politicoloog Putnam heeft de laatste jaren met zijn analyse van buurt-
effecten nogal wat stof doen opwaaien. Volgens Putnam heeft etnische diversiteit van 
de woonomgeving niet alleen een negatief effect op het vertrouwen in andere etnische 
groepen, maar ook ten aanzien van de eigen etnische groep. Zijn stelling is dat mensen 
in zwarte buurten in hun schulp kruipen, geen contacten onderhouden en helemaal 
niemand meer vertrouwen. In deze studie is gepoogd te bezien of deze zogenoemde 
constricttheorie (misschien het best te vertalen als de theorie van het vernauwende blik-
veld) opgaat voor Nederland. Met betrekking tot niet-westerse migranten blijkt het niet 
zo te zijn dat naarmate de wijk gekleurder is, niet-westerse migranten minder met leden 
van de eigen groep omgaan. Het tegendeel is juist het geval: hoe meer niet-westerse 
migranten in de woonbuurt, hoe meer contact migranten onderhouden met herkomst-
genoten. Helaas konden we een vergelijkbare analyse niet uitvoeren voor autochtone 
Nederlanders.
Een andere voorspelling is dat in zwarte wijken het vertrouwen in de eigen groep gering 
is. Gegevens hierover ontbreken. Wel is nagegaan of etnische concentratie samenhangt 
met negatievere opvattingen over de eigen groep, gemeten via de zogenoemde ‘gevoels-
thermometer’. De uitkomsten leveren geen aanwijzing dat de constricttheorie ook voor 
de Nederlandse situatie opgaat. Zowel de etnische concentratie als de mate van sociaal-
economische achterstand in de buurt spelen geen rol bij de beoordeling van de eigen 
etnische groep. Deze uitkomst geldt voor zowel autochtone Nederlanders als voor de vier 
grote migrantengroepen. Het is dus niet zo dat mensen in zwartere buurten of in buur-
ten met grotere sociaaleconomische achterstanden een negatievere houding hebben ten 
aanzien van de eigen etnische groep.
Meer in lijn van het werk van Putnam is de uitkomst van deze studie dat de etnische 
signatuur van de buurt de mate van interetnisch contact beïnvloedt. Een andere voor-
spelling van Putnam is dat etnische diversiteit in de buurt ongunstig uitwerkt voor 
sociaal vertrouwen. Verschillende studies in Nederland ondersteunen deze notie echter 
niet (b.v. Gijsberts et al. 2008; Völker 2008). Een andere reden om de voorspellingen van 
Putnam voor de Nederlandse situatie met enige terughoudenheid te bezien is dat in het 
Nederlandse onderzoek – en overigens ook in dat van Putnam – individuele kenmerken 
in de meeste gevallen belangrijker zijn dan buurtkenmerken. Voorts laten analyses in 
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deze studie zien dat de effecten van de buurt op diverse indicatoren van beeldvorming 
beperkt zijn, en bij autochtonen zelfs helemaal afwezig. Tot slot past de uitkomst dat 
autochtone Nederlanders in zwarte wijken relatief vaak contact onderhouden met niet-
westerse migranten niet goed in het door Putnam geschetste beeld.

6. Is er nu genoeg bekend over de betekenis van buurteffecten?
Een in dit rapport uitgevoerde inventarisatie van Nederlandse studies laat zien dat het 
onderzoek naar buurteffecten in de afgelopen 10 tot 15 jaar steeds beter is geworden. 
Ook in deze studie is weer een aantal stappen vooruit gemaakt. Er zijn meer domeinen 
van contact en beeldvorming onderzocht, er is rekening gehouden met een uiteen-
lopende waaier van buurtkenmerken met de sociaal-economische status van de buurt als 
belangrijkste aanvulling, er is getracht rekening te houden met de onderlinge correlatie 
tussen buurtkenmerken en de gekozen afbakening van de buurt is fijnmaziger en sluit 
beter aan dan eerder in onderzoek gebruikte indelingen op wat bewoners als een buurt 
beschouwen. Toch staan er nog verschillende vragen open. Zo is er in Nederland nog 
steeds betrekkelijk weinig bekend over buurteffecten op sociaal-economische positie, 
op verwerving van de Nederlandse taal en op religieus gedrag. Ook zou meer bekend 
moeten zijn over de mechanismen die de buurteffecten veroorzaken. Er zijn diverse 
theorieën die mechanismen aandragen (nabijheid, etnische competitie of juist contact, 
sociale controle), maar welke nu precies en op welke manier van invloed zijn is onvol-
doende duidelijk. Misschien wel het belangrijkste knelpunt is de vraag naar de causale 
richting van de gevonden relaties. Deze studie is gebaseerd op gegevens die op hetzelfde 
tijdstip zijn verzameld. Selectie-effecten kunnen de uitkomsten beïnvloeden en wel in de 
zin dat gevonden buurteffecten worden overschat. In de analyses is getracht om hiervoor 
zo goed mogelijk te controleren (controlevariabele voor selectie-effecten). Dit is zonder 
meer een verbetering met eerder onderzoek, maar uiteindelijk zijn panelgegevens nodig 
om weer een stap verder te komen.

7. Wat betekenen de uitkomsten van deze studie nu voor het beleid?
Dat moet worden ingegrepen in buurten met een hoge concentratie niet-westerse 
migranten is in het beleid al enige tijd geen issue meer. In de meest recente integra-
tiebrief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie krijgt de problematiek van 
segregatie en ruimtelijke concentratie uitgebreid aandacht en wordt deze als negatief 
voor de interetnische verhoudingen gezien. Het beleid van de rijksoverheid en de grote 
steden is daarom al geruime tijd gericht op het bereiken van een gedifferentieerde bevol-
kingssamenstelling in de buurt.
Wat betekenen de uitkomsten van deze studie nu voor deze door het beleid ingeslagen 
weg? Is het raadzaam of zijn betere alternatieven denkbaar? Om hier een zinnig antwoord 
op te geven moet in de eerste plaats worden bepaald welke gevolgen zijn toe te schrijven 
aan de ruimtelijke concentratie van niet-westerse groepen. Deze studie laat zien dat er 
een substantieel buurteffect is van etnische samenstelling van de buurt op de mate van 
interetnisch contact. Niet-westerse migranten gaan in zwarte wijken minder vaak om met 
autochtone Nederlanders dan niet-westerse migranten in gemengde en witte wijken. Er is 
sprake van een buurteffect, dat losstaat van kenmerken van buurtbewoners zoals bijvoor-
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beeld een laag opleidingsniveau of slechte beheersing van de Nederlandse taal. Het effect 
van zwarte wijken werkt bij autochtone Nederlanders precies andersom: zij gaan meer 
met migranten om dan wanneer ze in een witte wijk hadden gewoond. Hieruit vloeit dus 
voort dat meer autochtone Nederlanders in zwarte wijken tot meer interetnisch  contact 
zal leiden.
De invloed van de buurt op opvattingen van niet-westerse migranten over Nederland 
en autochtone Nederlanders is betrekkelijk gering. Niettemin blijkt dat niet- westerse 
migranten in zwarte wijken negatievere opvattingen hebben over autochtone 
Nederlanders dan niet-westerse migranten in gekleurde en witte wijken.
Ander onderzoek wijst uit dat er effecten van etnische concentratie zijn op het terrein 
van criminaliteit en veiligheid en op cohesie in de buurt, onder andere afgemeten aan 
contacten in de buurt en de waardering daarvan. Nederlands onderzoek wijst niet op 
duidelijke samenhangen tussen de etnische samenstelling van de wijk en de sociaal-
economische positie van individuen. Voor de kansen op onder meer werkloosheid, 
uitkeringsafhankelijk en armoede lijken individuele kenmerken, en dan met name het 
opleidingsniveau, veel belangrijker dan kenmerken van de buurt.

Er zijn dus buurteffecten, maar rechtvaardigen die in voldoende mate om op de buurt 
gericht beleid te voeren? Het antwoord op die vraag moet in de eerste plaats duidelijk-
heid bieden of de gevonden buurteffecten een maatschappelijk probleem opleveren. 
Met betrekking tot criminaliteit en veiligheid is dit evident, maar wanneer het gaat 
om de mate van interetnisch contact lopen de meningen uiteen. Men zou zich kunnen 
afvragen in hoeverre de geringe contacten tussen niet-westerse migranten en autoch-
tone Nederlanders een probleem zijn. Differentiatie tussen sociale groepen is ook in 
andere domeinen en langs andere lijnen zichtbaar. Hoger opgeleiden bijvoorbeeld gaan 
vooral om met andere hoger opgeleiden, zonder dat dit als een belangrijk maatschap-
pelijk probleem wordt gezien. De conclusie dat geringe contacten tussen niet-westerse 
migranten en autochtone Nederlanders daarom onproblematisch zijn gaat ons inziens 
echter wat snel. Er blijken – ook in deze studie empirisch vastgesteld – duidelijke relaties 
te zijn tussen wederzijds contact en wederzijdse beeldvorming. Bekend maakt bemind, 
zo lijkt het. Verder hangen interetnische contacten samen met een goede beheersing 
van het Nederlands, aan het zich thuisvoelen in en het zich identificeren met dit land en 
er zijn (zwakke) verbanden met kansen op de arbeidsmarkt (zie b.v. Dagevos en Gijsberts 
2008). Er zijn dus goede redenen om als beleidsmaker te investeren in de bevordering 
van wederzijds contact en acceptatie.

De volgende vraag is of dit moet via op de buurt gericht (mengings)beleid? De uitkomsten 
van dit onderzoek wijzen uit dat verschillen in individuele kenmerken veel belangrijker 
zijn dan verschillen in kenmerken van de buurt. Deze vaststelling wijst op het belang van 
beleid dat vooral de kenmerken van de bewoners beïnvloedt. Deze studie laat zien dat 
werk, opleidingsniveau, beheersing van de Nederlandse taal en generatie belangrijke vari-
abelen zijn die verschillen in interetnisch contact met en beeld vorming over autochtone 
Nederlanders verklaren. Voorts is er een samenhang tussen het onderhouden van inter-
etnisch contact tussen de verschillende domeinen: wie als werkende omgaat met iemand 
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van een andere etnische groep doet dit ook vaak in de vrije tijd. Hieruit volgt dat onder-
wijs-, arbeidsmarkt- en inburgeringsbeleid een belangrijke bijdrage kunnen leveren. 
Daarnaast vormt de beperking van de immigratie een  aangrijpingspunt om de interetni-
sche verhoudingen te verbeteren: nieuwe instroom van eerste generatie leidt doorgaans 
tot meer etnische concentratie en dempt het interetnisch contact.

Interetnisch contact kan natuurlijk ook in andere domeinen dan de buurt plaatsvinden. 
Deze studie laat zien dat op het werk leden van verschillende etnische groepen met 
elkaar in contact komen. Ook om die reden is het bevorderen van de arbeidsmarktpositie 
van niet-westerse migranten belangrijk. Aan de kant van het vrijwilligerswerk en ver-
enigingsleven (sport) zijn er tal van initiatieven gaande. Op gemeentelijk niveau bestaat 
een brede waaier aan projecten en initiatieven die het interetnisch contact beogen te 
bevorderen. Er bestaat echter grote onduidelijkheid over de effectiviteit ervan (Gijsberts 
en Dagevos 2007).

Daarnaast zijn er goede redenen om ook te proberen om de bevolkingssamenstelling 
in concentratiewijken en in witte wijken te veranderen. Uitermark en Duivendak (2005) 
hebben enkele jaren geleden gewezen op een interessante discrepantie tussen onder-
zoekers en beleidsmakers. Veel onderzoekers zijn op zijn zachtst gezegd huiverig om 
mengingsbeleid voor te stellen. Omdat buurteffecten vaak klein of afwezig zijn kan 
volgens hen het geld wat je in de buurt stopt beter aan onderwijs- en arbeidsmarktbeleid 
worden besteed. Beleidsmakers denken echter niet zozeer in termen van de effecten 
van de buurt op individuele positieverwerving en integratie. Beleidsmakers denken 
vooral op het niveau van de buurt, die leefbaar, veilig en economisch gezond moet 
worden. En daar is de instroom van hogere inkomensgroepen voor nodig die mogelijk 
gemaakt moet worden via herstructurering van de woningvoorraad. Dit vormt voor veel 
beleidsmakers dus aanleiding om de samenstelling van de buurtbevolking te veran-
deren. Hieraan voegen we de onderzoeksresultaten toe die zeker bij de verklaring van 
interetnisch contact op aanzienlijke buurteffecten wijzen. Op verschillende manieren 
kan ernaar worden gestreefd de bevolkingssamenstelling van buurten te veranderen (zie 
uitvoeriger Dagevos 2009; Gijsberts en Dagevos 2007). Het kan via gemengd bouwen: 
duurdere woningen in goedkope wijken, maar ook goedkope woningen in duurdere 
wijken. Verder kan menging worden bevorderd door slimme en inventieve vormen 
van woonruimteverdeling. In de huursector worden woningen veelal verdeeld via het 
zogenoemde advertentiemodel. Door dit model is discriminatie op de institutionele 
woningmarkt vrijwel verdwenen (Kullberg et al. 2009). Dit is een belangrijk gegeven. 
Niettemin heeft dit model ook nadelen. Zonder hier in detail op in te gaan, zijn er aan-
wijzingen dat deze verdelingssystematiek ruimtelijke concentratie in de hand werkt. 
Nieuwe vormen van woonruimteverdeling lijken dit tegen te gaan en in het land wordt 
hiermee op verschillende plaatsten geëxperimenteerd. Voorts liggen er mogelijkheden 
in het maken van afspraken tussen grote steden en randgemeenten op het punt van 
woonruimteverdeling en het bouwen van duurdere woningen in de grote gemeente en 
goedkopere woningen in de randgemeenten.
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1 Etnische concentratie en interetnische 
verhoudingen: contact en beeldvorming

1.1 Gevolgen van etnische concentratie voor interetnische verhoudingen

Dit onderzoek gaat over de vraag of kenmerken van de buurt bepalend zijn voor de con-
tacten tussen niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders en de manier waarop 
ze over elkaar denken en oordelen. Bij de kenmerken van de buurt gaat het vooral om de 
etnische samenstelling.
In de meest recente integratiebrief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie 
(w w i) krijgt de problematiek van segregatie en ruimtelijke concentratie uitgebreid aan-
dacht. Zij wordt als negatief voor de interetnische verhoudingen gezien:

Er is sprake van wantrouwen en fricties tussen bevolkingsgroepen en gebrek aan 
betrokkenheid bij anderen. In buurten waar grote aantallen nieuwe Nederlanders zich 
hebben gevestigd, ervaren vooral de bewoners die er van oudsher wonen de negatieve 
gevolgen van deze veranderingen (vrom/wwi 2009: 2).

De brief van de minister voor w w i stelt onomwonden dat in etnische concentratiebuur-
ten nauwelijks contact is tussen oude bewoners en nieuwkomers en waarschuwt voor 
het ontstaan van ‘parallelle gemeenschappen’ (v rom/w w i 2009: 12). De brief neemt 
duidelijk stelling tegen etnisch homogene buurten en niet voor de eerste keer worden 
maatregelen voorgesteld om ‘gemengd wonen in leefbare wijken’ mogelijk te maken   
(zie ook v rom/w w i 2007). Het beleid van de rijksoverheid en de grote steden is daarom 
al geruime tijd gericht op het bereiken van een gedifferentieerde bevolkingssamenstel-
ling in de buurt, niet alleen naar etniciteit maar ook naar sociaaleconomische positie.
Over de effecten van ruimtelijke concentratie van niet-westerse migranten bestaan ech-
ter veel vragen. De beschikbare kennis is bovendien nogal versnipperd. Of aangrijpen 
op de buurt inderdaad de verhoudingen tussen etnische groepen bevordert is dan ook 
niet de vraag. Deze beleidsvraag staat centraal in dit onderzoek. Enerzijds zijn in eerder 
onderzoek aanwijzingen te vinden dat de etnische samenstelling van de buurt invloed 
kan hebben op hoe men met elkaar omgaat en over elkaar denkt. Anderzijds brengt een 
buurtgericht beleid veel kosten met zich mee en kan het ook nadelige en onbedoelde 
effecten hebben. Met dit onderzoek beogen we meer licht te werpen op de kwestie of de 
etnische samenstelling van de buurt van invloed is op de onderlinge verhoudingen tus-
sen verschillende etnische groepen. Het gaat ons dan zowel om hoe men er met elkaar 
omgaat als hoe men over elkaar denkt. De nadruk ligt sterk op het wederzijdse karakter 
van deze verhoudingen. Dus niet alleen of migranten met autochtone Nederlanders 
omgaan en hoe ze over autochtone Nederlanders denken, maar ook het omgekeerde. 
Het gaat in dit rapport om interetnische verhoudingen. We kijken zowel naar gedrag 
(feitelijk contact) als naar houding (opvattingen over en weer) en sluiten daarmee aan  
bij Amerikaans onderzoek naar intergroup relations. Bovendien belichten we niet alleen 
de verhoudingen tussen autochtone Nederlanders en migranten, maar ook die tussen  
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etnische groepen onderling. Concentratiebuurten in Nederland zijn immers in de 
meeste gevallen multi-etnisch; er wonen altijd veel verschillende bevolkingsgroepen. 
Mono-etnische buurten bestaan in Nederland nauwelijks. Dit maakt het des te meer van 
belang te onderzoeken hoe al die verschillende groepen samenleven en tegen elkaar 
aankijken. We hebben onderzoek gedaan naar de onderlinge relaties en beeldvor-
ming tussen de vier grootste niet-westerse migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders) en de groep autochtone Nederlanders.

Behalve bij de beleidsdiscussie willen we aansluiten bij de wetenschappelijke discussie 
over dit thema. De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam stelde in het gerucht-
makende artikel ‘E pluribus unum’ (uit velen een), dat etnische diversiteit in de directe 
woonomgeving een bedreiging vormt voor de sociale verbanden in de samenleving 
(Putnam 2007). In etnisch diverse buurten zouden bewoners zich steeds meer terugtrek-
ken. Het onderlinge vertrouwen neemt af, wederzijdse hulp en samenwerking worden 
zeldzamer en het aantal vriendschappen loopt terug. Mensen kruipen in hun schulp. Het 
bijzondere is dat Putnam niet alleen stelt dat de gerichtheid op andere etnische bevol-
kingsgroepen vermindert, ook binnen de eigen etnische groep zouden het vertrouwen, 
de hulp en het contact afnemen. Deze stelling heeft ook in Nederland veel stof doen 
opwaaien en leidde tot soms heftige discussies in de media, politiek en beleidswereld. 
Wat velen al dachten werd nu door een gezaghebbende wetenschapper aangetoond: de 
aanwezigheid van veel niet-westerse migranten in een buurt zou onderlinge relaties en 
vertrouwen ondermijnen. Hierdoor zou de sociale cohesie in deze buurten onder druk 
komen te staan. Putnams spraakmakende conclusie was echter uitsluitend gebaseerd 
op onderzoek onder inwoners van de Verenigde Staten. Of de conclusie ook geldt voor 
Nederland, is een tweede. Vandaar dat Nederlandse onderzoekers zich al snel mengden 
in het debat. Sommigen ondersteunden de hypothese van Putnam, anderen relativeer-
den deze juist. De discussie tussen wetenschappers over de vraag of etnische diversiteit 
funest is voor de sociale samenhang is hiermee nog verre van beslecht. Is er nu wel of 
geen effect van de buurt? En: als dit effect gevonden wordt, heeft het een etnische of een 
sociaaleconomische oorzaak? En: voor welke kenmerken geldt het wel en voor welke 
niet?

Bij de vraag of de directe woonomgeving als zodanig invloed heeft, gaat het er om of het 
bij elkaar wonen van verschillende etnische groepen een eigen, zelfstandig effect heeft 
op de onderlinge relaties van inwoners in de buurt. We spreken hier van een context- of 
buurteffect. Dit is wat anders dan zogenoemde samenstellingseffecten; in dat geval wordt de 
mate van contact veroorzaakt door individuele kenmerken van mensen in een buurt, 
zoals opleiding en arbeidsmarktpositie. In dit onderzoek is het uitdrukkelijk om de 
buurteffecten te doen: juist de concentratie van mensen in kwetsbare posities, ook nog 
eens uit verschillende etnische groeperingen – die wellicht in veel gevallen elkaars taal 
niet spreken – leidt dan tot minder onderling contact in de buurt. De buurt an sich heeft 
een negatief effect. Het is belangrijk dit onderscheid te maken gezien de beleidsvraag 
op welke manier ingrijpen nodig is. Moet er iets aan de samenstelling van de buurt ver-
anderen (minder etnische concentratie) of moeten inspanningen meer gericht zijn op 
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emancipatie van individuele bewoners (bijvoorbeeld betere scholing)? Pas als de buurt 
de oorzaak zou zijn, heeft het zin om iets te veranderen aan de samenstelling; immers 
dan verklein je het probleem door kwetsbare groepen in een andere buurt te huisvesten. 
Anders is er alleen sprake van verplaatsing van de problemen.

1.2 De ruimtelijke verdeling van niet-westerse migranten in Nederlandse steden 
en buurten

Concentratie en segregatie
In navolging van Van Kempen et al. (2000) definiëren we ruimtelijke concentratie als de 
mate van groepering op een bepaalde plaats van personen met gelijke kenmerken. Het kan gaan om 
kenmerken als sociaaleconomische status, inkomen of etniciteit. Op dit laatste kenmerk 
richt dit onderzoek zich. Omdat er een duidelijke samenhang is tussen etnische concen-
traties en sociaaleconomische achterstanden (bv. Uunk en Dominguez Martinez 2002) 
bekijken we beide in samenhang.
De literatuur maakt vaak een onderscheid tussen concentratie en segregatie. Een buurt 
met een hoog aandeel niet-westerse migranten krijgt de aanduiding ‘concentratiebuurt’. 
De concentratie van migranten in bepaalde buurten houdt automatisch in dat verschil-
lende bevolkingsgroepen ruimtelijk gesegregeerd wonen. Ruimtelijke segregatie wil 
immers niets anders zeggen dan dat een groepering van personen met gemeenschappe-
lijke kenmerken niet gelijkmatig over de stedelijke ruimte is verdeeld (Massey 1988; Van 
Kempen en Bolt 2003).1 In ons geval betekent dit dat niet-westerse migranten niet even-
redig over de buurten in een stad zijn gehuisvest. Beide begrippen zijn uitingsvormen 
van eenzelfde verschijnsel. Dit wil overigens niet zeggen dat een hogere concentratie 
migranten automatisch tot een grotere mate van segregatie leidt. Als de groei van het 
aantal migranten bijvoorbeeld vooral plaatsvindt in buurten waar al veel migranten 
wonen, dan neemt zowel de concentratie als de segregatie toe. Als de concentratie ech-
ter gelijkmatig toeneemt in buurten waar veel migranten wonen én in buurten waar dit 
niet zo is, wonen migranten meer verspreid over de stad en neemt de segregatie dus af, 
terwijl de etnische concentratie tegelijkertijd toeneemt. Dit laatste is bijvoorbeeld in 
Rotterdam het geval (zie bv. Kullberg et al. 2009).

In de grote steden
Niet-westerse migranten wonen vanouds geconcentreerd in het westen van het land en 
daarbinnen in de vier grote steden: 39% van de niet-westerse bevolking woont in een van 
de vier grote steden. Dit geldt het meest voor Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders 
en mindere voor Turkse en Antilliaanse Nederlanders en overige niet-westerse migran-
ten. Ter vergelijking: van de totale bevolking van Nederland woont circa 13% in een 
van de vier grote steden. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is ruim een op de drie 
 inwoners van niet-westerse afkomst.
Buiten de vier grote steden is er maar een beperkt aantal steden waar het percentage 
niet-westerse migranten boven de 11% uitkomt (het gemiddelde in Nederland). Dit 
zijn voornamelijk steden als Almere en Eindhoven en voormalige industriesteden als 
Enschede. Als kleinere gemeenten al hogere concentraties migranten hebben, zijn dit 
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bijna altijd randgemeenten van de grote steden, zoals Diemen, Capelle aan den IJssel en 
Zoetermeer. Dit betekent dat in veruit de meeste gemeenten in Nederland slechts enkele 
procenten van de bevolking van niet-westerse herkomst zijn.

In buurten
De oververtegenwoordiging in de grote steden is op buurtniveau gereproduceerd. Zo 
zijn er in de grote steden aardig wat buurten waar de meerderheid van de bevolking van 
niet-westerse origine is; in totaal 49 buurten (postcodegebieden). Daar wonen ruim 
een half miljoen mensen (3% van de Nederlandse bevolking, cijfers per 1 januari 2008). 
Van de mensen van niet-westerse herkomst woont bijna een op de vijf (320.000 perso-
nen) in een buurt waar de meerderheid van niet-westerse origine is, merendeels van 
Surinaamse, Turkse en Marokkaanse komaf. Van alle etnische groepen wonen vluchte-
lingengroepen het minst vaak in dergelijke buurten.
Hoe zien deze concentratiebuurten er qua samenstelling uit? In de literatuur worden 
eenzijdig samengestelde buurten (gedomineerd door één groep) vaak als bevorde-
rend voor gettovorming gezien (zie bv. Tesser et al. 1995 voor een bespreking). Maar 
ook etnische diversiteit kan een factor van betekenis zijn. Men kan zich afvragen of de 
aanwezigheid van veel verschillende groepen die elkaars taal en die van het bestem-
mingsland niet spreken wel zo bevorderlijk is voor de cohesie (zie Putnam 2007). In 
Nederland is een etnische concentratiebuurt echter veelal ook een etnisch diverse 
buurt. In een buurt met veel niet-westerse migranten wonen dus ook altijd veel verschil-
lende groepen. Oftewel, er zijn weinig mono-etnische buurten in Nederland (behalve 
natuurlijk witte ). Er zijn in Nederland slechts enkele buurten die je als mono-etnisch 
kunt bestempelen, bijvoorbeeld buurten met ongeveer de helft Marokkaanse of Turkse 
Nederlanders. Maar ook deze buurten bestaan dus voor zeker de helft uit andere etnische 
groepen (inclusief autochtone Nederlanders).

1.3 Onderzoeksvragen

In dit rapport werken we de relatie tussen etnische concentratie en interetnische ver-
houdingen in twee richtingen uit. Allereerst kijken we naar de effecten van etnische 
concentratie op interetnisch contact. Gaan verschillende etnische groepen (autochtone 
Nederlanders en niet-westerse migranten, maar ook migrantengroepen onderling) met 
elkaar om en verschilt dit contact naar samenstelling van de woonbuurt? In navolging 
van Snel en Boonstra (2005) verstaan wij in deze studie onder interetnisch contact de mate 
waarin leden van diverse etnische groepen (migranten en autochtone Nederlanders) onderling contact 
hebben en informele sociale relaties met elkaar onderhouden. Het betreft dus groepsoverstijgende 
sociale contacten en netwerken, of, om aan te sluiten bij Putnam (2000), het gaat om 
bridging (groepsoverstijgende contacten). We kijken dus niet naar sociaal contact en de 
vorming van sociale netwerken in het algemeen.
Anders dan in eerdere publicaties (van het Sociaal en Cultureel Planbureau en andere) 
onderscheiden we verschillende domeinen waarin contact kan plaatsvinden: op het 
werk, in de buurt, in verenigingen, in vriendschappen, in relaties, op het internet, op 
de sportclub. Nog niet eerder is zo uitgebreid het contact tussen verschillende etnische 
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groepen in Nederland in kaart gebracht. Tot voor kort ging het onderzoek uit van een vrij 
beperkte definitie en meting van sociaal contact, was er geen aandacht voor de samen-
hang tussen verschillende domeinen van contact en was er weinig aandacht voor de 
rol van de meerderheidsgroep (maar zie Gijsberts en Dagevos 2005). Op al deze punten 
beogen we vooruitgang te boeken.
Ten tweede richten we ons in dit rapport op de relatie tussen etnische concentratie en 
wederzijdse beeldvorming. We onderzoeken of verschillende bevolkingsgroepen anders 
over elkaar oordelen al naar gelang de etnische concentratie van de woonbuurt. Niet 
alleen bekijken we dit voor wederzijdse opvattingen tussen autochtone Nederlanders 
en niet-westerse migranten, maar ook kijken we naar opvattingen tussen migranten-
groepen onderling. Ook hier onderscheiden we meer dimensies van beeldvorming dan 
voorheen.
Nadat we de vraag hebben beantwoord of etnische concentratie schadelijk is voor de 
interetnische verhoudingen, staan we ook stil bij de door Putnam opgeworpen hypo-
these dat in etnisch diverse buurten niet alleen de gerichtheid op andere etnische 
bevolkingsgroepen afneemt, maar dat ook binnen de eigen etnische groep het vertrou-
wen, de hulp en het contact afnemen. We onderzoeken of het inderdaad zo is dat een 
concentratie van niet-westerse migranten in een woonbuurt tot minder contact binnen 
de eigen groep leidt (minder bonding), alsmede tot een negatiever oordeel over de eigen 
bevolkingsgroep.

In Nederland is er vergeleken met andere landen al behoorlijk veel kennis op dit vlak. 
Toch zijn er lacunes. In eerder onderzoek over interetnisch contact lag het zwaartepunt 
vooral bij de vraag of migranten wel contact met autochtone Nederlanders hebben of, 
breder, hoe het zit met de oriëntatie van niet-westerse migranten op de Nederlandse 
samenleving. Beeldvormingsonderzoek beperkte zich hoofdzakelijk tot het omgekeerde: 
hoe denken autochtone Nederlanders over niet-westerse migranten? Deze studie richt 
zich juist op het wederzijdse karakter. Daarnaast kijken we naar contacten en opvat-
tingen tussen migrantengroepen onderling. Hebben Turkse Nederlanders bijvoorbeeld 
contact met Marokkaanse Nederlanders en hoe denken zij over personen uit andere 
etnische groepen?

Tot nu toe richtte onderzoek zich voornamelijk op de effecten van etnische concentratie, 
waarbij alle etnische groepen op een hoop werden geveegd. Uit de literatuur is echter 
bekend dat de grootte van de eigen etnische groep in de buurt van belang is. We kijken 
daarom ook naar de aandelen van de eigen etnische groep in de buurt. Betekent de 
aanwezigheid van veel herkomstgenoten in de buurt dat men meer op de eigen groep 
gericht is en is dit dan slecht voor het contact met en de opvattingen over andere groe-
pen? Ook gaan we in op de vraag of een snelle verandering in de samenstelling van een 
buurt tot (aanvullende) negatieve effecten leidt en hoe het zit met de verwevenheid van 
etnische en sociaaleconomische concentratie? Dit laatste onderwerp is in onderzoek 
onderbelicht gebleven, terwijl het uitermate relevant is omdat juist het samengaan van 
etnische concentratie met sociaaleconomische achterstanden in buurten tot problemen 
lijkt te leiden.
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Concreet luiden de onderzoeksvragen:
– In hoeverre onderhouden etnische groepen in Nederland binnen verschillende 

domeinen (bv. werk, buurt, vriendschap) contact met elkaar?
– In hoeverre verschillen etnische groepen in opvattingen over elkaar (beeldvorming) 

en over kansen in Nederland (ervaren acceptatie en discriminatie)?
– Wat is hierin de betekenis van kenmerken van de buurt (naast individuele kenmerken) 

en verschilt deze voor diverse domeinen van contact en verschillende soorten opvat-
tingen?

1.4 Aanpak

Dit rapport onderzoekt de gevolgen van etnische concentratie via bestaande literatuur 
en eigen empirische analyses. Die laatste betreffen vooral de relatie tussen etnische 
concentratie en interetnische verhoudingen.

Literatuuronderzoek
We trachten een zo volledig mogelijk beeld te geven van Nederlands, vooral kwantitatief, 
onderzoek naar gevolgen van etnische concentratie in brede zin. We bespreken niet 
alleen eventuele effecten van concentratie op sociale contacten en beeldvorming, maar 
ook op sociaal-culturele en sociaaleconomische integratie van migranten alsmede op 
leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang.
Met deze literatuurverkenning kunnen we schetsen wat het belang van buurteffecten 
is in Nederland. Bovendien kunnen we aangeven wat de lacunes van eerder onderzoek 
zijn. Wat weten we nog niet? Maar ook: wat is niet ‘goed’ onderzocht? We beogen met dit 
onderzoek op sommige van deze punten vooruitgang te boeken.

Theoretische inbedding
Vervolgens spitsen we ons onderzoek toe op de relatie tussen etnische concentratie en 
interetnische verhoudingen. We benutten de internationale (met name Amerikaanse) 
literatuur om theoretische verwachtingen te formuleren en de vraag te beantwoorden 
waarom er een effect van de buurt zou zijn op de verhoudingen tussen etnische groepen, 
of waarom juist niet.

Empirisch onderzoek
Met enquête-onderzoek onder niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders, 
het Survey Integratie Minderheden (si m) 2006, beantwoorden we de onderzoeksvragen 
(zie Dagevos et al. 2007). Dit betekent dat voor het eerst landelijke gegevens beschik-
baar zijn om effecten van concentratie te bepalen. Het si m heeft als groot voordeel dat 
meer metingen dan voorheen beschikbaar zijn van contacten tussen etnische groepen, 
bijvoorbeeld op het werk, in het verenigingsleven, in de buurt en in vriendschappen. 
Om wederzijdse beeldvorming in kaart te brengen is eveneens uitgebreide informatie 
beschikbaar, zoals ervaren acceptatie, etnische distantie, stereotyperingen en opvattin-
gen tussen etnische groepen onderling.
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Om de effecten van de concentratie van niet-westerse migranten zo goed mogelijk te 
kunnen vaststellen, voeren we multilevel-analyses uit. Zo kunnen we achterhalen of er 
zelfstandige effecten van etnische concentratie zijn of dat verschillen tussen buurten 
puur te wijten zijn aan de samenstelling van de bevolking in plaats van aan individuele 
kenmerken. We gebruiken de indeling in buurten die gemeenten zelf hanteren. Naast 
een buurtcontext onderscheiden we ook een stedelijke context in de analyses. We bren-
gen de buurt- en stadscontext in kaart door zo veel mogelijk kenmerken mee te nemen.

1.5 Opbouw van het rapport

Hoofdstuk 2 bevat de bevindingen uit de Nederlandse literatuur. De centrale vraag is 
of er in Nederland sprake is van een (negatief ) effect van het wonen in een concentra-
tiebuurt en zo ja, voor welke kenmerken dit wel of niet geldt. Hoofdstuk 3 gaat in op 
de verbanden die op theoretische gronden te verwachten zijn tussen etnische con-
centratie en interetnisch contact en beeldvorming. Hoofdstuk 4 bespreekt de aanpak 
van ons empirisch onderzoek en geeft aan op welke punten we vooruitgang beogen te 
boeken. Hoofdstuk 5 beschrijft de verschillen tussen etnische groepen in verschillende 
domeinen van sociaal contact en bekijkt of er een (bivariate) relatie is tussen etnische 
concentratie en deze vormen van contact. Hoofdstuk 6 verlegt de aandacht naar interet-
nische beeldvorming. Wederom volgen beschrijvingen van verschillen tussen etnische 
groepen in opvattingen over elkaar. Hoofdstuk 7 onderzoekt of de relatie tussen etnische 
concentratie en interetnisch contact overeind blijft in multivariate analyses, en of er dus 
ook echt sprake is van een concentratie-effect. Hoofdstuk 8 behandelt de vraag of opvat-
tingen tussen bevolkingsgroepen te maken hebben met de buurt waarin men woont.

Terminologie
In dit rapport spreken we over niet-westerse migranten en hun nakomelingen en niet 
over allochtonen zoals we in eerdere scp-rapporten gewend waren. Om stilistische 
redenen spreken we in de tekst soms alleen over niet-westerse migranten, maar dat is 
met inbegrip van de tweede generatie. De redenen om de terminologie te wijzigen zijn 
toegelicht in het jongste Jaarrapport integratie (Gijsberts en Dagevos 2009). Voorts spre-
ken we niet langer over Turken, maar over Turkse Nederlanders of personen van Turkse 
herkomst/komaf/origine (hetzelfde geldt uiteraard voor de andere etnische groepen).

Noten
1 Massey (1988) spreekt dan over de dimensie evenness (de mate waarin groepen evenredig over wijken 

verspreid wonen. Daarnaast onderscheiden de auteurs nog vier andere dimensies van ruimtelijke 

segregatie: exposure (mate van potentieel contact), concentration (de relatieve ruimte die niet-westerse 

migranten in een stad innemen), centralization (de mate waarin migranten dicht bij het centrum van 

een stad wonen) en clustering (de mate waarin de wijken waarin migranten wonen geclusterd zijn).
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2 Buurteffecten in Nederland: een overzicht van de 
literatuur

2.1 Maakt de buurt verschil? Drie antwoorden

Dit hoofdstuk inventariseert Nederlands onderzoek naar buurteffecten. We onder-
scheiden studies die zich specifiek richten op (sociaaleconomische en sociaal-culturele) 
integratie van de niet-westerse bevolking en studies die zich op de gehele bevolking 
richten. Deze inventarisatie heeft dus niet alleen betrekking op studies naar interetnisch 
contact en wederzijdse beeldvorming, waar de rest van dit rapport zich op concentreert.
Bij de inventarisatie van de literatuur is op zoek gegaan naar het zogeheten buurteffect; 
heeft het wonen in bepaalde buurten een eigenstandig effect op de integratie en leef-
situatie? Ofwel: is de buurt meer dan de optelsom van de bewoners? Met betrekking tot 
de kenmerken van de buurt gaat de belangstelling primair uit naar de etnische samen-
stelling van de buurt (‘concentratiewijken’). Ook studies die de sociaaleconomische 
status van een buurt centraal stellen vormen onderdeel van deze inventarisatie. Tevens 
zijn er onderzoeken uitgevoerd die diverse buurtkenmerken zoals etnische concentratie 
en sociaaleconomische status combineren. Over de bevindingen van deze literatuur-
inventarisatie is eerder gepubliceerd in Dagevos (2009).

Buurt doet er niet toe
In de literatuur zijn globaal drie antwoorden te vinden op de vraag naar buurteffecten 
(o.a. Bolt et al. 1998; Van der Laan Bouma-Doff 2004). Het eerste antwoord stelt dat de 
buurt er eigenlijk niet meer toe doet, er bestaan geen buurteffecten (meer). Mede door 
moderne transport- en communicatiemiddelen is de ruimtelijke schaal van sociale 
relaties het buurtniveau ontstegen. Mensen maken steeds meer deel uit van communities 
without propinquity (Webber 1963). De plek waar men woont is voor contacten, normatieve 
opvattingen en de kansen op werk onbelangrijk geworden (zie bv. Van Kempen 1999, 
Ostendorf en Musterd 2005, en van vroeger datum Van Doorn 1955). Daaraan wordt nog 
wel toegevoegd dat zeker in een Europese, dus daarmee ook in een Nederlandse, con-
text de aandacht voor buurteffecten nogal overtrokken aandoet. Veel onderzoek naar 
buurteffecten is afkomstig uit de Verenigde Staten (vs) en de bevindingen laten zich 
niet zo maar overplanten naar Nederland. Er zijn volgens genoemde auteurs in elk geval 
twee fundamentele verschillen. Ten eerste is het niveau van de segregatie in Nederland 
aanzienlijk geringer dan in de vs en gaat het altijd om multi-etnische wijken en niet om 
mono-etnische wijken zoals vaak in de vs. Daarnaast dempt in Nederland de verzor-
gingsstaat in belangrijke mate de sociaaleconomische verschillen, waardoor personen 
minder snel hun baan verliezen en minder diep terugvallen. Buurteffecten zouden om 
die reden in Nederland minder kans krijgen.

Concentratiebuurten hebben negatieve effecten
Een ander perspectief is dat de buurt er nog wel degelijk toe doet en van belang is voor 
de levenskansen van personen en instituties. Een groot deel van deze literatuur wijst 
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op de negatieve gevolgen van segregatie en concentratie. Er worden diverse mechanis-
men onderscheiden die verantwoordelijk zouden zijn voor ongunstige buurteffecten 
(zie hoofdstuk 3). Uit de concentratiewijken is de werkgelegenheid verdwenen, waar-
door bewoners afgesneden raken van kansen op de arbeidsmarkt (Wilson 1987, 1996, 
Massey en Denton 1993). Verschraling van voorzieningen in achterstandswijken zoals 
scholen, financiële diensten en ziekenzorg zou een andere factor zijn achter geringere 
levens kansen van bewoners in dergelijke buurten. Voorts ziet men in het ontbreken 
van relevante contacten met individuen en instituties een mechanisme dat leidt tot 
achterstand van bewoners in bepaalde wijken. Een ander belangrijk mechanisme wordt 
gezocht in de gevolgen van het wonen in achterstandswijken voor aspiraties en oriënta-
ties (socialiserend mechanisme). Als gevolg van de ontoegankelijkheid tot werk ontstaan 
er opvattingen en gedrag die de achterstand alleen maar vergroten (culture of poverty, 
Lewis 1966).

Concentratiebuurten hebben positieve effecten
Verschillende onderzoekers uiten kritiek op de nadruk op de negatieve gevolgen van 
het wonen in concentratiewijken. De homogeniteit van buurten zou net zo goed kan-
sen kunnen bieden, bijvoorbeeld voor wederzijdse steun en solidariteit en voor werk, 
veelal via etnisch ondernemerschap. Auteurs als Portes en Rumbaut zien ruimtelijke 
concentratie juist als stimulerende factor voor economische en politieke emancipatie. 
In plaats van de hypothese dat de buurt fungeert als kader voor uitsluiting is de buurt 
juist een kader voor insluiting. Portes heeft het hier over embeddedness ter aanduiding van 
de wederkerige relaties van bewoners van een bepaald gebied. Deze gedachtegang sluit 
nauw aan bij de ethnic enclave thesis, die vooral bij etnisch ondernemerschap de voordelen 
van onderlinge contacten tussen leden van etnische groepen benadrukt (bv. Wilson en 
Portes 1980).

In dit hoofdstuk kijken we welk perspectief de meeste zeggingskracht heeft voor 
Nederland. Daartoe zijn overwegend kwantitatieve studies bekeken; zij zijn ons inziens 
het meest geschikt om te bepalen of er een buurteffect bestaat. Zoals gezegd onder-
scheiden we studies die nagaan of er buurteffecten zijn op de (sociaal-economische en 
sociaal-culturele) integratie van niet-westerse migranten en studies die buurteffecten 
onderzoeken voor de gehele bevolking. Concreet bespreken we achtereenvolgens studies 
naar buurteffecten en:
– sociaaleconomische positie van migranten (o.a. werkloosheid, inkomen);
– sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten (o.a. sociale contacten, taal, 

religie);
– interetnische beeldvorming (opvattingen van autochtone Nederlanders over migran-

ten en omgekeerd);
– sociaaleconomische positie van de gehele bevolking;
– sociale cohesie (w.o. de Putnam hypothese);
– criminaliteit en onveiligheid.
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2.2 Buurteffecten en de sociaaleconomische en sociaal-culturele positie van 
niet-westerse migranten

2.2.1  Sociaaleconomische positie

Als startpunt nemen we twee studies uit midden jaren negentig (Belier et al. 1994, Tes-
ser et al. 1995). Het was in die tijd pionieren om gegevens te krijgen over kenmerken van 
de buurt. Belier et al. aggregeren gegevens van individuele respondenten uit de Survey 
Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen (sp va-1991) naar het wijkniveau. 
Zij vinden betrekkelijk zwakke verbanden tussen etnische woonconcentratie en de bru-
toparticipatie, de werkloosheid en het inkomen. Het meest uitgesproken zijn nog de 
verschillen bij de Antilliaanse groep.
De Rapportage Minderheden 1995 (Tesser et al. 1995) gaat uitgebreid in op de ruimtelijke 
spreiding van niet-westerse groepen en op de mogelijke effecten van het wonen in con-
centratiebuurten op verschillende indicatoren van integratie. Gegevens over etnische 
woonconcentratie worden ontleend aan schattingen van het aandeel migranten door de 
buurtbewoners zelf. Dit blijkt behoorlijk te corresponderen met de feitelijke gegevens 
en is in vergelijking met Belier et al. duidelijk een stap vooruit. In het opleidingsniveau 
van de kinderen wordt geen samenhang gevonden met etnische woonconcentratie. Bij 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders is sowieso geen samenhang zichtbaar; bij personen 
afkomstig uit Suriname en de Antillen blijken deze terug te voeren tot samenstellings-
effecten, vooral het lagere opleidingsniveau van de ouders in concentratiewijken. Bij 
de Turkse en Marokkaanse Nederlanders blijkt er geen verband te bestaan tussen de 
omvang van de werkloosheid en de etnische concentratie van de buurt. Bij Surinaamse en 
vooral Antilliaanse Nederlanders is dit wel het geval. De auteurs zijn voorzichtig om deze 
bevindingen te interpreteren als een ‘concentratie-effect’. Er zijn slechts samenhangen 
onderzocht. Welk causaal mechanisme achter deze samenhangen zit is niet duidelijk. 
Verder, en dit geldt voor al het cross-sectionele onderzoek naar buurteffecten, kunnen 
selectie- of filteringsprocessen van invloed zijn op de concentratie van werklozen in 
bepaalde wijken (zie ook hoofdstuk 4, vooral § 4.4). Kort gezegd komt het erop neer dat 
in wijken met veel goedkope woningen werkenden wegtrekken en werklozen uit andere 
wijken instromen. Door wat later in de literatuur ook wel selectieve migratie is genoemd, 
neemt de werkloosheid in een wijk toe. Dit zou kunnen bijdragen aan het ontstaan van 
buurteffecten (bv. armoedecultuur, ontbreken functionele netwerken), maar het ligt in 
de rede dat de gevonden ‘buurteffecten’ in elk geval voor een deel zijn toe te schrijven 
aan de ongunstige kenmerken van de bewoners van de wijk. Niet de sociale processen 
in een wijk zijn verantwoordelijk voor een verhoogde kans op werkloosheid, maar de 
eigenschappen van de personen in die wijk zelf. In dat laatste geval is geen sprake van een 
buurt- of concentratie-effect. Zoals gezegd rijst deze vraag in alle studies waarin de gege-
vens op een tijdstip zijn verzameld. We komen hier dan ook verschillende keren op terug. 
Over de analyse van Tesser et al. (1995) kan nog worden opgemerkt dat alleen is gecontro-
leerd voor opleidingsverschillen. Er kunnen andere kenmerken in het spel zijn die niet 
gedekt zijn door opleidingsverschillen. Ook om die reden moet voorzichtigheid worden 
betracht bij interpretaties in termen van concentratie-effecten.
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Als we kijken naar de samenhang tussen woonconcentratie en inkomen, zien we dat bij 
de Turkse en Marokkaanse Nederlanders bivariaat al geen sprake is van een samenhang, 
en dat bij Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders deze wegvalt na controle voor onder 
meer beheersing van de Nederlandse taal en het opleidingsniveau.
Alles bijeengenomen blijkt dat de zelfstandige betekenis van de buurt op het opleidings-
niveau van kinderen, de werkloosheid en het inkomen nagenoeg afwezig is. Als er al een 
samenhang bestaat, is die doorgaans toe te schrijven aan positiebepalende kenmerken 
van individuen. Verder is het proces van selectieve migratie waarschijnlijk van belang, 
waardoor gevonden ‘buurteffecten’ worden overschat.

Tot op zekere hoogte is de studie van Uunk (2001) een vervolg op de analyses van 
Tesser et al. (1995). Uunk benut de gegevens van de sp va-1994 en 1998 om te bepalen 
of er een samenhang bestaat tussen het wonen in bepaalde wijken en de onderwijs- 
en arbeidsmarktpositie van de vier grootste niet-westerse groepen in Nederland. 
Gegevens over de etnische concentratie van de buurt zijn ontleend aan de Gemeentelijke 
Basisadministratie (gba). Bij de meeste bevolkingsgroepen blijkt tussen etnische woon-
concentratie en het opleidingsniveau van de kinderen geen samenhang te bestaan. 
Enige uitzondering is de Marokkaanse groep, waar voor het jaar 1994 wel een verband is 
gevonden, ook wanneer rekening is gehouden met het opleidingsniveau van de ouders. 
De onderzoeker hecht aan deze uitkomst niet veel waarde omdat het uitsluitend in één 
jaar en bij één groep is gevonden.
Wel blijkt er een verband te bestaan tussen het wonen in een concentratiewijk en de kans 
op werkloosheid. Het verband is echter niet sterk. Bij Turkse, Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders bestaan relatief nog de grootste verschillen; bij Marokkaanse Nederlanders 
zijn deze afwezig. Dit laatste duidt evenwel niet op een betere positie; de werkloosheid 
van Marokkaanse Nederlanders in wittere wijken is ook hoog. Bij deze analyse is gecon-
troleerd voor het opleidingsniveau. Dat ook na deze controle de samenhang tussen 
woonconcentratie en werkloosheid blijft bestaan kan op een concentratie-effect duiden. 
De uitkomst kan, zo merkt ook Uunk op, eveneens te maken hebben met selectieve 
migratie.1

Analyses naar de samenhang tussen woonconcentratie en beroepsprestige en arbeids-
inkomen wijzen evenmin op sterke verbanden. Wanneer wordt gecontroleerd voor 
opleidingsniveau vallen de samenhangen bij beroepsprestige grotendeels weg; bij 
arbeidsinkomen resteren bij sommige groepen nog betrekkelijke zwakke verbanden.
Net als Belier et al. (1994) en Tesser et al. (1995) concludeert Uunk dat er slechts een 
zwakke samenhang bestaat tussen het aandeel niet-westerse migranten in de wijk en de 
sociaaleconomische positie. Wanneer het gaat om de werkloosheidskansen zijn de aan-
wijzingen voor buurteffecten nog het sterkst. Ook in deze studie is echter maar op een 
tamelijk globale wijze gecontroleerd voor andere kenmerken (leeftijd, geslacht, oplei-
dingsniveau), is geen gebruik gemaakt van multilevel-analyse en kan selectieve migratie 
een rol spelen bij deze samenhangen.

Het onderzoek van Uunk is door het gebruik van buurtgegevens uit de gba een dui-
delijke verbetering ten opzichte van het ‘vroege’ werk van Belier et al. en Tesser et al. 
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Wel is, zoals gezegd, slechts een beperkt aantal controlevariabelen in de analyse 
opge nomen. Een meer uitgebreide analyse is uitgevoerd door Van der Laan Bouma-
Doff (2005). Zij kijkt onder meer naar de samenhang tussen het aandeel niet-westerse 
migranten in de wijk en nettoparticipatie, werkloosheid, functieniveau en netto-
uurloon. Ze maakt gebruik van de sp va 2002 waaraan via de gba gegevens over het 
aandeel niet-westerse migranten in de buurt zijn gekoppeld. Omdat het wijkniveau een 
beperkte bijdrage levert aan de verklaring van nettoparticipatie (7%) is geen gebruik 
gemaakt van multilevel-analyse, maar van normale regressieanalyse. In deze analyse 
wordt naast opleidingsniveau onder meer gecontroleerd voor generatie, beheersing 
van de Nederlandse taal, sociale contacten met autochtone Nederlanders en culturele 
oriëntatie. Ook uit deze analyses blijkt de beperkte betekenis van buurteffecten. Voor 
nettoparticipatie en werkloosheid wordt een klein, maar significant effect gevonden. 
Voor functieniveau en inkomen is dit niet het geval.

Pinkster (2008) probeert via een combinatie van survey- en meer kwalitatief onder-
zoek greep te krijgen op de betekenis van de buurt voor de arbeidsmarktpositie. Haar 
onderzoek speelt zich af in een arme buurt (Transvaal-Noord) en een gemengde buurt 
(Regentessekwartier), beide in Den Haag. De onderzoeker gaat in het bijzonder op zoek 
naar de rol van sociale netwerken in deze buurten en de effecten ervan op de sociale 
hulpbronnen en socialisering van de bewoners. In het survey zijn 399 responden-
ten betrokken; het kwalitatieve onderzoek bestaat uit interviews met professionals 
werkzaam in de buurt en met een veertigtal bewoners van Turkse, Marokkaanse en 
Surinaams-Hindoestaanse komaf. Het onderzoeksdesign is dus duidelijk anders dan dat 
van de eerder besproken onderzoeken.
Wat als eerste opvalt aan Pinksters onderzoek is dat bewoners van beide buurten zeer 
vaak contacten onderhouden met familie en vrienden en kennissen die in de buurt 
wonen. De sociale betekenis van de buurt is groot. Niettemin beschikken betrekkelijk 
weinig bewoners over werkgerelateerde steun (bv. hulp van een kennis bij het vinden 
van werk, een familielid dat een vakantiebaantje kan regelen). Dergelijke steun van 
contacten in de buurt ontvangen bewoners van de arme wijk vaker dan bewoners van 
de gemengde wijk. Laatstgenoemden vinden vooral werkgerelateerde steun van perso-
nen buiten hun buurt. De sociaaleconomische samenstelling van het netwerk in beide 
buurten verschilt vooral in diversiteit: in de gemengde buurt hebben bewoners in hun 
netwerk personen met meer uiteenlopende sociaaleconomische posities, terwijl die 
in de arme buurt overwegend uit personen met een lage sociaaleconomische posities 
bestaan. De auteur spreekt hier van ‘vernauwde sociale netwerken’. Een verdere analyse 
laat zien dat er een significante relatie bestaat tussen de sociaaleconomische diversiteit 
van het netwerk en het vinden van werk, maar factoren als opleidingsniveau en etnische 
herkomst zijn belangrijker.
Kenmerkend voor de werking van vernauwde sociale netwerken is dat ze overwegend 
toeleiden naar minder aantrekkelijke banen, waar geen ervaring wordt opgedaan die 
leidt tot opwaartse mobiliteit: dead end jobs in het secundaire segment. Dergelijke bevin-
dingen doen denken aan het onderzoek van Veenman (1996) onder tweede generatie 
niet-westerse jongeren in grootstedelijke wijken. Ook hij stelde vast dat de netwerken 
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in deze wijken beperkt functioneel waren en, voor zover ze al naar werk leidden, vooral 
toegang gaven tot werk met weinig perspectief. Vaak betrof het baantjes in het eigen 
etnische circuit. Pinkster wijst op de betekenis van buurt- en welzijnsinstellingen 
waar niet-westerse jongeren werk vinden. Voor deze instellingen is het een voordeel 
dat een deel van het personeel de taal spreekt en contacten heeft met de niet-westerse 
bevolking in de buurt. Dergelijke ‘etnische functies’ (zoals Dagevos en Veenman (1992) 
ze destijds noemden) hebben eveneens de naam dat de doorstroommogelijkheden 
beperkt zijn. Met het aanvaarden van dergelijke banen stapt men als het ware in een 
mobility trap. Interessant is verder dat Pinkster aanwijzingen vindt voor een ‘cultuur van 
werkloosheid’, al haast ze zich te melden dat deze niet wijdverspreid lijkt te zijn. Het 
gaat bijvoorbeeld om de beslissing om van school te gaan om met een huwelijksmigrant 
te trouwen, of om niet naar werk te zoeken vanwege de hoogte van de uitkering of de 
noodzaak te moeten verhuizen.
Pinksters onderzoek is interessant omdat het een poging doet mechanismen van buurt-
effecten bloot te leggen. Dat eenzijdig samengestelde netwerken een beperkt en voor de 
langere termijn misschien wel nadelig effect hebben op de loopbaan is in dit opzicht van 
belang. Datzelfde geldt voor de vaststelling dat ook achterstandsbuurten een belangrijke 
bron van sociale contacten zijn, die vooral van belang zijn voor steun in de privésfeer  
(en minder dus voor de arbeidsmarktpositie).

Conclusie
De eerste conclusie is dat buurteffecten beperkt lijken voor de sociaal-economische posi-
tie van niet-westerse migranten. De literatuur vindt doorgaans geen of slechts zwakke 
effecten. Bovendien kan het belang van buurteffecten nog verder afnemen wanneer 
meer rekening was gehouden met ten eerste andere relevante, maar niet gemeten ken-
merken en tentweede selectieve migratie, die de causale aanspraken van buurteffecten 
verder dempt. Een tweede conclusie luidt dat de literatuur niet wijst op positieve effecten 
van achterstandsbuurten op de sociaaleconomische positieverwerving. De gevonden 
effecten van achterstandswijken op de arbeidsmarktpositie zijn ongunstig. Dat kan te 
maken hebben met sociale netwerken die weinig hulpbronnen genereren zowel voor 
werkgerelateerde steun en informatie als voor oriëntatie op de formele arbeidsmarkt.

2.2.2 Sociaal-culturele positie

Er bestaat inmiddels een omvangrijke literatuur over de betekenis van de buurt voor 
verschillen in sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten. Daarbij gaat het 
onder meer over verschillen in sociale contacten tussen niet-westerse migranten en 
autochtone Nederlanders. Er is nogal wat onderzoek verricht naar het verschil in effect 
van de buurt op vrijetijdscontacten tussen niet-westerse migranten en autochtone 
Nederlanders. Daarnaast zijn er studies verschenen die zich richten op de beheersing van 
de Nederlandse taal, het aanhangen van bepaalde opvattingen, identificatie met de eigen 
herkomstgroep en religieuze beleving en gedrag.
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Woonconcentratie en interetnisch contact
Onderzoek naar de betekenis van de buurt voor sociale contacten tussen niet-westerse 
migranten en autochtone Nederlanders kent in Nederland inmiddels een zekere traditie. 
Al aan het einde van de jaren zeventig verrichtte Mik et al. (1980) onderzoek in Rotter-
dam naar de effecten van segregatie op de sociale contacten van personen afkomstig uit 
Spanje, Turkije en Suriname. Op grond van enquête-onderzoek in drie ‘wijken’ (vierkan-
ten) stelde hij vast dat met name Turkse Nederlanders vaak contacten onderhouden met 
leden van de eigen herkomstgroep en dat dit samenhangt met de mate van segregatie: 
in wijken met een lagere mate van segregatie gaat men minder met leden van de eigen 
groep om. Later kwantitatief onderzoek bevestigt deze bevinding eigenlijk keer op keer. 
Belier et al. (1994) en Tesser et al. (1995) stellen eveneens buurteffecten vast van etnische 
woonconcentratie op sociale contacten tussen niet-westerse migranten en autochtone 
Nederlanders. In deze studies ontbreekt controle voor andere positiebepalende ken-
merken of is deze tamelijk globaal. Verder werden, voor dit vraagstuk althans, nog geen 
multilevel-analyses uitgevoerd. Later verschijnt een serie onderzoeken over de relatie 
tussen etnische woonconcentratie en interetnisch contact, die wel gebruik maken van 
multilevel-analyse, controleren voor meer achtergrondkenmerken en de etnische woon-
concentratie vaststellen via integrale wijkgegevens (bv. Dagevos 2002, 2005, Dagevos 
en Odé, 2003, Gijsberts en Dagevos 2005, Dagevos et al. 2007, Van der Laan Bouma-Doff, 
2004, 2005, 2007. Tevens Weijters en Scheepers 2003, die zich niet richten op de wijk, 
maar op de urbanisatiegraad). Wat steeds blijkt is dat, ook wanneer wordt gecontroleerd 
voor een brede set van individuele kenmerken als opleidingsniveau, arbeidsmarktposi-
tie, generatie en beheersing van de Nederlandse taal, niet-westerse migranten in zwarte 
wijken minder omgaan met autochtone Nederlanders dan niet-westerse migranten in 
witte wijken. Zeker voor dit type onderzoek gaat het om aanzienlijke buurteffecten. De 
buurt doet er dus toe. Omgekeerd lijkt dit ook op te gaan voor de etnische signatuur van 
de vrienden- en kennissenkring van autochtone Nederlanders. Gijsberts en Dagevos 
(2005, 2007b) stellen namelijk vast dat autochtone Nederlanders in gemengde wijken 
meer contacten met niet-westerse migranten onderhouden dan autochtone Nederlan-
ders in witte wijken. Hier lijkt wel een grens aan te zitten. Op een gegeven moment – in 
deze analyse lag het omslagpunt rond de 50% niet-westerse migranten in de wijk – 
nemen contacten tussen autochtone Nederlanders en niet-westerse migranten af. Verder 
remt een snelle ‘verkleuring’ van de wijk het contact van autochtone Nederlanders met 
niet-westerse migranten. Voor de bevolkingssamenstelling van de buurt en contacten 
van autochtone Nederlanders met niet-westerse migranten lijkt dus te gelden: niet te 
veel en niet te weinig en niet te veranderlijk. De bevindingen worden getoetst vanuit 
de theorie van de etnische competitie. Een te massieve aanwezigheid van niet-westerse 
migranten in combinatie met een snelle toename werkt bedreigend voor de autochtone 
bewoners, die zich dan terugtrekken en zich minder richten op niet-westerse contac-
ten. In hoofdstuk 7 worden vergelijkbare analyses uitgevoerd; ook hieruit blijkt het 
positieve effect van etnische concentratie op contact van autochtone Nederlanders met 
niet-westerse migranten. Wat echter niet wordt gevonden is de betekenis van een snelle 
verkleuring van een wijk. Evenmin blijkt het optreden van een omslagpunt (‘drempel-
waarde’).
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In verschillende scp-studies is vastgesteld dat in de afgelopen tien tot vijftien jaar de 
vrijetijdscontacten tussen niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders niet zijn 
toegenomen. Vervoort en Dagevos (2008) onderzochten of dit is toe te schrijven aan de 
toegenomen woonconcentratie van niet-westerse migranten. Dit lijkt aannemelijk. In 
de afgelopen jaren is het opleidingsniveau en de arbeidsmarktpositie van niet-westerse 
migranten verbeterd. Ook is het aandeel van de tweede generatie in de niet-westerse 
bevolking toegenomen en spreken steeds meer migranten goed Nederlands. Kenmerken 
waarvan bekend is dat ze een positief effect hebben op het onderhouden van sociale 
contacten met autochtone Nederlanders. Toch zijn de vrijetijdscontacten tussen niet-
westerse migranten en autochtone Nederlanders niet toegenomen. De analyses over de 
periode 1998-2006 wijzen uit dat het negatieve effect van etnische woonconcentratie en 
het positieve effect van een groter aandeel van de tweede generatie, een betere sociaal-
economische positie en betere beheersing van het Nederlands min of meer tegen elkaar 
opwegen. Met als resultaat dat de etnische samenstelling van de kennissen- en vrienden-
kring in de afgelopen acht jaar niet noemenswaardig is veranderd. Er zijn geen duidelijke 
aanwijzingen dat het effect van etnische woonconcentratie sterker is geworden. Het 
is dus niet zo dat in vergelijking met acht jaar geleden niet-westerse migranten in een 
zwarte wijk minder contacten met autochtone Nederlanders onderhouden, maar wel is 
het zo dat meer niet-westerse migranten in een zwarte wijk wonen dan acht jaar geleden.

Martinovic et al. (2008) zetten een interessante nieuwe stap in het onderzoek naar de 
samenhang tussen etnische woonconcentratie en vrijetijdscontacten. De tot nu toe 
besproken onderzoeken maken alle gebruik van cross-sectionele data. Martinovic et al. 
benutten het panel van de sp va-onderzoeken van 1991, 1994, 1998 en 2002. Het voordeel 
van panelgegevens is dat er meer duidelijkheid ontstaat in de causale richting van de 
verbanden. Onderzoek op basis van cross-sectionele gegevens stelt bijvoorbeeld keer op 
keer een sterk verband vast tussen opleidingsniveau en interetnisch contact. Het is denk-
baar dat er omgekeerd ook een effect is: het verkeren in autochtone kring stimuleert 
mogelijk het behalen van een hoger opleidingsniveau. Ook bij de relatie tussen etni-
sche woonconcentratie en interetnisch contact kan men zich een wederkerig verband 
voorstellen.2 Deze studie levert twee conclusies op. Ten eerste, ook longitudinale gege-
vens wijzen op het bestaan van een buurteffect: etnische woonconcentratie vormt een 
belemmering voor meer contact met autochtone Nederlanders. Maar, ten tweede, cross-
sectionele analyses overschatten het belang van determinerende factoren. Dit laatste 
geldt vooral voor opleiding en beheersing van het Nederlands, maar is ook zichtbaar in 
het effect van etnische woonconcentratie. Het gebruik van panelgegevens biedt bedui-
dend meer inzicht in deze thematiek. Dergelijke gegevens zijn vooral vanwege de uitval 
van respondenten echter niet zonder problemen. Hoewel Martinovic et al. via de toepas-
sing van de Heckman-procedure concluderen dat het met de selectiviteit van de uitval 
lijkt mee te vallen, blijft staan dat in elk geval huishoudens die zijn verhuisd per definitie 
niet in het panel zitten. Het is moeilijk voor te stellen dat aan deze groep geen specifieke 
kenmerken (bv. sociale stijgers en personen die terugkeren naar het herkomstland) zijn 
verbonden.
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Taal
Er blijkt niet of nauwelijks een samenhang te zijn tussen etnische samenstelling van 
de wijk en beheersing van het Nederlands. De vroege studies (Belier et al. 1994, Tesser 
et al. 1995) vinden zwakke samenhangen bij de Surinaamse en Antilliaanse groep. Na 
controle voor opleidingsniveau en verblijfsduur vallen deze samenhangen echter weg. 
Latere studies (Van der Laan Bouma-Doff 2005, Gijsberts en Dagevos 2005, 2007) laten in 
grote lijnen hetzelfde beeld zien. Van een direct effect van de buurt lijkt geen sprake te 
zijn. Analyses van Gijsberts en Dagevos (2005, 2007) wijzen op de betekenis van sociale 
contacten met autochtone Nederlanders. Wanneer deze variabele in de analyse wordt 
opgenomen valt het effect van etnische woonconcentratie op de beheersing van het 
Nederlands weg. Er is dus geen direct buurteffect, maar wel een indirect effect dat loopt 
via sociale contacten met autochtone Nederlanders (die op hun beurt samenhangen met 
etnische concentratie).
Analyses van Van Tubergen en Kalmijn (2002) wijzen wel op effecten van de buurt op 
taal. Hun onderzoek richt zich op Turkse en Marokkaanse mannen van de eerste gene-
ratie. Gegevens zijn ontleend aan de sp va 1991 en 1994. Zij stellen vast dat wanneer het 
aandeel personen uit de eigen groep in een buurt groter is, de leden van deze groep ook 
slechter Nederlands spreken en lezen. Tevens zou dit van invloed zijn op de mate waarin 
men met de partner en de kinderen Nederlands spreekt. Waarom dit onderzoek wel een 
buurteffect vaststelt en andere onderzoeken niet, is lastig te achterhalen. Misschien 
speelt de inperking tot eerste generatie Turkse en Marokkaanse mannen een rol. Ook 
zijn de door Van Tubergen en Kalmijn gebruikte data aan de oude kant. In hun analyse 
houden ze ook geen rekening met de mate van contact met autochtone Nederlanders, 
een factor die van groot belang blijkt te zijn in de analyse van Gijsberts en Dagevos 
(2005). Aan de andere kant valt niet uit te sluiten dat de meting van Van Tubergen en 
Kalmijn van het aandeel leden van de eigen groep in de buurt sterkere effecten laat zien 
dan wanneer het buurteffect wordt afgemeten aan het aandeel niet-westerse migranten 
in de buurt, zoals in andere onderzoeken is gebeurd.

Moderne opvattingen
De afgelopen jaren is flink wat onderzoek gedaan naar verschillen tussen niet-westerse 
migranten en autochtone Nederlanders in de mate waarin ze ‘moderne opvattingen’ 
aanhangen. Doorgaans betreft het metingen over rollen van mannen en vrouwen. Van 
der Laan Bouma-Doff (2005) vindt op grond van sp va 2002-gegevens een zeer klein effect 
tussen etnische woonconcentratie en ‘culturele’ oriëntatie. Factoren als opleidings-
niveau, contacten met autochtone Nederlanders en beheersing van de Nederlandse taal 
blijken veel belangrijker. Dagevos et al. (2007) gebruiken de gegevens van het si m-2006 
voor vergelijkbare analyses. Zij stellen geen effecten vast van etnische woonconcentratie 
op opvattingen over man/vrouwrollen en een beperkt buurteffect op de houding die het 
belang van familiebanden beoogt te meten.

Identificatie met de eigen herkomstgroep of met autochtone Nederlanders
Niet-westerse migranten in wijken met hoge aandelen niet-westerse bewoners identi-
ficeren zich vaker met de eigen herkomstgroep dan niet-westerse migranten in wittere 
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wijken, ook wanneer wordt gecontroleerd voor individuele kenmerken. Dit blijkt uit een 
door Dagevos et al. (2007) uitgevoerde analyse op gegevens van het si m.
Havekes en Uunk (2008) komen tot vergelijkbare conclusies. Zij onderzoeken aan 
de hand van sp va-data uit 2002 de invloed van de etnische samenstelling van de 
buurt op de identificatie van de vier grootste etnische minderheidsgroepen – Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders – met autochtone Nederlanders. 
Zij vinden een positief verband tussen het aandeel autochtone Nederlanders in de buurt 
en de mate waarin niet-westerse migranten zich Nederlander voelen. Multilevel-analyses 
wijzen uit dat een deel van het verband wordt veroorzaakt door verschillen in bevol-
kingssamenstelling. Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders wonen relatief vaker in 
witte buurten en identificeren zich meer met autochtone Nederlanders dan Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders. Een deel van dit verband is ook te verklaren door sociale 
contacten: niet-westerse migranten in witte buurten hebben meer sociale contacten met 
autochtone Nederlanders en identificeren zich daardoor meer met hen. Deze uitkomst 
ondersteunt volgens de auteurs de contacttheorie. Echter, ook onafhankelijk van sociale 
contacten blijkt de etnische samenstelling van de buurt een effect te hebben op de iden-
tificatie van niet-westerse migranten en Havekes en Uunk (2008) stellen dat een witte 
buurt de etnische identificatie kennelijk ook op andere manieren beïnvloedt.

Religie
Van Tubergen (2003) heeft op basis van de sp va 1998 gekeken naar het verband tussen 
etnische woonconcentratie en religieuze zelftoekenning (‘rekent u zich tot een bepaalde 
godsdienst of religie’), geloofsopvatting (antwoorden op vier stellingen3) en religieuze 
participatie (mate van bezoek aan godsdienstige bijeenkomst). De onderzoeksgroep 
bestaat uit personen uit de eerste generatie van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse komaf. Uit de analyse blijkt een effect van etnische woonconcentratie op 
religieuze zelftoekenning en op religieuze participatie, maar niet op geloofsopvat-
tingen. Onduidelijk is waardoor deze verschillen in uitkomsten worden verklaard. Ten 
aanzien van de gevonden buurteffecten waarschuwt de onderzoeker voor de mogelijke 
betekenis van selectie-effecten. Gelovige migranten kunnen de voorkeur hebben om 
in een buurt te wonen met veel leden van de eigen groep. Hierdoor zijn mogelijk de 
gevonden buurteffecten overschat, maar tegelijkertijd acht de onderzoeker het niet 
waarschijnlijk dat het effect van de buurt verdwijnt wanneer rekening was gehouden met 
het genoemde selectie-effect. Er zijn andere en belangrijkere redenen om in een bepaal-
de buurt te gaan wonen, zoals de prijs van een woning.

Ook Driessen en Slik (2006) zijn voorzichtig over de relatie tussen kenmerken van de 
buurt en religieuze opvattingen en gedrag. Zij baseren zich op gegevens uit het pr i m a-
bestand van ouders van kinderen uit groep twee. Een deel van de ouders is van Turkse 
(n = 920) en Marokkaanse (n = 731) komaf. De onderzoekers hebben aanwijzingen dat zij 
geen representatieve groep vormen. Omdat ze vooral in samenhangen zijn geïnteresseerd 
stuit het gebruik van deze bron volgens de onderzoekers echter niet op onoverkomelijke 
bezwaren. De interesse gaat onder meer uit naar de religieuze samenstelling van de 
buurt. Dit is vastgesteld op basis van de geloofsachtergrond van ouders van basisschool-
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leerlingen. Hiermee wordt het aandeel Turkse, Marokkaanse en overige niet-westerse 
moslims in de buurt vastgesteld. Het blijkt dat – in elk geval volgens de auteurs – slechts 
een klein deel van de variantie in godsdienstige participatie (bezoek godsdienstige bij-
eenkomst) toe te schrijven is aan deze contextfactoren. Bij de Marokkaanse moslims is 
dat 8% en bij de Turkse moslims bijna 16%. De onderzoekers concluderen dat deze vari-
anties niet hoog zijn en dat de verschillen in religieuze participatie maar voor een klein 
deel aan buurtkenmerken zijn toe te schrijven. Sociale controle binnen een buurt zou, zo 
stellen de auteurs, van ondergeschikt belang zijn. De bevindingen zouden er vooral op 
wijzen dat religieuze participatie voor moslims een uiting is van individuele geloofsbe-
leving. Dat lijkt misschien wat snel geconcludeerd. In vergelijking met ander onderzoek 
naar buurteffecten is de variantie op buurtniveau immers aanzienlijk. Bovendien worden 
significante contexteffecten gevonden. Het moskeebezoek van Turkse moslims is groter 
naarmate er in de wijk meer moslims wonen. Dit kunnen Turkse, Marokkaanse of overige 
niet-westerse moslims zijn. Bij de Marokkaanse Nederlanders is de aanwezigheid van 
Turkse moslims in de buurt geen stimulans om vaker naar de moskee te gaan; hier is er 
alleen een effect van het aandeel Marokkaanse en overige niet-westerse moslims in de 
wijk.
Interessant is dat de variantie van sociale contextfactoren voor religieuze participatie 
bij autochtone Nederlanders duidelijk groter is. Bij gereformeerden is dit maar liefst 
56%, bij de hervormden 30% en katholieken 16%. Bij met name protestanten dragen 
buurteffecten dus duidelijk meer bij dan bij Turkse en Marokkaanse moslims. Voor de 
onderzoekers is dit een belangrijk argument om voor Turkse en Marokkaanse moslims 
de buurteffecten niet te zeer te onderstrepen.

Dagevos et al. (2007) vinden op grond van analyses op het si m 2006-bestand geen effect 
van de etnische samenstelling van de buurt en wat ‘beleving van het geloof’ is genoemd 
(antwoorden op drie stellingen: geloof is een belangrijk deel van mezelf, het doet pijn 
wanneer iemand iets slechts zegt over mijn geloof, niemand mag mijn geloof in twijfel 
trekken). Ook de analyse die zich specifiek richt op moslims en de samenhang bekijkt 
tussen etnische woonconcentratie en religieuze opvattingen over onder andere regel-
navolging en religieuze mobilisatie laat geen buurteffecten zien.

Conclusie
Zonder uitzondering wijst het vrij uitvoerige onderzoek naar de relatie tussen etnische 
woonconcentratie en de etnische signatuur van vrijetijdscontacten op een effect van de 
buurt: in zwarte wijken is de kans op contacten met leden van de eigen herkomstgroep 
aanzienlijk groter dan in witte wijken. Analyses in dit rapport bevestigen deze uitkom-
sten (zie hoofdstuk 5 en 7). Panelonderzoek levert aanwijzingen dat cross-sectioneel 
onderzoek deze effecten overschat, maar ook panelgegevens wijzen op buurteffecten 
tussen de kleur van de buurt en interetnisch contact. Ook in het – schaarse – onderzoek 
naar de mate van identificatie met de eigen herkomstgroep worden effecten van etni-
sche woonconcentratie gevonden. Onderzoek naar andere sociaal-culturele indicatoren 
laat een wisselend beeld zien. Wanneer het gaat om de beheersing van het Nederlands 
en het aanhangen van een religie leveren sommige studies buurteffecten op; bij andere 
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studies ontbreken deze. Het aanhangen van moderne opvattingen lijken niet of nauwe-
lijks samen te hangen met de kenmerken van de buurt.

2.3 Interetnische beeldvorming

Er is in Nederland – in tegenstelling tot vs – niet zo veel onderzoek gedaan naar effecten 
van etnische concentratie in buurten op interetnische beeldvorming. Het uitgevoerde 
onderzoek richt zich bijna uitsluitend op de etnische meerderheid met als belangrijkste 
vraag welk effect etnische concentratie heeft op opvattingen van autochtone Nederlan-
ders.

Lubbers et al. (2006) onderzoeken de samenhang tussen het aandeel niet-westerse 
migranten in buurt en gemeente en de weerstand tegen asielzoekerscentra (a zc’s). 
Ze maken gebruik van de socon-data uit 2000, een representatieve steekproef uit de 
Nederlandse bevolking. Ze onderscheiden zowel buurt- als gemeentekenmerken en de 
data zijn met multilevel-modellen geanalyseerd. Effecten van etnische concentratie wor-
den niet gevonden: het percentage etnische minderheden in de buurt of in de gemeente 
heeft geen invloed op de mate van weerstand tegen a zc’s. Wel is er een effect van de 
feitelijke aanwezigheid van een a zc (in de buurt), zij het dat die tegen de verwachting 
ingaat: de aanwezigheid ervan leidt tot minder bezwaren. Contextkenmerken die er 
wel toe doen zijn: huizenprijs in de buurt (in buurten met hoge woz-waarden, oftewel 
duurdere huizen, is meer weerstand tegen kleine a zc’s) en aandeel lage inkomens in de 
gemeente (in gemeenten met grotere aandelen lage inkomensgroepen is men sterker 
gekant tegen kleine a zc’s).

Tolsma et al. (2009) hebben gekeken naar buurteffecten op de weerstand tegen een 
partner van een andere groep (met de zogenoemde etnische-distantie-maat). Zij maken 
gebruik van gegevens van autochtone Nederlanders uit de nk ps uit 2002. In hun onder-
zoek staat het verklaren van negatieve beeldvorming van autochtone Nederlanders over 
niet-westerse migranten en meer specifiek de beeldvorming over interetnisch huwelij-
ken centraal. Welke kenmerken van buurten en gemeenten kunnen de beeldvorming 
hierover verklaren? De onderzoekers kijken naar de grootte van de groep etnische 
minderheden (etnische concentratie) maar ook naar de mate van verkleuring van een 
buurt. Daarnaast is er aandacht voor maten van culturele en economische competitie: 
moskeeën en moslimscholen in de buurt, criminaliteit en mobiliteit. Analyses zijn 
uitgevoerd via multilevel-modellen. Hoewel de auteurs in hun conclusies anders sug-
gereren blijken de contexteffecten zeer beperkt. Buurten en gemeenten variëren maar 
weinig in de houding over interetnische huwelijken. Een groot deel van deze variantie 
is te verklaren vanuit compositieverschillen, en dan vooral de religieuze achtergrond 
van individuen. Verder blijkt dat het gemeenteniveau een (relatief ) belangrijker rol 
speelt dan buurtniveau (er blijkt überhaupt geen buurtvariantie te zijn). Als het aan-
deel etnische minderheden in een gemeente hoger is, staat men positiever tegenover 
interetnische huwelijken. Dit verband is echter niet erg sterk en slechts significant op 
10%-niveau. Op buurtniveau laat de analyse zien dat voor lageropgeleiden een hoog 
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 percentage minderheden leidt tot negatievere beeldvorming en voor hogeropgeleiden 
tot positievere beeldvorming. Op gemeenteniveau is geen sprake van een dergelijk inter-
actie-effect. Noch op buurtniveau noch op gemeenteniveau worden effecten gevonden 
van verandering in het aandeel niet-westerse migranten.

Extreem rechts
Een van de manieren om naar interetnische beeldvorming te kijken is analyse van het 
stemgedrag, en dan vooral het aantal stemmen voor extreem rechts (wat langer geleden 
cd en cp, later l pf). De Vos en Deurloo (1998) analyseerden de verkiezingsuitslag van 
1994 in Amsterdam. Hun onderzoek laat zien dat de aanwezigheid van Marokkaanse en 
Turkse Nederlanders in de buurt in relatie staat tot de steun aan extreme rechtse partijen. 
Dit verband wordt echter niet gevonden bij de aanwezigheid van Surinaamse, Antil-
liaanse en overige niet-westerse Nederlanders. De auteurs leggen een verband met de 
islamitische achtergrond van veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Het betreft hier 
correlationeel onderzoek, zodat niet kan worden uitgesloten dat de relatie tussen wonen 
in een etnische buurt en stemmen op extreem rechts is toe te schrijven aan individuele 
kenmerken zoals opleidingsniveau. Het kan dus gaan om samenstellingseffecten.

Gijsberts en Lubbers (2002) en Lubbers en Gijsberts (2004) hebben de verkiezings-
uitslagen voor de Tweede Kamer van 1998, 2002 en 2003 geanalyseerd. Daartoe zijn 
buurtkenmerken gekoppeld aan 408 buurten in zeven grote steden. Er blijkt inderdaad 
een relatie te bestaan tussen het aandeel niet-westerse migranten in de buurt en stem-
men op de l pf, zij het niet erg sterk. De samenhang met sociaaleconomische status 
is veel hoger: ‘traditionele arbeidersbuurten’ met veel huishoudens met lage inko-
mens tellen veel l pf-stemmers. Verder vonden de onderzoekers ondersteuning voor 
de next-door-hypothese: in buurten die grenzen aan buurten met hoge concentraties 
minderheden bleek de l pf het beste te scoren. Waarschijnlijk zijn zij bang dezelfde ont-
wikkeling te gaan doormaken als de nabijgelegen buurten.

Wederzijdse beeldvorming
Gijsberts en Dagevos (2004, 2005, 2007) hebben onderzoek gedaan naar de effecten 
van concentratie op beeldvorming tussen verschillende etnische groepen (migran-
tengroepen en autochtone Nederlanders) met gegevens van de sp va 2002. Hiervoor is 
informatie verzameld onder personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antil-
liaanse herkomst en autochtone Nederlanders. Voor wederzijdse beeldvorming zijn 
verschillende afhankelijke variabelen onder de loep genomen: opvattingen over aan-
wezigheid van niet-westerse migranten, ervaren acceptatie en wederzijdse stereotype 
opvattingen. Er is gebruik gemaakt van multilevel-analyse, met controle voor individuele 
kenmerken. Op buurtniveau is het aandeel niet-westerse migranten en de verandering 
in dit aandeel opgenomen. Er is dus geen aandacht voor andere kenmerken van buurten 
en voor het gemeenteniveau. Wel is een poging gedaan om effecten beter te begrijpen 
door het opnemen van de intermediaire variabelen interetnisch contact en ervaren van 
etnische dreiging (die respectievelijk voortkomen uit de contacthypothese en etnische 
competitiehypothese).
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Bij autochtone Nederlanders blijkt het aandeel minderheden in de buurt (na controle voor 
individuele kenmerken) geen invloed te hebben op stereotype opvattingen. Wel blijkt 
een snelle verkleuring van de wijk negatief uit te werken op de wederzijdse beeld-
vorming. Verklaring van dit effect is de hogere mate van ervaren dreiging in buurten 
die snel ‘zwart’ zijn geworden. Er blijken geen verschillen tussen buurten te bestaan 
in de houding tegenover minderheden. Hier blijken dus geen concentratie-effecten. 
Hoofdstuk 8 bevat nieuwe analyses van de relatie tussen de etnische samenstelling van 
de wijk en de beeldvorming van autochtone Nederlanders over migrantengroepen. 
Buurteffecten worden ook daar niet gevonden.

Ook bij niet-westerse migranten maakt de etnische woonconcentratie niet uit hoe zij over 
autochtone Nederlanders denken. Wel is er een effect van verandering van de bevol-
kingssamenstelling: hoe groter de toename van het aandeel niet-westerse migranten, 
hoe negatiever migranten over autochtone Nederlanders denken (negatieve stereotype-
ringen). Het gaat hier om een zwak effect (10%-significantieniveau). Sociale contacten 
van niet-westerse migranten met autochtone Nederlanders lijken een interveniërende 
rol te spelen: niet-westerse migranten in een snel verkleurende buurt zijn negatiever 
over autochtone Nederlanders omdat zij minder contact met hen onderhouden. Met 
betrekking tot ervaren acceptatie worden geen buurteffecten gevonden. Onze analyses 
(hoofdstuk 8) tonen een wat gemengder beeld: buurteffecten doen zich wel voor bij de 
houding tegenover autochtone Nederlanders en leden van andere migrantengroepen. 
Op verschillende indicatoren blijkt een snelle verkleuring van de wijk van belang. Verder 
blijkt de betekenis van interetnisch contact van groot belang voor de beeldvorming.

Conclusie
Het aandeel niet-westerse migranten in de buurt lijkt nauwelijks te verklaren hoe 
autochtone Nederlanders over niet-westerse migranten denken. De weerstand tegen 
a zc’s en de weerstand tegen een allochtone partner hangen niet sterk samen met 
buurtkenmerken. Voor zover er een samenhang is, betreft zij bovendien vooral de 
sociaaleconomische status van een buurt. Dit laatste geldt ook voor het stemmen op 
extreem rechts. Hier blijkt verder dat van belang is of een buurt direct grenst aan een 
buurt met een groot aandeel niet-westerse migranten. Ongunstige beeldvorming ont-
staat niet zozeer door het aandeel niet-westerse migranten, maar vooral door een snelle 
verkleuring van de wijk. Onze analyses bevestigen deze bevinding uit eerdere onder-
zoeken. De opvattingen van niet-westerse migranten over autochtone Nederlanders en 
leden van andere groepen zijn beïnvloed door de etnische samenstelling van de buurt 
(zie hoofdstuk 8).

2.4 Sociaaleconomische positie van de gehele bevolking

In paragraaf 2.2 hebben we bevindingen van studies gepresenteerd die ingaan op de 
relatie tussen kenmerken van een buurt en de sociaaleconomische positie van etnische 
minderheden. Er zijn ook studies verricht die de gehele bevolking tot onderwerp heb-
ben. Musterd en Ostendorf hebben een aantal artikelen geschreven over veranderingen 
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in positie (van werk naar uitkering en andersom) in relatie tot het aandeel personen in 
een buurt met een uitkering. Etnische woonconcentratie maakt hier dus geen onderdeel 
uit van de analyse. De gegevens zijn ontleend aan het Regionaal Inkomensonderzoek 
(r io) en hebben betrekking op positieveranderingen tussen 1989 en 1994 (Musterd 2003, 
Musterd et al. 2003, Musterd en Ostendorf 2007). Het aandeel personen met een uitke-
ring in 1989 en 1994 varieert niet met de kenmerken van de buurt, in casu het aandeel 
buurtbewoners met een uitkering. Wel is in achterstandsbuurten het aandeel personen 
dat in vergelijking met 1989 een baan was kwijtgeraakt groter dan in buurten met een 
hogere sociaaleconomische status. Buurten lijken derhalve een grotere betekenis te 
hebben voor personen met werk. Volgens de auteurs valt dit toe te schrijven aan effecten 
van overheidsbeleid. Verzorgingsstaatarrangementen vallen in mindere mate toe aan 
werkenden, waardoor negatieve buurteffecten bij deze categorie een groter effect heb-
ben. Ongunstige buurteffecten worden bij niet-werkenden opgeheven door de werking 
van de verzorgingsstaat. Dit zou ervoor pleiten, aldus de auteurs, om op menging gericht 
beleid te stoppen. Genoemde onderzoekers zijn sceptisch over de betekenis van buurtef-
fecten en nog sceptischer over op de buurt gericht beleid. Bij hun onderzoek is echter 
een aantal kanttekeningen te plaatsen. In essentie gaat het om bivariate analyses waarbij 
positieveranderingen in de periode 1989-1994 zijn afgezet tegen het aandeel uitkerings-
gerechtigden in de buurt. Om uitspraken te doen over buurteffecten moet er statistisch 
worden gecontroleerd voor mogelijke verschillen in samenstelling tussen bewoners in 
de onderscheiden buurten. Het is zeer wel denkbaar dat er grote verschillen zijn in bij-
voorbeeld opleidingsniveau.

In dit opzicht zijn de analyses van Gesthuizen (2006) en De Graaf en Gesthuizen (2006) 
aanzienlijk geavanceerder. Zij kijken naar de betekenis van buurtkenmerken voor 
de kans op armoede en voor de kans om in en uit de armoede te komen. Armoede is 
afgemeten aan de lage-inkomensgrens. De gegevens zijn ontleend aan het Sociaal en 
Economisch Panelonderzoek (sep), het model met buurtkenmerken, voor de jaren 1999-
2002. De kans op armoede wordt beïnvloed door de sociaaleconomische status van een 
buurt (hoe hoger de status, des te kleiner de kans op armoede) en door het percentage 
niet-werkzame personen in de buurt (hoe hoger, des te groter de kans op armoede). 
De betekenis van de buurteffecten is echter beperkt. De auteur wijst erop dat de effecten 
nog kleiner kunnen zijn wanneer met andere ongemeten individuele kenmerken, waar-
onder etnische herkomst, rekening gehouden kon worden.
De Graaf en Gesthuizen (2006) richten zich op de relatie tussen kenmerken van de buurt 
en de kans om in of juist uit de armoede te geraken. Zij vinden een verband tussen de 
kans om in de armoede te geraken en de kenmerken van de buurt (index van verschil-
lende kenmerken zoals het aandeel niet-westerse migranten, aandeel lage inkomens en 
aandeel inactieven). Daarnaast maken ze gebruik van een maat voor sociale cohesie in 
een buurt (o.a. contacten met buren en buurt, opvattingen over de buurt) en maatschap-
pelijke betrokkenheid (indicator: politieke interesse). Het blijkt dat het wonen in een 
achterstandsbuurt de kans op instroom in armoede vergroot, maar dat er geen effect is 
op de kans op uitstroom uit armoede. Nadere analyse laat zien dat de relatie tussen ach-
terstandskenmerken van een buurt en instroom in armoede in belangrijke mate is toe te 
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schrijven aan de maatschappelijke betrokkenheid in een buurt. Dit is een nogal verras-
sende uitkomst, ook gezien de gehanteerde indicator. Mogelijk houdt de uitkomst verband 
met collectieve organisatie, die huishoudens behoedt voor de kans op armoede. Welke 
mechanismen precies achter de gevonden relatie schuilgaan is echter niet duidelijk.

2.5 Sociale cohesie

Wittebrood en Van Dijk (2007) zijn geïnteresseerd in de vraag of fysieke en sociale ken-
merken van de buurt van invloed zijn op sociale cohesie (tevens richt het onderzoek zich 
op veiligheid en slachtofferschap; deze bevindingen worden in § 2.6 besproken). Sociale 
cohesie in de buurt is gemeten met negen stellingen over de sociale verhoudingen en 
omgang in de buurt (o.a. thuis voelen in de buurt, contact met buren en buurtbewo-
ners, tevredenheid over omgang in de buurt). De fysieke kenmerken zijn onder andere 
gemeten via het aandeel sociale huurwoningen, de omgevingsadressendichtheid en 
concentratie van winkels en horeca. De sociale kenmerken van de buurt zijn geoperatio-
naliseerd met een maat van sociaaleconomische achterstand, het aandeel niet-westerse 
migranten, de ‘verkleuring’ van de buurt en de verhuismobiliteit.
De studie heeft betrekking op alle woonbuurten in 30 gemeenten in 2002. Uit de multi-
level-regressie-analyses blijkt dat alle sociale kenmerken van de buurt van invloed zijn op 
de sociale cohesie. Ook is er een effect van de omgevingsadressendichtheid, het aandeel 
vooroorlogse meergezinswoningen en de concentratie van winkels en horeca.
Hoewel er nogal wat significante buurteffecten worden gevonden benadrukken de 
auteurs dat de bijdrage van buurtkenmerken aan de verklaarde variantie betrekkelijk 
beperkt is. Verschillen in sociale cohesie worden in hoofdzaak verklaard door verschillen 
in individuele kenmerken.

Putnam in Nederland: is etnische diversiteit bedreigend voor sociale cohesie?
Met het verschijnen van Putnams artikel ‘E pluribus unum’ heeft het onderzoek naar 
buurteffecten in Nederland een verdere impuls gekregen. Putnams centrale stelling is 
dat – in ieder geval op de korte termijn – etnische diversiteit in de directe woonomge-
ving tot afnemende solidariteit en minder vertrouwen leidt. In etnisch diverse buurten 
keren bewoners meer in zichzelf. Door Putnam wordt dit verschijnsel hunkering down 
genoemd. Het vertrouwen neemt af, wederzijdse hulp en samenwerking worden zeld-
zamer, vriendschappen minder en dit alles zelfs binnen de eigen groep. Mensen kruipen 
in hun schulp, ze vertonen ‘schildpadgedrag’. Putnam stelde al eerder de afbrokkeling 
van gemeenschapsbanden in de vs aan de orde: bowling alone als metafoor van afne-
mende sociale cohesie. In zijn betoog benadrukt hij de betekenis van het buurteffect. 
Afnemend vertrouwen en solidariteit zijn niet volledig te herleiden tot de kenmerken 
van de buurtbewoners. Er is een apart, additioneel buurteffect. Putnam is van mening 
dat zijn uitkomsten in belangrijke mate de door hem geformuleerde ‘constricttheorie’ 
ondersteunen: etnische diversiteit van de woonomgeving leidt tot minder vertrouwen en 
solidariteit in zowel de in-group als de out-group.
Deze bevindingen hebben in kringen van beleid en wetenschap tot een intensief debat 
aanleiding gegeven. Zijn boodschap is er ook alarmerend genoeg voor. Westerse samen-
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levingen hebben bijna zonder uitzondering te maken met toename van immigratie, en 
daardoor met meer etnische diversiteit. Wanneer dit betekent dat onderlinge sociale 
verbanden op de tocht komen te staan, dan geeft dit te denken voor de westerse samen-
levingen en voor achterstandswijken in het bijzonder.

Putnams onderzoek bleef in Nederland niet onopgemerkt. Er is een aantal onderzoeken 
verricht met als centrale vraag: gaat de Putnam-hypothese ook op voor Nederland? We 
bespreken de studies die zich richten op de betekenis van etnische diversiteit op buurt-
niveau.

Lancee en Dronkers (2008a, 2008b) concluderen dat de Putnam-hypothese in grote 
lijnen voor Nederland opgaat. Ze onderzoeken of etnische diversiteit van invloed is 
op ‘vertrouwen in buren’4 (indicatoren: frequentie contact met buren, oordeel over 
contact, oordeel als buren zouden verhuizen, overlast van buren); ‘vertrouwen in de 
buurt’ (indicatoren: frequentie contact buurtbewoners, voelt zich prettig in de buurt, 
zou mensen in de buurt missen bij verhuizen, oordeel over hoe buurtbewoners met 
elkaar omgaan) en ‘interetnisch vertrouwen’ (indicatoren: opvattingen over contact van 
kinderen met andere etnische achtergrond en huwelijkspartner met andere etnische 
achtergrond (aan niet-westerse migranten: autochtone vrienden/partner, andersom bij 
autochtone Nederlanders)). De etnische diversiteit van de woonomgeving is op twee 
manieren vastgesteld: via de ook door Putnam gebruikte Herfindahl-index voor etni-
sche diversiteit en door vaststelling van de etnische herkomst van de directe buren. Hun 
analyse is gebaseerd op sp va-gegevens van 1998. Na controle voor andere individuele en 
contextkenmerken vinden de onderzoekers een effect van etnische diversiteit en etni-
sche herkomst van buren op de te verklaren variabele ‘vertrouwen in buren’. Ook zou 
er een significant verband zijn tussen etnische diversiteit en ‘vertrouwen in de buurt’. 
Dit effect wordt echter pas gevonden wanneer ze een nieuwe analyse uitvoeren met een 
‘opgeschoond’ model waarin uitsluitend significante variabelen zijn opgenomen. Het 
roept vragen op waarom ze bij deze variabele een andere modelstrategie hebben gevolgd 
dan bij de analyse naar vertrouwen in de buren. Er worden tussen etnische diversiteit 
(Herfindahl en etnische herkomst buren) en ‘interetnisch vertrouwen’ geen significante 
verbanden gevonden.
Lancee en Dronkers concluderen dat de noties van Putnam ook geldig zijn voor 
Nederland. Deze conclusie is ons inziens voor discussie vatbaar (zie tevens Gijsberts et al. 
2008). De relatie wordt in de eerste plaats niet voor alle afhankelijke variabelen gevon-
den. Verder meten Lancee en Dronkers uiteindelijk geen vertrouwen, al noemen ze dit 
wel zo (in Lancee en Dronkers 2008a tenminste). Hun twee eerste indicatoren hebben 
vooral betrekking op de frequentie van en opvattingen over sociale contacten met buren 
en buurtgenoten. Dit is wat anders dan vertrouwen. Wat ze interetnisch vertrouwen 
noemen is eigenlijk etnische distantie: voor dat concept zijn de gebruikte indicatoren 
ontwikkeld, niet om interetnisch vertrouwen te meten. Tot slot zijn er methodologi-
sche problemen met het artikel. Die hebben onder meer te maken met de gevoerde 
modelstrategie en met de koppeling van buurtgegevens van 2004 met de meting van 
individuele kenmerken van 1998.
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Een van de problemen met Putnams artikel is dat hij niet erg precies is in zijn concep-
tualisering en operationalisering van vertrouwen en sociaal cohesie. Hierdoor is het 
lastig om Putnams ideeën te repliceren. Doordat onderzoekers een keuze maken voor 
uiteenlopende indicatoren zijn uitkomsten bovendien lastig met elkaar te vergelijken. 
In de door Gijsberts et al. (2008) uitgevoerde analyse naar de Putnam-hypothese was een 
belangrijk vertrekpunt om enige klaarheid te brengen in de conceptuele onduidelijk-
heid. Aangesloten is bij een vaak gebruikt onderscheid in twee dimensies van sociale 
cohesie: een cognitieve en een structurele (gedrags-)dimensie (bv. Letki 2008). Völker 
(2008) stelt dat sociale cohesie uiteindelijk tot stand komt door het gedrag van mensen 
en niet door hun attituden. Het gaat er om of men ook daadwerkelijk iets doet voor 
anderen of de buurt (Völker spreekt hier over de productie van collectieve goederen in 
de buurt). Daarom is in de analyse gekeken naar enerzijds ‘vertrouwen in andere men-
sen’ (cognitieve dimensie) in het algemeen en anderzijds naar feitelijk gedrag, te weten 
contacten in de buurt, het geven van informele hulp en het doen van vrijwilligerswerk. 
Na controle voor individuele en andere buurt- en gemeentekenmerken vinden Gijsberts 
et al. (2008) alleen een significant effect tussen etnische diversiteit en buurtcontacten; 
deze zijn in etnisch diverse wijken geringer dan in etnisch meer homogene wijken. Er 
zijn geen effecten tussen etnische diversiteit van buurten en vertrouwen, mate van vrij-
willigerswerk en informele hulp. Buurteffecten bestaan vooral in contacten in de buurt 
en met buren. Een bevinding die we feitelijk ook al terugzagen bij Lancee en Dronkers. 
Het onderzoek, besproken in paragraaf 2.2, naar etnische woonconcentratie en inte-
gratie-indicatoren sluit hier goed op aan: etnische woonconcentratie leidt tot minder 
contacten tussen niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders. Buurteffecten 
lijken zich derhalve vooral voor te doen bij sociale contacten tussen uiteenlopende 
bevolkingsgroepen.

Het artikel van Tolsma et al. (2009) past minder goed in dit beeld. Op grond van het 
onderzoek Culturele veranderingen uit 2004 kijken ze naar de betekenis van verschillende 
contextkenmerken (o.a. etnische heterogeniteit van een buurt via de Herfindahl-index, 
inkomensongelijkheid en gemiddeld inkomen in een buurt) op sociale cohesie. Dit 
meten ze af aan de volgende indicatoren: contact met buren, tolerantie ten aanzien 
van buren van een ander ras, algemeen vertrouwen en het doen van vrijwilligerswerk. 
Bivariaat blijken de samenhangen tussen buurtkenmerken en sociale cohesie overeen 
te komen met de verwachtingen, maar na controle blijft er betrekkelijk weinig over van 
de (hoofd)effecten van contextkenmerken op cohesie. Anders dan in eerder genoemd 
onderzoek blijkt etnische heterogeniteit op buurtniveau niet samen te hangen met 
contact met buren. Wel is er een positief interactie-effect van etnische heterogeniteit 
en inkomen op contact met buren. Voorts stellen de onderzoekers een positief effect 
vast tussen etnische heterogeniteit in de buurt en tolerantie ten aanzien van buren van 
een ander ras. Maar dat is het dan ook wel waar het gaat om de betekenis van etnische 
heterogeniteit op buurtniveau. De meeste muziek zit – volgens de auteurs – in het 
gemiddelde inkomen van een buurt. Hier vinden ze een effect op contact met buren, en 
op vertrouwen en vrijwilligerswerk (bij de laatste twee indicatoren gaat het om effecten 
die significant zijn op 0,10-niveau). Hoe dan ook luidt de conclusie: ‘The mean income of 
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the neighbourhood turns out to be the most important contextual characteristic’. Alles bijeenge-
nomen levert deze studie een nogal gemengd beeld op. Bij bepaalde indicatoren worden 
buurteffecten gevonden, maar ze zijn verschillend omdat ze soms betrekking hebben op 
etnische heterogeniteit, inkomensheterogeniteit of gemiddeld inkomen van een buurt. 
Verder worden bij bepaalde indicatoren uitsluitend significante interactie-effecten (met 
inkomen of opleiding) gevonden. Een algemeen beeld rijst dus niet uit deze studie op. 
En in het verlengde hiervan is het moeilijk aan te geven welk mechanismen ten grond-
slag liggen aan de gevonden variëteit van effecten. De vraag rijst bijvoorbeeld waarom 
het gemiddelde inkomen van een buurt wel wat doet en inkomensverschillen niet. En 
waarom zouden gevonden effecten op de ene indicator anders uitwerken dan op andere 
indicatoren?

Conclusie
Het onderzoek naar het effect van etnische diversiteit van een buurt op sociale cohesie 
duidt op overeenkomstige bevindingen wanneer cohesie wordt bezien in termen van 
contacten met buren en buurtgenoten en verhoudingen in de buurt. De studie van Tols-
ma et al. (2009) vormt hierop een uitzondering. Ook kent deze studie meer belang toe 
aan het gemiddelde inkomensniveau van een buurt en minder aan etnische diversiteit. 
Het Nederlandse onderzoek ondersteunt op diverse punten het onderzoek van Putnam 
niet. Het lijkt er sterk op dat de betekenis van etnische diversiteit minder groot is dan 
Putnam er aan toeschrijft. Met name het ontbreken van een effect tussen etnische diver-
siteit en sociaal vertrouwen is in dit verband belangrijk.

2.6 Criminaliteit en onveiligheid

Tesser et al. (1995) komen de eer toe dat zij als een van de eersten in Nederland aandacht 
hebben besteed aan de mogelijke betekenis van buurtkenmerken voor criminaliteit en 
onveiligheidsgevoelens. Ze maken gebruik van de gegevens van personen woonachtig 
in een van de vier grote steden uit de Politiemonitor Bevolking van 1993. De analyse 
heeft betrekking op slachtofferschap van de meest voorkomende delicten, gevoelens 
van onveiligheid en ervaren problemen in de wijk (verloedering, dreiging, vermo-
gensdelicten en verkeersagressie). De gegevens zijn geanalyseerd met hiërarchische 
variantiecomponentenanalyse, hetgeen we tegenwoordig multilevel-analyse zouden 
noemen. Als wijkkenmerken zijn opgenomen het aandeel niet-westerse migranten, het 
aandeel personen met een benedenmodaal inkomen en de ligging van de wijk (centrum, 
nabij centrum, buitenwijk). Buurteffecten blijken niet onbelangrijk te zijn in de verkla-
ring van slachtofferschap en ervaren wijkproblemen. In wijken met veel niet-westerse 
migranten is de kans om slachtoffer van een delict te worden groter dan in wijken met 
kleinere aandelen niet-westerse migranten. In concentratiewijken ervaren bewoners 
ook meer problemen– vooral rond verloedering en dreiging die uitgaat van gewelddadi-
ge delicten – dan in wittere wijken. Voor beide afhankelijke variabelen (slachtofferschap, 
ervaren wijkproblemen) blijkt dat van de opgenomen buurtkenmerken het aandeel 
niet-westerse migranten in de wijk minder gewicht in de schaal legt dan het aandeel 
personen met een benedenmodaal inkomen in de wijk en de ligging van de wijk.
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Het effect van buurtkenmerken, en dat geldt dus ook voor het effect van het aandeel niet-
westerse migranten in de wijk, op onveiligheidsgevoelens is daarentegen gering; hier 
zijn vooral persoonsgebonden factoren van belang.
Zoals zo vaak bij dit soort analyses geldt ook hier de conclusie dat de variatie binnen 
buurten groter is dan de variatie tussen buurten. Met andere woorden, buurtkenmerken 
zijn minder belangrijk dan andere factoren.

In grote lijnen vindt Wittebrood (2000) vergelijkbare uitkomsten. De etnische samen-
stelling van de wijk speelt een rol in de verklaring van criminaliteit in de wijk, maar het 
effect is in vergelijking met individuele kenmerken niet erg groot en het effect van de 
sociaaleconomische status van een wijk is groter dan dat van de etnische samenstel-
ling. Verder laat het onderzoek zien dat een hoge mate van residentiële mobiliteit en het 
wonen in een buurt in een van de vier grote steden de kans vergroot dat men slachtoffer 
wordt van geweldscriminaliteit. Dit alles blijkt uit de analyse van een grootschalige data-
bestand (samengevoegde Politiemonitor Bevolking 1993, 1995 en 1997; N = bijna 200.000 
personen) waaraan uiteenlopende buurtkenmerken zijn gekoppeld. Geanalyseerd is de 
kans dat iemand in het voorafgaande jaar slachtoffer is geweest van mishandeling en/
of bedreiging in de eigen buurt. De etnische heterogeniteit van een buurt is afgemeten 
aan het aandeel personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse komaf 
onder de buurtbewoners.

In Wittebrood en Van der Wouden (2002) wordt verslag gedaan van een vergelijkbare ana-
lyse. Nu ligt echter de focus op de vier grote steden en is onderscheid gemaakt naar vier 
typen delicten (persoons-, woning-, auto- en fietsdelicten). De gegevens zijn afkomstig 
van de Politiemonitor Bevolking uit 1995, 1997, 1999 en 2001, aangevuld met gege-
vens over de buurt. Anders dan in Wittebrood (2000) is nu een typologie van buurten 
gemaakt, bestaande uit een combinatie van economische status en etnische heteroge-
niteit. Er worden drie buurten onderscheiden: hoge sociaaleconomische status en lage 
etnische heterogeniteit, lage sociaaleconomische status en lage etnische heterogeniteit, 
lage sociaaleconomische status en hoge etnische heterogeniteit. Een belangrijke reden 
voor het construeren van deze typologie is dat multicollineariteit tussen de sociaaleco-
nomische status en de etnische heterogeniteit van een buurt de analyse anders te veel 
parten zou spelen. Opnieuw worden buurteffecten gevonden. In wijken met een lage 
sociaaleconomische status en veel etnische heterogeniteit is de kans om slachtoffer te 
worden van een delict groter dan in de twee andere buurttypen (met fietsdelicten als uit-
zondering). De kans om slachtoffer te worden van een delict is het kleinst in wijken met 
een hoge sociaaleconomische status en een lage etnische heterogeniteit. Voorts blijkt 
er een effect te zijn van residentiële mobiliteit; in wijken met een hoge verhuismobiliteit 
is de kans op een delict groter dan in wijken met weinig verhuismobiliteit. De auteurs 
vinden in deze uitkomsten steun voor de rol van sociale samenhang in een buurt. In 
buurten met een lage sociaaleconomische status, veel etnische heterogeniteit en een 
hoge mate van residentiële mobiliteit kenmerken zich – waarschijnlijk door de geringere 
formele en informele controle – door een verhoogd slachtofferrisico.
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Ook andere studies naar buurteffecten en slachtofferschap wijzen op het bestaan van 
buurteffecten Leerkens en Bernasco (2007). Het onderzoek heeft betrekking op 596 buur-
ten in het werkgebied van de politie in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
Gegevens zijn ontleend aan de Politiemonitor bevolking van de jaren 1997, 1999, 2001 
en 2003; in de analyse gaat het om bijna 79.000 personen. Het blijkt dat ook na controle 
voor andere relevante kenmerken het aandeel niet-westerse migranten in de wijk samen-
hangt met een grotere kans om in de eigen buurt slachtoffer te worden van (de meeste 
onderscheiden) delicten. Die samenhang is er ook met het aandeel illegalen in de wijk. 
Wanneer het gaat om subjectieve veiligheid (o.a. onveiligheidsgevoelens, gepercipieerde 
vermogensdelicten, sociale verloedering en buurtoverlast) ontbreekt een significante 
relatie met het aandeel illegalen in de wijk. Wel blijkt ook hier de samenhang met het 
aandeel niet-westerse migranten in de wijk.

Ook de kans om slachtoffer te worden van moord en doodslag blijkt samen te han-
gen met het aandeel niet-westerse migranten in de buurt. Dit blijkt uit een studie van 
Nieuwbeerta et al. (2008). De gegevens betreffen het aantal slachtoffers van moord en 
doodslag in de periode 1996-2003 en zijn ontleend aan de databank Moord en doodslag. 
Naast het aandeel niet-westerse migranten in de buurt blijkt een lage sociale cohesie in 
de buurt (verschillende stellingen o.a. over contact met buren en buurtgenoten, prettige 
omgang in de buurt, verantwoordelijk voor leefbaarheid buurt), sociaal-economische 
achterstand in de buurt en een hoge mate van residentiële mobiliteit de kans op moord 
en doodslag te vergroten. De mate van vertrouwen in de politie doet er niet toe.

Wittebrood en Van Dijk (2007) onderzoeken de relatie tussen kenmerken van de buurt 
en een breed spectrum van criminologische variabelen: perceptie van geweld en bedrei-
ging, perceptie van voorkomen van diefstal, slachtoffer van geweld, slachtoffer van 
(poging tot) inbraak en subjectieve onveiligheidsgevoelens. Zij onderscheiden fysieke 
en sociale kenmerken van een buurt. Het blijkt dat al de genoemde criminaliteitsin-
dicatoren samenhangen met het aandeel niet-westerse migranten in de buurt en de 
omgevingsadressendichtheid. Verder is er vaak een effect van de ‘verkleuring’ van de 
buurt of van de verhuismobiliteit. De sociaaleconomische status van de buurt laat maar 
bij één indicator een significante samenhang zien: perceptie van geweld en bedreiging.

Genoemde studies van Leerkens en Bernasco (2007) en Wittebrood en Van Dijk (2007) 
wijzen op een samenhang tussen kenmerken van de buurt en subjectieve onveiligheids-
gevoelens. Dezelfde uitkomst is te vinden in Oppelaar en Wittebrood (2006), die op basis 
van de Politiemonitor Bevolking vaststellen dat het aandeel niet-westerse migranten in 
de buurt de kans vergroot op onveiligheidsgevoelens buitenshuis en in de buurt. Ook 
de verkleuring van de wijk is een belangrijke voorspeller voor angstgevoelens op straat 
en in de buurt. Het aandeel migranten in de buurt hangt echter nauwelijks samen met 
onveiligheidsgevoelens binnenshuis.
Een meer kleinschalige, kwalitatieve studie in vier wijken in Dordrecht en Gouda  
(N = 66) wijst uit dat contextkenmerken belangrijk zijn bij het ontstaan van onveilig-
heidsgevoelens. Uit de groepsgesprekken en interviews komt naar voren dat vooral een 
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veranderende bevolkingssamenstelling onveiligheidsgevoelens in de hand werkt. En bij 
een veranderende bevolkingssamenstelling hebben bewoners het al snel over de toe-
stroom van migranten.

Veel onderzoek naar de betekenis van buurteffecten is tamelijk statisch van aard. Van 
Wilsem et al. (2006) hanteren nadrukkelijk een meer dynamisch perspectief. Zij vragen 
zich af in hoeverre veranderingen in de kenmerken van een buurt van invloed zijn op 
de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. Hiermee willen ze de discussie over 
het effect van achterstandsbuurten op criminaliteit een stap verder brengen. In de cri-
minologische literatuur is de veronderstelling dat bewoners van achterstandsbuurten 
beschikken over weinig materiële en politieke hulpbronnen, waardoor in dergelijke 
buurten een geringe interne organisatie (sociale ‘disorganisatie’) is met weinig sociale 
controle en veel criminaliteit als gevolg. De sociale-disorganisatietheorie voorspelt ech-
ter ook dat de sociale cohesie niet alleen gering is in achterstandsbuurten, maar ook in 
buurten die zich kenmerken door een sterke sociale heterogeniteit en instabiliteit. Dit 
laatste kan het gevolg zijn van een snelle sociaaleconomische verbetering van de buurt, 
zoals door gentrification. Tegen deze achtergrond voeren Van Wilsem et al. analyses uit 
op de Politiemonitor Bevolking van 1999 (N = 70.000). Men kijkt naar vijf typen delicten 
(inbraak, auto-inbraken, geweld, autovandalisme en andere vormen van vandalisme). 
Buurten worden ingedeeld naar de mate waarin ze tussen 1994 en 1998 sociaalecono-
misch vooruit of achteruit zijn gegaan of stabiel zijn gebleven. Daarnaast is rekening 
gehouden met het aandeel niet-westerse migranten in de buurt, het aandeel jongeren, 
inkomensheterogeniteit en residentiële mobiliteit. De uitkomsten zijn verrassend. Het 
blijkt dat de kans op slachtofferschap toeneemt wanneer de sociaaleconomische status 
van de buurt is verbeterd. Residentiële mobiliteit blijkt het mediërende effect te zijn. 
Over het geheel genomen neemt het effect van sociaaleconomische verbetering van 
de buurt scherp af wanneer in de analyse residentiële mobiliteit wordt opgenomen. 
Een snelle instroom van nieuwe bewoners vergroot het risico om slachtoffer te worden 
van criminaliteit. Een dergelijke instroom is hoger in wijken die zich verbeteren dan in 
stabiele wijken of wijken die achteruitgaan. Interessant is verder dat er steeds sprake 
is van een ongunstig effect van het aandeel niet-westerse migranten op slachtoffer-
schap. Dit effect blijft bestaan ook wanneer rekening is gehouden met residentiële 
mobiliteit en statusveranderingen van wijken. Verder blijkt uit dit onderzoek dat de 
kans om slachtoffer te worden van criminaliteit groter is in de grote steden, dit onder 
controle van individuele en buurtkenmerken. De kans op diefstal is mede afhankelijk 
van wat de auteurs ‘publieke sociale controle’ noemen, gemeten met een schaal met 
opvattingen over de participatie van en vertrouwen in de politie in de buurt. Alles bij-
eengenomen  lijken de bevindingen de sociale-disorganisatietheorie te ondersteunen. 
Nieuwe instroom van bewoners, ook als ze welgesteld zijn, leidt tot verminderde sociale 
organisatie en controle in de buurt en geeft criminaliteit meer kans. De zogenoemde 
residentiële instabiliteit doet een buurt geen goed.
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Aangiftegedrag, verdachten en inbraken
Het aandeel niet-westerse migranten in de buurt blijkt geen invloed te hebben op het 
aangiftegedrag. Dit blijkt uit onderzoek van Goudriaan et al. (2004) die aan de hand van 
de Politiemonitor Bevolking (1995, 1997, 1999 en 2001) onderzoek hebben gedaan naar de 
determinanten van aangiftegedrag (N van de relevante onderzoeksgroep bedraagt ruim 
110 duizend personen; dit zijn personen die in de voorafgaande twaalf maanden slacht-
offer zijn geweest van een delict en dat al dan niet hebben gemeld bij de politie). De 
multilevel-analyses laten zien dat de buurtkenmerken sociaaleconomische achterstand, 
lage sociale cohesie en een hoge mate van verhuisgedrag in de buurt de kans op aangifte 
beïnvloeden. Het aandeel niet-westerse migranten in de buurt doet er dus niet toe, net 
zo min als laag vertrouwen in de politie.

Rovers (1997, 1999) onderzoekt de relatie tussen buurtkenmerken en criminaliteit onder 
jongeren in Rotterdam. Criminaliteit wordt afgemeten aan gegevens uit zelfrapportage-
onderzoek, het aantal minderjarigen in het Herkenningsdienstsysteem van de politie 
(hk d -verdachten, hun proces-verbaal is doorgezonden naar het openbaar ministerie) 
en het aantal minderjarigen dat in aanraking is gekomen met de Jeugd- en Zedenpolitie 
(jz p) en als verdachte is geregistreerd. Voor een flink aantal buurtvariabelen wordt als 
eerste bezien of deze samenhangen met criminaliteit onder jongeren in Rotterdam. 
Rovers onderscheidt onder andere culturele heterogeniteit, een index van bevolkings-
groepen naar aantal en relatieve grootte, economische deprivatie (werkloosheid, 
percentage uitkeringen en percentage beroepsbevolking met ten hoogste basisonder-
wijs), verhuismobiliteit en gebrekkige sociale cohesie (overlastmeldingen). Het blijkt dat 
buurtkenmerken over het geheel genomen in de verwachte richting samenhangen met 
meer criminaliteit. In cultureel heterogene wijken is sprake van meer criminaliteit dan 
in homogene, witte wijken. Of dit verband van culturele heterogeniteit in een multi-
variate analyse overeind blijft, kan helaas niet uit het onderzoek van Rovers worden 
afgeleid. Vanwege de sterke onderlinge samenhang voegt hij diverse buurtkenmerken 
samen, maar blijft de variabele culturele heterogeniteit buiten de verdere analyse. 
Culturele heterogeniteit past namelijk zowel in de nieuw geconstrueerde buurtvariabele 
‘deprivatie’ als in ‘sociale controle’. Het opnemen ervan leidt ertoe dat deze dimensies 
weer te sterk met elkaar samenhangen. De uiteindelijk geconstrueerde buurkenmer-
ken (naast deprivatie en sociale controle tevens het aandeel jongeren) blijken in de 
multilevel-analyses geen samenhang te vertonen met criminaliteit. De hier gemeten 
buurtkenmerken zijn volgens Rovers dan ook van ondergeschikt belang voor de verkla-
ring van verschillen in criminaliteit tussen buurten. Een conclusie die dus afwijkt van 
veel ander criminologische studies die wel buurteffecten vaststellen.

Zorlu en Blom (2008) richten zich op de vraag welke factoren ten grondslag liggen aan 
het plegen van een delict, afgemeten aan personen die door de politie als verdachte zijn 
geregistreerd. De aandacht gaat vooral uit naar verschillen tussen niet-westerse migran-
ten en autochtone Nederlanders. De gegevens over verdachten van misdrijven zijn 
afkomstig uit het Herkenningsdienstsysteem van de politie en zijn gekoppeld aan gege-
vens uit het Sociaal Statistisch Bestand (ssb) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
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(cbs). Het percentage niet-westerse migranten in de wijk hangt samen met de kans om 
verdacht te zijn, maar deze samenhang lijkt bescheiden. Dit geldt ook voor het verdacht 
zijn van een geweldsmisdrijf. Opvallend is echter dat zodra het percentage niet-westerse 
migranten 50 of meer is, de kans om verdacht te worden van een geweldsmisdrijf nau-
welijks nog toeneemt. Het toevoegen van de variabele ‘aandeel niet-westerse migranten 
in de wijk’ aan het model verhoogt de verklaarde variantie nauwelijks. Het effect is 
weliswaar statistisch significant, maar beperkt. Voorts blijft de richting van de causali-
teit moeilijk aan te geven: gaan meer leden van risicogroepen in een concentratiewijk 
wonen of verhoogt het wonen in een concentratiewijk het risico op verdacht zijn?

Bernasco en Nieuwbeerta (2005) kijken naar de kans dat een buurt wordt gekozen om 
een inbraak te plegen. Zij maken gebruik van de discrete spatial choice approach, die stelt dat 
de keuze van de locatie van criminaliteit afhangt van zowel kenmerken van de overtreder 
zelf als van kenmerken van de locatie (individuele en context/buurtkenmerken). Een van 
de kenmerken van de context die ze bekijken is de etnische heterogeniteit, die de kans 
uitdrukt dat in een buurt twee willekeurige personen een andere etnische herkomst 
hebben. Daarnaast onderzoeken ze het effect van onder meer de mate van residentiële 
mobiliteit, de waarde van de woningvoorraad binnen een buurt en het aandeel eenge-
zinswoningen. Bron zijn inbraakgegevens van de politie Haaglanden in de stad Den Haag 
voor de periode 1996-2001. Het betreft opgeloste zaken. De kenmerken van de pleger zijn 
dus bekend. De verwachting is dat naarmate een buurt etnisch heterogener is de kans 
voor een buurt om uitgekozen te worden als plek voor criminaliteit toeneemt. Het theo-
retische mechanisme hierachter is dat etnisch heterogene buurten vaak minder stabiel 
zijn en minder sociale cohesie kennen, waardoor plegers anoniemer kunnen opereren. 
Dit blijkt ook te kloppen: buurten met een hogere mate van etnische heterogeniteit 
worden vaker uitgekozen als locatie voor inbraak. Anders dan in veel andere analyses 
naar buurteffecten en indicatoren voor criminaliteit en onveiligheid blijkt er nu geen 
samenhang met residentiële mobiliteit.

2.7 Conclusies

In onderstaande tabel zijn de bevindingen van deze literatuurstudie samengevat.



55  

buurteffec ten in Nederl and: een over zicht van de l iter atuur

do
m

ei
n

bu
ur

te
ff

ec
t

co
nt

ex
tk

en
m

er
ke

n

so
ci

aa
l e

co
no

m
is

ch
e 

po
si

tie
ge

en
 o

f z
w

ak
ke

 e
ff

ec
te

n;
 e

ff
ec

te
n 

in
di

vi
du

el
e 

ke
nm

er
ke

n 
be

la
ng

rij
ke

r
– 

aa
nd

ee
l n

ie
t-

w
es

te
rs

e 
m

ig
ra

nt
en

 in
 b

uu
rt

– 
so

ci
aa

le
co

no
m

is
ch

e 
st

at
us

 v
an

 b
uu

rt
 (o

.a
. a

an
de

el
 

ni
et

-w
er

ke
nd

en
, a

an
de

el
 u

itk
er

in
gs

ge
re

ch
tig

de
n)

so
ci

al
e 

co
nt

ac
te

n 
tu

ss
en

 n
ie

t-
w

es
te

rs
e 

m
ig

ra
nt

en
 e

n 
au

to
ch

-
to

ne
 N

ed
er

la
nd

er
s

ja
; v

ee
l c

ro
ss

-s
ec

tio
ne

el
 o

nd
er

zo
ek

, o
ok

 p
an

el
on

de
rz

oe
k 

w
ijs

t e
ch

te
r o

p 
bu

ur
te

ff
ec

t;

sn
el

le
 v

er
kl

eu
rin

g 
re

m
t c

on
ta

ct
en

 tu
ss

en
 b

ev
ol

ki
ng

sg
ro

ep
en

– 
aa

nd
ee

l n
ie

t-
w

es
te

rs
e 

m
ig

ra
nt

en
 in

 b
uu

rt

– 
sn

el
le

 v
er

kl
eu

rin
g 

va
n 

de
 b

uu
rt

be
he

er
si

ng
 N

ed
er

-
la

nd
se

 ta
al

w
is

se
le

nd
e 

on
de

rz
oe

ks
ui

tk
om

st
en

; s
oc

ia
le

 c
on

ta
ct

en
 v

an
 n

ie
t-

w
es

te
rs

e 
m

ig
ra

nt
en

 m
et

 a
ut

oc
ht

on
e 

N
ed

er
la

nd
er

s 
al

s 
m

ed
ië

re
nd

e 
va

ria
be

le
;

eff
ec

t a
an

de
el

 e
ig

en
 g

ro
ep

 in
 d

e 
w

ijk
 b

el
an

gr
ijk

er
 d

an
 a

an
de

el
 n

ie
t-

w
es

te
rs

e 
m

ig
ra

nt
en

 in
 d

e 
w

ijk

– 
aa

nd
ee

l n
ie

t-
w

es
te

rs
e 

m
ig

ra
nt

en
 in

 d
e 

bu
ur

t
– 

aa
nd

ee
l p

er
so

ne
n 

ui
t e

ig
en

 h
er

ko
m

st
gr

oe
p 

in
 d

e 
bu

ur
t

m
od

er
ne

  o
pv

att
in

ge
n

ge
en

 o
f z

w
ak

ke
 e

ff
ec

te
n;

 v
er

sc
hi

lle
n 

vo
or

al
 to

e 
te

 s
ch

rij
ve

n 
aa

n 
in

di
vi

du
el

e 
ke

nm
er

ke
n:

 o
pl

ei
di

ng
sn

iv
ea

u
– 

aa
nd

ee
l n

ie
t-

w
es

te
rs

e 
m

ig
ra

nt
en

 in
 b

uu
rt

id
en

tifi
ca

tie
 e

ig
en

 
he

rk
om

st
gr

oe
p

ja
; a

an
ta

l s
tu

di
es

 is
 e

ch
te

r b
ep

er
kt

– 
aa

nd
ee

l n
ie

t-
w

es
te

rs
e 

m
ig

ra
nt

en
 in

 b
uu

rt

re
lig

ie
: z

el
ft

oe
ke

nn
in

g,
 

re
lig

ie
us

 g
ed

ra
g

w
is

se
le

nd
e 

ui
tk

om
st

en
; o

nd
er

zo
ek

er
s 

nu
an

ce
re

n 
be

la
ng

 v
an

 b
uu

rt
eff

ec
t, 

o.
m

. 
va

nw
eg

e 
ris

ic
o 

va
n 

se
le

ct
ie

-e
ff

ec
te

n
– 

aa
nd

ee
l n

ie
t-

w
es

te
rs

e 
m

ig
ra

nt
en

 in
 b

uu
rt

– 
re

lig
ie

uz
e 

sa
m

en
st

el
lin

g 
bu

ur
t



56

m a ak t de buurt ver schil?

in
te

re
tn

is
ch

e 
be

el
d-

vo
rm

in
g

– 
w

ee
rs

ta
nd

 a
zc

’s
: n

ee
;

– 
w

ee
rs

ta
nd

 p
ar

tn
er

 a
nd

er
e 

gr
oe

p:
 n

ee
;

– 
ex

tr
ee

m
 re

ch
ts

 s
te

m
ge

dr
ag

: j
a;

 v
oo

ra
l s

oc
ia

al
ec

on
om

is
ch

e 
st

at
us

 v
an

 b
uu

rt
 

va
n 

be
la

ng
 e

n 
bu

ur
te

n 
di

e 
gr

en
ze

n 
aa

n 
bu

ur
te

n 
m

et
 v

ee
l n

ie
t-

w
es

te
rs

e 
m

ig
ra

nt
en

;
– 

ni
et

-w
es

te
rs

e 
m

ig
ra

nt
en

 o
ve

r a
ut

oc
ht

on
e 

N
ed

er
la

nd
er

s:
 g

ee
n 

eff
ec

t v
an

 
aa

nd
ee

l n
ie

t-
w

es
te

rs
e 

m
ig

ra
nt

en
 in

 b
uu

rt
, w

el
 e

ff
ec

t v
an

 s
ne

lle
 v

er
kl

eu
rin

g 
va

n 
de

 b
uu

rt
;

– 
au

to
ch

to
ne

 N
ed

er
la

nd
er

s 
ov

er
 n

ie
t-

w
es

te
rs

e 
m

ig
ra

nt
en

: i
de

m

– 
aa

nd
ee

l n
ie

t-
w

es
te

rs
e 

m
ig

ra
nt

en
 in

 b
uu

rt
– 

so
ci

aa
le

co
no

m
is

ch
e 

st
at

us
 v

an
 b

uu
rt

– 
sn

el
le

 v
er

kl
eu

rin
g 

va
n 

de
 b

uu
rt

so
ci

aa
l  v

er
tr

ou
w

en
, 

 co
he

si
e 

(P
ut

na
m

)
– 

w
is

se
le

nd
e 

ui
tk

om
st

en
; 

– 
bu

ur
te

ff
ec

t o
p 

co
he

si
e 

in
 d

e 
bu

ur
t: 

ja
;

– 
eff

ec
t v

an
 e

tn
is

ch
e 

di
ve

rs
ite

it 
vo

or
al

 o
p 

co
nt

ac
te

n 
in

 d
e 

bu
ur

t;
– 

et
ni

sc
he

 d
iv

er
si

te
it 

of
 s

oc
ia

al
ec

on
om

is
ch

e 
st

at
us

 v
an

 d
e 

bu
ur

t?
;

ve
el

 ‘P
ut

na
m

-i
nd

ic
at

or
en

’, 
ve

el
 v

er
sc

hi
lle

nd
e 

ui
tk

om
st

en

– 
et

ni
sc

he
 d

iv
er

si
te

it 
(h

er
fin

da
hl

)
– 

aa
nd

ee
l n

ie
t-

w
es

te
rs

e 
m

ig
ra

nt
en

 in
 b

uu
rt

– 
so

ci
aa

le
co

no
m

is
ch

e 
st

at
us

 v
an

 b
uu

rt
 (o

.a
. 

ge
m

id
de

ld
 in

ko
m

en
)

– 
in

ko
m

en
so

ng
el

ijk
he

id

cr
im

in
al

ite
it

– 
ja

 (o
p 

en
ke

le
 s

tu
di

e 
na

);
– 

do
or

ga
an

s 
co

m
bi

na
tie

 v
an

 b
uu

rt
ke

nm
er

ke
n 

zo
al

s 
et

ni
sc

he
 c

on
ce

nt
ra

tie
, 

so
ci

aa
le

co
no

m
is

ch
e 

st
at

us
 e

n 
so

ci
al

e 
co

he
si

e;
– 

w
ijk

en
 in

 tr
an

si
tie

 (v
er

hu
is

m
ob

ili
te

it,
 s

ne
lle

 v
er

kl
eu

rin
g)

 v
at

ba
ar

 v
oo

r 
cr

im
in

al
ite

it 

– 
et

ni
sc

he
 c

on
ce

nt
ra

tie
– 

so
ci

aa
le

co
no

m
is

ch
e 

st
at

us
– 

so
ci

al
e 

co
he

si
e

– 
re

si
de

nt
ië

le
 m

ob
ili

te
it



57  

buurteffec ten in Nederl and: een over zicht van de l iter atuur

Onderzoek wijst op ontbreken of op ‘negatieve’ buurteffecten
We begonnen dit hoofdstuk met drie mogelijke antwoorden op de vraag of er buurtef-
fecten zijn; de buurt doet er niet toe, er is een positief effect of er is een negatief effect. 
Het literatuuroverzicht biedt vooral aanwijzingen voor de eerste en laatste mogelijkheid. 
Wat we in elk geval in deze overwegend kwantitatieve studies niet hebben gevonden zijn 
positieve buurteffecten in de zin dat een hoge mate van etnische concentratie gunstig 
uitwerkt voor bijvoorbeeld de sociaaleconomische positie, leefbaarheid of criminaliteit. 
Hierop is één uitzondering: in gekleurde wijken hebben autochtone Nederlanders in 
de vrije tijd meer contacten met niet-westerse migranten dan autochtone Nederlanders 
in witte wijken. Hier lijkt wel een grens aan te zitten. In wijken met een hoog aandeel 
niet-westerse migranten nemen de contacten van autochtone Nederlanders met niet-
westerse migranten af.

Buurt lijkt onbelangrijk voor sociaaleconomische positieverwerving
Het beschikbare onderzoek laat zien dat in Nederland de betekenis van in welke buurt 
je woont weinig uitmaakt voor de sociaaleconomische positie die je inneemt. Kansen 
op werk, een uitkering of een positie onder de armoedegrens blijken in hoofdzaak door 
individuele kenmerken als opleidingsniveau te worden bepaald.

Sociale contacten, criminaliteit en onveiligheid variëren tussen buurten
In andere domeinen worden wel buurteffecten vastgesteld. De domeinen waarvoor dit in 
het bijzonder geldt, beginnen alle drie met een c: contact, cohesie in de buurt en crimi-
naliteit. Een veel gevonden verband is dat tussen het aandeel niet-westerse migranten in 
de buurt en de etnische signatuur van de vrienden- en kennissenkring van niet-westerse 
migranten en die van autochtone Nederlanders. Klaarblijkelijk speelt de directe nabij-
heid van leden van een andere herkomstgroep een rol in de kans op ontmoeting en 
sociaal contact. Voorts wijst onderzoek op het terrein van criminaliteit en onveiligheid 
veelal op de betekenis van de buurt. Een combinatie van lage sociaaleconomische status, 
een hoog aandeel niet-westerse migranten en een snelle verandering in de bevolkings-
samenstelling vergroot de kans dat bewoners van dergelijke buurten slachtoffer worden 
van criminaliteit en zich onveilig voelen. Ook wijzen analyses uit dat er een buurteffect is 
op de cohesie in de buurt, afgemeten aan contacten tussen buurtbewoners en de waar-
dering daarvan.

Snelle veranderingen in bevolkingssamenstelling van buurt zet cohesie onder druk
Uit verschillende studies komt naar voren dat een snelle verandering in de bevolkings-
samenstelling negatief uitpakt voor de onderlinge contacten in de buurt, de 
interetnische beeldvorming nadelig beïnvloedt, de leefbaarheid onder druk zet en de 
 criminaliteit stimuleert. Dit laatste blijkt ook te gelden wanneer een buurt in hoog tem-
po meer draagkrachtige bewoners krijgt te verwerken.

Buurteffecten in Nederland: hoe robuust zijn de onderzoeksuitkomsten?
Door de inventarisatie van de literatuur rijst ook de vraag wat we nu eigenlijk te pakken 
hebben. Doet de buurt er toe? Als zich al buurteffecten voordoen, zijn ze doorgaans 
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gering. De bijdrage van buurteffecten aan de verklaarde variantie is altijd aanzienlijk 
kleiner dan die van individuele kenmerken. Op zichzelf is dit nog wel te begrijpen. Dat 
positiebepalende kenmerken als opleidingsniveau belangrijker zijn dan de woonbuurt 
verwondert niet en is bovendien ook positief te duiden als indicatie voor het merito-
cratische karakter van Nederland. Gezien de uitgebreide sets aan individuele kenmerken 
die tegenwoordig in analyses worden opgenomen is het eigenlijk een wonder dat er nog 
buurteffecten worden gevonden. Wel moet worden bedacht dat het meeste onderzoek 
zich baseert op gegevens die op een en hetzelfde tijdstip zijn verzameld. Hierdoor zijn 
buurteffecten waarschijnlijk overschat (selectieve migratie) en is de causale richting niet 
goed aangegeven.

Veel criminologisch onderzoek naar buurteffecten, op andere terreinen lacunes
Dit literatuuroverzicht laat zien dat criminologen al vroeg het onderzoek naar buurtef-
fecten hebben ontdekt. Veel van hun onderzoek betrekt uiteenlopende buurtkenmerken 
in de analyse en de aandacht gaat bijna zonder uitzondering uit naar veranderingen in de 
wijk,zoals verhuisbewegingen of veranderingen in de woningvoorraad. Voegen we daar 
nog aan toe dat ze doorgaans beschikken over hoogwaardig datamateriaal en de multi-
level-analyse al jaren tot hun gereedschap rekenen, dan kunnen we wel vaststellen dat 
zij een belangrijke body of knowledge hebben gepresenteerd. In vergelijking hiermee loopt 
op andere terreinen het onderzoek achter. Kwantitatief onderzoek naar de betekenis van 
de buurt voor de sociaaleconomische positie is opvallend weinig uitgevoerd. Ook zijn er 
weinig studies naar buurteffecten en beeldvorming, etnische identificatie en religieuze 
opvattingen en religieus gedrag. Wel is er vrij veel onderzoek uitgevoerd naar de etnische 
woonconcentratie en de vrijetijdscontacten van niet-westerse migranten. Hieraan valt 
op dat er geen andere buurtkenmerken (bv. sociaaleconomische status) in de analyse 
zijn opgenomen. De analyses in het voorliggende onderzoek bevatten deze kenmerken 
overigens wel.

Onderzoek naar buurtkenmerken is sterk verbeterd. Inzicht navenant 
toegenomen?
Het onderzoek naar de betekenis van buurtkenmerken is de afgelopen vijftien jaar dui-
delijk verbeterd. Onderzoekers beschikken tegenwoordig over een breed spectrum van 
op buurtniveau gemeten kenmerken, er kan voor steeds meer individuele kenmerken 
worden gecontroleerd, de toepassing van multilevel-modellen heeft algemeen ingang 
gevonden en het onderzoek heeft zich verbreed naar steeds meer domeinen. Er zijn 
echter nog steeds knelpunten. We noemden al het cross-sectionele karakter van de 
meeste studies. Een ander punt is dat we weliswaar steeds meer buurtkenmerken in de 
analyse kunnen opnemen, maar dat daarmee ook het lastige probleem van multicol-
lineariteit wordt geïntroduceerd, bijvoorbeeld tussen de sociaaleconomische status 
van een buurt en etnische concentratie. Dit schept problemen om de effecten goed te 
kunnen schatten (zie hoofdstuk 4). Meer inhoudelijk is het punt dat het inzicht in de 
onderliggende mechanismen maar weinig is toegenomen, althans via het hier gepre-
senteerde kwantitatieve onderzoek. In veel onderzoek worden weliswaar via theorieën 
hypothesen afgeleid met daarin aandacht voor mechanismen (bv. ontbreken van sociaal 
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en cultureel kapitaal in achterstandswijken, sociale disorganisatie, etnische competitie), 
maar uiteindelijk worden deze mechanismen en de precieze werking ervan maar weinig 
onderzocht. Dit is grotendeels een black box gebleven; er blijven dan nog volop vragen 
bestaan over welke mechanismen ten grondslag liggen aan de gevonden buurteffecten.

Noten
1 In deze studie is ook gekeken of het verband tussen woonconcentratie en werkloosheid door de tijd 

is veranderd. Bij Surinaamse, Antilliaanse en autochtone Nederlanders neemt tussen 1991, 1994 en 

1998 het verband in sterkte af; bij deze groepen hebben personen in concentratiebuurten naar ver-

houding meer geprofiteerd van de economische opleving in die jaren dan personen in andere buur-

ten. Bij Marokkaanse Nederlanders wordt in elk van deze jaren geen verband vastgesteld en bij de 

Turkse Nederlanders neemt het verband tussen woonconcentratie en de kans op werkloosheid toe.

2 In hun analyse onderscheiden Martinovic et al. (2008) tijdsconstante en tijdsvariërende factoren.  

Bij eerstgenoemde gaat het onder andere om etnische herkomst, het in het land behaalde oplei-

dingsniveau en de leeftijd waarop men naar Nederland kwam. Tijdsvariërende factoren betreffen 

onder andere het in Nederland behaalde opleidingsniveau, de beheersing van de Nederlandse taal 

en het aandeel niet-westerse migranten in de buurt. Het blijkt dat met name de effecten van de tijds-

variërende factoren in de longitudinale analyses minder sterk zijn dan in de cross-sectionele analy-

ses. De verschillen zijn vooral groot bij het in Nederland behaalde opleidingsniveau en beheersing 

van het Nederlands. Ook het effect van het aandeel niet-westerse migranten in de buurt is minder 

sterk in de longitudinale analyse. De auteurs concluderen op basis hiervan dat in cross-sectioneel 

onderzoek het effect van deze – tijdsvariërende – factoren is overschat, waaronder dus het effect 

van etnische concentratie. Waarschijnlijk zijn hier twee processen van belang. Het effect loopt niet 

alleen van tijdsvariërende factoren naar contact, maar ook omgekeerd is sprake van een verband: de 

mate van interetnisch contact is van invloed op bijvoorbeeld de beheersing van het Nederlands en de 

buurt waarin men woont (reversed causality). Verder is het denkbaar dat er sprake is van een mediërend 

effect waarbij factoren van invloed zijn op de eerdere ontwikkeling van interetnisch contact (t1) dat 

vervolgens van invloed is op later interetnisch contact (t2).

3 Het gaat om de volgende vier stellingen: jammer dat in het dagelijks leven in Nederland religie 

steeds minder belangrijk wordt; het is vervelend wanneer je dochter wil trouwen met iemand van 

een andere religie; het is vervelend wanneer je zoon wil trouwen met iemand van een andere religie; 

kinderen moeten naar een school gaan die aansluit bij de religie van hun ouders.

4 De term ‘vertrouwen in buren’ uit Lancee en Dronkers (2008a) is in Lancee en Dronkers (2008b) 

veranderd in ‘kwaliteit van het contact met directe buren’.
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3 Theoretische inkadering

3.1 Waarom is er (g)een effect van de buurt?

In hoofdstuk 2 brachten we in kaart wat de invloed is van de etnische samenstelling van 
de woonomgeving. We beperkten ons tot de situatie in Nederland. We vonden vooral 
aanwijzingen voor effecten van etnische diversiteit op de contacten tussen mensen uit 
verschillende bevolkingsgroepen en op cohesie, leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 
Veel minder duidelijk waren de invloeden op sociaaleconomische integratie of weder-
zijdse beeldvorming.
De vraag is echter waarom er een effect van de buurt zou zijn, of waarom juist niet. 
Daarvoor moeten we op zoek naar achterliggende mechanismen voor het optreden 
van buurteffecten. Waarom zou het bij elkaar wonen van bepaalde groepen (etnische 
minderheden of mensen in achterstandsposities) een aanvullend effect hebben (naast 
een effect van de samenstelling van de buurt naar individuele achtergrondkenmerken)? 
We benutten de internationale (met name Amerikaanse) literatuur om theoretische ver-
wachtingen te formuleren en de vraag te beantwoorden waarom er al dan niet een effect 
van de buurt zou zijn. En als er een effect is, of dat dan positief of juist negatief zal zijn. 
We hebben een breed spectrum aan literatuur bijeen gebracht, omdat gebleken is dat 
in allerlei disciplines naar buurteffecten wordt gekeken. Naast sociologische literatuur 
behandelen we ook onderzoek vanuit sociaalpsychologische en politicologische disci-
plines. Er is enorm veel onderzoek gedaan op dit terrein (vooral naar beeldvorming). 
De bedoeling is niet dit allemaal uitputtend te beschrijven, maar op hoofdlijnen weer te 
geven welke theoretische noties gehanteerd worden.
We beperken ons tot theoretische inzichten over effecten van etnische concentratie 
op interetnische verhoudingen (contact en beeldvorming). Dit doen we om richting te 
geven aan ons empirische onderzoek. Effecten op bijvoorbeeld de sociaaleconomische 
positie of op leefbaarheid en veiligheid blijven in dit hoofdstuk dus buiten beschouwing.
Zoals in hoofdstuk 2 vermeld zijn er drie antwoordmogelijkheden op de vraag of de etni-
sche samenstelling van de buurt invloed heeft: er is geen effect, oftewel de buurt doet er 
niet toe, er is een negatief effect van etnische concentratie, of de buurt heeft een positief 
effect. Deze mogelijkheden worden alle drie onderkend in de literatuur.
Een redenering achter de mogelijkheid dat de buurt geen effect heeft is dat de directe 
leefomgeving steeds minder belangrijk wordt voor contacten en normatieve opvat-
tingen. Dit zou mede komen door moderne transport- en communicatiemiddelen. 
De tweede mogelijkheid komt met name in sociologisch onderzoek naar voren, waarin 
keer op keer negatieve effecten worden verondersteld van etnische concentratie en 
diversiteit. De veronderstelling is dat de directe woonomgeving medebepalend is voor 
de onderlinge verhoudingen. Juist het bij elkaar wonen van veel etnische minderheden 
kan bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van dreiging en zodoende een negatief effect 
hebben op relaties met en beelden van de andere groep. Hier lijnrecht tegenover staat 
de contacthypothese (bv. Pettigrew en Tropp 2006), die juist veronderstelt dat onder-
ling contact (mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan) leidt tot een positieve houding 
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tegenover de out-group. Vanuit de contacthypothese geredeneerd zal het effect van diver-
siteit positief zijn, omdat diversiteit contacten tussen bevolkingsgroepen bevordert en 
daarmee de solidariteit en tolerantie tussen groepen verhoogt: ‘bekend maakt bemind’.
Over de tweede en derde mogelijkheid (een negatief dan wel positief effect van de buurt) 
is veel literatuur beschikbaar, waarin beide nogal eens worden gecontrasteerd (de etni-
sche dreiging versus contacthypothese). We bespreken deze literatuur en formuleren op 
basis daarvan verwachtingen over contexteffecten. Daarbij onderzoeken we tevens of 
buurteffecten op theoretische gronden anders uitpakken voor verschillende groepen; 
we denken dan vooral aan het verschil tussen autochtone Nederlanders en niet-westerse 
migranten.
Vraagstukken van causaliteit en zelfselectie (is het wonen in een concentratiebuurt 
slecht voor het onderlinge contact, of is het zo dat mensen die graag contact met groeps-
genoten hebben, juist voor deze buurten kiezen) worden besproken in het hoofdstuk 4.

3.2 De relatie tussen etnische concentratie en interetnisch contact

Het is niet vreemd te veronderstellen dat de sociale context waarin mensen wonen  
– vooral de bevolkingssamenstelling – van belang is voor contacten tussen verschillende 
etnische groepen (Esser 1986). Toch wordt in internationaal onderzoek lang niet altijd 
een relatie gevonden tussen etnische concentratie en sociale contacten tussen groepen 
(Drever 2004, Sigelman et al. 1996); in onderzoek in de Nederlandse context doorgaans 
wel (zie hoofdstuk 2). De vraag is nu waarom er al dan niet sprake zou kunnen zijn van een 
relatie tussen concentratie en contact. Welke mechanismen kunnen hiervoor een verkla-
ring bieden? En kan verondersteld worden dat deze mechanismen voor iedere vorm van 
contact in gelijke mate gelden of zijn er verschillen te verwachten? Op deze vragen gaan 
we in deze paragraaf nader in. Op voorhand moet worden opgemerkt dat er niet veel the-
oretisch werk beschikbaar is over de relatie tussen concentratie en interetnisch contact.

Nabijheid
Als belangrijkste mechanisme achter de gevonden relatie tussen etnische concentratie 
en contacten tussen groepen wordt vaak gewezen op de gelegenheid tot contact, de 
zogenoemde supply-side (Fischer et al. 1977, Blau 1977). Een voorwaarde voor contacten 
tussen groepen is immers dat er een mogelijkheid is dat mensen elkaar ontmoeten 
(Völker et al. 2007). In de literatuur wordt hier het belang van de relatieve grootte van de 
etnische groep voor intergroepscontacten en relaties benadrukt (zie Quillian en Camp-
bell 2003). Dit komt voort uit de nabijheidshypothese (in het Engels propinquity proposition) 
zoals destijds geformuleerd door Blau (1977): als groep B relatief gezien groter wordt, 
wordt het aandeel vriendschappen van groep A met groep B dienovereenkomstig groter. 
‘Nabijheid’ reflecteert in deze propositie de kans op dagelijkse contacten. Deze dage-
lijkse contactmogelijkheden zijn een belangrijke voorspeller voor de uiteindelijke kans 
op vriendschap met iemand uit een andere etnische groep. Dit verband is bijvoorbeeld 
al in experimenten van Festinger et al. (1950) aangetoond. Daaruit bleek dat het aantal 
vriendschappen tussen etnische groepen (cross-group friendships) het grootste is als alle 
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groepen van gelijke grootte zijn. Quillian en Campbell (2003) vonden hier kwantitatieve 
empirische ondersteuning voor (voor de Verenigde Staten).

Op basis van de theorie van nabijheid kunnen verschillende veronderstellingen worden 
gedaan voor meerderheids- en minderheidsgroepen. Leden van etnische minderheden 
zullen in etnische concentratiebuurten minder gelegenheid tot contact met autoch-
tone Nederlanders hebben, simpelweg omdat de ontmoetingskansen kleiner zijn: er 
wonen immers relatief weinig autochtone Nederlanders. Verondersteld kan worden 
dat migranten daardoor minder met autochtone Nederlanders zullen omgaan (en meer 
met groepsgenoten). In Nederlandse concentratiebuurten wonen vaak veel verschil-
lende etnische groepen bijeen (mono-etnische buurten zijn zeldzaam). Daarom zullen 
ontmoetingskansen met andere migrantengroepen groter zijn dan in wittere buurten. 
Een tweede veronderstelling is dat migranten in concentratiebuurten meer met andere 
migrantengroepen zullen omgaan. Voor autochtone Nederlanders geldt de propositie 
eveneens andersom: de pool mensen uit andere etnische groepen is voor hen immers 
ook groter in concentratiebuurten. Dit maakt dat de ontmoetingskansen met migran-
ten groter zijn. Een derde mogelijke verwachting is dat autochtone Nederlanders in 
concentratiebuurten meer met migranten zullen omgaan (parallel met contacthypo-
these, zie § 3.3). Het effect van concentratie zou wel eens minder sterk kunnen zijn voor 
autochtone Nederlanders: gezien de veel grotere omvang van de autochtone meerder-
heidsgroep kan eerder verwacht worden dat autochtone Nederlanders hun basisvoorkeur 
voor omgang met groepsgenoten toch wel kunnen ‘inwilligen’.

De etnische gemeenschap
Een tweede argument waarom de buurtcontext de contacten van migranten zou beïn-
vloeden volgt uit het belang van ‘derden’ (zie Briggs 2007, Kalmijn 1998 en Martinovic et 
al. 2008 voor nadere uitwerking). Bedoeld worden in deze benadering andere partijen 
die niet direct betrokken zijn in het contact zelf, maar wel van invloed zijn op het al dan 
niet ontstaan van contacten met andere etnische groepen (zoals familie of de eigen 
etnische gemeenschap). De invloed kan bestaan uit het opleggen van normen en waar-
den (die leven in de etnische groep, of in de religieuze gemeenschap waarvan men deel 
uit maakt). Dit kunnen normen zijn die contacten met andere groepen afkeuren (Pet-
tigrew 1998). Deze invloed kan op individueel niveau werken, maar ook op een hoger 
aggregatieniveau, zoals de buurt. In dat geval kan verondersteld worden dat de invloed 
van de etnische gemeenschap sterker zal zijn in etnische concentratiebuurten met als 
gevolg dat men zich daar meer aan groepsnormen houdt en minder contact met andere 
etnische groepen zoekt. Dit veronderstelt wel dat de groepsnorm contacten met andere 
groepen ‘tegenwerkt’. Deze veronderstelling is met name van toepassing op contacten 
van migranten: naarmate er meer niet-westerse migranten in de buurt wonen, zullen 
migranten minder contacten hebben zowel met autochtone Nederlanders als met andere 
migrantengroepen.
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Preferenties centraal
In tegenstelling tot bovengenoemd supply-side-perspectief geloven anderen dat contac-
ten vooral (en alleen) worden bepaald door de demand-side: de eigen preferenties. Een in 
de sociologische literatuur veel gebruikte theorie die een verklaring biedt voor contac-
ten tussen bevolkingsgroepen is de homogeniteitstheorie (bv. McPherson et al. 2001, 
Alesina en La Ferrara 2002). Deze theorie gaat uit van de preferenties van mensen. Kort 
gezegd komt het er op neer dat mensen bij voorkeur omgaan met mensen die op hen 
lijken. Daardoor zal iedereen zo mogelijk contact zoeken met personen uit de eigen etni-
sche groep (of eigen opleidingsniveau of sociale klasse). Deze theoretische benadering 
gaat er van uit dat preferenties maatgevend zijn voor het al dan niet hebben van contact 
met anderen. De voorkeur voor contact met groepsgenoten is zo bepalend dat de directe 
woonomgeving hierin geen rol van betekenis speelt. Er is op basis van de notie van 
homogeniteit dan ook geen invloed van de buurt te verwachten: men reist wel wat verder 
voor de contacten die men wenst te onderhouden. Hierop sluit de notie van communities 
without propinquity (gemeenschappen zonder nabijheid) goed aan (Webber 1963, Zelinsky 
en Lee 1998; zie ook hoofdstuk 2): de directe woon- en leefomgeving wordt steeds min-
der belangrijk omdat men – mede door processen van individualisering – steeds minder 
gericht is op de buurt. Door moderne transport- en communicatiemiddelen is men voor 
contacten steeds minder gebonden is aan de directe woonomgeving (zie bv. Van Kempen 
1999, Bolt 2004, Ostendorf en Musterd 2005). Dat ontmoetingskansen met andere etni-
sche groepen in concentratiewijken kleiner zijn, doet er in deze visie dus niet toe.

Verschillen naar domein van contact
We onderscheiden in dit onderzoek meerdere dimensies van contact. De vraag is nu of er 
vanuit de literatuur beredeneerd kan worden dat verschillende verwachtingen mogelijk 
zijn over buurteffecten.
Briggs (2007) stelt bijvoorbeeld dat het idee van ‘soort zoekt soort’ (de homogeniteitshy-
pothese) in het algemeen veel soorten relaties bepaalt, maar sterker uitwerkt op sterke 
bindingen (partnerrelaties en vriendschappen) dan op zwakkere bindingen (buren of 
kennissen). Voor zwakkere bindingen zal men daarom wellicht minder moeite doen 
om op zoek te gaan naar herkomstgenoten (omdat men minder belang hecht aan een 
buur uit de eigen groep dan aan bijvoorbeeld een huwelijkspartner). Op basis hiervan 
is het plausibel dat de buurtcontext vooral effect heeft op de zwakkere bindingen (zoals 
contact in de buurt of met buurtgenoten) en niet zozeer op sterke bindingen (zoals 
interetnische vriendschappen). De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat men voor 
vriendschappen ook buiten de buurt kijkt en deze de buurt dus eerder zullen ontstijgen.
Daarom is het stedelijke niveau eveneens van belang. McPherson et al. (2001) geven 
bijvoorbeeld aan dat stedelijke gebieden, met hun grotere diversiteit binnen een rede-
lijke geografische afstand, netwerken opleveren die meer etnisch gemengd zijn (zie ook 
Marsden 1987).
Ook voor de Nederlandse situatie is hiervoor al enige empirische ondersteuning gevon-
den: terwijl interetnische buurtcontacten werden bepaald door de etnische compositie 
van de buurt, werden interetnische vriendschappen helemaal niet door de buurt, maar 
juist meer door de stedelijke context bepaald (Ghaeminia 2008). Ons empirisch onder-
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zoek zal moeten uitwijzen hoe het precies in elkaar zit. Onze verwachting op voorhand 
is dat de invloed van de etnische samenstelling van de buurt kleiner is naarmate het 
contact intensiever zal zijn. We hebben geen reden om te veronderstellen dat dit anders 
zal zijn voor autochtone Nederlanders dan voor migranten.

Sociale steun hypothese
Vanuit de literatuur over de psychologie van vriendschap en etnische solidariteit kan 
ook beredeneerd worden dat het voor sterke bindingen (met de eigen groep) juist van 
belang is dat de eigen etnische groep in de buurt klein is. Vriendschap is een belangrijk 
middel tot het verkrijgen van sociale steun en acceptatie. Quillian and Campbell (2003) 
redeneren bijvoorbeeld dat een netwerk met co-ethnics van belang is voor sociale steun 
en advies vooral in etnische aspecten. Juist als men geconfronteerd wordt met een 
omgeving die anders is (wellicht in combinatie met percepties van discriminatie en voor-
oordelen), neemt de own-group friend selection toe. De notie erachter is dat als een out-group 
(of meerdere out-groups) erg groot is op basis van een hele saillante sociale categorisatie, 
de in-group-solidariteit toeneemt (zie § 3.4 voor een bespreking van de sociale-identiteits-
theorie). Deze verwachting was weliswaar gebaseerd op onderzoek onder studenten, 
maar heeft wellicht meer algemene geldigheid. Op basis van deze notie is de hypothese 
te formuleren dat juist in een buurt met weinig herkomstgenoten de sterke bindingen 
(vriendschappen) in de eigen groep aan kracht winnen.

Samenvattend: ruimtelijke concentratie en interetnisch contact
Wat zijn de verwachtingen voor effecten van etnische concentratie op dimensies van 
interetnisch contact die we in dit onderzoek gaan toetsen?
Voor niet-westerse migranten leiden de nabijheidshypothese en de hypothese van de 
etnische gemeenschap tot een eenduidige verwachting: naarmate er meer niet-westerse 
migranten in een buurt wonen, hebben migranten minder contact met autochtone 
Nederlanders (en meer met groepsgenoten). Tevens voorspelt de nabijheidshypo-
these dat migranten in concentratiewijken meer contact zullen hebben met andere 
migrantengroepen. Voor autochtone Nederlanders geldt dat etnische concentratie tot 
meer contact met migranten zal leiden. Het concentratie-effect zou bij autochtone 
Nederlanders wel eens zwakker kunnen zijn.
Op basis van de notie van homogeniteit en van ‘gemeenschappen zonder nabijheid’ 
zouden geen effecten van etnische concentratie te verwachten zijn. Onze analyses zullen 
moeten uitwijzen welke hypothese de meeste geldingskracht heeft.
Voor de differentiatie naar het domein van contact is onze verwachting op voorhand 
dat de invloed van de etnische samenstelling van de buurt kleiner is (voor autochtone 
Nederlanders én migranten) naarmate het contact intensiever zal zijn. Ten slotte kan op 
basis van de sociale-steunhypothese worden verwacht dat juist in een buurt met weinig 
herkomstgenoten de sterke bindingen (vriendschappen) in de eigen groep aan kracht 
winnen.
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3.3 De relatie tussen etnische concentratie en interetnische beeldvorming

Er is met name in de Verenigde Staten zeer veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
etnische concentratie en interetnische beeldvorming. Het meeste van dit onderzoek 
richt zich op houdingen van de meerderheidsgroep tegenover minderheidsgroepen: 
vooral opvattingen van witte Amerikanen over de zwarte bevolking zijn veelvuldig 
onderzocht. Daarbij zijn zowel positieve als negatieve effecten gevonden van etnische 
concentratie. In deze paragraaf gaan we in op de theoretische mechanismen die voor 
beide effecten een verklaring kunnen bieden.

Etnische competitietheorie
Een eerste belangrijke benadering om effecten van etnische concentratie op beeldvor-
ming te verklaren is de conflicttheorie of etnische-competitietheorie (bv. Quillian 1995, 
Olzak 1992, Taylor 1998, Scheepers et al. 2002). Deze theorie komt voort uit onderzoek 
naar intergroepsverhoudingen. De veronderstelling is dat de vijandigheid tussen groe-
pen toeneemt als er meer leden van de zogenoemde out-group in de buurt wonen: hoe 
dichterbij en hoe talrijker, hoe meer men zich terugtrekt in de eigen groep en hoe nega-
tiever men oordeelt over de andere groep. Het veronderstelde mechanisme erachter is 
dat mensen zich bedreigd voelen door de aanwezigheid van andere etnische groepen en 
‘etnische competitie’ ervaren.
De conflicttheorie komt voort uit het werk van bijvoorbeeld Coser (1956) en Blalock 
(1967) in de vs. Centraal in deze benadering staat de assumptie dat competitie over 
schaarse middelen tussen sociale groepen – zoals ook etnische groepen – tot negatieve 
intergroepsverhoudingen zal leiden. De verklaring die hiervoor gegeven wordt, is dat 
de nabijheid van grote groepen ‘anderen’ percepties van dreiging en competitie trig-
geren (Blumer 1958). Deze hypothese is tot dusverre in de vs voornamelijk getest op de 
opinies van witten over zwarten (Taylor 1998, Glaser 1994, Giles and Evans 1985). Ook in 
landenvergelijkend onderzoek zijn relaties tussen de aanwezigheid van minderheden 
en negatieve houdingen van meerderheidsgroepen tegenover minderheden meermalen 
vastgesteld (Quillian 1995, Coenders en Scheepers 1998, Gijsberts et al. 2004).
Verondersteld wordt dat autochtone Nederlanders die in een context met veel niet-
westerse migranten wonen deze aanwezigheid als bedreigend ervaren voor hun positie. 
Daardoor zouden bewoners van deze buurten wel eens negatiever kunnen oordelen over 
minderheden. Daarnaast kan het gevoel van dreiging ook losstaan van het daadwerkelijk 
ervaren van competitie. Het kan ook zijn dat men zich niet meer herkent in de eigen 
buurt door de vele niet-westerse buurtbewoners.
Ook de snelheid van het ‘verkleuringsproces’ kan van belang zijn (zie Scheepers et al. 
2002, Gijsberts en Dagevos 2005, Coenders en Scheepers 1998). De afgelopen jaren zijn 
de aandelen niet-westerse migranten in sommige buurten snel toegenomen. Deze 
ontwikkeling kan een aanvullend negatief effect hebben op beeldvorming omtrent 
migranten.

In deze theoretische traditie maakte Blalock (1967) een onderscheid tussen feitelijke en 
gepercipieerde competitie. Met feitelijke competitie bedoelde hij sociaaleconomische 
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condities zoals de beschikbaarheid van schaarse hulpbronnen; met gepercipieerde 
competitie dat deze dreiging ook als zodanig wordt opgevat, waardoor opvattingen 
negatiever worden. Het werk van Blalock heeft veel navolging gevonden. Meerdere 
auteurs hebben laten zien dat een concentratie van minderheden leidt tot negatieve 
beeldvorming onder meerderheidsgroepen, omdat die zich bedreigd voelen (Olzak 1992, 
Quillian 1995). Ervaren dreiging speelt dus een interveniërende rol in de relatie tussen 
etnische concentratie en negatieve opvattingen.
Het onderscheid tussen feitelijke en gepercipieerde competitie is vaak herkend in theo-
retisch werk (bv. Kinder en Sears 1981, Hagendoorn en Jansen 1983), maar minder vaak in 
empirisch werk (maar zie Taylor 1998, Scheepers et al. 2002, Gijsberts en Dagevos 2005). 
Dat heeft ook wel een reden. De samenhang tussen het meten van percepties van etni-
sche dreiging en dat van vooroordelen over andere etnische groepen is erg hoog. Het is 
daarom moeilijk ze empirisch te scheiden. Ook in dit onderzoek zijn we niet bij machte 
te onderzoeken of percepties van etnische dreiging een rol spelen.

Etnische competitietheorie richt zich vooral op meerderheidsopvattingen. Welke 
veronderstellingen kunnen er uit worden afgeleid voor minderheidsgroepen? Wat de 
literatuur in ieder geval suggereert is dat effecten van context sterker zijn voor de opinies 
van meerderheidsgroepen over minderheden dan andersom (Forbes 1997). Bovendien 
kan op basis van theorieën van etnische competitie verwacht worden dat minderheids-
groepen juist meer bedreiging van de kant van autochtone Nederlanders ervaren als ze 
in buurten met meer autochtonen wonen. Dan zou het effect van etnische concentratie 
dus omgekeerd zijn aan dat onder autochtone Nederlanders: hoe meer niet-westerse 
migranten in de buurt, hoe positiever migranten over autochtone Nederlanders denken 
(omdat ze minder dreiging ervaren van autochtonen).

We leiden de volgende hypothesen af uit conflict- en competitietheorieën:
–	naarmate er meer niet-westerse migranten in de buurt wonen (en dus minder autoch-

tone Nederlanders) denken migranten positiever over autochtone Nederlanders 
(omdat ze minder dreiging ervaren);

–	naarmate er meer niet-westerse migranten in de buurt wonen (en dus meer andere 
groepen) denken migranten negatiever over andere migrantengroepen (vanwege 
gevoelens van dreiging);

–	naarmate er meer niet-westerse migranten in de buurt wonen denken autochtone 
Nederlanders negatiever over migranten (vanwege gevoelens van dreiging).

Sociaaleconomische achterstand van de buurt
Naast etnische concentratie is ook de sociaaleconomische achterstand van de buurt van 
belang. Op basis van de etnische-competitietheorie kan verondersteld worden dat in een 
achterstandscontext (met bijvoorbeeld hoge werkloosheid in de buurt) gevoelens van 
dreiging in hogere mate spelen (bv. Coenders en Scheepers 1998). Bovendien is wel eens 
verondersteld dat de meest negatieve effecten worden gevonden op het snijvlak van de 
sociaaleconomische en etnische samenstelling van de buurt: de aanwezigheid van niet-
westerse migranten heeft dan een sterker effect op interetnische attituden in arme dan 
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in rijke buurten (zie bv. Oliver en Mendelberg 2000, Oliver en Wong 2003).
We gaan na of de sociaaleconomische achterstand van de buurt een rol speelt bij de 
verklaring van verschillen in interetnische opvattingen en of het effect van etnische 
concentratie sterker is in armere buurten.

Drempelwaarde
Een laatste thema dat past binnen de context van de conflicttheorie is dat van de 
‘drempelwaarde’. In de literatuur wordt nogal eens gesproken van een drempelwaarde 
waarboven etnische concentratie (pas) een effect heeft op interetnische attituden  
(bv. Taylor 1998). Er is enig empirisch bewijs gevonden voor deze niet-lineaire relatie tus-
sen etnische concentratie en interetnische opvattingen (voor een review zie Goldsmith 
2004). De inhoudelijke interpretatie ervan is dat een gevoel van etnische dreiging pas 
optreedt boven een bepaald aandeel van een andere dan de eigen groep, bijvoorbeeld als 
autochtone Nederlanders een minderheid gaan vormen in de buurt (boven de 50%; zie 
Briggs 2007). We gaan na of inderdaad sprake is van een drempelwaarde.

Contacthypothese
Lijnrecht tegenover de conflicttheorie staat de contacthypothese (bv. Allport 1954, Pet-
tigrew en Tropp 2006) die juist veronderstelt dat onderling contact (mits aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan) leidt tot een positieve houding tegenover de out-group. Vanuit 
de contacthypothese geredeneerd zal het effect van het aandeel migranten in de woon-
omgeving positief zijn, omdat diversiteit de solidariteit en tolerantie tussen groepen 
verhoogt en vooroordelen over andere groepen vermindert. Zowel Oliver en Wong (2003) 
als Marschall en Stolle (2004) vonden ondersteuning voor deze hypothese: juist degenen in 
etnisch heterogene buurten bleken in deze onderzoeken positiever over andere etnische 
groepen en hadden meer vertrouwen in elkaar. Er is echter ook veel onderzoek gedaan 
waarin de contacthypothese niet werd ondersteund (zie ook een review van Forbes 1997).
De redenering achter de contacthypothese is dat contact met iemand uit een andere 
etnische groep leidt tot meer kennis over hoe de ander denkt en leeft. Deze kennis – mits 
het contact positief is geweest – leidt vervolgens tot meer acceptatie van de groep als 
geheel (wordt als het ware gegeneraliseerd tot de gehele etnische out-group). Juist omdat 
de kennis over de andere groep toeneemt, nemen stereotype opvattingen af (bv. Ellison 
en Powers 1994, Sigelman en Welch 1993, Kinder en Mendelberg 1995).

Uiteindelijk leidt de contacttheorie tot tegengestelde hypothesen voor autochtone 
Nederlanders en niet-westerse migranten:
–	hoe meer niet-westerse migranten in de buurt, hoe negatiever migranten over 

autochtone Nederlanders oordelen (omdat ze minder daadwerkelijk contact hebben);
–	maar: hoe positiever migranten oordelen over andere migrantengroepen (omdat ze 

meer contact hebben);
–	hoe meer niet-westerse migranten in de buurt hoe positiever autochtone 

Nederlanders over migranten oordelen (omdat ze meer contact hebben).
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De interveniërende rol van feitelijk contact in de relatie tussen buurtcontext en 
beeldvorming
In de literatuur wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen feitelijke interacties 
(persoonlijke contacten tussen leden van etnische groepen) en context (de grootte 
van de out-group binnen een bepaalde geografische eenheid als buurt en stad). Stein et 
al. (2000) spreken in dit verband over behavioral contact en contextual contact. Volgens de 
contacthypothese zijn beide niveaus van contact van belang voor interetnische opvat-
tingen. Bij behavioral contact gaat het om feitelijke contacten terwijl het bij contextual 
contact uitsluitend om de blootstelling aan de out-group gaat. Het gebeurt echter niet vaak 
dat beide verklaringen gecombineerd worden (bij gebrek aan geschikte metingen op 
beide niveaus). Sociologen focussen vooral op effecten van de context, hebben meestal 
geen metingen van feitelijk contact en onderzoeken de invloed van contextual contact op 
attituden van de meerderheidsgroep (whites) tegenover minderheidsgroepen (meestal 
blacks) (zie bv. Taylor 1998). Politicologen richten zich op andere afhankelijke variabelen 
(bv. opvattingen over immigratiebeleid) maar combineren wel vaker het macroniveau 
(context) met het individuele niveau (contact). Een mooi voorbeeld is het onderzoek van 
Stein et al. (2000) over attitudes van witte Amerikanen tegenover latino’s. Zij onderzoch-
ten de voor de hand liggende hypothese dat feitelijk contact op het individuele niveau de 
relatie tussen context en opvattingen medieert. Dit zorgt voor een realistischer test van 
de intergroepscontacttheorie, omdat zowel rekening wordt gehouden met individueel 
gedrag als met de omgeving waarin dit gedrag plaatsvindt.
Interessant is dat Stein et al. ook de hypothese toetsen dat contacten de negatieve effec-
ten van concentratie op vooroordelen kunnen verzachten (zie ook Sigelman en Welch 
(1993); technisch gezien door een positieve interactieterm in de analyses op te nemen 
tussen context en contact op vooroordelen1). Hun bevinding is dat frequent contact in 
zwarte buurten de negatieve gevolgen van de context kan reduceren.

Voorwaarden voor de contacthypothese
In de literatuur is uitgebreid beargumenteerd dat intergroepscontacten uitsluitend voor-
oordelen verminderen als aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan (bv. Allport 1954, 
Pettigrew 1998, Ellison en Powers 1994, Powers en Ellison 1995). Zo moet het contact 
plaatsvinden tussen personen van gelijke (of hogere) status. Dan is de kans maximaal dat 
het contact positief is, en er begrip ontstaat voor de out-group als geheel (zie bv. Ihlanfeldt 
en Scafidi 2002). Andere voorwaarden zijn bijvoorbeeld of er afhankelijkheid bestaat 
tussen degenen waartussen het contact zich afspeelt, of het contact door de autoriteiten 
wordt ondersteund, maar ook of het contact met een zekere frequentie en intensiteit 
plaatsvindt.2

Het empirisch onderzoek is tot dusverre echter verdeeld over de vraag of deze voorwaar-
den noodzakelijk zijn. Sommige onderzoekers concluderen dat het effect hoe dan ook 
wel wordt gevonden. Stein et al. (2000) stellen dat ‘any type of frequent non-negative contact 
will reduce prejudicial attitudes’. Alleen al zo nu en dan een praatje maken leidt volgens deze 
onderzoekers tot positievere houdingen. Andere onderzoekers zijn van mening dat 
vrijblijvend contact minder invloed heeft op het verminderen van vooroordelen dan 
meer intensieve vormen van contact (Ellison en Powers 1994, Powers en Ellison 1995) of 
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dat alleen vriendschappelijke contacten consistente effecten op vooroordelen hebben 
(Hamberger en Hewstone 1997). Daarnaast zijn er onderzoekers die hebben laten zien 
dat de contacttheorie niet hetzelfde werkt voor oordelen over verschillende out-groups: 
oppervlakkig contact (iemand uit een andere groep kennen) bleek voldoende om voor-
oordelen over latino’s en Aziaten te verminderen, maar niet over Afro-Amerikanen. 
Daarvoor bleken meer intensievere vormen van contact noodzakelijk (bv. Dixon 2006). 
Pettigrew (1998) voegt om deze redenen zelfs friendship potential toe als voorwaarde waar-
onder de contacthypothese opgaat.

Samenvattend: ruimtelijke concentratie en interetnische beeldvorming
De etnische-competitie- en contacttheorie leiden zowel voor autochtone Nederlanders 
als voor migranten tot tegengestelde verwachtingen. Op basis van de competitietheorie 
is voor autochtone Nederlanders te verwachten dat zij in concentratiewijken negatiever 
over migranten denken (vanwege ervaren van dreiging). Op basis van de contacthypo-
these is de verwachting dat autochtone Nederlanders juist positiever over migranten 
denken in concentratiewijken (omdat ze meer contact hebben).
Voor niet-westerse migranten zijn de verwachtingen wat minder vastomlijnd. Op basis 
van de competitietheorie kan wellicht worden verwacht dat migranten in concentra-
tiewijken (waar minder autochtone Nederlanders wonen) positiever over autochtone 
Nederlanders denken (minder dreiging ervaren van autochtonen), terwijl de contact-
hypothese zou voorspellen dat etnische concentratie tot negatieve oordelen van 
migranten over autochtone Nederlanders leidt (omdat er minder contact is).
Ten slotte zou volgens de conflicttheorie etnische concentratie tot negatievere opvattin-
gen tussen migrantengroepen onderling leiden, terwijl de contacthypothese positievere 
onderlinge opvattingen zou voorspellen.

3.4 Etnische concentratie en de gerichtheid op de eigen groep

Tot nu toe ging het over de beoordeling van andere etnische groepen. Maar is er ook een 
effect te verwachten van de buurt op de gerichtheid op de eigen etnische groep? Vanuit 
drie verschillende theoretische benaderingen zijn inderdaad verwachtingen af te leiden 
over effecten van etnische concentratie op contacten met en opvattingen over de eigen 
groep: de sociale-identiteitstheorie, de constricttheorie en de sociale-controletheorie. 
Deze benaderingen leiden tot contrasterende verwachtingen.

Sociale-identiteitstheorie
Uit allerlei sociaalpsychologische experimenten in de vs is al in de jaren zeventig en 
tachtig naar voren gekomen dat mensen geneigd zijn positieve kenmerken toe te kennen 
aan de eigen groep (in-group) en negatieve kenmerken aan andere groepen (out-groups). 
Deze experimenten vormden de basis voor de ontwikkeling van de sociale-identiteits-
theorie (bv. Tajfel 1981; zie Coenders 2001 voor een duidelijke uiteenzetting). Dit is in 
essentie een psychologische theorie die er kort gezegd op neerkomt dat mensen ‘sociale 
categoriseringen’ oftewel onderscheidingen aanbrengen tussen de in-group en out-group. 
Hier spelen een aantal versterkende mechanismen een rol: mensen zijn geneigd bepaal-
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de kenmerken van zowel de eigen groep als de andere groep te overdrijven en bovendien 
genuanceerder te oordelen over de eigen groep, terwijl men over de zogenaamde out-
group veel generaliserender oordeelt (zie bv. Tajfel 1981). Daarbij hebben mensen over het 
algemeen een duidelijke behoefte de eigen groep positief te beoordelen door allerlei 
sociale vergelijkingen te maken. Een manier om dit te doen is de verschillen tussen de 
eigen en andere groepen te benadrukken (zogenoemde sociale identificatie en contro-
identificatie, zie bv. Eisinga en Scheepers 1989). Het resultaat is volgens de literatuur dat 
een negatief oordeel over andere groepen samengaat met een positief oordeel over de 
eigen groep (etnocentrisme).
Deze processen van sociale identificatie en contra-identificatie worden volgens de con-
flicttheorie nog eens versterkt wanneer men zich bedreigd voelt (zie Coenders 2001, 
Gijsberts et al. 2004, Scheepers et al. 2002 voor de integratie van de sociale-identiteits-
theorie met de conflicttheorie tot de etnische-competitietheorie). Etnische competitie 
zal derhalve leiden tot negatievere opvattingen over de andere groep in combinatie met 
positievere opvattingen over de eigen groep. Juist in etnische concentratiebuurten wordt 
het onderscheid tussen de in-group en out-group versterkt, waardoor de ‘in-group-solida-
riteit’ groter zal worden. De hypothese zou dus zijn dat naarmate er meer niet-westerse 
migranten in de buurt zijn, opvattingen over de eigen groep positiever zijn. Deze hypo-
these is tot dusverre voornamelijk getoetst voor autochtone Nederlanders.
Overigens is hier een duidelijke parallel te trekken met de sociale-steunhypothese uit 
paragraaf 3.3, die juist gericht was op migranten: als de out-group erg groot is – bijvoor-
beeld in een buurt met weinig groepsgenoten – zullen de contacten (sterke bindingen) 
binnen de eigen groep aan kracht winnen.

Constricttheorie
Putnam poneerde in zijn artikel ‘E pluribus unum’ (2007) een variant op de etnische- 
competitietheorie. Volgens Putnam heeft etnische diversiteit niet alleen een negatief 
effect op het vertrouwen in andere etnische groepen (inter-racial trust), maar ook op dat 
in de eigen etnische groep (intra-racial trust). Bovendien zou etnische diversiteit volgens 
hem niet alleen negatief uitwerken op vertrouwen maar ook op bonding en bridging van 
sociaal kapitaal. Met andere woorden: een woonomgeving met veel etnische diversiteit 
vermindert niet alleen de contacten buiten de eigen etnische groep (bridging), maar ook die 
binnen de eigen groep (bonding). Putnam noemde dit idee in zijn artikel ‘constricttheorie’. 
Dit laat zich misschien het beste vertalen als de ‘theorie van het vernauwende blikveld’. 
Hij werkt zijn constricttheorie echter nauwelijks uit in zijn artikel en specificeert bijvoor-
beeld niet waarom hij denkt dat diversiteit negatief uitwerkt op vertrouwen in de eigen 
groep.
Wat is het mechanisme achter dit idee? Zijn redenering is eigenlijk dat uit onderzoek 
in de vs is gebleken dat witten die meer niet-witte vrienden hebben, tegelijkertijd 
ook meer witte vrienden hebben (Putnam 2007: 143-144, zie ook Dagevos en Gijsberts 
2008). Putnam stelt dat de redenering dan ook wel andersom zal lopen: low bonding zal 
dan samengaan met low bridging, oftewel het is geen zero-sum-situatie. Zijn impliciete 
redenering is dat etnische diversiteit tot schildpadgedrag in het algemeen leidt: mensen 
kruipen in hun schulp. Niet alleen richten zij zich minder op andere etnische bevolkings-
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groepen, ook binnen de eigen etnische groep nemen onderlinge contacten af. Deze 
notie kan wellicht beter de ‘sociale–isolatiethese’ worden genoemd.
Op basis van hiervan valt de hypothese te formuleren dat naarmate er meer niet-wes-
terse migranten in de eigen woonomgeving zijn, contacten met en opvattingen over 
de eigen groep negatiever zijn. Volgens Putnam geldt zijn theorie voor alle etnische 
groepen (meerderheids- en minderheidsgroepen). Zijn verwachtingen staan lijnrecht 
tegenover die op basis van de sociale-identiteitstheorie.

Sociale-controletheorie
Een laatste theoretische benadering waaruit veronderstellingen over effecten van etni-
sche concentratie kunnen worden afgeleid is de sociale-controletheorie (Massey 1996, 
Sampson et al. 1997) die meer dan de voorgaande theoretische perspectieven het macro-
niveau (dat van de gemeenschap) centraal stelt. Volgens de sociale-controletheorie leidt 
diversiteit tot onderling wantrouwen vanwege het verzwakken van informele sociale 
controle. Deze zwakt af in heterogene gemeenschappen, zoals die bestaan in achter-
standsbuurten waar veel niet-westerse migranten en arme eenoudergezinnen wonen. 
De combinatie van schaarse hulpbronnen en weinig sociale controle genereert een 
bedreigende omgeving, gekarakteriseerd door verloedering en criminaliteit. Mensen 
voelen zich in de steek gelaten en op zo’n ‘eiland van achterstand’ is het maar het veiligst 
iedereen te wantrouwen (Ross et al. 2001). Als gevolg daarvan trekt men zich terug en 
gaat men minder snel contacten aan.

De sociale-controletheorie richt zich specifiek op het verklaren van de relatie tussen 
etnische diversiteit en vertrouwen en staat wat verder af van het onderwerp van deze 
studie naar interetnische verhoudingen. Toch dient deze benadering niet onbesproken 
te blijven, vanwege de raakvlakken met de door Putnam voorgestelde constricttheorie. 
In ieder geval lijkt er dezelfde hypothese uit te kunnen worden afgeleid, namelijk dat 
etnische concentratie niet alleen een negatief effect heeft op de contacten met en beeld-
vorming over andere etnische groepen maar ook over de eigen etnische groep. Immers, 
in wijken met veel niet-westerse migranten ontbreekt informele sociale controle 
waardoor onderling wantrouwen tussen individuen (ook uit dezelfde etnische groep) 
toeneemt. Dit kan dan verklaren waarom men ook minder contact met de eigen groep 
heeft en negatiever over de eigen groep oordeelt.

Samenvattend: concentratie en gerichtheid op de eigen groep
Op basis van de sociale-identiteitstheorie is te verwachten dat in een woonomgeving 
met een hogere mate van etnische concentratie opvattingen over de eigen groep posi-
tiever zijn. Deze hypothese is voornamelijk getoetst voor autochtone Nederlanders. De 
theorie is in lijn met de sociale-steunhypothese uit paragraaf 3.3 die juist gericht was op 
migranten: als de out-group erg groot is – bijvoorbeeld in een buurt met weinig groeps-
genoten – zullen de contacten (sterke bindingen) binnen de eigen groep aan kracht 
winnen.
Daartegenover staat de constricttheorie van Putnam: naarmate er meer niet-westerse 
migranten in de eigen woonomgeving zijn, zijn contacten met en opvattingen over 
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de eigen groep negatiever. Dit zou volgens hem zowel voor de autochtone meerder-
heidsgroep als voor migrantengroepen gelden. Een theoretische benadering die hier 
op aansluit is de sociale-controletheorie die stelt dat in wijken met veel niet-westerse 
migranten informele sociale controle ontbreekt waardoor onderling wantrouwen tus-
sen individuen toeneemt. Dit kan verklaren waarom in deze wijken contacten binnen de 
eigen groep minder voorkomen, terwijl oordelen over de eigen groep negatiever zijn.

3.5 Het belang van individuele kenmerken

Hoewel dit rapport gericht is op de invloed van de context (buurt en stad) op interet-
nische relaties, kunnen we er niet omheen aandacht te besteden aan het individuele 
niveau. Dit is namelijk essentieel voor het al dan niet vinden van buurteffecten.
Bij de vraag of de buurt als zodanig invloed heeft, gaat het er om of het bij elkaar wonen 
van verschillende etnische groepen een eigen, zelfstandig effect heeft op de onderlinge 
relaties van inwoners in de buurt. We spreken hier van een context- of buurteffect. Om 
te kunnen bepalen in hoeverre de buurt inderdaad van belang is, moeten we echter 
zeker weten dat er niet iets anders aan de hand is. Als in een buurt veel mensen wonen 
met kenmerken waarvan bekend is dat zij bepalend zijn voor het te verklaren verschijn-
sel, in ons geval interetnische relaties, kan het negeren ervan tot een overschatting van 
het contexteffect leiden. Dan is er namelijk sprake van een samenstellingseffect. Een 
voorbeeld kan dit verder verduidelijken. Uit onderzoek is bekend dat lageropgeleiden 
negatiever over andere etnische groepen oordelen dan hogeropgeleiden (bv. Billiet et al. 
1996). Hieraan kunnen allerlei theoretische mechanismen (op individueel niveau) ten 
grondslag liggen, maar dat voert buiten het bestek van dit hoofdstuk. Van belang voor 
dit onderzoek is dat als er dus veel lageropgeleiden in een buurt wonen, opvattingen over 
andere groepen in deze buurt gemiddeld genomen negatiever zijn. Dit komt dan puur 
door de specifieke samenstelling van individuen in deze buurt.

We moeten dus zo goed mogelijk rekening houden met individuele kenmerken die 
bepalend zijn voor zowel de mate van interetnisch contact als opvattingen over andere 
etnische groepen. Pas dan weten we zeker dat de (netto-)buurteffecten die we vinden, 
ook echt toe te schrijven zijn aan kenmerken van de buurt. We corrigeren dus voor 
kenmerken waarvan we op basis van de literatuur weten dat deze bepalen waarom de 
ene persoon meer omgaat met personen uit andere etnische groepen dan de andere en 
waarom de ene persoon positiever over andere groepen oordeelt dan de andere. Het gaat 
om kenmerken als opleidingsniveau of werkzaam zijn, maar ook om migratiespecifieke 
kenmerken als geboorteland, nationaliteit en taalbeheersing. In hoofdstuk 4 bespreken 
we alle individuele kenmerken waarmee in de analyses rekening wordt gehouden.

3.6 Samenvatting

We vatten de belangrijkste theorieën en de daaraan gekoppelde verwachtingen over 
buurteffecten samen in onderstaand schema.
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these/theorie verwachtingen: interetnisch contact

nabijheidsheidshypothese en these 
van de etnische gemeenschap

– naarmate er meer migranten in de buurt wonen hebben 
migranten meer contact met leden van de eigen groep en 
andere migrantengroepen en minder contacten met de 
autochtone bevolking

– naarmate er meer migranten in de buurt wonen hebben 
autochtonen meer contact met leden van migrantengroepen

homogeniteitsthese en de these van 
gemeenschappen zonder nabijheid
homogeniteitsthese: primaat bij 
preferenties

– geen effect van bevolkingssamenstelling van buurt op 
interetnisch contact

– buurteffect geringer bij intensiever contact/sterkere 
bindingen

sociale-steunhypothese – naarmate er weinig leden van de eigen migrantengroep in 
de buurt wonen, komen sterke bindingen met leden van de 
eigen groep vaker voor 

these/theorie verwachtingen: beeldvorming

conflict/etnische-competitietheorie – naarmate er meer migranten in de buurt wonen, zijn 
autochtonen negatiever over migranten

– naarmate er meer migranten in de buurt wonen, zijn 
migranten (waarschijnlijk) positiever over autochtonen

contacttheorie – naarmate er meer migranten in de buurt wonen, zijn autoch-
tonen positiever over migranten

– naarmate er meer migranten in de buurt wonen, zijn 
migranten negatiever over autochtonen (want minder 
contact)

these/theorie verwachtingen: beeldvorming en contacten (gericht op eigen 
groep)

sociale-identiteitstheorie – naarmate er meer migranten in de buurt wonen, zijn de 
opvattingen over de eigen groep positiever

constricttheorie
sociale-controletheorie

– naarmate er meer migranten in de buurt wonen, zijn er 
minder contacten met leden van de eigen groep en zijn de 
opvattingen over de eigen groep negatiever 

Noten
1 Het interactie-effect is positief. Dit betekent dat witten die in gebieden met veel latino’s wonen en 

veel contact hebben, positiever zijn over latino’s. Onafhankelijk van deze interactie heeft echter het 

aandeel latino’s in de buurt een negatief effect op het oordeel over deze groep. Mooi in de analyse is 

dat ze de interactie plotten tegen de atittude en een curvilineair effect vinden. Dus bij weinig contact 

leidt context tot negatievere opvattingen; wanneer het aandeel latino’s echter toeneemt, neemt de 

kans op frequent contact ook toe. Uiteindelijk draait de negatieve invloed van context om. Zelfs op 

het hoogste niveau van het aandeel latino’s in de woonomgeving leidt zeer frequent contact (meer 

dan vijf dagen per week) dan tot positievere opvattingen.
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2 Daarnaast is volgens Huckfeldt en Sprague (1991) meer informatie nodig over waar het contact tussen 

groepen plaatsvindt. Zij veronderstellen bijvoorbeeld dat interactie in de buurt niet noodzakelijk is 

voor de vraag of de contacthypothese opgaat. Diversiteit in de populatie op bijvoorbeeld stadsniveau 

kan wellicht genoeg zijn om vooroordelen te verminderen.
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4 Aanpak empirisch onderzoek

4.1  Lacunes eerder onderzoek; hoe beogen we vooruitgang te boeken?

Het beeld uit eerder Nederlands onderzoek is niet eenduidig. Er valt misschien ook wel 
iets af te dingen op dat onderzoek (inclusief dat van het Sociaal en Cultureel Planbureau). 
We proberen nu vooruitgang te boeken, zowel in de gebruikte data en in de afbakening 
van de buurt als in de gehanteerde analysestrategie.
Om te beginnen de data. Tot nu toe is niet duidelijk geworden in hoeverre etnische 
concentratie verschillend uitwerkt voor verschillende (etnische) groepen. De meeste 
onderzoeken waren voornamelijk gericht op de etnische meerderheid. In dit onderzoek 
belichten we beide kanten en kijken we bovendien naar relaties tussen migrantengroe-
pen onderling. Voor het eerst hebben we landelijk representatieve gegevens beschikbaar 
voor de vier grootste migrantengroepen en een autochtone vergelijkingsgroep om de 
effecten van etnische concentratie te bepalen.
Ten tweede is de afbakening van een buurt van belang voor de onderzoeksuitkomsten. 
Tot dusverre werd in Nederlands onderzoek – deels uit praktische overwegingen van 
beschikbaarheid – meestal het viercijferige postcodegebied als buurt beschouwd. De 
vraag is of dit voor bewoners de meest betekenisvolle afbakening van hun buurt is. 
Daarom richten wij ons in dit onderzoek daadwerkelijk op de buurten waarin burgers 
wonen, in plaats van op abstractere en grotere geografische eenheden als het postcode-
gebied.
Ten derde brengen we op conceptueel niveau meer diepgang aan in ons onderzoek door 
zoveel mogelijk dimensies van interetnisch contact en beeldvorming te onderscheiden. 
In eerder onderzoek – ook dat van onszelf – zijn vooral voor de mate van interetnisch 
contact globale metingen gehanteerd. Nu onderscheiden we dimensies van contact tus-
sen etnische groepen (van werk- tot relatiesfeer). Ook op het terrein van beeldvorming 
beogen we meer licht te werpen op de invloed van etnische concentratie door zoveel 
mogelijk dimensies onderling te vergelijken.
Dan de belangrijkste onafhankelijke variabele: de etnische samenstelling van de buurt. 
In eerder onderzoek is hier doorgaans op twee manieren naar gekeken: hetzij als de 
mate van concentratie van niet-westerse migranten, hetzij als de mate van diversiteit van 
verschillende groepen. We hebben eerder laten zien dat het voor de Nederlandse situatie 
in empirische zin niet veel uitmaakt welke wordt belicht, gezien de hoge samenhang tus-
sen beide metingen (Gijsberts et al. 2008). Omdat de meting van etnische diversiteit een 
belangrijke beperking kent (eigenlijk ‘kleurenblind’ is), kiezen we in dit hoofdstuk voor 
de eerste meting: de mate van concentratie van niet-westerse migranten. Daarnaast – en 
dat is nauwelijks eerder gedaan – kijken we naar de concentratie van de afzonderlijke 
etnische groepen. Maakt het voor de contacten en opvattingen van Marokkanen bijvoor-
beeld verschil of er veel andere Marokkanen in de directe omgeving wonen?
Ten vijfde heeft eerder onderzoek – inclusief dat van het scp zelf – niet altijd (ade-
quaat) rekening gehouden met andere kenmerken van de buurt en de stad waarin men 
woonachtig is. Draait het nu om etnische concentratie of om de sociaaleconomische 
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samenstelling van de buurt? Of spelen zelfs nog andere kenmerken van de buurt of stad 
een rol (bv. veel verhuisbewegingen, een hoge mate van criminaliteit)? In dit onderzoek 
proberen we zo goed mogelijk met deze kenmerken rekening te houden om te zien of er 
daadwerkelijk netto-effecten van de etnische samenstelling van de buurt zijn.
Zelfs als in onderzoek meerdere buurt- en gemeentekenmerken tegelijkertijd zijn bestu-
deerd, is er weinig aandacht gegeven aan problemen van multicollineariteit door hoge 
samenhangen tussen verschillende buurtkenmerken. Zo is de samenhang tussen econo-
mische achterstand en etnische concentratie in buurten hoog. De vraag is dan of beide 
in een verklarend model kunnen worden opgenomen zonder tot onjuiste conclusies te 
leiden. Wij besteden hieraan aandacht in ons onderzoek en bezien met zogenoemde 
perturbatie-analyses of dit tot problemen leidt.
Ten slotte besteedt eerder onderzoek niet altijd aandacht aan problemen van causaliteit 
en zelfselectie. Ook als blijkt dat migranten in concentratiebuurten minder contact heb-
ben met personen uit andere etnische groepen, kan het voornaamste mechanisme een 
selectieproces zijn: degenen die in deze buurten gaan wonen, zijn bijvoorbeeld al meer 
op de eigen groep gericht. Voor een deel gaat deze beperking ook voor dit onderzoek op, 
aangezien de gegevens op één moment in de tijd verzameld zijn, maar dat maakt het nog 
niet minder relevant om te onderkennen. In dit hoofdstuk bespreken we wat in de litera-
tuur naar voren komt op dit punt en stellen we een manier voor om met de beschikbare 
gegevens zo goed en zo kwaad als het kan voor mogelijke vertekeningen te corrigeren.

4.2  Gebruikte gegevens, definitie van buurt en analysestrategie

Gebruikte gegevens
Met het meest recente enquête-onderzoek onder niet-westerse migranten en autochtone 
Nederlanders, het Survey Integratie Minderheden (si m), kunnen de onderzoeksvragen 
worden beantwoord (zie Dagevos et al. 2007). Voor het eerst zijn landelijke gegevens 
beschikbaar om effecten van concentratie op contacten en beeldvorming te bepalen. 
Dit is belangrijk omdat interetnische contacten in de grote steden anders liggen dan in 
de rest van het land. Nu is ook een directe vergelijking mogelijk met een representatieve 
groep autochtone Nederlanders, wat de generaliseerbaarheid van onze bevindingen 
ten goede komt. De andere kant van de medaille is dat de landelijke representativiteit 
er tegelijkertijd voor zorgt dat er relatief weinig autochtone Nederlanders in concen-
tratiebuurten in de gegevens voorkomen: 72% van de autochtone Nederlanders (in het 
si m) woont in een buurt met minder dan 10% niet-westerse migranten, 22% in een buurt 
met tussen de 10 en 25%, en slechts 6% in een buurt met meer dan 25% niet-westerse 
migranten (zie bijlage B4.1 voor de verdeling van alle etnische groepen over de verschil-
lende typen buurten). Voor niet-westerse migranten is de verdeling over de buurten veel 
gelijkmatiger, in de zin dat zij relatief veel vaker in witte buurten wonen dan autochtone 
Nederlanders in zwarte buurten.

Het si m-onderzoek is gehouden in 2006. Er is een tweetrapssteekproef getrokken uit de 
bevolkingsregisters van alle gemeenten in Nederland (eerst een steekproef van gemeen-
ten en vervolgens binnen deze gemeenten een trekking van personen). Voor elk van 
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de onderscheiden etnische groepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse 
en autochtone Nederlanders) is een aselecte steekproef getrokken. In de statistieken is 
iemand van Turkse herkomst als ten minste een van de ouders in Turkije geboren is. Deze 
definitie gebruiken we om de etnische groepen te onderscheiden. Voor elke etnische 
groep zijn circa 1000 respondenten van 15 jaar en ouder geïnterviewd in face-to-face-
gesprekken (met computer-assisted personal interviewing). Deelnemers aan het onderzoek 
waarvan we op voorhand konden verwachten dat ze de Nederlandse taal niet voldoende 
beheersen , zijn in hun eigen taal benaderd door tweetalige interviewers. Dit gold 
voor degenen uit de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse groep die niet in 
Nederland zijn geboren en op latere leeftijd (ouder dan 15 jaar) naar Nederland zijn gemi-
greerd.

De responspercentages varieerden van 46 onder Surinaamse Nederlanders (laagste 
respons) tot 60 onder Turkse Nederlanders (hoogste respons). De respons onder autoch-
tone Nederlanders lag hier met 55% tussenin. Deze percentages lijken misschien laag, 
maar zijn hoger dan in vergelijkbaar onderzoek onder etnische minderheidsgroepen 
in Nederland (nk ps, l a s, sp va). Om voor mogelijke selectiviteit in de respons te cor-
rigeren zijn de data gewogen aan de hand van een aantal demografische kenmerken 
(leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, aanwezigheid van kinderen en migratiegeneratie). 
De gewichten zijn over het algemeen laag, wat er op duidt dat er geen grote afwijkingen 
ten opzichte van de verdelingen van deze groepen in de populatie bestaan.

Definitie buurt
Een lastig probleem in dit type onderzoek is de vraag wat een buurt precies is. Wanneer 
het vooral gaat om de invloed van de woonomgeving van mensen op hun perceptie 
en gedrag, is het belangrijk te weten wat de inwoners als hun woonbuurt percipiëren. 
Verschillende analyseniveaus zijn mogelijk: de wijk, het postcodegebied of de buurt. 
Grofweg zijn er ongeveer twee keer zo veel postcodegebieden als wijken in Nederland, 
terwijl er ook weer twee à drie keer zoveel buurten als postcodegebieden zijn. Het post-
codegebied ligt qua schaalgrootte dus tussen wijken en buurten in en de buurt is dus de 
kleinste ruimtelijke eenheid van analyse. In de G3 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) 
komen postcodegebieden en buurten aardig overeen. Er zijn bijvoorbeeld ongeveer 
evenveel buurten als viercijferige postcodegebieden in Amsterdam (circa 80). In kleinere 
steden als Alkmaar bestaan veel minder postcodegebieden (circa 15) dan buurten  
(circa 80).

Eerder onderzoek – ook door scp – koos uit praktische overwegingen vaak voor het vier-
cijferige postcodegebied als buurt. Wij gebruiken nu de buurtindeling van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs), de indeling in buurten die gemeenten zelf hanteren. 
Omdat de cbs-buurtindeling beter de sociaalgeografische afbakening van een buurt 
volgt, veronderstellen we dat zij een meer betekenisvolle eenheid van analyse is (zie ook 
Kaal et al. 2008). Buurtgrenzen markeren in deze indeling bouwstijlen en perioden en 
zijn daardoor waarschijnlijk homogener in sociaaleconomische kenmerken dan post-
codegebieden. Bovendien zijn buurten kleinere eenheden dan postcodegebieden (er zijn 
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circa 10.000 buurten in Nederland, tegenover circa 4.000 viercijferige postcodegebieden) 
en worden ze door bewoners waarschijnlijk eerder als de eigen buurt gepercipieerd. 
Dit zijn allemaal belangrijke redenen voor de keuze van de buurtindeling.

De buurtindeling heeft echter ook nadelen. Het belangrijkste is dat buurtgrenzen, 
anders dan postcodegebieden, door de tijd heen veranderd zijn. Bij analyses van ver-
anderingen in buurten is het dus raadzaam de postcode-indeling te gebruiken. Dit is 
echter geen onderwerp binnen dit onderzoek. Andere nadelen zijn de grote variatie in 
bevolkingsomvang van de cbs-buurten en de schaalverschillen tussen gemeenten. Deze 
nadelen wegen echter ons inziens niet op tegen de voordelen van de cbs-buurtindeling 
die fijnmaziger is en beter de sociaalgeografische afbakening van een buurt volgt. 
(Zie bijlage B4.2 voor meer informatie over verschillen tussen de buurt- en postcode-
indeling.)

Analysestrategie
Om de effecten van de concentratie van migranten op interetnische relaties zo goed 
mogelijk vast te stellen, voeren we multilevel-analyses uit. Dit is een statistische tech-
niek waarmee de effecten van individuele en contextuele buurtkenmerken tegelijkertijd 
te schatten zijn (zie Snijders en Bosker 1999).1 Het is voor het lezen van deze publicatie 
niet noodzakelijk alle finesses van deze analysetechniek te doorgronden. Belangrijk is in 
ieder geval te weten dat ermee te achterhalen is of er zelfstandige effecten van etnische 
concentratie zijn of dat verschillen tussen buurten puur te wijten zijn aan de samenstel-
ling van de bevolking (dus of verschillen in individuele kenmerken bepalend zijn). Naast 
een buurtcontext onderscheiden we ook een stedelijke context in de analyses. Dit was 
niet eerder zinvol vanwege het ontbreken van landelijke gegevens en dus te weinig vari-
atie op het stedelijk niveau.

We analyseren hiërarchische modellen, waarbij we in een eerste model uitsluitend de 
mate van etnische concentratie en de sociaaleconomische status van de buurt opnemen, 
zodat we kunnen zien of het om etnische verschillen gaat, om sociaaleconomische 
achterstanden, of om beide. Vervolgens nemen we individuele kenmerken, andere 
buurtkenmerken en gemeentekenmerken op en bekijken we of er een netto-effect van 
etnische concentratie (of sociaaleconomische achterstand) overblijft.
Dezelfde analyses doen we met het aandeel van de eigen herkomstgroep in de buurt. 
We bekijken of niet alleen de totale aanwezigheid van niet-westerse migranten in de 
buurt, maar ook de aanwezigheid van groepsgenoten een netto-effect op contact en 
beeldvorming heeft.
Ten slotte bekijken we, uitsluitend in de analyses over beeldvorming, of het effect van 
etnische concentratie of het aandeel groepsgenoten kan worden ‘wegverklaard’ door de 
mate van interetnisch contact in verschillende domeinen.
In al deze analyses onderzoeken we tevens of het effect van etnische concentratie 
verschilt voor verschillende etnische groepen. Dit doen we door in de analyses steeds 
interactie-effecten op te nemen tussen het buurtniveau en het individuele niveau.
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4.3 Meting van variabelen

Afhankelijke variabelen, interetnische contacten
We zijn natuurlijk niet de eersten die onderzoek doen naar contacten tussen etnische 
groepen. Met name in de Verenigde Staten zijn allerlei soorten relaties onderzocht, 
 variërend van interetnische huwelijken (bv. Kalmijn 1998), vriendschappen (bv. Briggs 
2007), werkrelaties (bv. Ibarra 1995) tot het ‘bekend zijn met een andere etnische groep’ 
(zie McPherson et al. 2001 voor een bespreking). Het zwaartepunt in Amerikaans 
onderzoek lijkt te liggen bij de sterkere bindingen in de vorm van vriendschappen tus-
sen personen van een ander etniciteit (Briggs 2003, 2007, Quillian en Campbell 2003). 
Er wordt dan gekeken of de respondent in het onderzoek een of meerdere vrienden/
vriendinnen heeft uit een ander etnische groep (zie overigens ook Van Craen et al. 2007 
voor België).
In Nederland is het onderzoek over interetnisch contact voornamelijk gebaseerd op de 
sp va-onderzoeken die sinds 1988 zijn gehouden (bv. Dagevos 2001, Van der Laan Bouma-
Doff 2005, Martinovic et al. 2008, Vervoort en Dagevos 2008. Zie hoofdstuk 2). Daarin is 
niet naar daadwerkelijke vriendschappen tussen etnische groepen gevraagd, maar naar 
vrijetijdscontacten in het algemeen (met wie ga je om in je vrije tijd?; krijg je wel eens 
autochtone Nederlanders op bezoek?).
Beide metingen hebben hun voor- en nadelen. Door naar sterke bindingen zoals daad-
werkelijke vriendschappen te kijken onderschat je waarschijnlijk de volle breedte van 
intergroepsrelaties en wellicht ook de mate van interetnisch contact (zie ook Quillian 
en Campbell 2003). Daar krijg je wel meer grip op als je naar de meer zwakke bindingen 
zoals contacten in de vrije tijd vraagt. Het voordeel van onderzoek naar daadwerkelijke 
vriendschappen tussen etnische groepen is dat dit naar verwachting een meer duurzaam 
effect zal hebben op attituden en gedrag dan zwakkere bindingen zoals vrijetijdscontac-
ten (zie Powers en Ellison 1995).
Het si m-onderzoek heeft als groot voordeel dat meer metingen beschikbaar zijn dan 
voorheen over contacten tussen etnische groepen. De volgende domeinen van interet-
nisch contact kunnen worden onderscheiden: werk, het verenigingsleven, de sportclub, 
internet, de buurt, vrienden en kennissen, beste vriendschappen, bezoek en (huwelijks)
relaties. Bovendien is ook informatie beschikbaar over contacten tussen migrantengroe-
pen onderling.
In Nederlands onderzoek (op basis van de sp va-gegevens) is voornamelijk gekeken naar 
het zwaartepunt van het contact: ligt dit bij autochtone Nederlanders of bij de eigen 
groep? Contact werd daarbij doorgaans niet nader gespecificeerd. Er werd gevraagd naar 
contact ‘in de vrije tijd’, waarbij in het midden werd gelaten wat dit dan precies inhield. 
In het si m onderzoek hebben we hierin meer detail aangebracht. Allereerst door naar 
het zwaartepunt van contact te vragen in verschillende domeinen die je zou kunnen 
rangschikken naar nabijheid van het contact: werk, internet, vereniging, beste vriend, 
partner. Overigens is ook de ‘oude’ sp va-vraag naar contact in de vrije tijd in dit onder-
zoek herhaald. Daarnaast is naar de intensiteit of frequentie van het contact gevraagd 
op een vijfpuntsschaal van ‘nooit’ naar ‘iedere dag’. Het gaat dan om contacten met 
vrienden of kennissen en buren of buurtgenoten. Nog een vernieuwing ten opzichte van 
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eerder onderzoek is dat zowel naar frequentie van contacten met de eigen groep als met 
andere groepen gevraagd is (dus twee vragen in plaats van één naar het zwaartepunt).
Ook nieuw in het si m is de vraag naar relaties tussen migrantengroepen onderling. 
Voorheen was bijna uitsluitend gevraagd of migranten met autochtone Nederlanders 
omgaan. De omgekeerde vraag, of autochtone Nederlanders met migranten in contact 
stonden, kreeg relatief weinig aandacht. De vraag of migranten contact met andere 
migrantengroepen onderhouden is voor de Nederlandse situatie – in tegenstelling tot 
de Amerikaanse – nog helemaal niet beantwoord. In het si m is daar wel naar gevraagd: 
allereerst of men met een andere etnische groep omgaat, en vervolgens met welke groep 
dan het meest. Weliswaar is het nog steeds geen erg verfijnde meting, maar het is een 
stap verder. (Voor de operationalisering en beschrijving van al deze domeinen van con-
tact, zie hoofdstuk 5).

Afhankelijke variabelen, interetnische beeldvorming
Onderzoek naar interetnische attituden kent een lange traditie. Dit onderzoek richtte 
zich tot dusverre voornamelijk op meningen van etnische meerderheidsgroepen over 
etnische minderheden. In de literatuur naar interetnische beeldvorming worden zeer 
veel verschillende dimensies onderscheiden (zie Verberk 1999 voor een overzicht). 
Het gaat bijvoorbeeld om vooroordelen of opvattingen over etnische minderheden 
(Blake 2003), om negatieve stereotyperingen (bv. Taylor 1998, Firebaugh en Davis 1988), 
gewenste sociale afstand (bv. Bogardus 1968), weerstand tegen burgerrechten voor 
migranten (Scheepers et al. 2002) en discriminatiegeneigdheid (Coenders en Scheepers 
1998). Maar het gaat ook om beleidsgerelateerde opvattingen, zoals meningen over 
positieve actie of immigratiebeleid (bv. Bobo 1983). Dit laatste is veelal onderwerp van 
politicologische studies naar interetnische beeldvorming.
Onderzoek naar opvattingen onder minderheidsgroeperingen is veel schaarser. Toch 
is ook met name in de vs onderzoek gedaan naar minderheidsopvattingen. Het betrof 
voornamelijk vooroordelen van de zwarte bevolking, en meer recentelijk ook van de 
latino’s (zie bv. Sigelman en Welch 1993, Gay 2004, Oliver en Wong 2003).
In dit onderzoek sluiten we bij beide onderzoekstradities aan door opvattingen van 
zowel de autochtone meerderheidsgroep over minderheden als de opvattingen van 
etnische minderheidsgroepen in Nederland over andere minderheidsgroepen en de 
meerderheidsgroep te belichten. Om de wederzijdse beeldvorming in kaart te brengen is 
in het si m uitgebreide informatie beschikbaar. In deze studie onderscheiden we zo veel 
mogelijk dimensies, waarbij de metingen in de meeste gevallen uitgebreid gevalideerd 
zijn in eerder onderzoek.

Een eerste dimensie vanuit de kant van autochtone Nederlanders is opvattingen over 
de aanwezigheid van niet-westerse migranten in de samenleving. We gebruiken hier-
voor een aantal items (bv. er zijn te veel niet-westerse migranten in Nederland) die in 
veel internationaal vergelijkend onderzoek zijn toegepast (zie Coenders et al. 2005). 
Daarnaast bekijken we vanuit de kant van migranten of zij vinden dat migranten geac-
cepteerd worden in de samenleving (aan de hand van een aantal stellingen) en of zij 
discriminatie percipiëren (als groep en als persoon). Voor deze laatste dimensie sluiten 
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we aan bij onderzoek naar gepercipieerde discriminatie onder zwarten (Sigelman en 
Welch 1991) en latino’s (zie Sizemore en Milner 2004).
Ook de mate van gewenste sociale afstand (etnische distantie) kunnen we als aparte 
dimensie onderscheiden (zie bv. Tolsma et al. 2008). In hoeverre bewaart men het liefst 
afstand tot andere etnische groepen (in vriendschappen en huwelijksrelaties). Deze 
meting hebben we voor zowel autochtone Nederlanders als de vier migrantengroepen. 
Hetzelfde geldt voor stereotyperingen, waarbij we aansluiten bij eerder onderzoek  
(bv. Dixon en Rosenbaum 2004, Dixon 2006).
Ten slotte is in het si m in beeld gebracht hoe de vijf in het onderzoek onderscheiden 
etnische groepen over de andere (vier) groepen denken. Dit is gedaan door de in de 
literatuur veel gebruikte ‘gevoelsthermometer’ (bv. Bobo en Zubrinsky 1996, Stein et 
al. 2000). Respondenten wordt dan gevraagd (op een thermometer van 0 tot 100) aan 
te geven hoe ze een bepaalde etnische groep gezind zijn. Deze meting is succesvol toe-
gepast in eerder onderzoek en heeft een hoge ‘test-retest’-betrouwbaarheid en is sterk 
gecorreleerd met multi-item semantische attitudeschalen (zie Haddock et al. 1994).

Onderzoek naar beeldvorming is doorgaans gericht op de (etnische) out-group. Toch is 
ook onderzoek gedaan naar opvattingen over de eigen in-group. Vaak wordt dan gekeken 
naar gevoelens van trots en superioriteit van de eigen groep (in de literatuur gelabeld als 
nationalisme en patriottisme, zie bv. Coenders 2001), maar ook naar het vertrouwen in 
de eigen etnische groep (zie Putnam 2007). Daarnaast wordt de gevoelsthermometer ook 
toegepast om de houding tegenover de in-group te bepalen (bv. Verkuyten en Zaremba 
2005). We sluiten hierbij aan door ook de houding tegenover de eigen groep te belichten. 
Hiervoor moeten we echter uitwijken naar het l a s –onderzoek, gehouden in 2004/2005, 
waarin de gevoelsthermometer ook voor de in-group is vastgesteld (zie Gijsberts 2005 
voor beschrijvende informatie).

We kunnen, kortom, een breed spectrum van interetnische beeldvorming onderzoeken 
en bezien of etnische concentratie in gelijke mate van invloed is op al deze dimensies of 
dat er wellicht sprake is van differentiatie. Voor de operationalisering van al deze dimen-
sies van beeldvorming en de beschrijving van etnische verschillen zie hoofdstuk 7 (voor 
de schaalconstructies zie de internetbijlagen bij hoofdstuk 7, www.scp.nl).

Onafhankelijke variabelen, individueel niveau
In de analyses wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met individuele verschillen 
tussen mensen in verschillende buurten (compositie-effecten). Dit gebeurt door steeds 
een onderscheid te maken naar individuele kenmerken zoals etnische groep, geslacht, 
leeftijd, opleidingsniveau, nog op school zitten, wel of niet werken, en indien werkend, 
het beroepsniveau, gezinssamenstelling, bezit koopwoning en religiositeit (frequentie 
kerk/moskeebezoek).
Tevens wordt rekening gehouden met een aantal migratiespecifieke variabelen: migra-
tiegeneratie, taalvaardigheid in het Nederlands en nationaliteit (land van herkomst, 
Nederlandse of dubbele nationaliteit). Zie bijlage B4.3 voor uitleg over de operationalise-
ring van deze variabelen.
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Buurtkenmerken
We brengen de buurtcontext zo uitgebreid mogelijk in kaart. De meeste kenmerken op 
buurtniveau zijn afkomstig uit het bestand Kerncijfers Wijken en Buurten van het cbs 
(en worden gerapporteerd op StatLine). We gebruiken gegevens uit het jaar 2006 (het jaar 
waarin het si m gehouden is). Niet alle gegevens zijn echter vrij beschikbaar. Deze zijn bij 
het cbs aangeschaft (zie bijlage B4.3 voor meer uitleg over de buurtkenmerken).
Het belangrijkste kenmerk op het contextniveau is het aandeel niet-westerse migranten 
in een buurt (totaal over alle groepen) en daarnaast het aandeel van de eigen etnische 
groep (co-ethnics). In de beschrijvende analyses nemen we deze aandelen in verschillende 
categorieën op (0-10%, 10-25%, 25-50%, 50-100%). Een buurt met een aandeel van minder 
dan 10% niet-westerse migranten is een witte buurt te noemen, aandelen tussen de  
10 en 50% een gemengde buurt, en aandelen van boven de 50% een zwarte of concentra-
tiebuurt. In de multivariate analyses laten we deze categorisering varen en nemen we 
de exacte aandelen op. Bovendien bekijken we in deze analyses of er sprake is van niet-
lineaire effecten van etnische concentratie door een kwadratisch effect op te nemen.
De binnenstedelijke concentratie van niet-westerse migranten is de afgelopen jaren 
sterk toegenomen. Daarom wordt in dit onderzoek tevens aandacht besteed aan de 
invloed van recente veranderingen in het aandeel migranten in de buurt. Hiertoe 
gebruiken we vijfjaarsmutaties van het aandeel niet-westerse migranten tussen 2001 en 
2006. Om deze statistische gegevens op een verantwoorde manier te kunnen gebruiken, 
hebben we een aantal correcties moeten toepassen, met name om de veranderingen in 
Vinex-gebieden niet te overschatten (zie bijlage B4.3 voor nadere uitleg).

Etnische concentratie of etnische diversiteit
In eerder onderzoek wordt in plaats van naar effecten van etnische concentratie ook 
regelmatig het effect van de mate van diversiteit van verschillende groepen bepaald 
(bv. Tolsma et al. 2009, Lancee en Dronkers 2008a, b). We hebben eerder laten zien 
dat het voor de Nederlandse situatie empirisch gezien niet veel uitmaakt welke wordt 
belicht, gezien de hoge samenhang tussen beide metingen (Gijsberts et al. 2008). 
De meting van etnische diversiteit2 is aan problemen onderhevig. Etnische diversiteit 
wordt veelal zodanig geoperationaliseerd dat een buurt met 80% autochtone Nederlan-
ders en 20% niet-westerse migranten even divers is als een buurt met 20% autochtone 
Nederlanders en 80% migranten. In de beleving van de bewoners zijn dit echter totaal 
verschillende buurten. Omdat de meting van etnische diversiteit dus in feite ‘kleuren-
blind’ is, kiezen we voor de eerste meting: de mate van concentratie van niet-westerse 
migranten.

Overige buurtkenmerken
Omdat etnisch diverse buurten en steden ook in andere opzichten afwijken (bv. in mate 
van sociaaleconomische achterstand) houden we zoveel mogelijk rekening met deze 
kenmerken, zodat we kunnen bekijken of er netto-effecten van etnische concentratie 
overblijven. Andere buurtkenmerken die we kunnen opnemen zijn (zie bijlage B4.3 voor 
nadere uitleg):
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– een index van sociaaleconomische achterstand (schaal gemiddeld inkomen, aandeel 
uitkeringsontvangers en aandeel lage inkomens);

– een maat voor de relatieve verhuismobiliteit (saldo verhuizingen in en uit de buurt);
– het aandeel jongeren in de buurt (0-15-jarigen);
– het aandeel ouderen (65+);
– het inwonertal van de buurt.

Gemeentekenmerken
De gemeentekenmerken die we tot onze beschikking hebben zijn het inwonertal van 
de gemeente of een globalere maat namelijk G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht) versus de rest van Nederland. Daarnaast weten we de mate van criminaliteit in de 
gemeente. Het gaat hierbij om de geregistreerde criminaliteit per 1000 inwoners. Helaas 
worden dergelijke gegevens door het cbs vanwege privacybescherming niet op buurt-
niveau verstrekt. Tevens beschikken we over een aantal kenmerken op gemeenteniveau 
die we ook op buurtniveau beschikbaar hebben. Het gaat om het aandeel niet-westerse 
migranten in de gemeente, het aandeel van de eigen etnische groep in de gemeente, het 
aandeel jongeren in de gemeente en het aandeel ouderen (zie bijlage B4.3).

Hoge samenhang tussen buurt- en gemeentekenmerken
Een risico in multivariate analyse is multicollineariteit. Die houdt in dat sterke relaties 
tussen voorspellende variabelen kunnen leiden tot onjuiste conclusies, doordat effec-
ten elkaar uitdoven of juist versterken. In beide gevallen speelt toeval een te grote rol. 
Juist in dit onderzoek is het risico van multicollineariteit hoog. Allereerst omdat we 
allerlei buurtkenmerken meenemen waarvan we op voorhand weten dat ze overlap ver-
tonen: zo zijn arme buurten ook buurten waar veel niet-westerse migranten wonen. Ten 
tweede omdat we ook het gemeenteniveau meenemen, en we weten dat juist in grotere 
gemeenten meer buurten met bijvoorbeeld veel migranten bestaan. Om te toetsen of de 
samenhang tussen de gemeente- en buurtvariabelen problematisch is, voeren we zoge-
noemde perturbatie-analyses uit (o.a. Belsley 1991).

In feite herhalen we de analyses honderd keer. Voor elk van deze honderd analyses 
introduceren we kleine random errors op de relevante voorspellers. Als de effecten die we 
vinden niet stabiel zijn, maar het gevolg van multicollineariteit, is te verwachten dat de 
uitkomsten erg gevoelig zijn voor de random errors op de voorspellers. We toetsen daarom 
voor elk van de honderd analyses of de uitkomsten overeenkomen met die in ons defi-
nitieve analysemodel. Belangrijk is hierbij dat de effecten in dezelfde richting zijn als in 
de oorspronkelijke tabel, en dat de significantie van deze effecten overeenkomt met het 
oorspronkelijke analysemodel.

Met de correlatiematrix tussen de gemeente en buurtkenmerken (zie bijlage B4.4) heb-
ben we gezocht naar een zo volledig mogelijk model waarbij de significantie en richting 
van de effecten robuust en stabiel bleven in de perturbatie-analyses. Dit geeft ons meer 
zekerheid dat gevonden effecten niet het resultaat zijn van multicollineariteit. Door 
de hoge correlatie tussen het percentage niet-westerse migranten in de buurt en in de 
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gemeente bleek het niet mogelijk deze tegelijkertijd op te nemen. We hebben er daarom 
voor gekozen alleen het aandeel niet-westerse migranten in de buurt op te nemen in de 
analyse. Ook het percentage niet-westerse migranten en het percentage leden van de 
eigen etnische groep konden niet tegelijkertijd worden opgenomen. Voor de analyses 
waarbij we specifiek een effect van het percentage leden van de eigen groep verwacht-
ten, hebben we de analyses apart gedaan. Verder was er bij het meenemen van andere 
gemeentekenmerken al vrij snel sprake van multicollineariteitsproblemen. Vaak bleek 
het moeilijk het kenmerk G4 op te nemen, door de hoge samenhang met criminali-
teitscijfers in de gemeente, het aantal inwoners in de buurt en de sociaaleconomische 
achterstand in de buurt. Voor alle analyses hebben we daarom steeds bekeken of de 
effecten veranderden na opname van G4 in het model. In de meeste gevallen had dit 
echter geen grote veranderingen tot gevolg en bleken de gevonden effecten robuust.
Voor een aantal contactvariabelen traden er problemen op als zowel de aandelen jon-
geren en ouderen in de buurt en gemeente, het inwonertal en sociaaleconomische 
achterstand in de buurt tegelijkertijd in het model werden opgenomen. De effecten van 
met name sociaaleconomische achterstand in de buurt werden in deze gevallen insta-
biel. Daarom hebben we aandelen jongeren en ouderen in de buurt en gemeente en 
inwonertal uit de uiteindelijke analyses verwijderd, wat de problemen in alle gevallen 
verhielp en een robuust model opleverde.
Over het algemeen bevatte de complete modellen (met alle variabelen) uiteindelijk de 
volgende buurtkenmerken: het percentage niet-westerse migranten in de buurt, de 
verandering in het aandeel migranten in de buurt gedurende de afgelopen vijf jaar; 
de sociaaleconomische achterstand in de buurt en de relatieve verhuismobiliteit in de 
buurt. Als gemeentekenmerken werden opgenomen een dummy voor de vier grote 
 steden en de mate van criminaliteit in de gemeente.

4.4 Het vraagstuk van causaliteit en zelfselectie

Een laatste thema dat niet onbesproken dient te blijven, is de causaliteit van de veron-
derstelde relaties. In deze studie kijken we naar de invloed van een aantal individuele en 
contextuele kenmerken op interetnische contacten en opvattingen. Maar deze relaties 
kunnen ook omgekeerd spelen (zie bv. Leigh 2006, Ross et al. 2001). Migranten die in 
buurten met weinig niet-westerse migranten wonen, kunnen daardoor bijvoorbeeld 
vaker contact hebben met autochtone Nederlanders, maar een uitgebreide autochtone 
vrienden- en kennissenkring kan ook tot gevolg hebben dat deze mensen wegtrekken 
uit de concentratiebuurten. Andersom kan het ook zo zijn dat wonen in zwarte buurten 
leidt tot minder contacten met autochtone Nederlanders en negatievere opvattingen. 
Maar migranten met vooral contact binnen de eigen groep verhuizen wellicht ook eerder 
naar concentratiebuurten. Voor autochtone Nederlanders geldt hetzelfde: autochtone 
Nederlanders die zich aangetrokken voelen tot het multiculturele (culturele elite) kiezen 
wellicht bewust voor een concentratiebuurt, terwijl degenen die uitgesproken negatief 
staan tegenover andere etniciteiten de buurt uitvluchten (witte vlucht).
Kortom, het feit dat mensen kunnen kiezen waar ze gaan wonen, leidt tot een belangrijk 
methodologisch probleem, namelijk van mogelijke vertekeningen door selectie-effecten 
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(selection bias): mensen kiezen dan hun woonbuurt op basis van kenmerken die we eigen-
lijk pogen te verklaren (interetnisch contact en opvattingen). Putnam (2007) geeft als 
voorbeeld dat het feit dat mensen met kinderen dichter bij scholen wonen niet betekent 
dat mensen die dicht bij scholen wonen kinderen krijgen.
Ook voor de relatie tussen contact en beeldvorming geldt iets dergelijks. Door contacten 
met andere groepen gaat men wellicht positiever oordelen, maar andersom is het ook zo 
dat mensen met positieve opvattingen over de andere groep eerder contact zullen zoe-
ken (zie bv. Powers en Ellison 1995, Jackman en Crane 1986, McLaren 2003).
Een samenhang tussen etnische concentratie en interetnische relaties kan dus zowel 
op een concentratie-effect duiden als op selectieve migratie. Selectie-effecten zorgen 
ervoor dat het verband tussen concentratie en interetnische relaties eigenlijk lager zou 
zijn als er wel rekening mee gehouden had kunnen worden.

In de literatuur is veel aandacht besteed aan dit probleem, maar een afdoende oplossing 
is (nog) niet voorhanden. De enige echte oplossing is individuen door de tijd te volgen, 
zodat te zien is hoe causale relaties lopen. Hiervoor zijn panelgegevens nodig (zie bv. 
Martinovic et al. 2008, en hoofdstuk 2).
Aangezien het meeste onderzoek over deze thema’s gebaseerd is op gegevens die op één 
moment zijn verzameld, kan niet afdoende worden vastgesteld hoe het met de causaliteit 
van de veronderstelde relaties is gesteld. Strikt genomen kan daarom niet gesproken 
worden over effecten, maar veeleer over samenhangen of op zijn hoogst over wederkerige 
effecten.
In de omgang met dit selectieprobleem in de literatuur zijn globaal drie oplossingsrich-
tingen te destilleren om toch enigszins rekening te houden met selectie-effecten.

De eerste manier is door te beredeneren waarom het probleem in de praktijk wel mee 
zou kunnen vallen, oftewel door het probleem min of meer weg te redeneren. Als voor-
beeld kan de redenering van Putnam (2007) dienen. Hij stelt dat in zijn onderzoek naar 
effecten van etnische diversiteit op vertrouwen tussen mensen selectie-effecten onwaar-
schijnlijk zijn, omdat die vooral voor mensen in betere sociale posities zouden moeten 
gelden. Zij hebben immers meer keuze-opties op de woningmarkt dan mensen in lagere 
posities. Aangezien Putnams bevindingen in gelijke mate gelden voor mensen in lage en 
hoge sociaaleconomische posities, concludeert hij dat selectie-effecten geen rol spelen. 
Een andere redenering waarvan Putnam zich bedient is dat, als er al sprake zou zijn van 
selectie in zijn analyses, dit een onderschatting betekent van zijn centrale conclusie dat 
diversiteit ongunstig is voor de sociale cohesie. Hij stelt dat als de gevonden negatieve 
relatie tussen etnische diversiteit en cohesie een gevolg zou zijn van zelfselectie, het zo 
zou moeten zijn dat de eerste witten die wegtrekken bij de komst van zwarten in hun 
buurt degenen zijn met het meeste vertrouwen en de laatste die wegtrekken degenen 
zijn met het minste vertrouwen.3 Aangezien het omgekeerde het geval lijkt, stelt hij dat 
selection bias eerder een dempend effect lijkt te hebben op het onderliggende causale 
verband tussen diversiteit en cohesie. Oftewel, volgens hem is het effect in werkelijkheid 
nog groter.4
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Een tweede oplossingsrichting voor selectie-effecten is methodologische construc-
ties toepassen in analysemodellen. Hiermee beoogt men te corrigeren voor selectieve 
buurtvoorkeuren. De meest gebruikte methode is werken met zogenoemde endogenous 
switching regression models (two stage least squares). Kort gezegd komt dit er op neer dat in 
een soort tweetrapsmodel een of meerdere ‘instrumentele variabelen’ worden geïn-
troduceerd (zie bv. Dustmann en Preston 2001, Ihlanfeldt en Scafidi 2002, Leigh 2006, 
Powers en Ellison 1995, Ross et al. 2001). In het eerste model gaat men er van uit dat de 
verklarende variabele – in ons geval etnische concentratie – endogeen is in plaats van 
exogeen. Men tracht de mate van etnische concentratie te voorspellen uit zorgvuldig 
geselecteerde ‘instrumentele variabelen’. Een belangrijk – maar tegelijkertijd moeilijk 
te realiseren – vereiste is dat dit variabelen zijn die wel goed de verklarende variabele 
(etnische concentratie) voorspellen maar geen relatie hebben met het te verklaren ken-
merk (interetnische relaties). Oftewel, ze moeten correleren met x maar niet met y (om 
te toetsen of x inderdaad endogeen is). Vervolgens wordt deze voorspelde waarde van de 
verklarende variabele – etnische concentratie – opgenomen in het tweede model waarin 
interetnische relaties worden verklaard.

De laatste oplossingsrichting gebruikt andere in het onderzoek verzamelde kenmerken 
van respondenten om inzicht te krijgen in selectie-effecten en daar zo mogelijk rekening 
mee te houden in de analyses. Putnam (2007) gebruikt bijvoorbeeld de inschatting van 
de respondent of hij/zij over vijf jaar nog in de buurt woont om te bekijken of mensen 
met minder vertrouwen van plan zijn homogene buurten te verlaten. Uit zijn analyses 
blijkt dat mensen met minder vertrouwen minder vaak in hun buurt willen blijven 
wonen, maar dat dit wel in gelijke mate geldt voor homogene en heterogene buurten. 
Een ander kenmerk van belang om een inschatting te maken van selectie-effecten is 
hoe lang men al in de buurt woont. Ook hier vond Putnam dat de effecten van diversi-
teit veelal groter waren voor long-term residents, maar nooit voor recent arrivals. Dit gaat in 
tegen het idee van selectie-effecten. Ook McLaren (2003) gaat in op de causaliteitsvraag 
bij de relatie tussen interetnische vriendschappen en vooroordelen. Haar oplossing 
bestaat uit het controleren voor een aantal metingen van gepercipieerde etnische drei-
ging. Het idee daarachter is dat zodoende rekening wordt gehouden met de door haar 
genoemde ‘initial unwillingness to have friendships with minorities’.

Deze laatste oplossingsstrategie is in onze ogen de minst slechte, maar staat of valt met 
de verdere informatie die we over respondenten hebben. Idealiter zouden we de verhuis-
geschiedenis moeten weten tot het moment waarop respondenten zijn ondervraagd. 
En dan niet alleen of men bijvoorbeeld van een concentratiebuurt naar een witte buurt 
is verhuisd, maar ook waarom. Helaas is deze informatie niet beschikbaar voor onze 
respondenten. Wel hebben we andere nuttige informatie in het si m over de keuze van 
respondenten voor hun huidige woonbuurt. Hiermee hopen we – weliswaar bij benade-
ring – te corrigeren voor selectieproblemen.

Waar de selection bias in essentie om draait is of mensen bewust wel of juist niet voor hun 
buurt hebben gekozen. Gaan ze bijvoorbeeld in een concentratiebuurt wonen vanwege 
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aanwezigheid van familie of omdat ze het multiculti-gebeuren zo leuk vinden. Of kiezen 
ze er juist bewust niet voor vanwege de zwartheid van de buurt. We maken dus gebruik 
van de variabele ‘motivatie om in de buurt te gaan wonen’ (‘waarom bent u in deze 
buurt komen wonen’) en maken een onderscheid in geen bewuste keuze voor de buurt 
of keuze uit noodzaak (bv. woning is toegewezen, woning is betaalbaar, inwonend bij 
ouders, hier geboren), en voorkeurskeuze voor de buurt (prettige woning, vrienden/
familie in de buurt, leuke buurt, gunstige ligging). In dit laatste geval kan dus een selec-
tie-effect spelen (zie bijlage B4.3).

4.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is toegelicht op welke wijze in dit rapport de empirische analyse wordt 
uitgevoerd en welke verbeterstappen wij in vergelijking met eerder (scp-)onderzoek 
willen zetten. De belangrijkste bron is het si m, dat zich richt op de vier grootste niet-
westerse groepen van Nederland. Anders dan in eerdere studies worden buurten niet 
afgebakend volgens postcodegebied, maar volgens de cbs-buurtindeling, die niet alleen 
fijnmaziger is maar ook beter de sociaalgeografische en bouwkundige grenzen volgt. 
Deze buurtindeling komt waarschijnlijk beter overeen met wat bewoners als hun buurt 
definiëren dan een postcodegebied. Een stap vooruit betreft ook de meting van interet-
nisch contact en wederzijdse beeldvorming. Er is nu informatie over aanzienlijk meer 
domeinen van contact (bv. vrije tijd, buurt, werk, sport) dan voorheen, en het materiaal 
maakt analyses mogelijk voor contacten en beeldvorming van migrantengroepen èn van 
autochtonen.
Er zijn multilevel-analyses uitgevoerd waarin de etnische en sociaaleconomische samen-
stelling van de buurt als onafhankelijke variabelen zijn opgenomen. Daarnaast zijn 
in de modellen nog andere buurt- en gemeentekenmerken en een uitgebreide set van 
individuele factoren opgenomen. Daarmee zijn de analyses aanzienlijk uitgebreider dan 
eerder in Nederland uitgevoerde studies. Het opnemen van meer buurt- en gemeente-
kenmerken heeft ook een nadeel. Soms vertonen deze kenmerken een hoge samenhang 
(multicollineariteit). Om vast te stellen of dit problematisch is, zijn zogenoemde pertur-
batie-analyses uitgevoerd. Zo konden we vaststellen of de resultaten stabiel en robuust 
zijn. Bij sommige analyses moest worden besloten om bepaalde variabelen uit de analyse 
te verwijderen. Dit is uitgevoerd met cross-sectionele gegevens. Hierdoor is niet zonder 
meer duidelijk in welke richting en met welk gewicht de causale relaties precies lopen. 
Dit probleem is met deze data niet volledig oplosbaar; wij trachten er rekening mee te 
houden door in de analyse het motief van bewoners om in een bepaalde buurt te gaan 
wonen mee te nemen.

Noten
1 In een multilevel-analyse wordt rekening gehouden met de structuur van de gegevens: deze zijn 

hiërarchisch geordend (individuen in buurten, buurten in gemeenten) en dus niet onafhankelijk van 

elkaar. Door geen rekening te houden met het kleinere aantal waarnemingen op het buurtniveau 

worden de standaardfouten van dit meetniveau onderschat waardoor ten onrechte contexteffecten 

(in dit geval bijvoorbeeld het aandeel migranten in een buurt) kunnen worden gevonden.
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2 Per gemeente en per buurt is het aandeel van de verschillende etnische groepen bekend  

(cbs StatLine). In totaal kunnen zeven groepen worden onderscheiden (Turken, Marokkanen, 

Surinamers, Antillianen, overige niet-westerse migranten, westerse migranten en autochtone 

Nederlanders). Net als Putnam (2007) berekenen we de zogenaamde Herfindahl-index van etnische 

diversiteit. Deze index wordt algemeen gebruikt (zie Putnam 2007, Leigh 2006, Letki 2008) en 

representeert de kans dat twee random geselecteerde individuen uit een verschillende etnische 

groep komen. Deze index varieert tussen 0 en 1. De waarde 0 betekent dat er geen enkele diversiteit 

bestaat; in de gemeente of buurt woont dan maar één etnische groep. In de Nederlandse situatie 

zullen dit altijd autochtone Nederlanders zijn. Hoe hoger de index, hoe meer etnische groepen 

aanwezig zijn, dus hoe minder de gemeente of buurt door één etnische groep wordt gedomineerd.

3 Of dat migranten vooral zouden kiezen voor een buurt waar de meerderheid ‘mensenhater’ is.

4 Ook over de relatie tussen concentratie en contact komen dergelijke redeneringen in de literatuur 

voor. Jackman en Crane (1986) vinden bijvoorbeeld omgekeerde causaliteit minder voor de hand 

liggend omdat men überhaupt al in contact komt met andere groepen (op werk of in de buurt). 

Daarom zou een effect van contact op beeldvorming eerder voor de hand liggen dan omgekeerd.
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5 De sociale contacten tussen etnische groepen in 
Nederland

5.1 Verschillende domeinen van contact

In dit hoofdstuk beschrijven we de sociale contacten tussen de verschillende etnische 
groepen in Nederland. Daarnaast belichten we niet alleen de contacten van niet-
westerse migranten en hun kinderen met autochtone Nederlanders, maar ook tussen 
migrantengroepen onderling. Steeds bekijken we of de sociale contacten verschillen 
naar etnische concentratie in de woonomgeving: gaan niet-westerse migranten in 
etnisch geconcentreerde buurten minder vaak om met autochtone Nederlanders en 
meer met andere migrantengroepen? En in welke buurten hebben autochtone Nederlan-
ders het meest contact met niet-westerse migranten?

Eerder Nederlands onderzoek naar contacten van niet-westerse migranten met autoch-
tone Nederlanders beperkt zich vaak tot meer algemene vrijetijdscontacten (bv. Dagevos 
et al. 2007, Martinovic et al. 2008, Van der Laan Bouma-Doff 2007, Vervoort en Dagevos 
2008). Dit hoofdstuk geeft hierop een belangrijke aanvulling door het onderscheiden 
van contacten in verschillende domeinen: werk, de buurt, vrije tijd, verenigingen, sport, 
internet, vriendschappen en (huwelijks)relaties.

Tabel 5.1

Aandeel dat actief is in desbetreffend domein naar etnische herkomst (in procenten)

Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

werka 49 47 65 61 -
bezoek bijeenkomsten, activiteiten verenigingb 51 46 58 58 73
lidmaatschap verenigingb 38 41 49 49 70
sportc 42 42 54 54 59
email/internetd 49 47 65 74 -
beste vriend 94 85 87 89 -
partnere 68 66 52 47 71

a Betaald werk.
b Voorgelegd is de volgende lijst organisaties: sportvereniging, vrijetijdsorganisatie, buurt- of wijkvereni-

ging of huurdersorganisatie, vakbond, beroepsvereniging of vergelijkbare belangenorganisatie, organi-
satie van of voor migranten, politieke partij of andere politieke organisatie, organisatie voor geloof en 
religie, organisatie voor natuur, milieu of internationale solidariteit, bibliotheek, andere organisatie.

c Voorgelegd aan degenen die aangeven minimaal een paar keer per jaar te sporten.
d Voorgelegd aan degenen die aangeven deze maand gechat of gemaild te hebben.
e Het gaat zowel om huwelijken als partnerrelaties.
- Geen gegevens beschikbaar voor autochtone Nederlanders

Bron:scp (sim’06, gewogen gegevens) 
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De beschreven contacten in de domeinen hebben telkens alleen betrekking op de 
respondenten die ook daadwerkelijk actief zijn in dat domein. Er moet daarbij worden 
bedacht dat hier grote verschillen tussen de migrantengroepen bestaan (zie tabel 5.1). 
Het aandeel dat werk heeft, lid is van een vereniging of aan sport doet is over het alge-
meen lager bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders dan bij personen van Surinaamse en 
Antilliaanse herkomst. Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders hebben daarentegen 
weer minder vaak een partner. Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben over het 
algemeen een lagere ontmoetingskans met autochtone Nederlanders dan personen van 
Surinaamse of Antilliaanse komaf. Daarom vermelden we steeds het aantal responden-
ten per groep dat ook daadwerkelijk in het domein actief is.

Dit hoofdstuk is beschrijvend van aard. Bij de uitsplitsingen naar de concentratie van 
niet-westerse migranten in de buurt is nog geen rekening gehouden met andere ken-
merken die een rol kunnen spelen, zoals de compositie van de buurt naar leeftijd of 
sociaaleconomische positie. Wanneer we een relatie vinden tussen etnische concen-
tratie in de buurt en sociale contacten, blijft het dus de vraag of dit een eigenstandige 
relatie is, of dat de samenhang het resultaat is van de samenstelling van de buurt. Later, 
in hoofdstuk 7, waarin verslag wordt gedaan van multivariate analyses, houden we hier 
wel rekening mee. Maar voor nu is het interessant te bezien of er om te beginnen al 
verschillen bestaan tussen bewoners van witte en zwarte buurten in hun contacten met 
andere etnische groepen.
We bespreken de verschillende domeinen zoveel mogelijk in volgorde van intensiteit 
van het betreffende contact. Als leidraad nemen we hiervoor de door J.P. Kruijt onder-
scheiden omgangsvormen (zie Ultee, Arts en Flap 2003). Contacten op het werk zou men 
kunnen zien als de meest ‘afstandelijke’ vorm van contact, gevolgd door de gezellige 
omgang met mensen in de vrije tijd, terwijl trouwen de meest vergaande vorm van con-
tact is. Voor elk van deze domeinen bekijken we in hoeverre niet-westerse migranten en 
autochtone Nederlanders contact met elkaar onderhouden.

5.2 Contacten van niet-westerse migranten met autochtone Nederlanders

Interetnisch contact op het werk
Zoals gezegd richtte het meeste onderzoek naar contacten tussen etnische groepen zich 
op interetnische vriendschappen en vrijetijdscontacten. Dit geeft echter geen zicht op 
contact tussen etnische groepen die elkaar misschien niet uit zichzelf opzoeken, maar 
elkaar wel tegenkomen op school of werk. Tabel 5.2 laat zien dat circa de helft van de 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders voornamelijk contact heeft met collega’s van de 
eigen etnische groep of evenveel met autochtone Nederlanders en leden van de eigen 
groep. Vooral Turkse Nederlanders springen er uit: een op de vijf zegt voornamelijk met 
de eigen groep contact te hebben op het werk. Surinaamse en vooral Antilliaanse Neder-
landers hebben op hun werk relatief het meeste contact met autochtone Nederlanders 
en het minst met de eigen groep.
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Tabel 5.2

Etnische signatuur van werkcontactena van niet-westerse migranten naar etnische herkomst 

(in procenten)

Turks
(n = 540)

Marokkaans
(n = 463)

Surinaams
(n = 659)

Antilliaans
(n = 600)

meer contact met eigen groep 21 12 6 5
met beide evenveel contact 32 32 29 19
meer contact met autochtone Nederlanders 47 55 64 76

a Aan degenen met betaald werk is gevraagd, met wie men het meest contact heeft.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Voor alle groepen geldt dat werkenden die wonen in zwarte buurten (waar de bevolking 
voor meer dan de helft uit niet-westerse migranten bestaat) beduidend minder vaak con-
tact met autochtone collega’s hebben dan werkenden die in witte buurten (met minder 
dan 10% niet westerse migranten) wonen (figuur 5.1). Opnieuw zijn de verschillen tussen 
de groepen opvallend. In alle gevallen gaan Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders 
veel vaker met autochtone collega’s om dan Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Figuur 5.1

Aandeel dat op het werk meer contact heeft met autochtone Nederlanders naar percentage 

niet-westerse migranten in de woonbuurt en etnische herkomsta (in procenten)
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a Aan degenen met betaald werk is gevraagd, met wie men het meest contact heeft

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens).
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Interetnisch contact in de buurt
Contact in de buurt staat qua intensiviteit tussen werkcontacten en vrijwillige contac-
ten in de vrije tijd. Wanneer we kijken naar de frequentie van de contacten in de buurt, 
met buren of buurtgenoten, zien we dat de verschillende migrantengroepen veel in 
contact komen met autochtone buurtgenoten. Rond de 70% heeft regelmatig contact 
met autochtone buren en buurtgenoten, minimaal eens per maand. Naarmate er meer 
niet-westerse migranten in een buurt wonen, gaan niet-westerse migranten over het 
algemeen minder vaak om met autochtone buren en buurtgenoten (figuur 5.2). De 
verschillen tussen migrantengroepen zijn niet groot; voor alle groepen geldt dat in de 
meest witte buurten ongeveer acht op de tien, en in de meest zwarte buurten ongeveer 
zes op de tien frequent contact heeft met autochtone buren of buurtgenoten.

Figuur 5.2

Aandeel dat frequent contact (minimaal elke maand) heeft met autochtone buren of buurtgenoten 

naar percentage niet-westerse migranten in de buurt en etnische herkomst (in procenten)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Interetnische contact in de vrije tijd
Allereerst bekijken we hoe vaak migranten in het algemeen vrijetijdscontacten onder-
houden met autochtone Nederlanders en hoe vaak zij thuis bezoek ontvangen van 
autochtone Nederlanders. Vervolgens bespreken we voor de personen die lid zijn van een 
vereniging, personen die sporten en personen die contact onderhouden via internet met 
wie zij tijdens deze activiteiten voornamelijk contact hebben.

Vrijetijdscontacten in het algemeen. De meerderheid in alle migrantengroepen heeft in 
ieder geval soms contact met autochtone Nederlanders in de vrije tijd (tabel 5.3). 
Desalniettemin heeft circa een op de drie Turkse en Marokkaanse Nederlanders nooit 
contact met autochtone Nederlanders in de vrije tijd.
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Tabel 5.3

Frequentie contact met autochtone Nederlanders in de vrije tijd naar etnische herkomst  

(in procenten)

Turks (n = 1125) Marokkaans (n = 1033) Surinaams (n = 1055) Antilliaans (n = 993)

nooit 35 29 14 17
soms 46 46 39 34
vaak 19 25 47 49

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

In wittere buurten gaat een groter aandeel van de migrantengroepen in de vrije tijd om 
met autochtone Nederlanders dan in buurten met meer niet-westerse migranten (figuur 
5.3). Er is een tweedeling te zien tussen enerzijds Turkse en Marokkaanse en anderzijds 
Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Het aandeel Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders dat veel contact met autochtone Nederlanders heeft is in alle gevallen 
(ongeacht de mate van etnische concentratie) vele malen hoger dan dat onder Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders. Wel is het zo dat het aandeel met veelvuldig contact met 
autochtone Nederlanders voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders sterker verschilt 
tussen witte en zwarte buurten.

Figuur 5.3

Aandeel dat vaak omgaat met autochtone Nederlanders in de vrije tijd naar percentage 

niet-westerse migranten in de buurt en etnische herkomst (in procenten)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Bezoek. Ongeveer een derde van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders krijgt 
autochtone Nederlanders over de vloer. Dit is dus lager dan het aandeel dat in de vrije 
tijd vaak met autochtone Nederlanders omgaat (ca. de helft, zie tabel 5.3). Van de Turkse 
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krijgt 13% en van de Marokkaanse Nederlanders 17% vaak autochtone Nederlanders op 
bezoek.

Tabel 5.4

Bezoek van autochtone vrienden of buren naar etnische herkomst (in procenten)

Turks (n = 1125) Marokkaans (n = 1033) Surinaams (n = 1055) Antilliaans (n = 993)

nooit 40 38 25 26
soms 47 45 47 40
vaak 13 17 28 34

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Ook hier geldt dat het aandeel dat vaak bezoek krijgt van autochtone Nederlanders in 
zwarte buurten lager is dan in witte buurten (figuur 5.4). Opnieuw zijn de verschillen tus-
sen witte en zwarte buurten het grootst voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. 
Of deze groepen dus vaak bezoek ontvangen van autochtone Nederlanders lijkt vooral 
samen te hangen met hoeveel autochtone Nederlanders er in hun buurt wonen.

Figuur 5.4

Aandeel dat vaak autochtone Nederlanders op bezoek krijgt naar percentage niet-westerse 

migranten in de buurt en etnische herkomst (in procenten)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Verenigingsleven. Een lidmaatschap van een sportvereniging of een organisatie voor geloof 
komt het meest voor (zie bijlagetabel B5.1). Van de niet-westerse migranten die lid zijn 
van een vereniging, zijn personen van Turkse herkomst het meest gericht op de eigen 
groep (zie tabel 5.5). 30% van hen komt via het verenigingsleven voornamelijk in contact 
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met leden van de eigen groep. De overige groepen geven in grote meerderheid aan met 
allerlei verschillende bevolkingsgroepen in contact te komen, dan wel voornamelijk met 
autochtone Nederlanders.

Tabel 5.5

Indien lid vereniginga: met wie meeste contact naar etnische herkomst (in procenten)

Turks
(n = 405)

Marokkaans
(n = 375)

Surinaams
(n = 495)

Antilliaans
(n = 464)

vooral land van herkomst 30 17 11 7
allerlei verschillende bevolkingsgroepen 37 48 51 45
half land van herkomst en half autochtone Nederlanders 12 9 10 7
vooral autochtone Nederlanders 21 26 28 41

a Voorgelegd is de volgende lijst organisaties: sportvereniging, vrijetijdsorganisatie, buurt- of wijkver-
eniging of huurdersorganisatie, vakbond, beroepsvereniging of vergelijkbare belangenorganisatie, 
organisatie van of voor migranten, politieke partij of andere politieke organisatie, organisatie voor 
geloof en religie, organisatie voor natuur, milieu of internationale solidariteit, bibliotheek, andere 
organisatie.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Voor alle migrantengroepen geldt dat het aandeel dat binnen een vereniging vooral 
omgaat met autochtone Nederlanders kleiner is naarmate men in een buurt woont 
met een hoger percentage niet-westerse migranten. In de meest witte buurten heeft de 
meerderheid van Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders voornamelijk 
contact met autochtone Nederlanders binnen de vereniging tegenover slechts 28% van 
de Turkse Nederlanders in deze buurten. Het aandeel met voornamelijk contact met 
autochtone Nederlanders verschilt ook sterker tussen witte en zwarte buurten voor deze 
drie groepen dan voor Turkse Nederlanders. Voor Turkse Nederlanders speelt de aanwe-
zigheid van herkomstgenoten in de buurt misschien een minder grote rol, omdat ze hoe 
dan ook hun herkomstgenoten opzoeken of vaker lid zijn van een vereniging met een 
sterkere vertegenwoordiging van de eigen etnische groep.

Sport. De etnische signatuur van de contacten van migranten tijdens het sporten, al dan 
niet in verenigingsverband, komt grotendeels overeen met de bevindingen voor het 
verenigingsleven (zie bijlagetabellen B5.2 en B5.3). Dit is niet onverwacht, gezien het feit 
dat het in de meeste gevallen bij het verenigingsleven gaat om een sportvereniging. In 
vergelijking met het verenigingsleven in het algemeen lijkt men tijdens sport wel iets 
vaker in contact te komen met autochtone Nederlanders. Opnieuw is het aandeel met 
voornamelijk contact met autochtone Nederlanders binnen de sportvereniging lager in 
buurten met een hoger aandeel niet-westerse migranten.
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Figuur 5.5

Aandeel met meer contact met autochtone Nederlanders binnen de vereniginga naar

percentage niet-westerse migranten in de buurt en etnische herkomst (in procenten)
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a Aan degene die lid is van een vereniging is gevraagd met wie men het meest contact heeft.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Internet. Interetnisch contact via het internet komt regelmatig voor (tabel 5.6). De meer-
derheid van alle groepen heeft via het internet contacten met zowel personen van het 
land van herkomst als autochtone Nederlanders of met allerlei verschillende bevol-
kingsgroepen. Turkse Nederlanders laten daarbij een grote voorkeur voor contacten met 
personen uit het eigen herkomstland zien: een op de drie Turkse Nederlanders heeft via 
internet vooral contact met herkomstgenoten. In vergelijking met het verenigingsleven 
en sport, is het aandeel dat voornamelijk contact heeft met autochtone Nederlanders via 
internet voor alle groepen klein.

Tabel 5.6

Indien deze maand gechat of gemaild: met wie meeste contact naar etnische herkomst (in procenten)

Turks
(n = 534)

Marokkaans
(n = 448)

Surinaams
(n = 655)

Antilliaans
(n = 710)

vooral land van herkomst 36 19 10 14
allerlei verschillende bevolkingsgroepen 32 43 48 42
half land van herkomst en half autochtone Nederlanders 22 22 21 17
vooral autochtone Nederlanders 10 16 21 27

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)
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Ook het hebben van interetnische contacten via internet hangt samen met de etnische 
concentratie in de eigen woonbuurt. In buurten met hogere percentages niet-westerse 
migranten heeft men minder vaak voornamelijk contact met autochtone Nederlanders 
via internet. Dit is een opvallende bevinding omdat contacten op het internet niet wor-
den beïnvloed door de fysieke ontmoetingskans.

Figuur 5.6

Aandeel met meer contact met autochtone Nederlanders via interneta naar percentage

niet-westerse migranten in de buurt en etnische herkomst (in procenten)
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a Aan degene die de afgelopen maand heeft gechat of gemaild is gevraagd met wie men het 
meest contact heeft.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Interetnische vriendschappen
De meerderheid van de migranten gaat minimaal elke maand om met autochtone 
vrienden of kennissen. Van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft circa 70% in 
die frequentie contact met autochtone vrienden of kennissen. Bij Surinaamse en Antil-
liaanse Nederlanders geldt dit voor 80%. In concentratiebuurten is het aandeel dat met 
die frequentie omgaat met autochtone Nederlanders lager dan in wittere buurten; dit 
verschil is voor alle groepen ongeveer even groot.
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Figuur 5.7

Aandeel dat minimaal elke maand contact heeft met autochtone vrienden of kennissen naar 

percentage niet-westerse migranten in de buurt en etnische herkomst (in procenten)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Beste vriend(in)
De meeste migranten hebben een beste vriend(in) uit de eigen etnische groep (tabel 5.7). 
Wederom hebben Turkse Nederlanders het vaakst een beste vriend of vriendin uit de 
eigen groep en Antilliaanse Nederlanders het minst.

Tabel 5.7

Herkomst van beste vriend(in) naar etnische herkomst (in procenten)

Turks
(n = 1063)

Marokkaans
(n = 862)

Surinaams
(n = 909)

Antilliaans
(n = 888)

beste vriend(in) uit land van herkomst 82 68 50 47
beste vriend(in) uit andere etnische groep 7 13 16 18
beste vriend(in) autochtoon 10 20 34 34

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

In wittere buurten zijn er meer migranten met een autochtone Nederlander als beste vriend 
(figuur 5.8). Het verschil tussen het aandeel met een autochtone beste vriend in een witte 
of zwarte buurt is het grootst voor Antilliaanse Nederlanders, gevolgd door Surinaamse en 
Marokkaanse Nederlanders. Voor deze groepen lijkt de etnische concentratie in de buurt 
een grotere rol te spelen bij het al dan niet hebben van een autochtone beste vriend dan 
voor Turkse Nederlanders, voor wie het aandeel met een autochtone beste vriend overal 
klein is. Toch is het aandeel Turkse Nederlanders met een autochtone beste vriend in de 
meest witte buurten toch nog 13 procentpunten hoger dan in zwarte buurten.
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Figuur 5.8

Aandeel met een autochtone beste vriend naar percentage niet-westerse migranten in de 

buurt en etnische herkomst (in procenten)
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Partner
Tot slot hebben we informatie over de meest vergaande vorm van contact, het hebben 
van een (huwelijks)partner. Duidelijk is dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders veelal 
een (huwelijks)partner uit de eigen groep hebben. Slechts 5% heeft een autochtone part-
ner (tabel 5.8). Antilliaanse Nederlanders hebben juist zeer vaak een autochtone partner 
(40%). Daarnaast heeft nog eens 20% van de Antilliaanse Nederlanders een partner uit 
een andere migrantengroep. Van de Surinaamse Nederlanders heeft een op de drie een 
autochtone partner. Deze cijfers komen sterk overeen met de huwelijksregistraties in 
2006 (zie bijlagetabel B5.4).

Tabel 5.8

Interetnische (huwelijks)relaties naar etnische herkomst (in procenten)a

Turks
(n = 786)

Marokkaans
(n = 727)

Surinaams
(n = 575)

Antilliaans
(n = 743)

partner uit eigen groep 94 89 62 39
partner uit andere etnische groep 2 6 10 21
autochtone partner 4 5 29 40

a Het gaat zowel om huwelijken als partnerrelaties.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)
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Figuur 5.9 laat zien dat het aandeel migranten met een autochtone Nederlandse part-
ner het laagst is in buurten met een hoge concentratie migranten. Voor Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders zijn de verschillen tussen zwarte en witte buurten echter 
klein; voor hen is een autochtone partner een uitzondering, in wat voor soort buurt zij 
ook wonen. Dit is anders voor personen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst: in de 
meest witte buurten heeft de meerderheid van hen een autochtone partner, terwijl dat 
in concentratiebuurten (met meer dan de helft niet-westerse migranten) slechts 12% is.

Figuur 5.9

Aandeel met een autochtone partner naar etnische herkomsta (in procenten)
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a Het gaat zowel om huwelijken als partnerrelaties.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Samenhang tussen verschillende domeinen
Hierboven zijn de verschillende domeinen separaat besproken. Contact met autochtone 
Nederlanders in de diverse domeinen blijkt met elkaar samen te hangen. Wie op het werk 
vooral met autochtone Nederlanders in contact staat, heeft ook vaker voornamelijk con-
tact met autochtone Nederlanders in een vereniging en tijdens het sporten. Bovendien 
hebben zij ook vaker een autochtoon als beste vriend(in) of een autochtone (huwelijks)
partner (zie bijlagetabellen B5.5 en B5.6).

Conclusie
Over het algemeen staan Turkse Nederlanders het minst en Antilliaanse Nederlanders 
het meest in contact met autochtone Nederlanders. Bovendien valt op dat bij intensiever 
contact minder met autochtone Nederlanders wordt omgegaan en de gerichtheid op de 
eigen etnische groep voor alle groepen sterker is. Op het werk komt de meerderheid van 
alle migrantengroepen in contact met autochtone Nederlanders, terwijl een (huwelijks)
partner nog in bijna alle gevallen uit dezelfde etnische groep afkomstig is. Meestal hangt 
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de mate van interetnisch contact samen met de etnische concentratie in de woonbuurt. 
In zwarte buurten gaan alle onderzochte migrantengroepen over het algemeen minder 
vaak om met autochtone Nederlanders dan in witte buurten.

5.3 Contacten tussen migrantengroepen onderling

Tot nu toe is in dit hoofdstuk maar ook in veel ander onderzoek vooral gekeken naar de 
relatie tussen niet-westerse migranten en de autochtone meerderheidsgroep. Maar hoe 
zit het nu eigenlijk met de contacten tussen migrantengroepen onderling? In hoeverre 
onderhouden migranten contacten met andere migrantengroepen? We zagen dat het 
bij een belangrijk deel van de contacten tijdens het sporten, binnen de vereniging en op 
het internet gaat om contacten met allerlei bevolkingsgroepen. Over het algemeen is het 
aandeel migranten dat contact heeft met allerlei bevolkingsgroepen binnen de vereni-
ging en tijdens het sporten groter in buurten met een hoger percentage migranten (zie 
bijlagetabellen B5.7 en B5.8). Het aandeel migranten met een beste vriend en partner uit 
een andere dan de eigen migrantengroep lijkt minder duidelijk samen te hangen met de 
etnische concentratie van de buurt. Wel hebben in zwarte buurten Turkse Nederlanders 
minder vaak een beste vriend uit een andere migrantengroep en Marokkaanse Neder-
landers minder vaak een partner uit een andere herkomstgroep dan in witte buurten (zie 
bijlagetabellen B5.9 en B5.10).

De meerderheid van de migranten heeft in de vrije tijd in ieder geval soms contact met 
andere etnische groepen (tabel 5.9). Turkse Nederlanders het minst en Antilliaanse 
Nederlanders het meest. Vaak contact met andere migrantengroepen heeft slechts 
11% van de Turkse, 19% van de Marokkaanse, 22% van de Surinaamse en 25% van de 
Antilliaanse Nederlanders. Vooral voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is dit 
aanzienlijk minder dan het aandeel dat vaak contact heeft met autochtone Nederlanders 
in de vrije tijd (resp. 47 en 49%, zie tabel 5.3).

Tabel 5.9

Contact met andere migrantengroepen in vrije tijd naar etnische herkomst (in procenten)

Turks (n = 1125) Marokkaans (n = 1033) Surinaams (n = 1055) Antilliaans (n = 993)

nooit 50 44 39 35
soms 39 38 38 40
vaak 11 19 22 25

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Het aandeel dat vaak contact heeft met andere migrantengroepen blijkt minder dui-
delijk samen te hangen met de etnische concentratie in de buurt dan het geval is voor 
vrijetijdscontacten met autochtone Nederlanders. Bij Turkse Nederlanders is het aandeel 
dat veel contact met andere migrantengroepen heeft lager in zwarte buurten dan in 
witte buurten, terwijl voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders het omgekeerde 
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zichtbaar is: in buurten met veel niet-westerse migranten hebben zij meer contact met 
andere migrantengroepen – die zij daar ook veelvuldiger tegenkomen – dan in de meest 
witte buurten. Dit zou er mee te maken kunnen hebben dat Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders meer contact hebben met personen die ze toevalligerwijs tegenkomen 
in de buurt, terwijl Turkse Nederlanders zich meer laten leiden door hun voorkeur voor 
personen van de eigen herkomstgroep.

Figuur 5.10

Aandeel dat vaak contact heeft met andere migrantengroepen naar percentage niet-westerse 

migranten in de buurt en etnische herkomst (in procenten)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Van degenen die contact met leden van andere migrantengroepen onderhouden, heb-
ben de meesten contact met leden van verschillende groepen (tabel 5.10). Een derde 
van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders geeft aan relatief het meest met elkaar 
om te gaan. Van de Antilliaanse Nederlanders geeft circa een op de drie aan het meest 
met Surinamers om te gaan. Surinaamse Nederlanders hebben van alle groepen het 
meest divers contact. Er is geen specifieke andere migrantengroep waar Surinaamse 
Nederlanders het meest mee omgaan.

In de zwartere buurten hebben Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders die 
in contact zijn met andere migrantengroepen minder vaak een specifieke andere groep 
waarmee men omgaat dan in wittere buurten. Antilliaanse Nederlanders gaan echter in 
zwarte buurten vaker vooral om met Surinaamse Nederlanders dan in de wittere buurten 
(zie bijlagetabel B5.11).



103  

de so ciale contac ten tussen e tnische groepen in nederl and

Tabel 5.10.

Van degenen met contact met andere migrantengroepen: met welke groep het meest naar etnische 

herkomst (in procenten)

Turks
(n = 555)

Marokkaans
(n = 533)

Surinaams
(n = 600)

Antilliaans
(n = 625)

met Turkse Nederlanders 0 33 9 6
met Marokkaanse Nederlanders 32 0 12 7
met Surinaamse Nederlanders 7 8 0 28
met Antilliaanse Nederlanders 3 3 12 0
met andere groepen 7 7 6 7
gemend/verschillende groepen 51 49 60 52

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Conclusie
Alles bij elkaar komt naar voren dat de meerderheid van de migranten in ieder geval 
soms met andere migrantengroepen contact heeft. De rol van etnische concentratie in 
de buurt lijkt hierbij minder groot dan bij contacten met autochtone Nederlanders. Wel 
lijkt het erop dat de contacten van vooral Turkse, maar ook Marokkaanse Nederlanders, 
minder samenhangen met de etnische concentratie in de buurt dan het geval is bij Suri-
naamse en Antilliaanse Nederlanders.

5.4 Contacten van migranten binnen de eigen etnische groep

In het voorgaande hebben we gekeken naar de relatie tussen etnische concentratie in de 
buurt en contacten die migranten hebben met autochtone Nederlanders en met andere 
migrantengroepen. In het si m-onderzoek is echter ook informatie beschikbaar over hoe 
vaak migranten contact hebben met buren en/of buurtgenoten en vrienden/kennissen 
van het eigen herkomstland (vergelijk figuur 5.2 en figuur 5.7 voor frequentie contact 
met autochtone buren/buurtgenoten en autochtone vrienden/kennissen). Tabel 5.11 laat 
zien dat Turkse Nederlanders het meest (77%) en Antilliaanse Nederlanders het minst 
(35%) frequent contact hebben met buren of buurtgenoten uit het land van herkomst. 
Hetzelfde geldt voor frequent contact met vrienden of kennissen uit het herkomstland. 
Wel is voor alle groepen het aandeel dat vaak omgaat met vrienden van de eigen etnische 
groep aanzienlijk groter dan het aandeel dat vaak omgaat met buren van de eigen etni-
sche groep.
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Tabel 5.11

Frequent contact (minimaal elke maand) met buren/buurtgenoten en vrienden/kennissen uit land van 

herkomst naar etnische herkomst (in procenten)

Turks
(n = 1113)

Marokkaans
(n = 1013)

Surinaams
(n = 1008)

Antilliaans
(n = 932)

buren of buurtgenoten uit land van herkomst 77 62 41 35
vrienden of kennissen uit land van herkomst 91 83 71 63

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

In zwartere buurten is het aandeel onder alle groepen dat vaak contact met buren of 
buurtgenoten van de eigen etnische groep groter dan in de meest witte buurten (figuur 
5.11). De verschillen zijn aanzienlijk. In de meest zwarte buurten heeft bijvoorbeeld 
driekwart van de Marokkaanse Nederlanders veel contact met de eigen groep tegenover 
minder dan de helft in de meest witte buurten.

Figuur 5.11

Aandeel dat frequent contact (minimaal elke maand) heeft met buren of buurtgenoten van de  

eigen herkomstgroep naar percentage niet-westerse migranten in de buurt en etnische herkomst  

(in procenten)
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Hetzelfde zien we terug in de contacten met vrienden en kennissen van de eigen 
herkomstgroep (figuur 5.12). Migranten in concentratiebuurten gaan vaker om met 
vrienden en kennissen van de eigen etnische groep dan migranten in witte buurten, 
al zijn de verschillen tussen de buurten minder groot dan bij contact met buren van de 
eigen groep. Het is dus duidelijk zo dat etnische concentratie in de buurt samenhangt 
met meer contact binnen de eigen herkomstgroep.
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Figuur 5.12

Aandeel dat frequent contact (minimaal elke maand) heeft met vrienden of kennissen van de  

eigen herkomstgroep naar percentage niet-westerse migranten in de buurt en etnische herkomst  

(in procenten)
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Opvallend zijn de verschillen tussen de groepen. De verschillen tussen witte en zwarte 
buurten zijn groter voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders dan voor personen 
van Turkse en Marokkaanse origine. Het overgrote deel van de Marokkaanse en vooral 
Turkse Nederlanders gaat, ongeacht in welke buurt men woont, veel om met vrienden 
of kennissen uit het herkomstland. Voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in de 
meest witte buurten geldt dit duidelijk in mindere mate. Slechts 40% van de Antilliaanse 
en 58% van de Surinaamse Nederlanders in witte buurten gaat frequent om met vrienden 
of kennissen uit het land van herkomst tegenover ongeveer 80% van de Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlanders in concentratiebuurten. In buurten waar men dus logischer-
wijs een grotere kans heeft om personen van de eigen herkomstgroep te ontmoeten, 
gaan Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders vaker om met vrienden van de eigen 
herkomstgroep. Voor Turkse – en in mindere mate voor Marokkaanse – Nederlanders 
lijkt het aandeel migranten in de buurt nauwelijks een rol te spelen voor het hebben van 
contact met de eigen groep: het lijkt erop dat zij elkaar hoe dan ook opzoeken.

5.5 Contacten van autochtone Nederlanders met migranten

Nu de contacten van migranten op diverse domeinen met de eigen groep, autochtone 
Nederlanders en andere migrantengroepen zijn besproken, bekijken we ook de contac-
ten van de autochtone meerderheid met migrantengroepen, voor zover onze gegevens 
dat toelaten. Ook zullen we zoveel mogelijk laten zien of er verschillen bestaan tussen 
witte en zwarte buurten. Omdat het si m-onderzoek een landelijk representatieve steek-
proef betreft, is het aantal autochtone Nederlanders in de steekproef dat woont in de 
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meest zwarte buurten echter klein. Daardoor kunnen we niet in alle gevallen uitspraken 
doen over de mate van contact van autochtone Nederlanders met migranten in de meest 
zwarte buurten.

Interetnisch contact in de buurt
Voor autochtone Nederlanders zijn er geen gegevens beschikbaar over interetnisch 
contact op het werk. Wel hebben we voor autochtone Nederlanders informatie over 
contact in de buurt, dat qua intensiviteit tussen werkcontacten en vrijwillige contacten 
in de vrije tijd instaat. Het aandeel autochtone Nederlanders dat frequent contact heeft 
met buren met een migrantenachtergrond is met 20% erg laag. Wel hebben autochtone 
Nederlanders in buurten met een hoger percentage migranten vaker frequent contact 
met buren van niet-westerse herkomst dan in de meest witte buurten (figuur 5.13).

Figuur 5.13

Aandeel autochtone Nederlanders met frequent contact (minimaal elke maand) met buren/buurt-

genoten uit migrantengroepen naar percentage niet-westerse migranten in de buurt (in procenten)  

(n = 962)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Interetnisch contact in de vrije tijd
Vrijetijdscontacten in het algemeen. Met betrekking tot contacten in de vrije tijd blijkt dat 
meer dan de helft van de autochtone Nederlanders in de vrije tijd nooit contact heeft met 
niet-westerse migranten (tabel 5.12). Het overgrote deel van de autochtone Nederlan-
ders krijgt ook nooit bezoek van migranten (70%), slechts 6% ontvangt vaak bezoek van 
migranten.



107  

de so ciale contac ten tussen e tnische groepen in nederl and

Figuur 5.14

Omgang van autochtone Nederlanders met migranten in de vrije tijd en bezoek van migrantena naar 

aandeel niet-westerse migranten in de buurt (in procenten) (n = 1032)

contact met migranten in vrije tijd bezoek van migranten
0

2

4

6

8

10

12

14

16

<10% 10-25% >25% b
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Tabel 5.12

Omgang met migranten in de vrije tijd en bezoek van migranten onder autochtone Nederlanders  

(in procenten) (n = 1032)

contact met migranten in vrije tijd bezoek van migranten

nooit 52 70
soms 38 24
vaak 10 6

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Het aandeel autochtone Nederlanders dat vaak bezoek ontvangt van migranten varieert 
niet naar etnische concentratie van de buurt (figuur 5.14). Wel gaat in buurten met een 
hogere etnische concentratie een groter aandeel autochtone Nederlanders in de vrije 
tijd om met migranten. Vrijetijdscontacten in het algemeen lijken dus meer afhankelijk 
te zijn van de kans dat autochtone Nederlanders migranten ontmoeten in de buurt, dan 
het ontvangen van bezoek van migranten thuis, waarin geen verschil tussen buurten 
bestaat.
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Verenigingsleven en sport. Autochtone Nederlanders blijken in het verenigingsleven en 
tijdens het sporten vooral met andere autochtone Nederlanders in contact te komen 
(voor een deel door de veel hogere ontmoetingskansen, niet alleen vanwege de grootte 
van de autochtone meerderheidsgroep, maar ook vanwege de oververtegenwoordiging 
van autochtonen in het verenigingsleven en sport, zie tabel 5.1). 20% van de autochtone 
Nederlanders komt via lidmaatschap van een vereniging in contact met allerlei bevol-
kingsgroepen of vooral met migranten. Bij sport is het aandeel autochtone Nederlanders 
dat meer contact met migranten of allerlei verschillende bevolkingsgroepen heeft nog 
iets kleiner (tabel 5.13).

Tabel 5.13

Met wie hebben autochtone Nederlanders meeste contact in vereniginga en sport (in procenten)

vereniging (n = 693) sport (n = 604)

vooral migranten 2 4

allerlei verschillende bevolkingsgroepen/
evenveel met migranten als autochtone Nederlanders 17 13

vooral autochtone Nederlanders 81 83

a Voorgelegd is de volgende lijst organisaties: sportvereniging, vrijetijdsorganisatie, buurt- 
of wijkvereniging of huurdersorganisatie, vakbond, beroepsvereniging of vergelijkbare 
belangenorganisatie, organisatie van of voor migranten, politieke partij of andere politieke 
organisatie, organisatie voor geloof en religie, organisatie voor natuur, milieu of internationale 
solidariteit, bibliotheek, andere organisatie.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Tabel 5.14

Aandeel autochtone Nederlanders met contacten met verschillende bevolkingsgroepen of vooral 

migranten in vereniging en sport naar percentage niet-westerse migranten in de buurta (in procenten)

vereniging (n = 693) sport (n = 604)

<10% 16 19
10-25% 27 31
>25% - -

a Respondenten met vooral contact met migranten en met contact met allerlei verschillende 
bevolkingsgroepen zijn bij elkaar genomen.

- = onvoldoende respondenten.

Bron: scp(sim’06, gewogen gegevens)

De buurt lijkt een rol te spelen in de etnische achtergrond van de contacten van autoch-
tone Nederlanders in het verenigingsleven en tijdens sport (tabel 5.14). Autochtone 
Nederlanders hebben meer contact met migranten in de vereniging of tijdens het 
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sporten in buurten met meer dan 10% niet-westerse migranten dan in witte buurten 
(ruim tien procentpunten meer).

Interetnische vriendschappen
Het aandeel autochtone Nederlanders met frequent contact met vrienden en/of ken-
nissen uit migrantengroepen is laag (32%), maar nog altijd hoger dan het aandeel met 
frequent contact met buren of buurtgenoten uit migrantengroepen (20%, zie figuur 5.13).
In buurten met een hogere mate van etnische concentratie hebben autochtone 
Nederlanders vaker frequent contact met vrienden of kennissen met een migrantenach-
tergrond. Deze contacten lijken dus samen te hangen met de ontmoetingskans met 
migranten in de buurt.

Figuur 5.15

Aandeel dat frequent contact (minimaal elke maand) heeft met vrienden/kennissen uit migranten-

groepen naar percentage niet-westerse migranten in de buurt (in procenten) (n = 982)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Partner
Tot slot weten we van autochtone Nederlanders de etnische achtergrond van hun part-
ner, de meest vergaande vorm van contact. 9% van de autochtone Nederlanders heeft een 
partner met een andere etnische achtergrond (tabel 5.15). Dit is hoger dan het aandeel 
Turkse (4%) en Marokkaanse Nederlanders (7%) met een autochtone partner (zie tabel 
5.8). In buurten met meer dan 10% niet-westerse migranten ligt het aandeel autochtone 
Nederlanders met een partner uit een andere herkomstgroep hoger dan in wittere buur-
ten, al gaat het nog altijd om relatief kleine aantallen (13%).
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Tabel 5.15

Aandeel autochtone Nederlanders met een partner uit een migrantengroep naar percentage niet-

westerse migranten in de buurt (in procenten)a

partner uit migrantengroep (n = 736)

totaal 9

<10% 7
10-25% 13
>25% -

a Het gaat zowel om huwelijken als partnerrelaties.
- = onvoldoende respondenten.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Conclusie
De grote meerderheid van de autochtone Nederlanders blijkt weinig om te gaan met 
niet-westerse migranten. Zij hebben vooral en frequent contact met andere autochtone 
Nederlanders, al bieden het verenigingsleven en sport wel enige mogelijkheden om in 
contact te komen met migranten. Verder blijkt uit de correlatiecoëfficiënten tussen de 
verschillende domeinen van contact (zie bijlagetabel B5.12) dat contacten met migranten 
in de diverse domeinen met elkaar samenhangen. Degenen die een partner met een 
andere etnische herkomst hebben, gaan in de vrije tijd ook meer met migranten om en 
hebben meer contacten mst migranten in het verenigingsleven en bij het sporten.
De buurt lijkt een rol te spelen bij de mate van contact van autochtone Nederlanders 
met migranten. Over het algemeen geldt dat autochtone Nederlanders in zwartere 
buurten meer contact hebben met migranten dan autochtone Nederlanders in witte 
buurten. Helaas is het gezien de aantallen niet mogelijk om te onderzoeken of autoch-
tone Nederlanders in buurten met meer dan 50% migranten het meeste contact hebben 
met migranten of dat sprake is van een niet rechtlijnig verband, dat wil zeggen, dat 
autochtone Nederlanders in gemengde buurten meer contact hebben met migranten 
dan autochtone Nederlanders in witte en zwarte buurten (zie Gijsberts en Dagevos 2005). 
Omdat in de analyses in het vervolg van dit rapport geen gebruik is gemaakt van een 
categorie-indeling van etnische concentratie, kunnen we daar wel beter onderzoeken of 
er sprake is van een dergelijk patroon.

5.6 Conclusies

Turkse en – in mindere mate – Marokkaanse Nederlanders hebben over het algemeen 
meer contact binnen de eigen groep en minder contacten met autochtone Nederlanders 
dan Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Dit beeld komt min of meer terug bij elk 
domein. Wanneer we kijken naar contacten met andere migrantengroepen lijkt er een 
scheiding te bestaan tussen enerzijds de Turkse Nederlanders met het minste contact 
met andere migrantengroepen en anderzijds Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
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Nederlanders. De gerichtheid op de eigen etnische groep is voor alle groepen sterker bij 
meer vrijwillig, persoonlijk contact. Op het werk heeft de meerderheid van alle migran-
tengroepen voornamelijk contact met autochtone Nederlanders, terwijl met name 
Turkse en Marokkaanse Nederlanders met een autochtone partner een uitzondering zijn. 
Contacten in het ene domein hangen wel samen met contacten in een ander domein. Als 
men bijvoorbeeld op het werk meer contact heeft met autochtone Nederlanders, heeft 
men dit ook vaker in de privé-sfeer.

Voor de contacten in de diverse domeinen geldt dat in buurten waar veel niet-westerse 
migranten wonen het aandeel migranten met frequent contact met autochtone 
Nederlanders kleiner is dan in wittere buurten. In concentratiebuurten hebben alle groe-
pen wel vaker contact met buren en vrienden van de eigen herkomstgroep. In de meeste 
gevallen zijn verschillen tussen witte en zwarte buurten groter voor Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlanders dan voor Turkse en Marokkaanse. Voor Turkse Nederlanders 
maakt de mate van concentratie het minste uit. Zij zoeken elkaar hoe dan ook op, of ze 
nu in een witte of zwarte buurt wonen.
Ook voor de contacten van niet-westerse migranten met andere migrantengroepen lijkt 
een samenhang te zijn met de etnische concentratie in de buurt, zij het minder duidelijk 
dan voor de contacten met autochtone Nederlanders. De richting van het verband is 
daarbij anders voor Turkse Nederlanders dan voor de andere migrantengroepen. Turkse 
Nederlanders gaan in concentratiebuurten minder met andere migrantengroepen om, 
terwijl de andere groepen in deze buurten juist vaker contact met andere migranten heb-
ben dan in wittere buurten.

Onze gegevens over de sociale contacten van autochtone Nederlanders zijn minder uit-
gebreid, maar geven een duidelijk beeld. Het merendeel van de autochtone Nederlanders 
gaat voornamelijk om met andere autochtonen. Contacten met migranten komen veel 
minder vaak voor, al bieden het verenigingsleven en sport hiertoe wel enige mogelijk-
heden. Ook voor autochtone Nederlanders geldt dat meer contact met migranten in 
het ene domein samenhangt met meer contact in een ander domein. Ook de buurt lijkt 
voor autochtone Nederlanders een rol te spelen. Autochtone Nederlanders in zwartere 
buurten komen over het algemeen vaker in contact met migranten dan autochtone 
Nederlanders in relatief witte buurten.

Zoals al aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk, blijft het nog altijd de vraag of de 
samenhang die we vinden tussen etnische concentratie in de buurt en sociale contacten 
daadwerkelijk toe te schrijven is aan de concentratie van migranten in de buurt of aan 
individuele kenmerken van de bewoners. In hoofdstuk 7 wordt dit nader onderzocht.
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6 Beeldvorming tussen etnische groepen in 
Nederland

6.1 Hoe denken bevolkingsgroepen over elkaar?

Waar we in hoofdstuk 5 de sociale contacten tussen niet-westerse migranten en 
autochtone Nederlanders hebben besproken, zullen we hier ingaan op wederzijdse 
opvattingen. In de literatuur worden verschillende dimensies van interetnische beeld-
vorming onderscheiden, zoals stereotyperingen, etnische distantie, subtiele en grove 
vooroordelen en discriminatie (bv. Verberk 1999). Dit hoofdstuk legt een eerste beschrij-
vende relatie tussen etnische concentratie in de buurt en deze verschillende dimensies 
van interetnische beeldvorming.1 Daarbij richten we ons niet alleen op de wederzijdse 
beeldvorming tussen niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders, maar beste-
den we ook aandacht aan opvattingen tussen migrantengroepen onderling.

We onderscheiden voor de beschrijvende analyses – net als in hoofdstuk 5 – vier soorten 
buurten: buurten waar minder dan 10%, tussen de 10 en 25%, tussen de 25 en 50%, en 
meer dan 50% van de bewoners van niet-westerse afkomst is. Benadrukt moet worden 
dat in dit hoofdstuk (net als in hoofdstuk 5) slechts enkelvoudige relaties worden gelegd 
tussen de verschillende aspecten van beeldvorming en etnische concentratie in buur-
ten, waardoor werkelijke buurteffecten niet te onderscheiden zijn van buurtverschillen in 
beeldvorming die veroorzaakt worden door het feit dat witte en zwarte buurten verschil-
len in hun sociaaldemografische en sociaaleconomische bevolkingssamenstelling.

6.2 Opvattingen over migranten in de samenleving

In eerder onderzoek zijn allerlei verschillende dimensies aan houdingen tegenover de 
aanwezigheid van migranten in de samenleving uitvoerig onderzocht, in eerste instantie 
vooral onder autochtone Nederlanders (Verberk 1999), maar recenter ook onder migran-
tengroepen (bv. Gijsberts en Dagevos 2004, Gijsberts en Vervoort 2009). Tabel 6.1 maakt 
duidelijk dat de houding van autochtone Nederlanders tegenover migranten gemengd 
is. Een meerderheid onderschrijft de voordelen van een samenleving met verschillende 
culturen en is een voorstander van gelijke rechten, maar er bestaat ook aanzienlijke 
weerstand tegen de aanwezigheid van (veel) migranten. Zo mag het niet makkelij-
ker worden om in Nederland asiel aan te vragen en is men van mening dat een buurt 
achteruit gaat als er veel migranten komen wonen. Opvallend is dat onder de migranten-
groepen eenzelfde tweedeling naar voren komt. Hoewel migranten culturele diversiteit 
en gelijke rechten meer steunen dan autochtone Nederlanders, vinden ook zij (vooral 
Turkse Nederlanders) dat er in Nederland te veel migranten wonen en dat het slecht is 
voor een buurt als de instroom van migranten groot is. Echter, migranten, en dan vooral 
van Marokkaanse afkomst, staan wel liberaler tegenover het asielbeleid dan autochtone 
Nederlanders.
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Tabel 6.1

Houding tegenover migranten in de samenleving naar etnische herkomst (in percentages (zeer) mee 

eens)

Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

het is goed als een samenleving bestaat 
uit mensen van verschillende culturen 83 94 94 90 78

het moet makkelijker worden om in 
Nederland asiel te krijgen 24 36 24 28 13
migranten die legaal in Nederland mo-
gen wonen, moeten dezelfde rechten op 
sociale zekerheid hebben als autochtone 
Nederlanders 92 92 89 90 89
er wonen in Nederland te veel migranten 58 37 34 36 44

het is slecht voor een wijk als er veel 
migranten komen wonen 60 58 56 52 67

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Uitsplitsingen naar het percentage niet-westerse migranten in de buurt laten een aantal 
interessante verschillen zien in de houding tegenover migranten tussen bewoners van 
witte en zwarte buurten. Allereerst blijkt dat onder alle etnische groepen inwoners van 
zwarte buurten minder tevreden zijn met het aantal migranten in Nederland (tabel 6.2). 
Zo geeft 70% van de Turkse Nederlanders in zwarte buurten aan dat er in Nederland te 
veel migranten wonen, tegenover 40% in witte buurten. Deze bevinding lijkt voor de 
hand te liggen aangezien bewoners van zwarte buurten in het dagelijks leven vaker 
geconfronteerd worden met migranten. Maar, hoewel bewoners van zwarte buurten 
vaker aangeven dat er in Nederland te veel migranten wonen zijn zij niet vaker van 
mening dat het slecht is voor een buurt als er migranten komen wonen. Voor zowel 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse als Antilliaanse Nederlanders geldt dat zij positiever 
staan tegenover de komst van migranten in de buurt naarmate ze in een buurt met meer 
niet-westerse migranten wonen (tabel 6.3). Voor autochtone buurtbewoners gaat dit 
verband niet op.
De andere stellingen laten een minder duidelijk verband zien tussen de beeldvorming 
en het percentage niet-westerse migranten in de buurt. Opvallend is wel dat Turkse 
Nederlanders in zwarte buurten waar meer dan 50% van niet-westerse afkomst is, minder 
vaak voorstander zijn van culturele diversiteit dan Turkse Nederlanders in witte buurten. 
Verder vinden Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in zwarte buurten vaker dat het 
makkelijker moet worden om in Nederland asiel aan te vragen (tabellen van deze overige 
dimensies zijn gepresenteerd in bijlage B6.1).
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Tabel 6.2

Houding tegenover de stelling ‘er wonen in Nederland te veel migranten’ naar percentage 

niet-westerse migranten in de woonbuurt en etnische herkomst (in percentages (zeer) mee eens)

Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

< 10 % 40 32 30 31 44
10 – 25 % 54 36 33 31 41
25 – 50 %a 60 34 35 44 58b
> 50 % 70 45 35 44 -

a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een 
categorie > 25% in verband met lage celvulling.

b Deze cel bevat minder dan 100 cases.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens) 

Tabel 6.3

 Houding tegenover de stelling ‘het is slecht voor een wijk als er veel migranten komen wonen’ naar 

percentage niet-westerse migranten in de woonbuurt en etnische herkomst (in percentages (zeer) 

mee eens) 

Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

< 10 % 63 66 63 57 69
10 – 25 % 62 63 56 46 62
25 – 50 %a 59 59 56 56 69b
> 50 % 58 46 52 48 -

a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met lage celvulling.

b Deze cel bevat minder dan 100 cases.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Alleen voor autochtone Nederlanders zijn de vijf stellingen samen genomen tot één 
schaal die de algehele houding tegenover migranten in de samenleving meet (voor een 
toelichting op deze schaal en de overige gebruikte schaalconstructies in dit hoofdstuk 
wordt verwezen naar Bijlage B6.2). Voor de migrantengroepen levert het samen nemen 
van de vijf stellingen geen betrouwbare schaal op. Figuur 6.1 geeft de houding van 
autochtone Nederlanders tegenover migranten weer, uitgesplitst naar het percentage 
niet-westerse migranten in de buurt. Zoals eerder toegelicht kunnen we voor autoch-
tone Nederlanders maar drie verschillende soorten buurten onderscheiden, omdat er in 
onze steekproef te weinig autochtone Nederlanders in buurten met meer dan 50% niet-
westerse migranten wonen. Daarom zijn de laatste twee categorieën samen genomen 
tot een categorie: > 25 %.
Opvallend is dat er een niet-lineair verband lijkt te bestaan: in gemengde buurten  
(10-25% migranten) zijn autochtone Nederlanders positiever over de aanwezigheid van 
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migranten dan in witte of zwarte buurten. Nadere analyses laten echter zien dat alleen 
buurten met minder dan 10% migranten en buurten met 10-25% migranten significant 
van elkaar verschillen in houding tegenover migranten in de samenleving (Anova, 
 p = 0,052). Eenzelfde verband zien we ook terug bij de afzonderlijke stellingen. 
Autochtone Nederlanders in gemengde buurten vinden minder vaak dat er te veel 
migranten in Nederland zijn en dat het slecht is voor een buurt als er migranten komen 
wonen (tabel 6.2 en 6.3). Tevens onderschrijven autochtone bewoners van gemengde 
buurten vaker dat het goed is dat een samenleving bestaat uit meerdere culturen en dat 
het recht op sociale zekerheid gelijk moet zijn (tabellen in bijlage B6.1). De verschillen 
zijn overigens in alle gevallen niet groot.

Figuur 6.1

Houding tegenover migranten in de samenleving onder autochtone Nederlanders naar percentage 

niet-westerse migranten in de woonbuurta (gemiddelde op een schaalb van 1 (positief) tot 5 

(negatief))
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a De categorie > 25% bevat minder dan 100 cases.
b Schaal op basis van de 5 items met een alpha van 0,64.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

6.3 Opvattingen over acceptatie en discriminatie

Ervaren acceptatie van migranten
Over het maatschappelijke klimaat ten aanzien van migranten in Nederland oordelen 
migranten, maar ook autochtone Nederlanders, niet onverdeeld positief. Nogal wat 
migranten hebben het gevoel dat ze maar in beperkte mate worden geaccepteerd in 
Nederland. Turkse Nederlanders zijn hierover het somberst gestemd; Surinaamse Neder-
landers oordelen beduidend positiever dan de andere groepen (tabel 6.4). De stelling die 
migranten over het algemeen het meest onderschrijven is dat Nederland open staat voor 
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niet-westerse culturen. Daartegenover zijn migranten gemiddeld genomen het minst 
te spreken over de kansen die je als migrant in Nederland krijgt. Zo vindt bijvoorbeeld 
slechts 37% van de Turkse Nederlanders dat je in Nederland als migrant alle kansen 
krijgt. Opvallend is dat ook autochtone Nederlanders niet al te positief zijn over de mate 
van acceptatie van migranten in Nederland. Autochtone Nederlanders zijn hierover min-
der positief dan Surinaamse Nederlanders.

Tabel 6.4

Ervaren acceptatie van migranten naar etnische herkomst (in percentages (zeer) mee eens))

Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

in Nederland krijg je als migrant alle kansen 37 40 51 38 43

in Nederland worden je rechten als migrant 
gerespecteerd 49 56 59 51 52
Nederland is een gastvrij land voor migranten 50 56 68 58 60
Nederland staat open voor allochtone culturen 59 53 71 62 59

gemiddelde op een schaala van 1 (lage accepta-
tie) tot 5 (hoge acceptatie) 3,2 3,4 3,5 3,3 3,4

a Schaal op basis van de 4 items met een alpha van 0,79 (totaal), 0,75 (voor autochtone Nederlanders) en 
0,80 (voor de totale groep migranten).

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

In overeenstemming met eerder onderzoek (Gijsberts en Dagevos 2005) laat figuur 6.2 
zien dat er geen grote verschillen bestaan tussen buurten in ervaren acceptatie. Voor de 
autochtone, de Antilliaanse en in zekere mate ook de Surinaamse groep geldt dat bewo-
ners van zwarte buurten positiever zijn over de acceptatie van migranten dan bewoners 
van witte buurten, maar de verschillen zijn klein.2 Bovendien zijn er voor Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders helemaal geen verschillen in ervaren acceptatie tussen buur-
ten waarneembaar.
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Figuur 6.2

Ervaren acceptatie van migranten naar percentage niet-westerse migranten in de woonbuurt en 

etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van 1 (lage acceptatie) tot 5 (hoge acceptatie))b
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a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met het kleine aantal autochtone Nederlanders in deze categorieën, n < 100.

b Schaal op basis van de 4 items met een Cronbach’s alpha van 0,79.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Ervaren discriminatie
Niet alleen voelen migranten en hun kinderen zich lang niet altijd geaccepteerd, zij 
vinden ook in ruime meerderheid dat er in Nederland op zijn minst af en toe wordt 
gediscrimineerd (tabel 6.5). We onderscheiden twee dimensies: respondenten is 
gevraagd aan te geven of migranten in Nederland in het algemeen gediscrimineerd wor-
den en of ze persoonlijk wel eens te maken hebben met discriminatie. Van de vier grote 
migrantengroepen ervaren Surinaamse Nederlanders het minst vaak discriminatie. 
Opvallend is dat onder alle groepen persoonlijke ervaring met discriminatie beduidend 
minder vaak wordt gerapporteerd dan de perceptie van discriminatie in het algemeen. 
Klaarblijkelijk wordt het algemene beeld over discriminatie van migranten niet alleen 
bepaald door persoonlijke ervaringen met discriminatie.
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Tabel 6.5

Perceptie van discriminatie in het algemeen en persoonlijk ervaren discriminatie naar etnische 

herkomst (percentages af en toe en (zeer) vaak)

Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

perceptie van discriminatie in het algemeen 78 78 67 81
persoonlijk ervaren discriminatie 41 38 33 41

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders is de perceptie van discrimi-
natie in het algemeen lager in zwarte buurten dan in witte buurten (figuur 6.3). Voor de 
Antilliaanse groep geldt het omgekeerde: naarmate Antilliaanse Nederlanders in buur-
ten met meer migranten wonen, geven zij vaker aan dat migranten in Nederland worden 
gediscrimineerd. In zowel witte als zwarte buurten zien we opnieuw dat de persoonlijke 
ervaring met discriminatie beduidend lager is dan de perceptie van discriminatie van 
migranten in het algemeen. Echter, de mate waarin migranten persoonlijk ervaring 
hebben met discriminatie lijkt niet sterk samen te hangen met de etnische samenstel-
ling van de woonomgeving (figuur 6.4). Opvallend is wel dat zowel Surinaamse als 
Antilliaanse Nederlanders in de meest witte buurten minder vaak persoonlijk te maken 
hebben met discriminatie dan in buurten met meer niet-westerse migranten.

Figuur 6.3

Perceptie van discriminatie in het algemeen naar percentage niet-westerse migranten in de 

woonbuurt en etnische herkomst (percentages af en toe en (zeer) vaak)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)
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Figuur 6.4

Persoonlijk ervaren discriminatie naar percentage niet-westerse migranten in de woonbuurt 

en etnische herkomst (percentages af en toe en (zeer) vaak)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

6.4 Gewenste sociale afstand tussen migranten en autochtone Nederlanders

Deze paragraaf gaat in op de houding die mensen hebben tegenover interetnisch con-
tact, oftewel de gewenste sociale afstand. Om dat te weten te komen, is gevraagd hoe 
vervelend men het vindt als de kinderen veel vrienden hebben of een partner kiezen 
van een andere etnische afkomst; aan autochtone Nederlanders is gevraagd naar vrien-
den/partner uit migrantengroepen en aan migranten is gevraagd naar autochtone 
Nederlandse vrienden/partner. Tabel 6.6 laat allereerst zien dat zowel leden van alle 
migrantengroepen als autochtone Nederlanders grotere bezwaren hebben tegen een 
partner dan tegen vrienden van een andere etnische afkomst voor hun kinderen. De 
weerstand tegen andere etnische groepen wordt dus groter naarmate het contact dich-
ter bij de persoonlijke sfeer komt. Verder blijkt dat interetnische vriendschappen van 
de kinderen onder autochtone Nederlanders relatief op de meeste weerstand stuiten; 
13% van de autochtone Nederlanders geeft aan het vervelend te vinden als de kinderen 
vrienden hebben van niet-westerse afkomst. In vergelijking met de gemiddelde houding 
tegenover interetnische vriendschappen van hun kinderen, wordt de keuze van zoons of 
dochters voor een autochtone Nederlandse partner veel minder gewaardeerd; meer dan 
een derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders geeft aan het vervelend te vinden 
als de kinderen een autochtone partner kiezen. Interetnische vriendschappen en huwe-
lijken van de kinderen stuiten bij de Surinaamse en de Antilliaanse Nederlanders op de 
minste weerstand.



120

m a ak t de buurt ver schil?

Tabel 6.6

Houding tegenover andere etnische afkomst van vrienden en partner van de kinderen naar etnische 

herkomst (in percentages (heel) vervelend)

Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

vervelend als kinderen veel vrienden van 
Nederlandse /allochtone afkomst hebben 6 6 2 1 13

vervelend als kinderen partner van Neder-
landse/allochtone afkomst kiezen 40 35 5 3 22

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Uitsplitsingen naar de etnische samenstelling van de buurt laten voor autochtone Neder-
landers, net als bij de houding tegenover migranten in de samenleving, geen duidelijk 
verband zien tussen het aandeel niet-westerse migranten in de buurt en de gewenste 
sociale afstand: interetnische vriendschappen en huwelijken kunnen in gemengde buur-
ten op de minste afkeuring rekenen (figuur 6.5 en 6.6). Verder blijkt uit figuur 6.6 dat 
voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders de houding tegenover de autochtone afkomst 
van een partner negatiever wordt naarmate het percentage niet-westerse migranten in 
de buurt hoger is.

Figuur 6.5

Vindt het (heel) vervelend als kinderen veel autochtone/migranten-vriendenb hebben, naar

percentage niet-westerse migranten in de woonbuurt en etnische herkomst (in procenten)
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a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met het kleine aantal autochtone Nederlanders in deze categorieën, n < 100.

b Onder autochtone Nederlanders is gevraagd naar vrienden uit migrantengroepen en onder de 
migrantengroepen is gevraagd naar autochtone vrienden.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)
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Figuur 6.6

Vindt het (heel) vervelend als kinderen autochtone/migranten-partnerb kiezen, naar percentage

niet-westerse migranten in de buurt en etnische herkomst (in procenten)
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a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met het kleine aantal autochtone Nederlanders in deze categorieën, n < 100.

b Onder autochtone Nederlanders is gevraagd naar vrienden uit migrantengroepen en onder de 
migrantengroepen is gevraagd naar autochtone vrienden.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

6.5 Opvattingen tussen etnische groepen onderling

Interetnische opvattingen
Naast wederzijde beeldvorming tussen migranten en autochtone Nederlanders is er 
gekeken naar hoe de verschillende groepen elkaar onderling beoordelen. Responden-
ten is gevraagd om op een schaal van 0 tot 100 aan te geven hoe zij over verschillende 
bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving denken, waarbij 100 staat voor zeer 
positieve gevoelens en 0 voor zeer negatieve gevoelens tegenover een specifieke groep 
(deze vraag wordt in de literatuur ook wel aangeduid met de term ‘gevoelsthermometer’, 
zie bv. Verkuyten en Zaremba 2005). Opvallend is dat relatief veel respondenten vragen 
over bepaalde groepen niet willen beantwoorden (zo wil 12% van de respondenten niets 
zeggen over de Antilliaanse groep, 9% niets over de Surinaamse groep en 19% niets over 
de groep asielzoekers).3

Uit eerder onderzoek is gebleken dat zowel autochtone Nederlanders als migranten niet 
over alle groepen hetzelfde denken, maar een duidelijke hiërarchie aanbrengen (Verkuyten 
et al. 1996). Uit het Jaarrapport integratie uit 2007 kwam al naar voren dat autochtone 
Nederlanders gemiddeld het meest negatief zijn over Marokkaanse en Antilliaanse 
Nederlanders, terwijl ze over Surinaamse Nederlanders aanzienlijk milder oordelen 
(Gijsberts en Vervoort 2007). Onder migranten zie je dezelfde tweedeling terug; zij zijn 
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gemiddeld het minst positief over Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders en een stuk 
positiever over Turkse en Surinaamse Nederlanders (tabel 6.7). Dit staat waarschijnlijk in 
directe relatie tot de negatieve berichtgeving over de Marokkaanse en Antilliaanse groep 
in de media. Opvallend is dat een positieve beoordeling over een bepaalde groep niet 
altijd wederzijds is. Waar Marokkaanse Nederlanders vrij positief oordelen over personen 
van Turkse herkomst, is dit andersom veel minder zo. Hetzelfde geldt voor de wederzijdse 
evaluatie van de Antilliaanse groep: Antilliaanse Nederlanders zijn over Surinaamse en 
Turkse Nederlanders veel positiever dan andersom. Maar ook Antilliaanse en Surinaamse 
Nederlanders beoordelen elkaar niet op gelijke voet. Het blijkt dus dat migranten en 
autochtone Nederlanders eenzelfde rangorde aanbrengen bij het beoordelen van andere 
etnische groepen, waarbij de autochtone groep het hoogst in de hiërarchie wordt geplaatst, 
gevolgd door de Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse groep.
Wat verder opvalt is dat leden van alle migrantengroepen duidelijk positiever zijn over 
autochtone Nederlanders dan over migrantengroepen. Ook zijn oordelen van de ver-
schillende migrantengroepen over autochtone Nederlanders door de bank genomen 
positiever dan omgekeerd (zie ook Gijsberts en Dagevos 2004). Over de totale groep 
migranten (als verzamelcategorie) is men echter wel een stuk positiever dan over afzon-
derlijke groepen. Ook autochtone Nederlanders zijn positiever over migranten in het 
algemeen dan wanneer hen gevraagd wordt een specifieke groep te beoordelen.
De houdingen tegenover de categorie asielzoekers zijn een stuk negatiever, en dan 
vooral bij Turkse Nederlanders. Asielzoekers worden iets positiever beoordeeld dan 
Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders, maar ongunstiger dan Turkse en Surinaamse 
Nederlanders. Autochtone Nederlanders geven gemiddeld over asielzoekers onge-
veer hetzelfde oordeel als over Surinaamse en Turkse Nederlanders; Marokkaanse en 
Antilliaanse Nederlanders blijven daar bij achter.

Tabel 6.7

Opvattingen over andere etnische groepen naar etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van 0 

(zeer negatieve gevoelens) tot 100 (zeer positieve gevoelens))

over Turks
over  
Marokkaans

over  
Surinaams

over  
Antilliaans

over  
autochtoon

over  
migranten

over 
asielzoekers

Turks 45 48 37 66 72 43
Marokkaans 60 57 49 66 65 55
Surinaams 55 46 48 71 74 53
Antilliaans 54 48 62 67 62 54
autochtoon 55 45 58 48 68 54

totaal 56 46 56 45 67 68 52

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)
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De opvattingen van autochtone Nederlanders over verschillende bevolkingsgroe-
pen lijken maar weinig te variëren tussen buurten. Als er al een samenhang is, dan 
zijn autochtonen woonachtig in gemengde buurten nog het meest positief over 
Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders (tabel 6.8 tot en met 
6.11). Autochtone Nederlanders in buurten met meer dan een kwart niet-westerse 
migranten beoordelen deze groepen (vooral Marokkaanse Nederlanders) negatiever 
dan bewoners van witte buurten. Deze samenhang zien we ook enigszins terug bij de 
Surinaamse en Antilliaanse groep in hun beoordeling van Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders: vooral in gemengde buurten (aandeel niet-westerse migranten tussen de 
10 en 25%) zijn Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders positiever over deze groepen. 
Voor Marokkaanse Nederlanders geldt dat zij in zwarte buurten positiever oordelen over 
Turkse en Antilliaanse Nederlanders, terwijl het oordeel over de Surinaamse groep zowel 
in buurten met minder dan 10% migranten als in de zwarte buurten hoog is in vergelij-
king met gemende buurten. Opvallend is dat Turkse Nederlanders negatiever oordelen 
over de Surinaamse en Antilliaanse groep naarmate het aandeel niet-westerse migranten 
in de buurt hoger is. Een andere belangrijke conclusie is dat de hier gerapporteerde ver-
schillen niet erg groot zijn; de in hoofdstuk 8 uitgevoerde multivariate analyses moeten 
duidelijk maken in hoeverre de buurt daadwerkelijk van belang is.

Tabel 6.8

Opvattingen over Marokkaanse Nederlanders naar percentage niet-westerse migranten in de woon-

buurt en etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van 0 (zeer negatieve gevoelens) tot 100  

(zeer positieve gevoelens))

Turks Surinaams Antilliaans autochtoon

< 10 % 47 46 45 44
10 – 25 % 46 48 51 47
25 – 50 %a 44 44 46 40b

> 50 % 46 44 48 -

a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met lage celvulling.

b Deze cel bevat minder dan 100 cases.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)
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Tabel 6.9

Opvattingen over Turkse Nederlanders naar percentage niet-westerse migranten in de woonbuurt  

en etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van 0 (zeer negatieve gevoelens) tot 100  

(zeer positieve gevoelens))

Marokkaans Surinaams Antilliaans autochtoon

< 10 % 59 55 53 54
10 – 25 % 59 56 55 56
25 – 50 %a 62 53 52 53b

> 50 % 61 54 54 -

a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met lage celvulling.

b Deze cel bevat minder dan 100 cases.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Tabel 6.10

Opvattingen over Surinaamse Nederlanders naar percentage niet-westerse migranten in de woon-

buurt en etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van 0 (zeer negatieve gevoelens) tot 100  

(zeer positieve gevoelens))

Turks Marokkaans Antilliaans autochtoon

< 10 % 54 58 62 58
10 – 25 % 49 56 63 59
25 – 50 %a 47 56 62 56b

> 50 % 46 58 62 -

a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met lage celvulling.

b Deze cel bevat minder dan 100 cases.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)
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Tabel 6.11

Opvattingen over Antilliaanse Nederlanders naar percentage niet-westerse migranten in de woon-

buurt en etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van 0 (zeer negatieve gevoelens) tot 100  

(zeer positieve gevoelens))

Turks Marokkaans Surinaams autochtoon

< 10 % 42 48 49 48
10 – 25 % 40 48 50 50
25 – 50 %a 36 48 45 45b

> 50 % 33 51 47 -

a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met lage celvulling.

b Deze cel bevat minder dan 100 cases.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

De beoordeling van autochtone Nederlanders door de vier minderheidsgroepen 
varieert duidelijker met het aandeel niet-westerse migranten in de buurt. Voor Turkse, 
Antilliaanse en in mindere mate voor Marokkaanse Nederlanders geldt dat naarmate zij 
in een buurt wonen waar het percentage niet-westerse migranten hoger is, zij minder 
positief oordelen over de autochtone groep (figuur 6.7). Voor Surinaamse Nederlanders 
gaat dit verband niet op. Maar waar migranten in zwarte buurten minder positief zijn 
over autochtone Nederlanders, oordelen autochtone Nederlanders ook negatiever over 
migranten als groep in het algemeen naarmate het percentage migranten in de buurt 
hoger is (zie bijlagetabel B6.1). Deze eerste beschrijvende analyses laten dus zien dat de 
wederzijdse beeldvorming tussen migranten en autochtone Nederlanders in zwarte 
buurten negatiever is. Echter, de verschillen zijn klein.
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Figuur 6.7

Opvattingen over autochtone Nederlanders naar percentage niet-westerse migranten in de woon-

buurt en etnische herkomst (gemiddelden op een schaal van 0 (zeer negatieve gevoelens) tot 100  

(zeer positieve gevoelens))
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Tot slot is bekeken hoe de beoordeling van asielzoekers verschilt in witte en zwarte 
buurten (zie bijlagetabel B6.1). Opvallend is dat vooral Turkse, maar ook in zekere mate 
autochtone Nederlanders, er minder positieve opvattingen over asielzoekers op nahou-
den in zwartere buurten.

Figuur 6.8 geeft de gemiddelde opvatting over alle andere groepen gezamenlijk 
(behalve de eigen groep) weer. Zo bevat het oordeel over andere groepen voor 
Turkse Nederlanders hun gemiddelde houding tegenover Marokkaanse, Surinaamse, 
Antilliaanse en autochtone Nederlanders en voor autochtone Nederlanders bestaat het 
oordeel over andere groepen uit de houding tegenover de vier migrantengroepen. Met 
name de Turkse Nederlanders oordelen minder positief over andere groepen naarmate 
zij in een buurt met een hoger percentage niet-westerse migranten wonen.
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Figuur 6.8

Opvattingen over alle andere groepen gezamenlijk (behalve eigen groep) naar percentage 

niet-westerse migranten in de woonbuurt en etnische herkomst (gemiddelden op een schaal 

van 0 (zeer negatieve gevoelens) tot 100 (zeer positieve gevoelens))
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a Voor autochtone Nederlanders zijn de cellen 25-50% en > 50% samengevoegd in een categorie  
> 25% in verband met het kleine aantal autochtone Nederlanders in deze categorieën, n < 100.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Interetnische stereotyperingen
Naast de algemene beoordeling van etnische groepen onderling is respondenten 
gevraagd naar de positieve en negatieve eigenschappen die zij toekennen aan andere 
groepen. Autochtone Nederlanders geven aan of zij Surinaamse en Marokkaanse Neder-
landers gezellig, eerlijk, gastvrij, gierig en onbeleefd vinden. De migrantengroepen is 
gevraagd naar hun beoordeling van autochtone Nederlanders op deze eigenschappen.
Allereerst zien we in tabel 6.12 dat autochtone Nederlanders beduidend positiever zijn 
over Surinaams dan over Marokkaanse Nederlanders, een patroon dat overeenkomt 
met de rangorde die autochtonen aanbrengen bij het beoordelen van groepen in het 
algemeen. Opvallend is dat 72% van de autochtone Nederlanders vindt dat Marokkaanse 
Nederlanders onbeleefd zijn. Verder komt het beeld van de gezellige en gastvrije 
Surinamers erg naar voren.
Onder migranten is er niet veel variatie in het toekennen van positieve eigenschappen 
aan autochtone Nederlanders; op een schaal van 1 tot 4 oordelen alle migrantengroepen 
in gelijke mate positief. Wel zien we duidelijk dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders, 
in vergelijking met Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, autochtonen minder gast-
vrij vinden. Verder valt op dat Antilliaanse Nederlanders vaker dan de andere groepen 
aangeven dat autochtone Nederlanders onbeleefd zijn. En hoewel de meerderheid van de 
migrantengroepen autochtone Nederlanders gierig vindt, kennen zij hun ook in ruime 
mate de eigenschappen gezellig en eerlijk toe.
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Tabel 6.12

Door autochtone Nederlanders en migranten aan elkaar toegekende eigenschappen naar etnische 

herkomst (in percentages heel erg/een beetje)

gezellig eerlijk gastvrij gierig onbeleefd

positieve
stereotypering
(schaal)a

autochtonen over migranten:
over Marokkaans 68 52 84 44 72 2,6
over Surinaams 97 80 98 33 40 3,1

migranten over autochtonen:
Turks 92 84 67 82 51 2,7
Marokkaans 91 87 75 76 40 2,8
Surinaams 94 86 82 74 47 2,8
Antilliaans 92 86 82 77 61 2,7

a Gemiddelde stereotypering op een schaal van 1 (negatief) tot 4 (positief) met een alpha van 0,71 
(over Marokkaans), 0,66 (over Surinaams) en 0,57 (over autochtoon).

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Figuur 6.9 geeft de mate van ‘positieve stereotypering’ weer van autochtone 
Nederlanders over Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders tussen buurten die ver-
schillen in etnische compositie. De vijf eigenschappen zijn samen genomen tot één 
schaal, waarbij de negatieve eigenschappen gierig en onbeleefd zijn gespiegeld, zodat de 
schaal de mate van toekenning van positieve eigenschappen aan een andere groep meet 
(zie bijlage B6.2). Ook hier zien we dat het verband tussen de mate van positieve stereo-
typering van Marokkaanse Nederlanders en het aandeel niet-westerse migranten in de 
buurt niet lineair is; autochtone Nederlanders kennen vaker positieve eigenschappen toe 
aan Marokkaanse Nederlanders wanneer zij in een gemengde buurt wonen. Echter, de 
verschillen zijn klein (Anova, p > 0,05). Verder kennen autochtone Nederlanders, onge-
acht in wat voor soort buurt ze wonen, in gelijke mate positieve eigenschappen toe aan 
Surinaamse Nederlanders.
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Figuur 6.9

Mate van positieve stereotypering door autochtone Nederlanders van Marokkaanse en 

Surinaamse Nederlanders naar percentage niet-westerse migranten in de woonbuurta

(gemiddelden op een schaalb van een schaal van 1 (negatief) tot 4 (positief) )
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a De categorie > 25% bevat minder dan 100 cases.
b Schaal van 1 (negatief ) tot 4 (positief) op basis van de 5 eigenschappen met een alpha van 0,71 

voor de beoordeling van Marokkaanse en 0,66 voor de beoordeling van Surinaamse Nederlanders.

Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)

Figuur 6.10 

Mate van positieve stereotypering van autochtone Nederlanders naar percentage 

niet-westerse migranten in de woonbuurt en etnische herkomst (gemiddelden op een

schaal van 1 (negatief) tot 4 (positief)
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Bron: scp (sim’06, gewogen gegevens)
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Voor migranten zien we dat de mate van positieve stereotyperingen niet verschilt tussen 
buurten (figuur 6.10).

6.6 Conclusie

Een meerderheid van zowel autochtone Nederlanders als niet-westerse migranten 
is voorstander van culturele diversiteit in de samenleving en gelijke rechten voor 
migranten. Tegelijkertijd bestaat er een aanzienlijke weerstand tegen de komst en aan-
wezigheid van (veel) migranten. Verder oordelen veel niet-westerse migranten, maar 
ook autochtone Nederlanders, niet onverdeeld positief over het maatschappelijk klimaat 
tegenover migranten in Nederland. Nogal wat migranten hebben het gevoel dat ze maar 
in beperkte mate worden geaccepteerd in Nederland. Daarnaast vindt een groot deel 
van de migranten dat er in Nederland op zijn minst af en toe wordt gediscrimineerd. Met 
betrekking tot interetnische distantie blijkt dat zowel migranten als autochtone Neder-
landers grotere bezwaren hebben tegen een partner dan tegen vrienden van een andere 
etnische afkomst voor hun kinderen. Opvallend is dat waar migranten over het alge-
meen positief staan tegenover interetnische vriendschappen van hun kinderen, de keuze 
voor een autochtone Nederlandse partner veel minder wordt gewaardeerd. Autoch-
tone Nederlanders zijn gemiddeld genomen het meest negatief over Marokkaanse en 
Antilliaanse Nederlanders, terwijl ze over Surinaamse en Turkse Nederlanders milder 
oordelen. Onder migrantengroepen zie je dezelfde tweedeling terug. Het blijkt dus dat 
zowel migranten als autochtone Nederlanders eenzelfde rangorde aanbrengen bij het 
beoordelen van andere etnische groepen, waarbij de autochtone groep het hoogst in de 
hiërarchie wordt geplaatst, gevolgd door Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Antilli-
aanse Nederlanders, over wie het minst positief geoordeeld wordt.
Uitsplitsingen naar de etnische concentratie van de woonbuurt laten allereerst zien dat 
de buurtverschillen in interetnische beeldvorming minder sterk zijn dan in interetnisch 
contact zoals beschreven in hoofdstuk 5. Verschillen tussen buurten in interetnische 
beeldvorming zijn klein en vaak niet eenduidig voor alle etnische groepen. Toch komen 
er een aantal interessante bevindingen naar voren. Voor autochtone Nederlanders lijken 
de buurteffecten vaak niet lineair te zijn: in gemengde buurten (10-25% niet-westerse 
migranten) zijn autochtone Nederlanders positiever over migranten in de samenleving, 
worden vrienden en partners van de kinderen met een migrantenachtergrond als minder 
vervelend ervaren, en is het oordeel over de etnische groepen afzonderlijk positiever dan 
in witte of zwarte buurten. De verschillen zijn echter klein. Daarnaast hebben we bij de 
autochtone groep te maken met beperkingen in de data. Omdat er in onze steekproef te 
weinig autochtone Nederlanders in buurten met meer dan 50% niet-westerse migranten 
wonen, kunnen slechts drie typen buurten worden onderscheiden waardoor het moeilijk 
te bepalen is of dit niet-lineaire verband daadwerkelijk bestaat.
Verder blijkt dat onder alle migrantengroepen inwoners van concentratiebuur-
ten minder tevreden zijn met het aantal migranten in Nederland dan inwoners van 
witte buurten. Maar, voor zowel Turkse, Marokkaanse, Surinaamse als Antilliaanse 
Nederlanders geldt dat inwoners van zwarte wijken het minder slecht voor een buurt 
vinden als er veel migranten komen wonen. Daarnaast is de houding tegenover een 
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autochtone partner voor de kinderen onder de Turkse en Marokkaanse groep negatiever 
naarmate men in een buurt met een hoger percentage migranten woont. Tot slot is naar 
voren gekomen dat de beoordeling van autochtone Nederlanders door de vier migran-
tengroepen varieert met het aandeel niet-westerse migranten in de buurt: naarmate het 
percentage migranten in de buurt hoger is, oordelen migrantengroepen minder positief 
over autochtone Nederlanders. Maar waar migranten in zwarte wijken negatiever zijn 
over autochtone Nederlanders, oordelen autochtone Nederlanders ook minder positief 
over migranten in het algemeen naarmate ze in een buurt wonen waar meer migran-
ten wonen. Hieruit kunnen we concluderen dat de wederzijdse beeldvorming tussen 
migranten en autochtone Nederlanders in zwarte buurten negatiever is.
In de komende hoofdstukken onderzoeken we of de kleine gevonden verschillen in 
beeldvorming tussen buurten overeind blijven wanneer we rekening houden met de 
verschillende sociaaldemografische en sociaaleconomische samenstelling van deze 
buurten.

Noten
1 Om te bepalen in hoeverre we kunnen spreken van onafhankelijke dimensies van beeldvorming heb-

ben we voor zowel migranten als autochtone Nederlanders de samenhang tussen de verschillende 

beeldvormingschalen bekeken (de tabellen met correlatiecoëfficiënten zijn gepresenteerd in bijlage 

B6.1). Voor zowel migranten als autochtone Nederlanders blijkt dat deze dimensies niet zodanig 

samenhangen dat ze één overkoepelende dimensie vormen; ze zullen daarom apart worden geanaly-

seerd in het vervolg van dit rapport.

2 Anova-analyses laten zien dat voor de Antilliaanse en autochtone groep geldt dat de verschillen in 

ervaren acceptatie tussen de meest witte en meest zwarte buurten significant zijn. Voor Surinaamse 

Nederlanders geldt echter dat alleen het verschil tussen een buurt met 25-50% en een buurt met meer 

dan 50% niet-westerse migranten significant is.

3 Misschien ligt het beoordelen van bepaalde groepen op deze directe manier gevoelig. Maar ook het 

feit dat mensen bijvoorbeeld niemand uit een bepaalde bevolkingsgroep persoonlijk kennen, zou 

een verklaring kunnen bieden voor het relatief hoge aantal ontbrekende waarden op deze vraag. Uit 

additionele analyses blijkt dat de missende waarden enigszins selectief zijn naar sociaaldemografi-

sche kenmerken; vooral Marokkaanse Nederlanders, ouderen, lager opgeleiden, de eerste generatie 

migranten en vrouwen willen vaker geen oordeel geven over een andere bevolkingsgroep. Verder 

blijkt dat de ontbrekende waarden voor de evaluatie van de Surinaamse en Antilliaanse groep enigs-

zins selectief zijn naar de etnische samenstelling van de buurt: hoe zwarter de buurt, hoe minder 

ontbrekende waarden. Het zou kunnen dat bewoners van witte buurten minder vaak Surinaamse 

of Antilliaanse Nederlanders persoonlijk kennen en daarom geen oordeel over deze groep wil-

len geven. Echter, dit verklaart niet waarom er dan geen selectiviteit naar etnische samenstelling 

van de buurt is gevonden voor de oordelen over de andere minderheidsgroepen, zoals Turkse en 

Marokkaanse Nederlanders.
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7 Effecten van etnische concentratie op interetnische 
contacten

7.1 Doet de buurt ertoe?

In hoofdstuk 5 bleek dat migranten in concentratiebuurten over het algemeen minder 
contacten onderhouden met autochtone Nederlanders dan migranten in witte buur-
ten. Andersom bleken autochtone Nederlanders in buurten met meer niet-westerse 
migranten juist vaker contact met migranten te hebben dan degenen in witte buurten. 
Dit patroon vonden we terug in de diverse domeinen. De vraag is of we hier daadwer-
kelijk te maken hebben met een eigenstandige relatie tussen de etnische concentratie 
in de buurt en interetnische contacten, of dat de verschillen tussen witte en zwarte 
buurten verklaard kunnen worden door de compositie van de buurt – bijvoorbeeld de 
sociaal economische kenmerken van de bewoners – of door andere buurt- of gemeente-
kenmerken. Op deze vraag willen we in dit hoofdstuk een antwoord geven.

Opnieuw bespreken we de diverse domeinen van contact, in volgorde van intensiteit, 
beginnend bij contact op het werk en afsluitend met het hebben van een (huwelijks)
partner uit een andere etnische groep. De analyses hebben telkens alleen betrekking op 
degenen die zich ook daadwerkelijk binnen het betreffende contactdomein bewegen. 
Omdat het dus steeds om een selectie van respondenten gaat, is het van belang om als 
eerste stap te bezien of de kenmerken van de buurt ertoe doen of men aan bepaalde 
activiteiten deelneemt. Of concreter: maakt de buurt uit voor bijvoorbeeld de kans op 
sporten of lidmaatschap van een vereniging? Analyses wijzen uit dat bewoners uit con-
centratiebuurten in de diverse domeinen weliswaar minder vaak actief zijn, maar dat in 
de meeste gevallen sprake is van een samenstellingseffect: wanneer we rekening houden 
met individuele kenmerken als leeftijd en sociaaleconomische positie vallen verschillen 
goeddeels weg.1

Buurteffecten zijn hier dus van ondergeschikt belang. Wel is het zo dat migranten in 
buurten met een hoger aandeel niet-westerse migranten minder gebruik maken van 
internet, minder vaak sporten en minder vaak lid zijn van een vereniging.

In hoofdstuk 3 stelden we op basis van de literatuur een aantal verwachtingen op voor 
effecten van etnische concentratie op dimensies van interetnisch contact. Op basis van 
de nabijheidshypothese en de hypothese van de etnische gemeenschap veronderstel-
den we dat naarmate er meer niet-westerse migranten in een buurt wonen, migranten 
minder contact hebben met autochtone Nederlanders (en meer met groepsgenoten). 
Tevens voorspelt de nabijheidshypothese dat migranten in concentratiewijken meer 
contact zullen hebben met andere migrantengroepen. Voor autochtone Nederlanders 
geldt op basis van het idee van nabijheid dat etnische concentratie tot meer contact met 
migranten zal leiden, zij het dat het concentratie-effect bij hen zwakker is. Op basis van 
de homogeniteitsthese en de these van ‘gemeenschappen zonder nabijheid’ zouden 
nauwelijks tot geen effecten van etnische concentratie te verwachten zijn. De analyses in 
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dit hoofdstuk zullen uitwijzen welke hypothese de meeste geldingskracht heeft.
Voor differentiatie naar het domein van contact is onze verwachting op voorhand dat 
de invloed van de etnische samenstelling van de buurt kleiner is (voor autochtone 
Nederlanders én migranten), naarmate het contact intensiever zal zijn. Op basis van 
de sociale-steunhypothese kan worden verwacht dat juist in een buurt met weinig 
herkomstgenoten de sterke bindingen (vriendschappen) in de eigen groep aan kracht 
winnen. Ten slotte bekijken we in dit hoofdstuk of de constricttheorie van Putnam 
geldigheid heeft door te onderzoeken of ook contacten met de eigen groep schaarser 
worden naarmate er meer niet-westerse migranten in de eigen woonomgeving zijn.

7.2 Etnische concentratie en interetnische contacten van migranten

We bekijken of het aandeel niet-westerse migranten in de buurt van invloed is op inter-
etnische contacten van migranten. Dit doen we met multilevel-analyses, waarbij we 
achtereenvolgens rekening houden met de sociaaleconomische status van de buurt 
(model 1), individuele achtergrondkenmerken (model 2) en overige buurt- en gemeen-
tekenmerken (model 3). In de tabellen in dit hoofdstuk laten we alleen de buurteffecten 
zien. Voor de effecten van alle overige kenmerken (op individueel, buurt- en gemeente-
niveau) verwijzen we naar de bijlagen bij hoofdstuk 7.

Interetnisch contact op het werk
Migranten die in buurten wonen met een hoger percentage niet-westerse migranten 
gaan op hun werk significant minder vaak voornamelijk om met autochtone Nederlan-
ders (tabel 7.1). 

Tabel 7.1

Multilevel logistische regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau 

op het hebben van voornamelijk contact van migranten met autochtone Nederlanders tijdens het 

werka (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes)  

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,018 ** -0,018 ** -0,015 **
(0,004) (0,004) (0,004)

sociaaleconomische achterstand in de buurt -0,044 0,036 0,042
(0,026) (0,029) (0,028)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01 ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten met twee categorieën, met 1 = voornamelijk contact met autochtone Nederlanders; 

kwadratisch effect etnische concentratie is niet significant; de verandering in het aandeel niet-
westerse migranten in de buurt is eveneens niet significant en niet verder opgenomen in model 2 
en 3; n = 2260.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)
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Deze relatie blijft bestaan wanneer rekening wordt gehouden met de sociaalecono-
mische status van de buurt, individuele achtergrondkenmerken en overige buurt- en 
gemeentekenmerken. De sociaaleconomische status van de buurt hangt niet significant 
samen met het al dan niet in contact staan met autochtone Nederlanders op het werk. 
Migranten die in sociaaleconomisch zwakkere buurten wonen gaan niet meer of minder 
om met autochtone collega’s dan degenen in buurten met een hogere sociaaleconomi-
sche status; het is de etnische concentratie van de buurt die er toe doet.

Interetnisch contact in de buurt
Ook voor het contact van niet-westerse migranten met autochtone buren en buurtgeno-
ten vinden we een significant effect van de mate van etnische concentratie in de buurt 
(tabel 7.2). Wanneer we rekening houden met individuele achtergrondkenmerken, zoals 
leeftijd en opleiding, en andere buurt- en gemeentekenmerken blijft dit effect bestaan. 
In buurten met een hoger aandeel niet-westerse migranten gaan migranten minder 
vaak om met autochtone buren en buurtgenoten. De sociaaleconomische status van de 
buurt hangt niet samen met de contacten met autochtone buurtgenoten. Bij het al dan 
niet hebben van deze buurtcontacten blijken individuele verschillen wel veel meer van 
belang dan contextverschillen (90% van de variantie ligt op het individuele niveau; 6% 
op het buurtniveau en 4% op het gemeenteniveau).

Tabel 7.2

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op frequentie 

contact van migranten met autochtone Nederlandse buren/buurtgenotena (in ongestandaardiseerde 

coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,009 ** -0,009 ** -0,008 **
(0,002) (0,002) (0,002)

sociaaleconomische achterstand in de buurt 0,001 0,019 0,024
(0,014) (0,014) (0,015)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten op een 5-puntsschaal, hoog = meer frequent contact; kwadratisch effect etnische 

concentratie en verandering in het aandeel niet-westerse migranten in de buurt niet significant en 
niet verder opgenomen in model 2 en 3; n = 4178.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06) 

Interetnisch contact in de vrije tijd
Vrijetijdscontacten in het algemeen. Net als in eerder onderzoek (zie hoofdstuk 2) vinden we 
ook hier een samenhang tussen de etnische concentratie in de buurt en vrijetijdscontac-
ten met autochtone Nederlanders (tabel 7.3). Wanneer er meer niet-westerse migranten 
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in de buurt wonen, zijn vrijetijdscontacten met autochtone Nederlanders onder migran-
ten schaarser, ook als rekening is gehouden met individuele en overige gemeente- en 
buurtkenmerken. Ook hier zijn individuele verschillen tussen migranten in de mate van 
interetnisch contact van groter belang dan contextverschillen (85% van de variantie ligt 
op het individuele niveau). Niettemin verschillen vrijetijdscontacten wel duidelijk tussen 
buurten en gemeenten: 15% van de variantie ligt op het buurt- en gemeenteniveau en dat 
is in dit soort onderzoek aanzienlijk.

Uit onze analyses blijkt verder dat de mate van etnische concentratie in de buurt veel 
belangrijker is voor vrijetijdscontacten van migranten met autochtone Nederlanders dan 
de mate van sociaaleconomische achterstand. Migranten in sociaaleconomisch zwak-
kere buurten hebben wel minder vaak contact met autochtone Nederlanders (zie model 
1), maar het effect van sociaaleconomische achterstand in de buurt valt grotendeels weg 
wanneer we rekening houden met de individuele kenmerken van de bewoners (model 2).
Na rekening te houden met individuele kenmerken, lijkt de sociaaleconomische 
achterstand van de buurt zelfs samen te hangen met meer contacten met autochtone 
Nederlanders, al is dit effect gering (significant op p < 0,10). Migranten met dezelfde 
achtergrondkenmerken als autochtone Nederlanders hebben in buurten met een gro-
tere sociaaleconomische achterstand dus wat meer vrijetijdscontacten met autochtone 
Nederlanders dan migranten in buurten met een hogere sociaaleconomische status. Het 
gevonden effect is echter niet erg robuust.

Tabel 7.3

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op contact van 

migranten met autochtone Nederlanders in de vrije tijda (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, stan-

daardfouten tussen haakjes)  

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,008 ** -0,007 ** -0,007 **
(0,001) (0,001) (0,001)

sociaaleconomische achterstand in de buurt -0,028 ** 0,011 ~ 0,011 ~
(0,007) (0,006) (0,006)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten op een 3-puntsschaal met hoog = vaak contact; kwadratisch effect etnische concentratie 

en verandering in concentratie niet significant en niet verder opgenomen in model 2 en 3;  
n = 4203.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)
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Bezoek. In buurten met meer niet-westerse migranten krijgen migranten significant 
minder vaak bezoek van autochtone Nederlanders, ook wanneer rekening wordt 
gehouden met verschillen tussen bewoners in individuele kenmerken, zoals leeftijd 
en opleidingsniveau (tabel 7.4). Ook sociaaleconomische achterstand van de buurt 
blijkt samen te hangen met het ontvangen van bezoek van autochtone Nederlanders. 
Migranten in buurten met een hogere mate van sociaaleconomische achterstand krijgen 
minder vaak bezoek van autochtone Nederlanders dan migranten in buurten met een 
hogere sociaaleconomische status. Dit effect valt echter weg wanneer we rekening 
houden met de compositie van buurten op basis van individuele kenmerken. Er is dus 
geen netto-effect van de sociaaleconomische achterstand van de buurt.
Ook hier zijn individuele verschillen tussen migranten belangrijker bij het al dan niet 
bezoek krijgen van autochtone Nederlanders dan contextverschillen, maar is tegelijker-
tijd het contextverschil substantieel (85% om 15%).

Tabel 7.4

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op bezoek 

ontvangen van autochtone Nederlanders door migrantena  (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, 

standaardfouten tussen haakjes)  

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,007 ** -0,006 ** -0,005 **
(0,001) (0,001) (0,001)

sociaaleconomische achterstand in de buurt -0,026 ** 0,009 0,009
(0,007) (0,006) (0,006)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten met een 3-puntsschaal, hoog = vaak bezoek; kwadratisch effect etnische concentratie en 

verandering in concentratie niet significant en niet verder opgenomen in model 2 en 3; n = 4203.
b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Verenigingsleven en sport. Migranten die lid zijn van een vereniging gaan in het verenigings-
leven minder vaak om met autochtone Nederlanders wanneer ze in een buurt wonen 
met een groter aandeel migranten (tabel 7.5). Deze relatie wordt wat zwakker maar blijft 
overeind wanneer rekening wordt gehouden met individuele achtergrondkenmerken 
en overige gemeente- en buurtkenmerken. Dit betekent dat een deel van de verschillen 
niet verklaard wordt door de etnische concentratie van de buurt, maar door individuele 
samenstellingsverschillen.
De sociaaleconomische status van de buurt speelt wederom geen rol bij de contacten 
met autochtone Nederlanders tijdens het verenigingsleven. Eenzelfde beeld komt naar 
voren bij de mate van contact met autochtone Nederlanders tijdens het sporten (zie bij-
lage B7.1).
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Tabel 7.5

Multilevel logistische regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op 

het hebben van voornamelijk contact van migranten met autochtone Nederlanders tijdens het ver-

enigingslevena (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,031 ** -0,026 ** -0,023 *
(0,005) (0,005) (0,006)

sociaaleconomische achterstand in de buurt -0,028 0,035 0,024
(0,027) (0,030) (0,031)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten met twee categorieën, met 1 = voornamelijk contact met autochtone Nederlanders; 

kwadratisch effect etnische concentratie en verandering in concentratie is niet significant en niet 
verder opgenomen in model 2 en 3; n = 1739.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Internet. De mate van etnische concentratie in de buurt hangt ook significant en nega-
tief samen met het hebben van voornamelijk contact met autochtone Nederlanders op 
het internet (tabel 7.6). Een groot deel van het effect kan echter worden verklaard door 
de individuele achtergrondkenmerken van de bewoners (zie model 2). Desalniettemin 
blijft het buurteffect significant: in buurten met meer niet-westerse migranten heb-
ben migranten dus ook minder contact met autochtone Nederlanders via het internet. 
Waarschijnlijk zijn deze internetcontacten een uitvloeisel van ander type (face-to-face-) 
contacten, en wordt daarom een buurteffect gevonden.
De negatieve relatie tussen sociaaleconomische achterstand in de buurt en contacten 
met autochtone Nederlanders op het internet (model 1) is wel volledig te verklaren door 
de compositie van de buurt voor wat betreft individuele achtergrondkenmerken. Er is 
dus geen netto-effect van de sociaaleconomische status van de buurt.
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Tabel 7.6

Multilevel logistische regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau  

op het hebben van voornamelijk contact van migranten met autochtone Nederlanders op interneta 

(in ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes)  

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,066 ** -0,018 ** -0,017 **
(0,012) (0,005) (0,005)

sociaaleconomische achterstand in de buurt -0,106 ** -0,042 -0,058
(0,027) (0,029) (0,031)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten met twee categorieën, met 1 = voornamelijk contact met autochtone Nederlanders; 

kwadratisch effect etnische concentratie en verandering in concentratie niet significant en niet 
verder opgenomen in model 2 en 3; (n = 2347.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Vrienden en kennissen. In buurten met een hogere mate van etnische concentratie gaan 
migranten minder vaak om met autochtone vrienden of kennissen (tabel 7.7). Dit effect 
blijft bestaan na rekening te hebben gehouden met individuele en andere buurt- en 
gemeentekenmerken.
In dit geval is er wel een invloed van de sociaaleconomische status van de wijk: in 
sociaaleconomisch zwakkere buurten hebben migranten meer contact met autoch-
tone vrienden of kennissen. Een verklaring kan zijn dat migranten en autochtone 
Nederlanders in sociaaleconomisch zwakkere buurten vaker op elkaar lijken wat betreft 
opleidingsniveau en sociaaleconomische positie, wat het maken van contact vergemak-
kelijkt.
Overigens valt nog op dat buurtverschillen bij deze sterkere bindingen (vriendschappen) 
minder van belang zijn dan bij de hierboven besproken zwakkere bindingen. Hier ligt 
namelijk 92% van de variantie op het individuele niveau, en slechts 8% op het buurt- of 
gemeenteniveau.
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Tabel 7.7

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op frequentie 

contact van migranten met autochtone Nederlandse vrienden/kennissena (in ongestandaardiseerde 

coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes)

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,009 ** -0,007 ** -0,006 *
(0,002) (0,002) (0,002)

sociaaleconomische achterstand in de buurt -0,006 0,026 * 0,024 *
(0,013) (0,012) (0,012)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten op een 5-puntsschaal met hoog = meer frequent contact; kwadratisch effect etnische 

concentratie en verandering in concentratie niet significant en niet verder opgenomen in model 2 
en 3; n = 4183.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Beste vriend. Migranten die in buurten wonen met een hoger percentage niet-westerse 
migranten hebben niet alleen minder vaak contact met autochtone Nederlandse vrien-
den, ze hebben ook minder vaak een autochtone Nederlandse beste vriend (tabel 7.8). 
De sociaaleconomische achterstand in de buurt blijkt geen netto-effect te hebben op het 
hebben van een autochtone beste vriend.

Tabel 7.8

Multilevel logistische regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op 

het hebben van een autochtone beste vriend onder migrantena (in ongestandaardiseerde coëfficiën-

ten, standaardfouten tussen haakjes)

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,029 ** -0,026 ** -0,021 **
(0,004) (0,003) (0,004)

sociaaleconomische achterstand in de buurt -0,076 * 0,007 -0,003
(0,023) (0,023) (0,024)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten met twee categorieën, met 1 = een autochtone Nederlanders als beste vriend; 

kwadratisch effect etnische concentratie en verandering in concentratie niet significant en niet 
verder opgenomen in model 2 en 3; n = 3722.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: SCP (SIM’06) 
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Partner. Tot slot laat tabel 7.9 de resultaten zien voor het hebben van een autochtone 
Nederlandse (huwelijks)partner. Migranten die wonen in een concentratiebuurt heb-
ben minder vaak een autochtone partner dan migranten in een wittere buurt. Dit effect 
wordt niet verklaard door individuele kenmerken of andere gemeente- of buurtkenmer-
ken; ook wanneer alle andere kenmerken gelijk zijn, hebben migranten in een buurt met 
een hoger aandeel niet-westerse migranten minder vaak een autochtone Nederlandse 
partner dan migranten in een witte buurt.
Net als bij het hebben van autochtone vrienden en kennissen is er in dit geval wel een 
invloed van de sociaaleconomische status van de wijk: in sociaaleconomisch zwak-
kere buurten hebben migranten een grotere kans een autochtone Nederlandse partner 
te hebben. Wederom kan de verklaring hiervoor zijn dat migranten en autochtone 
Nederlanders in sociaaleconomisch zwakkere buurten vaker op elkaar lijken wat betreft 
opleidingsniveau en sociaaleconomische positie, wat de kans vergroot op het ontmoe-
ten van een geschikte (huwelijks)partner. Uit allerlei eerder onderzoek blijkt immers dat 
men veelal de voorkeur geeft aan een partner met een vergelijkbaar opleidingsniveau 
(bv. McPherson et al. 2001). Een deel van de verklaring voor de gevonden samenhang kan 
echter ook liggen in het omgekeerde (zie ook hoofdstuk 4): migranten met een autoch-
tone partner met een lage sociaaleconomische status gaan waarschijnlijk eerder wonen 
in een buurt met een lagere sociaaleconomische status. Hoe de causaliteit precies ver-
loopt kunnen we op basis van deze gegevens niet vaststellen.2

Tabel 7.9

Multilevel logistische regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau 

op het hebben van een autochtone Nederlandse partner onder migrantena (in ongestandaardiseerde 

coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,052 ** -0,045 ** -0,042 **
(0,006) (0,006) (0,007)

sociaaleconomische achterstand in de buurt -0,070 * 0,119 * 0,121 *
(0,030) (0,035) (0,036)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten met twee categorieën, met 1 = autochtoon als partner; kwadratisch effect etnische 

concentratie en verandering in concentratie niet significant en niet verder opgenomen in model 2 
en 3; n = 2560.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: SCP (SIM’06) 
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Etnische concentratie en contacten tussen migrantengroepen onderling
In de bovenstaande analyses vonden we steeds een negatieve relatie tussen de etnische 
concentratie in de buurt en de contacten van migranten met autochtone Nederlan-
ders. Uit tabel 7.10 blijkt dat dit niet geldt voor de contacten van migranten met andere 
migrantengroepen in de vrije tijd. 

Tabel 7.10

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op contact 

van migranten met andere migrantengroepen in de vrije tijda (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, 

standaardfouten tussen haakjes)  

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,002 * -0,001 -0,001
(0,001) (0,001) (0,001)

sociaaleconomische achterstand in de buurt 0,019 * 0,029 ** 0,029 **
(0,007) (0,007) (0,007)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten op een 3-puntsschaal (hoog = vaak contact); kwadratisch effect etnische concentratie en 

verandering in concentratie niet significant en niet verder opgenomen in model 2 en 3; n = 4203.
b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: SCP (SIM’06) 

Als we rekening houden met individuele achtergrondkenmerken van migranten, blijkt 
er geen netto-effect van het percentage niet-westerse migranten in de buurt. De grotere 
nabijheid van andere migrantengroepen (en dus hogere ontmoetingskans) zorgt dus niet 
voor meer contact tussen migrantengroepen onderling.
In dit geval doet de sociaaleconomische status van de buurt er echter juist wel toe. 
In sociaaleconomisch zwakkere buurten gaan migranten dus vaker om met andere 
migrantengroepen dan in buurten met een hogere sociaaleconomische status.

Heeft het aandeel herkomstgenoten in de buurt invloed op contacten van 
migranten?
We hebben alle bovenstaande analyses nogmaals uitgevoerd met het aandeel leden van 
de eigen etnische groep in de buurt in plaats van met het totale percentage niet-westerse 
migranten (zie bijlage B7.2). In de meeste gevallen vinden we gelijksoortige effecten: 
dus hoe meer leden van de eigen herkomstgroep in de buurt, hoe minder contact met 
autochtone Nederlanders (bv. op het werk, in de vrije tijd, in het verenigingsleven, op 
bezoek, beste vriend).
We vinden echter geen relatie tussen het aandeel herkomstgenoten in de buurt en de 
hoeveelheid contact met autochtone buren/buurtgenoten en vrienden/kennissen. Hier 
is het dus niet zozeer de aanwezigheid van leden van de eigen etnische groep, maar de 
ontmoetingskans met autochtone Nederlanders die een rol speelt in de omgang met 
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autochtone Nederlanders (immers het aandeel niet-westerse allochtonen in de buurt 
is omgekeerd evenredig aan het percentage autochtone Nederlanders in de buurt). Ook 
voor het hebben van een autochtone Nederlanders partner blijkt dit overigens het geval 
te zijn.
Wat betreft de contacten met andere migrantengroepen vinden we juist wel een effect 
van het aandeel van de eigen groep in de buurt (terwijl we dat niet vonden voor het aan-
deel niet-westerse migranten in de buurt). Migranten die in buurten wonen met meer 
herkomstgenoten gaan minder vaak om met andere migrantengroepen. Waarschijnlijk 
hebben migranten door de aanwezigheid van leden van de eigen etnische groep minder 
behoefte aan contact met andere migrantengroepen.

Werkt etnische concentratie anders voor verschillende migrantengroepen?
In hoofdstuk 5 zagen we een aantal keren dat de verschillen tussen witte en zwarte 
buurten groter waren voor Surinaamse en Antilliaanse dan voor Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders. We hebben daarom nadere analyses gedaan naar verschillen tussen 
etnische groepen (zie bijlage B7.3). Over het geheel genomen vinden we weinig (signifi-
cante) verschillen tussen migrantengroepen en blijkt etnische concentratie dus niet zo 
verschillend uit te werken op de contacten van de verschillende migrantengroepen met 
autochtone Nederlanders.
De verschillen die we vinden zijn als volgt samen te vatten. Het effect van etnische con-
centratie in de buurt is bij een aantal typen van contact groter voor Marokkaanse dan 
voor Turkse Nederlanders. In zwarte buurten hebben migranten over het algemeen min-
der contact met autochtone Nederlanders, maar de verschillen tussen witte en zwarte 
buurten zijn bij personen met een Marokkaanse achtergrond dus groter dan bij Turkse 
Nederlanders. Of iets anders gesteld: los van de kenmerken van de wijk hebben Turkse 
Nederlanders naar verhouding vaak contact met leden van de eigen groep. Daarnaast 
geldt voor alle groepen dat ze in een buurt met een hoger aandeel migranten minder 
vaak een autochtone beste vriend hebben, maar voor Antilliaanse Nederlanders valt 
op dat dit effect sterker is. Ten slotte blijkt dat het effect van etnische concentratie in 
de buurt op contacten met andere migrantengroepen voor Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders sterker is. Dit ondersteunt het idee dat voor personen van Surinaamse en 
Antilliaanse herkomst de ontmoetingskans in de buurt een grotere rol speelt in hun 
contacten met andere herkomstgroepen dan voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand in de buurt
Tot slot is onderzocht of het effect van etnische concentratie in de buurt sterker of juist 
minder sterk is wanneer het samengaat met een grotere sociaaleconomische achterstand 
in de buurt (zie bijlage B7.4). Voor de meeste typen contact vinden we een ‘verzachtend’ 
effect van de sociaaleconomische achterstand in de buurt: hoewel etnische concentratie 
in de buurt samengaat met minder contacten van migranten met autochtone Neder-
landers, is deze samenhang minder sterk in buurten met meer sociaaleconomische 
achterstand. Het lijkt er dus op dat migranten in etnische concentratiebuurten met meer 
sociaaleconomische achterstanden vaker in contact komen met autochtone Nederlan-
ders dan migranten in concentratiebuurten met een relatief hogere sociaaleconomische 
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status. Deze bevinding is in overeenstemming met de notie die al eerder in dit hoofdstuk 
naar voren is gekomen, namelijk dat migranten in sociaaleconomisch zwakkere buurten 
gemakkelijker in contact komen met autochtone Nederlanders dan migranten in buur-
ten met een hogere sociaaleconomische status, wellicht als gevolg van het feit dat zij in 
deze buurten meer op autochtone Nederlanders lijken in termen van opleidingsniveau 
en sociaaleconomische positie.

Conclusie
We stelden keer op keer vast dat de etnische concentratie in de buurt samengaat met 
minder contact van migranten met autochtone Nederlanders. Maar hoe groot is de 
rol van etnische concentratie in de buurt nu eigenlijk? Feit is dat het overgrote deel 
van verschillen tussen migranten in hun contact met autochtone Nederlanders is toe 
te schrijven aan individuele verschillen (85-90%). Desalniettemin speelt de buurt wel 
degelijk een rol. Voor de mate van contact van migranten met autochtone Nederlanders 
varieert het aandeel dat is toe te schrijven aan verschillen tussen de buurten en gemeen-
ten waar ze wonen tussen de 8 en 15% (afhankelijk van het type contact).3

In hoofdstuk 3 spraken we de veronderstelling uit dat de buurt minder belangrijk zou 
zijn voor sterkere bindingen dan voor zwakke bindingen: bij sterkere bindingen zouden 
preferenties een grotere rol spelen ten koste van kenmerken van de woonomgeving. We 
vinden hiervoor ondersteuning in onze analyses. Er zijn minder verschillen tussen buur-
ten voor wat betreft sterkere bindingen als vriendschappen dan voor de wat zwakkere 
bindingen.

Alles bij elkaar blijkt er een consistente en negatieve relatie te bestaan tussen de concen-
tratie van niet-westerse migranten in de buurt en de contacten die migranten hebben 
met autochtone Nederlanders (zie tabel 7.11 voor een samenvatting van de bevindingen). 
Dit ondersteunt de nabijheidstheorie die stelt dat de ontmoetingskans in de buurt een 
rol speelt bij het aangaan van interetnisch contact. Ondanks de kleinere buurtvariantie 
bij sterkere bindingen, blijkt de etnische concentratie in de buurt een rol te spelen bij 
zowel zwakke als sterkere bindingen. Voor alle onderzochte domeinen geldt dat migran-
ten in buurten met een hoger aandeel migranten minder vaak contact onderhouden met 
autochtone Nederlanders. Of het nu gaat om contacten op het werk, in de buurt, in de 
vrije tijd, tijdens het verenigingsleven, tijdens het sporten, in geval van vriendschappen 
of zelfs bij het hebben van een autochtone beste vriend of partner: de etnische con-
centratie in de buurt hangt samen met minder contact met autochtone Nederlanders. 
De mate waarin migranten contact onderhouden met andere migrantengroepen, 
hangt echter niet af van de ontmoetingskans in de buurt. Migranten in zwartere buur-
ten verschillen niet van migranten in wittere buurten in hoe vaak ze met leden van 
andere migrantengroepen omgaan. Wel is er een relatie met de aanwezigheid van veel 
herkomstgenoten: migranten die in buurten wonen met veel herkomstgenoten gaan 
minder vaak om met andere migrantengroepen. Waarschijnlijk hebben migranten door 
de aanwezigheid van de eigen etnische gemeenschap minder behoefte aan contact met 
andere migrantengroepen.
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Tabel 7.11

Gevonden relatie tussen percentage niet-westerse migranten en sociaaleconomische achterstand in 

de buurt en interetnische contacten van migranten (na controle voor alle overige kenmerken)

% niet-westerse  
migranten in de buurt

sociaaleconomische  
achterstand in de buurt

werkcontacten - 0
autochtone buren - 0
autochtonen in vrije tijd - (+)
bezoek autochtonen - 0
verenigingsleven - 0
sport - 0
internet - 0
autochtone vrienden - +
beste vriend - 0
partner - +
andere migranten in vrije tijd 0 +

+ positief verband, – negatief verband, 0 geen verband, (+) positief verband, maar alleen significant 
op p <.10

Bron: scp (sim’06) 

Uit onze analyses blijkt dat de mate van etnische concentratie in de buurt veel belang-
rijker is voor contacten van migranten met autochtone Nederlanders dan de mate van 
sociaaleconomische achterstand. Wanneer we rekening houden met de etnische concen-
tratie in de buurt en individuele kenmerken van mensen, wordt er meestal geen relatie 
gevonden tussen sociaaleconomische achterstand in de buurt en contacten met autoch-
tone Nederlanders. In een aantal gevallen blijkt de sociaaleconomische achterstand van 
de buurt zelfs positief samen te hangen met het contact dat migranten onderhouden 
met autochtone Nederlanders (en overigens ook met andere migrantengroepen): in soci-
aaleconomisch zwakkere buurten gaan migranten vaker met autochtone Nederlanders 
en met leden van ander migrantengroepen om dan in buurten met een hogere sociaal-
economische status. Een verklaring volgt uit de homogeniteitstheorie. Waarschijnlijk 
hebben migranten in sociaaleconomische achterstandsbuurten een grotere kans om 
autochtone Nederlanders (en andere migranten) te ontmoeten met een vergelijkbaar 
opleidingsniveau en sociaaleconomische positie als zijzelf. Dit kan belangrijk zijn voor 
het maken en onderhouden van contact: mensen hebben immers over het algemeen een 
voorkeur voor personen die op hen lijken,waarbij naast etniciteit ook opleidingsniveau 
en sociaaleconomische positie belangrijke onderscheidende kenmerken zijn.

Verschillen tussen migranten in interetnische contacten kunnen dus voor een deel 
worden toegeschreven aan de mate van etnische concentratie. Hiermee is echter nog 
niet gezegd wat meer bepalend is: de etnische concentratie in de buurt of individuele 
kenmerken. Om het relatieve belang van de verschillende kenmerken vast te stellen, 
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laten we in bijlage B7.5 de gestandaardiseerde effecten van alle kenmerken tegelijk zien 
(dus individuele, buurt- en gemeentekenmerken). Hieruit blijkt dat over het algemeen de 
etnische concentratie in de buurt een belangrijke verklarende factor is voor de gevonden 
verschillen tussen buurten. De individuele achtergrondkenmerken verklaren echter ook 
een groot deel van de verschillen tussen buurten. Voor vrijetijdscontacten met autoch-
tone Nederlanders en het ontvangen van bezoek van hen blijkt de etnische concentratie 
in de buurt het sterkst van alle opgenomen kenmerken samen te hangen met minder 
contact met autochtone Nederlanders. Voor contact met autochtone buren en buurt-
genoten, maar ook vrienden en kennissen uit autochtone hoek is de beheersing van de 
Nederlandse taal nog altijd meer van belang dan de etnische concentratie in de buurt. 
Ook het opleidingsniveau speelt hier een belangrijke rol. Met betrekking tot de overige 
contacttypen (zoals contact op het werk, in het verenigingsleven, beste vriend, autoch-
tone partner) spelen de etnische concentratie in de woonbuurt en een aantal individuele 
kenmerken een ongeveer even grote rol. Individuele kenmerken die er uit springen zijn 
steeds de beheersing van het Nederlands, het opleidingsniveau en de migratiegenera-
tie, waarbij een betere taalbeheersing, een hoger opleidingsniveau en het in Nederland 
geboren zijn duidelijk van belang zijn in het hebben van contacten met autochtone 
Nederlanders. Opvallend is voorts dat contacten met andere migrantengroepen voor-
namelijk afhangen van een goede beheersing van de Nederlandse taal (en zoals we eerder 
zagen helemaal niet van de mate van etnische concentratie).
Andere buurt- en gemeentekenmerken (dan etnische concentratie en sociaalecos-
nomische achterstand) spelen doorgaans nauwelijks een rol. Een uitzondering is dat 
migranten in de G4 (de vier grote steden) duidelijk minder werkcontacten met autoch-
tone Nederlanders onderhouden en dat in buurten met veel verhuismobiliteit contacten 
met autochtone buren en contacten met autochtone Nederlanders in het verenigings-
leven beduidend minder voorkomen. Ten slotte moet worden opgemerkt dat een deel 
van de verschillen tussen buurten door ons model nog altijd niet wordt verklaard. Er 
lijken hierbij dus nog andere buurtkenmerken of individuele compositieverschillen van 
belang te zijn, die we niet hebben meegenomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 
aanwezigheid van voorzieningen en ontmoetingsplaatsen in de buurt.

7.3 Etnische concentratie en contacten binnen de eigen etnische groep

Volgens de constricttheorie van Putnam (zie hoofdstuk 3) hangt etnische concentratie 
in de buurt niet alleen samen met minder sociale contacten met andere groepen, maar 
ook met minder contacten binnen de eigen etnische groep. We onderzoeken nu de 
relatie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand in de buurt en 
contact met buren/buurtgenoten en vrienden/kennissen van de eigen etnische groep. 
We kunnen deze analyse uitsluitend doen voor contacten van migranten. Voor autoch-
tone Nederlanders beschikken we niet over de gegevens. Dit in tegenstelling tot Putnam 
(2007), die wel beide groepen in ogenschouw nam.

Het aandeel niet-westerse migranten in de buurt hangt significant samen met meer 
contact met buren en buurtgenoten van de eigen etnische groep, ook wanneer rekening 
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wordt gehouden met individuele en andere gemeente- en buurtkenmerken (tabel 7.12). 
In buurten met een grotere sociaaleconomische achterstand gaan migranten vaker om 
met buren en buurtgenoten uit de eigen herkomstgroep. Dit is echter een compositie-
effect; wanneer we rekening houden met individuele achtergrondkenmerken valt het 
effect weg. Een identiek beeld komt naar voren bij de analyses van contact met vrienden 
en kennissen van de eigen etnische groep (zie bijlagetabel B7.6). Hoe meer niet-westerse 
migranten in de woonbuurt, hoe meer contact migranten onderhouden met herkomst-
genoten. Deze resultaten bieden dus geen ondersteuning voor Putnams stelling dat 
etnische diversiteit samengaat met minder contact binnen de eigen etnische groep. 
Onze bevindingen sluiten aan bij de nabijheidstheorie; hoe groter de kans op het ont-
moeten van leden van de eigen etnische groep, des te meer contact men onderhoudt 
binnen de eigen etnische groep.

Tabel 7.12

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op de frequen-

tie van contact van migranten met buren/buurtgenoten uit de eigen herkomstgroepa (in ongestan-

daardiseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes)

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt 0,018 ** 0,015 ** 0,015 **
(0,002) (0,002) (0,002)

sociaaleconomische status van de buurt 0,048 * -0,009 -0,009
(0,016) (0,014) (0,015)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten op een 5-puntsschaal met hoog = frequent contact; kwadratisch effect etnische 

concentratie en verandering in concentratie niet significant en niet verder opgenomen in model 2 
en 3; n = 4092.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: SCP (SIM’06)

We hebben ook gekeken naar het effect van de aanwezigheid van leden van de eigen 
groep in de buurt (zie bijlage B7.2). Hier blijkt het aandeel leden van de eigen etnische 
groep in de buurt een betere voorspeller te zijn voor de mate van contact met buren/
buurtgenoten en vrienden/kennissen van de eigen etnische groep dan het percentage 
niet-westerse migranten in het algemeen. Dat is een verdere ondersteuning voor de 
nabijheidstheorie: hoe groter de kans op het ontmoeten van leden van de eigen etnische 
groep in de buurt, des te vaker heeft men contact met buren en vrienden van de eigen 
herkomstgroep. Overigens blijkt het effect van de etnische concentratie in de buurt 
voor Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders sterker te zijn dan voor de twee andere 
groepen (bijlage B7.3). Dit ondersteunt het idee dat voor Surinaamse en Antilliaanse 
Nederlanders de ontmoetingskans in de buurt een grotere rol speelt voor hun contacten 
met de eigen herkomstgroep dan voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders (zij hebben 
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altijd al veel contact met herkomstgenoten; dit hangt minder af van de etnische concen-
tratie in de woonomgeving).4

7.4 Etnische concentratie en interetnisch contact van autochtone Nederlanders

In deze paragraaf komt de betekenis van de buurt voor contacten van autochtone 
Nederlanders met migranten aan de orde. Over contacten van autochtone Nederlan-
ders is minder uitgebreide informatie beschikbaar dan over contacten van migranten. 
Toch weten we op een aantal domeinen in hoeverre autochtone Nederlanders contact 
onderhouden met migranten. Het gaat dan om contacten in de buurt, contacten in de 
vrije tijd, bezoek van migranten, contacten in het verenigingsleven (inclusief de sport-
vereniging) en contacten met vrienden of kennissen uit migrantengroepen. Autochtone 
Nederlanders met een partner van niet-westerse komaf komen zo weinig voor in onze 
gegevens dat we dit domein van interetnisch contact noodgedwongen buiten beschou-
wing laten.

Contacten met buren en buurtgenoten uit migrantengroepen
De mate van etnische concentratie in de buurt heeft invloed op de contacten die autoch-
tone Nederlanders met migranten in de buurt onderhouden. Het effect wordt weliswaar 
wat kleiner, maar blijft overeind wanneer rekening wordt gehouden met individuele 
en andere contextkenmerken (tabel 7.13). Het effect is positief: hoe meer niet-westerse 
migranten in de buurt, des te meer contact hebben autochtone Nederlanders met 
migranten. Het heeft dus te maken met de ruimere gelegenheid die er in concentra-
tiebuurten is om met migranten om te gaan. Dit positieve effect is in lijn met eerdere 
bevindingen (Gijsberts en Dagevos 2005) In tegenstelling tot dit eerdere onderzoek is er 
echter geen sprake van een drempelwaarde (het kwadratisch effect is niet significant). 
Dit betekent dat op basis van deze landelijke gegevens geen aanwijzingen worden gevon-
den dat dit positieve buurteffect omdraait als er te veel niet-westerse migranten in de 
buurt wonen. Dit kan ook te maken hebben met het feit dat in onze gegevens slechts 
weinig mensen in buurten met een meerderheid migranten wonen.
De sociaaleconomische status van de buurt heeft geen invloed op contacten van autoch-
tone Nederlanders met buren en buurtgenoten uit migrantengroepen. De verandering in 
het aandeel migranten in de buurt is in eerste instantie wel significant en negatief (dus 
hoe groter de instroom van migranten in de buurt, hoe minder contact), maar dit effect 
blijft niet staan als rekening wordt gehouden met individuele en andere contextkenmer-
ken. Overigens ligt ook hier weer het leeuwendeel van de verschillen op het individuele 
niveau (ca. 90%).
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Tabel 7.13

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op contacten 

van autochtone Nederlanders met buren of buurtgenoten uit migrantengroepena (in ongestandaar-

diseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt 0,031**
(0,005)

0,028**
(0,005)

0,023**
(0,006)

sociaaleconomische achterstand van de buurt 0,017
(0,019)

0,002
(0,019)

0,012
(0,021)

verandering in % migranten in de buurt -0,033~
(0,020)

-0,029
(0,020)

-0,023
(0,020)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Het kwadratisch effect van etnische concentratie is niet significant; de interactie tussen etnische 

concentratie en sociaaleconomische achterstand is niet significant; n = 1033.
b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Bezoek van migranten
In de mate waarin autochtone Nederlanders thuis migranten over de vloer krijgen zijn 
verschillen tussen buurten en gemeenten te onderkennen (de variantie op buurt- en 
gemeenteniveau is significant). Wederom heeft de mate van etnische concentratie een 
positief effect op het ontvangen van bezoek van migranten (tabel 7.14). Echter, in dit 
geval wordt dit effect helemaal verklaard door verschillen in individuele kenmerken. Er 
blijft dus geen netto-buurteffect over. De sociaaleconomische achterstand in de buurt 
heeft geen effect en hetzelfde geldt voor de toename in het aandeel migranten in de 
buurt gedurende de afgelopen vijf jaar.
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Tabel 7.14

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op de mate 

waarin autochtone Nederlanders bezoek ontvangen van migrantena (in ongestandaardiseerde coëf-

ficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in de buurt 0,006*

(0,003)
0,005**

(0,002)
0,003

(0,003)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,004
(0,009)

-0,000
(0,010)

0,003
(0,010)

verandering in % migranten in de buurt -0,003
(0,010)

-0,002
(0,010)

-0,001
(0,010)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 1-3 (vaak); het kwadratisch effect van etnische concentratie is niet significant; de 

interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand is niet significant;  
n = 1032.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Contacten met migranten in de vrije tijd
Ook met betrekking tot vrijetijdscontacten van autochtone Nederlanders met migranten 
bestaan er verschillen tussen buurten en gemeenten. Net als bij bezoek van migranten 
is er in eerste instantie een significant positief effect van het aandeel niet-westerse 
migranten in de buurt: hoe meer migranten in de buurt, des te vaker gaan autochtone 
Nederlanders met migranten om in de vrije tijd (tabel 7.15). Een klein deel van het effect 
wordt verklaard door individuele compositie. Na het opnemen van de overige con-
textkenmerken blijft er een klein zelfstandig buurteffect over (slechts significant op 
10%-niveau). De mate van sociaaleconomische achterstand en ook de verandering in het 
aandeel migranten in de buurt spelen geen rol van betekenis.
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Tabel 7.15

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op de mate 

waarin autochtone Nederlanders contact hebben met migranten in de vrije tijda (in ongestandaar-

diseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in de buurt 0,009**

(0,003)
0,008**

(0,003)
0,005~

(0,003)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,014
(0,010)

-0,009
(0,010)

-0,008
(0,011)

verandering in % migranten in de buurt 0,004
(0,011) - -

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 1-3 (vaak); het kwadratische effect van etnische concentratie is niet significant; 

de interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand is niet significant;  
n = 1033.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Contact met migranten in het verenigingsleven
De mate van etnische concentratie in de buurt heeft een positief effect op interetnische 
contacten van autochtone Nederlanders binnen het verenigingsleven (tabel 7.16).

Tabel 7.16

Multilevel logistische regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op 

de kans dat autochtone Nederlanders contact hebben met migranten binnen een organisatiea 

(in ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in de buurt 0,046**

(0,014)
0,034**

(0,013)
0,012

(0,015)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,070
(0,047)

-0,061
(0,053)

-0,35
(0,054)

verandering in % migranten in de buurt -0,075
(0,059) - -

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Het kwadratische effect van etnische concentratie is significant op 0.10: -0,00119 (0,00052); de 

interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand is niet significant;  
n = 692.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)
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In buurten met veel niet-westerse migranten hebben autochtone Nederlanders in het 
verenigingsleven meer contact met migranten. Het effect wordt echter bepaald door 
andere kenmerken: na rekening te houden met individuele en contextkenmerken valt 
het effect weg. De mate van sociaaleconomische achterstand en ook de verandering 
in het aandeel migranten in de buurt spelen geen rol in de contacten van autochtone 
Nederlanders met migranten in het verenigingsleven.

Contact met migranten in de sport
De aandelen niet-westerse migranten in de woonbuurt spelen een duidelijke rol in de 
contacten die autochtone Nederlanders met migranten onderhouden in sportvereni-
gingen (tabel 7.17). Voor het eerst vinden we een niet-lineair effect. Dit betekent dat het 
aandeel niet-westerse migranten in eerste instantie een positief effect heeft op de con-
tacten van autochtone Nederlanders met migranten in de sport, maar dat dit positieve 
effect omdraait wanneer er te veel migranten in de buurt wonen. Dit duidt erop dat de 
aanwezigheid van migranten in de buurt slechts tot op zekere hoogte positief uitwerkt 
op het contact. Het concentratie-effect blijft staan na rekening te houden met individu-
ele samenstelling en andere contextkenmerken (nog significant op 10%-niveau).
Wederom doen de sociaaleconomische status van de buurt en de verandering in etnische 
concentratie er niet toe in de verklaring.

Tabel 7.17

Multilevel logistische regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op 

de kans dat autochtone Nederlanders contact hebben met migranten binnen een sportvereniginga 

(in ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in de buurt 0,074**

(0,025)
0,070**

(0,024)
0,052~

(0,027)

(% niet-westerse migranten in de buurt)2 -0,001*

(0,000)
-0,001*

(0,000)
-0,001
(0,001)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,065
(0,045)

-0,077
(0,052)

-0,070
(0,055)

verandering in % migranten in de buurt -0,053
(0,058) - -

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p  
< 0,10

a De interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand is niet 
significant; n = 602.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)
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Contact met vrienden of kennissen uit migrantengroepen
Doet de buurt er toe voor de meest intensieve vorm van contact die we kunnen onder-
scheiden, namelijk het bevriend zijn met migranten? Er zijn duidelijke verschillen tussen 
buurten en gemeenten en wederom vinden we een positief effect van het aandeel niet-
westerse migranten in de eigen woonbuurt (tabel 7.18). Dit betekent dat autochtone 
Nederlanders die in buurten met veel migranten wonen ook daadwerkelijk meer vrien-
den en kennissen uit migrantengroepen hebben dan degenen in wittere wijken. Het 
effect blijft staan na rekening te houden met alle andere kenmerken. De verandering in 
het aandeel migranten in de buurt doet er niet toe.
Wel vinden we voor het eerst een effect van de sociaaleconomische status van de buurt: 
in armere buurten hebben autochtone Nederlanders minder vrienden en kennissen uit 
migrantengroepen. Ook dit effect blijft staan.

Tabel 7.18

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op contacten 

van autochtonen met vrienden of kennissen uit migrantengroepena (in ongestandaardiseerde coëf-

ficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt 0,022**
(0,006)

0,020**
(0,005)

0,013 *
(0,006)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,050*
(0,021)

-0,053*
(0,021)

-0,050*
(0,022)

verandering in % migranten in de buurt 0,009
(0,024) - -

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 1-4, hoe hoger hoe meer contact; het kwadratisch effect van etnische 

concentratie is niet significant; de interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische 
achterstand is niet significant; n = 1033.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Conclusie
In tegenstelling tot bij migranten vinden we bij autochtone Nederlanders een positief 
effect van etnische concentratie: hoe meer niet-westerse migranten in de woonbuurt, 
des te meer contact hebben autochtone Nederlanders met migranten. Het heeft dus te 
maken met de ruimere gelegenheid die er in concentratiebuurten is om met migranten 
om te gaan en ondersteunt derhalve (wederom) de nabijheidshypothese. We vinden dit 
effect op vier van de zes domeinen van interetnisch contact: contact met buren, in de 
vrije tijd, in de sportvereniging en met vrienden of kennissen (tabel 7.19). Dit positieve 
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effect van concentratie op autochtone contacten is in lijn met eerdere onderzoeksbevin-
dingen (bv. Gijsberts en Dagevos 2005).

De vraag rest nog hoe groot het effect van het aandeel niet-westerse migranten in de 
buurt is in vergelijking met andere kenmerken (van individuen, buurten en gemeenten). 
In bijlage B7.7 vergelijken we de sterkte van de effecten (met gestandaardiseerde coëffi-
ciënten). Hieruit blijkt dat eigenlijk alleen voor het contact van autochtone Nederlanders 
met buren uit migrantengroepen geldt dat de etnische samenstelling van de buurt de 
belangrijkste factor is (belangrijker dan individuele kenmerken en andere buurt- en 
gemeentekenmerken). Voor de andere domeinen van het contact dat autochtone 
Nederlanders onderhouden met migranten is de etnische samenstelling van de buurt 
minder van belang dan andere kenmerken, zoals leeftijd of gezinssituatie. Kortom, voor 
contact met buren uit migrantengroepen is het concentratie-effect het meest pregnant 
aanwezig. Verder kunnen we uit de gegevens opmaken dat, zoals verwacht, het concen-
tratie-effect bij autochtonen minder sterk is dan bij niet-westerse migranten.

Tabel 7.19

Gevonden relatie tussen percentage niet-westerse migranten in de buurt, sociaaleconomische achter-

stand, verandering in het percentage niet-westerse migranten in de buurt en contacten van autoch-

tone Nederlanders met migranten (na controle voor alle overige kenmerken)

% niet-westerse  
migranten in de buurt

verandering in %  
migranten in de buurt

sociaaleconomische  
achterstand in de buurt

buren uit migrantengroepen + 0 0
bezoek migranten 0 0 0
migranten in vrije tijd + 0 0
verenigingsleven 0 0 0
sport + a 0 0
vrienden uit migrantengroepen + 0 -

+ positief verband, – negatief verband, 0 geen verband
a Het effect van etnische concentratie is niet-lineair (in eerste instantie positief, maar buigt om bij 

hogere aandelen).

In tegenstelling tot in eerder onderzoek vinden we echter slechts op een van de zes 
domeinen aanwijzingen voor een drempelwaarde, namelijk bij contacten in sportvereni-
gingen. Het aandeel niet-westerse migranten heeft in eerste instantie een positief effect 
op de contacten van autochtone Nederlanders met migranten in de sport, maar dit posi-
tieve effect draait om wanneer er te veel migranten in de buurt wonen. Dit duidt erop 
dat de aanwezigheid van migranten in de buurt slechts tot op zekere hoogte positief 
uitwerkt op het contact. Voor de andere domeinen geldt dit echter niet: al met al weinig 
‘bewijs’ dat het positieve buurteffect omdraait als er te veel niet-westerse migranten in 
de buurt wonen. Dit kan ook te maken hebben met het feit dat in onze gegevens slechts 
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weinig autochtone Nederlanders in buurten met een meerderheid migranten wonen 
(inherent aan het werken met een landelijke representatieve steekproef ).
Een snelle verkleuring van de buurt heeft geen invloed op contacten van autochtone 
Nederlanders met migranten. Dit is een belangrijk verschil met eerder onderzoek (zie 
hoofdstuk 2). Ook de sociaaleconomische achterstand van de buurt doet er nauwelijks 
toe, behalve bij het hebben van vrienden of kennissen uit migrantengroepen: in armere 
buurten hebben autochtone Nederlanders minder vrienden en kennissen uit migranten-
groepen.

7.5 Conclusies

Etnische concentratie speelt een tegengestelde rol in de verklaring van contacten van 
migranten dan in die van autochtone Nederlanders. Voor migranten is er sprake van een 
sterke en negatieve relatie. Voor alle onderzochte contactdomeinen geldt dat migran-
ten in buurten met een hoger aandeel niet-westerse migranten minder vaak contact 
onderhouden met autochtone Nederlanders. In tegenstelling tot bij migranten vinden 
we voor autochtone Nederlanders een positief effect van etnische concentratie: hoe 
meer niet-westerse migranten in de woonbuurt, des te meer contact hebben autochtone 
Nederlanders met migranten. De concentratie-effecten die we voor autochtone Neder-
landers vinden zijn echter duidelijk zwakker en op sommige domeinen van contact zelfs 
afwezig. Beide bevindingen ondersteunen de nabijheidstheorie die stelt dat de ont-
moetingskans in de buurt een rol speelt bij het aangaan van interetnisch contact: voor 
migranten is de kans op ontmoeting met autochtone Nederlanders kleiner in concen-
tratiewijken, vandaar een negatief effect; voor autochtone Nederlanders is de kans op 
ontmoeting met migranten groter, vandaar een positief effect.

Migranten in concentratiebuurten verschillen niet van migranten in wittere buurten in 
hoe vaak ze met leden van andere migrantengroepen omgaan. Kijken we naar het aan-
deel personen van de eigen groep in de buurt, dan zien we wel verschillen: migranten die 
in buurten wonen met veel herkomstgenoten, gaan minder vaak om met andere migran-
tengroepen. Waarschijnlijk hebben migranten door de aanwezigheid van de eigen 
etnische gemeenschap minder behoefte aan contact met andere migrantengroepen.

Voor de verwachting dat de buurt minder belangrijk zou zijn voor sterkere bindingen 
dan voor zwakke bindingen – omdat hier preferenties een grotere rol zouden spelen 
dan de woonomgeving – vonden we eveneens empirische ondersteuning. Er zijn minder 
verschillen tussen buurten voor wat betreft sterkere bindingen als vriendschappen dan 
voor de wat zwakker bindingen. Voor de sociale-steunhypothese, waarin werd veronder-
steld dat juist in een buurt met weinig herkomstgenoten de sterke bindingen in de eigen 
groep aan kracht winnen, vonden we echter geen ondersteuning.
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De constricttheorie van Putnam die stelt dat zelfs contacten met de eigen groep schaar-
ser worden naarmate er meer niet-westerse migranten in de eigen woonomgeving zijn, 
is door onze analyses niet ondersteund. We konden dit alleen onderzoeken voor contac-
ten van migranten met de eigen herkomstgroep (en niet voor autochtone Nederlanders). 
Wij vonden juist een positieve relatie tussen het aandeel niet-westerse migranten in 
de buurt en contacten binnen de eigen groep: hoe meer niet-westerse migranten in de 
woonbuurt, hoe meer contact migranten onderhouden met herkomstgenoten.

Rest de vraag naar het relatieve belang van de verschillende kenmerken in de verklaring 
voor verschillen in interetnisch contact. Uit onze analyses blijkt dat de mate van etnische 
concentratie in de buurt veel belangrijker is voor interetnische contacten dan de mate 
van sociaaleconomische achterstand. Dit geldt voor contacten van zowel migranten 
als autochtone Nederlanders. Ook andere buurt- en gemeentekenmerken (als verhuis-
mobiliteit, criminaliteitscijfers en al dan niet woonachtig in de vier grote steden) zijn 
van relatief minder belang.

Wat is nu het relatieve belang van de buurt ten opzichte van individuele verschillen? 
Vast staat dat individuele verschillen in interetnisch contact vele malen groter zijn dan 
buurt- of gemeenteverschillen. Toch speelt met name voor contacten van migranten 
met autochtone Nederlanders de kleur van de buurt een belangrijke rol: in concentra-
tiebuurten is er op alle fronten minder contact met autochtone Nederlanders (en meer 
met groepsgenoten). Het (gestandaardiseerde) effect van de etnische samenstelling van 
de buurt is in verschillende domeinen van contact een belangrijke of de belangrijkste 
factor. Individuele achtergrondkenmerken (als opleidingsniveau en beheersing van 
de Nederlandse taal) verklaren echter ook een groot deel van de verschillen in interet-
nisch contact. In contacten van autochtone Nederlanders met migranten is de etnische 
samenstelling van de buurt alleen de belangrijkste factor (belangrijker dan individuele 
kenmerken) voor contacten met buren of buurtgenoten uit migrantengroepen. Voor de 
andere domeinen van het contact is de etnische samenstelling van de buurt minder van 
belang dan andere (individuele) kenmerken.

Noten
1 Alleen de kans dat niet-westerse migranten in zwarte buurten lid zijn van een vereniging bleek – 

ondanks controle voor individuele samenstellingseffecten – lager dan in witte buurten.

2 In een nadere analyse, waarin we rekening konden houden met het opleidingsniveau van de partner, 

blijven de effecten van etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand in de buurt bestaan. 

Helaas hebben we geen gegevens over de sociaaleconomische positie van de partner, wat waarschijn-

lijk (een deel van) het effect van sociaaleconomische achterstand in de buurt kan verklaren.

3 Een aantal contactmaten zijn geanalyseerd met logistische modellen. Dan moeten dergelijke per-

centages met enige voorzichtigheid worden bezien. Ook uit deze modellen volgt echter dat in alle 

gevallen het grootste aandeel (zo’n 80%) van de verschillen tussen migranten berust op individuele 

verschillen.
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4 Ook hier valt weer op dat buurtverschillen bij contacten (met herkomstgenoten) in de woonomge-

ving meer van belang zijn dan bij contacten met vrienden en kennissen (bij buurtcontacten ligt 25% 

van de variantie op het gemeente- en buurtniveau; bij contacten met vrienden/kennissen 17%). Ook 

verklaart de mate van etnische concentratie een veel groter gedeelte van de buurtverschillen weg: 

dus de mate van etnische concentratie (en ook de mate van concentratie van herkomstgenoten) is 

veel bepalender voor het hebben van contacten met buren en buurtgenoten uit de eigen groep dan 

voor het hebben van vrienden of kennissen uit de eigen groep.
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8 Effecten van etnische concentratie op interetnische 
beeldvorming

8.1 Doet de buurt ertoe?

In hoofdstuk 6 beschreven we dat buurtverschillen minder van belang zijn voor inter-
etnische beeldvorming dan voor interetnisch contact. Wel zijn een aantal pregnante 
buurtverschillen naar voren gekomen. Zo oordelen autochtone Nederlanders minder 
positief over migranten naarmate het percentage niet-westerse migranten in de buurt 
hoger is. Ook migranten blijken in zwartere buurten minder positief te oordelen over 
autochtone Nederlanders en bovendien meer afstand te willen bewaren (m.n. Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders). Daarnaast lijkt er een niet-lineaire relatie te zijn tussen de 
mate van concentratie en vooroordelen: in gemengde buurten zijn autochtone Neder-
landers positiever dan in witte en zwarte buurten. De verschillen lijken echter niet erg 
groot. In dit hoofdstuk bekijken we of deze verbanden tussen etnische concentratie en 
wederzijdse oordelen blijven bestaan als we rekening houden met individuele kenmer-
ken van mensen en andere relevante kenmerken van buurten en gemeenten. Verder gaan 
we in op de vraag waarom er verschillen bestaan in de beeldvorming tussen verschillende 
groepen. We zullen ons met name bezighouden met de rol van de etnische samenstel-
ling van de buurt en de betekenis van sociale contacten tussen etnische  groepen.

In hoofdstuk 3 hebben we een aantal verwachtingen geformuleerd op basis van de 
(internationale) literatuur over buurteffecten. Allereerst leidden we uit de etnische 
conflicttheorie af dat autochtone Nederlanders in buurten met veel migranten de aan-
wezigheid van migranten als bedreigend kunnen zien voor hun eigen positie. Daardoor 
oordelen zij negatiever over migranten. Ook de snelheid van het verkleuringsproces 
is van belang. Juist een snelle verkleuring van de buurt zou tot een aanvullend nega-
tief effect kunnen leiden op beeldvorming. Op basis van de contacthypothese is de 
verwachting juist dat autochtone Nederlanders positiever over migranten denken in 
concentratiewijken (omdat ze meer contact hebben). Daarnaast hebben wellicht beide 
theorieën tegelijkertijd geldigheid. In de literatuur wordt nogal eens gesproken van een 
drempelwaarde: een gevoel van etnische dreiging treedt pas op boven een bepaald aan-
deel van een andere groep, bijvoorbeeld als autochtone Nederlanders een minderheid 
gaan vormen in de buurt. Tot dit aandeel is bereikt kan de contacthypothese juist opgaan 
(door een grotere aanwezigheid van andere groepen).
Voor niet-westerse migranten zijn de verwachtingen wat minder vastomlijnd. Op basis 
van de etnische competitietheorie is misschien te verwachten dat migranten in concen-
tratiewijken positiever over autochtone Nederlanders denken (minder dreiging ervaren 
van de kant van autochtone Nederlanders), terwijl de contacthypothese zou voorspel-
len dat etnische concentratie tot negatieve oordelen van migranten over autochtone 
Nederlanders leidt (omdat er minder contact is).
Ten slotte zou, als de conflicttheorie opgaat, etnische concentratie tot negatievere 
opvattingen tussen migrantengroepen onderling leiden, terwijl de contacthypothese 
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positieve onderlinge opvattingen tussen migrantengroepen zou voorspellen (onder de 
assumptie dat meer contact tussen migrantengroepen onderling optreedt).

Naast etnische concentratie is ook de sociaaleconomische achterstand van de buurt van 
belang. De etnische competitietheorie veronderstelt dat in een achterstandscontext (bij-
voorbeeld hoge werkloosheid) gevoelens van dreiging sterker spelen. Bovendien is wel 
eens verondersteld dat de meest negatieve effecten zich voordoen op het snijvlak van de 
sociaaleconomische en etnische samenstelling van de buurt: de aanwezigheid van niet-
westerse migranten heeft dan een sterker effect op interetnische attituden in arme dan 
in rijke buurten. We zullen nagaan of de sociaaleconomische achterstand van de buurt 
een rol speelt bij de verklaring van verschillen in interetnische opvattingen en daarnaast 
of het effect van etnische concentratie sterker is in armere buurten (interactie-effect).

De contacthypothese veronderstelt dat feitelijk contact op het individuele niveau de 
relatie tussen de wooncontext en opvattingen medieert. We bekijken of dit inderdaad 
zo is. In de literatuur worden een aantal voorwaarden onderscheiden waaronder de 
contacthypothese opgaat. De meeste voorwaarden kunnen we niet onderzoeken. De 
enige verwachting die we wel kunnen toetsen is de veronderstelling dat vriendschap 
met iemand uit een andere etnische groep een sterker effect heeft op het verminderen 
van vooroordelen dan meer vrijblijvende contacten en dat dit een grotere rol speelt in de 
relatie tussen context en oordeel.

Ten slotte verleggen we de aandacht naar opvattingen over de eigen etnische groep. 
Dit doen we door de constricttheorie van Putnam (2007) aan een test te onderwerpen. 
Putnam veronderstelt dat etnische diversiteit niet alleen negatief uitwerkt op oordelen 
over andere etnische groepen maar ook over de eigen etnische groep. Volgens Putnam 
geldt dit voor alle etnische groepen (dus ook voor autochtone Nederlanders). Wij 
onderzoeken of opvattingen over de eigen groep negatiever zijn naarmate er meer niet-
westerse migranten in de eigen woonomgeving zijn.

8.2 Etnische concentratie en opvattingen van migranten

In deze paragraaf bekijken we in hoeverre de etnische concentratie van de woonomge-
ving ertoe doet voor opvattingen van migranten. We onderscheiden achtereenvolgens: 
ervaren acceptatie, percepties van discriminatie, gewenste sociale afstand tegenover 
autochtone Nederlanders, de gevoelsthermometer over andere migrantengroepen en 
autochtone Nederlanders, en ten slotte stereotype opvattingen over autochtone Neder-
landers.
In een eerste analysestap bezien we steeds etnische diversiteit in samenhang met 
sociaaleconomische achterstand (model 1). Hier kunnen we de vraag beantwoorden 
of het om etnische concentratie gaat, om economische achterstanden, of om beide 
tegelijk. Tevens bekijken we of verkleuring van de buurt een rol speelt en of effecten 
van etnische concentratie niet-lineair zijn (drempelwaarde). Overigens toetsen we 
deze veronderstellingen steeds apart. Dus als we bekijken of het effect van etnische 
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concentratie niet-lineair is, nemen we niet de verandering in het aandeel migranten in 
de buurt in de analyse op (vanwege te hoge samenhangen tussen deze kenmerken).
Vervolgens bekijken we of deze buurteffecten blijven bestaan als individuele kenmerken 
(model 2) en overige buurt- en gemeentekenmerken (model 3) in de analyses worden 
opgenomen. In de tabellen in dit hoofdstuk laten we – net als in hoofdstuk 7 – alleen 
deze buurteffecten zien. Voor de effecten van alle overige kenmerken (op individueel, 
buurt- en gemeenteniveau) verwijzen we naar bijlage B8.1, waar de effecten gestandaar-
diseerd zijn om het relatieve belang van de kenmerken vast te stellen.

Ervaren acceptatie onder migranten
Eerst richten we onze pijlen op de vraag of migranten zich minder geaccepteerd voelen 
in concentratiewijken. Dit blijkt niet zo te zijn. Er is geen sprake van een buurteffect 
(tabel 8.1). Dit geldt overigens niet alleen voor de mate van etnische concentratie, 
maar ook voor veranderingen daarin in de afgelopen vijf jaar. Ook sociaaleconomi-
sche achterstanden van de buurt doen er niet toe. Overigens bleek er wel variantie op 
het buurtniveau te bestaan: er zijn dus verschillen tussen buurten. De variantie op het 
buurtniveau is daarbij wat groter dan die op het gemeenteniveau.1 Buurtverschillen 
worden echter niet verklaard door de aanwezigheid van migranten of door sociaalecono-
mische achterstanden. Bij deze opvattingen onder migranten zijn individuele verschillen 
duidelijk van meer van belang dan contextverschillen (94% van de variantie ligt op het 
individuele niveau).

Tabel 8.1

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op ervaren 

 acceptatie onder migrantena (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen

haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in de buurt -0,000
(0,000)

0,001
(0,001)

-

sociaaleconomische achterstand  van de buurt 0,004
(0,008)

0,002
(0,008)

verandering in % migranten in de buurt -0,007
(0,005)

-0,006
(0,004)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten op een schaal van 1-5 (hoge acceptatie); het kwadratisch effect van etnische 

concentratie is niet significant; de interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische 
achterstand in de buurt is eveneens niet significant; n = 3930.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken; dit model kon niet 

geschat worden in het analysepakket mlwin.

Bron: scp (sim’06)
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Discriminatie
Vervolgens bekijken we of migranten in concentratiewijken meer persoonlijke discrimi-
natie ervaren en hoe hun perceptie van discriminatie in het algemeen is.2 Bij persoonlijk 
ervaren discriminatie blijkt dat er sprake is van buurteffecten (tabel 8.2). Etnische con-
centratie heeft een effect maar tegengesteld aan de verwachting: hoe meer niet-westerse 
migranten in de buurt, hoe minder men zich gediscrimineerd voelt. Dit effect valt echter 
weg als andere buurt- en gemeentekenmerken in het model worden opgenomen (er is 
dus geen netto-effect). De effecten van achterstand en verandering blijven echter wel 
staan: hoe sneller een buurt ‘verkleurt’, hoe meer migranten zich gediscrimineerd voe-
len en naarmate de buurt grotere sociaaleconomische achterstanden kent wordt vaker 
discriminatie ervaren.
Overigens is hier de variantie op gemeenteniveau weer wat groter dan op buurtniveau: 
verschillen tussen gemeenten zijn dus groter dan tussen buurten (zie ook Tolsma et al. 
2008). Maar wederom geldt hier dat veruit het grootste verschil op het individuele niveau 
ligt (96%).
De interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand is signi-
ficant (negatief, terwijl het hoofdeffect van achterstand positief is). Dit betekent dat hoe 
hoger de sociaaleconomische achterstand van de buurt, hoe meer migranten zich gedis-
crimineerd voelen, maar dat dit effect zwakker is in concentratiebuurten.
Ook lijkt er een drempelwaarde te zijn aan het aandeel migranten: er is sprake van een 
kwadratisch effect (niet in de tabel). Hoe hoger de etnische concentratie, hoe meer 
men zich gediscrimineerd voelt. Echter, dit effect keert op een gegeven moment om, bij 
hogere aandelen migranten voelt men zich weer minder gediscrimineerd.

Tabel 8.2

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op zelf ervaren 

discriminatie onder migrantena (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen 

haakjes)

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in de buurt -0,003**
(0,001)

-0,003**
(0,001)

-0,003
(0,002)

sociaaleconomische achterstand van de buurt 0,032**
(0,010)

0,028**
(0,010)

0,028**
(0,010)

verandering in % migranten in de buurt 0,014**
(0,005)

0,011*
(0,005)

0,011*
(0,005)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 1-5 (vaak); n = 4179.
b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)
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Bij de perceptie van discriminatie in het algemeen is alleen het ‘verkleuringseffect’ sig-
nificant (tabel 8.3). Naarmate een buurt in vijf jaar tijd sterker is verkleurd, heeft men 
het gevoel dat migranten meer met discriminatie te maken krijgen. Dit effect is nog 
net statistisch significant als rekening wordt gehouden met alle andere kenmerken (op 
10%-niveau in model 3). Dit betekent dat het niet aan andere kenmerken van de buurt 
ligt, zoals veel verhuismobiliteit in de buurt. Maar de effecten zijn niet al te groot, en de 
verschillen tussen buurten en gemeenten bescheiden (zoals te zien is aan de variantie-
componenten).
De interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand is 
wederom significant negatief, terwijl het hoofdeffect van achterstand positief is (maar 
niet significant). Deze bevinding wijst in dezelfde richting als die bij zelf ervaren discri-
minatie, alleen zijn de effecten niet statistisch significant.

Tabel 8.3

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op de houding 

onder migranten tegenover discriminatie in het algemeena (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, 

standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in de buurt -0,001
(0,002)

-0,001
(0,002)

-0,001
(0,002)

sociaaleconomische achterstand  van de buurt 0,010
(0,010)

0,007
(0,010)

0,009
(0,010)

verandering in % migranten in de buurt 0,012*

(0,005)
0,009

(0,005)
0,009~

(0,005)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 1-5 (vaak); het kwadratische effect van etnische concentratie is niet significant; 

n = 4068.
b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Migranten en gewenste sociale afstand ten opzichte van autochtone Nederlanders
Bij migranten zijn er – substantiële - verschillen tussen buurten en tussen gemeenten in 
de mate van etnische distantie ten opzichte van autochtone Nederlanders (meer tussen 
gemeenten nog dan tussen buurten).3 Deze verschillen komen deels door de buurt waar-
in migranten wonen: als er meer niet-westerse migranten in de buurt wonen, prefereren 
migranten meer afstand van autochtone Nederlanders (tabel 8.4). Dit effect wordt deels 
verklaard door individuele compositieverschillen – met name door migratiespecifieke 
kenmerken –  en is niet langer significant als ook andere buurt- en gemeentekenmerken 
worden opgenomen.
Ook de mate van sociaaleconomische achterstand heeft een effect: in achterstandsbuur-
ten wordt meer afstand gewenst van de autochtone meerderheidsgroep. Dit laatste blijkt 
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echter volledig te komen door individuele samenstellingseffecten (het effect is niet meer 
significant in model 2). De mate van verkleuring van de buurt, ten slotte, doet er niet toe.

Tabel 8.4

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op door 

migranten gewenste etnische distantiea (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaardfouten 

tussen haakjes)  

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt 0,006**
(0,002)

0,003**
(0,001)

0,003
(0,002)

sociaaleconomische achterstand van de buurt 0,033**
(0,010)

-0,002
(0,008)

-0,001
(0,008)

verandering in % migranten in de buurt 0,000
(0,005)

0,001
(0,004)

0,001
(0,004)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten op een schaal van 1-5; een hoge score geeft een hoge mate van etnische distantie weer; 

het kwadratisch effect van etnische concentratie is niet significant; de interactie tussen etnische 
concentratie en sociaaleconomische achterstand in de buurt is eveneens niet significant; n = 4216.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Houding van migranten tegenover andere migrantengroepen
Ook in de houding tegenover andere migrantengroepen (gemiddelde oordeel over alle 
andere dan de eigen groep op basis van de gevoelsthermometer) zijn verschillen tussen 
buurten en gemeenten te onderkennen (maar wederom is de variantie op het individu-
ele niveau veruit het grootst, ruim 90%). En inderdaad heeft etnische concentratie een 
effect: naarmate er meer migranten in de buurt wonen, zijn migranten negatiever over 
andere migrantengroepen (tabel 8.5). Het toevoegen van individuele kenmerken leidt 
weliswaar tot een afname van het concentratie-effect (deels spelen hier dus individuele 
compositie-effecten), maar opname van contextkenmerken leidt zelfs weer tot een ver-
sterking van het effect (met name door woonachtig zijn in een van de vier grote steden). 
Dit kan duiden op een zogenoemd suppressor-effect: in eerste instantie wordt het effect 
dan onderschat omdat geen rekening wordt gehouden met verschillen tussen het wonen 
in een van de vier grote steden en de rest van Nederland.
We vinden daarnaast een positief interactie-effect tussen etnische concentratie en soci-
aaleconomische achterstand (op 10%-niveau). Het hoofdeffect is negatief, wat betekent 
dat de aanwezigheid van niet-westerse migranten een zwakker effect heeft op opvattin-
gen van migranten over andere migrantengroepen in arme dan in rijke buurten.



163  

effec ten van e tinische concentr atie op intere tnische beeldvorming

Tabel 8.5

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op de 

houding van migranten tegenover andere migrantengroepena (ongestandaardiseerde coëfficiënten, 

standaardfouten tussen haakjes)  

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in de buurt -0,079**
(0,029)

-0,047*
(0,027)

-0,061*
(0,028)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,081
(0,191)

0,063
(0,184)

0,086
(0,187)

verandering in % migranten in de buurt -0,158
(0,104)

-0,160
(0,098)

-0,156
(0,098)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 0-100, 100 = zeer warme gevoelens; het kwadratisch effect van etnische 

concentratie is niet significant; n = 3930.
b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Houding van migranten tegenover autochtone Nederlanders
Hoe zit het met de gevoelsthermometer van migranten ten aanzien van autochtone 
Nederlanders? Ook hier bestaan verschillen tussen buurten en gemeenten (maar weder-
om meer dan 90% van de variantie op het individuele niveau). Er is een effect van de 
mate van etnische concentratie in de buurt: naarmate er meer niet-westerse migranten 
in de buurt wonen, zijn migranten niet alleen negatiever over andere migrantengroe-
pen, maar ook over autochtone Nederlanders (tabel 8.6). Overigens speelt hier wel de 
mate van verkleuring van de buurt een rol: naarmate het aandeel migranten in de buurt 
sneller toeneemt, zijn migranten negatiever over autochtone Nederlanders. Het opne-
men van individuele kenmerken leidt nauwelijks tot een verandering in het effect van 
etnische concentratie. Echter, het opnemen van overige buurt- en gemeentekenmerken 
leidt tot een versterking van het concentratie-effect. Net als bij opvattingen over andere 
migrantengroepen, lijkt hier het effect te worden onderschat wanneer geen rekening 
wordt gehouden met andere kenmerken van de buurt en stad waarin men woont. De 
invloed van de verkleuring van de buurt neemt wel wat af, en is alleen nog significant op 
10%-niveau.
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Tabel 8.6

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op de houding 

van migranten tegenover autochtone Nederlandersa (ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaard-

fouten tussen haakjes).

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in de buurt -0,052*
(0,027)

-0,049~
(0,027)

-0,056*
(0,028)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,222
(0,181)

0,038
(0,185)

-0,007
(0,188)

verandering in % migranten in de buurt -0,234*
(0,098)

-0,186~
(0,096)

-0,185~
(0,096)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 0-100, 100 = zeer warme gevoelens; het kwadratisch effect van etnische 

concentratie is niet significant; de interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische 
achterstand van de buurt is eveneens niet significant; n = 3930.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

We hebben daarnaast gekeken naar de houding tegenover alle andere etnische groepen 
dan de eigen groep (inclusief autochtone Nederlanders), oftewel bovenstaande twee 
oordelen samen genomen. Dit is analoog aan de benadering van Putnam (2007) die het 
vertrouwen in alle andere dan de eigen groep vaststelde (inter-racial trust). Dit leidt tot 
dezelfde conclusies als bovenstaande analyses (zie bijlage B8.2).

Migranten en stereotype opvattingen over autochtone Nederlanders.
Ook in stereotype opvattingen over autochtone Nederlanders zijn er (kleine) verschillen 
tussen buurten en steden. Deze worden echter niet bepaald door de aandelen niet-
westerse migranten in de buurt en ook niet door de achterstandspositie van de buurt 
(tabel 8.7). Wel is er een effect van de verandering in het aandeel migranten in de buurt 
gedurende de afgelopen vijf jaar: naarmate een buurt meer is verkleurd kennen migran-
ten minder positieve eigenschappen toe aan autochtone Nederlanders (zie Gijsberts en 
Dagevos 2004). Dit komt niet door samenstellingseffecten op het individuele niveau. 
Ook andere buurt- en gemeentekenmerken zorgen niet voor een afname van dit effect: 
het blijft staan.
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Tabel 8.7

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op positieve 

stereotyperingen van migranten over autochtone Nederlandersa (in ongestandaardiseerde 

coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,001
(0,001)

-0,000
(0,001)

-0,001
(0,001)

sociaaleconomische achterstand van de buurt 0,001
(0,004)

0,002
(0,004)

0,002
(0,004)

verandering in % migranten in de buurt -0,005**
(0,002)

-0,005**
(0,002)

-0,005*
(0,002)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 1 (negatief) tot 4 (positief); het kwadratisch effect van etnische concentratie is 

niet significant; de interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand in 
de buurt is eveneens niet significant; n = 4216.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Heeft het aandeel herkomstgenoten in de buurt invloed op opvattingen van 
migranten?
In hoofdstuk 7 is naar voren gekomen dat het aandeel herkomstgenoten in de buurt een 
negatieve invloed heeft op interetnische contacten van migranten. Hoe meer leden van 
de eigen groep in de buurt, hoe minder migranten omgaan met autochtone Nederlan-
ders maar ook met andere migrantengroepen. Er werden min of meer dezelfde effecten 
gevonden als voor het aandeel niet-westerse migranten. De vraag is of de aanwezigheid 
van de eigen herkomstgroep ook voor opvattingen van migranten van belang is. Dit 
blijkt niet zo te zijn. In tegenstelling tot voor contacten van migranten vinden we voor 
opvattingen geen significante (netto-)effecten van het aandeel herkomstgenoten in de 
buurt. Dit geldt voor alle typen opvattingen die we onder de loep hebben genomen.

Werkt etnische concentratie anders voor verschillende migrantengroepen?
Tot nu toe hebben we in deze paragraaf gekeken of er concentratie-effecten bestaan voor 
migranten. We weten echter nog niet of etnische concentratie anders uitwerkt voor ver-
schillende migrantengroepen. Daarom nemen we interacties op in de modellen tussen 
etnische concentratie en de migrantengroepen. De Turkse groep is de referentiegroep 
in deze analyses. De bevindingen zijn samengevat in tabel 8.8. We laten alleen zien of 
verschillen tussen groepen blijven bestaan na rekening te hebben gehouden met alle 
individuele en contextkenmerken.
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Er zijn niet erg veel verschillen tussen groepen te onderkennen. Duidelijk is dat als er ver-
schillen overblijven, het effect van etnische concentratie voor Marokkaanse, Surinaamse 
en Antilliaanse Nederlanders substantieel sterker is dan voor Turkse Nederlanders. 
Zij zijn dus minder negatief dan Turkse Nederlanders in concentratiewijken (omdat het 
hoofdeffect negatief is). Echter na controle voor compositie valt een groot gedeelte van 
de verschillen weg. Interessant om te vermelden is verder dat Surinaamse Nederlanders 
in concentratiebuurten duidelijk wat positiever zijn over autochtone Nederlanders dan 
de andere groepen (het effect is minder negatief ). Ook valt op dat het wonen in concen-
tratiebuurten met name voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders tot meer etnische 
distantie ten opzichte van autochtone Nederlanders leidt dan voor de andere groepen.

Tabel 8.8

Interacties tussen percentage niet-westerse migranten in de buurt en etnische groep na controle voor 

individuele en contextkenmerken; Turkse Nederlanders fungeren als referentiecategorie

% niet-westerse 
 migranten in de buurt* 
Marokkaanse groep

% niet-westerse 
 migranten in de buurt* 
Surinaamse groep

% niet-westerse 
 migranten in de buurt* 
Antilliaanse groep

ervaren acceptatie 0 0 0,004* (0,002)

zelf ervaren discriminatie 0 0 0

perceptie van discriminatie in 
het algemeen 0 0 0

gewenste sociale afstand 0 -0,006** (0,002) -0,008** (0,002)

houding tegenover 
andere  migrantengroepen 
( thermometer) 0,101* (0,040) 0 0,102** (0,040)

houding tegenover autochtone 
Nederlanders (thermometer)
stereotype opvattingen over 
autochtone Nederlanders

0
0

0,067~ (0,038)
0

0
0

Bron: scp (sim’06)

Conclusie
Opvattingen van migranten verschillen tussen buurten en ook – net als bij autochtone 
Nederlanders – tussen gemeenten. Over het geheel genomen zijn individuele verschil-
len echter vele malen groter dan verschillen tussen gemeenten en buurten. We vinden 
voor migranten wel buurteffecten, ook na controle voor individuele en andere context-
kenmerken. Het beeld is echter niet eenduidig: voor sommige opvattingen vinden we 
effecten van de mate van etnische concentratie, voor andere juist van de verandering 
in etnische concentratie in de buurt. De sociaaleconomische achterstand van de buurt 
doet er alleen voor het persoonlijk ervaren van discriminatie toe (zie tabel 8.9 voor een 
samenvatting van de bevindingen). Wel is duidelijk dat alle buurteffecten die we vinden 
negatief zijn: dus hoe meer etnische concentratie, hoe groter de toename in etnische 
concentratie en hoe armer de buurt, hoe negatiever men denkt.
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Tabel 8.9

Gevonden relatie tussen percentage niet-westerse migranten in de buurt, sociaaleconomische 

achterstand, verandering in het percentage niet-westerse migranten in de buurt en opvattingen van 

migranten, na controle voor individuele en contextkenmerken

% niet-westerse 
migranten 
in de buurt

verandering in 
% migranten 
in de buurt

sociaaleconomische 
achterstand in de 
buurt

ervaren acceptatie 0 0 0

zelf ervaren discriminatie 0 - -

perceptie van discriminatie in het 
algemeen 0 - 0

gewenste afstand t.o.v. autochtone 
Nederlanders 0 0 0

houding t.a.v. andere migrantengroepen - 0 0

houding t.a.v. autochtone Nederlanders - - 0

stereotype opvattingen over autochtone 
Nederlanders 0 - 0

+ positief verband; – negatief verband; 0 geen verband

Bron: scp (sim’06) 

Opvallend is dat een snelle ‘verkleuring’ van de buurt negatief uitwerkt op zowel het 
ervaren van discriminatie als oordelen over autochtone Nederlanders, terwijl de etni-
sche concentratie in de buurt op zichzelf vooral ongunstig is voor de houding tegenover 
autochtone Nederlanders, maar ook tegenover andere migrantengroepen dan de eigen 
groep.
In zwarte buurten is men dus zowel negatiever over autochtone Nederlanders als over 
andere migrantengroepen. De eerste bevinding ondersteunt de contacthypothese: etni-
sche concentratie leidt tot negatieve oordelen over autochtone Nederlanders (omdat er 
minder contact is). De tweede lijkt meer te duiden op etnisch conflict: naarmate er meer 
migranten in de buurt wonen, zijn migranten negatiever over andere migrantengroepen 
(omdat er meer dreiging wordt ervaren). Toch zou ook de eerste bevinding te maken 
kunnen hebben met dreiging; er wonen weliswaar minder autochtone Nederlanders in 
concentratiebuurten, maar het kan natuurlijk zijn dat de autochtone Nederlanders die 
er wonen juist meer in vergelijkbare posities zitten (en daarom meer met elkaar concur-
reren), waardoor meer dreiging wordt ervaren.
Niet-lineaire effecten van etnische concentratie spelen geen rol in opvattingen van 
migranten. Wel is er soms sprake van een interactie tussen etnische concentratie en 
sociaaleconomische achterstand, maar het is niet zo dat concentratie-effecten dan 
steeds sterker zijn in arme buurten.
We vinden bij migrantengroepen dus effecten van de etnische concentratie in de buurt 
(en van veranderingen in de mate van etnische concentratie). Om te kunnen bepalen hoe 
sterk deze buurteffecten zijn, laten we in bijlage B8.1 de gestandaardiseerde effecten van 
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alle kenmerken tegelijkertijd zien (dus individuele, buurt- en gemeentekenmerken) voor 
alle verschillende indicatoren. Zo kunnen we het relatieve belang van de kenmerken 
vaststellen. Hieruit blijkt dat individuele kenmerken duidelijk meer bepalend zijn voor 
opvattingen van niet-westerse migranten dan de etnische diversiteit of sociaalecono-
mische status van de buurt. Andere buurt- en gemeentekenmerken (verhuismobiliteit, 
criminaliteitscijfers en wonen in een van de vier grote steden) doen er helemaal niet of 
nauwelijks toe.
Individuele kenmerken als leeftijd en opleidingsniveau zijn bijvoorbeeld belangrijk in 
de verklaring voor verschillen in ervaren discriminatie. Voor de gewenste sociale afstand 
lijken migratiespecifieke kenmerken als etnische groep, nationaliteit en taalbeheer-
sing het meest bepalend. In de houding tegenover autochtone Nederlanders en andere 
migrantengroepen zijn vooral het al dan niet schoolgaand zijn van belang (schoolgaan-
den zijn minder positief ) en de migratiegeneratie (met name de eerste generatie die 
al lang in Nederland is, is beduidend negatiever over autochtone Nederlanders en over 
andere migrantengroepen dan bijvoorbeeld de tweede generatie). Naast deze individu-
ele factoren speelt bij deze houdingen tegenover andere dan de eigen groep (dus zowel 
over autochtonen als over andere migrantengroepen) ook de mate van etnische concen-
tratie echter een rol van betekenis.

8.3 Etnische concentratie en opvattingen van autochtone Nederlanders

Volgens hetzelfde stramien als in paragraaf 8.2 bekijken we nu of de etnische con-
centratie van de directe woonomgeving er toe doet voor opvattingen van autochtone 
Nederlanders. We kijken naar opvattingen over de multiculturele samenleving, gewenste 
sociale afstand ten opzichte van niet-westerse migranten, de gevoelsthermometer over 
migrantengroepen en stereotype opvattingen over niet-westerse migranten.

Autochtone Nederlanders over de multiculturele samenleving
Allereerst onderzoeken we de invloed van etnische concentratie op de houding van 
autochtone Nederlanders tegenover migranten. Hier blijkt het aandeel niet-westerse 
migranten in de buurt geen rol te spelen (tabel 8.10). Hetzelfde geldt voor de sociaaleco-
nomische status van de buurt, alsmede voor de verandering in het aandeel niet-westerse 
migranten in de afgelopen vijf jaar. Geen van de effecten is statistisch significant.
Overigens blijken er om te beginnen al nauwelijks verschillen tussen buurten (en 
gemeenten) te bestaan.4 Ruim 90% van de variantie in deze houding ligt op het indivi-
duele niveau (en slechts 5% op buurtniveau en 2% op gemeenteniveau). Deze bevinding 
komt overeen met die in eerder onderzoek (Gijsberts en Dagevos 2005). Daar vonden we 
dat er voor de houding van autochtone Nederlanders tegenover migranten in de samen-
leving (gemeten met dezelfde items, maar op sp va-gegevens uit 2002) zelfs helemaal 
geen verschillen tussen buurten bestaan.5
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Tabel 8.10

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op opvat-

tingen van autochtone Nederlanders over de multiculturele samenlevinga (in ongestandaardiseerde 

coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes)  

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,002
(0,003)

-0,000
(0,002)

-

sociaaleconomische achterstand van de buurt 0,011
(0,009)

-0,008
(0,008)

verandering in % migranten in de buurt 0,012
(0,011)

0,005
(0,010)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten op een schaal van 1-5; een hoge score geeft een negatieve houding weer; het 

kwadratische effect van etnische concentratie is net niet significant; de interactie tussen etnische 
concentratie en sociaaleconomische achterstand in de buurt is niet significant; n = 1031.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken; dit model kon niet 

geschat worden in het analysepakket mlwin.

Bron: scp (sim’06)

Autochtone Nederlanders en gewenste sociale afstand ten opzichte van migranten
Hoe zit het met effecten van de buurt voor de wens van autochtone kant tot het afstand 
bewaren van migrantengroepen? Hier zijn geen verschillen tussen buurten te onderken-
nen (tabel 8.11). Wel zijn verschillen tussen gemeenten significant, wat er op duidt dat 
bewoners van de ene gemeente meer afstand wensen te bewaren van migranten dan 
bewoners van een andere gemeente.  Echter, ook hier ligt het leeuwendeel van het ver-
schil op het individuele niveau (93%).
Wederom zijn geen buurteffecten te onderkennen, noch van de mate van etnische con-
centratie noch van de sociaaleconomische situatie. Er is wel een klein interactie-effect 
tussen etnische concentratie en sociaal economische achterstand. Dit duidt er op dat 
in buurten met meer sociaaleconomische achterstand meer etnische distantie wordt 
bewaard, en dat dit effect sterker speelt in buurten met veel niet-westerse migranten. 
Echter, de effecten zijn minimaal.
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Tabel 8.11

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op door 

autochtone Nederlanders gewenste etnische distantiea (in ongestandaardiseerde coëfficiënten, 

standaardfouten tussen haakjes) 

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,003
(0,005)

-0,002
(0,004)

0,001
(0,005)

sociaaleconomische achterstand van de buurt 0,019
(0,016)

0,006
(0,016)

0,006
(0,017)

verandering in % migranten in de buurt -0,004
(0,018)

-0,011
(0,017)

-0,011
(0,017)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Gemeten op een schaal van 1-5; een hoge score geeft een hoge mate van etnische distantie 

weer; het kwadratische effect van etnische concentratie is niet significant; de interactie tussen 
etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand is significant op 10%-niveau (positief), 
de achterstand wordt dan ook net significant positief (dus hoe hoger de achterstand hoe meer 
etnische distantie, en dit effect is sterker in concentratiebuurten); n = 1027.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Het oordeel van autochtone Nederlanders over migrantengroepen
Hangt de beoordeling van verschillende migrantengroepen door autochtone Nederlan-
ders af van de buurt waarin zij wonen? Is de gevoelsthermometer bijvoorbeeld lager in 
buurten met veel niet-westerse migranten? We hebben dit bekeken door het gemiddelde 
oordeel over de vier grootste migrantengroepen te onderzoeken (tabel 8.12). Ook bij 
deze houding blijkt er weinig variantie op buurt- en gemeenteniveau te zijn (respectie-
velijk 4 en 3%). De effecten van het aandeel niet-westerse migranten in de buurt en de 
verandering daarin zijn derhalve niet significant. Het oordeel over migrantengroepen is 
dus niet afhankelijk van de etnische compositie van de buurt of gemeente waarin men 
woont.
Wel is er een effect van de sociaaleconomische status van de buurt: hoe slechter de 
buurt, hoe negatiever autochtone Nederlanders staan tegenover migranten. Echter, dit 
effect valt weg wanneer rekening wordt gehouden met de compositie van de buurt op 
basis van individuele kenmerken. Er is dus geen netto-effect van de sociaaleconomische 
situatie in de buurt.
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Tabel 8.12

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op de houding 

van autochtone Nederlanders tegenover andere etnische groepena (in ongestandaardiseerde 

 coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes)

model 1b model 2c model 3

% niet-westerse migranten in de buurt 0,103
(0,071)

0,071
(0,068)

0,026
(0,078)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,523*
(0,250)

-0,300
(0,247)

-0,395
(0,262)

verandering in % migranten in de buurt -0,407
(0,281)

-0,246
(0,272)

-0,297
(0,274)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 0-100, 100 = zeer warme gevoelens; het kwadratisch effect van etnische 

concentratie is niet significant; de interactie tussen etnische concentratie en sociaaleconomische 
achterstand in de buurt is eveneens niet significant; n = 990.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Autochtone Nederlanders en stereotyperingen over migranten
Stereotype opvattingen van autochtone Nederlanders over migranten (het gemiddelde 
van opvattingen over eigenschappen van Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders) 
verschillen wederom nauwelijks tussen verschillende buurten (en nog minder tussen 
gemeenten). Wederom ligt 90% van de variantie op het individuele niveau. Op basis 
daarvan wekt het weinig verbazing dat de effecten van etnische concentratie, veran-
deringen daarin, maar ook de sociaaleconomische status van de buurt niet statistisch 
significant zijn (tabel 8.13).
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Tabel 8.13

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op positieve 

stereotyperingen van autochtone Nederlanders over migrantena (in ongestandaardiseerde 

coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes)

model 1b model 2c model 3d

% niet-westerse migranten in buurt -0,002
(0,002)

-0,001
(0,002)

-0,001
(0,002)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,006
(0,007)

-0,001
(0,006)

-0,007
(0,007)

verandering in % migranten in de buurt 0,003
(0,007)

0,005
(0,007)

0,002
(0,007)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 1 (negatief) tot 4 (positief); het kwadratisch effect van etnische concentratie 

significant negatief, maar zegt weinig als hoofdeffecten insignificant zijn; de interactie tussen 
etnische concentratie en sociaaleconomische achterstand in de buurt is niet significant; n = 990.

b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Conclusie
Anders dan bij migranten blijkt er geen effect van de buurt te zijn op opvattingen van 
autochtone Nederlanders. Dit geldt zowel voor effecten van etnische concentratie, als 
voor veranderingen daarin, als voor de sociaaleconomische status van de buurt. Ook 
vinden we weinig aanwijzingen dat concentratie-effecten sterker zijn in arme buurten 
(alleen enigszins bij etnische distantie) en geen aanwijzingen voor een drempelwaarde 
waarboven het aandeel migranten wel negatief uitwerkt voor oordelen van autochtone 
Nederlanders. Individuele kenmerken lijken op basis van ons onderzoek meer bepalend 
voor opvattingen van autochtone Nederlanders dan de directe woonomgeving. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om kenmerken als het opleidings- en beroepsniveau (zie bijlage B8.3).
In eerder onderzoek is wel eens naar voren gekomen dat verschillen in oordelen 
van autochtone Nederlanders meer op gemeenteniveau liggen dan op buurtniveau 
(bv. Tolsma et al. 2008). Bij ons blijkt dit echter alleen voor de gewenste sociale 
afstand tegenover niet-westerse migranten zo te zijn. Echter, ook hier zijn verschillen 
tussen gemeenten niet erg groot. Aanvullende analyses laten bovendien zien dat  deze 
verschillen niets te maken hebben met verschillen tussen gemeenten in etnische 
diversiteit. Het is dus niet zo dat mensen meer afstand bewaren tot migranten in 
gemeenten waar veel etnische heterogeniteit is.
We vinden kortom voor autochtone Nederlanders geen ondersteuning van zowel de 
theorie van etnische dreiging als van de contacttheorie. Op basis van deze gegevens 
wordt de benadering (zie hoofdstuk 2) die stelt dat de buurt er niet toe doet, nog 
het meest ondersteund. We moeten daarbij wel aantekenen dat in de landelijk 
representatieve gegevens die we gebruiken weinig autochtone Nederlanders in 
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concentratiewijken voorkomen. Dit kan ook een reden zijn voor het ontbreken van 
effecten.

8.4 Toetsing van de contacthypothese

We hebben voor een aantal indicatoren van beeldvorming een relatie gevonden met de 
mate van etnische concentratie van de woonomgeving. We vonden deze relatie alleen 
voor opvattingen van niet-westerse migranten. De vraag is wat er achter deze relatie zit. 
Heeft het te maken met in hoeverre er bijvoorbeeld ook minder feitelijk contact is tus-
sen bewoners in deze buurten, of voelt men zich er meer bedreigd? Helaas hebben we 
geen gegevens om te bezien of gevoelens van dreiging een rol spelen. Wel weten we iets 
over de mate waarin men contact met andere etnische groepen onderhoudt. In deze 
paragraaf bekijken we wat de rol is van interetnisch contact op het individuele niveau 
voor de relatie tussen context en beeldvorming. Is de wederzijdse beeldvorming tussen 
migranten en autochtone Nederlanders in zwarte buurten negatiever omdat er minder 
interetnische contact plaatsvindt? Het beantwoorden van deze vraag heeft uitsluitend 
zin als op voorhand een relatie tussen etnische concentratie en opvattingen werd gevon-
den. Dit geldt voor de houding van migranten tegenover autochtone Nederlanders en 
voor die tegenover andere migrantengroepen.
Er wordt in de literatuur wel verondersteld dat de contacthypothese sterker geldt voor 
sterke dan voor zwakke bindingen. Vriendschap met iemand uit een andere etnische 
groep zou dan een sterker effect hebben op het verminderen van vooroordelen dan 
meer vrijblijvende contacten. Voor opvattingen over andere migrantengroepen weten 
we alleen de frequentie van contact (niet nader gespecificeerd) met andere dan de eigen 
groep. We kunnen daar dus niet bezien of sterke bindingen meer van belang zijn dan 
zwakkere bindingen. Voor de opvattingen over autochtone Nederlanders kunnen we wel 
bekijken of sterkere bindingen met personen uit migrantengroepen meer effect hebben 
op het verminderen van vooroordelen dan meer vrijblijvende contacten.
Ten slotte gaven we al eerder (zie § 4.4) aan dat de causaliteit van de veronderstelde 
relaties niet vast ligt. Door contact met andere groepen gaat men wellicht positiever oor-
delen, maar andersom is het ook zo dat mensen met positievere opvattingen over andere 
groepen wellicht eerder contact zullen zoeken (bv. Powers en Ellison 1995). Aangezien 
we geen panelgegevens hebben (dezelfde respondenten door de tijd gevolgd), kunnen 
we deze causaliteitsvraag niet afdoende beantwoorden. Toch lijkt het ons de moeite 
waard te bezien welke rol contacten op het individuele niveau spelen in de relatie tussen 
de etnische concentratie in de woonomgeving en (voor)oordelen.

Interetnisch contact en opvattingen van migranten over autochtone Nederlanders
Het effect van etnische concentratie op de  houding van migranten tegenover autoch-
tone Nederlanders (gevoelsthermometer), heeft inderdaad gedeeltelijk te maken met de 
mate van interetnisch contact: in zwarte buurten hebben migranten minder positieve 
gevoelens over autochtone Nederlanders omdat zij minder met hen in contact komen 
(tabel 8.14, vergelijk model 1 en 2 a t/m c). Nadat rekening wordt gehouden met contact 
met autochtone vrienden en kennissen en met de contacten die migranten onderhou-
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den met autochtone Nederlanders in de buurt is er geen zelfstandig effect meer over van 
etnische concentratie. De contacthypothese lijkt hier dus op te gaan.

Ook op individueel niveau wordt de contacthypothese ondersteund: migranten die meer 
contact hebben met autochtone Nederlanders (zowel in de buurt als vriendschappelijk), 
zijn positiever over autochtone Nederlanders dan degenen die minder contacten onder-
houden. We zien echter wel dat contact met autochtone buren een sterker effect heeft 
op de houding tegenover autochtone Nederlanders dan het contact met autochtone 
vrienden en kennissen (model 2c). Dit lijkt in tegenspraak met de contacttheorie waarin 
sterkere effecten van interetnische vriendschappen werden verondersteld dan van meer 
vrijblijvende contacten. Ter relativering moeten we hier echter wel opmerken dat onze 
meting van interetnische vriendschap niet optimaal is (er wordt immers gevraagd naar 
autochtone vrienden en/of kennissen). Hoe dan ook, onze gegevens laten zien dat con-
tacten met autochtone buren voor migranten belangrijker zijn voor hun opvattingen 
over autochtone Nederlanders dan het hebben van autochtone vrienden of kennissen.

Tabel 8.14

Contacthypothese getoetst: de houding tegenover autochtone Nederlanders (thermometer)a

model 1 model 2a model 2b model 2c

% niet-westerse migranten in buurt -0,056~
(0,028)

-0,047~
(0,028)

-0,049~
(0,028)

-0,042
(0,035)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,007
(0,188)

-0,023
(0,188)

-0,040
(0,188)

0,052
(0,211)

verandering in % migranten in de buurt -0,185~
(0,096)

-0,193*
(0,096)

-0,193*
(0,096)

-0,185~
(0,100)

contact met autochtone buren 0,888**
(0,210)

0,816**
(0,226)

contact met autochtone vrienden/kennissen 0,612**
(0,234)

0,272
(0,252)

a Gecontroleerd voor individuele en contextkenmerken.

Bron: scp (sim’06)

Interetnisch contact en opvattingen van migranten over andere migrantengroepen
Voor de houding van migranten tegenover andere migrantengroepen vinden we geen 
ondersteuning voor de contacthypothese: het opnemen van sociale contacten met ande-
re migrantengroepen in de vrije tijd in onze analyses leidt niet tot een vermindering 
van het effect van etnische concentratie (vergelijk model 1 en 2 in tabel 8.15). Het feit dat 
migranten in zwartere wijken negatiever zijn over andere migrantengroepen wordt niet 
veroorzaakt doordat zij minder sociale contacten met andere groepen onderhouden. Dit 
is eigenlijk ook wel logisch, want juist in zwarte wijken is de kans op contact met andere 



175  

effec ten van e tinische concentr atie op intere tnische beeldvorming

migrantengroepen aanzienlijk hoger. Wellicht spelen hier gevoelens van etnische 
dreiging een rol: de grotere aanwezigheid van andere groepen zou kunnen leiden tot 
gevoelens van dreiging (zoals we in § 8.2 al veronderstelden).
Verder zien we dat het onderhouden van sociale contacten met andere migranten-
groepen een positief effect heeft op de houding tegenover andere groepen. Op het 
individuele niveau wordt de contacthypothese (bekend maakt bemind) dus wel onder-
steund. Marokkaanse Nederlanders die bijvoorbeeld meer contact hebben met andere 
migrantengroepen in de vrije tijd, zijn duidelijk positiever gestemd over deze andere 
etnische groepen.

Tabel 8.15

Contacthypothese getoetst: de houding tegenover andere migrantengroepena

model 1 model 2

% niet-westerse migranten in buurt -0,061*
(0,028)

-0,061*
(0,028)

sociaaleconomische achterstand van de buurt 0,086
(0,187)

0,002
(0,186)

verandering in % migranten in de buurt -0,156
(0,098)

-0,155
(0,097)

contact met andere migrantengroepen in de vrije tijd 2,861**
(0,420)

a Gecontroleerd voor individuele en contextkenmerken.

Bron: scp (sim’06)

8.5 Heeft etnische concentratie effect op opvattingen over de eigen groep?

Tot nu toe hebben we in dit hoofdstuk gekeken of etnische concentratie negatief uit-
werkt op de oordelen die mensen hebben over andere dan de eigen etnische groep. Ook 
hebben we in eerder onderzoek al eens gekeken of er invloed uitgaat van het wonen in 
etnisch diverse buurten op de sociale cohesie in het algemeen (afgezien van de etnische 
dimensie). Het ging dan bijvoorbeeld om contacten met buren in het algemeen, het 
vertrouwen in andere mensen en het verrichten van vrijwilligerswerk (zie Gijsberts et 
al. 2008). We hebben hier dus gekeken of het algemene idee van Putnam, dat diversiteit 
funest is voor de sociale cohesie, stand hield. Echter, een belangrijk onderdeel van zijn 
constricttheorie is nog niet eerder aan een test onderworpen. Het gaat dan om de vraag 
naar het effect van etnische diversiteit op de beoordeling van de eigen etnische groep 
(zie hoofdstuk 3). Volgens Putnam heeft diversiteit niet alleen een negatief effect op het 
vertrouwen in andere etnische groepen (inter-racial trust), maar ook in dat in de eigen 
etnische groep (intra-racial trust).
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Wij kunnen deze constricttheorie van Putnam ook voor Nederland aan een test 
onderwerpen. Helaas is dit niet mogelijk met het bestand uit het Survey Integratie 
Minderheden (si m) waarvan we in het voorgaande steeds gebruik maken. Voor deze 
analyse wijken we uit naar het iets minder recente bestand uit de Leefsituatie Allochtone 
Stedelingen (l a s).
Voor l a s zijn in 2004/2005 enquêtes gehouden onder mensen uit vijf etnische groepen – 
de vier grootste migrantengroepen in Nederland (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlanders) en een autochtone vergelijkingsgroep – uit de vijftig grootste 
steden. Het l a s-onderzoek bevat 4134 respondenten uit circa 1250 buurten in 50 steden, 
en heeft een gemiddelde respons van 45%. Aan dit databestand met individuele gegevens 
hebben we kenmerken van de buurten en de steden gekoppeld, afkomstig van StatLine 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Deze contextgegevens gaan over het 
jaar 2004 – het jaar waarin het l a s voornamelijk is gehouden - en zijn beschikbaar voor 
nagenoeg alle buurten waarin de respondenten uit l a s wonen (voor meer informatie zie 
Gijsberts et al. 2008).
Helaas kunnen we niet exact dezelfde onafhankelijke kenmerken onderscheiden als in 
de rest van dit rapport, simpelweg omdat niet alle onderwerpen ook in het l a s-onder-
zoek aan bod zijn gekomen. We proberen de analyses zoveel mogelijk uniform met de 
voorgaande te laten zijn.6

Net als Putnam kunnen we zowel oordelen over de eigen groep als over andere etnische 
groepen onderscheiden, maar anders dan Putnam hebben we niet gevraagd naar het 
vertrouwen in de eigen en andere groepen, maar naar hoe men groepen beoordeelt op 
een zogenaamde gevoelsthermometer. Respondenten konden op een schaal van 0 tot 
100 aangeven hoe warm of koud gevoelens over de eigen groep waren. Op basis daarvan 
construeren we voor alle vijf etnische groepen (dus ook voor autochtone Nederlanders) 
hoe men over de eigen groep oordeelt. De bevindingen zijn weergegeven in tabel 8.16.

Tabel 8.16

Multilevel regressieanalyses van de effecten van etnische concentratie op buurtniveau op de houding 

van autochtone Nederlanders en niet-westerse migranten tegenover de eigen etnische groepa

(in ongestandaardiseerde coëfficiënten, standaardfouten tussen haakjes)

model 1b model 2c model 3

% niet-westerse migranten in de buurt -0,026
(0,032)

-0,007
(0,032)

-0,007
(0,033)

sociaaleconomische achterstand van de buurt -0,124
(0,221)

0,199
(0,222)

0,173
(0,227)

* statistisch significant p < 0,05; ** statistisch significant p < 0,01; ~ statistisch significant p < 0,10
a Op een schaal van 0-100, 100 = zeer warme gevoelens; n = 4089.
b Model 1 ongecontroleerd.
c Model 2 gecontroleerd voor individuele kenmerken.
d Model 3 gecontroleerd voor individuele, buurt- en gemeentekenmerken.

Bron: scp (l a s’04/’05)
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Wederom zijn individuele verschillen in oordelen over de eigen groep vele malen belang-
rijker dan buurt- en gemeenteverschillen. Bovendien is het zo dat zowel de etnische 
concentratie als de mate van sociaaleconomische achterstand in de buurt geen rol spe-
len bij de beoordeling van de eigen groep. Het is dus niet zo dat mensen een negatievere 
houding hebben tegenover de eigen etnische groep in zwartere buurten of in buurten 
met grotere sociaaleconomische achterstanden. Het idee van Putnam houdt dus geen 
stand. Ook andere buurt- en gemeentekenmerken (verhuismobiliteit, criminaliteit, 
woonachtig in de grote steden) spelen geen rol van betekenis.7

De individuele kenmerken die het meest bepalend zijn voor een negatieve houding 
tegenover de eigen groep zijn de eigen etniciteit (Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse 
Nederlanders zijn veel negatiever dan Surinaamse en autochtone Nederlanders),  leeftijd 
(ouderen zijn negatiever), werkzaamheid (werklozen zijn negatiever) en gezinssamen-
stelling (alleenstaande ouders zijn negatiever).

8.6 Conclusies

Buurtkenmerken spelen een rol in de verklaring van opvattingen van migranten, maar 
niet in die van autochtone Nederlanders. De buurteffecten die we voor migranten vinden 
zijn negatief: dus hoe meer etnische concentratie, hoe sterker de toename in etnische 
concentratie en hoe armer de buurt, hoe negatiever men denkt. De mate van etnische 
concentratie is vooral ongunstig voor de houding van migranten tegenover autochtone 
Nederlanders, maar ook tegenover andere migrantengroepen dan de eigen groep. Ook 
valt op dat het wonen in concentratiebuurten met name voor Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders tot meer etnische distantie tegenover autochtone Nederlanders leidt dan 
voor de andere groepen. Op de andere dimensies van beeldvorming worden geen netto-
effecten van de mate van etnische concentratie gevonden.
Een snelle ‘verkleuring’ van de buurt werkt negatief uit op oordelen over autochtone 
Nederlanders, maar ook op het ervaren van discriminatie door migranten. De sociaal-
economische situatie van de buurt is maar op één dimensie van beeldvorming van 
belang, namelijk op het ervaren van discriminatie. In sociaaleconomisch zwakkere 
wijken voelen migranten zich sterker gediscrimineerd.

We vinden hier gedeeltelijke ondersteuning van de contacthypothese: in zwartere 
buurten hebben migranten minder positieve gevoelens over autochtone Nederlanders 
omdat zij minder met hen in contact komen. Voor de houding van migranten tegenover 
andere migrantengroepen vinden we echter geen ondersteuning voor de contacthypo-
these. Naarmate er meer migranten in de buurt wonen, zijn migranten negatiever over 
andere migrantengroepen. Dit wijst meer in de richting van de etnische conflicttheorie 
(deze andere groepen zorgen voor een groter gevoel van dreiging). Toch zou ook de 
eerste bevinding te maken kunnen hebben met dreiging: er wonen weliswaar minder 
autochtone Nederlanders in concentratiebuurten, maar het kan zijn dat de autochtone 
Nederlanders die er wonen juist meer in vergelijkbare posities zitten (en daarom meer 
met elkaar concurreren), waardoor juist meer dreiging wordt ervaren. Helaas kunnen we 
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deze hypothese van etnische dreiging niet direct onderzoeken (omdat onze gegevens dat 
niet toelaten).
Onze gegevens laten tevens zien dat contacten met autochtone buren voor migranten 
belangrijker zijn voor hun opvattingen over autochtone Nederlanders dan het hebben 
van autochtone vrienden of kennissen. Bovendien zien we dat het onderhouden van 
sociale contacten met andere migrantengroepen een positief effect heeft op de hou-
ding tegenover andere groepen. Op het individuele niveau wordt de contacthypothese 
(bekend maakt bemind) dus wel ondersteund.

Er blijkt geen effect van de buurt te zijn op opvattingen van autochtone Nederlanders. Dit 
geldt zowel voor effecten van etnische concentratie, als voor veranderingen daarin, als 
voor de sociaaleconomische status van de buurt. Ook vinden we weinig aanwijzingen dat 
concentratie-effecten sterker zijn in arme buurten en voorts geen aanwijzingen voor een 
drempelwaarde waarboven het aandeel migranten wel negatief uitwerkt voor oordelen 
van autochtone Nederlanders. We vinden, kortom, voor autochtone Nederlanders noch 
ondersteuning van de theorie van etnische dreiging, noch van de contacttheorie. Op 
basis van deze gegevens wordt de benadering die stelt dat de buurt er niet toe doet, nog 
het meest ondersteund. We moeten daarbij echter wel aantekenen dat in onze gegevens 
(als gevolg van de landelijke representativiteit) relatief weinig autochtone Nederlanders 
in concentratiewijken voorkomen. Dit zou ook een reden kunnen zijn voor het ontbre-
ken van effecten.

Volgens Putnam (2007) heeft etnische diversiteit niet alleen een negatief effect op het 
vertrouwen in andere etnische groepen, maar ook in dat in de eigen etnische groep 
(zijn constricttheorie). Zijn stelling is dat mensen in zwarte buurten in hun schulp krui-
pen en helemaal niemand meer vertrouwen. Weliswaar konden we in dit hoofdstuk 
niet naar vertrouwen kijken, maar wel naar de beoordeling van de eigen groep op een 
zogenaamde ‘gevoelsthermometer’. De uitkomsten van deze analyse levert geen aan-
wijzingen op dat deze constricttheorie geldig is voor de Nederlandse situatie. Noch de 
etnische concentratie noch de mate van sociaaleconomische achterstand in de buurt 
spelen een rol bij de beoordeling van de eigen etnische groep (en dit geldt voor zowel 
autochtone Nederlanders als de vier grote migrantengroepen). Het is dus niet zo dat 
mensen een negatievere houding hebben tegenover de eigen etnische groep in zwartere 
buurten of in buurten met grotere sociaaleconomische achterstanden.

Opvattingen van migranten en autochtone Nederlanders verschillen tussen buurten en 
ook tussen gemeenten. Individuele verschillen zijn echter vele malen groter dan ver-
schillen tussen gemeenten en buurten. We hebben kunnen vaststellen wat het relatieve 
belang is van individuele  buurt- en gemeentekenmerken. Individuele kenmerken blij-
ken op basis van ons onderzoek duidelijk meer bepalend voor wederzijdse opvattingen 
dan de etnische diversiteit of sociaaleconomische status van de buurt. Het gaat dan om 
kenmerken zoals het opleidings- en beroepsniveau, maar ook om migratiespecifieke 
kenmerken als etnische groep, generatie en taalbeheersing. Andere buurt- en gemeente-
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kenmerken (zoals de verhuismobiliteit, criminaliteitscijfers en het wonen in een van de 
vier grote steden) bleken niets aan de verklaring toe te voegen.

Noten
1 Om te onderzoeken of de variantie op het buurt- en gemeenteniveau significant is, is gebruik 

 gemaakt van deviance tests (zie Snijders en Bosker 1999).

2 Er zijn twee vragen gesteld: ‘Sommige mensen zeggen dat allochtonen door Nederlanders worden 

gediscrimineerd. Gebeurt dit nooit, bijna nooit, af en toe, vaak of zeer vaak?’ De vraag naar per-

soonlijke ervaringen met discriminatie luidt als volgt: ‘Bent u zelf wel eens gediscrimineerd door 

Nederlanders? Hoe vaak is dat gebeurd: nooit, bijna nooit, af en toe, vaak of zeer vaak?’

3 Vergeleken met andere indicatoren wordt een relatief klein deel van de variantie bepaald door het 

individuele niveau (77%), en relatief veel door het gemeente- (15%) en buurtniveau (8%).

4 Om te onderzoeken of de variantie op het buurt- en gemeenteniveau significant is, is gebruik 
 gemaakt van deviance tests (zie Snijders en Bosker 1999).

5 Overigens hebben we de analyses ook apart gedaan voor twee van de vijf items uit deze schaal. 

Allereerst voor de vraag of men vindt of er te veel migranten in Nederland zijn. Ook hier was de 

variantie op buurt- en gemeenteniveau niet significant. Ten tweede voor de vraag of men het slecht 

vindt voor een wijk als er veel migranten komen wonen. Hier was geen sprake van variantie op buurt-

niveau, maar wel op gemeenteniveau. Echter, het aandeel niet-westerse migranten, de verandering 

daarin en de sociaaleconomische status van de buurt bleken geen rol te spelen in de verklaring.

6 We beschikken niet over een meting van nationaliteit, het bezitten van een koophuis en redenen 

voor de keuze van de buurt. Daarnaast wijken twee andere indicatoren af: taalvaardigheid is bijvoor-

beeld met twee in plaats van drie items gemeten en de criminaliteit op gemeenteniveau is bepaald 

door het aandeel verdachten per 1000 inwoners (voor alle delicten) in de gemeente te berekenen. 

De  verige kenmerken konden precies op dezelfde manier als in het si m worden geconstrueerd. Ook 

de behandeling van de missende waarden vond op dezelfde manier plaats.

7 Dezelfde bevindingen komen overigens naar voren wanneer alleen naar oordelen van de 

vier  migrantengroepen over de eigen etnische groep wordt gekeken (dus zonder autochtone 

Nederlanders).
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Summary and conclusions

Ethnic concentration and interethnic relations

1. Does the neighbourhood have an impact on interethnic relations?

This study is concerned with the question of whether the ethnic make-up of a neigh-
bourhood determines the interethnic relations within that neighbourhood, both in terms 
of how people interact and how they think about each other. The study therefore includes 
both a behavioural component (actual contact) and an attitudinal component (mutual 
perceptions). The aim is to explore the mutual nature of these relations: not only the 
contacts that non-Western migrants maintain with the indigenous Dutch popula-
tion, but also the extent to which native Dutch citizens have contact with non-Western 
migrants. The same applies for perceptions: we are interested both in how non-Western 
migrants perceive the indigenous Dutch, and vice versa. The study also explores the 
contacts between members of different non-Western groups, and the perceptions that 
these groups have of each other. This is important, because Dutch neighbourhoods with 
high concentrations of ethnic minority residents (‘concentration neighbourhoods’) are 
in most cases multi-ethnic, with many different population groups living together. This 
makes it all the more important to investigate how all these different groups coexist and 
what they think about each other.
The questions raised here impinge on the research findings published some time ago by 
the American political scientist Robert Putnam. His assertion is not only that the focus 
on other ethnic population groups declines in ethnically diverse neighbourhoods, but 
also that people in these neighbourhoods have less trust, willingness to help and con-
tact within their own ethnic group. This study explores the extent to which Putnam’s 
hypothesis applies for the Netherlands.
Dutch government policy takes a very wary stance on ‘concentration neighbourhoods’ 
(v rom/w w i 2009), based on the assumption that there is virtually no contact between 
the original residents and migrants, and concerns about the emergence of ‘parallel 
communities’. To counter this, policymakers argue that measures need to be taken to 
increase the population mix. This study seeks to provide some clarity about the status 
of interethnic relations in the various neighbourhoods and on whether mixing popula-
tion groups contributes to an improvement in those relations. It focuses on the four 
largest non-Western migrant groups in the Netherlands (people of Turkish, Moroccan,. 
Surinamese and Antillean origin) as well as the indigenous Dutch population.

Looking for the neighbourhood effect
This study is thus expressly concerned with the question of whether the immediate resi-
dential setting itself has an influence on interethnic relations; in other words, whether 
living together in a neighbourhood has its own, independent effect on relationships 
between residents. We refer to this as a context or neighbourhood effect. It implies that spa-
tial concentration unleashes certain mechanisms which influence interethnic contacts 
and mutual perceptions. The scientific literature refers to the opportunity for contact 
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as one of these mechanisms. According to this ‘proximity hypothesis’, the expectation 
is that non-Western migrants living in ‘concentration neighbourhoods’ will have fewer 
opportunities to meet – and therefore fewer contacts with – the indigenous Dutch popu-
lation than non-Western migrants who live in mixed and ‘white’ neighbourhoods. The 
same proximity hypothesis predicts the converse for indigenous Dutch citizens: those 
who live in ‘ethnic’ neighbourhoods will have more contacts with migrants because the 
chance of meeting them is greater than in ‘white’ neighbourhoods. Another mecha-
nism which could operate at neighbourhood level according to this theory stresses the 
importance of ‘third parties’, such as relatives or members of one’s own ethnic commu-
nity. The assumption here is that group norms operate more strongly in ‘concentration 
neighbourhoods’ than in neighbourhoods with fewer migrants, and that these norms 
act as an obstacle to contact with the indigenous Dutch. These proximity and group 
norm mechanisms mean that the neighbourhood can have an independent effect in 
explaining differences in interethnic contact between neighbourhoods. It is a neighbour-
hood effect because the explanations cannot be traced to individual characteristics of the 
neighbourhood residents.
Where the explanation can be traced back to those individual characteristics, this is 
described as a compositional effect; the degree of interethnic contact and the nature of 
the mutual perceptions can be attributed to the characteristics of the residents of the 
neighbourhood (e.g. a low education level or weak labour market position). Since the 
characteristics of residents differ across neighbourhoods, we logically see differences 
between neighbourhoods.

The distinction between neighbourhood and compositional effects may appear to be 
an abstract and fairly academic one. Yet this is not the case: whether neighbourhood 
or compositional effects are at work has practical implications for policy. For example, 
if research suggests that there is a neighbourhood effect on interethnic contact and 
mutual perceptions, this may give rise to a policy aimed at creating a more mixed neigh-
bourhood population. On the other hand, if differences in interethnic contact can be 
ascribed (mainly) to characteristics of individual residents, it is logical to invest in those 
people rather than in changing the composition of the neighbourhood population. The 
distinction between neighbourhood and compositional effects is thus important in 
the light of the related policy question: what form of intervention is called for? Should 
efforts be directed more towards changing the composition of the neighbourhood 
population (less ethnic concentration), or towards emancipation of individual residents 
(e.g. better training)? Only if the neighbourhood itself is causing the effects does it make 
sense to try to change the population mix; housing vulnerable groups in another neigh-
bourhood, for example, will then ameliorate the problem. Otherwise, such efforts are 
doing no more than moving the problem elsewhere.
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2. Summary in seven questions and answers

1. How much contact do non-Western migrants and native Dutch citizens have with each 
other?
Compared with other non-Western groups, people of Turkish origin have the most 
frequent contact with members of their own group and the least contact with the 
indigenous Dutch. People of Moroccan origin have more contact with the indigenous 
population than people of Turkish origin, but still much less than those of Surinamese 
and Antillean origin. Table S.1 shows the amount of contact that members of the differ-
ent groups have with indigenous Dutch citizens in their free time.

Table S.1

Frequency of contact with indigenous Dutch citizens in leisure time, by ethnic origin (in percentages)

Turks (n = 1125) Moroccan (N=1033) Surinamese (N=1055) Antilleans (N=993)

never 35 29 14 17
sometimes 46 46 39 34
often 19 25 47 49

Source: scp(sim’06, weighted data)

This group ranking is repeated in each of the domains of contact studied here (including 
leisure time, contact with neighbours and other local residents, contact in associational/
club life and sport, contact via Internet). The focus of group members on their own eth-
nic group increases as the contact becomes more personal and intimate; the percentage 
of non-Western migrants who maintain contact with the indigenous Dutch is greater for 
looser, non-obligatory contacts in leisure time, such as contact with neighbours and in 
the neighbourhood generally, and less when it comes to close friendships and partner 
relationships.

In the workplace, a majority of all migrant groups have contact mainly with the indig-
enous Dutch. Nonetheless, here too there are considerable differences between the 
non-Western groups (table S.2); once again, the ranking of the groups corresponds with 
that for leisure time contacts.

Contacts in one domain correlate with contacts in another; for example, if people have 
more contact with indigenos Dutch citizens at work, they also have more frequent con-
tact in their personal lives.

Citizens of Turkish origin least often have contact with members of other migrant groups, 
supporting the impression that this is a group with a strong inward focus. Citizens of 
Surinamese and Antillean origin have contacts with other non-Western groups more 
often than persons of Turkish origin. Citizens of Moroccan origin occupy an intermedi-
ate position here.
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Table S.2

Contacts at work by non-Western migrants, by ethnic origin (in percentages)

Turkish
(N=540)

Moroccan
(N=463)

Surinamese
(N=659)

Antillean
(N=600)

more contact with own group 21 12 6 5
equal amount of contact with both 32 32 29 19
more contact with indigenous Dutch 47 55 64 76

a Those in paid work were asked with whom they had the most contact.

Source: scp(sim’06, weighted data)

The majority of indigenous Dutch citizens mainly have contacts with other indigenous 
citizens. Contacts with migrants are much less common: more than half the indigenous 
Dutch never have contact with non-Western migrants in their free time, and 70% never 
receive a visit from members of those groups (table S.3).

Table S.3

Contact with migrants in free time and visits by migrants to indigenous Dutch citizens (in percentages) 

(N=1032)

Contact with migrants in free time Visits by migrants

never 52 70
sometimes 38 24
often 10 6

Source: scp(sim’06, weighted data)

2. Is there a relationship between the ethnic composition of the neighbourhood and the 
frequency of contact between non-Western migrants and the indigenous Dutch, and if so, how 
important is that relationship?
There is a clear relationship between living in a concentration neighbourhood and the 
amount of interethnic contact. It is interesting to note that this relationship operates 
in opposing directions for non-Western migrants and indigenous Dutch citizens. The 
ethnic concentration of a neighbourhood limits the degree of interethnic contact by 
non-Western migrants, whereas indigenous Dutch citizens who live in ethnically mixed 
neighbourhoods actually have more contact with non-Western migrants than their 
counterparts who live in ‘white’ neighbourhoods. Figure S.1 shows the relationship 
between the degree of ethnic concentration in the neighbourhood and the percentages 
of the four main migrant groups who have frequent contact with the indigenous Dutch.
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Figure S.1

Percentage who often have contact with the indigenous Dutch in their free time, by percentage of 

non-Western migrants in the neighbourhood and ethnic origin (in percentages)
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Source: scp (sim’06, weighted data)

These findings make no allowance for the possibility of compositional effects. However, 
detailed (multilevel) analyses which control statistically for differences in the characteris-
tics of individual neighbourhood residents support the picture presented here. There is a 
neighbourhood effect: for migrants, the probability that they will maintain contacts with 
indigenous Dutch citizens is smaller in concentration neighbourhoods; by contrast, native 
Dutch citizens living in concentration neighbourhoods are more likely to maintain con-
tacts with migrants. The concentration effects that we find for native Dutch citizens are 
however substantially weaker, and are absent for some contact domains (visits and con-
tacts in associational and club life). Both findings support the proximity theory – though 
more so among migrants than the indigenous Dutch – which posits that the likelihood of 
meeting in the neighbourhood plays a role in the degree of interethnic contact.

For non-Western migrants, ethnic concentration is found to have an effect in all contact 
domains studied (table S.4). Whether we look at contacts at work, in the neighbour-
hood, in leisure time, in club and associational life, whilst playing sport, in terms 
of friendships or having an indigenous Dutch best friend or partner, a higher ethnic 
concentration in the neighbourhood correlates with less contact with the indigenous 
Dutch. At neighbourhood level, this is a more important factor than the socioeconomic 
profile of the neighbourhood (see again table S.4). It is however striking that in a number 
of cases there is a positive correlation between the socioeconomic disadvantage of the 
neighbourhood and the contact between migrants and the indigenous Dutch: migrants 
in socioeconomically weaker neighbourhoods engage in contact with native Dutch 
 citizens and with members of other migrant groups more often (see bottom line in table 
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S.4) than in neighbourhoods with higher socioeconomic status. One explanation could 
lie in the homogeneity theory: people generally prefer contact with others who resemble 
themselves, with education level and socioeconomic position the important distin-
guishing factors alongside ethnicity.

Table S.4

Relationship between percentage of non-Western migrants and socioeconomic disadvantage in the 

neighbourhood and interethnic contacts of migrants (after controlling for other characteristics)

% non-Western migrants  
in the neighbourhood

Socioeconomic disadvantage  
in the neighbourhood

Work contacts - 0
Indigenous neighbours - 0
Indigenous leisure time - (+)
Visits indigenous - 0
Club/associational life - 0
Sport - 0
Internet - 0
Indigenous friends - +
Best friend - 0
Partner - +
Other migrants leisure time 0 +

+ positive correlation; – negative correlation; 0 no correlation; (+) positive correlation, but only 
significant at p <.10

Source: scp (sim’06) 

The degree to which migrants maintain contacts with other migrant groups does not 
however depend on the ethnic concentration in the neighbourhood (see bottom line 
in table S.4). Migrants in concentration neighbourhoods do not differ from migrants in 
‘whiter’ neighbourhoods in the frequency of their contacts with other migrant groups. 
On the other hand, migrants who live in neighbourhoods with a high proportion of 
residents of the same ethnic origin do have less frequent contact with members of other 
migrant groups, probably because they maintain more frequent contact with members 
of their own group.

How important is the neighbourhood effect?
These conclusions are based on (multilevel) analyses which included statistically con-
trolling for an extensive set of individual factors (e.g. education, work, command of the 
Dutch language, length of residence) and for a set of factors relating to the neighbour-
hood and municipality (in addition to the ethnic concentration in the neighbourhood, 
these included the socioeconomic profile of the neighbourhood, the degree of housing 
mobility in the neighbourhood, crime levels in the municipality). The analyses show 
that the degree of ethnic concentration in the neighbourhood is much more impor-
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tant in explaining the differences in interethnic contacts than how socioeconomically 
disadvantaged the neighbourhood is. This applies for contacts by both migrants and 
indigenous Dutch residents. Other characteristics of the neighbourhood and municipal-
ity (e.g. housing mobility, crime figures and living in or outside one of the four largest 
cities (Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht)) are of subordinate importance. 
Broadly speaking, compared with other factors there is a strong relationship between 
the ethnic composition of the neighbourhood and different forms of interethnic con-
tact. These findings thus suggest a substantial neighbourhood effect. Nonetheless, 
individual factors are more important; depending on the domain of contact, between 
85% and 90% of the differences in interethnic contact can be traced to differences in 
individual characteristics. Education level, command of the Dutch language and migra-
tion generation are particularly important explanatory factors.

Minor neighbourhood effects do not mean that the problems in certain 
neighbourhoods are minor
The fact that neighbourhood effects are relatively minor compared with individual factors 
does not mean that there are no problems in the neighbourhood; many neighbourhoods 
with a high concentration of ethnic minorities unmistakably display an accumulation of 
problems. The misunderstandings between researchers and policymakers in this area can 
be considerable (see e.g. Gesthuizen & Veldheer, 2009). Policymakers point to the many 
problems in disadvantaged neighbourhoods; researchers stress that the significance of 
neighbourhood effects in explaining these problems is not great. This appears to suggest 
an opposition, but this is not the case. One possibility need not rule out the other; these 
are really different things that are being talked about. Policymakers observe that many 
problems are concentrated in particular neighbourhoods; researchers point out that 
this is due mainly to the characteristics of the neighbourhood residents, and much less 
to processes in the neighbourhood resulting from the spatial concentration of specific 
population groups. As just explained, our study of the relationship between ethnic con-
centration and interethnic contact shows that both individual characteristics and ethnic 
concentration in the neighbourhood influence the extent of interethnic contact, though 
the bulk of the explanation lies with individual characteristics.

3. What views do non-Western migrants hold about the indigenous Dutch and vice versa?
A majority of both native Dutch citizens and migrants support the idea of cultural diver-
sity in society and equal rights for migrants, but there is also considerable resistance to 
the arrival and presence of (large numbers of ) migrants. In addition, neither migrants 
nor indigenous Dutch citizens are universally positive in their opinions about the social 
climate in the Netherlands with regard to migrants. A fair number of migrants feel 
that they enjoy only limited acceptance in the Netherlands, while a high proportion of 
migrants feel that discrimination is a fairly regular occurrence. As regards interethnic 
distance, both migrants and the indigenous Dutch would object more if their children 
chose a partner of different ethnic origin than if their friends were of different origin. 
It is striking that, whereas migrants are generally positive in their views on interethnic 
friendships for their children, they more often have difficulty with the idea of their 
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children having an indigenous Dutch partner. This will often be a religiously based 
objection. Table S.5 contains a selection of findings on perceived acceptance and mutual 
perceptions.

Table S.5

Selection of items on mutual perceptions and perceived acceptance, by ethnic origin 

Turkish Moroccan
Suri-
namese Antillean

indigenous 
Dutch

Attitudes to migrants (% agree/agree strongly)

It is good for a society to consist of people from 
different cultures 83 94 94 90 78

There are too many migrants living in the 
 Netherlands 58 37 34 36 44

It is bad for a neighbourhood if lots of migrants 
go to live there 60 58 56 52 67
Perceived acceptance (% agree/agree strongly)

Migrants in the Netherlands are given every 
 opportunity 37 40 51 38 43

Perceived discrimination (% occasionally and 
often/very often)
Personally experienced discrimination 41 38 33 41
Ethnic distance (% mind/mind greatly)
Would mind if children chose partner of Dutch/
ethnic origin 40 35 5 3 22

Source: scp (sim’06, weighted data)

On average, native Dutch citizens are most negative about people of Moroccan and 
Antillean origin, and are milder in their views about those of Surinamese and Turkish 
origin. The same twofold division is found in migrant groups, so that both migrants and 
the indigenous Dutch apply the same ranking when assessing other ethnic groups; the 
indigenous group is placed highest in the hierarchy, followed by those of Surinamese, 
Turkish, Moroccan and Antillean origin, for whom the least positive views are reserved.

4. Is there a relationship between the ethnic composition of the neighbourhood and (different 
aspects of ) mutual perceptions; if so, how important is that relationship?
The ethnic composition of the neighbourhood is found to have an effect on mutual 
perceptions, but much weaker than the effect on interethnic contact. In the first place, 
this neighbourhood characteristic only plays a role in explaining the views of migrants, 
not those of indigenous Dutch residents. Second, the neighbourhood effects are weaker 
than in the analyses of interethnic contact. Furthermore, the ethnic composition of the 
neighbourhood does not have an effect on all aspects of mutual perceptions. This is evi-
dent from the descriptive data, and figure S.2 shows that the ethnic composition of the 
neighbourhood has virtually no impact on the degree of perceived acceptance.
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Figure S.2

Perceived acceptance of migrants, by percentage of non-Western migrants in the neighbourhood and 

ethnic origin (averages on a scale from 1 (low acceptance) to 5 (high acceptance))b
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a wing to the small number of indigenous Dutch residents in these categories (n < 100), the cells 25-
50% and> 50% have been combined in a category > 25%.

b cale based on the four items with a Cronbach’s alpha of 0.79.

Source: scp (sim’06, weighted data)

Figure S.3

Opinions on the native Dutch, by percentage of non-Western migrants in the residential neighbourhood 

and ethnic origin (averages on a scale from 0 (very negative feelings) to 100 (very positive feelings))
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By contrast, an effect is visible when it comes to the attitudes of non-Western migrants 
towards the indigenous Dutch; those who live in ‘ethnic’ neighbourhoods have more 
negative opinions about the native Dutch than those who live in mixed and ‘white’ 
neighbourhoods (figure S.3)

This latter finding is supported by the multilevel analyses, which show a neighbourhood 
effect on attitudes of non-Western migrants to the indigenous Dutch and to members of 
other minority groups. However, no ‘net’ neighbourhood effects are found on the other 
dimensions of perceptions (table S.6).

Table S.6

Relationship between percentage of non-Western migrants in the neighbourhood, socioeconomic 

disadvantage, change in the percentage of non-Western migrants in the neighbourhood and views of 

migrants, after controlling for individual and contextual characteristics

% non-Western 
migrants in the 
neighbourhood

Change in % 
migrants in the 
neighbourhood

Socioeconomic 
disadvantage in the 
neighbourhood

Perceived acceptance 0 0 0
Personally experienced discrimination 0 - -
Perception of discrimination in general 0 - 0
Desired distance from indigenous Dutch 0 0 0
Attitude to other migrant groups - 0 0
Attitude to indigenous Dutch - - 0
Stereotypical views of indigenous Dutch 0 - 0

+ positive correlation; – negative correlation; 0 no correlation

Source: scp (sim’06) 

In addition to ethnic composition, changes in the percentage of migrants in the neigh-
bourhood (i.e. the number of non-Western migrants moving into the neighbourhood 
over the last five years) is found to be an explanatory factor for differences on several 
indicators. Living in such neighbourhoods contributes to a higher degree of per-
ceived discrimination and less favourable views about the indigenous population. The 
socioeconomic status of the neighbourhood is important on only one dimension of 
perceptions, namely the perception of discrimination: migrants in socioeconomically 
weaker neighbourhoods more often feel discriminated against. The neighbourhood 
effects found – ethnic composition of the neighbourhood, increase in percentage of 
non-Western migrants in the neighbourhood and socioeconomic profile of the neigh-
bourhood – are all negative.
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Interethnic contact and mutual perceptions
The relationship found between the ethnic profile of the neighbourhood and the atti-
tudes of non-Western migrants to the indigenous Dutch disappears after controlling 
for differences in interethnic contact. Put differently, non-Western migrants living in 
neighbourhoods with a high concentration of ethnic minorities more often have nega-
tive views about the indigenous Dutch because they have less frequent contact with 
them. Although it is difficult to determine the causal direction – does more contact lead 
to more positive views or do more positive views lead to more contact? – the findings 
appear to support the contact hypothesis: unknown equals unloved.
When it comes to the attitudes of migrants to other migrant groups, however, we find 
no support for the contact hypothesis. The more migrants that live in the neighbour-
hood, the more negative they are about other migrant groups. This points more in the 
direction of the ethnic conflict theory (these other groups represent a bigger perceived 
threat).

No neighbourhood effects for indigenous Dutch residents
The neighbourhood is found to have no effect on the views of indigenous Dutch citi-
zens, whether we consider ethnic concentration, changes in that concentration or the 
socioeconomic status of the neighbourhood. There are also no clear indications that 
concentration effects are stronger in poor neighbourhoods or that there is a threshold 
value above which the percentage of migrants does have a negative effect on the views of 
the indigenous Dutch. An important reservation here is that the data used include rela-
tively few indigenous Dutch residents of neighbourhoods where more than 50% of the 
population are non-Western migrants. This could also explain the absence of neighbour-
hood effects. Earlier research has by contrast found some of these effects; it was found 
that indigenous Dutch residents living in mixed neighbourhoods have more positive 
views of migrants in society than those living in predominantly ‘white’ or ‘black’ neigh-
bourhoods (Gijsberts & Dagevos 2005).

How important is the neighbourhood effect?
All things considered, the neighbourhood effect on mutual perceptions is fairly weak, 
and is considerably weaker than the effect on interethnic contact. The vast majority (90% 
and more) of the variance is found at individual level; compared with these individual 
effects, the neighbourhood effects are weaker and are not observed on all perception 
indicators (and were not found at all for the indigenous Dutch in this study).

5. To what extent are Putnam’s predictions also valid in the Netherlands?
The American political scientist Robert Putnam has caused quite a stir in recent years 
with his analysis of neighbourhood effects. According to Putnam, ethnic diversity in a 
residential setting not only has a negative effect on trust in other ethnic groups, but also 
on people’s trust in their own ethnic group. His assertion is that people living in neigh-
bourhoods with a high ethnic concentration withdraw into their shells, avoid contact 
with others and stop trusting anyone. In our study we attempted to determine whether 
this ‘constrict theory’ also holds for the Netherlands. With respect to non-Western 
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migrants it is found not to be the case that the more ethnically diverse the neighbour-
hood is, the less contact non-Western migrants have with their own group. In fact, quite 
the reverse is found: the more non-Western migrants there are in the neighbourhood, 
the more contact migrants have with their own ethnic group. Unfortunately, we were 
unable to perform a comparable analysis for indigenous Dutch citizens.
Another prediction is that people living in ‘black’ neighbourhoods have low trust in 
their own group. No data are available on this, though it was possible to investigate 
whether ethnic concentration correlates with people having more negative views about 
their own group, measured using an ‘emotions thermometer’. The findings provide no 
indication that the constrict theory applies for the Dutch situation; neither the ethnic 
concentration nor the degree of socioeconomic disadvantage in the neighbourhood play 
a role in how people view their own ethnic group. This applies both for the indigenous 
Dutch and for the four major migrant groups. It is thus not the case that people in ‘black’ 
neighbourhoods or in neighbourhoods with greater socioeconomic disadvantage have a 
more negative attitude towards their own ethnic group.
More in line with Putnam’s work is the finding of this study that the ethnic character of 
the neighbourhood influences the extent of interethnic contact. Another of Putnam’s 
predictions is that ethnic diversity in the neighbourhood has a negative impact on social 
trust. Numerous studies in the Netherlands provide no support for this notion (e.g. 
Gijsberts et al. 2008; Völker 2008). Another reason for treating Putnam’s predictions with 
some caution in applying them to the Dutch situation is that in the Dutch research – and 
for that matter in Putnam’s research as well – individual characteristics are generally 
found to be more important than neighbourhood characteristics. Moreover, analyses in 
the present study show that the effects of the neighbourhood on various indicators of 
perceptions are limited, and entirely absent among the indigenous Dutch population. 
Finally, the finding that indigenous Dutch residents of neighbourhoods with a high 
concentration of ethnic minorities have relatively frequent contacts with non-Western 
migrants is also at odds with the picture proposed by Putnam.

6. Is enough known about the significance of neighbourhood effects?
An inventory of Dutch studies that was carried out for this report shows that the research 
on neighbourhood effects has been steadily improving over the last ten to 15 years. The 
present study also takes a number of strides forward, in that it studies more domains of 
contact and perceptions. It covers a varied range of neighbourhood characteristics, with 
the socioeconomic status of the neighbourhood as the main addition; it attempts to take 
into account the mutual correlation between neighbourhood characteristics; and the 
delineation of neighbourhoods is more refined and provides a better match than earlier 
studies with what residents themselves consider to be a neighbourhood. Despite this, 
a number of questions remain unanswered. For example, relatively little is still known 
in the Netherlands about neighbourhood effects on socioeconomic position, on the 
acquisition of the Dutch language and on religious behaviour. There are also gaps in the 
knowledge about the mechanisms that cause neighbourhood effects. There are several 
theories suggesting what those mechanisms might be (proximity, ethnic composition, 
contact, social control), but precisely which of these have an influence, and how, is 
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unclear. Perhaps the biggest problem concerns the question of the causal direction of 
the relationships found. The present study is based on data which were all gathered at 
the same time. Selection effects could have affected the findings, causing any neighbour-
hood effects found to be overestimated. On the other hand, an attempt was made in the 
analyses to control for this as far as possible (control variable for selection effects). This 
is undoubtedly an improvement compared with earlier research, but ultimately panel 
data would be needed to take another step forward.

7. What implications do the findings of this study have for policy?
Consensus was reached some time ago on the need for policy interventions in neigh-
bourhoods with a high concentration of non-Western migrants. In the most recent letter 
on integration from the Dutch Minister for Housing, Communities and Integration, 
the problems of segregation and spatial concentration receive wide attention and are 
regarded as having a negative impact on interethnic relations. The policy of central gov-
ernment and the large cities has accordingly been focused for some time on achieving a 
differentiated population mix at neighbourhood level.
What implications do the findings of this study have for present policy? Does the current 
approach offer the best option or are better alternatives possible? To provide a useful 
answer to this it is necessary in the first place to determine what consequences can be 
attributed to the geographical concentration of non-Western groups. The present study 
shows that there is a substantial neighbourhood effect in the form of the influence of 
the ethnic composition of the neighbourhood on the amount of interethnic contact. 
Non-Western migrants living in neighbourhoods with a high ethnic concentration have 
less contact with indigenous Dutch residents than non-Western migrants living in mixed 
or ‘white’ neighbourhoods. There is a neighbourhood effect which is separate from the 
characteristics of individual neighbourhood residents such as a low education level or 
poor command of the Dutch language. In theory, this means that moving these people 
to a ‘white’ neighbourhood would lead to more contact with indigenous Dutch resi-
dents. The effect of ‘black’ neighbourhoods is precisely the opposite for the indigenous 
Dutch: they have more contact with migrants than if they lived in a ‘white’ neighbour-
hood. This leads to the conclusion that having more indigenous Dutch residents living 
in ethnic ‘concentration neighbourhoods’ will lead to more interethnic contact.
The influence of the neighbourhood on the views of non-Western migrants towards the 
Netherlands and the indigenous Dutch is relatively minor. Nonetheless, non-Western 
migrants living in ‘black’ neighbourhoods are found to have more negative views about 
the indigenous Dutch than non-Western migrants living in mixed and ‘white’ neigh-
bourhoods.
Other research shows that ethnic concentration has effects in the areas of crime and 
safety and in relation to cohesion in the neighbourhood, as measured among other 
things by contacts in the neighbourhood and how these are appreciated. Dutch research 
does not show a clear correlation between the ethnic composition of the neighbourhood 
and the socioeconomic position of individuals. Individual characteristics, and in par-
ticular education level, are much more important than neighbourhood characteristics in 
determining the risks of things such as unemployment, benefit dependency and poverty.
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There are neighbourhood effects, then; but do they provide sufficient justification for 
policy aimed specifically at the neighbourhood? The answer to this question should in 
the first place provide clarity as to whether the neighbourhood effects found give rise to 
a social problem. This is obvious with regard to crime and safety, but opinions diverge 
when it comes to the amount of interethnic contact. The extent to which the sparse 
contacts between non-Western migrants and the indigenous Dutch actually constitute a 
problem could also be cause for reflection. Differentiation between social groups is after 
all also a fact in other areas of life and along other dividing lines. For example, well-edu-
cated people mainly interact with other well-educated people, and this is not regarded 
as a major social problem. However, in our view this should not lead too readily to the 
conclusion that lack of contact between non-Western migrants and indigenous Dutch 
citizens is unproblematic. Clear relationships – which have been empirically observed in 
this study – are found between mutual contact and mutual perceptions. Familiarity does 
not after all breed contempt, it would appear. Moreover, interethnic contacts correlate 
with a good command of the Dutch language, with feeling at home in and identifying 
with the Netherlands; and there are also correlations (albeit weak) with labour market 
opportunities (see e.g. Dagevos & Gijsberts 2008). There are therefore good reasons for 
policymakers to invest in promoting mutual contact and acceptance.

The next question is whether this should be achieved through (differentiation) policy 
directed specifically at the neighbourhood. The findings of the present study show that 
differences in individual characteristics are much more important than differences in 
neighbourhood characteristics. This observation highlights the importance of policy 
designed mainly to influence the characteristics of individual residents. This study 
shows that employment, education level, command of the Dutch language and migra-
tion generation are important variables which explain differences in contact with and 
perceptions of the indigenous Dutch. There is moreover a relationship between intereth-
nic contact across the different domains: someone who has contact with a person from 
another ethnic group through their work will also often have such contact in their 
leisure time. It follows from this that education, labour market and civic integration 
policy can make an important contribution here. In addition, the policy of restricting 
immigration offers an opportunity for improving interethnic relations: a new influx 
of first-generation migrants generally leads to more ethnic concentration and reduces 
interethnic contact.

Interethnic contact can of course take place in domains other than the neighbourhood. 
This study shows that members of different ethnic groups come into contact with each 
other at work, for example. This is another reason for promoting the labour market 
position of non-Western migrants. All manner of initiatives have also been taken in the 
volunteering sector and in club and associational life (sport). At municipal level, there 
is a wide range of projects and initiatives designed to foster interethnic contact, though 
there is great uncertainty about how effective they are (Gijsberts & Dagevos 2007).
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There are also good reasons for trying to change the population mix in concentra-
tion neighbourhoods and in ‘white’ neighbourhoods. A few years ago, Uitermark and 
Duivendak (2005) highlighted an interesting discrepancy between researchers and 
policymakers. Many researchers are, to put it mildly, nervous about proposing a popu-
lation differentiation policy. Since neighbourhood effects are often small or absent, 
they believe that the money invested in the neighbourhood would be better spent on 
education and labour market policy. By contrast, policymakers do not focus so much on 
the effects of the neighbourhood on individual positioning and integration, but think 
primarily at the level of the neighbourhood, which they believe must be liveable, safe 
and in good economic health. This requires the influx of higher income groups, which 
in turn demands restructuring of the housing stock. This leads many policymakers to 
think in terms of changing the neighbourhood population mix. To this we would add 
research results which, at least when it comes to interethnic contact, suggest signifi-
cant neighbourhood effects. Different ways can be sought of changing the population 
mix in neighbourhoods (for more detail see Dagevos 2009; Gijsberts & Dagevos 2007). 
One avenue is through mixed housing construction: more expensive homes in cheap 
neighbourhoods, but also cheap homes in more expensive areas. Differentiation can 
also be promoted through intelligent and inventive forms of housing allocation. In the 
rented sector, homes are largely allocated via the ‘advertisement model’ (in which vacant 
homes are advertised and prospective tenants can respond). This model has virtually 
ended discrimination on the institutional housing market (Kullberg et al. 2009). This 
is an important achievement, though this model also has its drawbacks. Without going 
into detail here, there are indications that this allocation system exacerbates spatial 
concentration. New housing allocation variants appear to counter this trend and experi-
ments are currently taking place at several locations throughout the Netherlands. There 
is also promise in the establishment of housing allocation agreements between major 
cities and peripheral municipalities and in building of more expensive homes in the 
central municipality and cheaper homes in the peripheral municipalities.
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