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Voorwoord

In Nederland zijn de laatste jaren tal van initiatieven ontstaan die erop zijn gericht 
om concentraties etnische minderheden in woonwijken te verminderen. Bovendien 
wordt op allerlei manieren getracht verschillende bevolkingsgroepen met elkaar 
in contact te brengen. Gescheiden wonen en niet met elkaar omgaan hangen sterk 
met elkaar samen, zo is gebleken uit eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) en anderen. Daarom stellen we beide thema’s in één rapport aan de 
orde.

Het resultaat van de intensieve beleidsaandacht van de laatste jaren is een veelheid 
aan initiatieven en projecten. Om zicht te krijgen op aard en werking van deze inter-
venties is een uitgebreide literatuurstudie verricht van Nederlandse en buitenlandse 
bronnen. Deze inventarisatie moet antwoord geven op twee vragen: wat wordt er 
gedaan en wat werkt? De studie is uitgevoerd op verzoek van de Directie Inburgering 
en Integratie (di&i) van het ministerie van Justitie.

Graag bedank ik, mede namens de auteurs, de volgende externe deskundigen voor 
hun nuttige commentaar op eerdere versies van dit rapport: dr. Gideon Bolt
(Geografi e/uu), drs. Radboud Engbersen en drs. Matthijs Uyterlinde (nizw), 
dr. Reinout Kleinhans en drs. Wenda van der Laan Bouma-Doff (otb), dr. Jeroen 
van der Veer (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) en drs. Arjen Verweij 
(ministerie van vrom). Ook een woord van dank aan Roxane Linger, die een groot 
deel van de internationale literatuur verzamelde.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van 
interetnische contacten. Een samenvatting in tien vragen en 
antwoorden

Deze studie inventariseert beleidsinterventies die een bijdrage zouden kunnen 
leveren aan het tegengaan van de woonconcentratie van etnische minderheden en 
het bevorderen van interetnische contacten tussen etnische minderheden en de 
autochtone bevolking. Deze inventarisatie, die zowel interventies in Nederland als 
daarbuiten omvat, moet antwoord geven op twee vragen: wat is er en wat werkt? De  
studie is uitgevoerd op verzoek van de Directie Inburgering en Integratie (DI&I) van 
het ministerie van Justitie.

In de afgelopen jaren wordt de woonconcentratie van allochtonen in Nederland 
steeds vaker gezien als teken én als oorzaak van de falende integratie van deze 
groepen. Het bij elkaar wonen van allochtonen in (achterstands)wijken zou scha-
delijk zijn voor de integratie. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt deze claim 
maar gedeeltelijk. Anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten laat onderzoek in 
Nederland nauwelijks samenhang zien tussen het wonen in concentratiewijken en 
bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie van allochtonen. Een duidelijker relatie blijkt er 
te bestaan tussen geconcentreerd wonen en de sociaalculturele integratie: alloch-
tonen in concentratiewijken onderhouden minder vaak contacten met autochtonen 
dan allochtonen die in witte wijken wonen.

Het streven naar meer etnische spreiding krijgt geen directe vertaling in het 
beleid. Het aangrijpingspunt is doorgaans de bevordering van de sociaaleconomi-
sche differentiatie van achterstandswijken, hoewel daarmee soms ook etnische 
concentratie wordt bedoeld.

Beleidsaandacht voor de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen heeft een 
hoge vlucht genomen na de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo 
van Gogh in 2004. Meer dan ooit kwamen spanningen tussen bevolkingsgroepen 
aan de oppervlakte. Het idee van een vreedzame multi-etnische samenleving, dat in 
de jaren daarvoor al behoorlijk aangetast was, lag aan diggelen. De vrees voor radica-
lisering en verdere polarisatie heeft ertoe geleid dat op nationaal en lokaal niveau tal 
van initiatieven zijn ontstaan om de contacten tussen allochtonen en autochtonen te 
stimuleren opdat het wederzijds begrip en de onderlinge samenhang zouden worden 
versterkt.

Om zicht te krijgen op de aard en de werking van interventies hebben we een 
uitgebreide literatuurstudie verricht naar Nederlandse en buitenlandse bronnen. 
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We vatten de bevindingen samen en geven antwoord op tien vragen: vijf over 
etnische concentratie en vijf over interetnische contacten.

Etnische concentratie tegengaan

1 Welk beleid voert men in Nederland om de woonconcentratie van etnische 
minderheden tegen te gaan?

Strikt genomen wordt dergelijk beleid niet gevoerd. Etniciteit als aangrijpingspunt 
om de spreiding van allochtonen te bevorderen, bestaat in Nederland niet meer. Het 
wordt in elk geval niet meer op die wijze in het beleid geformuleerd. Onder meer 
op grond van ervaringen uit de jaren zeventig, toen de rechter dergelijk beleid als 
discriminatoir afwees, hanteert het beleid sociaal economische verschillen als uit-
gangspunt. Als enige uitzondering geldt misschien de toewijzing van woningen door 
gemeenten aan vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders); deze regeling 
is expliciet gericht op allochtone groepen.

We onderscheiden drie typen interventies die beogen de sociaaleconomische dif-
ferentiatie van wijken te vergroten.

Toegang beperken
De gemeente Rotterdam heeft vorig jaar op grond van de zogenoemde Rotterdamwet 
een aantal wijken en straten aangewezen die niet toegankelijk zijn voor personen 
met een laag inkomen van buiten de regio Rotterdam. Ook de gemeente Culem-
borg hanteert voor een wijk inkomensgrenzen om lage-inkomensgroepen te weren. 
Hoewel de hoogte van het inkomen maatgevend is, is de directe aanleiding de wens 
om de instroom van allochtonen te beperken.

De gemeente Rotterdam heeft eerder beleid gevoerd om wijken ‘op slot’ te doen 
voor allochtonen. In het begin van de jaren zeventig heeft het gemeentebestuur 
gepoogd om woningen niet langer toe te wijzen aan Turken, Marokkanen, Surina-
mers en Antillianen, wanneer in wijken al meer dan 5% van deze groepen woonden. 
De rechter heeft deze maatregel vrij snel na invoering verboden. In het begin van de 
jaren tachtig kende Rotterdam korte tijd het beleid om buitenlanders bij voorkeur 
een woning toe te wijzen in wijken met een laag aandeel (toen 16%) buitenlanders. 
Doorgaans betekende deze zogenoemde gebundelde deconcentratie een verhuizing 
naar een buitenwijk.

Meer hogere inkomens/autochtonen in concentratiewijken
Via fysieke ingrepen en aanpassingen in de woningtoewijzing is getracht het aandeel 
hogere inkomens c.q. autochtonen in achterstandswijken te vergroten. Herstruc-
turering is hier verreweg de belangrijkste interventie: door sloop, samenvoeging 
en nieuwbouw tracht men de woningvoorraad zodanig te differentiëren dat zij ook 
aantrekkelijk is voor meer welgestelde huishoudens. Een speciale vorm van herstruc-
turering betreft de zogenoemde klushuizen in de gemeente Rotterdam. Deze huizen 
worden gratis of tegen een lage prijs aangeboden op voorwaarde dat de bewoners 
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zelf fors investeren in renovatie van de panden. Ook het meer spontane proces van 
gentrifi cation leidt ertoe dat de bevolkingssamenstelling van wijken verandert.

De Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft de maximum inkomensgrenzen voor 
goedkopere huurwoningen laten vervallen, zodat ook hogere inkomens toegang 
hebben tot deze woningen. Utrecht kent het zogenoemde leefstijlexperiment. In een 
aantal fl atcomplexen gaat een deel van de woningen naar ‘kansrijke’ huishoudens. 
Tot slot bestaat er sinds enkele jaren het beleid om sociale-huurwoningen te verko-
pen. Dit kan een meer koopkrachtige vraag naar achterstandswijken lokken.

Meer lagere inkomens/allochtonen in witte wijken
Al genoemd is de toewijzing van woningen aan statushouders door alle gemeen-
ten in Nederland die naar rato van het aantal inwoners woningen ter beschikking 
moeten stellen. De facto komt deze regeling neer op een spreidingsbeleid over het 
land. Dit gold ook voor de Regeling Rijksvoorkeurswoningen, in de periode 1975-
1985 van toepassing op recent in Nederland gearriveerde Surinamers en Antillianen. 
Zij konden via deze regeling een woning toegewezen krijgen. Aangezien de vier grote 
steden van deze regeling uitgezonderd waren, leidde dit tot spreiding van Surina-
mers en Antillianen. Het uiteindelijk effect was beperkt. Lang niet alle Surinamers 
en Antillianen hebben van de regeling gebruik gemaakt en velen zijn op een gegeven 
moment toch verhuisd naar een van de grote steden. In 1995 is deze regeling afge-
schaft.

Beleid dat zo duidelijk aangrijpt op de etnische achtergrond van woningzoeken-
den wordt in Nederland al enige tijd niet meer gevoerd. Wel zijn er verschillende, wat 
experimentele, regelingen die proberen de keuzevrijheid van lage-inkomensgroepen 
te vergroten. Huurkortingen bijvoorbeeld, die, anders dan huursubsidie, uitsluitend 
gerelateerd zijn aan de hoogte van het inkomen. Verder is er het lotingmodel, dat 
personen met een korte woonduur – onder wie veel allochtonen – minder op achter-
stand zet dan het nog steeds veel gehanteerde aanbodmodel. In het aanbodmodel 
kunnen woningzoekenden zelf reageren op vrijkomende woningen. Toewijzing vindt 
plaats op grond van inschrijvingsduur, omvang van het huishouden en hoogte van 
inkomen. Het aanbodmodel kwam in de plaats van het distributiemodel, dat veel 
ruimte bood voor ongelijke behandeling van etnische minderheden. Het aanbod-
model nam dit bezwaar weg, zonder dat dit overigens betekent dat dit model een 
duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de vermindering van concentratie.

Een laatste voorbeeld is het zogenoemde ‘gespiegeld bouwen’, wat in de praktijk 
meestal betekent dat in Vinex-locaties 30% van de nieuwbouw uit sociale-huur-
woningen bestaat.

Autochtonen naar concentratiewijken én allochtonen naar witte wijken
We hebben ook maatregelen aangetroffen die verschillende interventies combine-
ren. De regio Haaglanden kent al geruime tijd een integrale aanpak die gespiegeld 
bouwen combineert met gerichte toewijzing aan lage-inkomensgroepen. In de rand-
gemeenten worden meer sociale-huurwoningen gebouwd en wordt minder gesloopt 
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en verkocht. In Den Haag en Delft gebeurt het tegenovergestelde: sloop van corpo-
ratiewoningen en bouw van meer middeldure koopwoningen. Daarnaast hebben de 
Haagland-gemeenten afgesproken dat de randgemeenten relatief meer lage-
inkomensgroepen huisvesten en Den Haag juist minder.

Onderstaande tabel vat de door ons aangetroffen interventies samen.

Interventies in Nederland om etnische concentratie tegen te gaan

woningtoewijzing fysieke ingrepen

1. toegang belemmeren – gebundelde deconcentratie
– inkomensgrenzen

niet aangetroffen

2. aandeel ‘rijken’/autochtonen 
omhoog in achterstandswijken

– loslaten maximum 
inkomensgrenzen

– toewijzing aan hoge inkomens/
kleine huishoudens

– herstructurering
– klushuizen
– gentrifi cation

3. aandeel ‘armen’/allochtonen 
omhoog in witte wijken

– Rijksvoorkeurswoningen/ 
toewijzing aan statushouders

– aanbodmodel
– lotingmodel
– huurkortingen

– gespiegeld bouwen

2 Wat is er bekend over de effectiviteit van interventies in Nederland gericht op het 
tegengaan van etnische concentratie?

Eigenlijk weten we daar niet zo veel over, want er bestaat op dit terrein zeer weinig 
evaluatieonderzoek in Nederland. Voor zover het is uitgevoerd kan het de toets der 
methodologische kritiek zelden doorstaan en heeft het vaak betrekking op veran-
deringen in de sociaaleconomische samenstelling van wijken. Kunnen we dan niets 
zeggen? Toch wel. In het overzicht geven we een meer kwalitatieve inschatting van 
de werking van de gevonden interventies.

Hoewel de veranderingen langzaam gaan, is een grotere sociaaleconomische men-
ging nauwelijks denkbaar zonder gerichte herstructurering die leidt tot een meer 
gedifferentieerde woningvoorraad. Er zijn tamelijk sterke aanwijzingen dat de sloop 
van sociale huur en de bouw van koopwoningen tot de instroom leiden van meer 
kapitaalkrachtige bewoners. Ook is de relatieve groei van het aandeel allochtonen in 
dergelijke wijken meestal lager dan daarbuiten. De verschillen in veranderingen van 
de etnische samenstelling van wijken zijn echter betrekkelijk gering. Waarschijnlijk 
heeft de opkomst van de allochtone middenklasse hiermee te maken: zij komt graag 
in aanmerking voor nieuwbouw in geherstructureerde wijken.
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Overzicht van Nederlandse interventies en indicaties voor effectiviteit

interventie leidt tot etnisch meer gemengde wijken?

1. toegang belemmeren: quotering

inkomensgrenzen R’dam (experiment) geen effecten op aandeel allochtonen; er zijn aanwijzingen 
dat lage-inkomensgroepen minder toegang hebben tot de 
aangewezen straten.

inkomensgrenzen R’dam (wet) effecten op etnische en inkomenssegregatie nog niet bekend.

inkomensgrenzen (Culemborg) effecten op etnische en inkomenssegregatie niet bekend.

gebundelde deconcentratie op beperkte schaal verhuizingen van allochtonen naar 
buitenwijken.

2. autochtonen naar concentratiewijken

loslaten maximum inkomensgrenzen (Bos en 
Lommer)

effecten op etnische segregatie onbekend; in Bos en Lommer 
nauwelijks invloed op inkomenssegregatie.

toewijzing aan hoge inkomens en kleine 
huishoudens (Utrecht)

effecten op etnische en inkomenssegregatie niet bekend.

herstructurering in herstructureringswijken lagere relatieve groei van aandeel 
allochtonen; mede door aantrekkingskracht van duurdere 
woningen op allochtone middenklasse zijn de veranderingen 
in etnische samenstelling van herstructureringswijken echter 
beperkt. 

klushuizen ja, zij het dat ook hoger opgeleide allochtonen op deze huizen 
afkomen; toename sociaaleconomische differentiatie van 
achterstandswijken. 

gentrifi cation effecten op etnische segregatie onbekend; beleid leidt tot 
sociaaleconomische menging van wijk.

verkoop sociale-huurwoningen. over het geheel genomen niet; verkoop van sociale-
huurwoningen oefent grote aantrekkingskracht uit op 
allochtone middenklasse.

3. allochtonen naar witte wijken

Rijksvoorkeurswoningen en toewijzing aan 
statushouders

ja, zij het dat aanvankelijke spreiding in hoge mate teniet wordt 
gedaan door verhuizingen naar de grote steden.

distributiemodel nee

aanbodmodel nee

lotingmodel effecten op etnische segregatie onbekend; er lijkt sprake van 
een lichte afname van inkomenssegregatie.

huren met korting effecten op etnische segregatie onbekend; beleid leidt tot 
sociaal-economische menging van wijk.

optiemodel met huurkorting effecten op etnische segregatie onbekend; mogelijk effect op 
afname inkomenssegregatie.

4. combinatie-interventie

herstructurering, ‘gespiegeld’ bouwen en 
woningtoewijzing

effecten op etnische segregatie onbekend; beleid leidt tot 
sociaal-economische menging; afname sociale-woningbouw 
en lage inkomens in Den Haag, stijging sociale-woningbouw in 
sommige omliggende gemeenten. 
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Interessant zijn verder allerlei initiatieven op het terrein van de woonruimteverde-
ling. Autochtonen/hogere-inkomensgroepen worden naar achterstandswijken gelokt 
door de maximum inkomensgrenzen los te laten en sociale-huurwoningen expliciet 
voor hen te bestemmen. Om de keuzevrijheid van lage-inkomensgroepen te vergro-
ten zijn er experimenten gaande met vormen van woonruimteverdeling. Een nadeel 
van het veel gebruikte aanbodmodel is dat inkomensgroepen uitsluitend toegang 
hebben tot bepaalde woningen en dus tot bepaalde buurten. Door huurkortingen aan 
te bieden komt in theorie een breder arsenaal aan woningen beschikbaar. Gemid-
deld is de inschrijvings- of woonduur van allochtonen betrekkelijk kort, wat de 
keuze voor woningen en dus voor wijken beperkt, met segregatie als gevolg. In het 
lotingmodel speelt inschrijvingsduur geen rol: voor iedereen gelijke kansen. Armen 
naar rijke wijken en rijken naar arme wijken is dus het streven. De eerste resultaten 
zijn bescheiden. Hoge-inkomensgroepen laten zich maar moeizaam verleiden om 
in achterstandswijken te gaan wonen. Of nieuwe modellen van woonruimteverde-
ling tot minder segregatie leiden, is moeilijk te zeggen. Niettemin kunnen dergelijke 
initiatieven niet zomaar terzijde worden geschoven. Ze zijn betrekkelijk nieuw en 
kleinschalig van karakter. Nader onderzoek moet duidelijk maken welke knelpunten 
er bestaan en of er misschien meer dwang en drang dan wel voorlichting, verleiding 
of begeleiding noodzakelijk is. Dan kan ook een gerichte keuze worden gemaakt om 
bepaalde initiatieven op grotere schaal toe te passen.

Verder lijken aanpakken veelbelovend die herstructurering en woonruimteverde-
ling combineren, zoals in de regio Haaglanden gebeurt. Getracht wordt om lagere 
inkomensgroepen over een groter gebied – dat wil zeggen vanuit Den Haag naar de 
randgemeenten – te spreiden. Daarbij wordt gedifferentieerd gebouwd in combinatie 
met gerichte afspraken tussen gemeenten over de verdeling van woonruimte. Wat 
dit project ook duidelijk maakt is dat spreiding van lage-inkomensgroepen een zaak 
van lange adem is. Het beleid in de regio Haaglanden loopt al bijna tien jaar en de 
verschuivingen in woningvoorraad en bevolkingssamenstelling zijn nog betrekkelijk 
beperkt.

De maatregel om nieuwkomers in Nederland door woningtoewijzing te spreiden 
over het land lijkt geen duurzame effecten te hebben. Veel Surinamers, Antillianen 
en recente nieuwkomers verhuizen na verloop van tijd toch naar de grote steden, 
omdat familie en vrienden daar wonen en opleidings- en arbeidskansen er groter 
zijn.

De Rotterdamwet is veelbesproken, maar de reikwijdte ervan is op dit moment 
klein. Grootschalige veranderingen in de etnische samenstelling van de betreffende 
wijken zijn dus niet te verwachten.

3 Wat gebeurt er in het buitenland om etnische concentratie tegen te gaan?
Duidelijk is dat in veel landen ruimtelijke concentraties van etnische minderheden 
als een probleem worden gezien en er op enigerlei wijze beleid tegen wordt ontwik-
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keld. Anders dan in Nederland is in het buitenland etniciteit vaak wel het aangrij-
pingspunt. We zijn op onze zoektocht voornamelijk interventies tegengekomen in 
de ons omringende landen en in de Verenigde Staten. Daarnaast vormt Singapore 
– vanwege de extreem doorgevoerde planmatigheid van de samenleving – een inte-
ressante case.

Toegang beperken
In het buitenland zijn tal van maatregelen genomen om de toegang van immigran-
ten in bepaalde gebieden tegen te gaan door vestigingsquota in te stellen. In tegen-
stelling tot Nederland is dit beleid expliciet in etnische termen gedefi nieerd. De 
doelstelling van dergelijk beleid is niet altijd integratie bevorderen of gettovorming 
bestrijden; soms is het vooral een vorm van window dressing, een manier om tegemoet 
te komen aan wensen van autochtone bewoners.

Een eerste vorm van quotering probeert te voorkomen dat nieuwe immigranten 
(veelal vluchtelingen) zich vestigen in steden waar al veel etnische minderheden 
wonen. In landen als Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn deze 
quota nog steeds van kracht. Een tweede vorm van quotering geldt voor binnenste-
delijke woningmarkten en verbiedt nieuwe instroom van etnische minderheden in 
wijken waar een vastgesteld maximum is bereikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door één 
op de zes woningen toe te wijzen aan etnische minderheden, de één-voor-één-regel 
te hanteren of aparte wachtlijsten te gebruiken voor autochtonen en etnische min-
derheden. Bekende voorbeelden zijn Frankfurt en Birmingham. De meeste maatre-
gelen zijn inmiddels afgeschaft, voornamelijk vanwege juridische problemen, maar 
het Frankfurter Vertrag is bijvoorbeeld nog steeds van kracht, zij het dat de quota niet 
altijd meer strikt worden toegepast.

Meer autochtonen in concentratiewijken
Het ‘desegregeren’ van bestaande concentratiegebieden gebeurt in ons omringende 
landen, net als in Nederland, voornamelijk door herstructurering van de woning-
voorraad (area based programs). Door een combinatie van fysieke, sociale en econo-
mische maatregelen moeten achterstandsbuurten weer aantrekkelijk worden. Niet 
alleen moeten die maatregelen de middenklasse lokken, ze moeten ook kansrijke 
bewoners behouden, ofwel de zogenoemde middle class leakage voorkomen. Belang-
rijke voorwaarde is een grotere diversiteit in het woningaanbod.

In de Verenigde Staten zet men in op mixed income-projecten om kansrijke bewo-
ners naar zwarte of lage-inkomenswijken te trekken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door 
gemengd te bouwen en een deel van de woningvoorraad aantrekkelijk te maken voor 
hogere-inkomensgroepen. De invalshoek van deze projecten is dus niet etnische 
concentratie tegengaan, maar de komst van bewoners met hogere inkomens stimu-
leren. Interventies die wel expliciet gericht zijn op het mixen van etnische groepen 
zijn multiculturele huisvestingsprojecten zoals die in Duitsland en Oostenrijk zijn 
opgezet. Waar mixed income-projecten rekening houden met verschillen in inkomens, 
houden multiculturele huisvestingsprojecten rekening met culturele verschillen door 



16 Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten

bijvoorbeeld religieuze en etnische woonwensen in te willigen.
Andere buitenlandse interventies om de bevolkingssamenstelling te veranderen 

(die overigens ook in Nederland voorkomen) zijn woningtoewijzing in achterstands-
wijken aan kansrijkere bewoners en het stimuleren van eigen woningbezit in deze 
wijken. Ten slotte noemen we nog initiatieven van overheden om gentrifi cation aan te 
jagen door bijvoorbeeld investeringen vanuit de private sector te stimuleren.
Dit gebeurt onder meer in het Verenigd Koninkrijk.

Meer etnische minderheden in witte wijken
Vooral in de Verenigde Staten is al sinds jaar en dag beleid gevoerd om meer alloch-
tonen naar witte wijken te krijgen. Dit gebeurt voornamelijk door via vouchers 
fi nanciële stimulansen te geven aan arme, vaak zwarte bewoners. Met deze vouchers 
kunnen mensen verhuizen van de sociale-huursector naar de private sector. De huur-
der betaalt 30% van het inkomen aan huur, de overheid subsidieert de rest. In een 
programma als Moving To Opportunity gaat het verstrekken van vouchers samen met 
vestigingseisen en counseling. Zo geldt een voucher alleen in buurten met minder 
dan 10% armoede, en krijgen bewoners assistentie bij het vinden en succesvol bewo-
nen van woonruimte. Het succes van dergelijke programma’s is waarschijnlijk deels 
afhankelijk van deze counseling, die deelnemers helpt barrières te overbruggen om 
naar witte buitenwijken te verhuizen. Barrières zijn bijvoorbeeld gebrekkige infor-
matie over woonruimte in deze buurten en weerstanden van verhuurders tegen arme 
zwarte huishoudens.

Naast bewoners spreiden komt in de Verenigde Staten ook beleid voor om de huis-
vesting zelf te spreiden. In scattered site-programma’s wordt kleinschalige sociale-
woningbouw gepleegd in witte middenklassebuurten of komen bestaande private 
huurwoningen in deze buurten beschikbaar voor kansarme huishoudens.

Het Verenigd Koninkrijk is in navolging van Nederland overgestapt op het aan-
bodmodel bij de verdeling van huurwoningen (Choice Based Lettings). Het doel is huur-
ders meer zeggenschap te geven over waar ze terecht komen. In tegenstelling tot in 
Nederland blijkt het aanbodmodel in het Verenigd Koninkrijk wel desegregerend te 
werken. Misschien komt dat doordat in het Britse stelsel kwetsbare groepen huur-
ders meer begeleiding krijgen bij het zoeken van een huis in de (witte) buitenwijken. 
Dat begeleiding werkt bij het vinden van een woning buiten de concentratiegebieden 
in de grote steden blijkt bijvoorbeeld in Project Stockholm waarin nieuw aangekomen 
immigranten wordt gewezen op betere huisvesting in omliggende gemeenten. Ten 
slotte verdient een aantal maatregelen in Singapore vermelding. Door culturele en 
religieuze voorzieningen (zoals moskeeën en tempels) te spreiden en woonarrange-
menten aan te bieden die rekening houden met familiebanden (meerdere generaties 
kunnen inschrijven voor woonruimte in dezelfde buurt) wordt het voor minderheden 
aantrekkelijker gemaakt in de buitenwijken te gaan wonen.
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Autochtonen naar concentratiewijken én minderheden naar witte wijken
Bij herstructurering besteden beleidsmakers doorgaans weinig aandacht aan de 
vraag waar de oorspronkelijke bewoners naar toe moeten. Andersom is in beleid om 
bewoners uit concentratiewijken naar buitenwijken te lokken weinig aandacht voor 
de vraag wat de gevolgen zijn voor de herkomstbuurten. Dit gebeurt wel in een com-
binatie-interventie zoals het Amerikaanse hope vi (Housing Opportunities for People 
Everywhere), dat public housing projects in zeer arme, vaak zwarte buurten vervangt door 
mixed income housing en tegelijkertijd woonvouchers verstrekt om de oorspronkelijke 
bewoners te bewegen woonruimte te huren in de private sector buiten deze buurten, 
ook wel vouchering out genoemd.

4 Wat kunnen we leren van (evaluaties van) buitenlandse interventies om etnische 
concentratie tegen te gaan?

Evalueren van interventies
Anders dan in Nederland is in de door ons besproken landen – vooral de Angelsak-
sische– beleid wel regelmatig op effecten onderzocht. In het overzicht worden de 
bevindingen uit deze evaluaties samengevat.

Eerst iets over de uitvoering en kwaliteit van het buitenlandse evaluatieonder-
zoek. Hoewel ook deze evaluatiestudies vaak onvoldoende aandacht hebben voor de 
uitkomsten en meer gericht zijn op beleidsprocessen, zijn veel vaker dan in Neder-
land daadwerkelijk effectevaluaties uitgevoerd. Een fraai voorbeeld van een evalu-
atiestudie volgens de regels der kunst is het onderzoek in het kader van Moving to 
Opportunity, een experimenteel onderzoek met een gerandomiseerd design. Deelne-
mende huishoudens worden random verdeeld in een groep die vouchers ontvangt 
met vestigingseis en counseling, een groep die reguliere vouchers ontvangt en een 
controlegroep. De uitkomsten voor deze drie groepen worden gedurende tien jaar 
systematisch gemonitord door herhaald survey onderzoek uit te voeren. Doordat 
het onderzoek experimenteel is opgezet, biedt het een unieke mogelijkheid om te 
bekijken of doelbereiking het gevolg is van invoering van de maatregel en of het 
uitreiken van vouchers dus effectief is, niet alleen op de korte termijn maar ook nog 
jaren na verhuizing. Ook het al in de jaren zeventig uitgevoerde onderzoek met voor- 
en nameting bij invoering van quotering in Birmingham en het recent uitgevoerde 
evaluatieonderzoek van het aanbodmodel (Choice Based Lettings) in een aantal Britse 
steden verdienen vermelding.

Deze evaluatiestudies maken tegelijkertijd wel duidelijk hoe moeilijk het is om 
sluitend bewijs te krijgen voor de effectiviteit van maatregelen. De sociale werke-
lijkheid is daarvoor in veel gevallen te weerbarstig. Toch is het de enige manier om 
zicht te krijgen op de effecten van het beleid en verdient dergelijk onderzoek ook in 
Nederland navolging.
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Overzicht van buitenlandse interventies en indicaties voor effectiviteit

interventie waar?
leidt tot etnisch meer 
gemengde wijken?

1. toegang belemmeren

quotering instroom 
rechtstreeks uit buitenland

België, Zweden, Denemarken, 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland

effect onbekend; er zijn aanwijzingen dat 
effectiviteit gering is omdat vluchtelingen 
alsnog naar grote steden trekken.

quotering op wijkniveau Frankfurt am Main, Birmingham, 
Kopenhagen, New York, Singapore

maatregelen bleken in veel gevallen 
juridisch onhoudbaar; in Birmingham 
wel enig effect op etnische spreiding 
aangetoond, maar duidelijk ingaand 
tegen woonwensen van etnische 
minderheidspopulatie; in Singapore 
nauwelijks effect aangetoond.

Frankfurter Vertrag Frankfurt am Main door neveneffecten als leegstand 
doelstelling niet goed haalbaar.

verborgen quota Frankrijk, België, Duitsland, 
Zweden

effect onbekend.

2. autochtonen naar concentratiewijken

herstructurering Denemarken, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden, België, Duitsland, 
Frankrijk

effecten grotendeels onbekend en gericht 
op andere doelvariabelen; voor zover vast 
te stellen weinig deconcentratie zichtbaar, 
maar meeste projecten nog volop in 
ontwikkeling.

mixed income-projecten Verenigde Staten vooral effect op inkomenssegregatie, maar 
soms ook op etnische segregatie; succes 
afhankelijk van aantal voorwaarden als 
gunstige ligging en kritieke massa.

multicultureel bouwen en 
wonen

Duitsland, Oostenrijk leidt hooguit tot etnische menging op 
kleine schaal; veel meer symbolische 
waarde, projecten trekken de al 
welwillende autochtonen.

woningtoewijzing aan 
kansrijkere bewoners

Denemarken, Zweden effect onbekend.

stimuleren eigen of 
gezamenlijk woningbezit

Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 
Zweden

effect grotendeels onbekend; lijkt vooral 
etnische middenklasse te trekken, dus 
eerder tegengaan inkomenssegregatie dan 
etnische segregatie.

gentrifi cation verschillende stadswijken in 
Verenigde Staten en Europa

zeer plausibel dat het segregatie 
tegengaat; er lijkt minder verdringing 
van etnische minderheden dan van arme 
autochtone bewoners op te treden.
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Overzicht van buitenlandse interventies en indicaties voor effectiviteit (vervolg)

interventie waar?
leidt tot etnisch meer 
gemengde wijken?

3. etnische minderheden naar witte wijken

choice-based lettings Engeland desegregerend effect aangetoond, door 
toegenomen keuzevrijheid op de huurmarkt 
en begeleiding van huurders uit etnische 
minderheden.

project Stockholm Stockholm treedt verhuizing buiten grote stad op, 
maar geen grootschalig effect op etnische 
segregatie.

housing assistance 
program/Gautreaux/MTO

Verenigde Staten treedt verhuizing uit concentratiewijken 
op, die ook duurzaam blijkt; zowel 
vestigingseis als counseling spelen hierbij 
een belangrijke rol; onbekend wat effect 
op herkomstbuurt is. 

scattered site Verenigde Staten treedt verhuizing uit concentratiewijken op, 
maar geen grootschalig effect op etnische 
segregatie.

rekening houden met 
familiebanden

Singapore effect onbekend.

culturele/religieuze 
infrastructuur spreiden

Singapore effect onbekend.

4. combinatie-interventie

HOPE VI Verenigde Staten positief effect op tegengaan etnische én 
sociaaleconomische concentratie in zowel 
herkomst- als bestemmingsbuurt.

Wat werkt?
Wat lijkt nu op basis van onze inventarisatie kansrijk en waarom? Veelbelovende 
resultaten laten voucherprogramma’s zien, juist omdat deze programma’s erop 
gericht zijn arme bewoners – vaak uit etnische minderheidsgroepen – naar kans-
rijkere woonomgevingen te verplaatsen. Het uitgangspunt is dat dit tot opwaartse 
sociale en economische mobiliteit zal leiden. Voucherprogramma’s beogen dus 
meer dan alleen kansarmen verplaatsen van de ene wijk naar de andere. Voucher-
gebruikers komen inderdaad in buurten te wonen met lagere armoedecijfers, minder 
zwarte bewoners en vooral veel minder criminaliteit. Ook scattered site-projecten zijn 
 succesvol voor de individuele mobiliteit van kansarme minderheidsgroepen. Hoewel 
beide type programma’s in eerste instantie op individuele mobiliteit gericht zijn, 
kunnen ze op macroniveau tot spreiding en desegregatie leiden. Veel hangt af van 
de schaal waarop vouchers en scattered site-projecten worden ingezet en van de vraag 
welke bewoners er voor in de plaats komen in de binnenstedelijke sociale-woning-
bouw. Dat laatste maakt een combinatie-interventie als hope vi kansrijk waarin 
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vouchering out van kansarme bewoners samengaat met het aantrekken van kansrijkere 
bewoners in mixed income-projecten. Deze interventie grijpt immers wel aan op de 
herkomstbuurt van de vertrekkende vouchergebruikers. Verschillende auteurs wijzen 
echter op het gevaar dat de allerarmsten alsnog buiten de boot vallen, omdat het 
aanbod voor hen kleiner wordt.

Mixed income-projecten lijken succesvol, in die zin dat er inderdaad meer menging 
van inkomensgroepen plaatsvindt. Soms wordt ook een betere etnische mix bereikt; 
in andere gevallen trekken de projecten voornamelijk de zwarte middenklasse aan. 
Een nadeel van deze projecten is dat het verloop onder de hogere-inkomensgroepen 
hoog is: het zijn veelal een- of tweepersoonshuishoudens die er meestal slechts voor 
beperkte tijd wonen.

Van een aantal maatregelen is onduidelijk of ze enig effect op de bevolkingssa-
menstelling hebben. Dit geldt vooral voor herstructureringsmaatregelen. Daarmee 
is niet gezegd dat de getroffen maatregelen – waar zeer veel overheidsgeld mee is 
gemoeid – geen positieve effecten hebben. De leefbaarheid van en veiligheid in 
buurten lijken er zeker door te verbeteren. Tevens leveren de maatregelen kwalitatief 
betere woningen op. Of ook een betere etnische mix wordt bereikt is niet duidelijk, 
gedeeltelijk omdat dit veelal ook geen expliciete doelstelling van beleid is in de door 
ons onderzochte landen. In veel gevallen zullen de projecten, net als in Nederland, 
juist de etnische middenklasse naar de opgewaardeerde buurt trekken (of voor de 
buurt behouden) en dus tot menging van inkomensgroepen en niet van etnische 
groepen leiden.

Quotering lijkt niet goed te werken. De voornaamste reden is dat het vaak tegen de 
voorkeur van mensen ingaat en derhalve ‘ontduiking’ kan uitlokken (bv. indirecte 
vestiging of in een direct aangrenzende buurt gaan wonen). Zelfs in een land als 
Singapore zorgen deze factoren ervoor dat quotering nauwelijks effectief is. Boven-
dien is dit beleid moeilijk te handhaven als leegstand optreedt in de minder aantrek-
kelijke gebieden, waar zich toch de woningvoorraad bevindt waarop veel kansarmen 
uit etnische minderheidsgroepen uiteindelijk zijn aangewezen. Ten slotte is er nog 
het spanningsveld tussen quoteringsmaatregelen en discriminatie. Quota instel-
len om bepaalde categorieën uit te sluiten staat op gespannen voet met de gelijke 
toegang van burgers tot woningen en buurten. Dergelijk beleid wordt door de rechter 
vaak verboden.

Waarom werkt het: succesfactoren
Het feit dat bepaalde interventies in de Verenigde Staten lijken te werken, wil ove-
rigens niet zeggen dat dit ook in Nederland het geval zou zijn. De context speelt 
een belangrijke rol. De op individuele mobiliteit gerichte aanpak in de Verenigde 
Staten lijkt bijvoorbeeld in de Nederlandse context niet zo snel denkbaar. Dit is deels 
een gevolg van het feit dat in Nederland de sociale-huursector veel groter is dan 
de private huursector. Op grote schaal verhuizen naar de private sector is dan niet 
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haalbaar. Ook verschilt de ernst van de problemen in achterstandswijken en dus de 
motivatie om deze wijken te verlaten. Het volgende citaat is illustratief: ‘The Chicago 
mothers telling us that the things they liked most in their new neighborhoods were 
the peace and quiet, the absence of shooting...’. Bovendien speelt de in Amerika wel 
geuite zorg dat het verhuizen van kansarme huurders naar buitenwijken hen zou 
kunnen isoleren in Nederland minder, gezien de kleinere afstanden en het betere 
openbaar vervoer.

Ondanks de mogelijk beperkte toepasbaarheid van buitenlandse interventies in 
Nederland zijn op basis van ervaringen elders toch een aantal voorwaarden te 
noemen om projecten te laten slagen:
1 Goede begeleiding van woningzoekenden uit etnische minderheidsgroepen
Intensieve begeleiding en voorlichting kunnen een belangrijke rol spelen, zoals 
uit meerdere evaluaties is gebleken. Het kan helpen kansarme groepen op het idee 
te brengen dat een woning in een buitenwijk ook voor hen is weggelegd. Evalua-
tieonderzoek van het Choice Based Lettings-model in het Verenigd Koninkrijk laat 
bijvoorbeeld zien dat het essentieel is om minderheden die de taal slecht spreken te 
assisteren in het voor hen ingewikkelde systeem. Hier is een parallel te trekken met 
het Amerikaanse vouchersysteem. Ook daar speelt de (vaak intensieve) begeleiding 
bij het vinden van een huis in de voor etnische minderheden veelal onbekende ‘witte’ 
buitenwijken een belangrijke rol. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat 
mensen er toch niet snel voor kiezen in een totaal andere omgeving terecht te komen 
waar ze niemand kennen, terwijl uit Amerikaans onderzoek blijkt dat veel arme 
huishoudens uit etnische minderheidsgroepen uiteindelijk zeer tevreden zijn met 
hun nieuwe woonomgeving in de buitenwijken. Het maakt het belang van begelei-
ding en een ‘geïnformeerde keuze’ groot.
2 Rekening houden met preferenties van etnische minderheden
Meerdere evaluatiestudies melden dat rekening moet worden gehouden met de 
 preferenties van bewoners uit etnische minderheidsgroepen. Zij willen vaak niet 
naar witte wijken vanwege de afwezigheid van (religieuze) voorzieningen of van 
familie en groepsgenoten, maar ook vanwege angst voor stigmatisering, discrimi-
natie of zich simpelweg niet thuis voelen. Dit bleek bijvoorbeeld uit een studie van 
Ratcliffe et al. (2001) onder Aziaten in Bradford die er ernstige twijfel over hadden 
als ‘pioniers in een witte omgeving’ terecht te komen. Daarnaast hebben minder-
heden nogal eens andere woningvoorkeuren: zij zijn vaker op zoek naar grotere 
of ander type huizen. Het gevolg is dat zij zich uiteindelijk toch vestigen vlak bij 
concentratiewijken of ernaar terugkeren zo snel het weer kan. Dat is meteen ook 
het nadeel van verplichte verhuizingen (zoals bv. vouchering out als gevolg van her-
structurering). Allereerst kunnen degenen die tegen hun zin in moeten verhuizen 
aanpassings problemen krijgen en daarom al snel weer doorverhuizen. Ten tweede 
betreft het vaak verhuizingen over een korte afstand, vaak naar andere arme wijken 
met veel etnische minderheden. Deze verplichte verhuizingen in het kader van 
herstructurering blijken etnische concentraties minder (duurzaam) tegen te gaan 
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dan vrijwillige verhuizingen in bijvoorbeeld het Moving to Opportunity-programma. 
Kortom: de evaluatiestudies geven duidelijke aanwijzingen dat verleiding en begelei-
ding wel eens beter zou kunnen werken dan dwang.
3 Gemengde buurten aantrekkelijk maken voor autochtonen
Uit evaluaties van mixed income-projecten komt naar voren dat een aantal voor-
waarden essentieel is om daadwerkelijk hogere-inkomensgroepen te trekken naar 
concentratiegebieden. Deze moeten allereerst op een goede locatie liggen (bijvoor-
beeld dicht bij het stadscentrum), een aantrekkelijke architectuur hebben en er 
moet goed toezicht zijn. Het werkt bovendien het beste als er voldoende woningen 
zijn voor de hogere inkomens, zodat er een kritieke massa is: mensen met hogere 
inkomens worden eerder over de streep getrokken als zij niet de enigen zijn. Verder 
is het belangrijk geen onderscheid te maken in de kwaliteit van de woningen voor 
de verschillende groepen bewoners. Ook werkt het mengen van inkomensgroepen 
beter op fl atniveau dan op een hoger schaalniveau, omdat er anders alsnog cluste-
ring optreedt van lage-inkomensgroepen naast hoge-inkomensgroepen. Ten slotte 
lijkt het er op dat projecten meer kans van slagen hebben als er behalve de hogere- en 
lage-inkomensgroepen ook meer middeninkomens in het project betrokken worden. 
Dit verkleint de tegenstellingen.

Waarom werkt het niet: onbedoelde effecten
Uit onze buitenlandse inventarisatie blijkt dat het belangrijk is om bij desegregatie-
beleid rekening te houden met onbedoelde effecten van het beleid; juist die zorgen 
ervoor dat bepaalde maatregelen niet of minder goed werken. Het is dus van belang 
dit soort overwegingen in het beleid te betrekken.

Door maatregelen als het ‘op slot’ doen van een wijk (quotering) kan bijvoorbeeld 
leegstand optreden of spreiding van etnische concentratie over een breder gebied 
(omdat men zich vestigt direct rondom de wijken waar een quoteringsmaatregel van 
kracht is).

Bij voucherprogramma’s bestaat het gevaar dat uitstroom optreedt van de relatief 
kansrijken onder de kansarmen. De sociale compositie van de herkomstbuurt kan 
zodanig veranderen dat uitkomsten voor families die achterblijven verder verslech-
teren. Bovendien kan het wegtrekken van mensen met vouchers – tegelijk met een 
gebrek aan investering in deze wijken – leiden tot verdere concentratie van de arm-
sten. Evaluatieonderzoek heeft tot nu toe weinig aandacht gehad voor deze proces-
sen.

Voucherprogramma’s en scattered site-projecten kunnen ook negatieve effecten 
hebben op ontvangende buurten. Diverse auteurs spreken de zorg uit dat een te hoge 
instroom van kansarme huishoudens de status en de kwaliteit van een buurt kan 
doen omslaan door de import van grotere sociale problemen (het zogeheten tipping 
point). Het kan de vraag naar woningen doen afnemen, de huizenprijzen doen dalen 
en tot tegenstand vanuit de middenklasse leiden. Effecten van negatieve beeld-
vorming en verlaagde huizenprijzen zijn vooral te verwachten in de al wat kwetsbare 
buurten, niet in welvarende buurten.
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Ook bij herstructureringsbeleid en bij meer spontane processen van gentrifi cation 
spelen onbedoelde effecten. Door het bouwen van duurdere woningen en de daarmee 
samenhangende lagere woningdichtheid vindt verdringing plaats van kansarme 
huishoudens. De vraag is waar deze huishoudens naar toe gaan. In hoeverre treedt 
een verplaatsing van de problematiek op naar andere concentratiebuurten? Een 
ander onbedoeld effect van herstructurering dat in de literatuur wordt onderkend is 
dat zij juist tot meer in plaats van minder middle class leakage of white fl ight kan leiden. 
Integraal beleid dat tevens gericht is op een betere sociaaleconomische positie van 
individuele bewoners kan zo succesvol zijn dat die bewoners de wijk uit trekken. Het 
gevaar bestaat dat er nog armere bewoners voor in de plaats komen: veelal recht-
streeks uit het buitenland afkomstige immigranten. Deze selectieve migratie die 
ook al voor de ingrepen plaatshad, kan volgens verschillende auteurs niet zomaar 
verondersteld worden te stoppen.

5 Moet men doorgaan met beleid gericht op etnische concentratie tegengaan?
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Wel kunnen we op basis van 
onze inventarisatie een aantal overwegingen voorleggen.

Allereerst moet duidelijk worden vastgesteld wat de doelstelling van het beleid is en 
op welke doelgroepen dergelijk beleid zich richt. Momenteel is de doelstelling in het 
Nederlandse beleid om concentraties tegen te gaan zelf niet duidelijk genoeg gepreci-
seerd. Wordt etnische concentratie als het probleem gezien of zit het probleem meer 
in armoedeconcentraties? Het tegengaan van etnische concentratie is in Nederland 
geen expliciet onderdeel van de beleidsdoelstelling. Betekent dit dat het probleem 
als opgelost wordt beschouwd als er spreiding is naar inkomen en er bijvoorbeeld 
zwarte middenklassewijken ontstaan? Of wordt het niet wenselijk gevonden wanneer 
etnische groepen gescheiden van elkaar wonen? Beleid gericht op het veranderen van 
de bevolkingssamenstelling is nogal ingrijpend en gericht op de lange termijn. Dit 
maakt het des te urgenter duidelijkheid te bieden over de doel stellingen.

Aangrijpingspunten liggen niet alleen op het terrein van volkshuisvesting 
– hoewel we daar in dit onderzoek voornamelijk naar hebben gekeken – maar ook 
op het terrein van sociaaleconomisch beleid: achterstanden in het onderwijs en op 
de arbeidsmarkt aanpakken. Sociale stijging leidt in veel gevallen immers vanzelf 
tot suburbanisatie. Dat zien we bijvoorbeeld onder Surinamers, die in groten getale 
van Amsterdam naar Almere trekken. Je zou dit ‘natuurlijke deconcentratie’ kunnen 
noemen. Deze suburbanisatie is overigens niet volledig. Daarnaast zien we ook 
dat de allochtone middenklasse juist geïnteresseerd is in een koopwoning in de 
herstructureringswijken. Dit leidt weliswaar niet tot meer etnisch gemengde wijken, 
maar in hoeverre is dit een probleem? De buurt gaat er net zo goed op vooruit, er 
komen meer draagkrachtigen in de wijk en de sociaaleconomische heterogeniteit 
neemt toe.

Ten tweede bestaat in Nederland te weinig inzicht in de vraag welke mechanismen 
een rol spelen bij de uitvoering van verschillende interventies. In het buitenland is 
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men zich er bijvoorbeeld, meer dan in Nederland, van bewust dat interventies op 
de woningmarkt een hele keten van verhuisbewegingen op gang kunnen brengen 
(verdringing). Wanneer je hoge inkomens naar concentratiewijken trekt, moet je 
er over nadenken wat er met de lage-inkomensgroepen die er wonen moet gebeu-
ren. Daarom is een gecombineerde aanpak – zoals in de Verenigde Staten met 
hope vi – ook voor Nederland van belang. In Den Haag past men dit al toe door 
bouwen en verdelen op elkaar te laten aansluiten. Dit leidt tot een afname van soci-
ale-woningbouw in de stad en tegelijkertijd tot een toename ervan in omliggende 
gemeenten. Juist door dit beleid in samenhang uit te voeren, krijg je greep op niet 
alleen de instroom van kansrijkere bewoners de stad in, maar ook op de uitstroom 
van lage-inkomensgroepen de stad uit.

Ook hier valt te leren van buitenlandse ervaringen. Hoge-inkomensgroepen laten 
zich maar moeizaam verleiden om in achterstandwijken te gaan wonen. Uit onder-
zoek naar mixed income-projecten – dat net zo goed toepasbaar is op herstructure-
ringswijken – blijkt dat een aantal voorwaarden het aantrekkelijk genoeg maken om 
er te gaan wonen. Deze hebben vooral te maken met een gunstige ligging dicht bij 
het stadscentrum en een aantrekkelijke architectuur.

Van het voucherconcept kan eveneens worden geleerd dat het effectief kan zijn 
duurdere woningen aantrekkelijk te maken voor minder draagkrachtigen en zo de 
trek naar de buitenwijken te stimuleren. Het vertoont gelijkenissen met het verstrek-
ken van huurkortingen: de overheid biedt fi nanciële ondersteuning om de keuzevrij-
heid van lagere-inkomensgroepen op de woningmarkt te vergroten. Daarbij dienen 
beleidsmakers zich er van bewust te zijn dat maatregelen voor kansarme bewoners 
doorgaans gebaat zijn bij een goede en intensieve begeleiding van deze groep (door 
bijvoorbeeld gemeenten of woningcorporaties).

De belangrijkste overweging om door te gaan met beleid om concentratie tegen te 
gaan, is wanneer je weet wat effectief is. Dit betekent dat inzicht moet worden ver-
kregen in de uitkomsten van het gevoerd beleid. Voor de Nederlandse situatie is dat op 
dit moment nauwelijks vast te stellen, aangezien bijna geen (deugdelijk) evaluatieon-
derzoek is verricht. Voor de toekomst is het van belang beleidsmaatregelen vergezeld 
te laten gaan van evaluatieonderzoek, opdat de ontwikkelingen te volgen zijn en vast 
te stellen is of eventuele positieve effecten ook op de lange termijn beklijven.

Ten slotte moge duidelijk zijn dat etnische concentraties die in meer dan dertig jaar 
tijd zijn ontstaan niet zomaar zijn weg te nemen. Het is een buitengewoon hardnek-
kig probleem, vooral in de vier grote steden waar simpelweg weinig meer te spreiden 
valt. De context is hierbij van groot belang. Jarenlange voortgaande en hoge immigra-
tie in combinatie met hoge geboortecijfers onder etnische minderheidsgroepen, het 
door de slechte sociaaleconomische positie aangewezen zijn op bepaalde delen van 
de woningvoorraad en het wegtrekken van de autochtone bevolking uit de stad zijn 
contextuele factoren die funest zijn geweest voor het slagen van interventies om etni-
sche concentratie te doorbreken. Ook lokale verschillen op de huizenmarkt spelen 



25Tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van interetnische contacten

een belangrijke rol in de haalbaarheid van interventies. De situatie in Amsterdam 
is bijvoorbeeld zeer ingewikkeld omdat door massale onderhuur nauwelijks huizen 
vrij komen. Daar komt bij dat ingrepen in de fysieke woningvoorraad een lange 
doorlooptijd hebben. Dit betekent dat interventies op dit terrein een zaak van lange 
adem zijn en eenmaal ingezette interventies vooral moeten worden doorgezet en met 
(tussentijdse) effectmetingen nauwkeurig worden gevolgd.

Interetnische contacten bevorderen

6 Wat voor beleid wordt er in Nederland gevoerd om de sociale contacten tussen 
allochtonen en autochtonen te bevorderen?

Wat als eerste opvalt is het enorme aantal interventies dat de laatste jaren is ingezet 
om de vrijetijdscontacten tussen allochtonen en autochtonen te bevorderen. Onze 
inventarisatie leverde bijna vierhonderd maatregelen op. We hebben ze geordend 
via de zogenoemde bindingsladder die onderscheid maakt in interventies die zich 
richten op ‘ontmoeting’, ‘elkaar leren kennen’, ‘samenwerken’ en het ‘hulp en onder-
steuning bieden’ (zie fi guur S.1). Daarnaast is onderscheid gemaakt in ‘etnische’ en 
in ‘algemene’ interventies. Bij etnische interventies vormt de culturele of religieuze 
achtergrond van minderheden het aangrijpingspunt om bevolkingsgroepen bij 
elkaar te brengen. Het kan dan gaan om een multicultureel buurtfeest, bijeenkom-
sten rondom de islam, of het gezamenlijk maken en eten van een niet-Nederlandse 
maaltijd. Kennismaking met de etnische en culturele verscheidenheid van allochtone 
groepen staat voorop. Bij algemene interventies wordt getracht contacten te bevorde-
ren door mensen bijvoorbeeld aan te spreken op hun rol als ouder, buurtbewoner of 
sporter. Het wederzijdse belang wordt benadrukt, bijvoorbeeld in relatie tot de leef-
baarheid van de buurt of de schoolprestaties van de kinderen. De betekenis van wat 
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2005) transactionele relaties noemt, 
neemt toe. Het aangaan van een relatie is voor beide partijen profi jtelijk, zonder dat 
het primair gaat om thema’s als integratie of de multiculturele samenleving.

De meerderheid (54%) van de onderzochte interventies heeft betrekking op de 
onderlinge ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen. Interventies die aan-
grijpen op elkaar leren kennen (19%), samenwerken (14%) en hulp en ondersteuning 
bieden (13%) komen minder vaak voor. Interventies gericht op ontmoeting – vaak 
buurtfeesten – hebben in ongeveer de helft van de gevallen een multiculturele inslag, 
de andere helft is meer algemeen van karakter. Interventies die beogen dat deelne-
mers elkaar leren kennen grijpen het vaakst aan op de culturele verscheidenheid van 
de multi-etnische samenleving. Bijeenkomsten die informeren over de religie van 
allochtone groepen en bijeenkomsten die in het teken staan van de eetcultuur zijn 
hiervan de meest voorkomende voorbeelden.

Kenmerkend voor interventies die zich richten op elkaar ontmoeten en elkaar leren 
kennen is dat ongeveer de helft slechts eenmalig is. Dit is anders bij de interventies 
die samenwerking of ondersteuning beogen: in de regel komen hier alloch tonen en 
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autochtonen meerdere malen bij elkaar. Verder valt op dat interventies op de twee 
hoogste sporten van de bindingsladder hoogst zelden etnisch van karakter zijn.

Figuur S.1
Interventies gericht op bevordering van interetnisch contact, naar plek op de bindingsladder en 
aangrijpingspunt (algemeen of etnisch) (in absolute aantallen)
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Bron: verschillende sites en databases (zie bijlage A), N = 396

7 Wat is er bekend over de effectiviteit van interventies in Nederland gericht op het 
bevorderen van sociale contacten tussen allochtonen en autochtonen?

Gezien de grote aantallen interventies die de afgelopen jaren zijn gestart, is het 
zorgelijk te constateren dat er zeer weinig bekend is over de effecten van de interven-
ties. In de eerste plaats expliciteren maar weinig interventies wat hun doelstelling en 
doelgroep zijn en wat de verwachte en gewenste resultaten zijn. Verder ontbreekt in 
zeer veel gevallen (adequaat uitgevoerd) evaluatieonderzoek. Of interventies werke-
lijk leiden tot meer interetnische contacten is dan ook moeilijk aan te geven.

Toch gaan we iets proberen te zeggen over de werking van interventies en welke 
veelbelovend zijn en welke minder, ook al begeven we ons dan op glad ijs. We bespre-
ken dit tegen de achtergrond van drie aangrijpingspunten om het contact tussen 
allochtonen en autochtonen te bevorderen (rmo 2005). Als eerste gaat het om wat 
wel de ‘infrastructuur van verbinden’ wordt genoemd. In dat verband is een belang-
rijke rol voorzien voor zogenoemde multifunctionele accommodaties. Ook kan via de 
inrichting en specifi ek gebruik van de publieke ruimte interetnisch contact worden 
bevorderd. Ten tweede zou men het contact kunnen bevorderen door activiteiten en 
bijeenkomsten te organiseren die specifi ek zijn gericht op interculturele ontmoeting. 
Een derde aangrijpingspunt is de opzet van duurzame projecten en initiatieven die 
tot contact leiden vanwege gedeelde interesses, belangen, voorkeuren of omdat men 
ze gewoon leuk vindt. Dit worden wel etniciteitsoverstijgende contacten genoemd.
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In dit onderzoek hebben we weinig interventies gevonden die aangrijpen op de 
‘infrastructuur van verbinden’. Dit staat nog in de kinderschoenen. Binnen (brede) 
scholen zijn er initiatieven die proberen om allochtone en autochtone ouders, die 
toch al op school komen, ertoe te bewegen om contacten met elkaar te onderhouden. 
Datzelfde zien we bij moeder-kindcentra. Interessant om te zien is dat met enige 
duwtjes in de rug dit contact inderdaad tot stand komt. In feite gaat het hier ook om 
etniciteitsoverstijgende contacten; het onderwijs en de opvoeding van de kinderen 
zal doorgaans een gemeenschappelijke interesse en belang zijn, wat een goede reden 
voor contact blijkt te zijn. Thuis Op Straat is een ander voorbeeld van een interventie 
die zich richt op de publieke ruimte, door met speelvoorzieningen het onderlinge 
contact tussen buurtbewoners te verbeteren.

Initiatieven die zich richten op gemeenschappelijk tuinieren grijpen eveneens 
aan op de publieke ruimte. Zowel allochtonen als autochtonen komen erop af 
en zo bieden tuinen letterlijk grond voor ontmoeting. Een lichte vorm van regie, 
bijvoorbeeld een maaltijd organiseren waarin men elkaars producten proeft, biedt 
een verdere stimulans voor contact. Dit laatste is misschien wel de belangrijkste 
les van projecten die zich richten op de multifunctionele of publieke ruimte. Waar 
veel allochtonen en autochtonen toch al bij elkaar komen is licht faciliteren soms al 
voldoende om contact tot stand te laten komen.

Veel meer initiatieven zijn we tegengekomen die zich richten op ontmoetingen 
tussen allochtonen en autochtonen. Het ontmoeten om te ontmoeten gaat soms moei-
zaam. Er is niet altijd veel animo voor een activiteit of die activiteit brengt alloch-
tonen en autochtonen niet met elkaar in contact. Doorgaans had men hier meer 
van verwacht. Kenmerkend is bovendien dat veel van deze interventies eenmalig 
zijn, waardoor de effecten – voor zover die er al zijn – waarschijnlijk niet erg zullen 
 beklijven.

Maar het is niet alleen kommer en kwel. Een tobberig imago past zeker niet bij 
initiatieven als het Ramadan Festival en andere bijeenkomsten waarvoor de belang-
stelling voor elkaars religie centraal staat. Deze zijn goed bezocht en lijken een 
positieve uitwerking te hebben op de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. Wel 
gaat het hier in het algemeen over een selectieve groep bezoekers die toch al positief 
staat tegenover contacten met andere bevolkingsgroepen.

Contacten tussen allochtonen en autochtonen waaraan gedeelde interesses, belan-
gen en liefhebberijen ten grondslag liggen, zouden, zo wordt in de literatuur veron-
dersteld, minder geforceerd en mede daardoor frequenter en duurzamer van aard 
zijn. Afgaande op de hier beschreven initiatieven van etniciteitsoverstijgende projecten 
lijkt het aangrijpen hierop een veelbelovende weg. Ze kunnen het karakter hebben 
van een mentoraat of taalles, maar dat hoeft niet. Met elkaar sporten en eten vormen 
voor veel initiatieven de basis voor interetnisch contact, net als de opvoeding en 
het onderwijs van de kinderen. Het bij elkaar brengen van allochtonen en autoch-
tonen gaat overigens lang niet altijd vanzelf. Zeker initiatieven die de ontplooiing 
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van activiteiten in de buurt beogen, komen soms slecht van de grond. Allochtonen 
participeren maar mondjesmaat. Een gerichte werving van allochtonen kan helpen. 
Een project als ‘Mensen maken de Stad’ laat zien dat buurtbewoners alleen zijn te 
mobiliseren met een aansprekende doelstelling en een zeer gerichte en arbeidsin-
tensieve huis-aan-huis-aanpak. Een dergelijke assertieve aanpak had mogelijk veel 
ontmoetingsprojecten voor teleurstellende resultaten kunnen behoeden. Verder lijkt 
de deelname van allochtonen groter te zijn bij praktische activiteiten. Uit het verloop 
van een aantal initiatieven blijkt dat allochtonen zich vaak niet aangetrokken voelen 
tot vergadercircuits.

Bestaat er bij de totstandkoming van ontmoetingsprojecten soms de noodzaak 
tot een assertieve aanpak, andere initiatieven gaan uit van faciliteren en regisseren. 
Mentorprojecten komen zonder een duidelijke regie bijvoorbeeld niet tot stand. 
Interessant zijn verder de mogelijkheden om allochtonen en autochtonen met 
gemeenschappelijke interesses bij elkaar te brengen. Het initiatief om Marokkaanse 
panna-voetballers in contact te brengen met autochtonen met dezelfde hobby is hier-
van een goed voorbeeld. Ook de vriendschapsscholen kunnen hier worden genoemd. 
Allochtonen en autochtonen doen vaak gescheiden dezelfde dingen. Die scheiding 
kan op vaak heel simpele wijze worden doorbroken (zonder dat dit betekent dat er 
altijd gemengd gesport, gegeten of in de buurt gewerkt moet worden).

8 Wat gebeurt er in het buitenland om interetnische contacten te bevorderen?
Onze toch tamelijk diepgaande zoektocht in de internationale literatuur heeft 
weinig studies opgeleverd die inzicht bieden in de effectiviteit van interventies 
gericht op de bevordering van interetnische contacten. Dit kan komen doordat onze 
zoektocht zich primair richtte op evaluatiestudies. Misschien betekent het dat we 
niet goed hebben gezocht, maar aannemelijker is dat in andere landen minder dan 
in Nederland het bevorderen van interetnisch contact een doel an sich is. We hebben 
nauwelijks buitenlandse interventies aangetroffen die als expliciete doelstelling 
de bevordering van interetnische contacten hadden. We hebben wel programma’s 
aangetroffen die gericht zijn op het versterken van sociale cohesie, sociaal kapitaal of 
inclusieve gemeenschappen. Daarmee is niet gezegd dat de bevordering van inter-
etnische contacten niet een afgeleid doel of (gewenst) neveneffect kan zijn van deze 
programma’s. Een aantal programma’s lijkt in ieder geval bij te dragen aan gunstige 
voorwaarden voor interetnische contacten, zoals de Amerikaanse community schools 
of de Britse programma’s gericht op versterking van cohesie en participatie in pro-
bleemwijken. Deze programma’s beogen ook de ontwikkeling van sociaal kapitaal 
die deelname aan de samenleving mogelijk maakt en daarmee de kans op interetni-
sche contacten doet toenemen. Daarnaast hebben we relatief veel literatuur gevon-
den die in meer of mindere mate gebaseerd is op de contacthypothese. In dergelijke 
interventies vormen interetnische contacten een middel om vooroordelen tussen 
etnische groepen te verminderen. Of dergelijke interventies, buiten het contact dat in 
het kader van de interventie zelf wordt gearrangeerd, effect hebben op interetnische 
contacten, is in de literatuur rond de contacthypothese geen punt van aandacht.
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9 Wat kunnen we leren van (evaluaties van) buitenlandse interventies om 
interetnische contacten te bevorderen?

Gezien het voorgaande is een heel duidelijk antwoord op deze vraag niet te geven. 
Gedeeltelijk komen ervaringen in het buitenland overeen met die in Nederland. Ook 
in het buitenland lijkt het gemakkelijker om – duurzaam – interetnisch contact tot 
stand te brengen wanneer er gemeenschappelijke doelen of interesses in het spel 
zijn. Dat blijkt onder meer uit de (voorzichtig) positieve effecten op interetnische 
contacten van de gemeenschapstuinen in St. Louis, Verenigde Staten, of van het 
lokale ruilstelsel Time Banks in het Verenigd Koninkrijk.

Als het gaat om ‘elkaar ontmoeten’, dan lijken de community schools en de 
gemeenschapstuinen het meest veelbelovend. De – beperkte – evaluatie van gemeen-
schapstuinen in St. Louis laat een positief effect zien op interetnische contacten. 
De community schools slagen erin om ouders van leerlingen meer te betrekken 
bij de school en de gemeenschap, en in de wijken waar deze scholen staan, neemt 
de maatschappelijke participatie toe. Gegeven het feit dat deze scholen vaak in 
sterk gemengde wijken staan, kan dit ook leiden tot meer interetnische contacten, 
maar dat is geen onderwerp in het evaluatieonderzoek. Het lokale ruilstelsel Time 
Banks lijkt ook gunstige voorwaarden voor interetnische contacten te creëren, juist 
omdat het zich ook op meer marginale groepen richt. Op het gebied van elkaar 
leren kennen is een interventie aangetroffen die een positief effect heeft: de sociaal-
culturele competentietraining. De training rust de deelnemers uit met kennis en 
vaardigheden die nodig verondersteld worden in een multiculturele samenleving. 
Het programma heeft zowel effect als het wordt toegepast op nieuwkomers als op 
gemengde groepen van autochtone studenten en nieuwkomers. Daarnaast is de 
coöperatieve leermethode jigsaw, gebaseerd op interetnische samenwerking tussen 
leerlingen in een schoolklas, een geschikte methode om leerlingen van verschillende 
etnische groepen met elkaar in contact te brengen.

Het aantal aangetroffen evaluaties van interventies gericht op samenwerking is 
beperkt. Deze interventies zijn doorgaans hooguit indirect gericht op interetnische 
contacten. Hoewel je mag veronderstellen dat de interventies zullen bijdragen aan 
interetnische contacten, omdat zij onder andere gericht zijn op de ontwikkeling 
van sociaal kapitaal en sociale cohesie, kunnen we hier verder niets over zeggen. 
Hetzelfde geldt voor de door ons gevonden interventies gericht op hulp en onder-
steuning bieden.

10 Moet men doorgaan met beleid gericht op bevordering van interetnische contacten?
Eigenlijk is het antwoord een groot vraagteken. In Nederland lopen vele initiatieven, 
mede ingegeven door de moord op fi lmmaker Van Gogh en door angst voor verdere 
polarisatie tussen allochtone bevolkingsgroepen, maar onduidelijk is wat ze ons 
verder brengen. Om een aantal belangrijke vragen te beantwoorden, is een pas op de 
plaats gewenst. Om vast te stellen of en, zo ja, hoe beleid gevoerd moet worden om 
interetnische contacten te bevorderen, moeten we namelijk veel beter inzicht krij-
gen in de effecten en in de mechanismen waarmee succesvolle projecten tot stand 
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komen. Daar weten we – ook na de inventarisatie in deze studie – te weinig van af. 
Het doordenken én empirisch vaststellen van de bijdrage van interetnische contacten 
is daarbij van belang, bijvoorbeeld in relatie tot de reductie van wederzijdse vooroor-
delen of de bevordering van de sociaaleconomische positie van etnische groepen. 

Ook weten we te weinig van de mechanismen die gunstig uitwerken voor interet-
nische contacten. Onze inventarisatie wijst erop dat nogal wat variatie mogelijk is, 
zoals het inzetten van subtiele regie op plaatsen waar allochtonen en autochtonen 
toch al samenkomen of een tamelijk assertieve aanpak om contact te organiseren. 
Welk mechanisme in welke context goed werkt zou onderwerp moeten zijn van 
nader onderzoek. In de talrijke initiatieven is er hoogstwaarschijnlijk veel kaf onder 
het koren, maar niet duidelijk is welke initiatieven tot welke categorie behoren. Er 
zijn dus nog vele vragen, waarvoor helaas onze zoektocht in de buitenlandse litera-
tuur maar beperkte aanknopingspunten biedt.

Alles bijeengenomen zou meer doordacht moeten worden wat beoogd wordt 
met de bevordering van interetnische contacten en zouden vanuit dat perspectief 
verschillende projecten goed tegen het licht gehouden moeten worden. Op grond 
daarvan kunnen gerichte keuzes gemaakt worden welke interventies in de komende 
jaren al dan niet navolging verdienen.
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1 Etnische concentratie en interetnisch contact als 
beleidsprobleem

Mérove Gijsberts

1.1 Beleidsinterventies: wat is er en wat werkt?

Eén van de brandende vraagstukken rond de integratie van etnische minderheden in 
de Nederlandse samenleving is de toenemende ruimtelijke concentratie van minder-
heden en in verband daarmee de sociale samenhang. De concentratie van etnische 
minderheden in bepaalde wijken van de grotere steden is in rap tempo toegenomen. 
Tegelijkertijd zit er weinig schot in het aantal interetnische contacten tussen vooral 
Turken en Marokkanen en autochtonen. De overheid heeft de laatste jaren meer 
aandacht gekregen voor deze sociaal-culturele kant van integratie. Ruimtelijke con-
centratie tegengaan staat al wat langer op de beleidsagenda, niet alleen in Nederland 
maar ook in andere landen. Meer recentelijk is hieraan het thema van maatschap-
pelijke binding toegevoegd (zie rmo 2005). Niet alleen de rijksoverheid maar ook 
lokale overheden nemen initiatieven om het tij van steeds verder van elkaar geschei-
den werelden te keren.

In de grote steden worden op grote schaal woningen gesloopt met als een van de 
doelstellingen de verschillende bevolkingsgroepen beter over de stad te spreiden. In 
sommige Vinex-locaties wordt een derde van de te bouwen woningen gereserveerd 
voor sociale woningbouw en in bepaalde achterstandswijken in Rotterdam worden 
inkomenseisen gesteld. Om het contact tussen etnische bevolkingsgroepen te stimu-
leren zijn de afgelopen jaren initiatieven genomen: zoals het door het kabinet-Balke-
nende gelanceerde Breed Initiatief Maatschappelijke Binding, en lokale initiatieven 
als stadsdebatten, intercultureel sporten, ontmoetingsruimten, buurtregels en 
interculturele dialogen. Niet alleen overheden initiëren deze interventies maar ook 
woningcorporaties of particulieren.

Deze studie onderzoekt wat de overheid en andere actoren doen om etnische con-
centratie tegen te gaan en interetnische contacten te bevorderen en wat er bekend 
is over de effectiviteit ervan. Het ligt in de rede beide onderwerpen – concentratie 
en contact – in één studie te bespreken; het geringe contact tussen autochtonen en 
allochtonen in Nederland vertoont namelijk een sterke samenhang met het geschei-
den wonen van deze bevolkingsgroepen (Van der Laan Bouma-Doff 2005; Gijsberts 
en Dagevos 2005).

Het resultaat van de intensieve beleidsaandacht van de laatste jaren is een veelheid 
aan initiatieven en projecten. Deze rapportage maakt een inventarisatie van deze 
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interventies en schept enige orde in de veelheid aan projecten. Dit doen we door niet 
alleen naar Nederlands beleid te kijken maar ook te bezien wat er in het buitenland 
gebeurt. Deze inventarisatie is tot stand gekomen op verzoek van de Directie Inbur-
gering en Integratie (DI&I) van het ministerie van Justitie.

Nu al moeten de verwachtingen over inzicht in de effectiviteit van interventies 
worden getemperd. De werkelijkheid is namelijk weerbarstig. Veel initiatieven zijn 
bijvoorbeeld net van start gegaan waardoor de effectiviteit van het beleid nog niet 
is vast te stellen. Ook is veel beleid integraal van opzet, waardoor het moeilijk is het 
specifi eke effect van een enkel initiatief te identifi ceren. Daarnaast is er gewoonweg 
weinig beleid daadwerkelijk geëvalueerd, zeker in Nederland. In deze studie brengen 
we de effectevaluaties die wel zijn verricht (zowel binnen als buiten Nederland) in 
kaart. De nadruk zal echter liggen op een inventarisatie van interventies.
De volgende onderzoeksvragen staan centraal:
1 Welke interventies worden toegepast om etnische concentratie tegen te gaan en 

welke om interetnische contacten tussen bevolkingsgroepen te bevorderen?
2 Wat is bekend over de effectiviteit van deze interventies?

In paragraaf 1.2 gaan we in op de vraag waarom de ruimtelijke concentratie van 
allochtonen en de geringe contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen als een 
(beleids)probleem worden gezien. Argumenten voor en tegen het voeren van beleid 
op deze terreinen passeren de revue. Vervolgens biedt paragraaf 1.3 een beschrijvend 
overzicht van de aard en omvang van etnische concentratie en interetnisch contact 
(en de relatie tussen beiden) in Nederland. In paragraaf 1.4 volgt de opzet van het 
onderzoek. Paragraaf 1.5 behandelt de manier waarop gegevens voor dit onderzoek 
zijn verzameld en paragraaf 1.6 sluit af met een hoofdstukindeling.

1.2 Waarom (beleids)aandacht voor etnische concentratie en interetnische 
contacten?

Dat arm en rijk gescheiden wonen is van alle tijden. Alleen lijken de negatieve gevol-
gen ervan de laatste jaren scherper aan het licht te komen. Dit heeft vooral te maken 
met de toenemende concentratie van etnische minderheden in bepaalde buurten van 
de grote steden. Niet alleen beschouwen velen etnisch gesegregeerde wijken als een 
indicatie van falende integratie, ook zouden deze wijken een belemmering vormen 
voor contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen. Concentratiewijken zijn 
doorgaans ook achterstandswijken, waar problemen rondom criminaliteit, verloe-
dering en leefbaarheid het meest opspelen (Wittebrood 2000). Doordat dergelijke 
ontwikkelingen de uittocht van de middenklasse versterken, wordt gettovorming 
in de hand gewerkt. De Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de concen-
tratie van minderheden in buurten van de grote steden. Een ruime meerderheid van 
de bevolking verwacht dat er over vijftien jaar getto’s naar Amerikaans voorbeeld 
ontstaan waar veel mensen niet meer durven te komen (scp 2004). Of die gevreesde 
no-go areas in Nederland een realiteit worden is niet alleen afhankelijk van de concen-
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tratie van sociaaleconomische achterstand, maar ook van de etnische diversiteit in 
een buurt. Eenzijdig samengestelde buurten worden als bevorderend voor gettovor-
ming gezien. Belangrijk in dit opzicht is dat in Nederland geen mono-etnische buur-
ten bestaan zoals in de Verenigde Staten (Tesser et al. 1995). Wel zijn er aanwijzingen 
dat bepaalde buurten in de grote steden etnisch homogener worden. In Amsterdam 
bijvoorbeeld wonen in een aantal buurten inmiddels aanzienlijke concentraties 
Marokkanen (O+S 2004a).

Beleidsaandacht voor etnische concentratie
Beleidsmakers motiveren de noodzaak van beleid om etnische concentratie tegen 
te gaan allereerst door te verwijzen naar de leefbaarheid van buurten (Uitermark en 
Duyvendak 2004). Dit heeft in Nederland geleid tot het stedelijke vernieuwingsbe-
leid, dat als belangrijk doel heeft de menging van inkomens- en etnische groepen in 
achterstandswijken te vergroten. Een tweede motivatie komt voort uit de vermeende 
negatieve invloed van etnische concentratie op de individuele levenskansen (in 
termen van opleiding, beroep en inkomen) van de bewoners van deze wijken. Deze 
notie bestaat in de Verenigde Staten al langer (zie Wilson 1987). Het wonen in een 
buurt met veel armoede, veelal in combinatie met concentraties etnische minder-
heden, heeft daar nog grotere sociaaleconomische achterstanden tot gevolg gehad. 
Het gevaar bestaat dat dit tot een cumulatie van achterstanden leidt. In de Verenigde 
Staten lijkt deze gedachte meer geaccepteerd dan in Europa. Toch blijkt ook wel uit 
de Europese evidence base dat wonen in een concentratiebuurt negatieve effecten heeft 
op de sociaaleconomische positie van kansarme bewoners (Galster 2006). In Neder-
land lijken deze effecten echter beperkt te zijn.

Een derde reden voor aandacht van beleidsmakers ligt in de negatieve gevolgen 
van concentratie voor de sociaal-culturele integratie van etnische minderheden. 
Uit empirisch onderzoek blijkt dat de directe woonomgeving medebepalend is voor 
de samenstelling van de vrienden- en kennissenkring (bv. Van der Laan Bouma-
Doff 2005). Gezien de stijging van het aantal concentratiebuurten leidt dit dus tot 
etnisch meer eenzijdig samengestelde vriendenkringen. Aandacht gaat ook uit naar 
de rol die zwarte scholen spelen in de integratie van allochtone leerlingen: bij hoge 
concentraties minderheden op een school komen allochtone kinderen nauwelijks 
meer in contact met autochtone leerlingen.

In de (inter)nationale literatuur zijn echter tevens kanttekeningen geplaatst bij beleid 
om etnische concentratie tegen te gaan. Er wordt bijvoorbeeld vaak gewezen op 
het ontstaan van verplaatsingseffecten (Atkinson 2004): wanneer een buurt steeds 
aantrekkelijker wordt gemaakt voor de hogere inkomens, bijvoorbeeld door duur-
dere woningen te bouwen en de goedkopere woningen te slopen, rest de armere 
allochtone bewoners vaak niets anders dan de wijk te verlaten. Dan is de problema-
tiek slechts verplaatst. De oorzaak –de armoede binnen deze huishoudens die vaak 
samengaat met andere problemen – is niet opgelost.
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Ook het argument dat het tegengaan van ruimtelijke concentraties de (sociaal-cultu-
rele) integratie bevordert is niet onomstreden. Meerdere auteurs betogen dat effecten 
van (etnische) concentratie worden overschat. De directe woon- en leefomgeving 
neemt in belang af doordat men tegenwoordig minder gericht is op buren en buurt-
genoten. Dat ontmoetingskansen in concentratiewijken kleiner zijn, is in deze visie 
minder van belang omdat integratie toch al niet op buurtniveau plaatsvindt (Blok-
land-Potters 1998; Van Kempen et al. 2000; Ostendorf en Musterd 2005). Bovendien, 
zo stellen sommige auteurs, leidt het mengen van bevolkingsgroepen in buurten 
alleen maar tot confl icten tussen oude en nieuwe bewoners (voor een overzicht zie 
Atkinson 2004). Daarnaast zijn er voor de Nederlandse situatie weinig aanwijzingen 
gevonden dat etnische concentratie van invloed is op de sociaaleconomische integra-
tie van allochtonen (Uunk 2002; Van der Laan Bouma-Doff 2005; voor een overzicht 
zie Veldboer en Duyvendak 2004).

Een laatste veelgehoord argument tegen beleid om etnische concentraties tegen 
te gaan heeft betrekking op het spanningsveld tussen spreidingsmaatregelen en dis-
criminatie. Beleidsmaatregelen om concentraties allochtonen tegen te gaan kunnen 
tot ongelijke toegang leiden van verschillende bevolkingsgroepen tot de woning-
markt. In veel landen vindt men het onwenselijk om de keuzevrijheid van mensen 
in te perken (zie bv. Harrison et al. 2005, voor een overzicht van discriminatie in het 
huisvestingsbeleid in vijftien eu-landen).

Beleidsaandacht voor interetnisch contact
Over de vraag of beleidsaandacht voor het tegengaan van etnische concentratie 
gerechtvaardigd is, wordt dus verschillend gedacht. Rest de vraag waarom er beleid 
moet zijn om verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. 
Veelgehoord argument is dat het sociaal gezien onwenselijk is dat bevolkingsgroe-
pen volledig langs elkaar heen leven. Uit het oogpunt van sociale cohesie is het 
wenselijk dat er interacties bestaan tussen verschillende (etnische) groepen, en dat 
bevolkingsgroepen (dus ook allochtonen) betrokken zijn bij hun eigen woonomge-
ving.

Diverse onderzoeken wijzen bovendien op de gunstige effecten van etnisch 
gemengde sociale contacten. Die studies stellen bijvoorbeeld een samenhang vast 
tussen contacten met autochtonen enerzijds en zowel de beheersing van het Neder-
lands als de wederzijdse beeldvorming tussen allochtonen en autochtonen ander-
zijds (Gijsberts en Dagevos 2005; Van der Laan Bouma-Doff 2005). Contacten tussen 
bevolkingsgroepen bevorderen Nederlands spreken en halen de scherpe kantjes af 
van wederzijdse stereotypen. Recent hebben Pettigrew en Tropp (2006) een interna-
tionale meta-analyse verricht op deze ‘contacthypothese’, met de vraag of contact 
tussen etnische groepen leidt tot vermindering van vooroordelen. Deze meta-analyse 
toont overtuigend aan dat interetnisch contact inderdaad leidt tot vermindering van 
vooroordelen.1 Beleidsmakers hanteren deze ‘contacthypothese’ – contact leidt tot 
wederzijds begrip – vaak impliciet en beogen door interetnisch contact te bevorderen 
kennis en begrip te kweken tussen verschillende bevolkingsgroepen.
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Verder blijkt uit onderzoek dat het voor hun arbeidsmarktpositie gunstig is als 
allochtonen contacten onderhouden met autochtonen (bv. Rettab 1995; Dage-
vos 2001; Dagevos et al. 2006). De kans dat deze contacten informatie en diensten 
opleveren die leiden tot mobiliteit is groter dan contacten binnen de eigen groep 
(Veenman 2003). Dit hangt direct samen met de overwegend lage maatschappelijke 
positie van veel allochtonen. Interetnische contacten stimuleren zou dus instrumen-
teel zijn voor bevordering van de integratie.

Ook hier zijn echter tegenargumenten te geven. De vraag die nogal eens wordt 
geopperd, is hoe erg het eigenlijk is wanneer allochtonen in de vrije tijd overwe-
gend in eigen kring verkeren. Zo zijn er onder autochtonen toch ook tal van sociale 
categorieën die nauwelijks met elkaar omgaan. Bovendien wijzen diverse auteurs op 
de voordelen om vanuit de eigen groep te integreren. Etnische concentratie is ook 
gunstig vanwege de aanwezigheid van voorzieningen en mogelijkheden tot zelf-
standig-ondernemerschap. Amerikaanse onderzoeksliteratuur bijvoorbeeld schenkt 
veel aandacht aan het etnische enclavemodel: plaatsen waar veel allochtonen wonen 
kunnen fungeren als een springplank naar de nieuwe samenleving voor recent gear-
riveerde immigranten (zie bv. Logan et al. 2002).

Bovendien zijn er ook tal van landen waar slechts wordt ingegrepen als het mis 
dreigt te gaan en confl icten tussen bevolkingsgroepen ontstaan. Men problemati-
seert het gebrek aan interetnisch contact niet en men voert er al helemaal geen beleid 
op. Pas wanneer etnische confl icten dreigen en het vreedzaam samenleven van 
verschillende bevolkingsgroepen in gevaar komt, wordt actie ondernomen (Flett et 
al. 1979). Het belangrijkste argument in deze landen om geen beleid te voeren, is dat 
men niet wil ingrijpen in de keuzevrijheid van mensen: mensen moeten zelf bepalen 
met wie ze omgaan en de overheid dient zich hier niet in te mengen.

1.3 Etnische concentratie en interetnische contacten in Nederland

In deze paragraaf schetsen we op basis van eerder onderzoek de aard en omvang van 
etnische concentratie en interetnische contacten in Nederland.

Ruimtelijke concentratie van allochtonen
Over etnische concentratie en segregatie zijn zowel in Nederland als in het buiten-
land – met name in de Verenigde Staten – veel studies verschenen. We volstaan met 
een kort overzicht van de stand van zaken. Voor uitgebreidere informatie voor de 
Nederlandse situatie zie bijvoorbeeld Tesser et al. (1995) en Van Kempen et al. (2000).

In navolging van Van Kempen et al. (2000) defi niëren 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, hoewel er een duidelijke samenhang is 
tussen etnische concentraties en sociaaleconomische achterstanden (bv. Uunk en 
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Dominguez Martinez 2002). In de literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt 
tussen concentratie en segregatie. Een wijk met een hoog aandeel allochtonen heet 
een concentratiewijk. De concentratie van allochtonen in bepaalde wijken houdt 
automatisch in dat verschillende bevolkingsgroepen ruimtelijk gesegregeerd wonen. 
Ruimtelijke segregatie wil immers niets anders zeggen dan dat een groepering 
van personen met gemeenschappelijke kenmerken niet gelijkmatig over de stedelijke 
ruimte is verdeeld (Massey en Denton 1988; Van Kempen en Bolt 2003).2 In ons geval 
betekent dit dat etnische minderheden niet evenredig over de wijken in een stad zijn 
gehuisvest. Beide begrippen zijn uitingsvormen van eenzelfde verschijnsel. Dit wil 
overigens niet zeggen dat een hogere concentratie allochtonen automatisch tot een 
grotere mate van segregatie leidt. Als de groei van het aantal allochtonen bijvoor-
beeld vooral plaatsvindt in buurten waar al veel allochtonen wonen, dan neemt zowel 
de concentratie als segregatie toe. Als de concentratie echter gelijkmatig toeneemt in 
buurten waar veel allochtonen wonen én in buurten waar dit niet zo is, wonen alloch-
tonen meer verspreid over de stad en neemt de segregatie dus af terwijl de etnische 
concentratie tegelijkertijd toeneemt. Dit laatste is bijvoorbeeld de laatste jaren in 
Rotterdam het geval (zie bv. Van der Laan Bouma-Doff 2005).

Eén van de belangrijkste factoren voor het ontstaan van etnische concentraties was 
de aanwezigheid van industriële werkgelegenheid in de grotere steden. De toe-
stroom, vanaf de jaren zeventig, van arbeidsmigranten (veelal Turken en Marokka-
nen) heeft veel volgmigratie tot gevolg gehad. Voor Surinamers en Antillianen waren 
de opleidingsmogelijkheden aanvankelijk een reden om zich in de grote steden te 
vestigen. Zodoende zijn allochtonen vanouds geconcentreerd in het westen van het 
land en daarbinnen in de vier grote steden: 39% van de niet-westerse allochtone 
bevolking woont in een van de vier grote steden. Dit geldt het sterkst voor Marokka-
nen (47%) en Surinamers (53%) en in mindere mate voor Turken (35%), Antillianen 
(34%) en overige niet-westerse allochtonen (31%). Ter vergelijking: van de totale 
bevolking van Nederland woont 13% in een van de vier grote steden (cbs, StatLine: 
cijfers over 2006). In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is een op de drie inwo-
ners niet-westers allochtoon (tabel 1.1). Deze aandelen zijn de afgelopen dertig jaar 
sterk toegenomen, allereerst als uitvloeisel van het grote kindertal onder vooral 
Turken en Marokkanen, maar ook doordat veel migratie een netwerkkarakter heeft: 
men migreert naar steden waar al familieleden of vrienden wonen die hen wegwijs 
kunnen maken (De Valk et al. 2001). Dit heeft te maken met de aantrekkingskracht 
van gevestigde concentraties op nieuwkomers, niet alleen uit de eigen etnische groep 
maar ook uit andere etnische groepen.

Buiten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is er maar een beperkt aantal steden 
waar het percentage niet-westerse allochtonen boven de 10 uitkomt (het gemiddelde 
in Nederland). Dan gaat het voornamelijk om steden als Utrecht (21%) en Almere 
(24%) en voormalige industriesteden als Enschede en Eindhoven. Kleinere gemeen-
ten met hogere concentraties allochtonen zijn bijna altijd randgemeenten van de 
grote steden, zoals Diemen, Capelle aan den IJssel of Zoetermeer. Dit betekent dat 
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veruit de meeste gemeenten in Nederland slechts kleine percentages niet-westers 
allochtone inwoners hebben.

Ook de komende vijftien jaar zal de concentratie van minderheden voornamelijk 
een grotestadsverschijnsel blijven. Bijna tweederde van de niet-westerse allochtonen 
wordt momenteel geboren in één van de vier grote steden (cbs 2004). In prognoses 
van slechts enkele jaren geleden verwachtten Amsterdam en Rotterdam over een jaar 
of vijftien voor bijna de helft uit niet-westerse allochtonen te bestaan (O+S 2004b; 
cos 2003). Die groei zou naar verwachting niet alleen voor rekening komen van 
de zogenaamde klassieke groepen (voornamelijk door geboorte), maar ook van 
de nieuwe migrantengroepen. Onder asielmigranten blijkt er, na de aanvankelijke 
opvang die gespreid over Nederland plaatsvindt, alsnog een trek naar de grote stad 
plaats te vinden (cbs 2003).

De meest recente regionale bevolkingsprognoses laten echter een ander beeld zien 
(rpb/cbs 2006). Als gevolg van suburbanisatie – die niet alleen onder autochtone 
maar ook onder allochtone groepen de laatste jaren toeneemt en naar verwachting 
doorzet – komen vooral in de groeikernen steeds meer niet-westerse allochtonen 
te wonen. De trek van Surinaamse Amsterdammers naar Almere is bijvoorbeeld 
momenteel even groot als die van autochtone Amsterdammers. Volgens de rpb/cbs-
prognose gaan rond de vier grote steden zones ontstaan met hoge aandelen allochto-
nen. Dezelfde verwachting geldt voor steden als Tilburg, Groningen en Arnhem. De 
aandelen niet-westerse allochtonen in de grote steden zelf worden tot 2025 geraamd 
min of meer stabiel te blijven. Of deze prognose – die nogal afwijkt van die van nog 
maar enkele jaren ervoor – werkelijkheid wordt zal de toekomst moeten leren. Veel 
zal afhangen van het aantal kinderen van niet-westerse allochtonen in de grote 
steden, maar ook van de omvang van de immigratie.

Tabel 1.1
Het aandeel van niet-westerse allochtonen in de vier grote steden, 1975-2006 (in procenten)a

1975 1980 1986 1992 1997 2003 2006

Amsterdam 6 11 16 27 32 34 34

Rotterdam 6 10 14 25 31 34 35

Den Haag 5 9 14 22 27 30 32

Utrecht 5 8 9 17 21 20 21

Nederland 2 3 4 7 9 10 11

a De sterke toename tussen 1986 en 1992 wordt veroorzaakt door een tussentijdse aanpassing van de 
defi nitie. Vanaf 1992 wordt de tweede generatie ook tot de niet-westerse allochtonen gerekend, terwijl dat 
daarvoor niet zo was.

Bron: SCP (1998); CBS (StatLine)
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De oververtegenwoordiging in de grote steden doet zich ook op buurtniveau voor. Zo 
zijn er in de grote steden aardig wat buurten waar de meerderheid van de bevolking 
allochtoon is. In totaal gaat het om ruim 10% van de viercijferige postcodegebieden 
in deze steden (Van Praag 2003). Van de autochtone bevolking in Nederland woont 
circa 1% in een buurt met meer dan de helft niet-westerse allochtonen (cijfers afkom-
stig uit enquêteonderzoek, zie Gijsberts en Dagevos 2005). Van de Turken in Neder-
land woont een op de drie in een buurt met meer dan de helft allochtonen. Voor 
Marokkanen geldt dit nog sterker (bijna 40%). Van de Antillianen en Surinamers 
woont respectievelijk 15% en 20% in een buurt waar de meerderheid niet-westerse 
allochtoon is. Van alle etnische minderheidsgroepen wonen vluchtelingengroepen 
het minst vaak in dergelijke buurten (tussen de 10% en 15%).

Dat allochtonen ruimtelijk geconcentreerd wonen is een gevolg van de rela-
tief grotere beschikbaarheid van goedkope woningen in bepaalde delen van de 
grote steden. Gezien hun gemiddeld ongunstige sociaaleconomische positie rest 
allochtonen vaak niets anders dan dergelijke woningen in minder aantrekkelijke 
stadswijken. Een verdere toename van de concentratie allochtonen in deze buurten 
komt doordat autochtone bewoners naar de buitenwijken trekken – de zogenoemde 
witte vlucht – (cbs 2004), maar ook door overlijden of verhuizing naar verzorgings-
tehuizen van oudere autochtone bewoners (Dominguez Martinez en Vreeswijk 2002). 
De Amerikaanse onderzoeksliteratuur schenkt veel aandacht aan het zogenaamde 
tipping point. Onder tipping verstaat men de tendens dat een buurt voornamelijk zal 
worden bewoond door etnische minderheden als de balans van huurders te zeer 
wordt verstoord. Autochtone bewoners trekken weg als een bepaald maximum aan-
deel etnische minderheden in de buurt is bereikt (Goering 1978; Clark 1989 en 1993).

De concentratie van minderheden in bepaalde buurten van de grote steden heeft 
tot gevolg dat deze groepen ook erg ongelijk verdeeld zijn over de scholen. Van de 
603 schoolvestigingen in de grote steden heeft bijna de helft meer dan 50% alloch-
tonen (Smeets et al. 2003). De concentratie van minderheidsleerlingen op scholen 
neemt nog eens toe door de zogenoemde witte vlucht. Hierdoor wordt de concentra-
tie leerlingen uit minderheden op scholen hoger dan het aandeel etnische minder-
heden in de buurt waarin de school zich bevindt. Zwarte scholen komen zodoende 
steeds vaker voor in Nederlandse steden. Dit onderzoek beperkt zich echter tot ruim-
telijke concentratie van allochtonen in stad en buurt en richt zich niet op school-
segregatie.3

Interetnische contacten
De laatste jaren zijn diverse studies uitgevoerd naar de mate van interetnisch contact 
tussen allochtonen en autochtonen (Van der Laan Bouma-Doff 2004, 2005; Gijsberts 
en Dagevos 2005; Dagevos 2005). Deze paragraaf vat de belangrijkste bevindingen 
samen, maar geeft eerst een defi nitie van het begrip ‘interetnisch contact’.

In navolging van Snel en Boonstra (2005) verstaan wij in deze studie onder interet-
nisch contact de mate waarin leden van diverse etnische groepen (allochtonen én autochtonen) 
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onderling contact hebben en informele sociale relaties met elkaar onderhouden. Het betreft dus 
groepsoverstijgende sociale contacten en netwerken op het niveau van individuen en 
groepen. Het gaat ons nadrukkelijk niet om sociaal contact en de vorming van soci-
ale netwerken in het algemeen. En ook niet om contacten binnen de eigen etnische 
groep. Of om aan te sluiten bij Putnam (2000): het gaat ons om bridging (groepsover-
stijgende contacten) en niet om bonding (intragroepscontacten). Daarnaast is het van 
belang te vermelden dat we ons op informeel contact richten en dus niet op contacten 
tussen etnische groepen in de werksfeer.

Wanneer we in de praktijk spreken over interetnische contacten bedoelen we 
strikt genomen contacten tussen allerlei etnische groepen, dus ook tussen alloch-
tone groepen onderling. In zowel onderzoek als beleid gaat het echter in de praktijk 
hoofdzakelijk om contacten tussen autochtonen én allochtonen.4

Van alle allochtone groepen in Nederland blijken Turken het meest op de eigen 
 etnische groep te zijn gericht. Twee van de drie Turken in Nederland heeft een 
overwegend Turkse vrienden- en kennissenkring (Dagevos 2005). Voor Marokkanen 
geldt dit in iets mindere mate, maar toch heeft een ruime meerderheid van hen in 
de vrije tijd vooral contact met leden van de eigen groep. Surinamers en Antillianen 
hebben veel vaker een in etnisch opzicht gemengde vrienden- en kennissenkring. Dit 
geldt eveneens voor de meeste vluchtelingengroepen, wat opmerkelijk is gezien hun 
veel kortere verblijf in Nederland. Vooral Iraniërs en (voormalig) Joegoslaven zijn 
sterk op contacten met autochtonen gericht. Somaliërs gaan juist weer vaak overwe-
gend om met leden van de eigen groep. Dat over het geheel genomen vluchtelingen-
groepen relatief vaak met autochtonen omgaan heeft onder meer te maken met het 
hoge opleidingsniveau, de geringe omvang van deze groepen en de spreiding over 
het land.

In de afgelopen tien jaar zijn de vrijetijdscontacten tussen autochtonen en allochto-
nen niet toegenomen (Beekhoven en Dagevos 2005). Veelzeggend is dat de tweede 
generatie Turken en Marokkanen in de afgelopen jaren steeds minder met autochto-
nen omgaat. Dit houdt verband met de gestaag toegenomen aantallen minderheden 
in met name de grote steden. Alleen al hierdoor is de ontmoetingskans met leden 
van de eigen groep sterk toegenomen. Bij vooral Turken en Marokkanen draagt 
de keuze om binnen de eigen groep te trouwen (vaak met een partner uit het land 
van herkomst) bij aan de eenzijdig samengestelde netwerken. Verder zijn door het 
verslechterde maatschappelijke klimaat de verhoudingen tussen autochtonen en 
allochtonen onder druk komen te staan. Vooral tussen moslims en niet-moslims 
lijkt sprake van confl icterende waarden. De helft van de autochtone maar ook van de 
Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep vindt bijvoorbeeld dat de westerse leef-
wijze niet samengaat met die van moslims en er is duidelijk sprake van een zekere 
afwijzing van elkaars leefwijze en culturele waarden (Gijsberts 2005). Mede als 
gevolg van de ongunstige beeldvorming over en weer hebben verschillende bevol-
kingsgroepen de neiging contact met elkaar te vermijden, vooral naarmate het con-
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tact persoonlijker wordt. Een autochtone partner voor het eigen kind is bijvoorbeeld 
voor veel Turken en Marokkanen bezwaarlijk, terwijl veel autochtonen ook liever niet 
hebben dat hun kind met een allochtoon trouwt.

De gesignaleerde sociale afstand is niet alleen te wijten aan de vrij sterke gerichtheid 
van vooral Turken en Marokkanen op de eigen groep, maar ook aan de geringe mate 
van contact van de autochtone bevolking met allochtonen. Slechts weinig autochtone 
Nederlanders blijken in de vrije tijd zelf contact met allochtonen te onderhouden. 
Dit heeft onder andere met de woonsegregatie van allochtonen en autochtonen te 
maken, maar ook met wat men etnische distantie zou kunnen noemen: veel autoch-
tonen houden allochtonen liever op afstand.

Eerder onderzoek heeft niet alleen in kaart gebracht welke groepen al dan niet veel-
vuldig in contact met elkaar staan, maar ook wat factoren zijn die gering interet-
nisch contact verklaren. Uit dit onderzoek blijkt dat de mate van interetnisch contact 
enerzijds samenhangt met individuele kenmerken van allochtone groepen en ander-
zijds met de buurt waarin men woont. Bij individuele kenmerken gaat het bijvoor-
beeld om opleidingsniveau, taalbelemmeringen maar ook om preferenties van zowel 
allochtonen als autochtonen. In hoeverre heeft men de bagage (opleidingsniveau, 
taalbeheersing) om contacten aan te gaan en in hoeverre wil men investeren (indi-
viduele preferenties) in contact met andere etnische groepen? De buurt waarin men 
woont zou je kunnen zien als een onderdeel van de gelegenheidsstructuur. Etnische 
concentraties belemmeren interetnisch contact omdat het de ontmoetingsmoge-
lijkheden inperkt. Andere gelegenheidsbeperkende aspecten zijn bijvoorbeeld een 
gebrek aan voorzieningen in de wijk om elkaar te ontmoeten.

De relatie tussen etnische concentratie en interetnisch contacten
Uit eerdere studies blijkt dat de geconstateerde sociale afstand veel te maken heeft 
met het gescheiden wonen van bevolkingsgroepen. In buurten waar veel andere min-
derheden wonen is de omgang van allochtonen met autochtonen het geringst. Dit 
geldt in het bijzonder in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waar inmiddels één 
op de drie inwoners van niet-westerse herkomst is. In tabel 1.2 is te zien dat, als er 
nauwelijks minderheden in de eigen buurt wonen, de helft van de Turken en Marok-
kanen overwegend contact heeft met leden van de eigen etnische groep.5 Dit aandeel 
neemt sterk toe wanneer meer dan de helft van de inwoners in de buurt van niet-wes-
terse herkomst is: dan gaan zeker twee van de drie Turken en Marokkanen vooral om 
met leden van de eigen groep. Van de Surinamers en Antillianen die in een ‘witte’ 
wijk wonen heeft één op de vijf voornamelijk contact met de eigen etnische groep. 
Van degenen die in een ‘zwarte’ wijk wonen geldt dit voor de helft. Wanneer het gaat 
om het onderhouden van contacten tussen bevolkingsgroepen doet de buurt er dus 
toe. Hoe meer autochtonen er bij allochtonen in de buurt wonen, hoe meer contact er 
met deze autochtone buurtgenoten wordt onderhouden.
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Voor autochtonen geldt hetzelfde. Zij komen – zo blijkt uit eerder onderzoek – vaker 
in contact met allochtonen wanneer zij in een gemengde wijk wonen. Indien er 
gelegenheid is tot wederzijds contact, zoals in gemengde buurten, komt dit ook eerder 
tot stand. Uit het onderzoek blijkt dat er wel een grens is aan de aanwezigheid van 
etnische minderheden in de buurt. Wanneer meer dan de helft van de bewoners niet-
westerse allochtoon is, nemen contacten van autochtonen met allochtonen over het 
algemeen juist af (Gijsberts en Dagevos 2005).

Uit nadere analyses blijkt dat ook een snelle instroom van niet-westerse allochto-
nen een negatieve invloed heeft. Wanneer een buurt in korte tijd ‘verkleurt’, neemt 
het contact van autochtonen met hun allochtone buurt- of stadsgenoten af. Dit heeft 
ermee te maken dat een te zichtbare aanwezigheid van minderheden in een buurt als 
bedreigend wordt ervaren door de autochtone bewoners van deze buurt. Als gevolg 
hiervan trekt men zich verder terug in eigen kring.

Tabel 1.2
Sociale contacten voornamelijk binnen de eigen etnische groep naar de etnische samenstelling 
van de buurt (in procenten)

totaal < 10% 10%-25% 25%-50% > 50%

Turken 70 52 65 71 77

Marokkanen 61 49 55 60 67

Surinamers 38 20 32 40 56

Antillianen 31 23 24 35 47

Afghanen 35 20 32 39 45

Irakezen 43 23 43 45 53

Iraniërs 25 17 26 27 31

(voormalig) Joegoslaven 27 23 23 33 37

Somaliërs 50 41 43 54 61

Leesvoorbeeld: Van de totale groep Turken heeft 70% voornamelijk contacten binnen de eigen Turkse 
groep. Van de Turken woonachtig in buurten met maximaal 10% allochtone bewoners heeft 52% 
voornamelijk contacten binnen de eigen groep. Van de Turken woonachtig in buurten die voor meer dan de 
helft uit allochtonen bestaat haalt 77% de contacten voornamelijk uit de eigen groep.

Bron: ISEO/SCP (SPVA’02 en ‘03), uit Dagevos (2005)

1.4 Onderzoeksopzet

Inventarisatie van interventies
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden is een uitgebreide inventarisatie 
uitgevoerd van binnen- en buitenlandse interventies. Bij de selectie van interventies 
zijn een aantal criteria gehanteerd:
– We richten ons op interventies gericht op stad en buurt. Maatregelen in het 

onderwijs om concentratie tegen te gaan zijn geen onderwerp van deze studie 
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(voor een mooi overzicht van spreidingsmaatregelen in het onderwijs zie 
 Onderwijsraad 2005).

– We richten ons op binnen- en buitenlandse interventies, maar we beperken ons in 
hoofdzaak tot beleidsdocumenten en studies in het Nederlands en Engels.

– We richten ons op interventies van de overheid (rijksoverheid en lokale over-
heden), maar ook van partijen zoals woningcorporaties en buurtorganisaties.

– Interventies dienen in ieder geval op papier vastgelegd te zijn.
– Om interventies op het spoor te komen, komen zowel gepubliceerde als niet 

 gepubliceerde beleidsdocumenten (grijze literatuur) in aanmerking.

Een opmerking die bij deze inventarisatie moet worden gemaakt, betreft verschillen 
in terminologie in binnen- en buitenland. De begrippen autochtoon en allochtoon 
zijn specifi ek Nederlands. In de bevolkingsstatistieken van het cbs verstaat men 
onder ‘niet-westerse allochtonen’ personen van wie tenminste één van de ouders is 
geboren in Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba en een 
groot aantal niet-westerse landen in Azië en Afrika. In dit rapport verstaan wij onder 
‘allochtonen’ over het algemeen deze groep niet-westerse allochtonen (woonachtig 
in Nederland). In het buitenland, met name in de Angelsaksische landen, is het niet 
gebruikelijk te spreken over allochtonen, maar heeft men het bijvoorbeeld over etni-
sche minderheidsgroepen, Blacks and Hispanics of non-whites. Bij de bespreking van 
buitenlandse interventies hanteren we zoveel mogelijk de daar gebruikelijke termen.

Projecten als deze lopen al snel gevaar uit te dijen. Er is een overvloed aan initiatie-
ven en projecten, vaak op kleinschalig lokaal niveau. Veel projecten vinden plaats op 
het moment van onderzoek en ook in het verleden is al veel bedacht en georganiseerd 
om buurten en groepen te mengen. Het is met andere woorden geen eenvoudige 
opgave om door de bomen het bos te zien.

Een bijkomende complicerende factor is dat beleid vaak niet expliciet gericht is op 
de variabelen die wij hier onderzoeken. Het is bijvoorbeeld niet rechtstreeks gericht 
op etnische concentratie, maar op het tegengaan van inkomenssegregatie, en niet op 
het bevorderen van interetnische contacten maar op sociale cohesie of, in de Engels-
talige literatuur, op community development. Kortom, er zijn lang niet altijd strikte 
criteria voor een duidelijke afbakening.

Aangezien zowel in binnen- als buitenland geen overzicht bestaat van wat er 
allemaal gebeurt op het onderzoeksterrein, om maar te zwijgen over wat al dan niet 
werkt, vormt dit rapport een eerste inventarisatie: een pilotonderzoek. De uitdaging 
zit vooral in een overzicht krijgen van de verschillende soorten interventies in Neder-
land en over de grenzen heen kijken wat er in het buitenland zoal gebeurt. Het doel 
van dit project is dus een overzicht te krijgen van toegepaste interventies en uitdruk-
kelijk niet het uitvoeren van een beleidsevaluatie.
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Effectiviteit van de interventies
De tweede onderzoeksvraag – wat is bekend over de effectiviteit van de gevonden 
interventies – is niet eenvoudig te beantwoorden. Als onze inventarisatie één ding 
duidelijk heeft gemaakt dan is het dat er weinig beleid daadwerkelijk is geëvalueerd. 
Dit geldt eerst en vooral voor de Nederlandse situatie. In het buitenland is meer eva-
luatieonderzoek gedaan, maar ook daar is de opbrengst beperkt. Dit geldt het sterkst 
voor interventies om interetnische contacten te bevorderen; op zichzelf genomen is 
dat niet zo verwonderlijk, want beleidseffecten zijn hier moeilijk te kwantifi ceren. 
Het gevolg is dat het accent in deze studie ligt op ‘wat er is’ en veel minder op ‘wat 
werkt’.

Om enige systematiek aan te brengen in de beschrijving van interventies hanteren 
we de volgende werkwijze. We beogen van elke gevonden interventie eerst te bepalen 
wat het doel van de maatregel is en op welke doelgroep deze is gericht. Vervolgens 
beschrijven we welke instrumenten zijn ingezet om dit doel te bewerkstelligen: 
hoe werkt de interventie? Ten slotte bespreken we – voor zover daarover informatie 
bestaat – de uitkomsten van de interventie: leidt de maatregel tot het doel, oftewel 
wat is bekend over de (mogelijke) effectiviteit van de maatregel? Wat dit laatste punt 
betreft gaan we tevens in op het bereik van de interventie en op mogelijke onbe-
doelde effecten van interventies.

De volgende criteria vormen ons uitgangspunt bij de beschrijving van de gevonden 
interventies:
1 doelstelling
2 doelgroep
3 mechanismen
4 uitkomsten.

Een andere veel gebruikte indeling is de Context-Mechanism-Outcome-benadering 
(cmo-benadering), een methode om beleidsinterventies te structureren (zie Pawson 
en Tilley 1997; en voor een toepassing Kulu Glasgow et al. 2007). De context verwijst 
naar de omstandigheden waaronder de maatregel werkt. Mechanismen verwijzen 
naar de werkzame elementen van een interventie. Deze hangen vanzelfsprekend 
af van de context waarin de interventie wordt uitgevoerd. De uitkomsten verwijzen 
naar de gevolgen (zowel bedoelde als onbedoelde) van de interventie. De laatste twee 
onderdelen van de cmo-benadering sluiten aan bij de door ons gevolgde werkwijze. 
In dit onderzoek zullen we daarnaast ook ingaan op het eerste onderdeel, de context 
van een interventie.

Bij de inventarisatie van wat bekend is over de effectiviteit gaat het ons niet om 
procesevaluaties (het verloop van de implementatie van de maatregelen) maar om 
effectevaluaties. Bij dit type evaluaties staat de vraag centraal of doelbereiking 
gevolg is van invoering van de maatregel. Belangrijke aspecten bij effectevaluaties 
zijn enerzijds of de causaliteit tussen maatregel en doel kan worden aangetoond en 
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anderzijds of de beleidsmaatregelen (onbedoelde) neveneffecten sorteren. In ons 
geval is bijvoorbeeld relevant of er een verplaatsing van etnische concentratie van de 
ene wijk naar de andere optreedt als gevolg van beleidsaandacht in die ene buurt.

Voor de geïnventariseerde beleidsmaatregelen is nagegaan of er (effect)evaluaties 
zijn verricht. Om dit te weten te komen is literatuuronderzoek gedaan. Idealiter 
zou een dergelijke inventarisatie moeten uitgaan van de principes van evidence-based 
evaluatieonderzoek (zie bv. Welsh en Farrington 2001; Farrington 2003). In deze 
werkwijze worden systematische overzichten gemaakt van (empirische) effectevalu-
aties waarin gebruik is gemaakt van een (quasi-)experimentele opzet. Het gaat dan 
om experimenten, al dan niet met een controlegroep, om specifi eke interventies te 
beproeven. Om de kwaliteit van deze effectevaluaties te beoordelen worden deze 
vervolgens beoordeeld op hun interne validiteit. Dit gebeurt op basis van de Mary-
land Scientifi c Methods Scale (sms), een schaal waarop de effectevaluaties kunnen 
worden beoordeeld. Pas bij een meting voor en na invoering van een beleidsmaat-
regel, in zowel een experimentele als controlegroep, kan met zekerheid worden 
beoordeeld of een beleidsmaatregel effectief is.6

Met deze strenge methodologische eisen is de oogst zeer mager: evaluatiestudies 
op het terrein van het integratiebeleid voldoen er zelden aan. We gaan daarom – bij 
gebrek aan kwantitatieve gegevens – meer vrij impressionistisch te werk. Wat we 
doen is niet meer dan bespreken wat we op basis van bestaand onderzoek weten over 
de effecten van de interventies op onze afhankelijke variabelen etnische concentratie 
en interetnische contact. Daarbij gaan we tevens kort in op de kwaliteit en beper-
kingen van het betreffende evaluatieonderzoek. Dit betekent dat we de effectiviteit 
van de gevonden interventies zelden kunnen vaststellen. Op zijn hoogst kunnen we 
uitspraken doen over mogelijke effectiviteit.

Ordeningsschema van interventies
Om de gevonden interventies te categoriseren maken we gebruik van een ordening-
schema. Dit doen we voor beide afhankelijke variabelen: etnische concentratie en 
interetnisch contact. De bedoeling is dat een dergelijke indeling duidelijk maakt 
waar het beleid zich wel en waar het zich niet op richt.

Etnische concentratie tegengaan
De overheid heeft verschillende mogelijkheden om segregatie tegen te gaan. In een 
brief van de ministers van vrom en V&I aan de Tweede Kamer zijn tal van beleids-
interventies onderscheiden (tk 2002/2003). Via ruimtelijk beleid kan de overheid 
bijvoorbeeld trachten de gehele regio bij het woningbeleid van de grote stad te 
betrekken en zodoende allochtone groepen de stad uit te lokken. Ook de omge-
keerde beweging, een autochtone middenklasse naar de stad trekken, kan een over-
heid sturen door binnenstedelijke woonwijken aantrekkelijker te maken met fysieke, 
sociale en economische interventies.
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De mogelijkheden om de eenzijdige bevolkingssamenstelling in bepaalde buurten 
te doorbreken, zijn welbeschouwd beperkt. Eigenlijk zijn er maar drie typen maat-
regelen om dit te doen: de toegang van specifi eke groepen tot deze wijken beperken, 
de instroom van een ander type bewoners stimuleren, of de uitstroom van kansarme 
groepen uit deze buurten bevorderen. De overheid kan ook een combinatie van deze 
typen maatregelen nastreven.

Dit betekent dat het ordeningschema met betrekking tot het tegengaan van etnische 
concentratie er als volgt uitziet:

A Toegang van nieuwe groepen allochtonen tegengaan
Toegangsbeperkingen stellen, etnische quotering, bv. aandeel allochtonen tot een bepaald 
maximum, maar ook inkomensgrenzen stellen, bv. Rotterdamwet.

B Aandeel autochtonen in concentratiewijken bevorderen
Alle maatregelen voor herstructurering vallen hieronder; rijkere autochtone bewoners  behouden 
of aantrekken voor armere, zwarte wijken, gentrifi cation, klushuizen, verkoop van sociale 
huurwoningen.

C Aandeel allochtonen in witte wijken bevorderen
Door woonruimteverdeling, bv. de regio er bij betrekken, allochtonen beter over de stad 
 spreiden, woonvouchers aanbieden om de achterstandswijk te kunnen verlaten, sociale 
woningbouw spreiden.

D Combinatie van interventies
Interventies die veelal B. en C. trachten te combineren. Bv. herstructurering in combinatie met 
woonruimteverdeling, of herstructurering in combinatie met woonvouchers.

Aangezien interventies om etnische concentratie te verminderen vaak niet in 
etnische maar in sociaaleconomische termen worden gedefi nieerd, bespreken we 
tevens interventies die trachten de eenzijdige sociaaleconomische bevolkingssamenstel-
ling van wijken te doorbreken. Veelal gaat het daarbij om groepen aan de onder-
kant van de samenleving, kansarm of behorend tot de lage inkomens. Wanneer in 
evaluatiestudies aandacht is besteed aan de gevolgen van de interventies voor de 
etnische samenstelling van wijken en buurten, dan rapporteren we dat uiteraard. 
Als deze informatie niet beschikbaar is, doen we verslag van de eventuele effecten 
op de samenstelling van inkomensgroepen in wijken en buurten. Vanwege de hoge 
samenhang tussen inkomen en etniciteit beschouwen we dit als een benadering voor 
veranderingen naar etniciteit.

Interetnisch contact bevorderen
De rmo onderscheidt in zijn advies aan het kabinet drie niveaus waardoor interet-
nisch contact tot stand kan komen (rmo 2005). Ten eerste door maatschappelijke 
achterstanden tegen te gaan. Ten tweede via een infrastructuur van ontmoetings-
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gelegenheden en ontmoetingsruimten en ten derde door deelname van personen uit 
verschillende bevolkingsgroepen aan gemeenschappelijke activiteiten. Op alle drie 
niveaus zijn interventies mogelijk.

Om de veelheid aan projecten rond interetnisch contact op deze verschillende 
niveaus te rubriceren is de bindingsladder van Snel en Boonstra (2005) bruikbaar. 
In hun inventarisatie van interventies in Amsterdam en Rotterdam (voor het rmo-
advies over verbinden) maakten zij een rangorde aan de hand van de beoogde inten-
siteit en gevolgen van het nagestreefde interetnische contact. Wij maken gebruik 
van een variant van deze bindingsladder. Bij het categoriseren ligt het accent op de 
doelstelling van de interventie.

A Elkaar ontmoeten
Projecten om ontmoetingen tot stand te brengen (bv. straatfeesten).

B Elkaar leren kennen
Projecten om wederzijds begrip en respect te bevorderen (bv. interculturele dialogen).

C Samenwerken
Projecten waarin interetnische contacten worden gebruikt om concrete afspraken te maken of 
samen te werken (bv. buurtregels opstellen).

D Hulp en ondersteuning bieden
Projecten die zich richten op hulp of ondersteuning (bv. mentorprojecten).

Het belangrijkste criterium bij het rubriceren van projecten is of het doel beoogt 
interetnisch contact te bevorderen. Projecten die contacten indirect bevorderen via 
het bestrijden van achterstanden laten we buiten beschouwing, behalve als de inter-
venties specifi ek gericht zijn op scholing, taal en werk om de interetnische contacten 
te verbeteren.

We richten ons uitsluitend op interetnische contacten. Wel zijn we er op bedacht dat 
in binnen- en buitenlandse interventies vaak niet gesproken wordt over interetni-
sche contacten maar bijvoorbeeld over sociale cohesie in de buurt, empowerment van 
de bewoners, community development, participatie, of etnische confl icten tegengaan. 
We hanteren de volgende twee beslisregels bij het al dan niet ‘meenemen’ van een 
interventie:
1 in de doelstelling van de beleidsinterventie moet de gerichtheid op interetnisch 

contact zijn beschreven;
2 indien dit niet het geval is, nemen we alleen die interventies mee, waarvan uit de 

bespreking of evaluatie blijkt dat interetnische contacten (ook) het onderwerp van 
de interventie waren.
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1.5 Gegevensverzameling

De gegevensverzameling is te kenschetsen als een intensieve zoektocht in een veel-
heid aan initiatieven en projecten, waarbij het ene project veel beter gedocumenteerd 
is dan het andere. De zoektocht vond voornamelijk via internet plaats in de periode 
mei – december 2006. Getracht is deze zoektocht zo systematisch mogelijk aan te 
pakken, maar het is onvermijdelijk dat een deel van de informatie via ‘sneeuwbalach-
tige’ methoden naar boven is gekomen. De gegevensverzameling van binnenlandse 
interventies is uitputtender dan die van de buitenlandse interventies. Buitenlandse 
interventies die we in dit rapport bespreken zijn vooral een overzicht van interessante 
best practices. We pretenderen geen uitputtend overzicht te geven. Ter controle hebben 
we onze inventarisatie voorgelegd aan een aantal deskundigen in het veld.

De oogst van evaluatiestudies is, zoals zal blijken, mager. Dit geldt voornamelijk 
voor de binnenlandse situatie. In het buitenland – met name in de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk – zijn we vaker effectevaluaties op het spoor gekomen. 
Dan gaat het om offi cieel gepubliceerde effectevaluaties en reviewartikelen in inter-
nationale tijdschriften. De zoektocht kon op een systematischer manier plaatsvin-
den, omdat over effectevaluaties vaker gepubliceerd wordt dan over de interventies 
zelf.

Voor de toegepaste methode van literatuurverzameling verwijzen we naar Bijlage A. 
Daarin is weergegeven in welke bronnen is gezocht, op welke websites, in welke tijd-
schriften en zoeksystemen, en met welke zoektermen. In Bijlage B is een overzicht 
opgenomen met geraadpleegde deskundigen.

1.6 Hoofdstukindeling

Dit rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaan we in op interventies die 
etnische concentratie tegengaan en voorkomen. Hoofdstuk 2 behandelt de binnen-
landse interventies, hoofdstuk 3 de buitenlandse. Deel II brengt interventies in kaart 
die tot doel hebben interetnische contacten te stimuleren. Ook hierin wijden we een 
hoofdstuk aan binnenlandse interventies (hoofdstuk 4) en aan buitenlands beleid 
(hoofdstuk 5).

Gezien de geringe opbrengst aan evaluatiestudies worden de uitkomsten daarvan 
meteen in het betreffende hoofdstuk besproken. Bovendien gaan we daar ook in op 
de kwaliteit van de evaluatiestudies.
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Noten

1 In de analyse van Pettigrew en Tropp (2006) zijn 515 onderzoeken met in totaal 713 onaf-
hankelijke steekproeven betrokken. Het aangetoonde effect is in experimenten en andere 
naar strenge wetenschappelijke standaarden uitgevoerde studies sterker dan in minder 
streng opgezette studies. Bovendien blijkt dat in de studies waarin de deelnemers niet de 
keuze hadden om het interetnisch contact te vermijden gemiddeld een wat groter effect 
optrad dan in studies waarin deelnemers die keuze wel hadden. Ook blijkt dat in het alge-
meen het effect breder is dan alleen van het onmiddellijke contact. Het effect generaliseert 
naar contacten met andere leden van dezelfde etnische groep, ook in andere situaties, en 
naar andere etnische groepen. Tot slot blijkt dat de theorie niet alleen van toepassing is op 
interetnische contacten, maar ook op andere doelgroepen, leeftijdsgroepen, groepen uit 
verschillende geografi sche gebieden en op contacten in verschillende settings.

2 Massey en Denton (1988) spreken dan over de dimensie evenness (de mate waarin groepen 
evenredig over wijken wonen. Daarnaast onderscheiden zij nog vier andere dimensies van 
ruimtelijke segregatie: exposure (mate van potentieel contact), concentration (de relatieve 
ruimte die minderheden in een stad innemen), centralization (de mate waarin minderheden 
dicht bij het centrum van een stad wonen) en clustering (de mate waarin de wijken waarin 
minderheden wonen geclusterd zijn).

3 Ondanks het feit dat spreiding van allochtonen in het onderwijs buiten het bestek van deze 
studie valt, is het toch belangrijk te vermelden dat buurt- en schoolsegregatie in nauwe 
relatie tot elkaar staan. Woonsegregatie creëert zwarte scholen. Maar het omgekeerde 
is ook het geval: etnisch gesegregeerde scholen kunnen etnisch gesegregeerde buurten 
versterken. Autochtonen die hun kind niet op een zwarte school willen doen, kunnen 
immers besluiten te verhuizen naar een witte buurt (white fl ight). Dit betekent dat beleid 
gericht op het mengen van scholen, indirect ook van belang is voor het mengen van wijken. 
In de Verenigde Staten wordt dit al lange tijd onderkend. Daarom is in het verleden in 
veel Amerikaanse steden sprake geweest van gedwongen ‘busing’: kinderen met busjes 
verplaatsen om scholen etnisch gemengder te maken. Recentelijk poogt men in Amerika 
via meer vrijwillige weg scholen in zwarte buurten etnisch gemengder te maken door ze zo 
onderscheidend te maken dat de scholen vanzelf witte ouders trekken. In zwang zijn bij-
voorbeeld magneetscholen die zich in specifi eke onderwerpen onderscheiden (zoals kunst 
of sport) en daarmee leerlingen uit de wijdere regio trekken. Door strenge toelatingseisen 
probeert men gemotiveerde leerlingen aan te trekken en de kwaliteit van de school op een 
hoog peil te krijgen.

4 In het Jaarrapport Integratie 2005 (scp/wodc/cbs 2005) is overigens voor het eerst aan-
dacht besteed aan contacten tussen allochtone groepen onderling. Daaruit is gebleken 
dat ongeveer de helft van de in Nederland woonachtige allochtonen nooit met allochtonen 
uit andere dan de eigen etnische groep omgaat. Turken gaan relatief het minst vaak met 
andere allochtone groepen om, Antillianen het meest. 

5 Deze relatie blijft ook in multivariate analyses overeind (Van der Laan Bouma-Doff 2005; 
Dagevos 2005).

6 Deze sms-schaal ziet er als volgt uit: (1) samenhang vastgesteld tussen beleidsmaatregel en 
beleidsuitkomst op één tijdstip met experimentele en controlegroep; (2) beleidsuitkomst 
voor en na invoering van beleidsmaatregel gemeten zonder controlegroep; (3) meting 
voor en na invoering in experimentele en controlegroep; (4) meting voor en na invoering 
in meerdere experimentele en controlegroepen, gecontroleerd voor andere variabelen; (5) 
meting voor en na invoering waarbij groepen at random een maatregel krijgen toegekend. 
In deze systematiek wordt een score 3 op de sms gezien als de minimale opzet om te 
kunnen boordelen of een beleidsmaatregel effectief is.
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2 Etnische concentratie tegengaan in Nederland

Jaco Dagevos

Dit hoofdstuk beschrijft interventies in Nederland die erop gericht zijn de etnische 
concentratie in bepaalde wijken en buurten te verminderen. Dan doet zich wel 
meteen het probleem voor dat maatregelen ter beïnvloeding van de bevolkingssa-
menstelling van wijken en buurten hoogst zelden in etnische termen zijn gedefi ni-
eerd. Meestal gaat het om noemers zoals de sociaaleconomische differentiatie in de 
wijk bevorderen, streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling, lage-inko-
mensgroepen spreiden of de concentratie van kansarmen tegengaan. Soms draait 
het hier ook daadwerkelijk om, maar vaak heeft het er op zijn minst de schijn van dat 
het beleid toch vooral betrekking heeft op etnische groepen. Dat men hier dan niet 
expliciet naar verwijst, is niet toevallig. Wie in dergelijk beleid allochtonen als doel-
groep aanwijst, loopt al snel op tegen de grenzen van discriminatiewetgeving.

Dat etniciteit onbenoemd blijft in doelstellingen of bij effecten van maatregelen, 
maakt de keuze van te bespreken interventies er niet eenvoudiger op. Als we ons 
zouden beperken tot interventies expliciet gericht op allochtone groepen, dan was 
de spoeling dun geweest. We hebben ervoor gekozen om die interventies te bespre-
ken die pogen de eenzijdige sociaaleconomische bevolkingssamenstelling van 
wijken te doorbreken. Het gaat dan meestal om groepen met lage inkomens, ook 
wel getypeerd als kansarm. Wanneer in evaluatiestudies aandacht is besteed aan de 
gevolgen van de interventies voor de etnische samenstelling van wijken en buurten, 
dan rapporteren we dit vanzelfsprekend. Als deze informatie niet beschikbaar is, 
doen we verslag van de eventuele effecten op de samenstelling van inkomensgroepen 
in wijken en buurten. Vanwege de hoge samenhang tussen inkomen en etniciteit 
beschouwen we dit als benadering voor veranderingen naar etniciteit.

Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 onderscheiden we drie categorieën interventies (vgl. 
Van Praag 1990). Het eerste type is erop gericht om de toegang van bepaalde groepen 
tot bepaalde wijken te beperken. Bij de ene interventie is duidelijker dan bij de andere 
of hiermee ook op allochtonen wordt gedoeld, omdat men meestal de term inko-
mensgroepen gebruikt. Het tweede type interventie richt zich op vergroting van het 
aandeel autochtonen – of kansrijke huishoudens – in concentratiewijken. Het derde 
type interventie gaat uit van het tegenovergestelde, namelijk het aandeel allochtonen 
in witte wijken vergroten. Ook hier zijn de gebruikte termen meestal sociaaleco-
nomisch van aard en niet etnisch. De laatste onderscheiden categorie typeren we 
als combinatie-interventies, zoals de naam al aangeeft, een combinatie van diverse 
typen interventies. Kader 2.1 vat dit samen.
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Kader 2.1 Overzicht interventies

Paragraaf 2.1 Toegang van allochtonen tegengaan
– beleid in de jaren zeventig: toegang beperken tot Rotterdamse stadswijken;
– gebundelde deconcentratie;
– de Rotterdamwet: inkomensgrenzen;
– inkomensgrenzen in Culemborg.

Paragraaf 2.2 Aandeel autochtonen in concentratiewijken vergroten
– aanpak via woonruimteverdeling:

– maximum-inkomensgrenzen loslaten in Bos en Lommer (Amsterdam);
– gerichte toewijzing aan kansrijke en aan kleine huishoudens.

– aanpak via fysieke ingrepen in de woningvoorraad:
– herstructurering;
– klushuizen;
– gentrifi cation.

– verkoop van sociale huurwoningen.

Paragraaf 2.3 Aandeel allochtonen in witte wijken vergroten
– specifi eke woningtoewijzing aan allochtonen:

– Rijksvoorkeurswoningen en toewijzing woningen aan statushouders.
– algemene woonruimteverdeling door

– distributie- en aanbodmodel;
– lotingmodel, vouchers en huurkortingen.

Paragraaf 2.4 Combinatie-interventies
– sturen op vastgoed en sturen op woonruimteverdeling in Haaglanden.

2.1 Toegang van allochtonen/lage-inkomensgroepen tegengaan

In de jaren zeventig ondernam Rotterdam pogingen om een aantal wijken af te 
sluiten voor nieuwe allochtone bewoners. Directe aanleiding waren de ‘rassenrellen’ 
in de Rotterdamse Afrikaanderwijk, die het gemeentebestuur ertoe brachten om de 
5%-regeling in het leven te roepen: in wijken met meer dan 5% mediterranen, Suri-
namers en Antillianen mochten woningen niet langer aan leden van deze groepen 
worden toegewezen. Dit zou de ‘evenwichtigheid’ van de bevolkingssamenstelling 
ten goede komen en etnische spanningen tegengaan (zie o.a. Kok 1982; Bolt 2004; 
Veldboer en Duyvendak 2004). Dit beleid was geen lang leven beschoren. Vanwege 
het discriminatoire karakter nam de rijksoverheid er al snel afstand van en in 1974 
werd het raadsbesluit vernietigd door de Raad van State. Toch blijft het Rotterdamse 
gemeentebestuur voorstander van spreidingsbeleid. De argumenten van toen zijn 
eigenlijk niet zoveel anders dan nu: er dreigt gevaar van gettovorming, de kans op 
sociaal contact met de autochtone bevolking is gering en door een grotere versprei-
ding over de stad zouden buitenlanders, zoals ze toen nog werden genoemd, zich 
beter kunnen handhaven (Kok 1982). In 1979 verschijnt de nota Leegloop en toeloop, 
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die voorstellen bevat om minderheidsgroepen in kleine aantallen over de stad te ver-
spreiden. Gebundelde deconcentratie is de sleutelterm: migranten moesten zoveel 
mogelijk gaan wonen in wijken waar hun aandeel onder de 16% lag, waarbij het 
streven was om woningen toe te wijzen aan groepen met dezelfde nationaliteit. Ook 
deze plannen leiden tot protest, maar een kort geding, aangespannen door enkele 
migrantenstichtingen, haalt het niet. Het beleid komt tot uitvoering en in 1981 ver-
huizen er ongeveer 600 huishoudens vanuit stadsvernieuwingsgebieden naar wijken 
met een laag aandeel migranten, doorgaans naoorlogse wijken. Dat is minder dan de 
geplande 1280 verhuizingen en onduidelijk is hoeveel van de feitelijke verhuizingen 
toe te schrijven zijn aan het gevoerde beleid (Kok 1982). Uiteindelijk ziet de gemeente 
onder druk van vooral minderhedenorganisaties af van verdere uitvoering.

Daarna blijft het ruim twintig jaar stil. Andere gemeenten wagen zich niet aan 
formeel beleid dat bepaalde wijken of complexen op slot doet, al zijn er in de jaren 
zeventig en tachtig talloze voorbeelden van gemeenten en corporaties die onder het 
mom van ‘evenwichtige bevolkingsopbouw’ en ‘zorgvuldig inplaatsingsbeleid’ de 
toegang voor minderheden tot bepaalde delen van de woningvoorraad bemoeilij-
ken (vgl. Bolt 2004: Jansen 2006). In (gemeentelijk) beleid raakt het quoteringsidee 
echter uit de mode. In de scp-Rapportage minderheden van 1995 noemen de auteurs dit 
zelfs een gepasseerd station (Tesser en Van Praag 1995: 475). Dit blijkt echter buiten 
de waard gerekend.

De Rotterdamwet
Opnieuw is het Rotterdam dat de laatste jaren van zich doet spreken om de toegang 
tot bepaalde wijken te beperken. Kern van de maatregelen is bepaalde categorieën 
woningzoekenden uit bepaalde wijken te weren door inkomensgrenzen te stel-
len. Deze maatregelen zijn onlangs neergelegd in de ‘Wet bijzondere maatregelen 
grootstedelijke problematiek’, beter bekend als de Rotterdamwet. Aan deze wet ging 
het experiment ‘Gebiedsgerichte herinvoering huisvestingsvergunning’ vooraf, dat 
op 1 oktober 2004 in een aantal gebieden in Rotterdam startte. Bevolkingsprogno-
ses die uitwezen dat de allochtone bevolking fors zou toenemen en uiteindelijk de 
meerderheid van de Rotterdamse bevolking zou uitmaken, en signalen uit verschil-
lende wijken dat de instroom van vele nieuwkomers tot spanning en overlast leidde, 
vormden voor het college aanleiding tot dit experiment. Anders dan in de jaren 
zeventig wordt de doelgroep niet in etnische termen aangeduid, maar het lijdt weinig 
twijfel dat het beleid wel etnische minderheden op het oog heeft (vgl. Bolt 2004). 
Hoe het ook zij, het experiment beoogt de instroom van kansarme groepen in een 
aantal zwakke wijken te beperken. In delen van Charlois, Feijenoord, Delfshaven 
en het Centrum – de zogenoemde Hot Spots – moeten woningzoekenden een huis-
vestingsvergunning aanvragen. Voor woonruimte met een huur van € 250 tot € 500 
is een inkomen van 120% van het minimumloon vereist. Tevens gelden er passend-
heidscriteria voor het aantal personen in het huishouden en het aantal kamers van de 
woning. Een controleteam beziet vooraf of de woning geschikt is voor bewoning.
Het Rotterdams Centrum voor Onderzoek en Statistiek (Van der Wilt en Van der 
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Zanden 2005) heeft onderzocht of het experiment de beoogde doelen heeft behaald. 
Het onderzoek is uitgevoerd een half jaar na inwerkingtreding van het experiment, 
1 april 2005. Door de bank genomen blijkt de instroom van kansarme groepen te zijn 
afgenomen: in het experimentgebied worden meer woningen verhuurd aan huishou-
dens met hogere inkomens. Vóór het experiment ging 79% van de sociale-huurwo-
ningen in het experimentgebied naar lage-inkomensgroepen en 21% naar mensen 
met een inkomen boven 120% van het minimumloon. Tijdens het experiment ging 
37% naar huishoudens met lagere inkomens en 62% naar de hogere inkomensgroep. 
Voorzichtigheid bij deze uitkomsten is geboden, want het aantal huurders waarop de 
percentages zijn gebaseerd bedroeg in de experimentperiode 57 en in de referentie-
periode 38. De teruggang van 42 procentpunten is dus toe te schrijven aan een ver-
schil van negen huishoudens1 (vgl. Van der Laan Bouma-Doff en Ouwehand 2006). 
Om een robuuster beeld te krijgen zouden de resultaten over een langere periode 
bekend moeten zijn.

Het experiment heeft geringe effecten op de vertegenwoordiging van etnische 
minderheden onder de nieuwe huurders. In het evaluatieonderzoek is nagegaan in 
hoeverre de samenstelling van de nieuwe huurders in de experimentperiode (okto-
ber 2004-april 2005) afweek van die in de referentieperiode (juli 2003-januari 2004). 
Dan blijkt dat de verschillen zeer gering zijn. Het is dus niet zo dat de groep nieuwe 
huurders gedurende het experiment aanzienlijk vaker uit autochtonen bestaat dan in 
de referentieperiode. Vooralsnog lijkt dit experiment niet tot een vermindering van 
concentratie van niet-westerse allochtonen te hebben geleid. Ook bij andere karakte-
ristieken, zoals leeftijd en samenstelling van het huishouden, zijn de verschuivingen 
gering.

Er zijn aanwijzingen dat het experiment een ontmoedigende werking heeft op 
mensen van buiten Rotterdam. Het evaluatieonderzoek wijst uit dat tijdens het 
experiment 20% van de aanvragers van een huisvestingsvergunning afkomstig is 
van buiten Rotterdam; daarvóór betrof dit 45% van de nieuwe huurders. We moeten 
hier wel bij vermelden dat gedurende de experimentperiode in zijn algemeenheid de 
instroom van buiten Rotterdam lager lag dan in de jaren daarvoor.

Nadeel van de gehanteerde 120%-inkomensgrens is dat niet uitsluitend kansarme 
categorieën worden geweerd, maar ook studenten, veel ouderen en werkenden met 
een laag salaris. Dat verandert in de uiteindelijke Rotterdamwet die rekening houdt 
met inkomstenbronnen zoals werk, aow of studiefi nanciering.

De evaluatie was voor het Rotterdamse gemeentebestuur aanleiding om bij de lande-
lijke politiek aan te dringen op invoering van de Rotterdamwet (Bol en Langen 2006). 
In hoog tempo is deze wet door de Kamer aangenomen en sinds 1 januari 2006 van 
kracht. In juni 2006 heeft de minister van vrom Rotterdam toestemming gegeven 
om deze wet in vier wijken toe te passen. De wet bevat drie onderdelen. In ‘kansen-
zones’ kunnen bedrijven de onroerend zaakbelasting (ozb) verminderd of kwijtge-
scholden krijgen, de sluiting van overlastgevende panden is vergemakkelijkt en er 
zijn mogelijkheden om extra inkomenseisen te stellen aan woningzoekenden. Dit 
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laatste onderdeel heeft verreweg de meeste aandacht getrokken. Om een huisves-
tingsvergunning te krijgen moeten vestigers beschikken over inkomen uit werk, 
vut, aow, pensioen of studiefi nanciering. Een vestiger is iemand van buiten de 
Stadsregio Rotterdam of iemand die nog geen zes jaar in de regio woont. In Rot-
terdam is de wet van kracht in vier wijken en de straten die al onder het experiment 
vielen (de Hot Spots). Aangezien de Rotterdamwet pas recent in werking is getreden 
valt er weinig te zeggen over de effecten. Evaluatieonderzoek is nog niet uitgevoerd. 
Wel is er meer inzicht in het bereik van deze wet. Een rekenexercitie van de gemeente 
Rotterdam laat zien dat die betrekkelijk gering is (Bol en De Langen 2006; zie tevens 
cdv 2006). Naar schatting kunnen jaarlijks ongeveer 300 woningzoekenden niet 
meer terecht in de voorgestelde gebieden, op een totaal van 60.000 woningzoeken-
den (cijfers 2004) is het aantal dat met deze wet te maken krijgt dus niet groot. Voor 
vestigers zonder inkomen uit werk daalt het aanbod van bereikbare woningen met 
ongeveer 1%. De verwachtingen omtrent een grotere spreiding van niet-westerse 
allochtonen over de stad mogen dus niet al te hoog gespannen zijn. Als na een jaar de 
Rotterdamwet effectief blijkt, is het streven het aantal wijken tot tien uit te breiden. 
Het aantal huurwoningen neemt dan toe van 20.000 tot 35.000.

Inkomensgrenzen in wijk Culemborg
In het kielzog van de Rotterdamwet heeft de gemeente Culemborg besloten om voor 
de wijk Terweijde-Staatsliedenbuurt inkomensgrenzen te stellen. ‘Sturen aan de 
voordeur’ noemt men dit. Culemborg is een kleine stad met grootstedelijke proble-
men, die zich concentreren in Terweijde, een wijk waar veel Marokkanen wonen. 
Deze wijk kampt met overlast en criminaliteit; leefbaarheid en veiligheid staan onder 
druk (Leistra 2005; Van de Ven 2004). De oplossing wordt onder meer gezocht in 
aanpassingen in de woonruimteverdeling, die betrekking hebben op 178 woningen 
in Terweijde. Wie voor zo’n woning in aanmerking wil komen, moet een inkomen 
hebben van tenminste € 19.000 per jaar. Daarnaast mogen huishoudens uit niet meer 
dan drie personen bestaan en nieuwe bewoners moeten zich vijf jaar lang goede 
huurders hebben getoond. Woningzoekenden krijgen een intakegesprek om hun 
gegevens te controleren en te bezien of zij willen bijdragen aan een leefbare buurt.

De aanpassing van de woonruimteverdeling in Terweijde wordt als een noodmaat-
regel gezien (Van de Ven 2004). Daarom is de maatregel tijdelijk en beperkt tot één 
complex woningen (Booi en Buckers 2004).

‘Sturen aan de voordeur’ startte op 1 juli 2004. Na een evaluatie is besloten het 
experiment na 1 juli 2005 met een jaar te verlengen. Uit de evaluatie2 blijkt dat in het 
eerste jaar zestien woningen zijn aangeboden en twee personen zijn afgewezen.

Of het experiment in aanleg leidt tot een meer etnisch gemengde wijk is moei-
lijk te zeggen. Van de zestien woningen zijn er negen door Nederlandse gezinnen 
betrokken. Of dit meer is dan zonder het experiment valt uit de evaluatie niet op te 
maken. Van degenen die via ‘Sturen aan de voordeur’ een woning hebben gekregen, 
zijn geen signalen van klachten of overlast binnengekomen. Het evaluatieverslag 
waarschuwt voor overschatting van de effecten van het experiment, al was het maar 
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omdat inkomen en gezinsgrootte van de nieuwe bewoners ook weer kunnen veran-
deren, zodat de wijksamenstelling zich alsnog ontwikkelt in een ongewenste rich-
ting. De gemeente beziet momenteel of het experiment wordt uitgebreid naar andere 
wijken en in welke vorm.

Spreiding in Nijmegen
In 2005 lanceerde Paul Depla, wethouder van Nijmegen, een spraakmakend plan om 
via woningtoewijzing de spreiding van allochtonen en autochtonen in zijn stad te 
bevorderen (o.a. Depla 2005; www.lux-nijmegen.nl). Naast sociaaleconomisch beleid 
en gedifferentieerd bouwen wil Depla het instrument van woningtoewijzing toepas-
sen. Het idee is om in delen van witte wijken alleen woningen te verhuren aan alloch-
tone woningzoekenden en, omgekeerd, sociale huurwoningen in concentratiewijken 
alleen te verhuren aan autochtonen. Het zou hier om een tijdelijke maatregel gaan, 
die alleen van toepassing is in delen van wijken.

De huidige status van dit voornemen is onduidelijk: het is in elk geval al enige tijd 
stil. Door uit te gaan van de etnische herkomst van bewoners lijkt het plan juridisch 
gezien kansloos.

Conclusie
Wijken op slot doen lijkt geen succesverhaal door de vele praktische en juridische 
problemen. Kijken we naar de Rotterdamwet, dan is op dit moment het bereik niet 
erg groot. Gezien alle commotie lijkt het voorlopig vooral much ado about nothing. Een 
eventuele uitbreiding van de quotumgebieden kan de werking van deze regelgeving 
vergroten.

2.2 Aandeel autochtonen in concentratiewijken bevorderen

De tweede categorie interventies behelst de toename van het aandeel autochtonen 
in concentratiewijken. Zo is de beleidsdoelstelling echter nooit geformuleerd. In 
Nederland gaat het om het vergroten van het aandeel hogere inkomens in achter-
standswijken. Meer dan bij de quoteringsmaatregelen lijkt dit ook daadwerkelijk de 
hoofddoelstelling te zijn. Hieronder beschrijven we een aantal interventies, met als 
achterliggend idee dat een verhoging van het aandeel personen met een gunstiger 
maatschappelijke positie ook een toename van het aandeel autochtonen kan beteke-
nen. Om tot een meer gemêleerde bevolkingssamenstelling te komen – sociaaleco-
nomisch of etnisch – grijpen beleidsmakers in via de woonruimteverdeling (§ 2.2.1) 
en via de fysieke aanpak van de woningvoorraad, waaronder herstructurering 
(§ 2.2.2).

2.2.1 Aanpak via woonruimteverdeling

Loslaten van de maximum inkomensgrenzen in Bos en Lommer
Het experiment in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is in mei 2004 van start 



61Etnische concentratie tegengaan in Nederland

gegaan. Ongeveer driekwart van de huurwoningvoorraad in Bos en Lommer behoort 
tot de zogenoemde kernvoorraad die alleen toegankelijk is voor huishoudens met 
een inkomen tot de ziekenfondsgrens. Naast duurdere woningen bouwen tracht het 
Stadsdeel Bos en Lommer te komen tot een meer gedifferentieerde bevolkingssa-
menstelling door inkomenseisen voor goedkope huurwoningen te laten vervallen, 
kansrijke huishoudens gericht woningen toe te wijzen en meer huurwoningen te 
splitsen en te verkopen (afwc 2006; Boegborn 2006).

Bij de gerichte toewijzing aan kansrijke huishoudens wordt gebruik gemaakt van 
de maatwerkregeling. In Amsterdam mag 5% van de vrijgekomen woningen buiten 
de woonruimteverdeling om worden toegewezen. Tot de doelgroepen behoren onder 
andere personeel bij de politie, in het onderwijs en in de zorg, studenten en recent 
afgestudeerden. Het is de bedoeling dat corporaties vrijkomende woningen onder de 
aandacht brengen van deze groepen.

Het loslaten van de inkomensgrenzen bij woningtoewijzing is geëvalueerd (Boeg-
born 2006). Voor de periode 1 mei 2004 tot eind 2005 is van de instromers in Bos en 
Lommer de hoogte van het inkomen vastgesteld. Op een totaal van 672 vrijgekomen 
woningen zijn er 23 (3,4%) verhuurd aan huishoudens met een inkomen boven de 
ziekenfondsgrens. Een gering aantal, zeker gezien de aanvankelijke verwachting 
van ongeveer 400 woningen. Het evaluatieonderzoek spreekt in dit verband van een 
mislukt experiment. Dat laatste gaat misschien wat snel. De aantallen zijn onmis-
kenbaar laag, maar voor een wat steviger conclusie was het wenselijk geweest dat ook 
vóór de periode van het experiment het aantal huishoudens met een hoger inkomen 
was vastgesteld. Verder had de vergelijking met wijken met een groot aantal wonin-
gen in de kernvoorraad de uitkomsten meer reliëf gegeven.

Ook in de woningen waarvoor geen inkomenseisen golden, was in de onderzochte 
periode de instroom van huishoudens met een inkomen boven de ziekenfonds-
grens zeer gering: 6%. Het gemiddelde inkomen van huishoudens die een woning 
accepteren waarvoor geen inkomenseisen gelden is ongeveer gelijk aan het gemid-
delde inkomen van de totale wijk. Kortom, vrijgekomen woningen – in zowel de 
kernvoorraad als daarbuiten – worden in Bos en Lommer massaal betrokken door 
huishoudens met lagere inkomens. Hoewel de uitkomsten niet beantwoorden aan 
de – hooggespannen – verwachtingen, wordt het experiment voortgezet, aangezien 
hogere inkomens, ook al zijn het er weinig, nu in elk geval de mogelijkheid hebben 
om sociale huurwoningen te betrekken.3

Verder verdient nog de toewijzing van woningen aan ‘kansrijke huishoudens’ nog 
kort vermelding, al zijn de resultaten niet geëvalueerd. In Bos en Lommer heeft het 
Stadsdeel afspraken gemaakt met de corporaties over toewijzing aan zogeheten 
kansrijke huishoudens. Vijf procent van de vrijkomende woningen worden gericht 
toegewezen aan personeel werkzaam bij de politie, in het onderwijs en de zorg 
en aan (afgestudeerde) studenten en mantelzorgers. Corporaties brengen wonin-
gen onder de aandacht van deze doelgroepen. Deze maatregelen zijn, zo stellen 
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stadsdeelvoorzitter en wethouder, erop gericht om de instroom van kansarme 
huishoudens in Bos en Lommer te beperken en niet om de instroom van etnische 
minderheden tegen te gaan (Trouw 2003).

Toewijzing aan kansrijke huishoudens in Overvecht
Sinds eind 2004 loopt in de Utrechtse wijk Overvecht het zogenoemde Leefstijlex-
periment, bedoeld om het woonklimaat in een aantal complexen te verbeteren en 
daarmee de leefbaarheid van de wijk (Mitros 2006). Ook hier speelt bij toewijzing het 
inkomen een rol. Bij maximaal 25% van de mutaties in de wijk gaat een woning naar 
een kansrijk huishouden. Vijftien fl ats zijn voor het experiment aangewezen. Een 
huishouden is kansrijk als ten minste een van de leden inkomen uit arbeid heeft en 
een van de leden tussen de 25 en 55 jaar oud is. De regelgeving rond huur en inkomen 
en de bezettingsnorm zijn niet van toepassing. De vrijkomende woning wordt aan-
geboden via de reguliere kanalen met de aantekening dat het om een zogenoemde 
leefstijlwoning gaat. Geïnteresseerde woningzoekenden moeten een enquête invul-
len om te kunnen bepalen of zij een tot de ‘kansrijke huishouden’ behoren. Tijdens 
een intakegesprek krijgt de woningzoekende informatie over het complex en de 
leefregels.

Een jaar na de start van het experiment blijkt dat 37% van de leefstijlwoningen 
is toegewezen aan een kansrijk huishouden. Het streven was 75%. Onduidelijk is 
waarom dit streefpercentage niet is gehaald. Het lijkt erop dat bepaalde complexen 
niet populair zijn bij woningzoekenden. Verder blijft onduidelijk of de toewijzing van 
37% aan kansrijke huishoudens duidelijk hoger ligt dan bij de reguliere toewijzing. 
Bewoners, gemeente en welzijnsorganisaties noemen als positief punt dat het expe-
riment aandacht besteedt aan de problematiek van de wijk.

Het Leefstijlexperiment is een vorm van spreidingsbeleid, en veel minder een 
voorbeeld van toewijzen op leefstijlen, zo stelt de voor dit experiment verantwoor-
delijke corporatie Mitros (2006). Men spreekt in volkshuisvestingsland ook wel van 
‘verleidingsbeleid’; huishoudens met midden- en hogere inkomens worden verleid 
om in Overvecht te gaan wonen, omdat ze daar snel en makkelijk een woning krijgen 
toegewezen.

Geen grote huishoudens in Nijpelsplantsoen
Weer anders gaat het in het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein, waar veel proble-
men met leefbaarheid te maken zouden hebben met overbewoning van de fl ats 
(Mitros 2006). Vrijkomende woningen worden daarom alleen nog maar verhuurd 
aan kleinere huishoudens: in vijfkamerwoningen komen driepersoonshuishoudens, 
in vierkamerwoningen tweepersoonshuishoudens. Voor het overige verloopt de 
toewijzing via de reguliere regels. De toewijzing met aandacht voor de grootte van 
huishoudens is in juni 2004 gestart. Tot en met februari 2006 zijn er 202 personen uit 
de desbetreffende fl ats vertrokken en daarvoor zijn er 112 teruggekomen. Er zijn dus 
negentig bewoners minder. Corporatie en gemeente hebben afspraken gemaakt om 
elders grote huishoudens aan grote woningen te helpen.
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2.2.2 Fysieke ingrepen in de woningvoorraad
Herstructurering van de woningvoorraad is sinds een jaar of tien een belangrijke 
doelstelling van het volkshuisvestingsbeleid en is momenteel een van de ankerpun-
ten in het stedelijk vernieuwingsbeleid. In de loop der tijd is de term steeds verder 
opgerekt. Was herstructurering aanvankelijk een aanduiding voor de fysieke aanpak 
van woningen en de openbare ruimte, tegenwoordig vallen ook allerlei economische 
en sociale aspecten van de stedelijke vernieuwing er onder. Als wij hier spreken over 
herstructurering hebben we vooral de fysieke aanpak van wijken op het oog, middels 
sloop, renovatie, nieuwbouw en samenvoeging. Duurdere koop- en huurwoningen 
moeten in de plaats komen van goedkope sociale-huurwoningen. Herstructurering 
dient, in elk geval op papier, verschillende doelen: de leefbaarheid van wijken ver-
beteren, de mogelijkheden voor wooncarrière binnen wijken vergroten, de woning-
marktpositie van wijken versterken en de concentratie en segregatie van kansarme 
huishoudens tegengaan. In dit palet van doelstellingen vormt differentiatie van de 
woningvoorraad de sleutelterm van herstructurering (vgl. Kleinhans et al. 2000). 
Dit is misschien wel het meest expliciet verwoord in de Nota Stedelijke Vernieuwing 
van het ministerie van vrom (1997), die de noodzaak benadrukt van differentiatie in 
de bewonerssamenstelling en woningvoorraad. Zonder dat geen gezonde stad. Dit 
is een belangrijke breuk met het verleden. De stadsvernieuwing van de jaren zeven-
tig en tachtig stond vooral in het teken van ‘bouwen voor de buurt’; bewoners wier 
woningen gesloopt of gerenoveerd werden moesten in de wijk kunnen blijven wonen. 
Nieuwbouw en renovatie waren dan ook overwegend gericht op lage-inkomensgroe-
pen. Bij herstructurering staat juist wijkdifferentiatie voorop en is daarmee naast 
een woningmarktstrategie ook een vorm van bevolkingspolitiek (Kleinhans 2005; 
Harms 2005).

Hieronder zullen we bezien of herstructurering daadwerkelijk effecten op de 
bevolkingssamenstelling heeft, vooral op de etnische samenstelling van de wijk. Is 
het zo dat tamelijk grootschalige fysieke ingrepen, die erop gericht zijn de homo-
gene woningvoorraad te veranderen, met zich meebrengen dat het aandeel alloch-
tonen in de buurt verandert?

Naar dit vraagstuk zijn diverse evaluatiestudies verricht, waarbij overigens de 
verandering van de (etnische) bevolkingssamenstelling meestal maar een van de 
onderwerpen is.4 Uit dergelijke studies blijkt dat het niet eenvoudig is vast te stellen 
of verandering van de samenstelling van de bevolking een effect is van herstruc-
turering. Zo is er de kwestie van schaal. Herstructurering heeft soms betrekking 
op een klein gebied, bijvoorbeeld een aantal straten of complexen in een wijk. Als 
dan via voor- en nameting wordt bepaald in hoeverre het aandeel allochtonen in de 
totale wijk is veranderd, is de relatie met kleinschalige vormen van herstructurering 
moeilijk te leggen. Effecten van andere ontwikkelingen, zoals toename van alloch-
tonen in de stad, sloop in omliggende wijken of nieuwbouw in andere wijken, vallen 
dan moeilijk uit te zuiveren van het mogelijke effect van herstructurering. Bij andere 
ontwikkelingen kan men bijvoorbeeld denken aan demografi sche veranderingen 
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in de stad, zoals de toename van het aantal allochtonen. Ook kan herstructurering 
in omliggende wijken een doorkruisende invloed hebben, bijvoorbeeld doordat het 
kansarme bewoners aantrekt die vanwege sloop hun woningen moesten verlaten. 
Aantrekkelijke nieuwbouw in andere wijken, onder andere in Vinex-locaties kan 
weer andere verhuisstromen op gang brengen, waardoor de bevolkingssamenstel-
ling in de herstructureringswijk zich wijzigt. Tot slot kunnen andere vormen van 
beleid (sociaal beleid, woonruimteverdeling) van invloed zijn op veranderingen in de 
bevolkingssamenstelling. Kortom, de effecten van herstructurering op de etnische 
samenstelling van de wijk zijn niet eenvoudig te traceren.

Zes naoorlogse wijken
Dit geldt ook voor een omvangrijke studie naar de gevolgen van herstructurering in 
zes naoorlogse wijken (Ouwehand en Davis 2004a en 2004b). Toch zijn de bevindin-
gen interessant genoeg om te rapporteren. Deze studie is uitgevoerd in de wijken 
Bouwlust in Den Haag, Kleinpolder in Rotterdam, Paauwenburg Zuidoost in Vlissin-
gen, Selwerderwijk in Groningen, Wielwijk in Dordrecht en Zuidwijk in Rotterdam, 
waar in de afgelopen tien tot vijftien jaar herstructurering plaatsvond. De mate van 
sloop, renovatie en nieuwbouw verschilt overigens sterk tussen de wijken onderling. 
De onderzoekers zijn nagegaan of de etnische samenstelling van de wijken is veran-
derd en hoe de allochtone bevolking zich in de gehele gemeente heeft ontwikkeld.5

Tabel 2.1
Veranderingen in aandeel allochtonen voor en na herstructureringsaanpak (in procenten en index 
(voor aanpak = 100))

voor aanpak na aanpak index wijk index stad

Bouwlust 9 54 600 367

Kleinpolder 38 49 129 127

Paauwenburg ZO 6 15 250 180

Selwerderwijk 22 28 127 105

Wielwijk 11 32 291 214

Zuidwijk 28 47 168 127

De Horsten 19 24 126 127

Bron: Ouwehand en Davis (2004a, 2004b) SCP-bewerking

In de meeste onderzochte wijken is het aandeel allochtonen in de periode van her-
structurering fors toegenomen. Met uitzondering van Kleinpolder en De Horsten is 
het aandeel allochtonen in de herstructureringswijken zelfs sneller gestegen dan in 
de gehele stad. Herstructurering leidt dus niet tot etnisch meer gemengde wijken. 
Wel is hier een aantal kanttekeningen op zijn plaats. In bepaalde wijken heeft de her-
structurering zich nauwelijks of pas in een latere fase gericht op beïnvloeding van de 
bevolkingssamenstelling. Zo stond in de Groningse Selwerderwijk herstructurering 
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in dienst van de huisvesting van lage-inkomensgroepen. Daarnaast is in sommige 
van de onderzochte wijken de omvang van de fysieke ingrepen tamelijk bescheiden 
geweest, zoals in Bouwlust.6 Omvangrijke effecten op de bevolkingssamenstelling 
kunnen dan ook niet worden verwacht. Vooral in wijken met een geringe mate van 
herstructurering is het schaalniveau waarop de effecten bekeken worden dan ook 
van belang. Dit blijkt bijvoorbeeld in Zuidwijk, waar eigenlijk alleen in de buurt De 
Horsten aanzienlijke herstructurering plaatsvond. Daar hield de toename van het 
aandeel allochtonen gelijke tred met die in de totale stad (index wijk en stad zijn 
gelijk). Gezien het lagere schaalniveau waarop de veranderingen in de bevolkings-
samenstelling zijn vastgesteld, valt het met grotere zekerheid te stellen dat de 
verandering in de bevolkingssamenstelling verband houdt met de hier uitgevoerde 
fysieke ingrepen. Hieruit kan worden afgeleid dat de aard en omvang van de fysieke 
ingrepen bepalend zijn voor de veranderingen in bevolkingssamenstelling (zie Klein-
hans 2005 voor dezelfde conclusie).

Al met al, zo concluderen Ouwehand en Davis, is de woningvoorraad in de onder-
zochte naoorlogse wijken weliswaar meer gedifferentieerd geworden, maar de posi-
tie van de wijken op de stedelijke woningmarkt is er zelden echt op vooruit gegaan. 
Andere wijken in de stad hebben zich doorgaans gunstiger ontwikkeld, waarbij 
herstructureringswijken niet in hetzelfde tempo hebben kunnen volgen. Veel van de 
onderzochte wijken blijven probleemwijken, onder meer door de beperkte schaal van 
de ingrepen en door de grote instroom van kansarme bewoners in de stad en vanuit 
omliggende (herstructurerings)wijken.

We bespreken nu enkele studies naar wijken waar op grotere schaal herstructurering 
heeft plaatsgevonden en waar de verandering in bevolkingssamenstelling is geme-
ten.

Twee Rotterdamse wijken
In het proefschrift van Kleinhans (2005) wordt nagegaan welke sociale implicaties 
de herstructurering van wijken heeft. Veranderingen in de etnische samenstel-
ling van de bevolking is een van de mogelijke sociale implicaties.7 Het hart van 
Kleinhans’ onderzoek is uitgevoerd in twee wijken in Rotterdam-Zuid, namelijk De 
Horsten in Zuidwijk en Hoogvliet-Noordwest,8 in de jaren negentig fors geherstruc-
tureerd, met een omvangrijk sloopprogramma, renovatie en nieuwbouw. Om het 
effect vast te stellen van de herstructurering op etnische bevolkingssamenstelling 
van de wijk is gekeken naar veranderingen in het aandeel allochtonen in de periode 
1993-2003, toen de herstructurering zijn beslag kreeg. Er is dus sprake van een voor- 
en nameting. Helaas zijn de veranderingen in de bevolkingssamenstelling in de 
geherstructureerde wijken niet afgezet tegen de ontwikkelingen in de gehele stad of 
in wijken zonder herstructurering. Dat had meer fundering gegeven aan uitspraken 
over de relatie tussen herstructurering en veranderingen in de etnische samenstel-
ling. Kleinhans concludeert dat in de onderzoeksperiode de etnische samenstelling 
van de onderzochte wijken niet is veranderd: het aandeel allochtonen en autochtonen 



66 Etnische concentratie tegengaan in Nederland

is tussen 1993 en 2003 stabiel gebleven. Herstructurering heeft hier dus niet geleid 
tot minder etnische concentratie.

Voorbehoud bij deze conclusie is wel het ontbreken van referentie naar ontwikke-
lingen in de gehele stad. In dezelfde periode is het aandeel niet-westerse allochtonen 
in Rotterdam immers gestaag toegenomen. Dit plaatst Kleinhans’ conclusie in een 
ander daglicht. Gezien de ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling in de rest 
van Rotterdam is het zeer wel denkbaar dat er in de twee herstructureringswijken nu 
meer autochtonen wonen dan zonder herstructurering het geval was geweest.

Het onderzoek wijst ook uit dat allochtone middenklassers hun weg weten te 
vinden naar de geherstructureerde wijken. Hoewel veel allochtonen uit de wijk ver-
trokken, kwamen er ook weer veel binnen, vooral fi nancieel meer draagkrachtige, en 
Surinamers in het bijzonder. Herstructurering trekt dus de allochtone middenklasse 
aan.

Allochtone middenklasse betrekt nieuwe woningen in geherstructureerde wijken
De bevinding van Kleinhans dat geherstructureerde wijken niet zozeer autochtonen 
aantrekken als wel de allochtone middenklasse, zien we ook terug in de Bijlmer (Van 
Engelen 2003; Kei 2003c; Aalbers 2005; afwc 2006). Om de wijk gemengder te laten 
worden, gingen ruim tien jaar geleden de eerste honingraatfl ats tegen de grond om 
plaats te maken voor duurdere koopwoningen. Toch nam het aandeel allochtonen 
vanaf die periode alleen maar toe. De nieuwe eengezinswoningen worden namelijk 
vooral door allochtonen betrokken, van wie velen al in de Bijlmer woonden en nu 
wooncarrière in de eigen wijk maken. Het gaat merendeels om Surinamers, en om 
Antillianen en Ghanezen. De aanwezigheid van familie en vrienden en van specifi eke 
voorzieningen lijken een belangrijke rol te spelen bij de keuze om in de Bijlmer te 
blijven wonen.9 De autochtone huizenkoper blijft echter weg. Bouwen voor de hogere 
inkomens leidt dus niet altijd tot een grotere differentiatie in etnische samenstelling 
van de wijk. De opkomende allochtone middenklasse maakt gebruik van de toegeno-
men woningalternatieven in de eigen buurt. Dat zien we ook in de Rotterdamse wijk 
Spangen (Cornellisse 2003), waar veel kopers van nieuwe woningen van Surinaamse, 
Kaapverdische en Turkse komaf zijn. De woningen zijn in hoog tempo verkocht. De 
betaalbaarheid van de nieuwe woningen en de aanwezigheid van familie en vrienden 
zijn ook hier belangrijke motieven.

Nieuwbouwprojecten in Utrecht en Amsterdam
Onderzoek naar de effecten van herstructurering kampt dus nog wel eens met het 
probleem dat het gebied waarbinnen de effecten worden bezien niet in verhouding 
staan tot de omvang van de herstructurering. Effecten van herstructurering bepalen 
is dan een hachelijke zaak. Dit probleem is veel minder van toepassing op onder-
zoek dat is uitgevoerd naar de sociale gevolgen van twee nieuwbouwprojecten in 
Utrecht en Amsterdam (Van Beckhoven en Van Kempen 2003; Van Beckhoven 2006). 
In Amsterdam gaat het om een grootschalig nieuwbouwproject op het terrein van 
het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf in de Staatsliedenbuurt. In de periode 1995-
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1998 is hier een mix van sociale-woningbouw en koopwoningen neergezet, ruim 
500 woningen. In Utrecht gaat het om ruim 300 nieuwe woningen, waaronder een 
complex voor ouderen en woningen met zorgvoorzieningen, op het slachthuisterrein 
in de wijk Ondiep, gebouwd tussen 1994 en 1996. Net als in Amsterdam gaat het om 
een combinatie van sociale-huurwoningen en koopwoningen.

Het onderzoek bestaat uit een schriftelijke enquête, uitgezet in de winter van 
2002. Er zijn twee groepen bewoners onderscheiden: degenen die al in het gebied 
woonden en degenen die in het gebied zijn komen wonen. In totaal is bij 372 bewo-
ners informatie verzameld, een respons van 52%.10 Onder de oude bewoners zijn de 
niet-Nederlanders sterker vertegenwoordigd (12,5%) dan onder de nieuwe bewoners 
(6,5%). In Amsterdam is de verhouding nog wat schever dan in Utrecht. Wanneer 
we ervan uit gaan dat de enquêteresultaten een goed beeld geven van de populatie, 
dan mogen we concluderen dat de gepleegde nieuwbouw in deze gebieden tot een 
afname van het aandeel allochtonen heeft geleid.11

Dat effecten van herstructurering op de etnische bevolkingssamenstelling van 
wijken uiteen kunnen lopen, komt duidelijk naar voren in een studie naar herstruc-
tureringswijken in Utrecht en Den Haag (Bolt en Torrance 2005). In wijken waar de 
herstructurering bescheiden van omvang is, zijn er nauwelijks ontwikkelingen in de 
etnische samenstelling waarneembaar. In buurten met een aanzienlijke herstructu-
rering is wel sprake van een duidelijke ‘trendbreuk’: het aandeel allochtonen groeit 
duidelijk minder hard dan in de rest van de stad. Wordt bovendien op een lager 
schaalniveau gekeken, dan blijkt dat bewoners van de nieuwbouw vaker autochtoon 
zijn en sociaaleconomisch beter scoren dan in de oudbouw.

Een meer algemeen beeld van de effecten van herstructurering
Een nadeel van de hierboven toegelichte studies is dat ze betrekking hebben op een 
of een klein aantal wijken, waardoor een meer algemeen beeld ontbreekt. Hierin 
voorziet de scp-studie van Wittebrood en Van Dijk (2007). Dit onderzoek heeft 
betrekking op de G-30 gemeenten. Op basis van een grootschalig databestand zijn 
qua kenmerken homogene wijken gematcht met dat verschil dat in de experimen-
tele wijken sprake is geweest van herstructurering en in de controlewijken niet. Er 
is onderscheid gemaakt naar algemene en naar specifi eke herstructureringsingre-
pen, waarbij de laatste zich kenmerken door een hoog aandeel gesloopte huurwo-
ningen en veel koopwoningen. Er is gekeken naar herstructureringsingrepen die 
zich in de periode 1998-2003 hebben voorgedaan, met een voor- en een nameting. 
De onderzoekers hebben 52 herstructureringswijken en 52 controlewijken gematcht; 
18 wijken waar herstructurering heeft plaatsgevonden konden niet worden gekop-
peld. Herstructureringswijken met specifi eke ingrepen zijn met 24 controlewijken 
gematcht; voor zes bleek dit niet mogelijk.

Het blijkt dat met name in wijken met specifi eke ingrepen (sloop van sociale woning-
voorraad, koopwoningen terug) aanzienlijke veranderingen in de samenstelling van 



68 Etnische concentratie tegengaan in Nederland

inkomensgroepen worden vastgesteld. In experimentele buurten daalt het aandeel 
huishoudens met lage inkomens met 8,5 procentpunt, in controlebuurten met 
5,8 procentpunt. De verschillen in toename van het aandeel niet-westerse allochto-
nen zijn kleiner: 5,1 procentpunt in experimentele buurten tegen 6,4 procentpunt in 
controlebuurten.

Wanneer alle wijken in dit onderzoek worden bezien, dan blijkt dat herstructure-
ring nauwelijks tot veranderingen in de inkomenssamenstelling leidt (afname van 
aandeel huishoudens met laag inkomen in beide type wijken bedraagt 8 procent-
punten). In experimentele buurten stijgt het aandeel niet-westerse allochtonen wat 
minder snel dan in controlebuurten (4,4 en 6,3 procentpunt).

Alles bijeengenomen wijzen deze bevindingen op een relatieve afname van het aan-
deel allochtonen in wijken met herstructureringsingrepen. Groot zijn de verschillen 
met wijken zonder herstructurering echter niet, wat waarschijnlijk samenhangt met 
de wens van leden van de allochtone middenklasse om in nieuwbouw in herstructu-
reringswijken te wonen.

Differentiatie in de buurt via klushuizen12

Woningcomplexen opknappen door ze aan te bieden als klushuizen kun je zien als 
een bijzondere vorm van herstructurering. In Rotterdam zijn in een aantal projecten 
woningen gratis of voor een gering bedrag aangeboden onder voorwaarde dat de 
bewoners zelf een forse investering plegen in renovatie (sev 2006a; kei 2006a). In 
Spangen zijn 96 woningen van het Wallisblok gratis van de hand gedaan, waaruit 
36 nieuwe woningen zijn ontstaan. De nieuwe eigenaren hebben in collectief verband 
de buitenkant laten opknappen door een aannemer. De gemeente investeert circa 
€ 35.000 per woning (de gemiddelde aankoopprijs plus onder andere funderings-
herstel van sommige woningen). Die investeringen waren mogelijk doordat voor 
renovatie van het Wallisblok subsidie gereserveerd was. De gemeente heeft uitgere-
kend dat sloop en nieuwbouw circa drie ton goedkoper was geweest. Daar staat echter 
tegenover, zo laat een vertegenwoordiger van de gemeente weten, dat een karakteris-
tiek blok behouden is gebleven waarin mondige bewoners zijn gekomen die belang 
hebben bij een goed leefklimaat in de wijk. Verder heeft het project veel positieve 
publiciteit voor de gemeente en, nog belangrijker, voor Spangen opgeleverd.

In mei 2006 heeft de gemeente Rotterdam opnieuw kluswoningen aangeboden, 
zij het niet gratis, omdat ze in een betere staat verkeren dan het Wallisblok. De 
169 panden in Spangen en op Zuid zijn in de zomer van 2006 verloot en inmiddels 
allemaal verkocht.

Deze aanpak wordt wel als voorbeeld gezien van wat inmiddels ‘gentripunctuur’ 
wordt genoemd: met speldenprikjes gentrifi cation van oude wijken stimuleren (Crone 
2005).

De belangstelling voor de kluswoningen was enorm. Op de open dagen zijn circa 
600 personen afgekomen, ongeveer 400 personen hebben zich ingeschreven. Om 
elke woning is geloot, met ongeveer 10 belangstellenden per woning.
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Huizen (bijna) gratis aanbieden om invloed uit te oefenen op de bevolkingssamen-
stelling van de wijk is geen alledaagse aanpak. Men mag aannemen dat veel kopers 
anders niet in deze wijken waren gaan wonen, al zou een evaluatiestudie hier defi ni-
tief uitsluitsel over kunnen geven. Het profi el van de bewoners van het Wallisblok en 
van de andere woningen in Spangen, zo laat de gemeente weten, is jong, autochtoon, 
hoger opgeleid, vaak werkzaam in creatieve beroepen, en starter op de woning-
markt. De site van de bewoners van het Wallisblok (www.dedichterlijkevrijheid.nl) 
bevestigt dit beeld. De klushuizen op Zuid daarentegen gingen in meerderheid naar 
allochtonen, ook overwegend hoger opgeleide jongeren. Klushuizen zorgen waar-
schijnlijk dus voor differentiatie in de wijk, niet alleen naar etniciteit, maar ook en 
vooral naar opleidingsniveau en inkomenspositie. Wel gaat het om differentiatie op 
betrekkelijk kleine schaal. Op het totaalaantal woningen in de wijk gaat het uitein-
delijk immers om een klein aantal woningen.

Gentrifi cation van wijken
Gentrifi cation verwijst naar de opwaartse ontwikkeling van wijken. Anders dan bij 
herstructurering zijn vooral particulieren verantwoordelijk voor de verbetering van 
de woningvoorraad. Kenmerkend voor gentrifi cation is dat de bevolkingssamenstel-
ling van de wijk verandert. Bepaalde wijken met een lage status worden aantrekkelijk 
voor hogere inkomensgroepen. Men noemt dit ook wel revanchisme: de midden-
klasse keert terug in de stad ten koste van meer gemarginaliseerde groepen (Redud-
der en Uitermark 2005).

Gentrifi cation is zonder meer een belangrijke ontwikkeling, ook in relatie tot moge-
lijke effecten op veranderingen in de (etnische) samenstelling van wijken. Toch gaan 
we er maar kort op in, omdat er meestal geen beleidsinterventies aan ten grondslag 
liggen, maar spontane initiatieven van particulieren (Knol 2006).

Gentrifi cation doet zich vooral voor in wijken op een gunstige locatie met betrek-
kelijk goedkope, maar karakteristieke woningen. Of en wanneer een wijk in een 
opwaartse spiraal komt, is moeilijk te zeggen (Dignum 2005). De druk op de lokale 
woningmarkt is in elk geval een belangrijke variabele. Naarmate het lastiger wordt 
om bijvoorbeeld in het centrum een woning te vinden, wagen meer mensen de 
overstap naar wijken die op dat moment nog slecht bekend staan. Zij investeren in 
woningen en langzaam maar zeker verandert ook het voorzieningenaanbod in de 
wijk. Meer woningzoekenden durven op een gegeven moment de sprong aan, de prij-
zen stijgen en de wijken worden in toenemende mate het domein voor een specifi eke 
categorie stadsbewoners. In Nederland staat de Amsterdamse Jordaan model voor 
gentrifi cation, net als de Pijp in Amsterdam en Lombok in Utrecht. Deze wijken zijn in 
de afgelopen decennia duidelijk van karakter veranderd.

Dat gentrifi cation vooral een spontaan proces is betekent niet dat overheidsbe-
moeienis geheel achterwege moet blijven. Knol (2006) noemt een aantal aangrij-
pingspunten die gentrifi cation kunnen aanjagen. Men kan het aanbod van winkels en 
horecavoorzieningen stimuleren. Een wijk kan ‘op de kaart worden gezet’ door bij-
voorbeeld de bouw van een prestigieus pand, zoals het Art Hotel in de Rotterdamse 
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wijk Charlois. Ook kunnen specifi eke vormen van huisvesting worden bevorderd, 
zoals atelierwoningen en de al genoemde kluswoningen, die vooral de ‘creatieve 
klasse’ moeten aantrekken. Verder is het van belang dat er voldoende koopwoningen 
zijn. Lokale overheden kunnen dit stimuleren via omzetting van huur- naar koopwo-
ningen. Een scherp veiligheidsbeleid kan bovendien de aantrekkelijkheid vergroten 
van wijken die potentie hebben zich gunstig te ontwikkelen.

2.2.3 Verkoop van sociale huurwoningen
De nota Mensen, wensen, wonen (ministerie van vrom 2000) wordt wel als begin 
gezien van de politieke aandacht voor de verkoop van huurwoningen. Dat zou 
verschillende doelen dienen. Koop zou beter aansluiten bij de woonvoorkeuren 
van grote groepen huurders. Het zou bovendien de betrokkenheid bij de buurt en 
daarmee de leefbaarheid gunstig beïnvloeden. Eveneens belangrijk is dat corporaties 
het geld nodig hebben om herstructurering mee te fi nancieren. Tevens zou verkoop 
leiden tot een gedifferentieerder woonaanbod waardoor midden- en hogere inko-
mens voor de stad behouden blijven.

Voor ons is vooral de vraag relevant of de verkoop van sociale-huurwoningen gevol-
gen heeft voor de etnische concentratie. Gaan door de verkoop van huurwoningen 
autochtonen vaker in concentratiewijken wonen? En omgekeerd: kent een concentra-
tiewijk na verkoop van huurwoningen een kleiner aandeel etnische minderheden?

Sinds 2000 is er een stijgende lijn in het aantal verkochte huurwoningen. Van bijna 
13.000 in 2000 tot ruim 18.000 in 2005. Op een totaal van circa drie miljoen huur-
woningen gaat dit nog niet om enorme aantallen. Het is onbekend hoeveel kopers 
van huurhuizen allochtonen zijn. Wel weten we wat meer van de etnische herkomst 
van kopers die aan het einde van de jaren negentig een sociale huurwoning hebben 
gekocht. De woningcorporatie Woonbron heeft in Rotterdam jarenlange ervaring 
met de verkoop van sociale-huurwoningen, zowel in de vrije verkoop als via het zoge-
noemde Maatschappelijk Gebonden Eigendom (mge).13 Naar de sociale effecten van 
de verkoop van een kleine 800 huurwoningen is een evaluatieonderzoek uitgevoerd 
(Ket en Papa 2001), met onder andere aandacht voor het aandeel allochtonen onder 
de kopers.

Om vast te stellen welk effect de verkoop van huurwoningen heeft op de etnische 
samenstelling zou idealiter op het niveau van de woning het aandeel allochtonen 
voor en na de verkoop vastgesteld moeten worden. Indien dit niet mogelijk is, zou 
in elk geval een vergelijking met het aandeel allochtonen op buurt- of wijkniveau 
moeten worden gemaakt. In dit evaluatieonderzoek is dit echter niet gebeurd. Op 
grond van een schriftelijke enquête onder de circa 800 kopers is het aandeel alloch-
tone kopers vastgesteld. Of verkoop heeft geleid tot veranderingen in de bevolkings-
samenstelling van de woningen die zijn overgegaan van huur naar koop is niet te 
zeggen. Een ander nadeel is dat westerse en niet-westerse allochtone kopers onder 
dezelfde noemer zijn geanalyseerd en dat onderscheid ontbreekt naar afzonderlijke 
etnische groepen.
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Toch zijn de bevindingen interessant. In Grasbuurt (Ommoord) blijkt 15% van de 
ruim 100 woningen te zijn gekocht door allochtonen, in Beverwaard is niet minder 
dan 60% van de woningen door allochtonen gekocht. De bijna 600 mge-woningen 
zijn voor een derde aan allochtonen verkocht. De verschillen zijn derhalve groot. 
Of allochtonen sociale huurwoningen kopen hangt er in eerste instantie van af of 
de woningen aan zittende huurders worden verkocht, zoals in Grasbuurt het geval 
was. In deze overwegend autochtone wijk zijn nauwelijks woningen aan personen 
van buiten de buurt verkocht, waardoor aan de bevolkingssamenstelling weinig 
is veranderd. In Beverwaard waar door leegstand de mogelijkheden voor externe 
belangstellenden groter waren, konden allochtonen makkelijker hun koopwens 
realiseren. Verder is het aandeel allochtonen in de mge-woningen (verspreid over 
de hele stad en meestal niet gekocht door zittende bewoners) betrekkelijk hoog, 
zij het minder groot dan het aandeel allochtonen in Rotterdam als geheel.14 Het 
onderzoek wijst uit dat het opleidingsniveau en het inkomen van allochtonen iets 
lager is dan van autochtonen, maar groot zijn de verschillen niet. Het is dus niet zo 
dat een dwarsdoorsnede van de allochtone bevolking een woning heeft gekocht. 
Het gaat duidelijk om de meer draagkrachtigen, hetgeen niet verrassend is gezien 
de voorwaarden die aan fi nanciering worden gesteld. Aanzienlijk vaker dan 
autochtonen (22%) geven allochtonen (42%) als motief voor koop dat ze ‘altijd al een 
eigen woning wilden bezitten’.

Of de verkoop van sociale huurwoningen tot meer of minder etnisch gemengde 
wijken heeft geleid laat zich op grond van dit onderzoek niet goed vaststellen. Wel 
blijkt dat de koopmarkt in Rotterdam voor allochtonen zeker niet is gesloten. De 
gerichtheid op koop lijkt juist groot te zijn onder allochtonen en de allochtone mid-
denklasse in het bijzonder.

Ook uit een onderzoek in Amsterdam (De Heer en Dignum 2005) blijkt dat 
verkochte sociale-huurwoningen deels bij etnische minderheden terechtkomen. 
Corporatiewoningen zijn bij verkoop gemiddeld goedkoper dan particuliere huurwo-
ningen, waardoor zij betaalbaar zijn voor allochtone huishoudens. Verder speelt een 
rol dat etnische minderheden in Amsterdam meer dan gemiddeld wonen in stads-
delen met veel corporatiebezit waar ook verkocht wordt. Het is niet zo dat verkoop 
van sociale-huurwoningen heeft geleid tot een afname van het aantal allochtonen. In 
sommige wijken is het aantal allochtone huishoudens na verkoop zelfs toegenomen.

Dat koopwoningen in grootstedelijke gebieden een grote aantrekkingskracht uitoe-
fenen op allochtonen, is ook aangetoond door Kullberg (2006). Zij heeft aan de hand 
van gegevens uit het Woningbehoefteonderzoek van 2002 gekeken wie in zwarte 
wijken (meer dan 50% niet-westerse allochtonen) een nieuwe koopwoning heeft 
betrokken. Het blijkt dat 70% van deze woningen door allochtonen zijn gekocht. Met 
zulke cijfers leidt de uitbreiding van koopwoningen niet tot etnisch meer gemengde 
wijken (zie ook Cohen en Donkers 2006). Wel neemt de sociaaleconomische hetero-
geniteit waarschijnlijk toe.
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Deze bevindingen doen denken aan de gevolgen van herstructurering, waar we 
ook zagen dat in grootstedelijke gebieden nieuw opgeleverde woningen niet zozeer 
autochtonen als wel de allochtone middenklasse aantrekken.

2.2.4 Conclusie
Om sociaaleconomische – en etnische? – menging in achterstandwijken te bevor-
deren worden verschillende ‘verleidingstactieken’ toegepast, van afschaffi ng van 
inkomensgrenzen tot aantrekkelijke nieuwbouw plegen en sociale-huurwoningen in 
de verkoop doen. Werken deze vormen van ‘verleiding’? De resultaten zijn niet spec-
taculair. In erkende achterstandswijken als Bos en Lommer en Overvecht is de animo 
van hogere inkomensgroepen niet al te groot om hier een woning te accepteren, mis-
schien mede door gebrek aan voorlichting. Als dergelijke wijken decennialang zijn 
gesloten voor de hogere inkomens, kun je niet verwachten dat zij zich hier plotseling 
in groten getale voor aanmelden. Onduidelijk is verder of de – beperkte – instroom 
van meer draagkrachtige en kleinere huishoudens betekent dat het hier overwegend 
om autochtone huishoudens gaat.

Herstructurering leidt vaak tot een relatieve afname van het aandeel allochtonen in 
de wijk. Gerenoveerde en nieuw gebouwde woningen in herstructureringswijken 
blijken een grote aantrekkingskracht te hebben op de allochtone middenklasse, 
zoals we ook zagen bij de Rotterdamse klushuizen. Dat betekent dat de veranderin-
gen in het aandeel allochtonen in deze wijken vaak niet groot zijn. Over de vraag of 
herstructurering tot verplaatsing leidt van (allochtone) bewoners uit deze wijken, is 
nog weinig bekend.

Of de verkoop van sociale huurwoningen meer autochtonen naar achterstandswijken 
lokt of hen daarvoor behoudt, is twijfelachtig. Het onderzoek biedt meer aanwijzin-
gen dat onder de kopers allochtonen naar verhouding sterk zijn vertegenwoordigd. 
Voor allochtonen biedt de mogelijkheid tot koop de gelegenheid om, net als bij 
herstructurering, wooncarrière in de eigen buurt te maken.

2.3 Aandeel etnische minderheden in witte wijken bevorderen

Het derde type interventie dat we hier onderscheiden tracht de vestiging van alloch-
tonen of lagere inkomensgroepen in witte of sociaaleconomisch betere wijken te 
bevorderen. Dat kan door goedkope woningen te bouwen in Vinex-locaties, waaraan 
we in paragraaf 2.4 aandacht besteden, of door vormen van woonruimteverdeling. 
We maken onderscheid tussen vormen die zich specifi ek op etnische minderheden 
richten en meer algemene vormen, gericht op inkomensgroepen.

2.3.1 Toewijzing van woningen aan allochtonen
De meest uitgesproken vorm van woningtoewijzing aan allochtonen om hun aandeel 
in witte wijken te bevorderen was het zogenoemde ‘gebundelde deconcentratie-
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beleid’, zoals dat begin jaren tachtig in Rotterdam van kracht was. Deze vorm van 
spreidingsbeleid, die vanwege het hanteren van een quotum al in paragraaf 2.1 is 
besproken, had als expliciet doel om etnische minderheden meer over de stad te 
spreiden. Wijken met meer dan 16% migranten waren niet langer toegankelijk. 
Minderheden die een andere woning wensten of – vaak vanwege stadsvernieuwings-
activiteiten – moesten verhuizen, kregen sneller een woning wanneer die in de 
buitenwijken lag. Enkele honderden allochtonen zijn onder deze noemer naar witte 
wijken verhuisd. Op veel populariteit heeft deze maatregel nooit kunnen bogen en is 
dan ook vrij snel afgeschaft. In deze vorm is in Nederland dergelijk beleid ook niet 
meer (openlijk) gevoerd.

Een andere op minderheden gerichte huisvestingsmaatregel is de zogenoemde 
Regeling Rijksvoorkeurswoningen (rvk), die inhoudt dat een deel van de woning-
voorraad wordt gereserveerd voor bepaalde bevolkingsgroepen. In het verleden gold 
deze regeling onder andere voor Molukkers die buiten een woonoord of Molukse 
wijk wilden gaan wonen. In de periode 1975-1985 konden Surinamers en Antillianen 
aanspraak doen op deze regeling. In 1981 werd deze regeling ook van toepassing ver-
klaard op toegelaten vluchtelingen en als vluchteling erkende asielzoekers (Roelandt 
en Veenman 1989; Jansen 2006).

De rvk gold niet voor de vier grote steden en zou dus materieel uitpakken als 
spreidingsbeleid. In de praktijk is dit echter maar ten dele het geval geweest. Slechts 
een klein deel van de Surinamers en Antillianen meldde zich voor de rvk-regeling. 
De rest vond buiten de rvk om een woning, meestal in de grote steden van de Rand-
stad. Velen vroegen bovendien vrij snel herhuisvesting aan in de Randstad, vanwege 
werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en de nabijheid van familie en vrienden 
(Veldboer en Duyvendak 2004). In 1995 is de rvk afgeschaft.

De wijze van huisvesting van statushouders komt in zekere zin ook neer op een vorm 
van spreidingsbeleid. Gemeenten moeten naar rato van het aantal inwoners wonin-
gen ter beschikking stellen voor statushouders.15 In theorie zou dit een gelijkma-
tige spreiding van statushouders over het land opleveren, maar in de praktijk is dit 
niet zo. Statushouders verhuizen vaak en dan vooral naar de grote steden in het 
westen om dichter bij familie en voorzieningen te wonen (cbs 2003; Gijsberts 2004). 
Statushouders weigeren bovendien vaak woningen in kleine gemeenten, hoewel ze 
strikt genomen elk aanbod moeten accepteren. Tot slot zouden kleinere gemeenten 
vooral eengezinswoningen in de aanbieding hebben, terwijl de meeste statushou-
ders alleenstaanden zijn waarvoor een kleinere (fl at)woning gevonden moet worden 
(Vermeulen 2006).

Dit beleid heeft dus niet kunnen voorkomen dat er bepaalde concentraties van 
groepen zijn ontstaan. Maar, zo merkt Jansen (2006) in haar proefschrift op, het 
valt niet uit te sluiten dat door het beleid de concentraties van statushouders minder 
groot zijn geworden dan bijvoorbeeld de concentraties van Turken en Marokkanen.
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2.3.2 Algemeen beleid voor woonruimteverdeling
In Nederland is de wijze van woonruimteverdeling in belangrijke mate bepalend voor 
wie een sociale-huurwoning krijgt. In die zin zijn regelingen voor woonruimteverde-
ling dan ook te beschouwen als beleidsinterventie. We bespreken hier in vogelvlucht 
diverse beeldbepalende regimes in Nederland.

Distributie- versus aanbodmodel
In veel gemeenten en regio’s worden huurwoningen verdeeld via het zogeheten 
aanbodmodel: woningen worden via een voor iedereen toegankelijk medium – een 
woningkrant, maar steeds vaker het internet – aangeboden en woningzoekenden 
kunnen reageren. De toewijzing geschiedt meestal aan degenen met de langste 
woon- of inschrijvingsduur. In veel systemen zijn zogeheten passendheidscriteria 
van toepassing: inkomen en gezinsgrootte moeten passen bij de huur en de grootte 
van de woning. Het aanbodmodel is volop in beweging. Veel gemeenten laten de pas-
sendheidscriteria varen en ook de inschrijvingsduur wordt steeds vaker losgelaten 
(waarover later meer).

Het aanbodmodel was de opvolger van het distributiemodel, dat in de jaren negen-
tig snel aan populariteit verloor. In het distributiemodel hadden in veel gemeenten 
woningverhuurders een belangrijke stem in de toewijzing van de woning. Er werd 
vaak rekening gehouden met weerstanden tegen allochtone huurders, die vervol-
gens lager op de wachtlijst terecht kwamen. Lange wachttijden voor allochtonen 
waren eerder regel dan uitzondering en delen van de woningvoorraad waren voor 
allochtonen slecht toegankelijk (Cebeon 1993). Uiteindelijk zijn er zelfs rechtzaken 
tegen corporaties gevoerd (zie Jansen 2006). Het distributiemodel is daarom wel als 
factor aangevoerd voor de toenemende concentratie van allochtonen in stadswijken 
(Tesser, Van Dugteren en Van Praag 1994).

Het aanbodmodel moest een verbetering zijn. De ondoorzichtige beoordeling 
door corporaties werd uit het systeem gehaald, discriminatie van woningzoekenden 
zou nauwelijks nog kunnen voorkomen. Dat dit inderdaad het geval is, blijkt uit 
evaluatiestudies (Kullberg 2002).

Minder eenduidig zijn de conclusies over de effecten van beide systemen op de 
ruimtelijke spreiding. Van Kempen en Idamir (2003) hebben onder Marokkaanse 
huishoudens onderzoek verricht naar de gevolgen van het distributiemodel (in 
Breda) en het aanbodmodel (in Eindhoven). Dit onderzoek heeft dus het karakter 
van een experiment, waarbij twee groepen woningzoekenden te maken hebben 
met verschillende vormen van woonruimteverdeling. Het onderzoek laat zien dat 
er geen duidelijke verschillen bestaan in de kenmerken van de toegewezen wonin-
gen en de buurt. De effecten op de ruimtelijke spreiding zijn vergelijkbaar: in beide 
steden komen de onderzochte Marokkanen naar verhouding vaak terecht in wijken 
waar al veel Marokkanen wonen. De winst van het aanbodmodel is vooral de grotere 
transparantie zodat men wachttijden makkelijker accepteert en zich minder vaak 
onrechtvaardig behandeld voelt. Maar op de ruimtelijke spreiding van Marokkanen 
zouden beide modellen dus een vergelijkbare, segregerende invloed uitoefenen. Bij 
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deze conclusie past wel enig voorbehoud. De in het onderzoek betrokken aantallen 
Marokkanen zijn niet zo groot (in beide steden rond de honderd) en respondenten 
zijn opgespoord via de sneeuwbalmethode. De geconstateerde verschillen zijn statis-
tisch niet getoetst en er is geen veldwerk uitgevoerd onder autochtonen.

Ten aanzien van het aanbodmodel groeit de overeenstemming dat het bijdraagt aan 
de toename van concentratiewijken. Dat heeft veel te maken met de betekenis van 
de woonduur: om kans te maken op een aantrekkelijke woning moet je doorgaans 
langere tijd ingeschreven staan in de gemeente. Dat is nadelig voor vooral jonge 
allochtonen en voor nieuwkomers die ook nog eens vaak verhuizen. Onderzoek naar 
de betekenis van de woonruimteverdeling in zowel Rotterdam als Den Haag laat dit 
zien (Lindner 2002; Brokken et al. 2001). Ook Kullberg (2006) wijst op het nadelige 
effect van wachttijd op de kans om een woning te vinden in een witte wijk. Voor een 
dergelijke woning is meer wachttijd noodzakelijk waarover, gemiddeld gesproken, 
allochtonen in mindere mate beschikken dan autochtonen. De jonge leeftijdsop-
bouw is een belangrijke reden voor de kortere woonduur van allochtonen. Verder 
blijkt dat nieuwkomers vlak na vestiging vaak verhuizen naar andere regio’s waar-
door ze weer opnieuw woonduur moeten opbouwen.

Onderzoek naar de woonruimteverdeling van sociale-huurwoningen in Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht (Bos et al. 2005a, Bos en Renooy 2005) toont aan dat in het 
aanbodmodel allochtonen aanzienlijk vaker dan autochtonen terechtkomen in con-
centratiewijken. Voor deze steden beschikken de onderzoekers over grootschalige 
databestanden (circa 10.000 personen) met huishoudens die in het afgelopen jaar via 
het aanbodsysteem een woning hebben gevonden. De uitkomst hangt voor een deel 
samen met de gemiddeld kortere wachttijd en het lagere inkomen van allochtonen. 
Maar dit zijn niet de enige factoren. Veel belangrijker is dat allochtonen, ook wan-
neer rekening is gehouden met verschillen in inkomen en wachttijd, veel vaker dan 
autochtonen een woning betrekken in een concentratiewijk. In de uitgevoerde ana-
lyse blijkt het behoren tot een allochtone groep verreweg de belangrijkste voorspeller 
te zijn voor de kans om in een concentratiewijk te wonen. Deze factor legt aanzien-
lijk meer gewicht in de schaal dan de wachttijd of het inkomen. Voor allochtonen en 
autochtonen met overeenkomende inkomens en wachttijd leidt het aanbodmodel 
niet tot dezelfde ruimtelijke uitkomst.

Er zijn dus andere factoren in het spel. Hebben woonruimteverdelers in het 
aanbodmodel toch nog meer ruimte om onderscheid te maken dan gedacht? Het 
genoemde onderzoek biedt hiervoor geen aanwijzingen. Geïnterviewde sleutelperso-
nen benadrukken juist dat het aanbodmodel ‘kleurenblind’ is (zie tevens Bolt 2001). 
De onderzoekers zoeken de belangrijkste oorzaak van de oververtegenwoordi-
ging van allochtonen in concentratiewijken in de hogere ervaren verhuisbehoefte. 
Daarom gaan allochtonen met een korte wachttijd eerder zoeken en nemen zij eerder 
genoegen met woningen in minder populaire wijken waar ze snel terecht kunnen 
(zie voor vergelijkbare conclusies Kullberg 2002a; 2002b). Veel allochtone huis-
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houdens willen door gezinsvorming en gezinshereniging groter wonen en hebben 
daarom een urgente verhuisbehoefte (Smartagent 2001; Knippers et al. 1996). Daar 
komt bij dat bijvoorbeeld in Amsterdam in populaire wijken als Zuid en Centrum 
vaak kleine woningen vrijkomen, die voor veel allochtone woningzoekenden niet 
interessant zijn.

Ook andere redenen lijken een rol te spelen. Verschillende onderzoeken wijzen op 
een sterke oriëntatie van allochtonen op de buurt waar ze al wonen. Onder Turkse en 
Marokkaanse woningzoekenden in Amsterdam en Rotterdam zijn concentratiewij-
ken favoriet. Misschien omdat ze daar snel terecht kunnen. Met name bij de Turken 
lijkt ook een voorkeur voor wonen tussen leden van de eigen groep een rol te spelen 
(Smartagent 2001; Dagevos 2002). Verder speelt gebrek aan kennis over de werking 
van de woningmarkt en het aanbodmodel mee. Er zijn indicaties dat allochtone 
woningzoekenden niet altijd weten dat zij ook voor woningen buiten de eigen wijk en 
andere gemeenten in aanmerking komen (Bolt 2001). Mogelijk zijn verder ‘beschei-
den woonwensen’ van betekenis; men wil niet veel uitgeven aan huisvesting en 
neemt daarom genoegen met goedkope woningen in mindere delen van de woning-
voorraad (Bolt 2001).16 Het gevolg van al deze factoren is dat allochtonen op grote 
schaal van de ene naar de andere concentratiewijk verhuizen (Uunk en Dominguez 
Martinez 2001).

Andere vormen van woonruimteverdeling
In het aanbodmodel zijn directe vormen van onderscheid weggenomen, maar dit 
betekent niet dat deze wijze van verdeling tot gelijke uitkomsten leidt bij alloch-
tonen en autochtonen met dezelfde kenmerken. Het aanbodmodel heeft dus niet 
gebracht wat er bij introductie wel van werd verwacht (Kullberg 1994). De vraag rijst 
of andere manieren van woonruimteverdeling gunstiger uitpakken voor de kansen 
van allochtonen om in ‘witte’ wijken terecht te komen. In veel gemeenten is het aan-
bodmodel op zijn retour,17 We bespreken hieronder twee nieuwe ontwikkelingen, 
het lotingmodel en woonvouchers, en hun eventuele effecten op de concentratie van 
etnische minderheden.18 Dit laatste is een lastige opgave doordat nieuwe vormen van 
woonruimteverdeling nauwelijks zijn geëvalueerd en al helemaal niet wat betreft de 
gevolgen voor etnische minderheden.

Woonruimteverdeling via loting
Het lotingmodel, in diverse regio’s ingevoerd, moet de keuzevrijheid van woningzoe-
kenden vergroten. In beginsel is het systeem simpel: onder kandidaten wordt geloot 
wie een vrijkomende woning mag huren. Bij loting zijn de passendheidscriteria voor 
inkomen en gezinsgrootte meestal komen te vervallen. Iedereen kan meedingen; de 
woningvoorraad wordt, minder dan in het aanbodmodel, toebedeeld aan bepaalde 
categorieën woningzoekenden.

In theorie kan men veronderstellen dat het lotingmodel tot minder concentratie 
van allochtonen zal leiden. Het vervallen van de wachttijd is gunstig voor veel alloch-
tonen. Ook het loslaten van criteria ten aanzien van inkomen en huishoudensgrootte 
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vergroot in theorie de keuzevrijheid; desgewenst kan men zich aanmelden voor een 
woning in een wijk die in het aanbodmodel niet tot de mogelijkheden behoorde.

In diverse regio’s vindt de woonruimteverdeling inmiddels plaats via het lotingmo-
del. Helaas is onduidelijk welke effecten er zijn voor allochtone woningzoekenden. 
Evaluatieonderzoek naar het lotingmodel (Van Daalen et al. 2005) bevat hierover geen 
informatie. Wel wijst dit onderzoek op een licht desegregerend effect van inkomens-
groepen: iets meer duurdere woningen gaan naar personen met een lager inkomen 
dan in het aanbodmodel. Het omgekeerde komt ook voor: goedkope woningen gaan 
wat vaker naar personen met een hoger inkomen. Het lotingmodel werkt dus beide 
kanten op. Verder blijkt duidelijk door het loslaten van de woonduur dat jongeren 
en starters grotere kansen hebben op een woning dan in het oude systeem. Of dit 
ook voor allochtone jongeren geldt is niet te zeggen. Hopelijk wordt dit in de nabije 
toekomst nader onderzocht. Het evaluatieonderzoek maakt verder duidelijk dat in dit 
systeem actief gedrag vereist is: wie vaak meeloot, heeft de beste kansen.

Woonvouchers
Al enige jaren wordt een discussie gevoerd om zogenoemde woonvouchers of woon-
waardebonnen in te voeren. Woonvouchers bieden inkomensafhankelijke onder-
steuning in de vorm van een waardebon die alleen besteed kan worden aan wonen. 
De hoogte van een woonvoucher is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en 
niet, zoals bij de huursubsidie, van de hoogte van het inkomen én van de huurprijs. 
Woonvouchers zouden belangrijke voordelen hebben boven huursubsidie (Conijn en 
Elsinga 2000), onder meer voor de keuzevrijheid, de betaalbaarheid en de marktwer-
king. Ook zouden woonvouchers een instrument kunnen zijn om de segregatie tegen 
te gaan: in beginsel komen meer woningen in betere wijken in het vizier (sev 2006b). 
In de Verenigde Staten bestaan woonvouchers al sinds de jaren zeventig om de mobi-
liteit op de woningmarkt te verbeteren, en dan vooral om gezinnen te laten vertrek-
ken uit social housing-complexen en getto’s (Conijn en Elsinga 2000). Zie hoofdstuk 3 
over internationale ervaringen met vouchers.

In Nederland zijn in juni 2006 in zeven steden experimenten gestart met woon-
waardebonnen (sev 2006). Gezien de korte looptijd valt over de resultaten nog niets 
te melden.

Huren met korting
In de Vinex-locatie Weidevenne in Purmerend passen vanaf de tweede helft van 
de jaren negentig corporaties het systeem toe van Huren met Korting: bewoners 
krijgen een inkomensafhankelijke korting op de huur (Goudriaan 2006; Tazelaar et 
al. 2006). Bij de start van de bouw sprak de toenmalige wethouder de wens uit om 
een deel van de nieuwbouw langjarig te bestemmen voor lagere inkomens. Daar-
toe zijn tussen de gemeente en corporaties afspraken gemaakt. De gemeente heeft 
grond uitgegeven tegen een grondprijs op basis van de bestemming sociale woning-
bouw. De corporaties stellen daar een korting op de huurprijs tegenover. De korting 
liep in 2004 uiteen van € 65 tot € 115 per maand. Wanneer door de korting de feitelijk 
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te betalen huur onder de maximale huurgrens ligt die geldt voor de huurtoeslag, 
dan komt de huurtoeslag bovenop de huurkorting. In de huurcontracten is bepaald 
dat het inkomen iedere vijf jaar wordt getoetst door de gemeente. Ligt het inkomen 
boven de grens – de voormalige ziekenfondsgrens vermeerderd met de jaarlijkse 
infl atie – dan vervalt de korting. In het huurcontract van de meeste corporaties is 
opgenomen dat de huurder moet verhuizen wanneer de korting vervalt.

Het systeem van Huren met Korting betreft circa 450 woningen en is onlangs 
geëvalueerd (Tazelaar et al. 2006). Er zijn interviews gehouden met 35 huurders, 
van wie er zes hun korting zijn kwijtgeraakt. Tevens zijn gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van de gemeente en de betrokken corporaties. Het systeem, 
zo concludeert het evaluatieonderzoek, heeft bijgedragen aan een meer gemengde 
wijk. Zonder Huren met Korting zouden huishoudens met lagere inkomens zich 
niet in deze wijk hebben kunnen vestigen. In de onderzoeksgroep zijn bijvoorbeeld 
alleenstaande moeders sterk vertegenwoordigd. Nogal wat geïnterviewde huis-
houdens blijken zowel huurkorting als huurtoeslag te hebben. Zowel bewoners als 
corporaties brengen naar voren dat de woningen met huurkorting te veel zijn gecon-
centreerd in bepaalde straten. Dat leidt in een aantal gevallen tot meer verwaar-
loosde plekken (onderhoud van de tuinen!) en overlast.

Bij een belangrijk deel van de huishoudens is inmiddels een inkomenstoets 
uitgevoerd. Dit heeft in zestien gevallen geleid tot het vervallen van de korting. Deze 
huishoudens moeten eigenlijk verhuizen, maar geen van de corporaties heeft hierop 
aangedrongen. Slechts een enkeling bij wie de korting is komen te vervallen, is op 
eigen initiatief verhuisd. Dit betekent per saldo dat er minder woningen beschikbaar 
zijn voor lagere inkomensgroepen. De toetsingssystematiek is niet zonder proble-
men. Alleen het inkomen van de huurder wordt getoetst, zonder rekening te houden 
met het inkomen van andere leden van het huishouden. Corporaties en bewoners 
vermoeden dat in sommige huishoudens het inkomen boven de grens ligt. Verder 
vindt geen controle plaats van de verstrekte inkomensgegevens. Vanwege schom-
melingen in het inkomen gaan er stemmen op om de inkomenstoets jaarlijks uit te 
voeren in plaats van om de vijf jaar.

In beginsel zijn de gemeente en corporaties voorstander om het systeem uit te 
breiden naar alle huurwoningen in Purmerend, en dan bij voorkeur in combinatie 
met markthuren. De woningen blijven bereikbaar voor lagere inkomensgroepen en 
er zijn betere mogelijkheden om gemengde wijken te creëren. Corporaties kunnen 
extra inkomsten verwerven uit woningen met huurders die over de nodige fi nanciële 
armslag beschikken. Een grondige doorrekening van de fi nanciële gevolgen is voor 
de betrokken corporaties een belangrijke voorwaarde voor bredere toepassing van 
Huren met Korting. Verder wordt gewezen op de mogelijk aanzuigende werking van 
lagere inkomensgroepen uit de regio.

Uit het evaluatieonderzoek rijst een tamelijk positief beeld over de uitvoering 
en gevolgen van Huren met Korting. Men vindt dat huishoudens met lagere 
inkomens nu de mogelijkheid hebben om in relatief dure woningen te wonen. 
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De wijk heeft daardoor een gemengd karakter gekregen. Of dit systeem ook 
menging van allochtonen en autochtonen heeft gestimuleerd, valt niet uit de 
evaluatiestudie op te maken. Gezien de oververtegenwoordiging van allochtonen 
in de lage-inkomensgroep kan de toepassing van een systeem van huurkorting 
gunstig uitpakken voor allochtonen. Het is de vraag of het systeem op grotere 
schaal toepasbaar is. Op dit moment geldt de huurkorting voor een betrekkelijk 
gering aantal woningen. De fi nanciële consequenties voor corporaties zijn te 
overzien. Dit geldt ook voor de extra activiteiten om de regeling uit te voeren, 
zoals de inkomenstoets. Bij schaalvergroting neemt naar alle waarschijnlijkheid 
de complexiteit toe. Tevens zal men werk moeten maken van een sluitende 
inkomenstoets en het stimuleren van verhuizingen van huishoudens met te hoge 
inkomens. Gebeurt dit niet, dan kan de toegankelijkheid van woningen voor lage-
inkomensgroepen na een aantal jaren weer sterk zijn afgenomen.

Dubbele huren: weinig inkomen, lage huur
De corporatie Woonbron hanteert in de gemeente Rotterdam bij nieuwe verhuur in 
het zogenoemde Te Woon-concept het systeem van dubbele huren (Woonbron 2005; 
Den Hond 2004).19 Er zijn geen inkomenseisen en andere passendheidscriteria meer: 
wie een laag inkomen heeft betaalt een lagere huur, hogere inkomens betalen de 
marktconforme huurprijs. Het onderscheid tussen de vrije en de sociale sector is 
opgeheven. Door te adverteren met twee huurprijzen komt iedere klant in aanmer-
king voor iedere woning. Sturen met huren is het devies. Gemiddeld verandert 5% 
van het bezit van de corporaties jaarlijks van bewoner. Op deze wijze ingrijpen in de 
bevolkingssamenstelling gaat veel sneller dan gemengd bouwen, zo stelt bestuurs-
voorzitter Kromwijk van Woonbron (Den Hond 2004). Woonbron combineert het 
lotingsysteem met dubbele huurprijzen, om zowel de keuzevrijheid als de inkomens-
differentiatie in wijken te vergroten. Of de dubbele huurprijzen daadwerkelijk tot 
meer menging hebben geleid, valt niet te zeggen. Naar deze vraag is geen systema-
tisch evaluatieonderzoek verricht.20

Optiemodel21 met doelgroepkorting
Het initiatief van de Limburgse corporatie Antares is een variant op inkomens-
gebonden huren. Deze corporatie verstrekt sinds 1 januari 2006 doelgroepkortingen 
(ontleend aan Ekkelboom 2005). Iedere woning wordt tegen een marktconforme 
huurprijs aangeboden. Op de website kan een woningzoekende zijn inkomen en type 
huishouden invoeren, waarna de computer uitrekent of hij in aanmerking komt voor 
een doelgroepkorting. De korting is het verschil tussen de werkelijke huurprijs en de 
huurprijs die voor een-, twee- en meerpersoonshuishoudens het recht geeft op huur-
subsidie. Middeninkomens krijgen de helft van dit bedrag in mindering. De gedachte 
is dat de keuzevrijheid toeneemt en meer wijken toegankelijk zullen worden waar-
door er meer differentiatie zal ontstaan. De corporatie past de doelgroepkorting 
toe voor ruim 80% van haar 5000 woningen. In de eerste helft van 2006 is voor 23% 
van de verhuurde woningen de doelgroepkorting toegepast. Deze woningen zouden 
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zonder de korting zijn toegevallen aan huishoudens met een hoger inkomen. Het is 
aannemelijk dat de (inkomens)segregatie hierdoor wordt verminderd.22

2.3.3 Conclusie
Om allochtonen en lage-inkomensgroepen meer gespreid te laten wonen bedenkt 
men vaak maatregelen voor de verdeling van woonruimte. Het meest uitgesproken 
voorbeeld was het Rotterdamse beleid van begin jaren tachtig, toen migranten niet 
meer mochten wonen in concentratiewijken. Het protest was hevig en in deze vorm 
vond het beleid van gebundelde deconcentratie geen navolging (hoewel in Nijmegen 
onlangs stemmen opgingen om in witte wijken woningen uitsluitend aan allochto-
nen toe te wijzen en omgekeerd).

Op landelijk niveau bestaat er nog steeds een specifi ek op allochtonen gericht toe-
wijzingsbeleid. Hoewel veel statushouders na enige tijd verhuizen naar de steden in 
het westen, zijn er aanwijzingen dat toewijzingsbeleid heeft bijgedragen aan minder 
concentratie van statushouders dan bijvoorbeeld onder de Turken en Marokkanen.

Op het terrein van woonruimteverdeling is veel in beweging. De kritiek op het 
aanbodmodel – geringe keuzevrijheid, bevordering van de ruimtelijk segregatie –
heeft inmiddels geresulteerd in tal van varianten. Meer keuzevrijheid is het devies. 
Loting en optiemodellen moeten meer recht doen aan de wensen van de moderne 
woningzoekenden. Dubbele huren en doelgroep- en huurkortingen zouden tot soci-
aaleconomisch en etnisch meer gemengde wijken moeten leiden.

Of dit allemaal ook zo uitpakt? Eigenlijk weten we dit (nog) niet. Een aantal nieuwe 
maatregelen is pas sinds kort in werking en nog niet geëvalueerd. Voor zover wel 
evaluaties zijn uitgevoerd hebben ze betrekking op inkomensgroepen. Het meest 
duidelijk zijn nog de effecten van huren met korting, die lagere inkomens toegang 
bieden tot woningen in wijken waar ze anders waarschijnlijk niet terecht hadden 
gekund. Verder zijn er aanwijzingen dat het lotingmodel leidt tot een geringe afname 
van de concentratie van inkomensgroepen. Inzicht in de effecten is vooralsnog 
beperkt. Niettemin verdienen deze initiatieven het om nauwkeurig gevolgd te worden. 
Grote aantallen bewoners veranderen jaarlijks van woning en aanpassingen in de 
woonruimteverdeling kunnen belangrijk zijn voor de vermindering van etnische con-
centratie. Misschien worden de mogelijkheden hiertoe nog onvoldoende benut. In het 
buitenland (zie hoofdstuk 3) lijken woningzoekenden intensiever dan in Nederland 
te worden begeleid. Veel allochtonen, zo blijkt uit Nederlands onderzoek, benutten 
niet volledig de mogelijkheden doordat ze denken niet in aanmerking te komen voor 
bepaalde delen van de woningvoorraad. Ook is het maar de vraag of zij de mogelijkhe-
den kennen van huurkorting, doelgroepkortingen en wat dies meer zij.

2.4 Combinaties van interventies: herstructurering en woonruimteverdeling

In de regio Haaglanden combineert men herstructurering met specifi eke regels 
voor woningtoewijzing om lage-inkomensgroepen uit Den Haag te verspreiden over 
de omliggende gemeenten. Dit doel lijkt bereikt te worden, wat volgens Begemann 
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et al. (2005) toe te schrijven is aan de combinatie van herstructurering (sturen op 
vastgoed) en sturen in de woonruimteverdeling. Zowel voor de nieuwbouw als voor 
de bestaande voorraad is afgesproken welke inkomensgroepen hier terecht kunnen. 
Met deze maatregelen is acht jaar ervaring opgedaan.

Sturen op vastgoed
Sturen op vastgoed betekent ‘gespiegeld bouwen’: in de randgemeenten meer sociale 
woningbouw en minder sloop en verkoop. In Den Haag en Delft gebeurt het tegen-
overgestelde: sloop van corporatiewoningen en bouw van meer middeldure koop-
woningen.

Het Stadsgewest Haaglanden en de Sociale Verhuurders Haaglanden hebben 
afgesproken dat 30% van de Vinex-nieuwbouw in de sociale-huursector moet plaats-
vinden, zowel binnenstedelijk als in de uitleggebieden. Uiteindelijk moet dit voor 
alle nieuwbouw gaan gelden. Gemeenten en corporaties verplichten zich hiertoe. 
Corporaties hebben zich collectief garant gesteld voor deze afspraak: als een corpo-
ratie niet aan de 30%-norm kan voldoen, staan andere corporaties garant om dit te 
compenseren.

Er is in Haaglanden de laatste jaren fors gebouwd: tussen 1995 en 2002 ruim 
48.000 woningen. De Haaglandse corporaties hebben 30% van de nieuwbouw gere-
aliseerd in de sociale sector. Er is ook stevig gesloopt, vooral in Den Haag, Delft en 
Westland. De samenstelling van de woningvoorraad is hierdoor gewijzigd. In Den 
Haag is het aandeel koopwoningen meer toegenomen dan in de rest van de regio. 
Het aantal sociale woningen daarentegen is in Den Haag licht afgenomen, in de 
andere gemeenten met bijna 3000 woningen toegenomen (zie tabel 2.2).

Tabel 2.2
Voorraad woningen in de sociale sector Haaglanden, 1997-2003 (in absolute aantallen)

1997 2003 saldo

Den Haag 81.600 81.200 -400

Delft 22.500 22.600 +100

Zoetermeer 17.000 18.800 +1.800

Leidschendam/Voorburg 10.500 10.300 -200

Westland 9.900 10.400 +500

Rijswijk 8.600 8.750 +150

Wassenaar 3.100 3.100 0

Pijnacker-Nootdorp 2.250 2.800 +550

Midden-Delfl and 1.300 1.600 +300

Haaglanden (totaal) 156.750 159.550 +2.800

Bron: Begemann et al. (2005)
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Sturen in de woonruimteverdeling
Sturen in de woonruimteverdeling heeft betrekking op nieuwbouw en bestaande 
bouw. Afgesproken is dat 90% van de nieuw gebouwde sociale huurwoningen tot 
ongeveer € 500 per maand (de aftoppingsgrens van de huursubsidie) wordt toe-
gewezen aan de lagere-inkomensgroep (de zogenoemde bbsh-doelgroep). Van 
de voorraad bestaande sociale-huurwoningen gaat 70% naar de lagere-inkomens-
groepen. Dat betekent dat de randgemeenten extra inspanningen moeten leveren om 
aan dit criterium te voldoen, terwijl Den Haag minder dan voorheen woningen kan 
toewijzen aan mensen met een laag inkomen. Voor een gemeente als Delft verandert 
er niet zoveel. Regels die ingrijpen op de woonruimteverdeling van de bestaande 
voorraad kunnen in beginsel veel effect sorteren vanwege het hoge aantal woningen 
dat vrijkomt. In de regio Haaglanden komen jaarlijks 12.000 sociale-huurwoningen 
beschikbaar.

Impliciet vindt een soort spreidingsbeleid plaats, zo concluderen de opstellers van 
het onderzoek (Begemann et al. 2005), al spreken ze vanwege het onverplichtende 
karakter liever van een ‘verleidingsbeleid’. De keuzemogelijkheden voor lage-
inkomensgroepen zijn nu groter dan voorheen, omdat zij vroeger voornamelijk op de 
goedkope woningvoorraad van Den Haag waren aangewezen.

Effectief?
De kracht van het beleid, zo stellen de auteurs (Begemann et al. 2005), is de combi-
natie van sturing op vastgoed en woonruimteverdeling. Zo is in de periode 1998-2002 
in Den Haag het aandeel huishoudens met lage inkomens sterker afgenomen dan in 
de gehele regio Haaglanden. Het verschil is echter niet groot. In Zoetermeer daalde 
het aandeel lage inkomens niet, hetgeen de auteurs in verband brengen met de forse 
bouwproductie van woningen voor deze groep en de woonruimteverdeling. Verder is 
ook gekeken naar het aantal verhuizingen. In 2002 hebben per saldo ruim 400 huis-
houdens met een laag inkomen Den Haag verlaten. In 2003 ging het om bijna 550. 
Op een totaal aantal verhuringen van bijna 12.000 is dit niet heel veel, maar het sluit 
wel aan bij de doelstelling om in ‘eenzijdige’ wijken van Den Haag jaarlijks 400 
minder woningen aan lage inkomens te verhuren.

Er zijn dus indicaties dat het werkt. Wat deze case ook laat zien is dat, ondanks 
acht jaar beleid met een grootschalig bouwprogramma en afspraken tussen gemeen-
ten, de veranderingen in woningvoorraad en bewonerssamenstelling langzaam 
gaan. Dit neemt niet weg dat het een interessante case is, met als succesfactoren: 
strakke regionale afspraken, hoge bouwproductie en combinatie van herstructure-
ring en woonruimteverdeling.

2.5 Conclusie

Kernelement in het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen jaren is dat eenzijdig 
samengestelde woonwijken zich moeten ontwikkelen tot sociaaleconomisch meer 
heterogene en, hoewel dit in de doelstellingen doorgaans impliciet blijft, tot etnisch 
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meer gemengde wijken. Belangrijke beleidsontwikkelingen zijn alternatieve vormen 
van woonruimteverdeling, grootschalige herstructurering van achterstandswijken 
en de verkoop van sociale-huurwoningen.

Leidt dit brede palet aan maatregelen ook daadwerkelijk tot meer etnische men-
ging? Hoe onbevredigend misschien ook, een ondubbelzinnig antwoord valt niet te 
geven. Dat komt onder meer doordat veel maatregelen pas kort van kracht zijn. Zo 
zijn sommige alternatieve manieren van woonruimteverdeling de experimentele fase 
nog niet eens ontgroeid. Ook moet in veel wijken de herstructurering nog op stoom 
komen en is het aantal verkochte sociale-huurwoningen betrekkelijk beperkt.

Ook is er nog weinig evaluatieonderzoek gedaan, en wat er is, is vaak gebrekkig. 
Van een (quasi-)experimentele opzet is nauwelijks sprake, meestal zijn er vraagte-
kens te stellen bij de wijze van dataverzameling en het aantal personen dat in het 
onderzoek is betrokken. Daarnaast speelt ons parten dat in het onderzoek de speci-
fi eke aandacht voor etnische minderheden vaak ontbreekt. Daarom hebben we in dit 
hoofdstuk – als proxy voor allochtone groepen – aandacht besteed aan inkomens-
groepen, maar dat is en blijft niet meer dan een benadering.

Eenduidige antwoorden op de vraag naar de effecten van beleidsinterventies op de 
ruimtelijke concentratie van allochtonen zijn dus niet te geven. Wel geven sommige 
onderzoeken indicaties voor de effecten op de ruimtelijke concentratie van  inkomens 
of etnische groepen. We hebben ze in tabel 2.3 opgesomd.

Meer dan een kwalitatieve inschatting van effecten van interventies is helaas niet te 
maken. Maar dat betekent niet dat we met lege handen staan. We kunnen vaststel-
len dat specifi eke fysieke veranderingen van de woningvoorraad – meer koop – in 
achterstandswijken een belangrijke stap zijn in de sociaaleconomische menging 
van wijken. Vaak betekent dit ook dat het aandeel allochtonen in deze wijken relatief 
minder snel groeit. Dit is echter niet altijd het geval. Een interessant verschijnsel is 
de opkomst van de allochtone middenklasse. Die is doorgaans sterk gericht op de 
nieuwbouw in geherstructureerde wijken en koopt graag sociale huurwoningen. 
Voor het streven wijken sociaal-economisch heterogener te maken en meer draag-
krachtigen te behouden voor de steden zijn dit geslaagde interventies, maar het leidt 
niet altijd tot meer etnisch gemengde wijken.

Interessant zijn verder initiatieven op het terrein van de woonruimteverdeling. 
Autochtonen dan wel hogere inkomensgroepen worden naar achterstandswijken 
gelokt door loslating van de maximuminkomensgrenzen en door sociale-huur-
woningen expliciet te bestemmen voor huishoudens met hogere inkomens. Om de 
keuzevrijheid van lagere inkomensgroepen te vergroten zijn er tal van experimenten 
gaande. Armen naar rijke wijken en rijken naar arme wijken is het streven. De eerste 
resultaten zijn nog niet zo bemoedigend. Het blijkt moeite te kosten om de rijken 
naar de arme wijken te krijgen. Over de omgekeerde beweging is nog minder te 
melden. Niettemin kunnen deze initiatieven niet zomaar terzijde worden geschoven.
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Tabel 2.3
Overzicht van Nederlandse interventies en indicaties voor effectiviteit

interventie leidt tot etnisch meer gemengde wijken?

1. toegang belemmeren: quotering

inkomensgrenzen R’dam (experiment) geen effecten op aandeel allochtonen; er zijn aanwijzingen 
dat lage-inkomensgroepen minder toegang hebben tot de 
aangewezen straten.

inkomensgrenzen R’dam (wet) effecten op etnische en inkomenssegregatie nog niet bekend.

inkomensgrenzen (Culemborg) effecten op etnische en inkomenssegregatie niet bekend.

gebundelde deconcentratie op beperkte schaal verhuizingen van allochtonen naar 
buitenwijken.

2. autochtonen naar concentratiewijken

loslaten maximum inkomensgrenzen (Bos en 
Lommer)

effecten op etnische segregatie onbekend; in Bos en Lommer 
nauwelijks invloed op inkomenssegregatie.

toewijzing aan hoge inkomens en kleine 
huishoudens (Utrecht)

effecten op etnische en inkomenssegregatie niet bekend.

herstructurering in herstructureringswijken lagere relatieve groei van aandeel 
allochtonen; mede door aantrekkingskracht van duurdere 
woningen op allochtone middenklasse zijn de veranderingen 
in etnische samenstelling van herstructureringswijken echter 
beperkt. 

klushuizen ja, zij het dat ook hoger opgeleide allochtonen op deze huizen 
afkomen; toename sociaaleconomische differentiatie van 
achterstandswijken. 

gentrifi cation effecten op etnische segregatie onbekend; beleid leidt tot 
sociaaleconomische menging van wijk.

verkoop sociale-huurwoningen. over het geheel genomen niet; verkoop van sociale-
huurwoningen oefent grote aantrekkingskracht uit op 
allochtone middenklasse.

3. allochtonen naar witte wijken

Rijksvoorkeurswoningen en toewijzing aan 
statushouders

ja, zij het dat aanvankelijke spreiding in hoge mate teniet wordt 
gedaan door verhuizingen naar de grote steden.

distributiemodel nee

aanbodmodel nee

lotingmodel effecten op etnische segregatie onbekend; er lijkt sprake van 
een lichte afname van inkomenssegregatie.

huren met korting effecten op etnische segregatie onbekend; beleid leidt tot 
sociaal-economische menging van wijk.

optiemodel met huurkorting effecten op etnische segregatie onbekend; mogelijk effect op 
afname inkomenssegregatie.

4. combinatie-interventie

herstructurering, ‘gespiegeld’ bouwen en 
woningtoewijzing

effecten op etnische segregatie onbekend; beleid leidt tot 
sociaal-economische menging; afname sociale-woningbouw 
en lage inkomens in Den Haag, stijging sociale-woningbouw in 
sommige omliggende gemeenten. 
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Nader onderzoek moet duidelijk maken of er misschien meer dwang en drang, voor-
lichting of begeleiding noodzakelijk is om van deze initiatieven een succes te maken. 
Daartoe moeten we de effecten goed in kaart brengen en succesvolle voorbeelden 
opsporen en uitventen.

Verder zien we veel in een aanpak die herstructurering en woonruimteverdeling 
combineert. In de regio Haaglanden is al geruime tijd sprake van een integrale 
aanpak die gespiegeld bouwen combineert met gerichte toewijzing van lage-inko-
mensgroepen. Dit beleid lijkt effect te hebben.

Wat we tot slot ook uit dit hoofdstuk leren is dat snelle resultaten niet zijn te ver-
wachten. De huidige ruimtelijke concentratie van allochtonen is een ontwikkeling 
van de afgelopen dertig jaar, en die is niet zomaar weg te poetsen. Zelfs een beleid 
zoals in Haaglanden, dat verschillende factoren beïnvloedt en al een aantal jaren aan 
de gang is, boekt in kwantitatieve termen maar langzaamaan resultaten.

Dit laatste geldt eveneens voor de Rotterdamwet. Veel besproken, maar de reik-
wijdte van deze wet is op dit moment feitelijk niet groot. Grootschalige veranderin-
gen in de etnische samenstelling van de desbetreffende wijken zijn hierdoor niet te 
verwachten.
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Noten

1 Bij een totaal aantal van 38 betekent een percentage van 79 dat het om 30 personen gaat, 
37% van 57 is 21, een verschil van 9 personen.

2 Informatie over de evaluatie van ‘Sturen aan de voordeur’ is verstrekt door de gemeente 
Culemborg.

3 Deze informatie is afkomstig van Jeroen van der Veer, verbonden aan de Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties.

4 En doorgaans ook niet de meest centrale variabele. In studies naar de sociale gevolgen 
van herstructurering wordt meestal gekeken naar veranderingen in de leefbaarheid 
en veiligheid, binding met de buurt, bewonerstevredenheid, sociale cohesie en sociale 
contacten tussen bewoners (van oud- en nieuwbouw). Sommige evaluatiestudies naar 
de sociale gevolgen van herstructurering besteden niet of nauwelijks aandacht aan de 
verandering van de etnische samenstelling van de wijk (bv. Kleinhans et al. 2000; Van der 
Graaf en Duyvendak 2005).

5 En in de wijk waar de onderzoeksbuurt deel van uitmaakt. Die cijfers laten we hier buiten 
beschouwing. De periode waarin wordt bezien of de etnische samenstelling van de wijk 
is veranderd, loopt tussen de wijken nogal uiteen. Soms gaat de tijdreeks terug tot het 
midden van de jaren tachtig of begin jaren negentig, soms betreft het een latere periode. 
De keuze hiervoor is ingegeven door de beschikbaarheid van gegevens en het zwaarte-
punt van de herstructureringsactiviteiten in de desbetreffende wijk.

6 Dat was zo ten tijde van het onderzoek. Momenteel vindt in Bouwlust op grote schaal 
sloop en nieuwbouw plaats.

7 Het gedegen onderzoek van Kleinhans behandelt veel meer aspecten. Over het geheel zijn 
de conclusies van Kleinhans over de effecten van herstructurering zonder meer positief. 
De effecten, zo stelt Kleinhans (p. 263), ‘dragen vrijwel allemaal bij aan de uiteenlo-
pende doelstellingen van herstructurering’. Zie ook Kleinhans (2004) voor een gunstige 
evaluatie van de resultaten van herstructurering. Deze conclusie is duidelijk een andere 
dan die van Ouwehand en Davis (2004a, 2004b) die in hun onderzoek in zes naoorlogse 
wijken stellen dat de relatieve positie ten opzichte van andere wijken eerder is verslech-
terd dan is verbeterd. Mogelijk speelt mee dat in sommige van de onderzochte buurten 
van Ouwehand en Davis de herstructurering op tamelijk bescheiden schaal is uitgevoerd 
of nog moet beginnen.

8 Daarnaast richtte het onderzoek zich op personen die vanwege sloop hun wijk moesten 
verlaten. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd in een wijk in Utrecht, Den Haag en 
Enschede.

9 De bewoners van de Bijlmer zien deze wijk als gemengd stadsdeel en scoren boven het 
gemiddelde van de stad in tevredenheid met de mate van menging. Europees onderzoek 
in 29 naoorlogse wijken bevestigt het positieve beeld van bewoners over de bevolkings-
samenstelling; van alle onderzochte wijken zijn de bewoners uit de Bijlmer hierover het 
meest te spreken. 

10 In Utrecht zijn alle 306 huishoudens benaderd. Op het gwl-terrein is uit het totale 
woningbestand van 591 woningen een aselecte steekproef getrokken van 405 adressen. 
Respondenten zijn persoonlijk benaderd door een enquêteur die de vragenlijst heeft 
afgegeven en op afgesproken tijdstip heeft opgehaald. Desgewenst heeft de enquêteur 
geassisteerd bij het invullen van de lijst. 

11 De vaststelling van etniciteit is gebaseerd op de vraag tot welke bevolkingsgroep respon-
denten zich rekenen. Niet-westerse en westerse allochtonen zijn samengevoegd.

12 Naast schriftelijk materiaal is informatie over de klushuizen verkregen via een gesprek 
met Ditty Blom van de gemeente Rotterdam.
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13 In het kort komt mge erop neer dat de woning onder de marktprijs wordt gekocht. Daar 
staat tegenover dat bij verkoop de corporatie deelt in de winst (zoals ook bij eventueel 
verlies het geval is). Er zijn ook afspraken over het functioneren van de Vereniging van 
Eigenaren en de rol van de corporatie daarin. Woonbron heeft het mge enkele jaren 
geleden in gewijzigde vorm voortgezet onder de naam Koopgarant. Als onderdeel van het 
Te Woon-concept worden woningen te koop aangeboden op voorwaarde dat bij verkoop 
de corporatie de woning weer terugkoopt. Woonbron geeft een korting van 25% op de 
aankoopprijs. Bij verkoop wordt gedeeld in de waardestijging of -daling. Een andere 
variant voorziet niet in korting op de aankoopprijs. Waardestijging valt in zijn geheel 
toe aan de eigenaar, eventuele waardedaling eveneens. Door deze constructie verwacht 
Woonbron dat bewoners eerder gaan kopen, ook woningen in wijken die zonder korting 
voor hen niet bereikbaar zouden zijn. De eerste resultaten vallen tegen (Woonbron 2005). 
Van de 150 woningen die in 2003 en 2004 via Te Woon zijn aangeboden, is 5% verkocht. 
De overige woningen zijn verhuurd. Dit aandeel ligt ver onder het aanvankelijke streven 
van 55% verkoop. Dat huur domineert schrijft Woonbron onder meer toe aan de econo-
mische teruggang in de onderzoeksperiode (de aanbieding van koopwoningen loopt via 
huurderskanalen en veel huurders krijgen de koop van een woning niet gefi nancierd). 
De ambities zijn inmiddels bijgesteld. Woonbron streeft in 2007 naar verkoop van 35% 
van de vrijkomende woningen. 

14 Ten tijde van het onderzoek ligt volgens de auteurs het aandeel allochtonen, inclusief 
westerse, rond de 40%.

15 Later is ook rekening gehouden met de mutatiegraad in de regio en de omvang van de 
voorraad betaalbare woningen. Tevens werd verdisconteerd dat sommige gemeenten in 
het verleden al vluchtelingen en vtv-ers aan huisvesting hadden geholpen. Zie Kessels 
(1995).

16 Deze factor speelde aan het begin van de jaren negentig ook al een rol, zie Dagevos en 
Roelandt (1991).

17 Tien jaar na introductie van het Delftse model kwamen in het land al verschillende alter-
natieven tot ontwikkeling. Zie Kullberg (2001). 

18 Zie voor uitvoeriger bespreking Booi et al. 2005. Met sommige modellen, zoals het 
optiemodel, is al ervaring opgedaan (zie Rottier en Kalders 2004). Over de effecten op 
ruimtelijke segregatie is echter geen informatie beschikbaar.

19 De schriftelijke informatie over het Te Woon-concept is aangevuld door Wouter Rohde, 
directeur Woningbron Service Center.

20 Deze vorm van verhuur maakt deel uit van het bredere Te Woon-concept, zoals ook kopen 
met korting in deze formule mogelijk is.

21 Bij het optiemodel geven woningzoekenden gedetailleerd hun voorkeur aan voor een 
bepaald type woning, complex of zelfs straat. Ze krijgen een woning aangeboden die 
overeenkomt met deze zogenoemde Product Markt Combinatie; de volgorde wordt 
meestal bepaald via de wachtduur.

22 Deze informatie is afkomstig van Ruud van den Heuvel, manager Woonzaken van 
 Antares Woonservice.
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3 Etnische concentratie tegengaan: buitenlands 
onderzoek

Mérove Gijsberts

Dit hoofdstuk beschrijft interventies in het buitenland ter vermindering van etnische 
concentraties in woonwijken. De literatuur over het tegengaan van etnische concen-
tratie – in de Engelstalige literatuur veelal desegregatie genoemd – is zo omvangrijk 
en betreft zo veel verschillende landen, steden en buurten dat een allesomvattend 
en volledig overzicht onmogelijk is. Daarom hebben we ons voornamelijk gericht op 
interventies die geëvalueerd zijn. Dit kunnen zowel evaluaties van specifi eke inter-
venties in een betreffend land zijn als meta-evaluaties of review artikelen van een 
hele serie interventies van hetzelfde type. Waar het ons uitsluitend om gaat is dat de 
publicatie een verband legt tussen de beleidsmaatregel en het effect op etnische con-
centratie, of, algemener, op de bevolkingssamenstelling van wijken en buurten. Er is 
overwegend gezocht in de wetenschappelijke – voornamelijk Engelstalige – onder-
zoeksliteratuur. (Een overzicht van de gevolgde zoekstrategie staat in bijlage A.)

Het zal blijken dat in het buitenland het beleid vaker op effecten is geëvalueerd 
dan in Nederland (zie hoofdstuk 2). In kaders houden we een aantal fraai uitgevoerde 
(kwantitatieve) evaluatiestudies tegen het licht. Mogelijk bieden zij hand vatten voor 
toekomstige beleidsevaluaties in de Nederlandse context.

Nog een opmerking vooraf is dat interventies in het ene land niet zomaar toepasbaar 
zijn in het andere. Dat heeft veel te maken met de nationale context. De benadering 
in een land is afhankelijk van bijvoorbeeld de ideologie, de historie van immigratie, 
het politieke discours, de wetgeving, de bestuursstructuur en de grootte en kwaliteit 
van de sociale-huursector.

Deze verschillen hebben geleid tot diverse typen interventies. In sommige landen 
legt men een formele nadruk op etnische spreiding, vooral om segregatie tegen te 
gaan en gettovorming te voorkomen. In andere landen ziet men elke vorm van sprei-
ding of specifi eke woningtoewijzing als discriminatie omdat het de keuzevrijheid 
van bepaalde groepen hoe dan ook inperkt. In veel landen bestaat in ieder geval zorg 
over de uitsluiting van migranten op de woningmarkt door specifi eke beleidsinter-
venties (zie Harrison et al. 2005 voor een inventarisatie van discriminatie in huisves-
tingsbeleid in vijftien eu-landen).

Bij de bespreking van de interventies gaan we tevens in op evaluaties van de onbe-
doelde effecten van het beleid. Programma’s om buurten te vernieuwen en gezinnen 
te herhuisvesten kunnen bijvoorbeeld leiden tot verplaatsing van problemen, verdere 
marginalisatie en discriminatie.
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De buitenlandse beleidsmaatregelen delen we in volgens het ordeningsschema uit 
hoofdstuk 1. We beginnen hier met een bespreking van quoteringsmaatregelen: 
maximumgrenzen aan de instroom van etnische minderheidsgroepen in bepaalde 
gebieden. Dan belichten we interventies om de instroom van autochtonen1 in een 
concentratiewijk te bevorderen. In Amerikaanse termen: desegregatie van bestaande 
etnische concentraties. Dit beleid bedoelt woningmarktgedrag te veranderen of 
te sturen, bijvoorbeeld door herstructurering van de woningvoorraad in bepaalde 
wijken. Vervolgens gaan we in op maatregelen om juist het omgekeerde te bewerk-
stelligen, namelijk de instroom van etnische minderheden in witte wijken. Het kan 
zowel gaan om interventies gericht op bestaande woningbouw als op nieuwbouw. 
Bij bestaande bouw gaat het voornamelijk om maatregelen die de bewoners van 
sociale woningbouw spreiden over de ruimere stad, bijvoorbeeld in de buiten-
wijken. Spreiding van etnische minderheden kan ook plaatsvinden door nieuwe 
sociale woningbouw neer te zetten in ‘witte wijken’ of door wijken te bouwen met 
verschillende woningtypen. Ook deze typen maatregelen vinden in deze paragraaf 
een plaats. We besluiten met beleid waarin een combinatie van verschillende typen 
maatregelen wordt nagestreefd. Kader 3.1 geeft een overzicht van de interventies die 
in dit hoofdstuk worden besproken.

Kader 3.1 Overzicht interventies

Paragraaf 3.1 Quotering: toegang van nieuwe groepen etnische minderheden tegengaan
– quotering van instroom rechtstreeks uit buitenland;
– quotering op de binnenstedelijke woningmarkt;
– selectieve toelating en verborgen quota.

Paragraaf 3.2 Aandeel autochtonen in concentratiewijken bevorderen
– fysieke ingrepen in woningvoorraad en woonomgeving;
– mixed-income- projecten;
– multicultureel bouwen en wonen;
– woningtoewijzing aan kansrijke bewoners;
– stimuleren eigen of gezamenlijk woningbezit;
– gentrifi cation.

Paragraaf 3.3 Aandeel etnische minderheden in witte wijken bevorderen
– woonruimteverdeling:het aanbodmodel in het Verenigd Koninkrijk;
– project–Stockholm;
– vouchers: woonmobiliteitsprogramma’s;
– scattered-sit- projecten: geografi sche spreiding van sociale woningbouw;
–  rekening houden met familiebanden;

– culturele en religieuze infrastructuur spreiden.

Paragraaf 3.4 Combinatie-interventies
– HOPE VI: een combinatie van vouchers en herstructurering.
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3.1 Quotering: toegang van nieuwe groepen etnische minderheden tegengaan

Bij quotering maakt men gebruik van vestigingsquota om zogenaamde etnische 
clustering tegen te gaan. De eerste maatregelen dateren al uit de jaren zeventig. 
Interessant is dat men destijds een aandeel van rond de 10% buitenlanders al veel 
vond, terwijl de discussie nu gaat over wijken die voor minstens de helft uit etnische 
minderheden bestaan.

Quotering is de meest rechtstreekse vorm van spreidingsbeleid. Er is onderscheid 
te maken tussen gelijkmatiger spreiden van etnische minderheden over een land en 
gelijkmatiger spreiden over een stad. In het eerste geval probeert men een ongelijk-
matige instroom tegen te gaan van etnische minderheden die rechtstreeks uit het 
buitenland komen in gemeenten waar al veel etnische minderheden wonen (in de 
praktijk veelal gericht op asielzoekers). De tweede vorm probeert een ongelijkmatige 
instroom in bepaalde buurten van de grote steden tegen te gaan.

3.1.1 Quotering van instroom rechtstreeks uit het buitenland
In de ons omringende landen was en is sprake van quotering gericht op nieuw aange-
komen migranten. Zo kende België artikel 18bis (tussen 1980 en 1995, zie nfp Belgium 
2003), dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid gaf om buitenlanders van buiten de 
eu vestiging te weigeren. Gemeenteraden konden dit bij het federale ministerie van 
Justitie aanvragen, dat vervolgens toestemming kon verlenen. Zes gemeenten in het 
Brusselse gewest kregen die toestemming. Er bestaan geen studies over de effecti-
viteit van de maatregel, maar die is door verschillende auteurs ter discussie gesteld 
(zie Breebaart et al. 1996). Allereerst noemde artikel 18bis geen duidelijke criteria voor 
de geldingskracht. Ook waren er gemeenten die toestemming hadden gekregen om 
nieuw aangekomen migranten te weigeren maar informeel toch buitenlanders toelie-
ten. Bovendien vielen gezinshereniging en migratie via een ander eu-land niet onder 
de regels, zodat er toch sprake bleek van nieuwe instroom. De werkelijke doelstelling 
van het artikel was volgens Breebaart et al. (1996: 57) niet zozeer de instroom in te 
dammen, maar eerder ‘window dressing voor de autochtone buitenwacht’.

Ook in Zweden probeerde men via een quoteringsregeling, Whole-of-Sweden genoemd, 
landelijke spreiding van recent gearriveerde immigranten tot stand te brengen. 
De nationale overheid sloot contracten af met gemeenten om een bepaald quotum 
immigranten op te nemen. Gemeenten kregen de eerste achttien maanden subsidie 
voor de opvangkosten. Ook hier bleek de effectiviteit gering, doordat veel migranten 
alsnog naar de grote steden verhuisden. Deze vorm van spreidingsbeleid is dan ook 
in 1995 losgelaten. Sindsdien mogen immigranten in Zweden zelf bepalen waar ze 
willen wonen (nfp Sweden 2003).

In Denemarken zijn momenteel landelijke quota in gebruik om gemeentequota te 
bepalen. Het doel is vluchtelingen gelijkmatig over het land te spreiden. De Deense 
Integratie Wet (van 1998) bepaalt niet alleen waar vluchtelingen moeten wonen 
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maar ook dat ze er dienen te blijven voor een driejarig introductieprogramma. Er is 
voorzien in een regeling dat de grote stedelijke gebieden geen vluchtelingen mogen 
opnemen. De quota worden in Denemarken elk jaar opnieuw vastgesteld (nfp Den-
mark 2003). Volgens Skifter Andersen (2002) is deze spreidingsmaatregel een succes, 
hoewel wat onduidelijk blijft waarop hij deze conclusie baseert. Het werkt wellicht 
voor de korte termijn, maar net als in andere landen blijkt er na de vastgestelde peri-
ode van drie jaar alsnog sprake van een trek naar de grote stad. Uit Deens onderzoek 
komt naar voren dat dit voornamelijk te maken heeft met de aanwezigheid van oplei-
dingen en werk, en met de aanwezigheid van groepsgenoten (nfp Denmark 2003).

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn nieuw aangekomen asielzoekers onderworpen 
aan quotering. Wie een overheidsuitkering ontvangt komt in een spreidingspro-
gramma, ontworpen om de instroom van nieuwe immigranten in Londen en het 
zuidoosten van het land te verminderen (Harrison et al. 2005).

Een laatste voorbeeld van spreidingsbeleid via landquota is te vinden in Duitsland. 
Hier ontmoeten drie aangewezen – rechtstreeks uit het buitenland komende – groe-
pen wettelijke beperkingen bij hun eerste toegang tot de woningmarkt. Het betreft 
asielzoekers, zogenaamde Aussiedler (etnisch Duitse immigranten) en joodse immi-
granten uit de voormalige Sovjetrepublieken (nfp Germany 2003). Deze groepen 
worden over de Duitse deelstaten verspreid op basis van vooraf vastgestelde quota. 
Deze houden rekening met de verdeling van rijksgelden over de deelstaten en het 
aantal inwoners. Dit betekent dat in grotere deelstaten als Noordrijn-Westfalen, 
Baden-Württemberg en Beieren de meeste nieuwe immigranten komen wonen.

3.1.2 Quotering in steden
Een vroeg voorbeeld van quotering op wijk- of buurtniveau was de Zuzugssperre in een 
aantal steden in Duitsland waaronder Frankfurt am Main en Berlijn (zie Breebaart et 
al. 1996; Holzner 1982). De instroom kon worden tegengehouden in gebieden waar al 
12% van de bevolking buitenlands was. In sommige gevallen mochten zelfs gebieden 
met een percentage van 6 worden ‘gesloten’. In de praktijk betekende dit dat inschrij-
ving in de betreffende wijken of buurten werd geweigerd en dat immigranten zich 
moesten vestigen in wijken waar het quotum nog niet was bereikt. De maatregel was 
in werking tussen 1975 en 1977, maar werd al snel afgeschaft omdat hij juridisch niet 
houdbaar bleek.

Ook Birmingham kende in de vroege jaren zeventig (tussen 1969 en 1975 om precies 
te zijn) een quotering bij woningtoewijzing, met de bedoeling spreiding van etnische 
minderheden over de stad mogelijk te maken.2 De gedachte was dat integratie het 
beste verliep als zeer kleine aantallen etnische minderheden zouden samenleven 
met ‘overwhelming numbers of white’ (Flett et al. 1979). Etnische minderheden werden 
verdeeld over corporatiewoningen op basis van een vaste ratio. In elke fl at en in 
elke straat mocht maximaal een op de zes huizen worden toegewezen aan etnische 
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minderheden (voornamelijk West Indians en Asians). De vijf woningen aan beide zijden 
ervan werden automatisch gereserveerd voor witte bewoners. De bedoeling was de 
etnische minderheidspopulatie naar de suburbs te leiden. Maar ook deze maatregel 
stuitte op juridische bezwaren. Het beleid bleek strijdig met de Race Relations Act en 
werd al snel losgelaten. Flett et al. (1979) hebben in een goed uitgevoerd evaluatie-
onderzoek laten zien dat het beleid op zich wel effectief was en tot spreiding leidde, 
maar dat dit wel duidelijk inging tegen de woonwensen van de etnische minder-
heidspopulatie. Zij kwamen vaak tegen hun zin in de surburbs te wonen (zie kader 3.2 
voor een korte beschrijving van dit evaluatieonderzoek). In het Verenigd Koninkrijk 
is vanaf die tijd eerder sprake van een ‘anti-spreidingsbeleid’, vooral gericht op het 
tegengaan van discriminatie op de woningmarkt en het vergroten van de keuzevrij-
heid van etnische minderheden bij het vinden van een woning (Harrison et al. 2005).

Kader 3.2 Evaluatiestudie spreidingsbeleid Birmingham, 1969-1975

Onderzoeksopzet
Random samples onder 200 woningtoewijzingen aan zwarte huishoudens en 200 aan witte huis-
houdens vóór, tijdens en na het in werking zijn van de beleidsmaatregel (1971, 1974 en 1976).
De belangrijkste etnische groepen (West Indians en Asians) worden in het onderzoek apart onder-
scheiden.

Doelvariabelen
1 De locatie van het adres van de woningzoekende vóór en na toewijzing woning;
2 Preferenties van de woningzoekende voor inner of outer area van Birmingham.

Effectiviteit van de interventie
Uit de evaluatiestudie blijkt dat de maatregel effectief is, in de zin dat etnische minderheden 
inderdaad vaker in de suburbs terecht komen en minder vaak in de inner city en zodoende meer 
gespreid over de stad komen te wonen. Maar de auteurs laten ook zien dat de preferenties van 
etnische minderheden veel minder vaak worden ingewilligd dan die van autochtonen. De categorie 
West Indians is nog vaker de dupe dan de categorie Asians. Dit geldt zowel voor het gewenste seg-
ment van de stad en de gewenste buurt als het gewenste huis. Bovendien worden de wachttijden 
voor etnische minderheden veel langer dan die voor autochtonen, vooral als de 1-op-6-norm in de 
inner city eenmaal gehaald is.

Kwaliteit van de evaluatiestudie
– Meting voor, tijdens en na invoering interventie, zonder controlegebied.
– Genoeg cases in analyse betrokken (totaal ca. 1200 woningtoewijzingen op drie meetmomenten), 

bovendien directe vergelijking tussen woningtoewijzingen aan autochtonen én minderheden.
– Effect maatregel kan duidelijk worden aangetoond. Rekening is gehouden met preferenties. 

Bovendien sterk punt dat het random samples van woningtoewijzingen zijn. Evaluatie lijkt goed 
uitgevoerd. Echter weinig informatie over de steekproef, selectiviteit e.d. Artikel is bovendien 
sterk politiek geformuleerd en de auteurs zijn duidelijke tegenstanders van spreiding: ‘…we have 
raised questions as to whether any dispersal policy can be anything but racist in practice, if not 
in intention’ (Flett et al. 1979: 309).
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Ook Denemarken heeft quoteringsmaatregelen op de binnenstedelijke woningmarkt 
toegepast. In de jaren tachtig besloot de gemeente Ishoj (een buitenwijk van Kopen-
hagen met veel Turkse inwoners) dat uitsluitend woningen binnen de gemeentegren-
zen mochten worden verhuurd als het aandeel etnische minderheden niet boven de 
10% kwam. Hetzelfde aandeel gold bovendien ook op woonblokniveau. Dit beleid is 
vanwege juridische belemmeringen stopgezet (nfp Denmark 2003).

De Verenigde Staten kenden in zogenoemde ‘integratie management programma’s’ 
vaak een quotumsysteem, zij het meestal informeel. Toch pasten diverse Ameri-
kaanse grote steden formele quotumsystemen toe. Een beroemd voorbeeld was 
Starrett City in de wijk Brooklyn in New York, een particulier complex, gesubsidi-
eerd door de overheid (state-assisted housing complex). Het gaat om een groot complex 
van maar liefst 46 gebouwen met in totaal bijna 6.000 wooneenheden en 20.000 
bewoners. Helemaal in het begin was het project bedoeld om middeninkomens te 
trekken, door minimumeisen aan de inkomens te stellen (Husock 1992). Maar door 
de sterke aanwas van arme en zwarte huishoudens is na een paar jaar (in 1975) een 
quotum gesteld van 70% whites en 30% non-whites, al snel aangepast naar 65%-35%. 
Het doel van deze maatregel was tipping van het complex te voorkomen. Onder tipping 
verstaat men de tendens dat een woningproject voornamelijk zal worden bewoond 
door etnische minderheden als de balans van huurders te zeer wordt verstoord en 
witte bewoners wegtrekken. (Goering 1978; Clark 1986, 1993). In de praktijk is deze 
ratio in stand gehouden door aparte wachtlijsten – in jargon managed waiting lists – te 
hanteren voor witte en zwarte bewoners. Dit systeem leidde tot een heftige contro-
verse in de Verenigde Staten. Voorstanders stelden dat dit de enige manier was om 
integratie van zwarte bewoners te bevorderen zonder witte bewoners kwijt te raken. 
Bovendien, stelden zij, de formule vond steun onder veel zwarte en Latijns-Ameri-
kaanse bewoners die ook niets liever wensten dan een geïntegreerde, betaalbare 
en veilige woonomgeving (New York Times 1988). Tegenstanders hekelden echter 
de discriminatoire gevolgen. Etnische minderheden moesten namelijk veel langer 
wachten op een woning (80% van de families op de wachtlijst bleek non-white) en er 
stonden zelfs woningen leeg omdat er geen witte bewoners voor beschikbaar waren 
(New York Times 1984). In 1988 werd het quotumbeleid in Starrett City losgelaten 
na enkele gerechtelijke uitspraken.3 Er zijn meer voorbeelden van dergelijk beleid in 
de Verenigde Staten te geven, maar de controverse en gebezigde voor- en tegenargu-
menten komen steeds op hetzelfde neer.

Eén van de meest ver doorgevoerde vormen van spreidingsbeleid is te vinden in 
Singapore. Ook hier – in een van de meest planmatige samenlevingen ter wereld – is 
getracht met quotering spreiding van etnische groepen over de stadstaat tot stand te 
brengen. Het planmatige zie je allereerst in het bouwen: wijken kennen woonblok-
ken van verschillende typen woningen en ook binnen een blok is zo goed mogelijk 
gemengd gebouwd om een optimale sociaaleconomische en etnische mix tot stand 
te brengen. Daarnaast is sinds 1989 een quotumbeleid van kracht: als de limiet voor 
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een bepaalde etnische groep is bereikt (zowel op woningblok- als op buurtniveau), 
kan de betreffende etnische groep simpelweg geen woningen meer worden toegewe-
zen of zelfs kopen. Deze ‘etnische limieten’ zijn berekend door de etnische verdeling 
in de populatie aan te houden en te relateren aan de verwachte vraag naar woningen 
per etnische groep.4 In de praktijk betekent dit dat in een woonblok waar het quotum 
aan Chinese bewoners is bereikt, een Chinese eigenaar zijn fl at aan iedere etnische 
groep mag verkopen. Een niet-Chinese eigenaar kan zijn woning echter alleen aan 
niet-Chinese kopers kwijt. De etnische groep die al over het quotum is gegaan mag 
dus niet verder groeien in het betreffende blok. Dit beleid geldt zowel voor nieuwe als 
bestaande woningen en voor zowel gehuurde als gekochte woningen.

Deze quotering bestaat sinds 1989 en is uniek gezien de schaal: 86% van de 
bevolking van Singapore woont in woningen – gebouwd door de Housing and Deve-
lopment Board (hdb) – die onder de maatregel vallen. Dit betekent dat de hdb zo 
ongeveer een monopoliepositie heeft in de verdeling van huizen. Dit zou het in 
theorie veel gemakkelijker moeten maken etnische spreiding tot stand te brengen 
dan in enig ander land. Een onderzoek van Sin (2002) onder een – overigens niet al 
te groot – aantal huishoudens dat na het van kracht worden van het quotumbeleid 
is verhuisd, laat echter zien dat zelfs hier het beleid niet erg effectief lijkt. Ondanks 
de beperkingen van het onderzoek maakt de evaluatie duidelijk dat er weinig effect 
is op de ruimtelijke verdeling van etnische groepen: tot nu toe worden de meeste 
bewoners er niet door getroffen. Degenen die er wel door werden getroffen, besloten 
soms maar niet meer te verhuizen en als ze wel verhuisden, waren ze niet geneigd 
veel af te wijken van hun oorspronkelijke locatiekeuze. Ze kozen bijvoorbeeld net een 
ander blok in dezelfde buurt of in een direct aangrenzende buurt. Zo ontstond con-
centratie van een bepaalde groep net buiten een gebied waar de limiet bereikt was 
(Sin 2002). Bovendien ontstond de vreemde situatie dat een verkoper soms erg lang 
bezig was zijn huis te verkopen of ver onder de vraagprijs moest gaan zitten omdat 
hij toevallig in een quotumgebied woonde. Een kleine etnische groep hield zodoende 
wel een erg kleine markt over als in het betreffende blok toevallig de limiet van het 
aantal  Chinezen, veruit de grootste groepering in Singapore, bereikt was. Bovendien 
werden de quota per maand aangepast en aangekondigd, wat zorgde voor de onwen-
selijke situatie dat de ene maand misschien niet, maar de volgende maand weer wel 
aan een bepaalde etnische groep kon worden verkocht.

3.1.3 Selectieve toelating en verborgen quota

Quotering in combinatie met selectief toelatingsbeleid 
Sinds 1994 kent Frankfurt am Main weer een vorm van spreidingsbeleid, het Frank-
furter Vertrag. Dit is een combinatie van quotering en selectief toelatingsbeleid op 
de woningmarkt. Het selectieve toelatingsbeleid bestaat eruit dat de toelating tot 
sociale woningbouw is gedelegeerd aan grote private bouwondernemingen (Woh-
nungsgenossenschaften). Het gaat zowel om nieuwbouw als om verhuur. De verhuur 
vindt plaats samen met de gemeentelijke woondienst. Deze draagt maximaal drie 
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huurders voor. De bouwonderneming mag selectief toelaten, oftewel een voorge-
dragen huurder weigeren, waarna de gemeente een nieuwe huurder kan voordragen 
(zie Breebaart et al. 1996). De bouwer loopt geen risico omdat de overheid eventuele 
huurachterstanden betaalt. In het verdrag is een quoteringsregeling opgenomen. Bij 
de verdeling van woonruimte moet gestreefd worden naar maximaal 30% buiten-
landse huurders, 10% Aussiedler (buitenlanders van oorspronkelijk Duitse herkomst) 
en 15% uitkeringsontvangers in een stadsdeel. Een aanvullend criterium is dat 25% 
afkomstig moet zijn uit het eigen stadsdeel. De maatregel is ingevoerd om gettovor-
ming tegen te gaan (Breebaart et al. 1996).

Zoals Bolt (2004) terecht opmerkt, is het gevolg dat er veel wijken zijn waarvoor 
etnische minderheden niet meer in aanmerking komen (het aandeel buitenlanders 
in Frankfurt is immers bijna net zo hoog als het vastgestelde quotum). Aangezien 
buiten concentratiewijken slechts weinig grote betaalbare woningen beschikbaar zijn, 
kunnen etnische minderheden – vooral grote gezinnen – veel minder makkelijk ver-
huizen dan Duitsers. Bovendien liggen andere neveneffecten op de loer. De woning-
voorraad is niet in alle wijken geschikt voor menging. Dit betekent dat buitenlandse 
gezinnen overgeleverd zijn aan huisjesmelkers. Tegelijkertijd willen autochtone Duit-
sers niet in de ‘30%-wijken’ wonen, met als gevolg leegstand. Mede hierom wordt het 
Frankfurter Vertrag niet altijd meer strikt toegepast en vindt in sommige wijken over-
schrijding van het 30%-quotum plaats (Amt für Wohnungswesen 2006).

Onoffi ciële of verborgen quota
Bij de besproken quoteringen was sprake van etnisch specifi ek beleid. In veel geval-
len wordt het beleid echter niet in etnische termen vervat, maar krijgen in de praktijk 
wel voornamelijk etnische minderheden met de maatregelen te maken. Iets derge-
lijks was volgens White (1998) het geval in Parijs. Hier was een proces gaande dat de 
maatschappelijk zwakkeren met een aantal juridische instrumenten langzaam naar 
de aangrenzende departementen van de eerste ring schoof. Hoewel het beleid niet 
etnisch specifi ek is geformuleerd, zijn voornamelijk Zuid-mediterranen getroffen. 
Ook Bolt (2004) stelt dat in Frankrijk nooit een offi cieel spreidingsbeleid is gevoerd, 
maar dat veel sociale verhuurders voor bepaalde complexen wel een ongeschreven 
‘één-voor-één-regel’ hanteren: er komt alleen een nieuw huishouden uit een etni-
sche minderheidsgroep te wonen als een ander huishouden uit deze groep vertrekt. 
Ook hier lijkt de maatregel vooral bedoeld om tegemoet te komen aan klachten 
van autochtone Fransen. Zie ook Sala Pala et al. (2005) voor selectieve toelating van 
etnische minderheden in de sociale woningbouw in Frankrijk, de hlm-complexen 
(Habitation a Loyer Modéré). Het lijkt een gevolg van het feit dat er geen duidelijke 
selectiecriteria zijn voor verhuurders, gecombineerd met een relatief grote autono-
mie van verhuurders in Frankrijk.

In meer landen lijken onoffi ciële quota of zelfs ‘verborgen quota’ voor te komen 
(Harrisson et al. 2005). Er zijn dan geen offi ciële maximumgrenzen aan het aantal 
etnische minderheden, maar minderheden worden toch selectief toegelaten. België 



100 Etnische concentratie tegengaan: buitenlands onderzoek

kende van 1981 tot 1993 bijvoorbeeld onoffi ciële quota bij de verdeling van sociale 
huurwoningen (nfp Belgium 2003). Legitimering was de angst voor gettovorming 
en dreigende confl icten met Belgische bewoners door toenemende concentraties 
etnische minderheden. Omdat België geen objectieve en duidelijke verdelingscriteria 
had, trof deze praktijk vooral huishoudens uit etnische minderheden (nfp Belgium 
2003). Ook Duitsland kent verborgen quota voor niet-Duitse huishoudens, lokaal 
opgelegd in sociale woningcomplexen (Harrisson et al. 2005). In de deelgemeente 
Rinkeby in Stockholm (Zweden) past de grootste woningcorporatie eveneens een 
selectief toelatingsbeleid toe, dat wettelijk is toegestaan dan wel wordt getolereerd. 
De corporatie wil hiermee de verhuurbaarheid van de eigen woningen op de lange 
termijn waarborgen en de concentratie van immigranten tegengaan (Breebaart et 
al. 1996). Bovenstaande maatregelen hebben gemeen dat er geen duidelijke criteria 
bestaan voor de selectieve toelating van etnische minderheden.

3.1.4 Conclusies: quoteringsmaatrgelen
In veel landen heeft spreiding via quotering wel eens op de politieke agenda gestaan, 
al dan niet omgezet in beleid. Anders dan in Nederland is dit beleid expliciet in etni-
sche termen gedefi nieerd. Vaak is de doelstelling van dergelijk beleid het bevorderen 
van integratie en voorkomen van gettovorming. Soms is quotering echter niet meer 
dan een tegemoetkoming aan autochtone bewoners, een vorm van window dressing.

Een eerste type quotering probeert te voorkomen dat immigranten die recht-
streeks uit het buitenland arriveren (meestal vluchtelingen) naar steden trekken 
waar al veel etnische minderheden wonen. In landen als Denemarken, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland zijn deze quota nog steeds van kracht.

Een tweede type quotering is ingesteld op binnenstedelijke woningmarkten: 
geen nieuwe instroom van etnische minderheden is toegestaan in wijken waar een 
bepaald maximum is bereikt. Men trachtte dit te bewerkstelligen door bijvoorbeeld 
één op de zes woningen toe te wijzen aan etnische minderheden, een één-voor-één-
regel te hanteren of aparte wachtlijsten te gebruiken voor autochtonen en etnische 
minderheden. Bekende voorbeelden zijn Frankfurt en Birmingham. De meeste maat-
regelen zijn inmiddels afgeschaft, voornamelijk vanwege juridische belemmeringen, 
maar het Frankfurter Vertrag is bijvoorbeeld nog steeds van kracht, zij het dat de quota 
niet altijd meer strikt worden toegepast.

Het effect van quoteringsmaatregelen kan groot zijn: als het beleid goed wordt uitge-
voerd komt het aandeel etnische minderheden niet boven het vastgestelde quotum. 
Er zijn echter vele factoren die er voor zorgen dat quotering in de praktijk niet goed 
lijkt te werken. De voornaamste is dat het vaak tegen voorkeuren van mensen ingaat 
en daarom ontduiking uitlokt (bv. indirecte vestiging of vestiging in een direct 
aangrenzende buurt). Het beperkt de woningkeuze van minderheden, toch al niet 
de groep met de meeste opties. Bovendien heeft quoteringsbeleid vele onbedoelde 
effecten, zoals verplaatsing en leegstand. Dergelijk beleid is moeilijk te handhaven 
als leegstand optreedt in de minder aantrekkelijke gebieden, waar toch de woningen 
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staan waarop veel etnische minderheden uiteindelijk zijn aangewezen. Zelfs in een 
land als Singapore zorgen deze factoren ervoor dat quotering nauwelijks effectief is. 
Ten slotte is er nog het spanningsveld tussen quoteringsmaatregelen en discrimina-
tie. Quota instellen om bepaalde categorieën uit te sluiten staat op gespannen voet 
met de gelijke toegang van burgers tot woningen en buurten.

3.2 Aandeel autochtonen in concentratiewijken bevorderen

In deze paragraaf belichten we maatregelen die er op gericht zijn etnische concen-
traties tegen te gaan door de instroom van autochtonen in een concentratiewijk te 
bevorderen, ofwel desegregatie van bestaande concentratiegebieden. Dit gebeurt in 
ons omringende landen, net als in Nederland, voornamelijk door herstructurering 
van de woningvoorraad en de woonomgeving. In de Verenigde Staten zet men in op 
het creëren van mixed-income-wooncomplexen of -buurten. Het gaat echter niet alleen 
om slopen en bouwen, maar ook om het aantrekkelijk maken van de woonwijk voor 
autochtone bewoners. Gentrifi cation is enerzijds een autonoom proces dat onafhan-
kelijk van het beleid optreedt, anderzijds kan de overheid dit proces stimuleren en 
sturen (zie hoofdstuk 2). Er is een belangrijk onderscheid tussen herstructurerings-
buurten en gegentrifi ceerde buurten. De eerste vereisen een actieve aanpak van de 
overheid, omdat het om achterstandsbuurten in niet-historische buitenwijken van de 
stad gaat, vaak snel gebouwd in de jaren zestig en zeventig.5 Dat buurten gentrifi ceren 
is eerder een zichzelf versterkend proces in aantrekkelijk gelegen en gebouwde buur-
ten, meestal in historische stadscentra.

3.2.1 Fysieke ingrepen in woningvoorraad en woonomgeving
De problemen in veel achterstandswijken in West-Europese steden komen met elkaar 
overeen: fysiek verval, een hoge verhuissnelheid, afnemende voorzieningen en soci-
ale en economische problemen onder bewoners (zoals hoge werkloosheid, armoede 
en criminaliteit).6 Ook doen zich vaak confl icten voor tussen verschillende groepen 
bewoners en kennen buurten nauwelijks enige sociale samenhang (Andersson en 
Brama 2004). Deze achterstandsgebieden kennen doorgaans tevens hoge concentra-
ties etnische minderheden. Daarmee heeft het probleem van achterstandswijken een 
belangrijke etnische dimensie. De problemen in achterstandswijken creëren als het 
ware een spiraal van verval. Het gevolg is dat steeds meer instroom van huishoudens 
met weinig keuze in de wijk plaatsvindt en steeds meer uitstroom van de kansrijkere 
bewoners, de zogenoemde middle class leakage.

Om deze problemen een halt toe te roepen ondernemen sommige Europese 
landen grootschalige herstructurering (area-based programs). Het gaat bijvoorbeeld 
om grote steden in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk 
en Zweden (zie Van Kempen et al. 2005 voor een bespreking van maatregelen in 
de verschillende Europese landen). Etnische concentraties verminderen is over het 
algemeen slechts één van de subdoelen van dergelijke programma’s. Hoofddoel 
is de leefbaarheid en veiligheid bevorderen. In een analyse van stedelijk beleid en 
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herstructurering in negen Europese landen is etnische concentratie tegengaan 
niet eens als afzonderlijk doel genoemd. (Skifter Andersen en Leather 1999: 255). 
Wel genoemd zijn zaken als fysieke verbetering, economische revitalisatie, sociale 
vernieuwing, kwaliteitsverbetering van woning en woonomgeving en een grotere 
invloed van de bewoners. Kortom, een combinatie van fysieke, sociale en econo-
mische maatregelen. Grootschalige huurcomplexen in achterstandswijken maken 
plaats voor woningen die de middenklasse naar deze wijken moeten lokken. Het 
doel is simpelweg de meest problematische wijken weer leefbaar te maken en niet 
etnische concentraties an sich te verminderen. Vaak wordt in de beleidsterminologie 
met het tegengaan van segregatie veeleer bedoeld het oplossen van allerlei er mee 
samenhangende problemen (zie Andersson 2006).

Een vergelijking van negen Europese landen (Alterman 1995) laat zien dat de 
meeste herstructureringsprojecten tot 1995 uitsluitend op fysieke verbetering waren 
gericht en vaak kleinschalig waren. De afgelopen tien jaar is dat sterk veranderd in 
nationale veelomvattende projecten. Het herstructureringsbeleid is integraal gewor-
den en richt zich al lang niet meer uitsluitend op fysieke maatregelen (Andersen en 
Van Kempen 2003; Wallace 2001). De area-based-programma’s in eu-landen hebben 
een paar dingen met elkaar gemeen (Andersson 2006). Ze zijn selectief (pakken 
een beperkt aantal achterstandswijken aan), ze zijn vaak geregeld via contracten 
en hebben een vastgestelde looptijd. Ten tweede zijn ze meestal een partnerschap: 
lokale actoren, bedrijfsleven en overheden nemen gezamenlijk een buurt onder 
handen, vaak met gezamenlijke fi nanciering. Ten derde omvatten ze een reeks sub-
projecten in één buurt. En ten vierde is actieve burgerparticipatie een expliciet doel, 
zowel in ontwerp als uitvoering.7

Deze projecten verkeren vaak in de uitvoeringsfase en zijn dus nog moeilijk op hun 
merites te beoordelen. Als ze al geëvalueerd zijn, dan is veel van de literatuur gericht 
op het beleidsproces, bijvoorbeeld de samenwerking tussen betrokken partijen en de 
burgerparticipatie (zie bv. Lawless 2006). Lawless (2006) stelt zelfs dat dergelijke eva-
luaties de invloed negeren van de interventie op de uitkomst van beleid. Wat evaluatie 
ook bemoeilijkt, is dat herstructurering vaak verschillende typen maat regelen tege-
lijkertijd omvat. In deze paragraaf beperken we ons tot onderzoek gericht op de rela-
tie tussen herstructurering en het tegengaan van etnische concentraties. Maar het 
is vaak moeilijk te onderscheiden welke van de waaier aan maatregelen nu precies 
etnische concentraties tegengaan. Ook is er nauwelijks tot geen onderzoek gedaan 
naar de effecten op lange termijn van herstructurering. Dat kan ook nauwelijks, 
want grootschalige herstructurering van de woningvoorraad kost jaren. Niettemin 
proberen we een beeld te geven van een aantal grote herstructureringsprojecten in de 
ons omringende landen en te bekijken of er een relatie is te leggen met desegregatie.

Kvarterloft in Denemarken
In Denemarken is men in 1997 van start gegaan met het programma Kvarterloft 
(buurtverbetering). Zeven stadswijken zijn in dat jaar geselecteerd voor verbetering 
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op veel terreinen. In 2002 zijn er nog vijf stadswijken aan toegevoegd. Het is een 
prestigieus project waarmee veel geld is gemoeid. In totaal loopt Kvarterloft in acht 
steden. De meeste projecten vinden plaats in Kopenhagen. Het doel van het pro-
gramma is fysieke, sociale en economische buurtverbetering. In sommige buurten 
is de doelstelling expliciet gericht op verandering van de samenstelling van de buurt. 
Bewoners betrekken bij de projecten – bottom-up in beleidsjargon – is een belang-
rijk onderdeel van Kvarterloft. Men beoogt via de projecten sociale contacten tussen 
bewoners te bevorderen, de sociale infrastructuur te verbeteren en culturele activitei-
ten en instituties te creëren, evenals sport- en recreatieve voorzieningen.

Een evaluatiestudie met een voor- en tussenmeting (maar zonder controlegebied) 
bekeek of de eerste vier jaar positieve ontwikkelingen hebben opgeleverd in de zeven 
buurten van het project (Skifter Andersen et al. 2000; Skifter Andersen en Kiel-
gast 2003). Twee surveys zijn uitgevoerd onder bewoners in 1998 en 2002 (voor en 
tijdens de interventies). Daarnaast zijn registratiegegevens op beide tijdstippen ver-
geleken met de periode 1994-1998 om afwijkingen van de ‘natuurlijke ontwikkeling’ 
te kunnen vaststellen. Volgens de onderzoekers is de periode van vier jaar te kort om 
effecten te meten: de eerste een à twee jaar van het project zijn gebruikt om samen 
met de bewoners plannen te maken. Veel fysieke ingrepen zijn nog niet voltooid.

Onder meer is gekeken naar de bevolkingssamenstelling in de buurten.8 De eerste 
bevindingen geven aan dat in drie buurten meer werkenden zijn gaan wonen; slechts 
in één buurt is het aandeel bewoners met een uitkering verminderd. Over de etni-
sche compositie rept deze evaluatie niet, hoewel in een andere evaluatie van Skifter 
Andersen (2002) wordt geconcludeerd dat er onder de nieuwe instroom behalve meer 
werkenden ook meer etnische minderheden voorkomen. Deels komt dit echter door 
de algemene toename van minderheden.

Aangezien het doel van Kvarterloft veel breder is dan alleen beïnvloeding van de 
bevolkingssamenstelling, komen uit de evaluatie veel meer bevindingen naar voren. 
Het imago in alle zeven buurten is bijvoorbeeld verbeterd. Bewoners voelen zich 
meer betrokken bij de buurt. In vijf buurten vonden minder verhuizingen plaats. 
Bewoners beoordelen het sociale leven in de buurt positiever dan voorheen: zij staan 
positiever tegenover buren en buurtgenoten. Het aandeel banen in deze buurten 
verminderde echter, evenals voorzieningen als winkeltjes en restaurants. Ten slotte 
waren sociale problemen als alcohol en drugs (vier buurten) en onveiligheid (drie 
buurten) afgenomen.

New Deal for Communities in het Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk loopt het New Deal for Communities-programma (ndc) voor 
39 geselecteerde achterstandsgebieden. Dit project heeft een looptijd van tien jaar 
en is in handen van een speciaal in het leven geroepen instantie, de Neighbourhood 
Renewal Unit. Dit grootschalige en kostbare project streeft integrale buurtverbetering 
na (nfp United Kingdom 2003) en omvat veel aspecten van vijf thema’s: verbetering 
van woningen en woonomgeving, terugdringing van criminaliteit, vermindering 
van werkloosheid, bevordering van opleidingsniveau en verbetering van gezondheid. 
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Belangrijke nevendoelstelling is de participatie van bewoners. Ook hier zet men in 
op de veelgeroemde bottom-up-benadering: buurtbewoners (etnische minderheden 
worden apart genoemd), lokale organisaties en overheden werken in een partner-
schap om de buurt te verbeteren. De beleidsmakers noemen het zelf een community-
driven-benadering (in Britse terminologie: grassroots). Partnership boards vormen een 
representatieve afspiegeling van de buurt(met gereserveerde plekken voor etnische 
groepen). Elk gebied kent een Housing Regeneration Company (hrc). De rapportages 
blijven echter rijkelijk vaag over welke acties er nu precies zijn ondernomen.

Inmiddels is een (kwantitatieve) evaluatie van het ndc-programma uitgevoerd 
(Lawless 2006), die overigens voor een belangrijk deel procesgericht is. Kijkend naar 
de belemmeringen bij de herstructurering, concluderen de onderzoekers dat een 
dergelijk multi-outcome-programma te ambitieuze en te veel doelen heeft. Bovendien 
zijn er doorgaans te veel partijen bij betrokken met soms tegenstrijdige belangen: 
veel bestuurlijke drukte komt deze programma’s niet ten goede. Toch is er in de 
analyse ook gekeken naar effecten van het beleid. Via enquêtes onder bewoners van 
ndc-gebieden en bewoners van andere achterstandsgebieden is op verschillende 
momenten bekeken of veranderingen in beide soorten buurten afwijken en dus 
mogelijk aan beleid te danken zijn. Een voorbehoud bij de analyse is dat alleen 
veranderingen in de eerste paar jaar van het programma zijn belicht (tussen 2002 
en 2004). Veel vooral fysieke maatregelen zijn dan nog volop in ontwikkeling. 
Omdat ook dit grootschalige herstructureringsprogramma in hoofdzaak gericht is 
op andere doelen, is er weinig aandacht in de evaluatie voor het effect op etnische 
concentratie.

Wel blijkt dat enkele groepen, waaronder etnische minderheden, liever uit de buurt 
verhuizen, voornamelijk uit ontevredenheid met de woning, maar ook vanwege verloe-
dering, onveiligheid en het gebrek aan sociale cohesie. Nader bekeken blijken het juist 
vaker ‘witte’ bewoners te zijn die uit de buurt verhuizen dan etnische minderheden. 
In de eerste jaren van het ndc is dus nog geen deconcentratie zichtbaar. De evaluatie 
signaleert het gevaar dat mensen die meedoen aan de programma’s om bijvoorbeeld 
banen te vinden hun kans schoon zien om de buurt verlaten. Dit kan tot onbedoeld 
gevolg hebben dat er nog meer armere bewoners instromen. Er worden nog allerlei 
koopwoningen bijgebouwd in deze wijken en dit kan in de toekomst effect hebben op 
de bevolkingssamenstelling. Dit is nu echter nog niet zichtbaar, sterker nog, als de 
huidige trend doorzet zullen in ndc-gebieden mensen met een baan plaats maken 
voor niet-werkenden. Dit maakt het proces om de buurt te verbeteren er niet gemakke-
lijker op en lijkt etnische concentratie in ieder geval niet terug te dringen.

Metropolitan Development in Zweden
Zweden voerde in 1965 beleid in om een miljoen woningen te bouwen in de buiten-
wijken (de Million Program Areas). In eerste instantie was dit beleid succesvol om het 
woningtekort aan te pakken en kwamen armere huishoudens relatief goed terecht. 
Maar al snel trad verval op, tegelijk met etnische concentraties. In 1998 is het Metro-
politan Development Initiative van start gegaan om sociale en etnische segregatie te 
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doorbreken (nfp Sweden 2003). Het programma wil bovendien duurzame groei in 
stadsregio’s bevorderen en gelijkheid in levensomstandigheden van stadsbewoners 
promoten. Ook is er oog voor empowerment: mensen aan het werk krijgen, bijvoor-
beeld door lokaal ondernemerschap in achterstandsgebieden te ontwikkelen (Soziale 
Stadt 2003). Het beleid is erg experimenteel zonder exacte criteria voor de selectie 
van gebieden en met een wat losse formulering van de doelen (Andersson 1999). Het 
programma is gericht op 24 arme stadsdistricten met veel etnische minderheden in 
Stockholm, Gothenburg en Malmö. Er worden lokale ontwikkelingsovereenkomsten 
getekend om buurten aan te pakken. Een voorbeeld van best practice is het project 
Gardstenbostader, een nieuw opgerichte woningbouwvereniging die de wijk Gardsten 
(een million programme area in een buitenwijk van Gothenburg) uit het slop gaat trek-
ken en weer attractief maakt. Huizen worden opgeknapt, groenstroken aangelegd, 
sociale activiteiten georganiseerd en beter openbaar vervoer met het centrum gere-
aliseerd. Elke buurt in Gardsten heeft een eigen buurtmanager. Er zijn cursussen 
gekomen en een lokaal arbeidsbureautje heeft in nog geen vier jaar tijd 7% van de 
buurtbewoners aan een baan geholpen (nfp Sweden 2003).

Gezien de grote woningtekorten in de steden heeft men niet gekozen voor groot-
schalige sloop maar voor nieuwe woningen toevoegen aan de bestaande woning-
voorraad. De woningdichtheid neemt dus toe (Van Beckhoven et al. 2006). Om 
huishoudens met hogere inkomens te trekken vallen deze huizen in een duurdere 
prijsklasse. Ook zijn het vaker koopwoningen of coöperatieve huurwoningen (in 
gezamenlijk eigendom van een groep huurders). Onderzoekers (Van Beckhoven et 
al. 2006) concluderen dat gezien de kleinschaligheid – in deze dichtbevolkte wijken 
is weinig ruimte voor nieuwbouw – deze maatregelen weinig effect hebben op de 
bevolkingssamenstelling. Kansrijker lijken maatregelen, ook in dit programma 
genomen, om de sociale-woningvoorraad op te knappen zodat deze aantrekkelijker 
wordt voor hogere inkomens. Nieuwbouw in Zweden is overigens wel gemengd om 
tot sociaaleconomisch gedifferentieerde wijken te komen.

Ook Andersson (2006) concludeert in een analyse van evaluatierapporten dat 
het doel om segregatie tegen te gaan niet wordt bereikt. De analyse richt zich 
voor namelijk op inkomenssegregatie (met als argument dat etnische segregatie en 
inkomenssegregatie elkaar voor een belangrijk deel overlappen). Andersson stelt 
dat het Zweedse beleid nauwelijks gericht is op fysieke ingrepen in de achterstands-
wijken. Men ziet de fysieke structuur en kwaliteit van de huizen in Zweden, anders 
dan in andere landen, niet als oorzaak van het probleem. Er treedt wel concentratie 
van kansarmen op in bepaalde woonwijken, maar dit ziet men eerder als een 
sociaal dan als een fysiek probleem. En dus nemen zij eerder maatregelen om de 
sociaaleconomische positie van individuen in achterstandsposities te verbeteren dan 
maatregelen om etnische segregatie tegen te gaan. Daarom is het volgens Andersson 
niet realistisch te verwachten dat een afname van segregatie optreedt.

De Zweedse Integratieraad, ten slotte, stelt in een evaluatie dat de uitvoering 
van het Metropolitan Development Initiative wordt gehinderd door een overmaat aan 
bureaucratie. Bestuurslagen werken vanuit verschillende doelstellingen tegen elkaar 
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in. Plannen zijn te veel op de korte termijn gericht en de participatie van bewoners bij 
de projecten gaat moeizaam (nfp Sweden 2003).

Herstructurering in België, Duitsland en Frankrijk
Ook in andere Europese landen vinden herstructureringsactiviteiten plaats. In België 
komen kansrijke projecten bijvoorbeeld in aanmerking voor de ‘Thuis in de Stad-
prijs’ die in 2001 toegekend werd aan een buurt in Leuven. Het betrof elf deelprojec-
ten om een verwaarloosde buurt tot een aantrekkelijke woonbuurt te transformeren 
door sanering van fabrieksterreinen, de bouw van nieuwe woningen voor gezinnen, 
openbaar groen en een opwaardering van het straatbeeld. Buurtbewoners uit ver-
schillende culturen zijn sterk betrokken bij het project. Opvallend is dat bestaande 
woningen zoveel mogelijk behouden blijven en dat er maatregelen zijn genomen 
tegen sociale verdringing. Positieve effecten zijn zichtbaar in een toenemend privé-
initiatief in de buurt (renovatiewerkzaamheden e.d.). Hoewel het project bedoeld is 
om de leefbaarheid van de buurt te bevorderen, inwoners meer te betrekken bij de 
buurt en de bewonerssamenstelling te veranderen, lijkt het beleid meer gericht op 
het behouden van de ‘oude’ bewoners in de wijk. In 2002 ging de ‘Thuis in de Stad-
prijs’ naar een integraal project in een Antwerpse buurt die een grote achteruitgang 
kende. In deze buurt zijn koopwoningen gebouwd voor de middenklasse. Net als 
in Leuven is het openbare domein opnieuw aangelegd, kwamen er ‘injecties’ van 
culturele, sociale en economische aard en is privé-initiatief gestimuleerd. Met een 
designcentrum en winkels is getracht de culturele elite aan te trekken. Tevens zijn 
een bibliotheek en ontmoetingscentrum gebouwd. Ook hier was het doel de leef-
baarheid te bevorderen en de bewonerssamenstelling van de buurt te veranderen. Of 
dit laatste inderdaad is gebeurd, is ongewis.

In Brussel is vanaf 1994 eveneens beleid gevoerd in de vorm van ‘buurtcontracten’, 
gericht op de geïntegreerde ontwikkeling van achterstandsgebieden. De activiteiten 
bestaan uit de bouw van nieuwe woningen, renovatie van woonblokken en publieke 
ruimte, een infrastructuur van voorzieningen en het stimuleren van economische 
activiteit. Elk jaar stelt de regionale overheid een lijst districten samen die een 
‘buurtcontract’ krijgen. Sinds 1994 is bijna 400 miljoen euro gespendeerd en zijn 40 
programma’s opgestart. Het programma is niet expliciet gericht op etnische min-
derheden. Ook is geen evaluatieonderzoek van de herstructureringsmaatregelen in 
België gepubliceerd.

Duitsland kende altijd relatief weinig segregatie, omdat de woningbouw in de 
publieke sector sociaal divers was en gericht op verbetering van de woonsituatie 
van arbeidersgezinnen (nfp Germany 2003). Daarnaast speelt mee dat veel 
arbeidersbuurten in de oorlog zijn vernield en de modernisatie van de stadcentra 
attractief moest zijn voor de midden- en hogere klassen. Ook de extreme 
woningnood voorkwam dat de middenklasse de stad uittrok. Dit is nog versterkt 
doordat de meeste huurfl ats goed door huiseigenaren zijn onderhouden. Dat 
weerhield mensen ervan hun woonomgeving te verlaten. Deze situatie is in 
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Duitsland echter in rap tempo aan het veranderen; ook daar treedt nu etnische 
segregatie op in de grote steden (nfp Germany 2003). Duitsland ontwikkelt beleid 
om gesegregeerde buurten te herstructureren en de bevolkingssamenstelling 
te diversifi ëren (Musterd en  Andersson 2005). In een vroege evaluatie van 
herstructurering in een aantal wijken in Berlijn komt Holzner (1982) tot de 
conclusie dat dit met name voor de Turkse populatie tot verdringing leidt. Turken 
trekken van het ene herstructureringsgebied naar het andere om in aanmerking te 
blijven komen voor goedkope huurwoningen. In de geherstructureerde gebieden 
zelf verminderen woonconcentraties van Turken. Waldorf (1990) analyseert de 
invloed van woningbeleid op etnische segregatie in Düsseldorf door allerlei 
individuele verhuisbeslissingen te relateren aan geaggregeerde uitkomsten op 
de woningmarkt. Met een simulatiemodel analyseert hij de invloed van een 
herstructureringsmaatregel (10% afname in vrijgekomen huizen in combinatie 
met een verbetering in woningkwaliteit) in twee binnenstadsgebieden. Etnische 
segregatie blijkt er licht af te nemen. Dit onderzoek heeft echter te weinig bewijs-
kracht – het blijft immers een simulatie – om te concluderen dat segregatie afneemt 
als gevolg van herstructurering.

In Frankrijk vindt herstructurering plaats in zogenoemde hlm-buurten (Habita-
tion a Loyer Modéré). Dit zijn sociale woningbouwgebieden waar veel immigranten 
wonen. hlm-huisvesting bestaat uit 3,6 miljoen huizen waar in totaal elf miljoen 
mensen wonen (nfp France 2003). De bedoeling is dat de middenklasse in achter-
standsgebieden gaat wonen, in Frankrijk Zones Urbains Sensibles (zus) genoemd. In 
Frankrijk worden van oudsher etnische verschillen ontkend en dat merk je dus ook 
aan het huisvestingsbeleid (Sala Pala et al. 2005). Toch is in 1991 een wet aangeno-
men, gericht op het mengen van sociale categorieën, en in 2000 een wet gericht op 
stedelijke vernieuwing, de Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (sru). Hoewel de 
formulering van dergelijke wetten etnisch neutraal is, zijn ze feitelijk wel gericht op 
het tegengaan van gettovorming en interetnisch confl ict. Zo kent de sru bijvoor-
beeld de verplichting dat gemeenten in grote-stadsregio’s minimaal 20% hlm-
woningen moeten aanbieden om tot ‘sociale’ menging over de grotere stadsregio te 
komen. Hier is echter gemakkelijk onder uit te komen (zie Sala Pala et al. 2005). In 
Marseille heeft een agressief gentrifi cationbeleid bijvoorbeeld geleid tot de volledige 
uitsluiting van etnische minderheden uit het stadscentrum. Evaluatie van de effecten 
van herstructureringsbeleid op de etnische samenstelling in Franse wijken is niet 
beschikbaar. Dit is niet verwonderlijk omdat het huisvestingsbeleid op sociale en 
niet op etnische categorieën was gericht.

Werkt herstructurering desegregerend?
Als je de herstructureringsmaatregelen in de ons omringende landen overziet, is 
duidelijk dat geen sluitend bewijs bestaat voor de invloed op etnische concentratie. 
Dit is niet zo vreemd, omdat het beleid als hoofddoelstelling heeft de leefbaarheid 
van achterstandsbuurten te vergroten. Volgens Kleinhans (2004) is er in de literatuur 
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wel een sterke consensus dat de fysieke omgeving er op vooruitgaat door diversi-
fi catie van de woningvoorraad. Etnische concentratie tegengaan is in de meeste 
landen geen expliciete doelstelling. Daar komt bij dat evaluatiestudies onvoldoende 
aandacht hebben voor de uitkomsten van de programma’s en teveel gericht zijn op 
beleidsprocessen. Toch is het verwonderlijk dat in heel West-Europa herstructure-
ringsprojecten worden omarmd, terwijl er weinig evidence-base is voor de effecten 
ervan (Kearns 2002).

3.2.2 Mixed-income-projecten
In de Verenigde Staten zijn ook maatregelen genomen om kansrijkere bewoners naar 
zwarte of lage-inkomenswijken te trekken, zogenaamde mixed-income-projecten. 
Beleidsmakers verwachten hier positieve uitkomsten van omdat werkenden met 
middeninkomens als rolmodel kunnen fungeren voor de arme bewoners en hun 
kinderen. Bovendien kunnen zij het goede voorbeeld geven met ‘goed huurgedrag’. 
Dat zou leiden tot stabielere buurten, minder verhuizingen, betere voorzieningen in 
de buurt en beter onderhoud. Mixed-income-projecten zijn niet specifi ek gericht op het 
mengen van etnische groepen, maar in de praktijk komt het daar wel vaak op neer.

Een voorbeeld is de Mixed Income New Communities Strategy (mincs) in Chicago, een 
project met twee componenten. Allereerst zijn er fondsen voor nieuwe woningen 
voor arme bewoners en worden diensten aangeboden om bewoners onafhankelijk 
van de overheid te laten worden (Chandler 1992). Een kwart van de woningen is 
gereserveerd voor huishoudens met zeer lage inkomens. mincs biedt deze bewoners 
een spaarsysteem: zij sparen een deel van hun huur om later een woning te kunnen 
kopen. Baantrainingen en kinderopvang moeten mensen stimuleren te gaan werken. 
Een tweede component van het project is het instellen van huurplafonds (rent ceilings) 
voor de hogere inkomens, zodat zij behouden blijven voor public housing. Een kwart 
van de woningen staat open voor deze groep. Het sociale-woningbouwbeleid heeft er 
in het verleden toe geleid dat huishoudens met een hoger inkomen uit public housing 
werden weggejaagd, wat de segregatie bevorderde. Dit heeft te maken met de regel 
dat bewoners 30% van hun inkomen aan huur moeten betalen; als deze bewoners 
meer gaan verdienen (bv. omdat ze werk hebben gevonden) gaan ze relatief te veel 
betalen voor hun woning. Met een huurplafond probeert men niet alleen nieuwe 
bewoners uit de middenklasse aan te trekken, maar ook de oorspronkelijke bewo-
ners te stimuleren om werk te zoeken.

Het is maar de vraag of dit programma tot minder etnische concentratie leidt. Er 
zijn aanwijzingen dat het voornamelijk de zwarte middenklasse aantrekt (Chandler 
1992). Overigens blijkt uit een onderzoek naar een mixed-income-project in Boston 
(Harbor Point) dat wel etnische menging optreedt tussen (arme) zwarte bewoners 
en (rijkere) witte bewoners, maar dat de verhoudingen tussen beide groepen niet 
altijd optimaal waren. De eerste jaren traden zelfs confl icten op tussen beide groepen 
(Brophy en Smith 1997). Een ander problematisch punt is het verlies aan goedkope 
huurwoningen, wat de opties voor zwarte huishoudens verder verminderde. Daarom 
heeft de Department of Housing and Urban Development (hud) als eis gesteld om 
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voor elke woning die aan de sociale huursector wordt onttrokken een nieuwe woning 
beschikbaar te stellen. Dit kan echter tot grotere segregatie leiden op de nieuwe locatie.

Popkin et al. (2000) beweren dat er weinig systematisch onderzoek is gedaan naar 
de effecten van mixed-income-projecten. De enige echte – kwantitatieve – evaluatie 
van een mixed-income-project is dat van Rosenbaum et al. (1998) naar Lake Parc Place 
in Chicago, gelegen in een achterstandsbuurt. Dit project kende een bijzondere 
opzet. Niet alleen vond renovatie van oude fl ats plaats, maar ook kwamen er speciale 
faciliteiten zoals een inwonende huismeester, kinderopvang, veel groen, speeltuinen 
en 24-uursbewaking. De helft van de appartementen was bestemd voor gezinnen 
met op zijn minst één werkende ouder (waarvoor rent ceilings werden ingesteld); de 
andere helft voor zeer arme huurders. Huurders van vóór de renovatie hadden eerste 
keuze. Ook dit project was overigens gericht op het mixen van inkomens en niet op 
het mixen van etnische groepen. In tegenstelling tot Harbor Point in Boston, waar 
de lage inkomensgroepen in andere fl atgebouwen wonen dan de hogere inkomens, 
werd hier zowel per fl atgebouw gemengd als per verdieping. Bovendien was het pro-
ject gericht op het aantrekken van inkomensgroepen met niet zulke hoge inkomens, 
vaak werkenden uit de arbeidersklasse met kinderen, terwijl veel andere mixed-
income-projecten juist rijkere alleenstaanden en jonge stellen trokken.

Het evaluatieonderzoek, een enquête onder bewoners met een voor- en nameting, 
is echter uitsluitend gericht op kortetermijneffecten (met een tussenpose van een 
jaar). Het wijst uit dat het nieuwbouwproject inderdaad huurders met hogere inko-
mens trok, maar nog steeds onder modaal. De groep ligt dus niet eens zo ver af van 
de sociale-huurbewoners. Zij waren voornamelijk aangetrokken door de lage huren 
en de aantrekkelijke locatie (dicht bij het centrum en aan Lake Michigan). De buurt 
verbeterde qua veiligheid en onderhoud maar bleef even zwart. Overigens bleek er 
wel – hoewel oppervlakkig – sociale interactie tussen oude en nieuwe bewoners 
te zijn ontstaan. Vervolgonderzoek liet echter zien dat de omstandigheden al snel 
verslechterden (Popkin et al. 2000). Vooral de inkomensmix raakte uit evenwicht: er 
kwamen meer lage-inkomenshuurders wonen.

Een (kwalitatieve) analyse van Brophy en Smith (1997) naar zeven mixed-income-pro-
jecten in verschillende grote steden (in het kader van hope vi, zie § 3.4) laat zien dat 
sommige projecten – hoewel niet opgezet met het doel om etnische concentratie te 
verminderen – er toch in geslaagd zijn zwart en wit te mengen. Voor andere projec-
ten gold dit echter minder. Wel worden de gesubsidieerde woningen voornamelijk 
door minderheden bewoond, terwijl de market-rate-woningen veeleer etnisch divers 
zijn. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met bewoners en relevante deelne-
mers in de projecten.

Hoewel deze projecten er dus in geslaagd zijn hogere inkomens te trekken, raakten 
de groepen sociaal gezien nauwelijks gemengd: er is minimale interactie. De hogere 
inkomens zijn vaak hoger opgeleide tijdelijke werknemers van bedrijven in de buurt of 
studenten die gezamenlijk een appartement bewonen. Het verloop onder deze groepen 
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is hoog, veel hoger dan onder de gesubsidieerde huurders. Bovendien zijn de tegen-
stellingen te groot tussen de lage inkomensgroepen met kinderen en de hoge inko-
mensgroepen zonder kinderen. Wel is de fysieke woonomgeving duidelijk verbeterd.

Brophy en Smith concluderen dat mixed-income-projecten aan een aantal voorwaar-
den moeten voldoen om succesvol te zijn en daadwerkelijk hoge inkomensgroepen te 
trekken: zij moeten op een goede locatie liggen (dicht bij stadscentrum, bij universi-
teit of andere werkgelegenheid), een aantrekkelijke architectuur hebben (zowel van 
woning als woonomgeving) en goed toezicht hebben. Het werkt bovendien het beste 
als er voldoende woningen zijn voor de hogere inkomens, zodat er een kritieke massa 
is. Ook een krappe binnenstedelijke huurmarkt is van belang.

Verder is het belangrijk de huurders goed te screenen en geen onderscheid te 
maken in de kwaliteit van de woningen voor de verschillende groepen huurders. Ook 
werkt het mixen van inkomensgroepen beter binnen een appartementencomplex dan 
op een hoger schaalniveau (omdat er dan alsnog clustering optreedt). Ten slotte lijkt 
het er op dat projecten meer kans van slagen hebben als er behalve hogere en lage 
inkomensgroepen meer middeninkomens in het project betrokken zijn. Dit verkleint 
de tegenstellingen.

Campagnes
Campagnes worden soms opgestart om witte bewoners te trekken naar mixed-
income-wooncomplexen. Een bekend voorbeeld in de Verenigde Staten is Co-op City, 
een enorm appartementencomplex in de Bronx in New York voor 57.000 mensen. 
Co-op City was ooit een wit complex in een zwarte buurt, maar werd – met het ouder 
worden van de witte populatie en meer en meer zwarten op de wachtlijst – steeds 
zwarter. Dit terwijl men juist zo trots was op het multiculturele karakter van Co-op 
City. Toen het aandeel witte bewoners voor het eerst onder de 50% viel, werd besloten 
reclame te maken voor het complex. Vooral de voor New Yorkse begrippen redelijke 
huren, de veiligheid van de buurt en de goede scholen werden gepromoot. Overigens 
stonden veel zwarte bewoners van Co-op City achter dit initiatief met als voornaam-
ste argument dat een substantiële witte populatie de voorzieningen in de buurt 
overeind houdt. Het volgende citaat verwoordt dit treffend: ‘I’m black. I’m realistic. 
It’s going to turn into the projects if all the whites leave.’ (New York Times 1987)

3.2.3 Multicultureel bouwen en wonen
Sommige West-Europese landen kennen projecten voor multicultureel bouwen 
en wonen, om te zorgen dat autochtonen en etnische minderheden in hetzelfde 
appartementencomplex komen wonen. In Duitsland is een deel van de appartemen-
ten in een dergelijk complex bijvoorbeeld ontworpen op basis van de wensen van 
moslimbewoners. Men probeerde tegemoet te komen aan religieuze en etnische 
wensen door woningen te bouwen voor gezinnen met inwonende grootouders en 
een gedeelte van de kleine woningen te transformeren in grote, meer aantrekkelijke 
fl ats (nfp Germany 2003: 36-37). In Hannover-Kronsberg is eind jaren negentig 
een multicultureel huisvestingsproject gestart, genaamd Habitat. Dit woningpro-
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ject bestond uit circa 100 appartementen met 40 verschillende indelingen om aan 
verschillende woningwensen tegemoet te komen. Een deel van deze appartementen 
is ontworpen naar de wensen van toekomstige bewoners. Rekening is gehouden met 
het islamitisch geloof en specifi eke etnische wensen: toilet niet in de richting van het 
zuidoosten, een centrale keuken, gecombineerde appartementen, multireligieuze 
gebedsruimte, gezamenlijke theekeuken. In dit project is twee derde van de bewo-
ners autochtoon en een derde afkomstig uit een etnische minderheidsgroep.

Ook in Wenen ontstonden begin jaren negentig de eerste interetnische huisvestings-
projecten met faciliteiten als een gezamenlijke speeltuin, een wasmachineruimte, 
een Turks stoombad en een ruim aanbod aan tv-kanalen om allerlei nationalitei-
ten te bedienen (nfp Austria 2003). Doel was betaalbare woonruimte te bieden 
aan zowel autochtone Oostenrijkers als etnische minderheden. In totaal gaat het 
in Wenen om circa 20 projecten met 50 tot 150 wooneenheden per project. Uit een 
enquête onder de bewoners van een van deze projecten bleek dat de meerderheid 
tevreden was met de woonsituatie en ook daadwerkelijk contact had met de andere 
bewoners. Bovendien was men positief over de kwaliteit van de woningen en de tole-
rante sfeer in het complex.

Deze interetnische huisvestingsprojecten kunnen niet verondersteld worden een 
effect van enige schaal te hebben op het tegengaan van etnische concentraties op 
de woningmarkt. Ze hebben eerder een symbolische waarde. Het zijn voornamelijk 
geïntegreerde etnische minderheden en welwillende, vaak hoger opgeleide autoch-
tonen die zich er voor inschrijven. Het werkt echter wel gemengd wonen op kleine 
schaal (binnen een woonblok) in de hand. Bovendien verhogen dergelijke projecten 
het bewustzijn bij projectontwikkelaars dat er uiteenlopende huisvestingsbehoeften 
zijn. Toch zouden deze projecten, mits op grotere schaal, als mengingsinstrument 
kunnen worden gebruikt. Het is dan wel afhankelijk van de locatie: in witte wijken 
moet men vooral etnische minderheden aantrekken, in zwarte wijken juist autochto-
nen. In dat laatste geval komen deze projecten dicht in de buurt van mixed-income-pro-
jecten, met als belangrijk verschil dat mixed-income-projecten rekening houden met 
verschillen in inkomenspositie, terwijl multiculturele huisvestingsprojecten juist 
rekening houden met etnisch-culturele verschillen.

3.2.4 Woningtoewijzing aan kansrijke bewoners
In Denemarken poogt men door interventies in de sociale woningbouw in achter-
standsbuurten een grotere sociale diversiteit te bewerkstelligen. Dit gebeurt door 
een zogenoemd trail scheme, ook wel fl exibele verhuur genoemd. Men wil huurders 
uit een breder segment van de Deense populatie aantrekken en prioriteit geven aan 
bepaalde huurders, zoals studenten of ouderen. Deze krijgen voorrang op de wacht-
lijst (nfp Denmark 2003). Het Deense parlement heeft een programma opgesteld om 
de regels die voor huurwoningen en verdeling van corporatiefl ats gelden (om diver-
siteit te bevorderen) te onderzoeken. Het trial scheme is echter permanent gemaakt 
zonder dat op de evaluatie is gewacht. Het wachtlijstprincipe mag dientengevolge 
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worden losgelaten voor maximaal 90% van de overgebleven vacante huizen in een 
woningdistrict. Deze mogen worden verhuurd op basis van deze speciale criteria. 
Het risico bestaat dat etnische minderheden hierdoor in de minst aantrekkelijke 
woningen terecht komen.

In Zweden probeerde men naast herstructurering ook via indirecte interventies men-
ging van bevolkingsgroepen te bewerkstelligen. In een aantal buurten in Stockholm 
zijn verdelingsregels geïntroduceerd om bewoners met een bepaald inkomensniveau 
of beroep voorrang te geven (zoals leerkrachten en politieagenten). Deze verdelings-
regel is echter politiek incorrect gevonden en afgeschaft (Van Beckhoven et al. 2006).

3.2.5 Stimuleren eigen of gezamenlijk woningbezit
Een andere maatregel om etnische en armoedeconcentraties tegen te gaan is eigen 
woningbezit in sociale huurbuurten stimuleren, bijvoorbeeld door kredieten te ver-
strekken voor het kopen van een woning. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Duitsland (Pla-
nerladen 2006; nfp Germany 2003: 27), in de Verenigde Staten (Atkinson 2005; Shlay 
2006) en in het Verenigd Koninkrijk. Dit laatste land kent al decennialang beleid om 
met subsidies welvarender bewoners in sociale woningbuurten te krijgen (Atkinson 
en Kintrea 2000; Atkinson 2005; Kleinhans 2004). Zo kent men de Right to Buy voor 
huurders van sociale woningbouw en allerlei low-cost home-ownership-projecten die 
huurders het recht geven hun woning tegen korting te kopen (Kearns 2002). Der-
gelijk beleid probeert meer sociaal diverse buurten te creëren en rolmodellen naar 
de buurt te trekken waardoor de buurt een betere naam krijgt. In de praktijk heeft 
het meer effect op sociaaleconomische menging dan op etnische menging. Er lijken 
vaker mensen uit de etnische middenklasse af te komen op de koopwoningen in 
concentratiewijken dan autochtone geïnteresseerden (zie bv. Bostic en Martin 2003). 
Bovendien blijkt uit onderzoek dat de betrokkenheid van de nieuwe eigenaren bij de 
oude huurders laag is (Atkinson en Kintrea 2000; Kleinhans 2004). Het helpt dus 
relatief weinig om sociale contacten tussen nieuwe en oude bewoners tot stand te 
brengen.

Een andere maatregel is het stimuleren van gedeeld woningbezit (shared ownership). 
In Engeland worden bijvoorbeeld mogelijkheden geboden gezamenlijk een huis te 
kopen tegen relatief lage kosten (Ratcliffe et al. 2001). Een dergelijke constructie kan 
volgens Ratcliffe et al. islamitische bezwaren tegen een conventionele hypotheek 
omzeilen. Ook in Zweden (Stockholm) kent men coöperatief woningbezit (Anders-
son 2006). Bovendien is men bezig huurwoningen om te zetten in co-operative housing. 
Gezamenlijk eigendom van wooncomplexen leidt er toe dat de woningen en woon-
omgeving verbeteren door de gedeelde verantwoordelijkheid. Ook verhuizen mensen 
minder snel waardoor de populatie van het complex wat stabieler blijft. Dergelijke 
maatregelen kunnen voor meer sociaaleconomische differentiatie in achterstands-
buurten zorgen (Millard-Ball 2002). Het is echter niet duidelijk of het etnische con-
centratie tegengaat. Waarschijnlijk trekt het juist de etnische middenklasse aan.
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3.2.6 Gentrifi cation
De term gentrifi cation is in 1964 geïntroduceerd door Ruth Glass en de defi nitie luidt 
gewoonlijk: ‘The rehabilitation of working-class and derelict housing and the con-
sequent transformation of an area into a middle-class neighbourhood’ (zie Atkinson 
2004: 108). Dit proces van gentrifi cation kan spontaan plaatsvinden in historische 
stadswijken met voor de middenklasse en culturele elite aantrekkelijke architectuur, 
maar ook zelfstandig voortschrijden nadat de overheid een buurt door opknapwerk-
zaamheden een zetje in de goede richting heeft gegeven. Overheden kunnen ook 
specifi ek beleid voeren om de middenklasse terug te krijgen in de stadswijken. In 
het Verenigd Koninkrijk stimuleert de overheid bijvoorbeeld een ‘stedelijke renais-
sance’ door investeringen van de private sector in achterstandsgebieden aan te jagen. 
De overheid probeert dus gentrifi cation af te dwingen (Atkinson 2004; Newman en 
Wyly 2006). Zulk beleid gaat er van uit dat een terugkeer van de middenklasse naar 
de binnenstad grootstedelijke problemen, zoals geconcentreerde armoede en verval 
in achterstandsbuurten, vermindert of zelfs oplost. Vaak gaat het om buurten met 
hoge concentraties etnische minderheden, dus mag je veronderstellen dat gentrifi ca-
tion invloed heeft op de bevolkingssamenstelling. Er is veel te vinden over gentrifi ca-
tion in de internationale literatuur, empirisch onderzoek naar de invloed op etnische 
concentraties is echter nauwelijks voorhanden.

We bespreken hier een grootschalige meta-evaluatie naar de – meetbare – effecten 
van gentrifi cation (Atkinson 2004). Atkinson beoordeelt de evidence-base op basis van 
alle empirisch onderzoek tussen 1964 en 2002, vanaf het jaar dat de term gentrifi cation 
voor het eerst opdook in de literatuur. Het gaat om ruim 100 onderzoeken voorname-
lijk uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.

Atkinson stelt dat beleidsdocumenten over de effecten van gentrifi cation vooral 
de positieve invloeden benadrukken, terwijl empirisch onderzoek meer bewijs 
aandraagt voor het tegendeel. Hij geeft echter ook aan dat veel onderzoek methodo-
logische problemen en gaten vertoont. De negatieve gevolgen van gentrifi cation zijn 
voornamelijk bevolkingsverdringing.9 Prijsopdrijving in de gegentrifi ceerde wijken 
dwingt de meest kwetsbare achterstandsgroepen de wijk uit. Hoewel Atkinson 
aangeeft dat verplaatsingseffecten meten empirisch gezien ingewikkeld is, stelt hij 
toch dat de meerderheid van de studies (óf longitudinale gegevensanalyses óf etno-
grafi sche monitoring van buurten) verplaatsing als een belangrijk probleem ziet. 
Inmiddels spreekt men in sommige gegentrifi ceerde wijken in bijvoorbeeld London en 
New York al over super-gentrifi cation: voortgaande gentrifi cation van al gegentrifi ceerde 
wijken. Dit betreft wijken waar de prijzen zo hoog zijn opgedreven dat alleen zeer 
welvarende huishoudens er kunnen wonen. Er wonen nauwelijks nog bewoners uit 
etnische minderheidsgroepen (zie bv. Lees 2003).

Dat er een controverse in de literatuur bestaat tussen voor- en tegenstanders van 
het al dan niet optreden van verdringing, blijkt ook uit een drietal kwantitatieve 
onderzoeken verschenen na de meta-evaluatie van Atkinson. In deze onderzoeken is 
gekeken naar de relatie tussen gentrifi cation en bevolkingssamenstelling. Miligrana 
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en Skaburskis (2005) observeren in gegentrifi ceerde buurten in een aantal Canadese 
steden een sterke toename van jonge, hoogopgeleide huishoudens die veel mobie-
ler zijn en een sterke afname in de grootte van de huishoudens. Tevens treedt een 
afname in bevolkingsdichtheid op. Het lijkt er sterk op dat een duidelijke verande-
ring in bevolkingssamenstelling is opgetreden ten koste van de minder bedeelden. 
Het onderzoek laat echter in het midden hoe het zit met etnische groepen. Newman 
en Wyly (2006) vinden in hun degelijk uitgevoerde longitudinale onderzoek naar de 
relatie tussen gentrifi cation en verdringing in New York City ook bewijs dat er signi-
fi cant vaker verdringing optreedt, zij het niet op grote schaal. Deze verdringing is 
vooral te wijten aan de te hoge huisvestingskosten voor arme bewoners in gegentri-
fi ceerde wijken. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat etnische minderheden een 
statistisch signifi cant minder hoge kans hebben verdrongen te worden dan witte 
bewoners (onder gelijke persoonlijke omstandigheden als leeftijd, inkomen e.d.). 
Dit komt overigens ook naar voren uit een ander longitudinaal onderzoek naar ver-
dringing in New York City (Freeman en Braconi 2004). In dit onderzoek wordt zelfs 
geconcludeerd dat het wel meevalt met verdringing in het algemeen. Zij opperen als 
verklaring dat ook bestaande bewoners profi teren van gentrifi cation in hun buurt en 
er zelfs huurverhogingen voor over hebben om in de opgeknapte buurt te blijven 
wonen. Het laatste woord lijkt hier nog niet over gezegd.

Overigens concludeert ook Atkinson (2004) dat gentrifi cation over het algemeen 
vooral arme witte huishoudens en ouderen verdringt. Verdringing van huishoudens 
uit etnische minderheden speelt volgens hem een minder grote rol gegeven het feit 
dat de witte middenklasse zich minder aangetrokken voelt tot woonwijken waar 
veel etnische minderheden wonen. Toch is het relevant om hier te bespreken omdat 
de gevolgen van gentrifi cation grotendeels dezelfde zijn als die van herstructurering 
en mixed-income-projecten (in buurten waar wel veel etnische minderheden wonen). 
Wat gebeurt er met de oorspronkelijke bewoners als er een grote instroom van 
welwarender bewoners plaatsvindt? Geen van de onderzoeken geeft hierop een 
antwoord. Zij constateren wel verplaatsing, maar waar deze huishoudens terecht 
komen is onbekend.

Onderzoeksbewijs voor de baten van gentrifi cation is schaars. Atkinson beweert niet 
dat er geen positieve effecten zijn, maar wel dat er tot op heden weinig empirisch 
bewijs voor is gevonden. De positieve gevolgen die wel worden vermeld in de litera-
tuur en die in dit kader relevant zijn, hebben betrekking op een toenemende sociaal-
economische differentiatie. Volgens sommige studies treedt een deconcentratie van 
armoede op. Over etnische menging wordt overigens niet gerept. Daarnaast treedt er 
natuurlijk een verbetering in de fysieke woonomgeving op, komen de huizenprijzen 
in de lift en heeft het een positief effect op lokale diensten en bedrijvigheid.

3.2.7 Conclusie: desegregatie bestaande concentratiegebieden?
Desegregatie van concentratiegebieden gebeurt in ons omringende landen, net als in 
Nederland, voornamelijk door herstructurering van de woningvoorraad (area-based 
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programs). Een combinatie van fysieke, sociale en economische maatregelen moet 
achterstandsbuurten weer aantrekkelijk maken. In de Verenigde Staten zet men in 
op mixed-income-projecten om kansrijkere bewoners naar zwarte of lage-inkomens-
wijken te trekken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gemengd te bouwen en een deel van 
de woningvoorraad aantrekkelijk te maken voor hogere inkomensgroepen. Deze 
projecten proberen hogere inkomens aan te trekken en zijn dus niet specifi ek gericht 
op het tegengaan van etnische concentratie. In de praktijk komt het daar echter wel 
vaak op neer. Interventies die wel expliciet gericht zijn op het gemengd wonen van 
etnische groepen zijn multiculturele huisvestingsprojecten in Duitsland en Oosten-
rijk. Andere buitenlandse interventies zijn woningtoewijzing in achterstandswijken 
aan kansrijkere bewoners en het stimuleren van eigen woningbezit in deze wijken. 
In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk zet de overheid in op gentrifi cation door inves-
teringen vanuit de private sector te stimuleren.

Er is weinig overtuigend bewijs dat de getroffen maatregelen tot desegregatie van 
achterstandswijken leiden. Dat wil niet zeggen dat de interventies – waar zeer veel 
overheidsgeld mee is gemoeid – geen positieve effecten hebben. Vaak lijken de leef-
baarheid en veiligheid in buurten te verbeteren, ontstaan er kwalitatief betere wonin-
gen en krijgen buurten een betere inkomensmix. Maar of ook een betere etnische 
mix is bereikt is grotendeels onbekend; dat was meestal ook geen expliciete doelstel-
ling van beleid in de door ons onderzochte landen.

Naast het aantrekken van de middenklasse, hebben de maatregelen tot doel 
de zogenoemde middle class leakage te verminderen, oftewel kansrijke bewoners te 
behouden voor de wijk. Het zorgen voor meer diversiteit in het woningaanbod is 
hiervoor een belangrijke voorwaarde. Op die manier kunnen processen van gentrifi ca-
tion in gang worden gezet of verder worden versterkt.

Herstructureringkan ook als onbedoelde effect hebben dat juist meer middle class 
leakage optreedt (zie bv. Andersson en Brama 2004). Het integrale beleid dat tevens 
gericht is op het vooruit helpen van individuele bewoners door hun sociaal-econo-
mische positie te verbeteren, kan zo succesvol zijn dat bewoners die hun positie 
verbeteren (bv. een baan vinden) de wijk uit trekken. De sociaaleconomische positie 
van individuele bewoners verbetert zodanig dat zij de wijk uit trekken. Het gevaar 
bestaat dat er nog armere bewoners voor in de plaats komen: vaak rechtstreeks uit 
het buitenland afkomstige immigranten. Deze selectieve migratie die ook al voor 
de ingrepen plaatshad, kan volgens Andersson en Brama niet zomaar verondersteld 
worden te stoppen. Ook in de Amerikaanse literatuur wordt het risico onderkend dat 
area-based-programma’s middle-class leakage en white fl ight versnellen.

Dus om succesvol te zijn moeten herstructureringsprojecten het tegenover-
gestelde bewerkstelligen, namelijk de middenklasse binnenhalen. Dit betekent 
echter automatisch dat verdringing optreedt, niet alleen door de bouw van duurdere 
woningen maar ook door de daarmee meestal samenhangende lagere woningdicht-
heid. In de literatuur over gentrifi cation is dit als een van de belangrijkste negatieve 
effecten gezien. Verdringing is een gewenst resultaat van de bestrijding van etnische 
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of armoedeconcentraties, maar de vraag is waar deze huishoudens naartoe gaan. 
In hoeverre treedt er een verplaatsing van de problematiek op naar andere concen-
tratiebuurten? Maatregelen om etnische minderheden in niet-concentratiegebieden 
terecht te laten komen, zijn het onderwerp van de volgende paragraaf.

3.3 Aandeel etnische minderheden in witte wijken bevorderen

In deze paragraaf bespreken we interventies om de instroom van etnische minder-
heden in witte wijken te bevorderen. Dit kan door fi nanciële stimulansen te geven 
aan arme bewoners uit etnische minderheidsgroepen via vouchers of andere subsi-
dieregelingen, maar ook door sociale woningbouw neer te zetten in witte wijken. We 
beginnen deze paragraaf met een bespreking van de vraag of modellen voor woon-
ruimteverdeling kunnen leiden tot een gelijkmatiger spreiding over de stad.

3.3.1 Woonruimteverdeling en etnische concentratie

Het aanbodmodel in Engeland
Er is in de internationale literatuur weinig aandacht voor de invloed van woonruim-
teverdeling op etnische concentraties (Haffner en Hoekstra 2006). Een uitzondering 
vormt – naast Nederland – het Verenigd Koninkrijk. In navolging van Nederland, 
is in 2001 als pilotproject het aanbodmodel ingevoerd: het Choice-Based Lettings-pro-
gramma (cbl). Woningtoewijzingen in de sociale-huursector worden in dit model 
aangeboden in een krantje en op internet, waarna huurders zich kunnen inschrij-
ven op de woning van hun keuze. De toewijzing van de woning vindt plaats in een 
combinatie van behoefte- en wachttijdcriteria (zie ook hoofdstuk 2). Het belang van 
wachttijd bij woningtoewijzing blijkt aanzienlijk toegenomen in vergelijking met het 
vroegere stelsel, waarin huurders een aangeboden woning van een verhuurder alleen 
konden accepteren of weigeren. Het doel van het nieuwe systeem is dat huurders 
meer zeggenschap krijgen. In 2005 is door ruim 25% van de woningcorporaties in 
het Verenigd Koninkrijk het cbl-systeem ingevoerd.

In een recent uitgevoerde evaluatie – de eerste langetermijnanalyse, vijf jaar na 
invoering – is onder andere gekeken naar de invloed van het aanbodmodel op etni-
sche concentraties. De evaluatie omvat dertien casestudies van cbl-stelsels (Pawson 
et al. 2006; zie ook Pawson 2006). Het is een degelijke en uitgebreide analyse, 
opgesteld ‘in the spirit of evicence-based policy’ (Pawson et al. 2006: 23). Er is gebruik 
gemaakt van landelijke surveygegevens, diepte-interviews onder woningcorporaties 
en administratieve data van de cbl-stelsels. In zes casestudies is aanvullend enquê-
teonderzoek gehouden onder cbl-woningzoekenden en onder betrokken buurt- en 
vrijwilligersorganisaties.

De casestudies laten een desegregerend effect zien in alle onderzochte steden. 
Het aandeel toewijzingen aan nieuwe ‘zwarte’ huurders (starters) in wijken met de 
hoogste concentraties etnische minderheden liep in de meeste casestudies terug, 
terwijl het in wijken met minder minderheden toenam. De onderzoekers trekken de 
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conclusie dat cbl leidt tot meer spreiding van etnische minderheden over de stad. 
Etnische minderheden kiezen dus in toenemende mate voor woningcomplexen 
buiten de traditionele gebieden. In Leeds, Bolton en Bradford – de laatste twee beho-
ren met Sheffi eld tot de meeste gesegregeerde steden in het Verenigd Koninkrijk – is 
deze trend het scherpst zichtbaar. Leeds spant de kroon: het percentage verhuurde 
woningen aan etnische minderheden in concentratiewijken nam af van 47 voor de 
invoering van cbl tot 27 erna. In witte wijken nam dit percentage toe van 15 naar 30. 
Vrijwel alle casestudies laten een toenemende spreiding zien van zowel Afro-Carribe-
ans als South Asians, de groep die van oudsher het meest gescheiden woont. Overigens 
neemt over het algemeen het aantal woningtoewijzingen aan etnische minderheden 
in de sociale sector in het Verenigd Koninkrijk toe (ook in gebieden waar het oude 
model nog in werking is). Dit heeft ongetwijfeld te maken met de groei van het 
aantal etnische minderheden in het land.

De vraag die in de evaluatie onbeantwoord blijft, is welke (autochtone) groepen 
dan in toenemende mate in de concentratiebuurten gaan wonen. De auteurs opperen 
dat het mogelijk te maken heeft met gentrifi cation-processen in de centrumgebieden. 
Maar de vraag blijft hangen of er misschien tevens sprake is van leegstand.

Vergelijkend onderzoek met de Nederlandse situatie is gewenst om meer licht te 
werpen op de vraag waarom het aanbodmodel in Engeland wel desegregerend werkt 
en in Nederland – zoals in hoofdstuk 2 bleek – niet. Belangrijk is dat de sociale huur-
sector in het Verenigd Koninkrijk meer dan in Nederland gedomineerd wordt door 
achterstandsgroepen, dat urgentie er zwaarder telt en er strenger wordt gematcht op 
de grootte van woning en huishouden. Dit kan een gelijkwaardiger positie voor ver-
schillende etnische groepen op de sociale-huurmarkt tot gevolg hebben. Bovendien 
is de sociale-huursector in het Verenigd Koninkrijk kleiner dan in Nederland (Skifter 
Andersen en Leather 1999). Een andere verklaring kan zijn dat er in het vroegere 
distributiemodel in het Verenigd Koninkrijk meer discriminatie plaatsvond dan in 
Nederland, waardoor herverdelingseffecten als gevolg van het nieuwe stelsel groter 
zijn.

Een verklaring voor de toegenomen spreiding, genoemd door Pawson et al. (2006), 
is de grotere keuzevrijheid van en controle op het proces door huurders uit etnische 
minderheden. Dit geldt in Nederland echter ook. Een andere verklaring voor het 
verschil met Nederland kan zijn dat etnische minderheden door cbl beter geïnfor-
meerd raken over gebieden die ze niet goed kenden of waar ze hun eigen kansen 
voorheen onderschatten. Het Britse systeem besteedt bijvoorbeeld meer aandacht 
aan potentieel kwetsbare groepen huurders. Corporaties houden lijsten bij van 
aanvragers die speciale assistentie nodig hebben. Deze groep krijgt standaard over-
zichten toegestuurd met vrijgekomen huizen. Sommige verhuurders attenderen deze 
mensen periodiek op potentieel geschikte woningen of schrijven namens hen in op 
woningen (proxy bids). Ook geven corporaties trainingen aan huurders in gebruik van 
het systeem of gaan ze mee met bezichtigingen. Vrijwilligersorganisaties en wel-
zijnswerkers zijn bovendien meer bij het proces betrokken. Het aanbodmodel vereist 
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actief zoekgedrag. Dit is vooral moeilijk voor achterstandsgroepen en mensen die 
de taal slecht beheersen. Dit wordt in Engeland onderkend en daarom vindt er, meer 
dan in Nederland, begeleiding plaats. Desondanks blijkt uit de evaluatie dat minder-
heden, en dan vooral mensen die de taal slecht spreken, het moeilijk vinden cbl te 
gebruiken zonder ondersteuning van familie, vrienden of vrijwilligersorganisaties. 
Als minpunt noemt de evaluatie dat woningcorporaties niet altijd hulp in de eigen 
taal aanbieden, hoewel – anders dan in de Nederlandse situatie – dit vaak ook wel 
gebeurt. Soms wordt zelfs gesproken uitleg in de eigen taal op websites aangeboden, 
zodat analfabete minderheden het ook kunnen volgen.

Om aan te geven hoezeer de Britse situatie van die in Nederland verschilt: in het 
Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs etnische woningcorporaties, de bme’s (Black and 
Minority Ethnic Associations). De angst van deze organisaties was dat cbl hun voort-
bestaan zou bedreigen, omdat zij een gemengdere etnische groep zouden moeten 
huisvesten en daardoor hun onderscheidende kenmerken zouden verliezen. Er is – zo 
blijkt uit de evaluatie – echter geen sprake van dat de bme’s in het nieuwe systeem 
minder etnische minderheden huisvesten.

Een andere vraag die in de evaluatie van Pawson et al. (2006) wordt opgeworpen is 
of de verhuizingen structureel zijn. Als etnische minderheden zich niet thuis voelen 
in de nieuwe buurt of weerstanden ontmoeten, zullen zij snel weer vertrokken zijn. 
Uit de evaluatie komt echter een lager verhuisaandeel van huurders in het nieuwe 
systeem naar voren dan voorheen. In interviews geven de meeste huurders uit etni-
sche minderheden ook al aan in een gemengde, niet door één groep gedomineerde, 
wijk te willen wonen. Hun preferenties lijken dus beter te worden ingewilligd dan 
voorheen. Zij geven wel aan dat zij dicht bij etnische en religieuze voorzieningen, 
goede scholen en openbaar vervoer willen wonen.

Tot nu toe zijn het Verenigd Koninkrijk en Nederland de enige landen met een aanbod-
model voor de verdeling van huurwoningen. In andere landen is eerder sprake van een 
distributiemodel (zie hoofdstuk 2). Toch zijn in een aantal landen wel verschuivingen 
zichtbaar in de verdeling van huurwoningen (Haffner en Hoek-stra 2006), zoals een 
systeem van loting in plaats van wachtlijsten (bv. Ierland en Spanje). Dit maakt het 
verdelingsproces eerlijker en de nadelen voor mensen met korte inschrijfduur (vaak 
minderheden) kleiner. Het effect ervan op etnische concentratie is onbekend.

Daarnaast zijn er meer landen waar etnische minderheden begeleiding krijgen op 
de woningmarkt. Een voorbeeld is Duitsland waar counseling plaatsvindt aan etnische 
minderheden om hen te wijzen op de mogelijkheden op de woningmarkt. Daarin 
wordt uitgelegd hoe accommodatie kan worden gevonden, hoe de huurwetgeving 
te gebruiken is en hoe men toegang verkrijgt tot gesubsidieerde huisvesting in de 
gehele stad (Harrison et al. 2005).

Project Stockholm
Dat het werkt om mensen op weg te helpen illustreert het Project Stockholm in Zweden 
(nfp Sweden 2003). Dit project is ingevoerd omdat nieuw aangekomen immigran-
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ten vaak gaan wonen (eventueel bij familie) in concentratiewijken en daar blijven, 
ook als zij een verblijfsvergunning hebben. Het project wil mensen informeren over 
verhuizen naar alternatieve gemeenten buiten Stockholm, zodat ze beter kunnen 
integreren en in kwalitatief betere huizen terecht komen. De stad Stockholm sloot in 
samenwerking met de Zweedse Integratieraad contracten af met 23 gemeenten die 
deze groep vluchtelingen wel wilden opvangen.

Een evaluatie van het project stelt dat zowel de kwalitatieve als kwantitatieve 
doelen zijn gehaald (nfp Sweden 2003). De verhuizing is door 90% van de onder-
vraagden als positief ervaren, terwijl ze Stockholm toch in eerste instantie liever niet 
wilden verlaten. De deelnemers vonden voornamelijk dat hun woonsituatie er enorm 
op vooruit was gegaan en dat het verhuizen naar een kleinere gemeente gunstiger 
was voor hun kinderen. Hun kans op een baan leek echter kleiner te zijn geworden. 
Een andere uitkomst van het project was dat geen van de families terug verhuisde 
naar Stockholm. Een belangrijke succesfactor was een goede samenwerking van de 
stad met omliggende gemeenten. In Zweden zijn in navolging hiervan soortgelijke 
projecten van start gegaan. De individuele immigranten zijn in beduidend ‘wittere’ 
omgevingen terecht gekomen. Gezien de beperkte schaal van het project zal het 
effect op etnische concentratie (op geaggregeerd niveau) vooralsnog gering zijn.

3.3.2 Vouchers voor woonmobiliteti
De Verenigde Staten hebben al sinds de jaren zeventig programma’s om lage-inko-
mensgroepen (veelal zwarte huishoudens) te bewegen in betere buurten te gaan 
wonen met als voornaamste doel om segregatie tegen te gaan. Deze programma’s 
proberen het woningmarktgedrag te sturen met fi nanciële stimulansen in de vorm 
van vouchers (section 8 certifi cates genoemd). Deze vouchers maken verhuizen moge-
lijk van de sociale-huursector naar de private sector. Section 8 is uitgevoerd door 
de Department of Housing and Urban Development (hud) om mensen met lage 
inkomens te assisteren veilige en kwalitatief goede huisvesting in de private sector 
te vinden. Persoonsgebonden (tenant-based) woonsubsidies worden verstrekt om een 
woning te huren waarvoor de huurder 30% van het inkomen betaalt (Galster and 
Zobel 1998).10 De lokale Public Housing Authority (pha) betaalt de eigenaar van de 
woning het verschil tussen deze 30% en de totale huur (hud 2006a). Section 8 wordt 
in alle staten van de Verenigde Staten gebruikt als alternatief voor public housing. Het 
vergroot de keuzemogelijkheden van mensen met lage inkomens omdat de subsidies 
overdraagbaar zijn tussen de districten van local housing authorities.

Section 8-vouchers zijn een centraal onderdeel van het federale armoedebeleid 
geworden. Er waren begin jaren negentig al meer huishoudens die vouchers gebruik-
ten dan er bewoners in public housing waren (Chandler 1992). In 2003 ging het om 1,8 
miljoen huishoudens die vouchers gebruikten, tegenover 1,1 miljoen gezinnen die 
in public housing woonden (Orr et al. 2003).11 Het doel van de voucherprogramma’s is 
drieledig: ruimtelijke spreiding van binnenstadsbewoners met lage inkomens, soci-
ale en etnische integratie van huurders in de middenklasse in de buitenwijken, en 
grotere keuzemogelijkheden voor huurders die afhankelijk zijn van fi nanciële onder-
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steuning (Galster en Zobel 1998). Zo hoopt men gezinnen met lage inkomens uit de 
public housing projects te krijgen, die in de Verenigde Staten het stigma van armoede 
hebben, veel meer dan de sociale-huursector in Nederland. Dit is treffend weergege-
ven in de titel van een nbc-documentaire: Breaking away – out of public housing.

Voucherprogramma’s zijn in principe gericht op individuele mobiliteit. Ze pogen 
de levenskansen van arme huishoudens te verbeteren vanuit de gedachte dat soci-
aaleconomische (en etnische) concentraties armoede en daarmee samenhangende 
problemen bestendigen. Deze gezinnen uit die situatie halen en een ‘ticket to suburbia’ 
te geven, geeft ze nieuwe kansen. Hoewel de programma’s op individuele mobiliteit 
zijn gericht, kunnen ze op macroniveau tot desegregatie leiden, maar dat is sterk 
afhankelijk van de schaal waarop vouchers worden ingezet en van welke bewoners er 
voor in de plaats komen in de binnenstedelijke sociale woningbouw.

Vroege voorlopers
Het Experimental Housing Assistance Program, een voorloper van het Section 8-pro-
gramma, verstrekte vanaf 1970 vouchers aan meer dan 30.000 families in twaalf 
steden in de Verenigde Staten. Evaluaties van het programma lieten zien dat etnische 
minderheden, de laagste inkomens en grote gezinnen het minst meededen. Hier-
door was het effect op het tegengaan van segregatie kleiner dan bedoeld (Chandler 
1992). Ook volgens andere evaluaties droegen de verhuisbewegingen van de gebrui-
kers van deze vouchers weinig bij aan het tegengaan van segregatie. Dit kwam omdat 
deelnemers geneigd waren in de directe nabijheid van hun oorspronkelijke huis te 
gaan wonen (Hays 1985). Chandler (1992) trekt de conclusie dat, als de toekenning 
van vouchers niet samengaat met ondersteuning en hulpverlening (counseling), de 
deelnemers waarschijnlijk niet verhuizen naar de buitenwijken en desegregatie dus 
niet plaatsvindt.

Een project waarbij het verstrekken van vouchers wel samenging met professionele 
begeleiding bij het vinden van een huis was de Gautreaux Demonstration in Chicaco. Dit 
programma ging in 1976 van start en was bedoeld om non-white-huishoudens uit de 
concentratiewijken te krijgen en met (toen nieuwe) section 8-vouchers te verhuizen 
naar witte of etnische gemengde buurten in de metropool Chicago. Een vereiste van 
het project was dat driekwart naar witte buurten (in de buitenwijken) verhuisde en een 
kwart naar gemengde buurten (in de stad). De deelnemers mochten de vouchers uit-
sluitend gebruiken in buurten waar niet meer dan 30% van de inwoners non-white was. 
De deelnemers ontvingen ondersteuning van woningconsulenten bij het zoeken naar 
woonruimte. In de 20 jaar dat het project heeft gelopen (tot 1998) is vastgehouden aan 
de eis om naar niet-geconcentreerde buurten te verhuizen (Goering et al. 2002).

Tijdens het project zijn ruim 7000 huishoudens verhuisd naar meer dan 100 buur-
ten in de regio Chicago, een bescheiden aantal op de totale hoeveelheid huishoudens 
(100.000) in de Chicaco Housing Unit. De helft verhuisde naar de buitenwijken, de helft 
naar gemengde wijken in de stad. De eerste groep kwam bijna altijd in een buurt 
met minder dan 30% minderheden. De tweede groep kwam veel vaker in een andere 
concentratiebuurt terecht. Een analyse van het programma gericht op langetermijn-
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effecten liet zien dat vooral vrouwen en kinderen van de verhuizing naar de buiten-
wijken profi teerden: zij kregen betere werk- en opleidingsmogelijkheden. Bovendien 
namen contacten tussen witte en zwarte buitenwijkbewoners toe (Rosenbaum 1995). 
Wel bleken de maatregelen tijd nodig te hebben. Uit – weliswaar kleine – steekproe-
ven bleek dat kinderen die zeven tot tien jaar in de buitenwijken woonden minder 
vaak schooluitval vertoonden en vaker naar college gingen dan kinderen die binnen 
de stad Chicago verhuisden. Bovendien hadden hun ouders vaker een voltijds baan 
(Rubinowitz en Rosenbaum 2000). Veel andere steden, zoals Boston, Cincinnati, 
Dallas en Hartford, hebben hun programma gemodelleerd naar het voorbeeld van 
Gautreaux (Rosenbaum 1995). Deze programma’s zijn er in het algemeen in geslaagd 
om deelnemers te ‘desegregeren uit de public housing ghetto’s’ en ze te herhuisvesten 
in middenklassebuurten (Galster en Zobel 1998).

Het evaluatieonderzoek van Gautreaux had echter zijn beperkingen omdat het 
niet experimenteel was opgezet. Selectie-effecten kunnen dan optreden, omdat 
programma-effecten worden geschat door uitkomsten van deelnemers te vergelijken 
met uitkomsten van een zelfgeselecteerde vergelijkingsgroep. Mensen die in de bin-
nenstad blijven kunnen echter in motivatie en capaciteiten systematisch verschillen 
van degenen die meedoen met het programma. Bovendien kunnen beleidsuitvoerders 
deelnemers selecteren op hun geschiktheid om mee te doen (Atkinson 2005). Het is 
dus onbekend of gevonden effecten daadwerkelijk te danken zijn aan het programma; 
daarvoor is een random toewijzing van families in het project nood zakelijk.

Moving to Opportunity
Het succes van het Gautreaux-programma – samen met de toenemende bezorgdheid 
over de hoge mate van etnische en economische isolatie van veel bewoners van public 
housing – inspireerde het Amerikaanse Congres in 1992 een tienjarig experimenteel 
mobiliteitsprogramma op te zetten in vijf grote steden: Moving to Opportunity (mto) 
for Fair Housing. Het programma is tussen 1994 en 1999 uitgevoerd door de Public 
Housing Authorities (pha’s) van Baltimore, Boston, Chicago, Los Angeles en New 
York, gesubsidieerd door hud (hud 2006a). Het verschil met het Gautreaux-pro-
gramma was dat het mto-programma niet expliciet gericht was op zwarte huishou-
dens, maar op huishoudens (met kinderen) met zeer lage inkomens, woonachtig in 
buurten waar minimaal 40% van de inwoners onder de armoedegrens leeft. In de 
praktijk stond de etnische component echter wel centraal: bijna twee derde van de 
deelnemers is Afro-American, bijna een derde Hispanic. Bovendien zijn zeker niet de 
relatief succesvolle gezinnen geselecteerd voor mto: driekwart is afhankelijk van 
een uitkering, de overgrote meerderheid bestaat uit eenoudergezinnen (Joint Center 
for Poverty Research 2001). De belangrijkste motieven van de deelnemers om mee te 
doen zijn angst en criminaliteit: ‘Getting away from drive-by shootings, gang wars 
and drug-related violence’ (Goering et al. 2002: 14). Daarnaast worden tevens de 
wens tot een mooiere woning en betere scholen voor de kinderen aangevoerd.

Een tweede verschil met het Gautreaux-programma is de experimentele opzet van 
mto. Om de effectiviteit van het programma te kunnen bepalen, worden de deel-
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nemers – via een geautomatiseerd lotingssysteem – random verdeeld in drie groe-
pen (zie kader 3.3). De experimentele groep (in het vervolg mto-groep genoemd) 
ontvangt section 8-vouchers (tenant-based) om woonruimte in de particuliere sector 
te kunnen betalen. Hiermee kunnen deze huishoudens de stap zetten uit de sociale 
woningbouw. Deze vouchers mogen ze uitsluitend in buurten met minder dan 10% 
armoede gebruiken.12 Deelnemers krijgen assistentie bij het vinden en succesvol 
bewonen van woonruimte. Er is dus sprake van een combinatie van fi nanciële stimu-
lansen en ondersteunende diensten (housing counseling). Deze mto-groep wordt ver-
geleken met een vergelijkingsgroep die reguliere section 8-vouchers ontvangt zonder 
geografi sche restricties en met de gebruikelijke assistentie van de pha bij het vinden 
van woonruimte. Ten slotte is sprake van een controlegroep in het experiment die de 
gebruikelijke huursubsidie (project-based) blijft ontvangen voor public housing en geen 
vouchers.13

Het doel van het mto-project is de invloed van vouchers in combinatie met housing 
counseling op de woningkeuze en het welbevinden van arme gezinnen vast te stellen. 
In hoeverre maakt de mto-aanpak (naar betere buurt, betere counseling) verschil 
ten opzichte van de routinematige uitvoering van section 8-vouchers? Bovendien 
draagt de controlegroep er toe bij dat de verhuizers kunnen worden vergeleken met 
degenen die in de public housing projects in de concentratiebuurten blijven wonen. In 
totaal doen bijna 5.000 gezinnen in de vijf steden mee (Goering et al. 2002).14 De 
uitkomsten voor de drie groepen worden gedurende tien jaar systematisch gemo-
nitord door middel van het uitvoeren van herhaald surveyonderzoek. Dit maakt het 
project uniek omdat de longitudinale opzet het mogelijk maakt zowel korte- als 
langetermijneffecten van het verhuizen uit concentratiebuurten aan het licht te bren-
gen. Tussen 1994 en 1998 zijn de deelnemers in de drie groepen ingedeeld. Meteen 
bij inschrijving (vóór de verdeling in groepen) vullen de deelnemers een uitgebreide 
baseline survey in en vervolgens vindt herhaald panelonderzoek onder de deelne-
mers plaats. Na tien jaar volgt een laatste survey om de gevolgen van verhuizen op 
lange termijn te kunnen vaststellen. Een van de vereisten van mto is dat de huis-
houdens in de mto-groep een jaar in de lage-inkomensbuurt moeten blijven wonen. 
Daarna zijn ze vrij de vouchers in te zetten waar ze maar willen. Dit maakt het van 
belang te kunnen bepalen of men op de lange termijn blijft wonen in de buurt waar 
men oorspronkelijk terecht is gekomen.

Voucher-projecten kennen allerlei counselingactiviteiten om woningen te zoeken en 
te verhuizen, zoals hulp bij het zoeken naar woningeigenaren die aan deel nemers 
willen verhuren, hulp bij de huizenjacht, informatie verstrekken over woning-
zoekmethoden en deelnemers vervoeren voor bezichtiging van woningen. Inhoud 
en intensiteit van de counseling verschillen sterk tussen verschillende steden. In 
Los Angeles bijvoorbeeld zijn organisaties actief zoals Beyond shelter en On your feet 
die gezinnen helpen zich aan te passen aan de nieuwe buurt, door workshops te 
geven over fi nancieel management, gezinsondersteuning te bieden of meubilair te 
verstrekken. Het succes van dergelijke programma’s is waarschijnlijk deels afhan-
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kelijk van dit soort randvoorwaarden. Deze diensten kunnen er voor zorgen dat 
– veelal zwarte – deelnemers barrières overbruggen om naar ‘witte’ buitenwijken 
te verhuizen. Barrières zijn bijvoorbeeld gebrekkige informatie over woonruimte in 
deze buurten en weerstanden van verhuurders om aan arme zwarte huishoudens te 
verhuren. Onderzoek laat zien dat de deelnemers aangeven in veel gevallen door de 
counseling een huis te vinden (Hanratty et al. 1998). hud heeft eind jaren negentig 
een instantie in het leven geroepen, de Regional Opportunity Counseling, om deelne-
mers meer assistentie te verlenen in het vinden van woonruimte in de buitenwijken.

Evaluatie van mto

Gezien de opzet van het mto-programma zal het geen verwondering wekken dat er 
veel evaluatieonderzoek is gedaan. Dit onderzoek is gericht op twee typen vragen. 
Allereerst de vraag naar de effecten van het programma op de locatiekeuzes van 
deelnemers (de daadwerkelijke woonmobiliteit) en op de kenmerken van de nieuwe 
woning en buurt (waaronder de mate van etnische concentratie). Ten tweede zijn de 
evaluaties gericht op het bepalen van de invloed van buurtkenmerken op het wel-
bevinden van ouders en hun kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gevolgen van 
‘moving up’ voor opleiding, toegang tot werk, gezondheid, criminaliteit en sociaal 
kapitaal. Het merendeel van de evaluaties is gericht op deze individuele uitkomsten. 
Omdat het feitelijk buiten het bestek van dit hoofdstuk valt, zal op dit tweede punt 
slechts in hoofdlijnen worden ingegaan. In kader 3.3 vatten we de belangrijkste 
 kenmerken van de evaluatiestudies samen.

Kader 3.3 Evaluatiestudies Moving to Opportunity (TO)

Onderzoeksopzet
Longitudinaal experimenteel onderzoek; deelnemende gezinnen worden random verdeeld in 
drie groepen: 
1 de experimentele groep krijgt vouchers die alleen gelden voor zogenoemde low-poverty-

areas én assistentie (counseling) bij het vinden van woonruimte in de particuliere sector; 
2 de vergelijkingsgroep krijgt reguliere vouchers maar zonder geografi sche restrictie, én ont-

vangt de gebruikelijke assistentie van een Public Housing Authority; 
3 de controlegroep blijft de huidige project-based assistance voor public housing ontvangen. 
De uitkomsten voor de drie groepen worden gedurende tien jaar systematisch gemonitord met 
herhaald surveyonderzoek (baseline survey bij inschrijving in programma en follow-up surveys); 
het vergelijken van censusgegevens over buurten (etnische samenstelling, buurtkwaliteit e.d.); 
kwalitatief onderzoek onder deelnemers.

Doelvariabelen
1 de feitelijke woonmobiliteit;
2 buurtkenmerken als etnische compositie en criminaliteitscijfers van de vestigingsbuurt;
3 individuele kenmerken zowel van ouders als hun kinderen (bv. onderwijsprestaties, 

 probleemgedrag, werk, gezondheid, sociaal kapitaal).
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Kader 3.3 Evaluatiestudies Moving to Opportunity (TO) (vervolg)

Effectiviteit van de interventie
De maatregel blijkt overwegend effectief: de gezinnen met lage inkomens komen inderdaad 
vaker in betere en wittere wijken terecht en blijven er ook vaker wonen. Zowel de vestigingseis 
als de counseling speelt hierbij een belangrijke rol.
Ook zijn er positieve effecten vastgesteld op individuele kenmerken van ontvangers van de 
 vouchers, zoals inkomen, werk, opleiding van de kinderen, sociaal kapitaal.

Kwaliteit van de evaluatiestudie 
– gerandomiseerd experimenteel design; 
– zeer goed opgezet evaluatieonderzoek, hoewel afzonderlijke evaluaties soms kleinschalig 

zijn in aantal geïnterviewde deelnemers;
– deelnemers geven zich vrijwillig op. Dit zou de uitkomsten kunnen beïnvloeden. Het is echter 

wel zo dat de deelnemers random aan één van de drie groepen worden toegekend. Dit bete-
kent dat de kenmerken van de drie groepen gemiddeld genomen wel gelijk zijn. Ook blijkt 
uit onderzoek dat niet juist de mensen met gunstiger kenmerken deelnemen, het tegendeel 
gebeurt eerder;

– met dit type experimenteel onderzoek kunnen effecten van het voucherinstrument, maar 
ook van buurteffecten op individuele kenmerken, daadwerkelijk worden aangetoond; 

– de longitudinale opzet maakt het bovendien mogelijk effecten op lange termijn te bestu-
deren, zodat bekeken kan worden of degenen die verhuisd zijn blijven wonen in de nieuwe 
buurt en of de nieuwe woonomgeving positief blijft uitwerken op de ontvanger zelf en op 
diens kinderen.

Effecten van mto op korte termijn
De eerste evaluaties van mto waren gericht op de eerste drie jaren van het pro-
gramma. Ze zijn per deelnemende stad uitgevoerd, wat een vergelijking tussen de 
steden heeft bemoeilijkt. Bovendien zijn de evaluaties vaak gebaseerd op vrij kleine 
steekproefaantallen.15

Hieronder bespreken we kort de bevindingen per deelnemende stad.
Uit een vroege evaluatie in Los Angeles blijkt dat zowel de mto-groep als de section 
8-groep (dus de ontvangers van vouchers) veel vaker in buurten met een hogere soci-
aal-economische status terecht komen dan de controlegroep en er ook blijven wonen 
(Hanratty et al. 1998). Opvallend is dat de mto-groep veel vaker naar witte buurten 
verhuist dan de section 8-groep; het verschil in etnische compositie tussen de section 
8-groep en de controlegroep is klein. Dit duidt erop dat de geografi sche eis (om in 
een gebied met minder armoede te gaan wonen) in combinatie met de counseling suc-
cesvol is. Bovendien blijkt dat verhuizen op zich (van zowel de mto-groep als de sec-
tion 8-groep) samengaat met een drastische verbetering in de kwaliteit van de nieuwe 
buurt (gemeten naar criminaliteit, armoede, werkgelegenheid, zie Petit et al. 2000). 
De eerste evaluaties in Boston tonen aan dat de deelnemers een tot drie jaar na intrede 
in het programma een hogere kans hebben om in buurten met lage armoedecijfers te 
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wonen (Katz et al. 2001). De mto-groep komt ook in Boston veel vaker in de buiten-
wijken terecht dan de section 8-groep, hoewel eveneens meer gezinnen in de mto-
groep uiteindelijk niet verhuizen en nog in de oorspronkelijke wijk wonen. Uit de 
evaluatie in New York blijkt een grote vooruitgang in buurtkenmerken voor de mto-
groep. Er wordt echter geen verschil gevonden tussen de section 8-groep en de con-
trolegroep. De auteurs concluderen hieruit dat voucherprogramma’s vooral effectief 
zijn wanneer ze samengaan met aanvullende counseling (Leventhal en Brooks-Gunn 
2003). Bevindingen uit Chicago, ten slotte, laten zien dat de mto-groep en de section 
8-groep een signifi cante verbetering van verschillende aspecten van buurtkwaliteit 
(woning, veiligheid) ondergaan (Rosenbaum et al. 1999). De mto-groep komt beter 
terecht en heeft bovendien meer kans de voorkeur voor een gemengde buurt te reali-
seren, terwijl de section 8-groep veel vaker in zwarte buurten terecht komt, ondanks 
de voorkeur voor een gemengde buurt. Dit is volgens de auteurs een indicatie dat 
counseling belangrijk complementair beleid is bij het verstrekken van woonvouchers. 
Het kan echter ook komen door de eis aan de mto-groep niet in een arme buurt te 
wonen.

In een onderzoekssynthese brengen Goering et al. (1999) de bevindingen samen over 
de eerste vijf jaar van het mto-project in de vijf steden. Daaruit blijkt dat de mto-
groep veel vaker in buurten met weinig armoede terecht komt: 90% van de mto-ver-
huizers kwam in een buurt met maximaal 10% arme huishoudens terecht, tegenover 
12% van de section 8-verhuizers. De mto-groep bleef daarentegen ook vaker wonen 
in de oorspronkelijke arme buurt en verhuisde helemaal niet (lower lease-up rate). Het 
is onduidelijk wat de verklaring is. Misschien ligt die in een gebrek aan aanbod in de 
rijkere wijken, samenhangend met de onwil van verhuurders om aan deze groepen 
te verhuren. Van de mto-verhuizers woont driekwart na enkele jaren nog steeds in 
de buurt met weinig armoede, veel meer dan onder de section 8-groep. Een tot drie 
jaar na de random toewijzing, woont de mto-groep nog steeds in signifi cant minder 
arme en meer etnische gemengde wijken dan zowel de section 8 vergelijkingsgroep 
als de controlegroep. Wat betreft de invloed van counseling: uit onderzoek blijkt dat 
deze de move-up signifi cant verbetert (Goeringer et al. 2002). Kortom, de korteter-
mijneffecten van het mto-programma op het tegengaan van etnische concentratie 
zijn grotendeels positief.

 Daarnaast is gekeken naar de kortetermijneffecten van mto op individuele ken-
merken. Ook hier zien we overwegend positieve resultaten. Verhuizen naar buur-
ten met hogere inkomens leidt tot een signifi cante verbetering van gezondheid en 
welbevinden (Katz et al. 2001; Leventhal en Brooks-Gunn 2003), tot minder gedrags-
problemen en jeugddelinquentie en tot betere schoolprestaties (Ludwig et al. 2000, 
2001a, 2001b). In de eerste drie jaar was echter geen eenduidig effect waarneembaar 
op werk, inkomen en uitkeringsafhankelijkheid (Katz et al. 2001; Petit et al. 2000). 
Effecten lijken duidelijker voor kinderen dan voor hun ouders (Goering et al. 1999). 
Het enige negatieve punt dat juist in de Amerikaanse context een rol speelt, is de 
kans voor de arme bewoners om in relatieve isolatie terecht te komen door gebrek 
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aan openbaar vervoer in de buitenwijken. Ten slotte is er enig onderzoek gedaan 
naar het effect op sociaal kapitaal. De bevindingen lopen uiteen. Verhuizen vermin-
dert niet de relaties met buren. Wel blijken ouders minder vrienden en familie in de 
nieuwe buurt hebben. Kinderen in de mto-groep hebben echter evenveel vrienden in 
de buurt als kinderen in controlegroep (Hanratty et al. 1998).

Effecten van mto op de middellange termijn
In 2002 heeft een nieuwe dataverzameling plaatsgevonden, in alle vijf steden, 
bedoeld om ze met elkaar te vergelijken en een tussenevaluatie te maken van de 
effecten op de middellange termijn. Opnieuw is een stroom onderzoekspublicaties 
en evaluatiestudies gepubliceerd, vooral gericht op individuele effecten, met als 
centrale vraag: heeft verhuizing door het mto-programma de levenskansen van 
de gezinnen verbeterd? Orr et al. (2003) laten in deze tussenevaluatie zien wat de 
invloed van verhuizen naar buurten met minder armoede vier tot zeven jaar later 
betekent voor de 4.200 overgebleven gezinnen.

Ook na een wat langere periode blijkt de mto-groep nog steeds vaker in gebieden 
met minder armoede te wonen dan de section 8-groep (60% versus 30%). Overigens 
is inmiddels een deel van de controlegroep eveneens verhuisd, door andere beleids-
maatregelen, zoals het hope vi-programma (zie § 3.4). Ook blijkt dat gezinnen die 
naar gebieden met minder armoede zijn verhuisd, niet altijd in voornamelijk witte of 
etnische gemengde buurten terecht komen (Orr et al. 2003). Onder de mto-groep die 
verhuisde met vouchers is 60% woonachtig in zwarte wijken. Voor zwarte gezinnen 
in de totale mto-groep (verhuizers en blijvers) heeft het experiment het gemiddelde 
percentage minderheden in de buurt met minder dan 10 procentpunten verminderd. 
Voor de section 8-groep bestaat geen verschil meer.

 Ten tijde van de tussenevaluatie is de mto-groep woonachtig in buurten met 
gunstiger kenmerken: een hogere arbeidsparticipatie, minder gebroken gezinnen, 
een hoger percentage met een afgeronde middelbare schoolopleiding, meer koop-
woningen. Ook de veiligheid en leefbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd. De section 
8-groep is ook beter af, maar veel minder dan de mto-groep. De tevredenheid over 
de buurt en de woningkwaliteit zijn voor de mto-groep sterker verbeterd dan voor de 
section 8-groep. Beide groepen zijn beter af dan de controlegroep.

In deze tijdsperiode heeft het verhuizen naar buurten met minder armoede boven-
dien positieve gevolgen gehad voor de leefsituatie van de verhuizers. Dit geldt voor 
de persoonlijke veiligheid en gezondheid onder volwassenen en delinquentie en 
risicogedrag onder meisjes. Er worden nu echter negatieve effecten gevonden op risi-
cogedrag onder jongens. Ten slotte zijn geen effecten gevonden op de arbeidspartici-
patie. Dat die onder alle groepen steeg heeft echter volgens Orr et al. (2003) vooral te 
maken met externe factoren als de algehele verbetering van de conjunctuur. Effecten 
op onderwijsprestaties van kinderen bleken nauwelijks signifi cant en de kwaliteit 
van de scholen waar de kinderen heen gingen was slechts marginaal verbeterd. Orr 
et al. (2003) vinden het niet verwonderlijk dat op een aantal individuele variabelen op 
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de korte of middellange termijn negatieve effecten zijn gevonden. Dit heeft volgens 
hen vooral te maken met aanpassingsproblemen in de nieuwe woonomgeving. 
Volgens Orr et al. (2003) geven de bevindingen al wel een indicatie van toenemende 
positieve effecten door de tijd.

Er is een groot aantal review artikelen geschreven van bestaand empirisch onder-
zoek. We bespreken hier twee meta-evaluaties naar de effecten van woonmobili-
teitsprogramma’s (Galster & Zobel 1998; Johnson et al. 2002). Deze laten zien dat er 
effecten zijn gevonden van de programma’s op:
– Sociale kenmerken: verhuizers komen in buurten te wonen met minder zwarte 

bewoners, lagere armoedecijfers en vooral veel minder criminaliteit. De zorg, 
door meerdere auteurs uitgesproken, over de isolatie van zwarte bewoners in de 
nieuwe woonomgeving lijkt onterecht. De meeste verhuizers voelen zich thuis in 
de nieuwe buurt.

– Fysieke kenmerken: er treedt een substantiële verbetering op in buurt- en woning-
kwaliteit, veiligheid en tevredenheid met woonomgeving.

– Het voorzieningenniveau: dit is beter in de nieuwe buurt (scholen, politie etc.).
– De ruimtelijke context: hoewel het bewijs gemengd is, lijkt de grotere afstand tot 

werk en de afwezigheid van een auto niet tot een afname in arbeidsmarktmoge-
lijkheden te leiden.

– Individuele kenmerken: huishoudens die meedoen zijn minder afhankelijk van 
een uitkering en zijn gezonder. Tevens presteren de kinderen beter op school en 
vertonen zij minder probleemgedrag.16

Onbeantwoorde vragen en onbedoelde effecten van mto-beleid
In 2008 komt naar verwachting de laatste effectevaluatie uit. Dan pas weten we of 
de effecten van het mto-programma op de lange termijn beklijven. Toch zijn nog 
veel vragen onbeantwoord. Zo is er weinig bekend over de (onbedoelde) effecten van 
voucherprogramma’s op de niet-participanten. Dit geldt allereerst voor de invloed 
van de instroom van mto-gezinnen op ontvangende buurten. Verschillende auteurs 
uiten de zorg dat een te hoge instroom van section 8-gezinnen een buurt kan doen 
omslaan naar grotere sociale problemen (het veel besproken tipping point), maar 
er is weinig empirisch bewijs gevonden van weerstanden in de ontvangende buur-
ten. Alleen in de buitenwijken in een deel van Baltimore is in de eerste evaluaties 
gewag gemaakt van tegenstand uit de buurt (zie Goering et al. 1999). Ook Galster en 
Zobel (1998) stellen dat er tegenstand vanuit de middenklasse kwam uit vrees voor 
sociale problemen en erosie van woonkwaliteit door de instroom van arme bewoners 
in hun midden. Johnson et al. (2002) noemen als mogelijke negatieve effecten dat de 
vraag naar woningen kan afnemen en de huizenprijzen kunnen dalen (waar volgens 
Galster en Zobel (1998) enig bewijs voor is te vinden), kortom, de bestemmingsbuurt 
kan afglijden. Effecten van negatieve beeldvorming en verlaagde huizenprijzen zijn 
vooral te verwachten in de al wat kwetsbare buurten, niet in welvarender buurten 
(Johnson et al. 2002).
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Evenmin is er iets bekend over het effect op de herkomstbuurten, de arme buur-
ten zelf. Wie komen er in de vrijgekomen huizen? De sociale compositie van de 
 herkomstbuurt kan zodanig veranderen dat uitkomsten voor families die achter-
blijven verder verslechteren, bijvoorbeeld doordat centrale fi guren uit de buurt 
wegtrekken en de sociale organisatie en cohesie verslechtert. Bovendien kan het 
wegtrekken van section 8 deelnemers – in combinatie met een gebrek aan investering 
in deze wijken – leiden tot verdere concentratie van de armsten (Popkin et al. 2000). 
Volgens Johson et al. (2002) is geen systematisch onderzoek gedaan naar de effecten 
van voucherprogramma’s op herkomstbuurten. Ook Atkinson (2005) ziet dit als een 
belangrijke tekortkoming van het beschikbare evaluatieonderzoek.

3.3.3 Geografi sche spreiding van sociale woningbouw: scattered-site-projecten
Naast spreiding van bewoners van public housing met mobiliteitsprogramma’s komt 
er in de Verenigde Staten ook beleid voor om de woningbouw zelf te spreiden. 
Deze zogenoemde scattered-site-programma’s begonnen in de Verenigde Staten al 
eind jaren vijftig en namen een grote vlucht in de jaren zeventig. In witte midden-
klassebuurten kwam kleinschalige nieuwbouw om arme zwarte bewoners te 
herhuisvesten in een positievere leefomgeving (Chandler 1992). Het zijn dus unit- of 
project-based subsidie programma’s die het public housing bewoners mogelijk maakt in 
buurten te wonen waar gewoonlijk geen public housing is. Scattered-Site Public Housing 
(ssph) is het meest voorkomend. In ssph gebruikt een lokale housing authority 
federale fondsen om kleinschalige huurwoningenprojecten te kopen of bouwen in 
verschillende wijken verspreid over de stad. Scattered-site kan ook privaat eigendom 
zijn. Dan wordt de bouw van woningen die gereserveerd zijn voor de lage inkomens 
gesubsidieerd in een mixed-income-complex (Galster en Zobel 1998). Scattered-
site-projecten kunnen zowel betrekking hebben op enkele huizen als op grotere 
complexen. Steden met grote ssph-projecten zijn Denver, Portland, Seattle, Chicago, 
Cleveland en Cincinnati.

Uit een analyse in Cleveland blijkt dat de meerderheid van de deelnemers zwart 
was en terecht kwam in voornamelijk witte buurten. Bovendien waren percepties van 
de scattered-site-bewoners positief: zij namen een vooruitgang in buurt, voorzienin-
gen, scholen en arbeidsmarktmogelijkheden waar. Alleen het openbaar vervoer ging 
er niet op vooruit (Chandler 1992). Vergeleken met traditionele public housing-com-
plexen wonen de bewoners van scattered-site-complexen meer etnisch gemengd en zijn 
zij vaker economisch onafhankelijk. De afname van het aantal nieuwbouwwoningen 
is deels verantwoordelijk voor het beperkte succes van geografi sche spreiding van 
public  housing. De conclusie van Chandler (1992) is dan ook dat het effect ervan op 
de afname van segregatie niet substantieel is. Daarvoor is de schaal te klein (veel 
minder grootschalig dan bijvoorbeeld de section 8-programma’s).

Ook het Leased Housing-programma dat liep in de jaren zestig en zeventig, is te 
rekenen tot scattered-site. Private verhuurders kregen van de housing authorities contrac-
ten om personen te accepteren die afkomstig waren uit public housing. De bewoners 
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betaalden het vereiste percentage van hun inkomen aan huur aan de housing autho-
rity. Die betaalde het volle bedrag aan de verhuurder. Het doel van Leased Housing 
was public housing-huurders te integreren in middenklassebuurten. Een evaluatie 
liet zien dat slechts een klein aantal gezinnen door dit programma is geholpen en 
dat etnische barrières niet overwonnen waren. Het programma is inmiddels beëin-
digd (Chandler 1992). Uit een evaluatie van een Leased Housing-programma in San 
Diego bleek eveneens dat het programma slechts gedeeltelijk succesvol was. Het 
programma spreidde de deelnemers inderdaad gelijkmatiger over de stad, maar de 
Leased Housing-woningen bleken toch geconcentreerd in de meer sociaal en etnisch 
gesegregeerde wijken (Roncek en Weinberger 1981).

Een ander scattered-site-project was het Rent Supplement-programma (1966-1973). 
Dit subsidieerde de huren van middeninkomens in nieuwe of gerenoveerde woon-
blokken in de private sector. Het was bedoeld als substituut voor public housing en 
was gericht op etnisch gemengd wonen om stigmatisering tegen te gaan. Ook dit 
programma zette nauwelijks zoden aan de dijk (Chandler 1992).

Het beroemdste scattered-site-project in de Verenigde Staten is zonder twijfel dat in 
Yonkers, een buitenwijk van New York City. Arme zwarte bewoners uit sterk gese-
gregeerde public housing-buurten werden verspreid over zeven nieuwbouwcomplexen 
(public housing) van veertien tot 48 wooneenheden in voornamelijk witte middenklas-
sewijken (De Souza Briggs et al. 1999). De deelnemers werden geselecteerd door 
loting (50% uit bestaande public housing, 50% van de wachtlijst voor public housing). 
De ontstaansgeschiedenis van deze interventie heeft veel stof doen opwaaien. Deze 
ontstond namelijk als gevolg van een gerechtelijke uitspraak die stelde dat het stad-
bestuur van Yonkers doelgericht heeft aangestuurd op etnische concentraties door 
public schools en public housing bij elkaar te bouwen. Yonkers werd in het publieke debat 
vervolgens synoniem met etnische onverdraagzaamheid; er werd zelfs gesproken van 
een ‘Mississippi on the Hudson’ (De Souza Briggs et al. 1999: 32). De rechter verplichtte 
het stadsbestuur public housing in de witte buitenwijken van Yonkers te bouwen. Dit 
leidde tot veel oppositie onder witte bewoners: het zogenoemde nimby-effect trad 
op (Not In My Back Yard). Bewoners van de ontvangende buurt waren voornamelijk 
bang voor een daling van de huizenprijzen – een belangrijk issue in de Verenigde 
Staten – als gevolg van zogenaamde panic sales en white fl ight. Een analyse van De 
Souza Briggs et al. (1999) op de effecten op de ontvangende buurten in Yonkers laat 
echter zien dat, ongeacht een enkele panic sale, de huizenprijzen niet structureel zijn 
gedaald, er geen noemenswaardige witte vlucht is opgetreden en de gepercipieerde 
sociale cohesie in de buurt niet noemenswaardig is verminderd. Een analyse van de 
effecten op de verhuizers zelf concludeert dat deze grotendeels positief zijn: de ver-
huizers hadden meer kans op werk en een hoger inkomen dan degenen die in public 
housing bleven. Er treedt echter geen noemenswaardig contact tussen de nieuwe en 
oude bewoners op (Galster en Zobel 1998).
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3.3.4 Culturele en religieuze infrastructuur
Een andere manier waarop overheden rekening kunnen houden met etnische 
minderheden, is door woonarrangementen aan te bieden voor de extended family. 
Hier is Singapore weer een fraai voorbeeld van extreem doorgevoerde planning. 
De Singaporese overheid wil de familiebanden in ere houden en heeft daar sinds 
1978 maat regelen voor ontworpen, zoals de multi-tier family housing scheme voor 
het samenwonen van drie generaties (Sin 2002). Met een multi-generational fl ats-
campagne probeerde men de bevolking te doordringen van het belang van deze 
woonarrangementen.

Ander interessant initiatief in Singapore is het Joint Balloting Scheme, dat ouders en 
hun getrouwde kinderen in staat stelt gezamenlijk in te schrijven op woningen die 
dichtbij elkaar liggen, maar niet in hetzelfde woonblok: intimacy at a distance.

Een methode die ook in Singapore wordt toegepast is met de locatie van culturele en 
religieuze gebouwen etnische spreiding te sturen (Sin 2002). Het zal geen verwon-
dering wekken dat er in de stadstaat sprake is van exacte planningsstandaarden als 
leidraad voor de minimumvoorzieningen aan kerken, tempels en moskeeën (om 
precies te zijn: 1 kerk per 12.000 woningen, 1 Chinese tempel per 9.000 woningen, 
1 moskee per 20.000 woningen en 1 Hindu-tempel per 90.0000 woningen).

Uit onderzoek van Lai (1995) blijkt dat minderheidsgroepen in Singapore best 
met andere etnische groepen willen wonen als er een minimum aantal co-ethnics 
(liefst familieleden) in de buurt woont en er culturele en religieuze voorzieningen 
als markten, winkeltjes en tempels in de nabijheid zijn. Singapore is natuurlijk een 
maatschappij met veel bevolkingsgroepen waarin familie centraal staat, maar toch 
is de bevinding ook in de Europese context relevant. Om het voor minderheidsgroe-
pen aantrekkelijk te maken in de buitenwijken te gaan wonen, helpt het de mogelijk-
heid aan te bieden dicht bij ouders of kinderen te wonen. Hetzelfde geldt voor de 
aanwezigheid van culturele en religieuze voorzieningen. Veel vooral oudere Turken 
en Marokkanen in Nederland gaan voor hun contacten dagelijks of wekelijks naar 
markt, moskee of theehuis. Als die ook in buitenwijken staan, zijn etnische minder-
heden eerder geneigd uit concentratiewijken weg te trekken. Uit onderzoek in Neder-
land blijkt dat voorzieningen nauwelijks een rol spelen bij de buurtkeuze (Bolt 2001), 
maar dit heeft veel te maken met de relatief kleine afstanden in Nederlandse steden.

3.3.5 Conclusie: instroom etnische minderheden in witte wijken?
In deze paragraaf is gekeken naar maatregelen die hetzij instroom van etnische min-
derheden in witte wijken beogen, hetzij, in het geval van het aanbodmodel in Enge-
land (Choice Based Lettings), een gelijkmatiger spreiding van etnische minderheden over 
de gehele stad. Een aantal zaken valt daarbij op. Allereerst lijkt de grotere keuzevrij-
heid in het Britse aanbodmodel in Engeland voor meer spreiding te zorgen, anders 
dan in Nederland. Een verklaring kan liggen in de intensieve begeleiding van kwets-
bare groepen huurders die in het Britse stelsel is ingebouwd, zodat ook minderheden 
die de taal slecht spreken het voor hen ingewikkelde systeem kunnen gebruiken.
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Er is een parallel met het Amerikaanse vouchersysteem, waar de ruimere 
 keuzevrijheid voor vouchergebruikers leidt tot een instroom in wittere wijken en 
de begeleiding er voor zorgt dat deelnemers barrières overbruggen om naar witte 
 buitenwijken te verhuizen. Ook de vestigingseis – dat vouchers uitsluitend in de 
welvarender buurten mogen worden ingezet – lijkt te werken.

Dat begeleiding effectief is in het vinden van een woning buiten de concentratie-
gebieden in de grote steden, bewijst ook het Project Stockholm, dat nieuw aangekomen 
immigranten in de grote steden wijst op betere huisvesting in omliggende gemeen-
ten. Ten slotte verdient een aantal maatregelen in Singapore vermelding. Door cul-
turele en religieuze infrastructuur te spreiden en woonarrangementen aan te bieden 
die rekening houden met familiebanden (zoals het gezamenlijk kunnen inschrijven 
van ouders en hun getrouwde kinderen op woonruimte in dezelfde buurt) kan het 
voor minderheden aantrekkelijker worden in buitenwijken te gaan wonen.

Naast het spreiden van bewoners van public housing met behulp van vouchers, 
wordt in de Verenigde Staten ook beleid gevoerd om de huisvesting zelf te spreiden. 
In de Verenigde Staten werken zogenoemde scattered-site-programma’s aan kleinscha-
lige sociale woningbouw in witte middenklassebuurten of aan het vrijmaken van 
al bestaande private huurwoningenprojecten in deze buurten voor bewoning door 
kansarme huishoudens. Maatregelen als woonvouchers, maar ook scattered-site-
projecten, zijn succesvol voor de individuele mobiliteit van kansarme zwarte bewo-
ners. Zij komen veel vaker in een minder etnisch geconcentreerde wijk terecht. 
Hoewel de programma’s op individuele mobiliteit zijn gericht, kunnen ze ook op 
macroniveau tot desegregatie leiden. Veel hangt af van de schaal waarop vouchers 
worden ingezet en van welke bewoners er voor in de plaats komen in de binnenstede-
lijke sociale woningbouw.

3.4 Een combinatie van vouchers en herstructurering: hope vi

Bij interventies als herstructurering besteden beleidsmakers doorgaans weinig 
aandacht aan de vraag waar de arme huishoudens uit etnische minderheden naar 
toe moeten. Andersom is in beleid om bewoners in concentratiewijken naar de 
buitenwijken te lokken weinig aandacht voor de vraag wat er met de herkomstbuur-
ten gebeurt. Dit gebeurt wel in de Verenigde Staten in een combinatie-interventie 
als hope vi (Housing Opportunities for People Everywhere). In 1992 startte hud met het 
hope vi-beleid. Het doel is public housing projects in zeer arme, veelal zwarte buurten 
te vervangen door mixed-income housing en tegelijkertijd woonvouchers te verstrekken 
om oorspronkelijke bewoners te bewegen woonruimte te huren in de private sector 
buiten deze buurten, ook wel vouchering out genoemd (Atkinson 2005). Het wegtrek-
ken van section 8-deelnemers – samengaand met een gebrek aan investering in deze 
wijken – leidt tot verdere concentratie van de armsten (Popkin et al. 2000). Om dit 
te vermijden zijn maatregelen nodig zoals mixed-income-projecten. Door herstruc-
turering en verbetering van de buurt hoopt men ‘duurzame gemeenschappen’ te 
bouwen en segregatie tegen te gaan (Clampet-Lundquist 2004). De National Commis-
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sion on Severely Distressed Public Housing heeft 86.000 wooneenheden (op een totaal 
van 1,3 miljoen) aangewezen als ernstig achtergebleven, wat voor Amerikaanse 
begrippen nog vrij kleinschalig is. Toch is het een zeer prestigieus project waarmee 
veel geld gemoeid is. De Local Housing Authorities in 100 Amerikaanse steden gebrui-
ken hope vi-fondsen om te herstructureren (Clampet-Lundquist 2004). Sinds 1992 
zijn in 1666 steden hope vi-subsidies verstrekt; 63.000 woningen zijn inmiddels 
gesloopt en 20.000 opgeknapt. Veel projecten hebben fraaie architectuur en mooie 
laagbouw met tuinen. Sommige projecten hebben architectuurprijzen gewonnen.

Herkomstbuurten
Evaluaties (met behulp van census gegevens) laten zien dat buurtkenmerken van de 
geherstructureerde wijken zelf verbeterd zijn. Het gaat dan niet alleen om de fysieke 
omgeving, maar ook om gunstiger armoedecijfers, werkloosheidspercentages en 
criminaliteit. De keerzijde is echter een verlies aan sociale verbanden en onderlinge 
steun in de herstructureringswijken door verhuizing van een deel van de bewoners 
(Atkinson 2005; Popkin et al. 2000). Dit pakt vooral negatief uit voor de meest kwets-
bare oorspronkelijke bewoners, die vaak niet kunnen terugkeren in de mixed-income-
projecten waar nog maar beperkt plaats is. Door kwesties als huurachterstanden 
komen zij meestal niet in aanmerking voor vouchers. Ze zijn dus min of meer aan 
hun lot overgelaten en het is onduidelijk waar ze uiteindelijk terecht komen, wellicht 
zelfs op straat (Popkin et al. 2000). Ook Varady en Walker (2003) concluderen – op 
basis van een review-onderzoek naar de effecten van verschillende typen voucherpro-
gramma’s – dat een deel van de arme populatie in hope vi-gebieden (vaak eenou-
dergezinnen met meervoudige sociale problemen) niet de capaciteiten heeft om de 
vouchers te gebruiken.

Bestemmingsbuurten
Door herstructurering van Amerikaanse wijken zijn veel minder woningen overge-
bleven voor sociale woningbouw dan oorspronkelijk. Dit betekent dat lang niet ieder-
een kon terugkeren. Bewoners hadden de keuze voor woonvouchers om in de private 
sector te gaan wonen of voor public housing in andere gebieden. Ook naar de ervarin-
gen van huishoudens die zijn geherhuisvest is onderzoek gedaan. Een belangrijke en 
goed uitgevoerde evaluatie is die van Kingsley et al. (2003), een van de weinige lande-
lijke onderzoeken naar de effecten van vouchering out op de ruimtelijke verdeling van 
bewoners. Het onderzoek is gehouden onder ruim 4.000 huishoudens die in 2000 
zijn geherhuisvest vanuit 73 hope-gebieden in 48 steden. Uit het onderzoek bleek 
dat een derde van de huishoudens die weg moesten, gebruik maakte van vouchers; 
de helft koos voor andere public housing-complexen, meestal in een vergelijkbare 
arme buurt. De vouchergebruikers kwamen in meerderheid terecht in buurten met 
lagere armoedecijfers dan waar ze vandaan kwamen (van gemiddeld 61% naar 27%). 
Een effect op het verminderen van etnische concentratie werd ook gevonden, maar 
minder uitgesproken: van 88% naar 68%. Het effect verschilde echter sterk tussen de 
steden onderling. In steden als Baltimore en Cincinnati vond een afname van 40 pro-
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centpunten plaats, maar in Chicago, Detroit en Los Angeles betrof het nog geen 10 
procentpunten. Opvallend is voorts dat vooral veel Afro-American vouchergebruikers 
in zwarte middenklassebuurten zijn gaan wonen (gebieden met lage armoede, maar 
hoge etnische concentratie).

De veelgehoorde zorg over het clusteren van deze vouchergebruikers (zowel de 
hope als reguliere section 8 bij elkaar) bleek onterecht. De meeste verhuizers sprei-
den zich over veel verschillende buurten in plaats van in een paar wijken bij elkaar 
te gaan wonen. Gemiddeld genomen maken zij enkele procenten uit van de totale 
bevolking in de buurt (Kingsley et al. 2003; zie ook Varady en Walker 2003). De ver-
deling wordt dus meer gekarakteriseerd door spreiding dan door concentratie. In 
een paar buurten is wel clustering te vinden. Een percentage van 10% wordt dan als 
substantieel gezien. Dit geldt bijvoorbeeld in sommige buurten in Atlanta, Chicago 
en Boston. Clustering komt het meest voor in buurten met relatief hoge armoede-
cijfers en een hoge mate van etnische concentratie.

Uit onderzoek in Philadelphia bleek dat ruim de helft van de bewoners koos voor 
vouchers, een derde voor public housing en 12% voor scattered-site-projecten (Clam-
pet-Lundquist 2004). De vouchergebruikers hebben relatief de meeste vrijheid in 
de keuze voor de buurt. Toch blijkt uit dit onderzoek dat weinigen kiezen voor de 
buitenwijken of de middenklassebuurten in de stad. Een deel van de verklaring wordt 
gezocht in de counseling (de housing agencies hebben geen kennis en ervaring met bui-
tenwijken) en voorkeuren van bewoners (onbekendheid met buitenwijken, te ver weg 
beoordeeld). Toch komen voucherverhuizers in een signifi cant etnisch gemengdere 
wijk terecht, die minder arm is en stabieler qua verhuisbewegingen dan de verhui-
zers naar andere public housing-projecten (Clampet-Lundquist 2004). Ook in Atlanta 
blijken vouchergebruikers in sociaaleconomisch opzicht in betere buurten terecht te 
komen (Boston 2005). Goetz (2005) brengt daar echter tegenin dat zij weliswaar in 
betere buurten terecht kwamen, maar dat deze buurten altijd nog veel slechter zijn 
dan gemiddeld.

Uit een onderzoek van Varady en Walker (2000) in vier steden in de Verenigde Staten 
naar vouchering out (wat in tegenstelling tot mto zonder geografi sche restricties is 
en met een bescheiden mate van counseling) bleek dat de meeste bewoners inderdaad 
hun woonomstandigheden verbeterden. De meerderheid bleef echter in meer dan 
gemiddeld gesegregeerde wijken wonen. De gemiddelde (vrijwillige) counseling had 
weinig effect op de woningzoektocht. De auteurs concluderen dat het onredelijk is 
te verwachten dat huishoudens die vouchers krijgen in een nieuwe en onbekende 
omgeving gaan wonen (zeker niet mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer) 
zonder intensieve hulpverlening en aanmoediging. In Amerika betekent verhuizing 
naar een buitenwijk immers een veel grotere afstand tot de oorspronkelijke woon-
omgeving dan in Nederland.

Bovendien blijkt uit analyses van bijvoorbeeld Goetz (2002) naar het verschil 
tussen vrijwillige (zoals mto) en onvrijwillige (zoals hope vi) programma’s, dat 
verplichte vouchering out in het kader van herstructurering minder gunstige uit-
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komsten heeft. Het onderzoek is uitgevoerd in Minneapolis onder ruim 600 vou-
chergebruikers voor en na hun verhuizing. Het mooie aan de evaluatie is dat beide 
typen vouchergebruikers kunnen worden onderscheiden. Op zichzelf komen beide 
groepen in betere buurten terecht dan waar ze woonden (minder minderheden, 
minder armoede), maar de ‘verplichte’ verhuizers komen in buurten met een signifi -
cant hoger percentage minderheden en meer achterstandsproblemen terecht dan de 
‘vrijwillige’ deelnemers. Bij verplichte verhuizing spelen diverse problemen. Aller-
eerst kunnen mensen die tegen hun zin verhuizen aanpassingsproblemen krijgen en 
daarom al snel weer doorverhuizen. Uit onderzoek blijkt dat velen zwakke bindin-
gen hadden met de nieuwe buurt en zodra het kon weer zouden verhuizen (Varady 
en Walker 2003). Ten tweede betreft het vaak een verhuizing naar een nabijgelegen 
andere arme zwarte wijk. Verplichte verhuizingen lijken etnische concentraties dus 
minder (blijvend) tegen te gaan dan vrijwillige verhuizingen zoals in het Moving to 
Opportunity-programma.

Het lijkt dus belangrijk om in dergelijke programma’s met de voorkeuren van 
verhuizers uit etnische minderheidsgroepen rekening te houden. Veel bewoners uit 
etnische minderheidsgroepen geven in enquêteonderzoek aan dat zij het liefst in 
een gemengde wijk wonen, maar wel dicht bij vrienden en familie, in de buurt van 
etnisch en religieuze voorzieningen en met openbaar vervoer naast de deur. Respon-
denten die naar ‘witte’ buurten verhuizen hebben een aantal barrières te slechten, 
zoals de angst voor discriminatie of het gevoel er simpelweg niet thuis te horen. 
Bovendien speelt mee dat zij denken dat de huizen er toch te duur zijn. In dat opzicht 
kan intensieve begeleiding en voorlichting een belangrijke rol spelen, zoals uit eva-
luatie van voucherprogramma’s blijkt. Het kan helpen deze groepen in ieder geval op 
het idee te brengen dat een woning in een buitenwijk ook voor hen is weggelegd.

Conclusie: hope vi

Het lijkt kansrijk om vouchering out van kansarme bewoners te combineren met het 
aantrekken van kansrijkere bewoners in mixed-income projecten, zoals in hope vi. 
De projecten hebben een positieve invloed uitgeoefend op het tegengaan van zowel 
etnische als sociaaleconomische concentratie. Toch komen vouchergebruikers 
nog steeds in zwartere omgevingen terecht dan gemiddeld. Dit heeft onder andere 
te maken met het feit dat mensen er niet snel voor kiezen in een totaal onbekende 
omgeving terecht te komen waar ze niemand kennen. Het maakt het belang van 
begeleiding en een geïnformeerde keuze groot. Wanneer de ondersteuning niet 
krachtig genoeg is, lukt het niet. Bovendien zijn er auteurs die stellen dat één 
verhuizing niet genoeg is: deconcentratie is een proces van meerdere verhuizingen 
(bv. Kingsley et al. 2003). Ook wordt in de literatuur gewezen op het gevaar dat de 
allerarmsten alsnog buiten de boot vallen, omdat het aanbod voor hen kleiner wordt 
en wachtlijsten dientengevolge langer.
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3.5 Conclusies

Veel landen voeren beleid om concentraties van etnische minderheden tegen te gaan. 
Anders dan in Nederland is etniciteit in het buitenland vaak wel het aangrijpings-
punt om de spreiding van etnische minderheden te bevorderen. In tabel 3.1 vatten we 
de besproken interventies nog eens samen en geven we aan in hoeverre het beschik-
bare evaluatieonderzoek uitspraken toelaat over de effecten ervan op het tegengaan 
van etnische concentratie.

We kunnen een aantal lessen trekken uit dit buitenlandse onderzoek, allereerst 
over de uitvoering en kwaliteit van evaluatieonderzoek. Hoewel ook in het buiten-
land evaluatiestudies vaak onvoldoende aandacht hebben voor de uitkomsten en 
meer gericht zijn op beleidsprocessen, zijn er veel vaker dan in Nederland daadwer-
kelijk effectevaluaties uitgevoerd, die doorgaans ook van betere kwaliteit zijn. Dit 
geldt vooral voor de Angelsaksische landen. Een fraai voorbeeld van een evaluatie-
studie volgens de regels der kunst is het onderzoek naar Moving to Opportunity, een 
experimenteel onderzoek met een gerandomiseerd design. Doordat het onderzoek 
experimenteel is opgezet, biedt het een unieke mogelijkheid om te bekijken of 
doelbereiking het gevolg is van invoering van de maatregel en of het uitreiken van 
vouchers dus effectief is, niet alleen op de korte termijn maar ook nog jaren na ver-
huizing. Ook het al in de jaren zeventig uitgevoerde onderzoek met voor- en name-
ting bij invoering van quotering in Birmingham en het recente evaluatieonderzoek 
van het aanbodmodel (Choice-Based Lettings) in een aantal Britse steden verdienen 
vermelding.

Deze evaluatiestudies maken tegelijkertijd wel duidelijk hoe moeilijk het is om 
conclusive evidence te verkrijgen over de effectiviteit van beleidsinterventies. De sociale 
werkelijkheid is daarvoor in veel gevallen te weerbarstig. Toch is het de enige manier 
om zicht te krijgen op de effecten van het beleid en verdient dergelijk onderzoek ook 
in Nederland navolging.

Tabel 3.1
Overzicht van interventies en indicaties voor effectiviteit

interventie waar leidt tot etnisch meer gemengde wijken? 

1. toegang belemmeren

quotering instroom 
rechtstreeks uit 
buitenland

België, Zweden, 
Denemarken, Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland

effect onbekend – er zijn aanwijzingen dat 
effectiviteit gering is omdat vluchtelingen alsnog 
naar grote steden trekken.

quotering op wijkniveau Frankfurt am Main, 
Birmingham, Kopenhagen, 
New York,
Singapore

maatregelen in veel gevallen juridisch onhoudbaar; 
in Birmingham wel enig effect op etnische 
spreiding, maar tegen woonwensen van etnische 
minderheidspopulatie; in Singapore nauwelijks 
effect.

Bron: SCP (2007)
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Tabel 3.1 (vervolg)

interventie waar leidt tot etnisch meer gemengde wijken? 

Frankfurter Vertrag Frankfurt am Main door neveneffecten als leegstand doelstelling niet 
goed haalbaar.

verborgen quota Frankrijk, België,
Duitsland, Zweden

effect op etnische concentraties onbekend.

2. autochtonen naar concentratiewijken

herstructurering Denemarken, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden, België, 
Duitsland,
Frankrijk

effecten grotendeels onbekend en gericht op andere 
doelvariabelen; voor zover vast te stellen weinig 
deconcentratie zichtbaar, maar meeste projecten 
nog volop in ontwikkeling.

mixed-income-
projecten

Verenigde Staten vooral effect op inkomenssegregatie, soms ook 
op etnische segregatie; succes afhankelijk van 
voorwaarden als gunstige ligging, kritieke massa, e.d.

multicultureel bouwen
en wonen

Duitsland, Oostenrijk hooguit etnische menging op kleine schaal; veel 
meer symbolische waarde, projecten trekken de al 
welwillende autochtonen.

woningtoewijzing aan 
kansrijkere bewoners

Denemarken, Zweden effect onbekend.

stimuleren eigen of 
gezamenlijk woningbezit

Duitsland, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden

effect grotendeels onbekend; lijkt vooral etnische 
middenklasse te trekken, dus eerder tegengaan 
inkomenssegregatie dan etnische segregatie.

gentrifi cation verschillende stadswijken 
in Verenigde Staten en 
Europa

zeer plausibel dat het segregatie tegengaat; er lijkt 
echter minder verdringing van etnische minderheden 
dan van arme witte bewoners op te treden.

3. etnische minderheden naar witte wijken

choice-based lettings Verenigd Koninkrijk desegregerend effect aangetoond, door toegenomen 
keuzevrijheid op de huurmarkt en begeleiding van 
huurders uit etnische minderheden.

project Stockholm Stockholm treedt verhuizing buiten grote stad op, maar geen 
grootschalig effect op etnische segregatie.

Housing Assistance 
Program/Gautreaux/MTO

Verenigde Staten treedt verhuizing uit concentratiewijken op, die 
ook duurzaam blijkt; vestigingseis en counseling 
spelen belangrijke rol; onbekend wat effect op 
herkomstbuurt is. 

scattered site Verenigde Staten treedt verhuizing uit concentratiewijken op, maar 
geen grootschalig effect op etnische segregatie.

rekening houden met 
familiebanden

Singapore effect onbekend.

culturele/religieuze 
infrastructuur spreiden

Singapore effect onbekend.

4. combinatie-interventie

HOPE VI Verenigde Staten positief effect op tegengaan etnische én 
sociaaleconomische concentratie in zowel 
herkomst- als bestemmingsbuurt.

Bron: SCP (2007)
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Wat lijkt nu op basis van onze inventarisatie kansrijk en waarom? Veelbelovend zijn 
voucherprogramma’s, juist omdat zij erop gericht zijn arme bewoners, vaak afkom-
stig uit etnische minderheidsgroepen, naar betere woonomgevingen te verplaatsen. 
Vouchergebruikers komen inderdaad in buurten te wonen met minder armoede, 
minder etnische concentratie en vooral veel minder criminaliteit. Ook scattered-
site-projecten zijn succesvol voor de individuele mobiliteit van kansarme minder-
heidsgroepen. Hoewel beide type programma’s in eerste instantie op individuele 
mobiliteit gericht zijn kunnen ze op macroniveau tot spreiding en desegregatie 
leiden. Veel hangt af van de schaal waarop de programma’s worden ingezet en van 
welke bewoners er voor in de plaats komen in de binnenstedelijke sociale woning-
bouw. Dat laatste maakt een combinatie-interventie als hope vi – waarin vouchering 
out van kansarme bewoners samengaat met het aantrekken van kansrijkere bewoners 
in mixed-income projecten – kansrijk.

Mixed-income-projecten lijken succesvol in de zin dat er inderdaad meer menging 
van inkomensgroepen plaatsvindt. Of een betere etnische mix wordt bereikt is gro-
tendeels onbekend. Een nadeel van deze projecten is dat het verloop onder de hogere 
inkomensgroepen hoog ligt: het zijn vaak een- of tweepersoonshuishoudens die er 
meestal slechts maar kort wonen. Uit evaluaties van mixed-income-projecten blijkt dat 
een aantal voorwaarden essentieel is om daadwerkelijk hogere inkomensgroepen 
te trekken: een goede locatie, een aantrekkelijke architectuur en goed toezicht. Het 
werkt bovendien het beste als er voldoende woningen zijn voor de hogere inkomens 
zodat er een kritieke massa is: mensen met hogere inkomens worden eerder over de 
streep getrokken als zij niet de enigen zijn. Tevens lijkt het er op dat projecten meer 
kans van slagen hebben als er naast de hogere en lage inkomensgroepen meer mid-
deninkomens in het project betrokken zijn. Dit verkleint de tegenstellingen.

Van een aantal maatregelen is onduidelijk of enig effect op de bevolkingssamen-
stelling is te voorzien. Dit geldt zeker voor herstructureringsmaatregelen. Dat wil 
niet zeggen dat er geen positieve effecten zijn. De leefbaarheid en veiligheid in buur-
ten lijken er zeker door te verbeteren. Tevens komen er kwalitatief betere woningen 
tot stand. Of ook een betere etnische mix wordt bereikt is grotendeels onbekend, 
ook omdat het meestal geen expliciete doelstelling van beleid is in de door ons 
onderzochte landen. Vaak zullen de projecten juist de etnische middenklasse naar de 
opgewaardeerde buurt trekken (of voor de buurt behouden) en dus tot menging van 
inkomensgroepen en niet van etnische groepen leiden.

Quotering lijkt niet goed te werken, voornamelijk omdat het tegen de voorkeur 
van mensen ingaat en ‘ontduiking’ kan uitlokken (bv. indirecte vestiging of in een 
direct aangrenzende buurt gaan wonen). Zelfs in een land als Singapore zorgen deze 
factoren ervoor dat quotering nauwelijks effectief is. Bovendien is dit beleid moeilijk 
te handhaven als leegstand optreedt in de minder aantrekkelijke gebieden, waar zich 
toch de woningvoorraad bevindt waarop veel kansarme minderheidsgroepen uitein-
delijk zijn aangewezen. Ten slotte is er nog het spanningsveld tussen quoteringsmaat-
regelen en discriminatie. Quota instellen om bepaalde categorieën uit te sluiten staat 
op gespannen voet met de gelijke toegang van burgers tot woningen en buurten.
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Dat bepaalde interventies in de Verenigde Staten lijken te werken, wil niet zeggen 
dat dit ook in Nederland het geval zou zijn. De context speelt een belangrijke rol. 
De mobiliteitsgeoriënteerde aanpak in de Verenigde Staten lijkt bijvoorbeeld in de 
Nederlandse context niet zo snel denkbaar. Deels komt dit doordat in Nederland 
de sociale-huursector veel groter is dan de private huursector. Ondanks de mogelij-
kerwijs beperkte toepasbaarheid van buitenlandse interventies in de Nederlandse 
situatie, zijn wel een aantal voorwaarden te destilleren om projecten te laten werken. 
Zo is het belangrijk om bij desegregatiebeleid te anticiperen op onbedoelde effecten, 
zoals leegstand of verdringing. Juist dergelijke onbedoelde effecten zorgen ervoor 
dat bepaalde maatregelen niet of minder goed werken. In het buitenlandse beleid 
is men zich er bijvoorbeeld, meer dan in Nederland, van bewust dat interventies op 
de woningmarkt een hele keten van verhuisbewegingen op gang kunnen brengen 
(verdringing). Wanneer je hoge inkomens naar concentratiewijken wilt trekken, is 
het dus van belang na te denken wat er moet gebeuren met de lage inkomensgroepen 
die er wonen. Ook moeten beleidsmakers zich er van bewust zijn dat beleid dat sterk 
indruist tegen de woonwensen van bewoners een geringere kans van slagen heeft 
en dat beleidsmaatregelen voor kansarme bewoners doorgaans gebaat zijn bij een 
goede en intensieve begeleiding van deze groep.
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Noten

1 De term autochtoon wordt vooral in Nederland gebruikt. In de Angelsaksische context is 
het gebruikelijk te spreken over de ‘witte’ bevolking.

2 Overigens deed Birmingham ook vóór deze maatregel al van zich spreken door alleen 
woningzoekenden toe te laten die een vijf jarig residence qualifi cation hadden. 

3 Husock (1992) betoogt dat het project hoe dan ook tot mislukken gedoemd was omdat er 
tijdens de regering-Carter op grote schaal huursubsidie (section 8) aan de arme bewoners 
werd toegekend. In 1990 heeft inmiddels 90% van de bewoners huursubsidie. Starrett 
City had zodoende niet meer de mogelijkheid huurders te selecteren op basis van hun 
vermogen te betalen en kwam het er uiteindelijk op neer dat de keuze overbleef tussen 
‘a project dominated by white poor and one dominated by black poor’. Meer in het algemeen 
stelt Husock dat het bouwen van low-income projects in middenklassebuurten leidt tot het 
verengen van het probleem tot een etnisch probleem en niet tot één van sociale klasse. 
Het gevolg is dat de witte middenklasse intoleranter wordt zelfs ten opzichte van zwarte 
huizenkopers uit de middenklasse, terwijl die anders zonder problemen in de buurt 
zouden worden opgenomen.

4 Dit wordt berekend aan de hand van een prognose van de snelheid waarmee nieuwe huis-
houdens worden gevormd.

5 In Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk gaat het echter ook om buurten in of net 
buiten het stadscentrum (Alterman 1995).

6 Het gaat om verschillende soorten binnenstedelijke gebieden. In eerste instantie ging 
het vaak om binnenstadsbuurten. Meer recentelijk zijn het steeds vaker grootschalige 
wooncomplexen aan de randen van de stad.

7 Wat betreft dit laatst punt gaat het niet alleen om activiteiten om bewoners bij herstruc-
turering te betrekken, maar ook om het versterken van de sociale cohesie en het integre-
ren van bewoners in lokale gemeenschappen.

8 Andere variabelen in de evaluatie waren bijvoorbeeld het imago van de buurt, verhuisper-
centages, perceptie van fysieke omgeving en sociale relaties in de buurt, de economische 
ontwikkeling van de buurt en voorzieningen.

9 Daarnaast maakt Atkinson (2004) gewag van een aantal andere negatieve gevolgen van 
gentrifi cation. De belangrijkste zijn – interetnische – confl icten tussen oude en nieuwe 
bewoners in de buurt – een centraal thema van empirisch gentrifi cation-onderzoek – en 
criminaliteit. Wat betreft dat laatste zijn de bevindingen gemengd. Uit sommige onder-
zoeken komt een vermindering van de criminaliteit naar voren (criminele elementen 
verdwijnen uit de wijk), terwijl andere studies juist meer criminaliteit vinden (meer 
gelegenheid door de aanwezigheid van rijkere huishoudens). Een laatste genoemd gevolg 
van gentrifi cation is een lagere bevolkingsdichtheid in de wijk en een groter beslag door 
welvarender huishoudens op lokale uitgaven. 

10 In de Verenigde Staten zijn er behalve de hier besproken tenant-based vouchers zeer veel 
verschillende voucherprogramma’s op de woningmarkt. Het idee achter al deze pro-
gramma’s is arme gezinnen fatsoenlijke woonruimte in de particuliere sector te bieden 
(hud 2006b). Andere vormen van vouchers zijn conversion vouchers voor gezinnen die in 
public housing wonen die gesloopt wordt, homeownership vouchers voor de aanschaf van 
een huis (bijdrage in hypotheek) en family unifi cation vouchers voor families die bij gebrek 
aan adequate huisvesting niet bij elkaar wonen. Ook bestaan welfare to work vouchers voor 
gezinnen die dringend behoefte aan woonruimte hebben om werk te kunnen krijgen of 
houden. Woningcorporaties werken bij deze laatste vorm samen met uitkeringsinstan-
ties om te zorgen dat woningsubsidies gecombineerd worden met bijvoorbeeld arbeids-
markttraining en kinderopvang.
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11 En bovendien nog eens 1,5 miljoen huishoudens in privately owned assisted projects. 
12 Dit zijn buurten waarin (op basis van censusberekeningen) minder dan 10% van de bevol-

king onder de armoedegrens van 1989 leeft.
13 Project-based subsidie wordt alleen verstrekt als men in het specifi eke project gaat wonen, 

terwijl tenant-based subsidies door de huurder kunnen worden meegenomen.
14 Er waren wat aanvullende vereisten voor deelnemers: kind jonger dan 18 jaar; geen huur-

achterstanden; geen criminele achtergrond.
15 Voor een overzicht van de veelheid aan onderzoek in deze eerste fase zie Joint Center for 

Poverty Research (2001).
16 Johnson et al. (2002) wijzen er op dat het niet alleen buurteffecten zijn (verhuizen naar 

een meer welvarende buurt heeft betere scholen en andere voorzieningen tot gevolg), 
maar ook rolmodeleffecten (goed voorbeeld van nieuwe buurtbewoners doet volgen).
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4 Interetnische contacten bevorderen in Nederland

Henrieke Wubs en Jaco Dagevos

4.1 Op zoek naar interventies die interetnisch contact bevorderen

Dit hoofdstuk beschrijft interventies die bedoeld zijn om interetnische contacten te 
bevorderen, en beziet of ze effectief zijn. Onder interetnisch contact verstaan we in 
dit onderzoek contacten tussen autochtonen en allochtonen. Contacten tussen leden 
van groepen etnische minderheden onderling komen hier niet aan de orde.
Het gaat hier overwegend om vrijetijdscontacten.

De zoektocht naar interventies1 en evaluaties bleek niet eenvoudig. Aanvankelijk 
lag de nadruk op het vinden van wetenschappelijke evaluaties van dergelijke inter-
venties. Dit leverde echter weinig op; in Nederland is er nauwelijks evaluatieonder-
zoek naar deze interventies verricht. Daarom is het accent komen te liggen op de 
beschrijving van de interventies zelf. Om die reden is niet meer alleen gezocht in 
bronnen voor onderzoeksliteratuur, maar ook in projectenbanken, op websites van 
(deel)gemeenten enzovoort. Bij de selectie van interventies was ons criterium dat in 
de doelstelling bevordering van interetnisch contact expliciet is opgenomen, óf dat 
in een evaluatieonderzoek wordt verwezen naar een effect op de mate van contact 
tussen autochtone en allochtone deelnemers. Dat criterium hebben we genomen 
omdat in Nederland zeer veel interventies niet specifi ek gericht zijn op het tot 
stand brengen van interetnisch contact, maar dit mogelijkerwijs wel tot uitwerking 
hebben. Doordat de doelstellingen van interventies vaak zijn omschreven in termen 
als leefbaarheid, binding, sociale cohesie en participatie is het buitengewoon lastig 
te bepalen of daarmee ook de bevordering van interetnische contacten gepaard gaat.

Op deze wijze is een groot aantal relevante interventies verzameld. Toch kunnen we 
niet uitsluiten dat we bepaalde interventies hebben gemist. Wanneer een evaluatiestu-
die ontbreekt van een interventie die in algemene termen is gesteld, is dit al het geval. 
Verder is voorstelbaar dat interventies werking hebben gehad voor de bevordering van 
interetnische contacten, maar dat hiervan geen publicatie (op internet) beschikbaar 
is. Tevens kan de gebruikte terminologie niet aansluiten op de door ons gehanteerde 
zoektermen (zie bijlage A voor een toelichting op onze zoekstrategie.) Het is zeer 
waarschijnlijk dat we het aantal interventies, dat toch al niet gering is, met werking 
voor de contacten tussen allochtonen en autochtonen onderschatten. Dit onder-
streept alleen maar de enorme hoeveelheid initiatieven die op dit terrein in Nederland 
gaande zijn. Een ander punt is dat we een groot aantal interventies op het spoor zijn 
gekomen waarover de informatie zeer summier is (korte projectbeschrijving, geen 
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informatie over verloop en resultaten). In veel gevallen zal dit betekenen dat derge-
lijke informatie er (nog) niet is of niet op internet staat. Wel is doorgaans bekend 
waarop deze interventies zich richten. Deze informatie is gebruikt om een getalsma-
tig overzicht te maken van het aantal en de aard van de interventies (zie § 4.2).

4.1.1 De bindingsladder
Om de gevonden interventies te categoriseren, maken we gebruik van een variant van 
de bindingsladder die eerder door Snel en Boonstra (2005) is toegepast.2 Deze ladder 
onderscheidt initiatieven en projecten naar de beoogde intensiteit en de beoogde 
gevolgen van het interetnisch contact. Bij het categoriseren ligt het accent op de 
beoogde doelstellingen van de interventie.

1 Elkaar ontmoeten
Zonder ontmoetingen geen interetnisch contact. Elkaar ontmoeten, ook wanneer 
je in dezelfde buurt woont, is nog geen vanzelfsprekendheid. De eerste sport van de 
bindingsladder betreft interventies die erop gericht zijn ontmoetingen tot stand te 
brengen. Het kan gaan om georganiseerde activiteiten, zoals een buurtfeest, maar 
ook om ontmoetingen die plaatsvinden in de openbare ruimte.

2 Elkaar leren kennen
Een stap verder gaan interventies die erop gericht zijn om het wederzijdse begrip 
en respect te verbeteren. Bekende initiatieven zijn de Dagen van de Dialoog in 
verschillende grote steden en initiatieven waardoor mensen kennis maken met 
elkaars religie.

3 Samenwerken
Bij samenwerkingsprojecten is het idee dat deelnemers verbonden raken doordat ze 
aan hetzelfde plan werken. Kenmerkend voor veel van deze initiatieven is dat de etni-
sche noemer ontbreekt. Personen uit diverse bevolkingsgroepen komen bij elkaar 
omdat ze een gemeenschappelijk probleem willen bestrijden of vanwege gedeelde 
interesses of liefhebberijen. Projecten als Onze Buurt aan Zet, gericht op de verbete-
ring van de eigen wijk, zijn een voorbeeld uit deze categorie.

4 Hulp/ondersteuning
Bij de laatste trede van de ladder gaat het om interventies die zich richten op het 
verlenen van hulp of ondersteuning. Vaak wordt ingezet op de ontwikkeling van 
één-op-één-steunrelaties, met als gedachte dat (allochtone) achterstandsgroepen 
baat hebben bij contact met de autochtone bevolking. Voorbeelden zijn mentorpro-
jecten, waarbij een allochtone jongere, ondernemer, vrouw of kind in contact wordt 
gebracht met een autochtone mentor om te helpen bij taalbeheersing, huiswerk of 
gewoon om samen leuke dingen te doen.

De ladder is vooral bedoeld om de gevonden interventies te kunnen ordenen. Hele-
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maal sluitend is die ordening niet. Interventies overspannen soms twee sporten van 
de ladder of passen niet volledig binnen één categorie. De plaats in de ladder geeft 
echter wel een indicatie van de doelstelling van de interventie en daarmee doorgaans 
van de beoogde intensiteit en duurzaamheid van het contact.

4.2 Een kwantitatief overzicht

In fi guur 4.1 zijn alle door ons aangetroffen interventies geordend volgens de criteria 
van de bindingsladder. Daarbij is onderscheid gemaakt naar het aangrijpingspunt 
van de interventie. In grote lijnen kan onderscheid worden gemaakt in ‘etnische’ en 
in ‘algemene’ interventies. Bij ‘etnische’ interventies vormt de culturele of religieuze 
achtergrond van etnische minderheden het aangrijpingspunt om bevolkingsgroepen 
bij elkaar te brengen. Het kan dan gaan om een multicultureel buurtfeest, bijeen-
komsten rondom de islam, of het gezamenlijk bereiden en nuttigen van een niet-
Nederlandse maaltijd. Kennis maken met de etnische en culturele verscheidenheid 
van allochtone groepen staat voorop. Bij ‘algemene’ interventies wordt getracht con-
tacten te bevorderen door mensen bijvoorbeeld aan te spreken op hun rol als ouder, 
buurtbewoner of sporter. Het wederzijdse belang wordt benadrukt, bijvoorbeeld de 
leefbaarheid van de buurt of de schoolprestaties van de kinderen. De betekenis van 
wat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo 2005) transactionele relaties 
noemt, neemt toe. Een relatie aangaan is voor beide partijen profi jtelijk, zonder dat 
het primair gaat om thema’s die te maken hebben met integratie, multiculturele 
samenleving en dergelijke.

In totaal hebben we 396 interventies opgenomen in fi guur 4.1.3

Figuur 4.1
Interventies gericht op bevorderen van contact tussen allochtonen en autochtonen naar plaats 
op de bindingsladder en aangrijpingspunt (algemeen of etnisch) (in absolute aantallen)

ontmoeten leren kennen samenwerken hulp/ondersteuning
0

50

100

150

200

250

etnisch

algemeen

Bron: verschillende sites en databases (zie bijlage A), N = 396



152 Interetnische contacten bevorderen in Nederland

De meerderheid (54%) van de gevonden interventies heeft betrekking op de onder-
linge ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen. Interventies die aangrijpen 
op elkaar leren kennen (19%), samenwerken (14%) en hulp en ondersteuning bieden 
(13%) komen minder vaak voor. Interventies gericht op ontmoeting betreffen vaak 
buurtfeesten, al dan niet met een multicultureel karakter. Dergelijke interventies 
hebben in ongeveer de helft van de gevallen een multiculturele inslag, de andere helft 
is meer algemeen van karakter. Interventies die beogen dat deelnemers elkaar leren 
kennen grijpen het vaakst aan op de culturele verscheidenheid van de multi-etnische 
samenleving. Bijeenkomsten die informeren over de religie van allochtone groepen 
en bijeenkomsten die in het teken staan van de eetcultuur zijn hiervan de meest voor-
komende voorbeelden.

Kenmerkend voor interventies die zich richten op elkaar ontmoeten en elkaar 
leren kennen is dat ongeveer de helft van deze interventies slechts eenmalig is. Dit 
is anders bij de interventies die samenwerken of ondersteuning beogen; in de regel 
komen allochtonen en autochtonen dan meerdere malen bij elkaar. Verder valt op dat 
interventies op de twee hoogste sporten van de bindingsladder maar hoogst zelden 
etnisch van karakter zijn, maar juist etniciteitoverstijgend zijn. Die bevinding past bij 
ideeën van de rmo, die juist algemene interventies propageert omdat deze zouden 
leiden tot meer structurele contacten. Projecten gericht op ontmoeten en elkaar leren 
kennen zouden, zeker wanneer etnische en culturele verschillen eraan ten grondslag 
liggen, vooral vluchtige contacten tot gevolg hebben.

De rest van het hoofdstuk is gewijd aan een meer inhoudelijke bespreking van 
interventies, waarbij zoveel mogelijk aandacht is voor de opzet en de resultaten. We 
volgen ook hier de bindingsladder, en beginnen met een bespreking van interventies 
die tot doel hebben de ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen te bespreken. 
Kader 4.1 geeft een overzicht van de inhoud van de rest van het hoofdstuk.

Kader 4.1 Overzicht interventies

Paragraaf 4.3 Elkaar ontmoeten
– sport en spel;
– interetnische ontmoetingen op en tussen scholen;
– ontmoetingen in de buurt;
– recreatie en ontspanning.

Paragraaf 4.4 Elkaar leren kennen
– in buurt en stad;
– rondom religie.

Paragraaf 4.5 Samenwerken
– buurtprojecten;
– moeder-kindcentra.

Paragraaf 4.6 Hulp en ondersteuning bieden
– taalverwerving;
– mentorprojecten.



153Interetnische contacten bevorderen in Nederland

4.3 Elkaar ontmoeten

De interventies in deze paragraaf zijn gericht op het tot stand brengen van interet-
nische ontmoetingen, onderscheiden naar ontmoetingen bij sport, op school, in de 
buurt en bij recreatie en ontspanning.

4.3.1 Sport en spel

Thuis op Straat
Thuis op Straat (tos) is een relatief nieuw soort sociaal-cultureel werk. Het richt zich 
nadrukkelijk op de gemeenschappelijke buitenruimte, door speluitleen en activitei-
ten voor kinderen te organiseren. tos biedt, als er verschillende etnische groepen 
vertegenwoordigd zijn in een buurt, kinderen van diverse afkomst de kans om met 
elkaar buiten te spelen.

Belangrijkste doelstelling van tos is ‘een duidelijker, gemoedelijker, fatsoenlijker 
en sportiever klimaat op de pleinen en straten’ (Karyotis et al. 2005). Dat betekent 
volgens tos concreet: meer jongere, spelende kinderen op straat en minder 
overlast en vandalisme. Ook wil tos de participatie van ouders en wijkbewoners 
en de onderlinge samenwerking van organisaties vergroten. Zowel de ouders als 
de kinderen van een bepaalde buurt vormen de doelgroep van tos. De aanpak is 
eenvoudig: op pleinen staan een aantal middagen per week tos-medewerkers met 
een container speelgoed en activiteiten voor de kinderen. tos koos expliciet voor 
activiteiten in de buitenruimte om de drempel zo laag mogelijk te houden. tos 
begon op een aantal pleintjes in Rotterdam en is nu in 25 wijken in de Randstad 
aanwezig.

In 2005 is een evaluatie verschenen, specifi ek gericht op de stad Rotterdam
(Karyotis et al. 2005).4 Met elektronische logboeken van tos-medewerkers5, enquê-
tes onder 1026 kinderen en 413 volwassenen en gesprekken met tos-medewerkers 
is nagegaan welke impact dit programma heeft in de buurten. Hier besteden we met 
name aandacht aan resultaten die te maken hebben met de bevordering van interet-
nische contacten.

Thuis op Straat is op het moment van evaluatie actief in twintig wijken in en om 
Rotterdam. Per locatie verschilt het bereik. Meer allochtone kinderen worden bereikt 
dan je zou mogen verwachten gezien de bevolkingssamenstelling in de wijken. In 
2003 was de deelname van kinderen naar etniciteit als volgt: Turks 27%, Marok-
kaans 22%, Nederlands 13%, Antilliaans 13%, Surinaams 9%, Kaapverdiaans 1%, 
overige 13% (Karyotis et al. 2005). Tijdens het buitenspelen maken kinderen contact 
met kinderen van de eigen etnische groep (bonding), maar ook met kinderen van 
andere groepen (bridging). In welke mate beide soorten contact voorkomen is niet te 
zeggen. tos is voornamelijk actief in aandachtswijken, waarvan in sommige nog 
maar weinig autochtonen wonen. In alle onderzochte wijken spelen kinderen van 
velerlei etniciteit bij tos, in de meeste vormen Nederlandse kinderen een (kleine) 
minderheid.
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Zowel de meeste kinderen als volwassenen geven aan dat tos bij hen zorgt voor 
minder onveiligheidsgevoelens, minder vervelend gedrag van kinderen, meer bui-
tenspelen en een groter saamhorigheidsgevoel in de wijk. Bijna alle kinderen in de 
betreffende buurten kennen tos; meer dan de helft van de buurtkinderen doet wel 
eens mee. Van de volwassen bewoners kent tweederde het project. Het meest bekend 
is het project onder Nederlanders, vervolgens onder Marokkanen, Antillianen en 
Turken. Surinamers zijn het minst bekend met tos. De meeste ondervraagden 
vinden dat de cohesie in de wijk is toegenomen. Dit geldt sterker voor de allochtone 
dan voor de autochtone bevolking.

De actieve participatie van de ouders bij de tos-activiteiten valt over het geheel 
genomen tegen. Toch zegt een vierde van de onderzochte buurtbewoners door de 
komst van tos actiever te zijn geworden voor de buurt. Met name in gekleurde 
wijken is dit het geval, met andere woorden vooral allochtone ouders zeggen door 
tos actiever te zijn geworden.

Tot nog toe blijft de betekenis van tos voor de bevordering van ontmoeting tussen 
autochtone en allochtone kinderen beperkt doordat in de meeste wijken waar tos 
actief is de Nederlandse kinderen een kleine minderheid vormen. Wel lijkt een 
project als Thuis op Straat een bruikbaar instrument bij het activeren van allochtone 
buurtbewoners. De praktische opzet met regelmatige activiteiten in de buitenruimte 
biedt juist aan mensen die moeilijk aan de Nederlandse vergadercultuur in bijvoor-
beeld wijkorganisaties kunnen deelnemen de mogelijkheid om bij te dragen aan de 
leefbaarheid in de buurt.

Sporten met tieners
Uit de evaluatie van tos komt naar voren dat dit project weliswaar de participatie 
stimuleert, maar dat door de ruimtelijke segregatie van autochtone en allochtone 
kinderen de interetnische contacten betrekkelijk beperkt blijven. Om die reden is 
een activiteit van Youth for Christ (YfC) interessant. Omdat Marokkaanse en autoch-
tone jongeren in verschillende buurten wonen en elkaar niet treffen, worden zij met 
elkaar in contact gebracht. The Mall Utrecht, onderdeel van YfC dat zich richt op 
wijkwelzijnswerk, heeft onder meer een meidenclub, een instuif en straatvoetbal met 
jongens. De meeste activiteiten worden georganiseerd in het Utrechtse Kanaleneiland 
en worden voornamelijk bezocht door Marokkaanse tieners. Sinds oktober 2005 is 
men ook actief met het zogenaamde panna-voetbal. Panna-voetbal draait om vaardig 
spel, gespeeld in een panna-kooi. Maandelijks wordt voor het panna-voetbal een team 
autochtone jongeren uitgenodigd, afkomstig van een school of kerk uit een andere 
wijk. Op kleine schaal komen zo kansarme Marokkaanse tieners en autochtone 
christelijke jongeren met elkaar in contact. Andere doelen zijn het bevorderen van 
sociale vaardigheden als Fair Play, respect en samenspel en het uitbreiden van het per-
soonlijke netwerk van de jongeren. Van de activiteiten is geen evaluatie beschikbaar. 
Relevant is hier met name dat groepen met dezelfde liefhebberij met elkaar in contact 
komen die elkaar anders hoogstwaarschijnlijk nooit zouden hebben ontmoet.
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Bos-impuls en Meedoen allochtone jongeren door sport
In 2004 lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bos-
impuls (Buurt-Onderwijs-Sport). De bedoeling is dat school, welzijnsorganisaties 
en sportverenigingen samenwerken om kwetsbare jongeren te stimuleren meer te 
bewegen en te sporten. In eerste instantie beoogt het ministerie daarmee gezond-
heidsbevordering, maar ook een zinvolle tijdsbesteding om verveling, vroegtijdig 
schoolverlaten en crimineel gedrag terug te dringen. In een groot aantal gemeenten 
is de bos-regeling inmiddels van toepassing in het buurtsportwerk (de projecten-
bank geeft 120 lokale projecten, waarvan 39 gericht op allochtone inwoners). Voor de 
gemeenten is het bos- kompas, een gestandaardiseerde vragenlijst, beschikbaar om 
de effecten van de bos-maatregelen te meten. Niet alleen kunnen daarmee de lokale 
veranderingen in sportgedrag, gezondheid, vrijetijdsbesteding en onveiligheidsge-
voelens worden gemeten, maar ook landelijk kunnen resultaten worden vergeleken. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat de sportactiviteiten tot meer interetnisch con-
tact leiden, maar op welke schaal en met welke intensiteit is niet duidelijk. Twijfel-
achtig is of deze informatie er ook komt; in het evaluatie-instrument is niet voorzien 
in aandacht voor eventuele interetnische contacten.

De gedachte dat samen sporten contacten kan opleveren tussen verschillende 
bevolkingsgroepen komt nog sterker in recente plannen van het ministerie van vws 
naar voren. In 2006 verschenen de nota Tijd voor Sport en het uitvoeringsprogramma 
Samen voor Sport. Het doel van het programma ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’ 
is: ‘Ontmoeting, binding, opvoeding en integratie van allochtone jeugd – en hun 
ouders – in en door sport’ (vws 2006). Allochtone jongeren worden toegeleid naar 
sportclubs, die op hun beurt wordt gevraagd zich meer te richten op allochtone 
jeugd. Ze krijgen daarbij steun van sportbonden en gemeenten. Het programma 
heeft een looptijd van vier jaar. Over de resultaten zijn nog geen gegevens beschik-
baar.

4.3.2 Interetnische ontmoetingen op en tussen scholen

Vriendschapsscholen
Een andere manier om de belemmeringen van ruimtelijke segregatie te overbruggen, 
vindt plaats in Rotterdam. In het kader van ‘Integratie op school’, een Rotterdams 
programma om de leerlingpopulaties op scholen evenwichtig en zoveel mogelijk 
een afspiegeling van de wijk te maken, is het project ‘Vriendsschapsscholen’ gestart. 
Het richt zich op scholen die door hun denominatie of onderwijsconcept een groter 
verzorgingsgebied hebben dan de buurt waarin ze staan, en daardoor geen goede 
afspiegeling zijn. Zo’n witte, of in sommige gevallen juist zwarte, school kan een 
vriendschapsband aangaan met een school die het omgekeerde beeld vertoont. 
Door gezamenlijke activiteiten komen de leerlingen van beide scholen met elkaar in 
contact. De oudste groepen bezoeken bijvoorbeeld elkaars musical, schrijven elkaar 
brieven, chatten met elkaar, of houden gezamenlijke sporttoernooien. In Rotterdam 
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zijn er inmiddels 22 vriendschapsbanden tussen 44 scholen. Uitwisseling tussen 
leerlingen van de bevriende scholen vindt minstens eenmaal per jaar plaats.6

Logeren om te Leren
In Zaanstad draait sinds 1996 het project ‘Logeren om te Leren’ (Snel en Boon-
stra 2005). Kinderen van verschillende basisscholen en uit verschillende culturen, 
maar van gelijke leeftijd en geslacht, logeren bij elkaar in de hoop dat dit leidt tot 
beter begrip voor elkaars cultuur. Voordat ze een nachtje uit logeren gaan kunnen de 
kinderen met elkaar schrijven en bellen. Vijf Zaanse scholen, één zwart, twee relatief 
wit en twee gemengd, zijn inmiddels bij het project betrokken. Jaarlijks logeren zo’n 
100 kinderen uit groep 7 of 8 bij elkaar of ontvangen een logeetje. Ook hier gaat het 
dus om personen bijeen te brengen die vanwege ruimtelijke segregatie elkaar niet 
snel zullen ontmoeten.

Brede scholen
Ook ouders ontmoeten elkaar op school, bijvoorbeeld bij het brengen en halen en 
op ouderavonden. Hazeu et al. (2005) beschrijven voorbeelden van brede scholen die 
deze momenten proberen uit te bouwen tot activiteiten waarbij ouders van alloch-
tone en autochtone afkomst elkaar ontmoeten. Voorwaarde is natuurlijk dat zo’n 
school een gemengd leerlingenbestand kent.

De Groninger Vensterscholen beogen met hun scholen een centrale ontmoetings-
functie in de wijk te vervullen; ouders, grootouders en buurtbewoners moeten er zo 
kunnen binnenlopen. Om de ouders en buurtbewoners te trekken bieden de scholen 
daarom ook buitenschoolse activiteiten: sport, muziekles, opvoedingsondersteu-
ning en bejaardenactiviteiten. Twee vestigingen van de Groninger Vensterscholen 
kenden volgens de activiteitenplanningen in seizoen 2005-2006 een interculturele 
vrouwengroep; een vestiging bood ook multiculturele sportlessen voor vrouwen. 
Een aantal vestigingen heeft een wijkfeest of braderie op het programma staan, in 
samenwerking met de partners uit de wijk. Eén vestiging kende een multiculturele 
mannengroep.

Steeds meer (brede) scholen in Nederland hebben een ouderkamer, een als huis kamer 
ingerichte ruimte waar ouders met elkaar kunnen koffi e drinken, praten over de school 
en over hun kinderen. Tevens is de bedoeling dat ouders betrokken raken bij het onder-
wijs van hun kinderen en zelf initiatieven gaan ontplooien. Een voorbeeld zien we op 
de Vierambacht, een Rotterdamse basisschool die enkele jaren geleden bekend werd 
toen een aantal autochtone ouders collectief besloten hun  kinderen aan te melden op 
de toen zwarte school. In twee vestigingen heeft de Vierambacht een ouderkamer inge-
richt, waar schoolassistenten het contact met de ouders onder houden.

Het is moeilijk om van deze schoolactiviteiten concrete resultaten te noemen met 
betrekking tot interetnische contactbevordering. We weten te weinig van de partici-
patie van autochtone en allochtone ouders en van het bereik van de ouderkamers.
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Een evaluatie van de Groninger Vensterscholen besteedt wel enige aandacht aan het 
betrekken van ouders met verschillende etnische achtergronden. Uit interviews met 
de Vensterscholen komt naar voren dat contact met ouders moeizaam blijft (Van der 
Vegt en Studulski 2004).7 Dat geldt met name voor de allochtone ouders, maar ook 
de autochtone ouders begrijpen niet altijd de bedoeling van activiteiten in het kader 
van ouderbetrokkenheid. Terwijl er een breed scala aan ouderactiviteiten is (koffi e-
ochtenden, informatieavonden, cursussen, advisering), is er niet veel belangstelling. 
De menging van ouders in de activiteiten verloopt niet altijd even soepel: autochtone 
ouders denken vaak dat bijeenkomsten rond opvoedingsondersteuning en koffi eoch-
tenden vooral bedoeld zijn voor allochtonen, terwijl de scholen juist een gemengde 
deelnemersgroep beogen. De scholen zijn ertoe overgegaan een speciale contactper-
soon voor allochtone ouders aan te stellen.

De evaluatie van de Vensterscholen laat de indruk achter dat de (interculturele) 
ouderbetrokkenheid nog in de steigers staat. Door meer communicatie tussen 
school en ouders kan echter een hoop gewonnen worden (Van der Vegt en Studul-
ski 2004). Scholen zouden extra attent kunnen zijn op mogelijkheden om contacten 
tussen allochtone én autochtone ouders te bevorderen. Radbout Engbersen8 wijst in 
dit verband op de betekenis van ‘subtiele regie’. Personeel en management kunnen in 
hun gedrag laten merken dat ze zich bewust zijn van de ontmoetingsfunctie van de 
school, door even wat langer bij het schoolhek te blijven kletsen, de ouders expliciet 
uit te nodigen voor een kop koffi e met andere ouders en nog eens extra te wijzen op 
de komende ouderavond. Zo kunnen ouders het gevoel krijgen dat zij ‘thuis’ zijn in 
de school en dat hun inbreng gewenst is.

4.3.3 Ontmoetingen in de buurt
Veel grootstedelijke wijken kennen maatregelen om ontmoetingen tussen buren, 
straat-, fl at- en buurtgenoten te stimuleren. De gedachte is vaak dat het woonklimaat 
verbetert als bewoners met elkaar in contact komen.

In Tilburg-Noord (drie naoorlogse wijken, samen 23.000 inwoners waarvan 38% 
allochtoon) is in 2005 het pilotproject ‘De wijk in Noord’ gestart, met als doel een 
‘verhoogde beleving van sociale cohesie’. Zowel tussen bewoners onderling als tussen 
professionals en bewoners moest het contact worden bevorderd (Lamers 2005). In 
fase 1 bracht een koppel welzijnswerkers huisbezoeken aan de bewoners om te weten 
te komen wat er onder hen leeft. Fase 2 bestond uit een buurtbrunch of pleinfeestje, 
om de bewoners met elkaar te laten kennismaken. Fase 3 bestond uit een uitstapje 
naar een Kerstmarkt of Zwarte Markt en in één buurt uit een barbecue. Als afsluiting 
werd voor de drie buurten gezamenlijk een multicultureel feest georganiseerd.

Het project is geëvalueerd (Lamers 2005). Door onder meer wisselvallige mede-
werking van de organiserende partijen en te kleine steekproeven in kwantitatieve 
dataverzamelingen, zijn alleen interviews met acht medewerkers en tien buurtbewo-
ners met verschillende etnische achtergronden de basis voor de onderzoeksresulta-
ten. Over het bereik en effecten onder bewoners is dus geen informatie beschikbaar. 
Wel geeft de evaluatie een beeld van het projectverloop.
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Van de 375 huishoudens zijn er 133 bezocht door de welzijnswerkers. Allochtone 
en autochtone huishoudens waren hieronder gelijkelijk verdeeld. De huisbezoeken 
leverden de professionals een vergroot bewonersnetwerk op en zorgden voor nieuwe 
aanmeldingen en vrijwilligers voor buurtactiviteiten. Bewoners konden hun ei kwijt 
en voelden zich naar eigen zeggen betrokken bij de zaak.

De brunches, het pleinfeest en het slotfeest werden slecht bezocht, met name door 
allochtone bewoners. Waar die wel aanwezig waren trokken autochtone en alloch-
tone bewoners gescheiden op. Bij de uitstapjes naar de Kerst- en Zwarte Markt was er 
steeds een bus vol deelnemers, waaronder een oververtegenwoordiging van allochto-
nen. Ook op de multiculturele barbecue waren veel allochtone bewoners aanwezig.

Het project heeft nauwelijks bijgedragen aan interetnisch contact tussen de buurt-
bewoners. In de evaluatie komt naar voren dat bewoners geen behoefte hebben aan 
‘voorgekauwde’ activiteiten zoals een pleinfeestje. Ze zouden liever zelf betrokken 
worden in de (professioneel ondersteunde) organisatie van buurtactiviteiten. Ook 
hebben de bewoners behoefte aan een nog betere zichtbaarheid van activiteiten in de 
buurt en aan een vaste plaats voor terugkerende activiteiten (Lamers 2005).

Ontmoeting op zich lijkt dus onvoldoende basis om het contact tussen (allochtone 
en autochtone) buurtbewoners te versterken. Dit strookt met de teneur van uitspra-
ken van de rmo. Of daarmee een straatfeest of barbecue altijd een slecht middel is 
om interetnisch contact te stimuleren, valt op grond van uitsluitend de ervaringen 
in Tilburg natuurlijk niet te zeggen.9 Wel komen deze bevindingen overeen met de 
ervaringen van een project dat al in de eerste helft van de jaren negentig is uitge-
voerd in Veghel om intercultureel contact in de buurt te bevorderen. Uit de evaluatie 
(Palet 1996) bleek dat bewoners zich moeilijk laten aanspreken op een beleidsdoel 
als ‘bevordering van interetnische contacten’. De ouders in de Veghelse wijken zijn 
aangesproken op de betrokkenheid bij schoolactiviteiten van hun kinderen.

Noaberschap
De wijk Wesselerbrink in Enschede is een van de gebieden die is aangewezen in de 
‘56-wijkenaanpak’. De gemeente Enschede probeert met een combinatie van fysieke 
en sociale maatregelen uitvoering te geven aan het programma ‘de Kultuurstraat’. 
Het programma moet onder meer zorgen voor een nieuwe invulling van het oude 
begrip ‘noaberschap’. Noaberschap staat voor de traditionele Twentse band tussen 
buren op het platteland. Noabers helpen elkaar en dienen als een soort familie 
wanneer die niet in de buurt is. Binnen verschillende bevolkingsgroepen in de Wes-
selerbrink bespeurt de gemeente wel noaberschap (bonding), maar niet tussen deze 
groepen (bridging). Onderdeel is het jaarlijkse cultuursportfestival waarbij iedere 
culturele groep aspecten uit de eigen cultuur kan laten zien. Ook zijn er multicul-
turele buurtkamers opgezet. Buurtkamers zijn woonhuizen in de buurt, waar met 
name oudere buurtbewoners terecht kunnen voor een praatje of om de krant te 
lezen. Doelen zijn het welzijn en de integratie van allochtone ouderen te bevorderen. 
In buurtkamers kunnen ze ook oefenen in Nederlands spreken. Zowel allochtone 
als autochtone vrijwilligers ontvangen de ouderen in de buurtkamers. Over precieze 
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aantallen bezoekers zijn geen gegevens, wel worden de buurtkamers volgens de 
organisatoren door zowel allochtone als autochtone ouderen bezocht.

Ontmoet andere culturen
In Eindhoven draait het project ‘Ontmoet je buren, ontmoet andere generaties en 
culturen’ om het delen en opschrijven van alledaagse ervaringen. Verschillende groe-
pen zoals Nederlandse ouderen, Surinaamse ouderen en kinderen uit een school-
klas kwamen per groep bij elkaar om hun verhalen op schrift te stellen. Vervolgens 
kwamen de groepen bij elkaar om elkaar voor te lezen uit eigen werk. Het project is 
een samenwerking tussen de Eindhovense stadsdelen en de Taalwerkplaats van Wel-
zijnsorganisatie Loket W in het kader van de stadsbrede dialoog. Over het bereik van 
het project zijn geen precieze gegeven beschikbaar. Bij de startbijeenkomst waren 
zo’n 50 deelnemers, in volgende sessies in totaal een tiental schoolklassen en een 
aantal groepen ouderen, ouders en grootouders. Ook een evaluatie is niet beschik-
baar. Er is bewust gekozen voor een aanpak in fasen, eerst apart per groep samen-
komen en daarna pas gemengd. ‘In de veiligheid van de eigen groep durven mensen 
zich beter bloot te geven’, aldus een medewerker van de Taalwerkplaats (Mols 2006). 
Deelnemers wisselden ervaringen uit over alledaagse thema’s, zoals eten of ontmoe-
tingen en beschreven de ervaringen in een verhaal of gedicht. Er werd niet geschre-
ven over problemen als integratie of discriminatie, maar juist over het ‘gewone’. In 
acht buurten zijn de geschreven stukjes gebundeld in een boekje dat de deelnemers 
op de gezamenlijke bijeenkomsten kregen uitgereikt.

De ‘Dag van de Haagse Ontmoeting’ in Den Haag was een groot opgezet ontmoe-
tingsproject in 2006. In negen wijken van Den Haag/Scheveningen werd een activiteit 
georganiseerd met aansluitend een debat over burgerschap. De activiteiten liepen 
uiteen van het bekijken van een fi lm, dans en toneel tot een quiz, een spel en een 
iftarmaaltijd. Het doel van de dag was het promoten van burgerschap en binding. 
Vragen die centraal stonden bij de activiteiten luidden: ‘wat maakt ons Hagenaar?’ en 
‘wat bindt ons?’ In totaal bezochten zo’n 1700 Hagenaren de activiteiten, iets minder 
deden er mee aan de debatten. In de evaluaties van de afzonderlijke activiteiten wordt 
gesproken van bezoekers van verschillende culturele afkomst, maar precieze verhou-
dingen zijn onduidelijk (www.dehaagseontmoeting.nl). De Haagse Ontmoeting is 
overigens meer dan dit festival. Met de campagne ‘De Haagse Ontmoeting’ beoogt 
de gemeente burgerschap in de stad te bevorderen.

lets-circle in Woudrichem
Rond het asielzoekerscentrum (azc) in Woudrichem is in de periode 2000-2003 
gewerkt met het zogenoemde lets-systeem. lets staat voor Local Exchange Trade 
System, begin jaren tachtig ontstaan in een Canadees houthakkersdorp dat zwaar 
in de economische problemen zat. lets is een ruilnetwerk waar geen geld aan te 
pas komt. Personen kunnen diensten of goederen aanbieden in ruil voor andere 
diensten of goederen. Dergelijke ruilnetwerken bestaan in Nederland inmiddels al 
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enige tijd. In Woudrichem werd in 2000 specifi ek voor asielzoekers een lets-kring 
opgericht, om hen ‘van de asielboot af te krijgen’, hun participatie te vergroten en 
hen zinvolle contacten met de lokale autochtone bevolking te bieden. Asielzoekers 
hebben bij particulieren, bedrijven en instellingen gewerkt. Bij particulieren ging 
het meestal om klussen en oppassen. Bij bedrijven konden asielzoekers stage lopen 
en sommigen werkten in scholen en verzorgingsinstellingen. Uitbetaling ging in 
‘druppels’, die in de lets-winkel als betaalmiddel golden, maar ook voor medische 
en onderwijskosten gebruikt konden worden. Als asielzoekers vertrokken kregen 
ze de resterende druppels uitgekeerd in euro’s. Aan het lets-project was verder een 
café verbonden, waar asielzoekers en de lokale bevolking elkaar konden treffen, er 
zijn uitstapjes georganiseerd en er zijn twee lunches georganiseerd door de plaatse-
lijke woningbouwvereniging. De reden om juist voor dit systeem te kiezen is dat een 
formele baan voor asielzoekers op nogal wat problemen stuit (men mag slechts een 
beperkt aantal weken per jaar werken, werkgevers krijgen te maken met nogal wat 
administratieve rompslomp, een deel van de verdiensten moet aan het coa worden 
afgedragen). Activiteiten via het lets-systeem kennen deze bezwaren niet.

Of de doelstelling van het project in Woudrichem gehaald is valt moeilijk na 
te gaan. Er is geen deugdelijk evaluatieonderzoek naar de effecten; wel is er een 
eindverslag (Van Wanrooy et al. 2003). Daaruit blijkt dat ongeveer tweederde van de 
bewoners van het azc ‘in meer of mindere mate’ heeft deelgenomen. Datzelfde geldt 
voor ongeveer 150 autochtone Nederlanders. Voor 250.000 euro is er aan goederen 
en diensten geruild. Voor het eindverslag is een aantal gesprekken met asielzoekers 
gevoerd. Zij zijn zonder uitzondering positief over lets. Het project heeft volgens 
hen bijgedragen aan de beheersing van het Nederlands, aan de participatie in de 
Nederlandse samenleving en aan contacten met autochtone Nederlanders. Het is 
aannemelijk dat door lets de interetnische contacten zijn toegenomen.

4.3.4 Recreatie en ontspanning

Multicultureel tuinieren
Op verschillende volkstuincomplexen in Utrecht komt wekelijks een groep van rond 
de tien vrouwen bij elkaar voor de cursus ‘Drie seizoenen in de tuin’ (Gemeente 
Utrecht 2005a, 2005b). Het streven is allochtone vrouwen die veel in huis zijn door 
de tuincursus buitenshuis actief te laten zijn. Ook wordt geprobeerd kennismaking 
tussen allochtone en autochtone vrouwen tot stand te brengen. Ervaren tuiniersters 
leren de groep hoe gewassen en bloemen te verbouwen. Voor sommige vrouwen leidt 
de cursus tot het nemen van een eigen volkstuin. Voor kinderen van de deelneem-
sters is er op de woensdagmiddagen opvang geregeld. Ook zij gaan onder leiding 
van een medewerkster de natuur in. De samenstelling van de groep is per cursus 
wisselend, soms voornamelijk allochtoon, soms meer gemengd. Ook in de provincie 
Limburg draaien dergelijke tuinprojecten.
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In Amsterdam-Slotervaart zijn schooltuintjes beschikbaar gesteld aan buurtbewo-
ners. Er is gelet op een verdeling van de tuintjes over meerdere etnische groepen. 
Aan het einde van ieder tuinseizoen houden de schooltuintjes open dag. ’s Avonds 
kunnen dan ook de buurttuinders elkaar ontmoeten en elkaar hun zelfgekweekte 
groente laten proeven. De Nederlandse, Marokkaanse en Surinaamse deelnemers 
zijn enthousiast over zowel het tuinieren als de ontmoetingsavond. Hoewel de 
tuinders elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten, is naast de speciale 
avond de tuin nog niet gaan functioneren als centrale ontmoetingsplek (website 
kiem 2006). Kennelijk is hier toch enige organisatie voor nodig.

Onder de naam ‘Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur’ adopteerde het 
Landelijk Centrum Opbouwwerk (lco) vier stadstuinen in Amsterdam en Rotter-
dam. In bijvoorbeeld de ‘Ecotuin West’ in het Amsterdamse Bos en Lommer is vanaf 
1999 gewerkt aan de totstandkoming van 36 tuintjes, verdeeld over buurtbewoners 
van diverse etnische groepen. Delen van de tuintjes zijn bestemd voor gezamenlijke 
recreatie. Na een cursus bestuurlijke vaardigheden vormden de tuinders ook een 
eigen tuinbestuur en is er voor de kinderen natuureducatie.

In Arnhem heeft de volkstuinvereniging met hulp van de gemeente en in samen-
werking met buren en buurtorganisaties het project ‘Volkstuinen als smeltkroes voor 
integratie van verschillende bevolkingsgroepen’ opgestart. Van de 100 verenigingsle-
den zijn er 60 allochtoon, van wie overigens niemand een bestuursfunctie in de ver-
eniging heeft. Met een multicultureel feest, educatieve tuintjes voor schoolkinderen 
en verkoop van tuingroente aan buurtbewoners probeert de vereniging bekendheid 
te verwerven in de buurt en een ‘smeltkroes’ te worden van diverse etnische groepen 
(website Arnold&Co 2006).

Als voorbeeld van een particulier initiatief noemen we ‘Secret Garden Utopia’ in 
Spangen, Rotterdam. Dit is een initiatief van kunstenares Jelena Mitrovic. Op een 
braakliggend stuk grond tussen huizenblokken is gras gezaaid en worden bloe-
men en groenten geteeld. Op het terrein komen buurtbewoners samen en kunnen 
kinderen spelen. Utopia wordt ondersteund door het wijkopbouwwerk en de woning-
corporatie die de ruimten beschikbaar stelde. Ook wordt Utopia betrokken in de 
renovatieplannen voor de wijk (website Utopia 2006).

Bij de Tijd
De stichting Bij de Tijd in Amsterdam is een ouderenorganisatie die diversiteit en 
interculturele ontmoeting expliciet nastreeft. Zo organiseert de stichting ‘wereld-
reizen’ en ‘kleurrijke ontmoetingen’. Tijdens een wereldreis bezoekt een groep 
autochtonen binnen zeven weken een aantal allochtone ouderengroepen, vaak van 
een andere ouderenorganisatie. Doelen zijn kennismaking, in gesprek raken, con-
tactenleggen. De ontmoetingen worden begeleid door twee ‘reisleiders’, er worden 
fotocamera’s meegebracht en er zijn strippenkaarten waarmee kleine, gemengde 
groepjes ouderen samen een uitstapje kunnen maken. Op de website van Bij de Tijd 
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(www.stichtingbijdetijd.nl) worden 27 allochtone organisaties genoemd die op de 
wereldreizen zijn bezocht.

De ‘kleurrijke ontmoetingen’ draaien eveneens om de interetnische ontmoeting. 
Twee groepjes ouderen, een met Nederlandse en een met niet-Nederlandse achter-
grond, bedenken allebei voor twee dagdelen een activiteit. De groepen zijn op die 
manier vier dagdelen samen erop uit.

Nieuw is het project ‘Mixen in Mokum’. Groepjes van twee oudere migranten of 
twee oudere autochtonen adopteren elkaar voor een aantal weken. Iedere week trek-
ken ze een middag met elkaar op, om Nederlands te spreken, een netwerk te onder-
houden en samen wat leuks te doen. Aan het begin en einde van de periodes komen 
de groepjes bij elkaar op een feestelijke bijeenkomst.

Bij de Tijd neemt ook deel aan de organisatie van externe projecten zoals de Dag 
van de Dialoog en de Stadsspelen (Bij de Tijd 2006).

VanHarte resto
Vrijwilligersorganisatie VanHarte biedt betaalbare maaltijden aan en creëert zo een 
ontmoetingsplaats voor mensen die niet of nauwelijks deelnemen aan het sociale 
leven. Het doel van de organisatie is uitsluiting tegen te gaan en maatschappelijke 
betrokkenheid te genereren bij de volgens VanHarte veel voorkomende isolements-
problematiek. Interetnisch contact is geen specifi eke doelstelling, maar omdat het 
restaurant verschillende culturele groepen aantrekt, bespreken we het hier wel.

In december 2004 ging het eerste restaurant van start. Inmiddels zijn er tien 
vestigingen van VanHarte in Nederland, waar enkele dagen per week gegeten kan 
worden. Tijdens de maaltijden krijgen welzijnsorganisaties, reïntegratie-instellingen 
en andere maatschappelijke organisaties uit de wijk de gelegenheid zich te presente-
ren en contact te leggen met de gasten.

Effectevaluaties van VanHarte zijn niet beschikbaar. Wel zijn er enkele gegevens 
over het bereik en de totstandkoming van contacten af te leiden uit onderzoeken 
naar klanttevredenheid. De gasten van VanHarte zijn voor het grootste deel oudere 
Nederlanders. De gemiddelde leeftijd varieert tussen de restaurants van 52 tot 71 
jaar, het percentages bezoekers van Nederlandse afkomst varieert tussen de 73% en 
100%. Van de overige etnische groepen weten Marokkanen de restaurants het mak-
kelijkst te vinden: in de vestigingen Den Haag Laak en Amsterdam-Noord vormen zij 
respectievelijk 21% en 11% van de gasten. Turken, Surinamers, Antillianen en andere 
etnische groepen zijn minder sterk vertegenwoordigd. Van de gasten woont rond de 
60% alleen; ruim twee derde bezit een stadspas voor mensen met een minimumin-
komen. Tenminste 79% van de gasten geeft aan contact te hebben met andere gasten 
aan tafel en ongeveer de helft heeft tijdens het eten nieuwe vrienden gemaakt (Van-
Harte 2006a-d). De opzet van VanHarte om een sociale ontmoetingsplek te creëren 
lijkt te zijn geslaagd (VanHarte 2006e).
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Digitale Trapveldjes
Vanaf het jaar 2000 zijn, door een stimuleringsmaatregel uit het grote-stedenbeleid, 
landelijk meer dan 400 digitale trapveldjes geopend. Dit zijn laagdrempelige gele-
genheden waar mensen kunnen leren omgaan met ict. De trapveldjes zijn geves-
tigd in buurthuizen, scholen en bibliotheken, altijd in aandachtswijken waar vaak 
ook veel allochtonen wonen. Met de maatregel werden drie doelen nagestreefd: de 
digitale kloof verkleinen, de arbeidsmarktpositie verbeteren en de sociale cohesie in 
de wijk versterken. Interetnisch contact bevorderen was geen expliciete doelstelling. 
Wel was de uitdrukkelijke bedoeling om ook de allochtone bevolking te bereiken.

De Monitor Digitale Trapvelden (Scheltens et al. 2003) meldt na drie jaar een groei 
van het aantal vestigingen tot boven de 400 en een gezamenlijk bereik van naar 
schatting een miljoen gebruikers per jaar. Van de betrokken gemeenten geeft 85% 
aan dat specifi eke doelgroepen, veelal allochtonen, goed bereikt worden door de 
trapveldjes.

Een voorbeeld is ‘Cybersoek’ in de Amsterdamse wijk Zeeburg. De persoonlijke 
ontwikkeling van de gebruikers van Cybersoek staat voorop. Verder is ook interet-
nisch contact een duidelijke doelstelling voor de organisatie van de het trapveld. Om 
te zorgen voor gastvrijheid en laagdrempeligheid voor alle doelgroepen zijn doel-
groepuren ingezet. Rond de activiteiten op dagen dat iedereen welkom is ontmoeten 
bezoekers van veel verschillende leeftijden en etnische groepen elkaar (Dries et 
al. 2005). Cybersoek kent 643 ingeschreven bezoekers, waarvan 373 autochtone en 
allochtone vrouwen.

In het Humanitas Computerhuis Gestelse Buurt in ’s Hertogenbosch (voortzet-
ting van een voormalig trapveldje) komen veel jongeren huiswerk maken of gamen. 
Ook oudere buurtbewoners komen om koffi e te drinken of gebruik te maken van de 
senioren-inloop. De gebruikersgroep bestaat voor 47% uit autochtone Nederlanders 
en voor 46% uit mensen van Marokkaanse afkomst (Humanitas 2005a).

Of digitale trapveldjes interetnische contacten bevorderen is niet duidelijk, want 
gericht onderzoek ontbreekt. Toch laten de Monitor Digitale Trapveldjes en versla-
gen van lokale trapveldjes de indruk achter dat zowel allochtonen als autochtonen 
goed bereikt worden. Het lijkt aannemelijk dat cursussen en vrije inloop tegelijker-
tijd door verschillende etnische groepen worden bezocht en dat zij ook met elkaar 
in contact treden. Lokale jaarverslagen van de digitale trapveldjes maken speciaal 
melding van de interetnische contacten.

4.3.5 Conclusie
We hebben interventies besproken die zich richten op de ontmoeting van allochto-
nen en autochtonen. Wat de effecten zijn, is moeilijk te zeggen. Niet alleen omdat 
deugdelijk evaluatieonderzoek in de meeste gevallen ontbreekt, maar ook omdat 
sommige projecten en initiatieven nog goed uit de startblokken moeten komen. Het 
initiatief dat zich expliciet richt op het organiseren van interetnische ontmoeting in 
de buurt roept weinig enthousiasme op. Sport en spel zetten wel veel in beweging. 
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Zeker voor jongeren lijkt sport een belangrijk aangrijpingspunt, al kunnen we niet 
met zekerheid zeggen of het ook tot meer etnische menging heeft geleid. Interessant 
is ook om initiatieven waar veel allochtonen op af komen uit te breiden met contac-
ten met autochtonen, zoals gebeurt bij het panna-voetbal en de vriendschapsscholen.

Sommige Brede Scholen trachten niet alleen de ouders, maar ook andere buurtbe-
woners in hun ruimte te trekken. Dit is een voorbeeld van multifunctionele locaties 
gebruiken om interetnisch contact te stimuleren, zoals gepropageerd door het 
Kabinet (ministerie van Justitie 2006). De gedachte is dat ze op die manier vertrouwd 
raken met het gebouw als belangrijk punt in de wijk en met elkaar als buurtbewo-
ners. Of dit echt gebeurt, is nog niet duidelijk, maar de mogelijkheden van de Brede 
School lijken veelbelovend. Ouders komen frequent, vaak dagelijks, bij de school. 
Het vergt waarschijnlijk vanuit het onderwijzend personeel extra aandacht om 
ouders te interesseren voor de faciliteiten die de school biedt om contacten te leggen 
met andere ouders. Multicultureel tuinieren is een ander voorbeeld van gericht 
gebruik van (openbare) ruimte om interetnisch contact te stimuleren op basis van 
een gemeenschappelijke liefhebberij. Ook (goedkope) maaltijden en computervaar-
digheden aanleren kunnen die functie hebben. De mogelijkheden om verschillende 
bevolkingsgroepen met elkaar in contact te laten treden, lijken zeker niet uitgeput.

4.4 Elkaar leren kennen

Interventies die zich richten op elkaar leren kennen baseren zich vaak op de cultu-
rele verscheidenheid van groepen in Nederland. Er wordt gesproken over religie, 
gewoontes, waarden, of kennis genomen van elkaars keuken, muziek of dans. In 
deze paragraaf komen verschillende typen interventies aan bod. Eerst bespreken 
we enkele projecten die zich richten op de kennismaking van allochtone en autoch-
tone bewoners in buurten en steden. Vervolgens komt een aantal voorbeelden van 
dialoogprojecten aan de orde. Deze lijken de laatste jaren een veelgezocht middel om 
groepen met elkaar in contact te brengen, vooral rond religie. Zowel lokaal als lande-
lijk komen er steeds meer interreligieuze organisaties, die aanhangers van verschil-
lende religies met elkaar in contact brengen.

4.4.1 Elkaar leren kennen in buurt en stad10

Welkom in Rotterdam
Stichting Mara in Rotterdam stimuleert met het programma ‘Welkom in Rotterdam’ 
(wir) ontmoeting tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Rotterdammers (Mara 2006). De orga-
nisatie formeert koppels en tijdens drie tot vijf opeenvolgende ontmoetingen leren 
de deelnemers elkaar en de stad beter kennen. Het doel is tweeledig: nieuwe Rotter-
dammers krijgen de gelegenheid hun Nederlandse taal te verbeteren en de ontmoe-
tingen versterken de binding tussen burgers (Mara 2006).

Nieuwe Rotterdammers – nieuw verwijst niet naar woonduur maar naar mate 
van taalbeheersing en inburgering – worden vooral geworven onder leerlingen van 
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roc’s. Zij blijken zo enthousiast en wel in die mate dat vanwege het grote aantal aan-
meldingen de werving zo nu en dan wordt stilgelegd. Oude Rotterdammers – oud 
verwijst zowel naar autochtone als allochtone Rotterdammers en slaat ook hier niet 
op woonduur, maar op taalbeheersing en inburgering – worden geworven via media, 
folders en dergelijke. Het vinden van oude Rotterdammers verloopt wat lastiger. 
Tussen januari 2005 en mei 2006 hebben ruim 1000 mensen aan wir meegedaan, 
dat zijn 64 deelnemers per maand. Vergeleken met ander vrijwilligerswerk in de stad 
is dat een groot bereik (Mara 2006). Tijdens het project is onder de oude Rotterdam-
mers een vaste kern vrijwilligers ontstaan. Evaluatie onder alle deelnemers wijst 
uit dat zij positief zijn over het project. Over eventuele effecten daarvan op taalbe-
heersing of gevoel van verbondenheid is niets bekend. De organisatie wil tot 2009 
jaarlijks 350 koppelingen tot stand brengen.

Dag van de Dialoog
De aanslagen van 11-september waren in Rotterdam aanleiding tot het initiatief ‘Dag 
van de Dialoog’. Groepen van ongeveer tien personen komen samen rond een dialoog-
tafel en wisselen ervaringen uit over het thema van de dag. Men streeft naar een zo 
groot mogelijke variatie in leeftijd, sekse en ook etniciteit (gemeente Rotterdam 2004).

Doel van de Dag van de Dialoog is nieuwe verbindingen dwars door de hele stad te 
scheppen, waardoor nieuwe ideeën ontstaan om de samenhang in de stad te verster-
ken (gemeente Rotterdam 2003). Het belangrijkste beoogde resultaat van de dialoog 
is dat deelnemers zich in elkaar hebben verdiept (lbr 2006). In 2002 is de eerste Dag 
van de Dialoog georganiseerd. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerend evenement. 
Verspreid over de stad staan minstens 30 dialoogtafels, georganiseerd door instel-
lingen of particulieren. Centraal staan het luisteren naar elkaar en de persoonlijke 
ontmoeting. De achterliggende gedachte is dat ervaringen delen zorgt voor betrok-
kenheid en herkenning (lbr 2006).

Inmiddels vindt de Dag van de Dialoog ook plaats in Amsterdam, Schiedam, 
Hengelo en zelfs Berlijn.

Van de Dag van de Dialoog in Rotterdam in 2003 is een verslag verschenen 
(gemeente Rotterdam 2004). Veel deelnemers zouden een positief gevoel hebben 
overgehouden aan de dialoog. Ook zouden ze van zins zijn iets te ondernemen voor 
de stad. Müller (2004) omschrijft de houding van deelnemers na afl oop van de dia-
loog nader: deelnemers zijn enthousiast over de ervaren openheid en diepgang in de 
gesprekken, ze hebben inzicht verworven in de leefwereld van gesprekspartners.

Naar schatting van de organisatie was circa 80% van de dialoogtafels etnisch 
gemengd, de overige 20% was etnisch homogeen (gemeente Rotterdam 2004).

Twee jaar na Rotterdam organiseerde ook Amsterdam een Dag van de Dialoog. Die 
is onderworpen aan een grondig evaluatieonderzoek met een enquête onder deel-
nemers, bandopnames en analyses van de dialogen en aanvullende interviews met 
deelnemers en gespreksleiders.11 Metingen vonden plaats voor en na de dialoog en 
na vier maanden.12



166 Interetnische contacten bevorderen in Nederland

De meeste organisatoren hadden deelnemers geworven via hun werk. Het ging dus 
vaak om collega’s, opdrachtgevers, klanten, bezoekers van een buurthuis of moskee. 
Minder dan de helft van de organisatoren lette op de diversiteit van de potentiële 
deelnemers. Desondanks waren vijftien van de 30 tafels etnisch goed gemengd, 
twaalf tafels waren redelijk goed gemengd en drie niet.13 Van het totaal aantal 
deelnemers was 55% Nederlands, 20 % Marokkaans, 13% Surinaams, 4% Turks, 5% 
behoorde tot een andere niet-westerse groep en 3% was westers allochtoon. Tonkens 
et al. (2006) concluderen dat de verdeling daarmee een redelijke afspiegeling vormt 
van de samenleving. Het percentage Marokkaanse deelnemers was zelfs hoger dan 
was te verwachten op grond van de Amsterdamse bevolking. Wel bleek een groot 
deel van de deelnemers te bestaan uit hoger opgeleiden. Ook deed meer dan de helft 
vrijwilligerswerk. Hoger opgeleiden en vrijwilligers worden vaak gerekend tot de 
meer actieve participanten in de samenleving. In dit opzicht zijn de deelnemers dus 
niet representatief voor alle Amsterdammers.

Op het gebied van cohesie blijkt de Dialoog effect te sorteren14: de helft van de 
deelnemers voelt zich na afl oop meer verbonden met andere Amsterdammers, een 
kwart van de deelnemers heeft naderhand nog contact gehad met een andere deel-
nemers en meer dan de helft heeft interesse in een eventuele ‘terugkomdag’. Drie-
kwart van de deelnemers heeft iemand gesproken met wie ze anders niet snel contact 
zouden hebben gehad.

Voor veel deelnemers was de dialoog educatief: 80% heeft er veel van geleerd, 81% 
is aan het denken gezet, 41% van de ondervraagden is van mening veranderd over een 
onderwerp. De verandering van standpunten en houdingen heeft er niet voor gezorgd 
dat men zich ook anders is gaan gedragen na deelname aan de dialoog (Tonkens 2006).

De Dag van de Dialoog wordt beschreven als een effectieve manier om mensen 
daadwerkelijk met elkaar in contact te laten treden. Effecten op de sociale cohesie in 
de stad op de langere termijn zijn geringer (Tonkens 2006). Mensen voelen zich wel 
wat meer verbonden met de stad, en willen ook wel iets doen, maar feitelijk komt het 
er vaak niet van. De samenstelling van de tafels kan nog beter; om aan de tafels een 
gevarieerder gezelschap te krijgen – en niet voornamelijk hoger opgeleide actieve 
burgers -, is het nodig minder in het ‘praat- en werkcircuit’ te werven en sterker per-
soonlijk of via sleutelfi guren te werk te gaan (Tonkens 2006; zie ook nrc Handels-
blad 2006).

Rotterdam Mee
Van oktober 2005 tot februari 2006 liep de ‘Rotterdam Mee’-campagne. Doel was op 
een interactieve manier een nieuw integratiekader te ontwikkelen. Centraal stonden 
vier pijlers: participeren, Nederlands spreken, gedeelde normen en waarden en de 
kracht van diversiteit. Het grootste deel van de campagne bestond uit bijeenkomsten 
rond de vraag: ‘Integratie, hoe doen we dat?’ Naast de aftrapbijeenkomst (150 deel-
nemers) en vier bijeenkomsten waarbij ook de wethouders aanwezig waren (285 deel-
nemers) zijn 150 debatten georganiseerd met in totaal zo’n 6500 aan wezigen. 
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Etnische herkomst van de bezoekers is niet bekend, wel zijn 30 bijeenkomsten 
georganiseerd door migrantenorganisaties en hadden de meeste bijeenkomsten een 
etnisch gemêleerd publiek (gemeente Rotterdam 2006).

Dialoog op kleinere schaal
De dag van de dialoog is een stadsbreed project. Ook op kleinere schaal vinden 
vergelijkbare initiatieven plaats. Vrijwilligersorganisatie grip (die in 2002 media-
aandacht oogstte met de Hoi-campagne, een herhaalde actie om groeten op straat te 
promoten) organiseerde in 2004 het project ‘Wat eet je’ in Den Haag. Medewerkers 
van grip bemiddelden tussen gasthuizen en gasten om samen een maaltijd te nut-
tigen. De gastheer of gastvrouw bereidde een dagelijks gerecht, dat typisch is voor 
zijn of haar culturele achtergrond. Een mix van maximaal zes gasten kwam vervol-
gens eten en praten over elkaars (eet)cultuur. Doel van dit project: in persoonlijk 
contact met stadgenoten van andere bevolkingsgroepen kennis van en begrip over 
leefgewoontes vergroten. De deelnemers werden geworven onder leden van samen-
werkende multiculturele verenigingen, onder meer een Somalisch-Nederlandse 
organisatie, een Surinaamse Dansschool, de Turkse Organisatie Molenwijk en de 
eigen grip-vrijwilligers. In totaal vonden zes maaltijden plaats. Van het project 
bestaat geen evaluatie.

De ‘Mensenbieb’, een initiatief van Emancipatie Adviesbureau Enova in Assen, leent 
geen boeken uit maar mensen. De Mensenbieb is een bibliotheekbus die geparkeerd 
wordt op festivals en evenementen, waar bezoekers een mens kunnen ‘lenen’ om 
een gesprekje te voeren over bijvoorbeeld cultuurverschillen. De collectie mensen is 
divers, allochtonen, autochtonen, jongeren en ouderen. Op straat worden mensen 
geprikkeld met humoristische vooroordelen op borden en stickers, om de drem-
pel naar de Mensenbieb te verlagen. Het doel van de Mensenbieb is op een luchtige 
manier bij te dragen aan meer onderling begrip tussen de verschillende bevolkings-
groepen in Drenthe. Inmiddels hebben meer dan 1000 mensen de stap genomen om 
een praatje te maken met een allochtone man of vrouw uit de Mensenbieb (kgs/
kiem 2005).

4.4.2 Religie
Snel en Boonstra (2005) merken op dat interreligieuze uitwisselingen ongekende 
aanknopingspunten bieden voor interetnisch contact. Religie biedt een gemeen-
schappelijk referentiekader. De hieronder beschreven interventies lijken dit te 
bevestigen.

Ramadan Festival
De stichting Samenbinding in Amsterdam organiseerde in oktober 2005 voor het 
eerst het ‘Ramadan Festival’, herhaald in 2006. Het festival had tot doel contact 
tussen alle groepen in de Nederlandse samenleving te vergroten, wederzijds begrip 
en acceptatie te bevorderen, en moslims de gelegenheid te bieden iets van hun 
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 cultuur te laten zien. Het Ramadan Festival is niet opgezet als een religieus evene-
ment, maar als een ontmoetingsfestival met in 2005 het thema ‘Komen jullie thuis 
bij ons eten?’ (Mex-it 2006). Het festival heeft veel aandacht getrokken van lokale en 
landelijke media.

Tijdens het festival vonden door de maand heen 78 hospitality-diners plaats. 
Moslimgastgezinnen in en rond Amsterdam ontvingen thuis niet-islamitische 
gasten voor een feestelijke maaltijd. Naar schatting namen 725 mensen deel aan de 
hospitality-diners, van wie 76% tussen 20 en 40 jaar oud. In dezelfde periode werden 
77 lezingen georganiseerd door 60 verschillende organisaties in Amsterdam. De 
lezingen trokken in totaal bijna 5.000 bezoekers, waarvan 66% moslims en 34% 
niet-moslims. Ook vonden door heel Nederland 82 iftarmaaltijden plaats. De maal-
tijden werden bijvoorbeeld verzorgd in een buurthuis, in een bejaardencentrum en, 
naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Suiker’, ook in het Amsterdams Historisch 
Museum.

Het Ramadan Festival trok met twee Ramadan Nights met muziek en ontspan-
ning 260 bezoekers (75% moslim, 25% niet-moslim), met een suikerfeest 756 kin-
deren (percentage niet-moslims onbekend) en met een grote slotmanifestatie in 
Paradiso 1200 bezoekers (percentage niet-moslims onbekend).

Hoewel het festival niet is opgezet als religieus evenement, is religie in het hele 
festival duidelijk aanwezig, vooral in de feestelijke en gastvrije elementen van de 
ramadan. Door deze aspecten te belichten en ontmoeting, ontspanning en samen 
eten centraal te stellen wordt geprobeerd om de afstand tussen moslims en niet-
moslims te verkleinen, contacten tot stand te brengen en wederzijds begrip te 
bevorderen. Of deze doelen bereikt zijn is niet nagegaan, wel is een verslag van de 
activiteiten opgesteld (Mex-it 2006). Duidelijk mag zijn dat het project grote aantal-
len moslims en niet-moslims op de been brengt. Het verslag stelt dat deze bezoekers 
de welwillenden zijn, mensen die graag iets laten zien van hun cultuur ofwel nieuws-
gierig zijn naar hoe anderen leven.

mja

Met een vergelijkbare insteek – positieve aandacht voor de islam – is sinds 2005 de 
groep Moslimsjongeren Amsterdam (mja) actief. De groep wil een positiever beeld 
van de islam en wederzijds respect tussen moslims en niet-moslims in Amsterdam 
bevorderen. In 2005 en 2006 zijn daartoe twee debatten met elk zo’n 200-250 bezoe-
kers, moslim en niet-moslim, en een iftarmaaltijd georganiseerd en hebben jonge-
ren van de mja deelgenomen aan debatten en overleggen in de stad (mja-website).

Interreligieuze dialoog
Op grote en kleine schaal worden verscheidene activiteiten georganiseerd die in 
het teken staan van het gesprek tussen verschillende religies. Omdat interreligieus 
contact in Nederland vaak samengaat met interetnisch contact besteden we er hier 
enige aandacht aan. Koepelorganisatie Interreligieus Beraad probeert een netwerk 
te vormen van interreligieuze organisaties en werkgroepen. Inmiddels zijn veertien 
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landelijke en zeventien lokale organisaties lid.15 Netwerkorganisatie willen onder 
meer bezoek aan religieuze bijeenkomsten van andere religies bevorderen, inter-
religieuze samenkomsten stimuleren en personen en instellingen samenbrengen 
die behoefte hebben aan interreligieuze contacten. De (aangesloten) lokale inter-
religieuze organisaties bestaan over het algemeen uit vertegenwoordigers van 
verschillende levensbeschouwelijke en godsdienstige instituten. Ze zijn aanspreek-
punt, bevorderen wederzijds respect,e tolerantie, het belang van spiritualiteit in de 
samenleving en de omgang met pluriformiteit. Sommige lokale organisaties bieden 
congressen en cursussen aan om de achterbannen en stadgenoten te betrekken. 
Andere vervullen meer een advies- en coördinatiefunctie (website Interreligieus 
Beraad 2006).

De stichting Interreligieuze Dialoog heeft in april 2006 een website gelanceerd 
waarop alle interreligieuze organisaties en activiteiten staan. Op deze site, de ‘Inter-
religieuze Werkplaats’ kunnen bezoekers terecht voor een agenda, nieuws, discus-
sie en vooral voor de Wegwijzer, een overzicht van zoveel mogelijk interreligieuze 
organisaties en initiatieven in Nederland (www.interreligieuze-werkplaats.nl). Over 
de exacte activiteiten van interreligieuze organisaties en hun bereik is geen goed 
overzicht te geven. Als indicatie van mogelijke activiteiten geven we enkele voorbeel-
den van projecten.

De al genoemde stichting Interreligieuze Dialoog (id), ontstaan aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen, richt zich op de interreligieuze dialoog tussen christenen, 
moslims en joden met symposia en uitwisselingen, en door als netwerk te fungeren. 
De stichting is in eerste instantie georiënteerd op studenten en medewerkers van 
de Radboud Universiteit, maar werft ook daarbuiten. Er is weinig bekend over het 
bereik, met uitzondering van het jaarlijks terugkerende Abrahamsymposium over 
thema’s uit de drie religies: de aantallen lopen enigszins terug van 420 deelnemers 
aan het eerste symposium in 2003 tot 300 in 2004 en 180 in 2005 (Stichting id 2006).

Van 2002 tot 2004 richtte de Dialoog zich op homoseksualiteit en religie, levensbe-
schouwing en ethiek. De Dialoog was een project van coc Nederland, het Humanis-
tisch Verbond, Stichting Yoesuf en Stichting Islam & Burgerschap. Met de dialoog 
wilden de organisatoren onder meer inzicht krijgen in de manier waarop verschillen 
in visie in een geïntegreerde samenleving kunnen bestaan. De organisaties zetten in 
op voorlichting over homoseksualiteit en discussie binnen de islamitische gemeen-
schap, de kerken en in openbare debatten. In een periode van twee jaar zijn 23 activi-
teiten georganiseerd, waaronder symposia en debatten.

Het project ‘Veelkleurige Religies Rotterdam’ (vrr) organiseert sinds 2004 activi-
teiten voor scholieren en andere Rotterdammers die interesse hebben in de verschil-
lende religies die in Rotterdam zijn vertegenwoordigd. Het doel van vrr is mensen 
met verschillende religieuze achtergronden elkaar te laten ontmoeten, te laten 
kennismaken met elkaars rituelen en tot dialoog te komen op basis van respect en 
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gelijkwaardigheid (website Veelkleurige Religies 2006). Hoofdactiviteit is de zoge-
noemde ‘reli-reis’. Belangstellenden kunnen inschrijven voor een rondleiding in een 
kerk, moskee, tempel of synagoge, met de mogelijkheid om te praten met vertegen-
woordigers van de betreffende religie en soms een dienst of viering bij te wonen. 
Naast deze reli-reizen coördineert vrr ook ontmoetingen op wijkniveau: twee religi-
euze gemeenschappen in een wijk houden voor elkaar ‘open huis’. Ten slotte worden 
zo nu en dan ook symposia en cursussen georganiseerd (zie www.veelkleurigereli-
giesrotterdam.nl). vrr draait vooral op vrijwilligers en mensen die deelname aan de 
projectgroep als neventaak hebben. Vaak betekent dat dat er weinig tijd overschiet 
voor de verzameling van informatie over het bereik van de activiteiten, of verslagen 
of evaluaties maken. De resultaten van vrr-activiteiten zijn dan ook niet bekend.

Het interreligieuze netwerk ‘Amsterdam Met Hart en Ziel’ (amhz) wil eveneens de 
dialoog bevorderen tussen Amsterdammers met verschillende religieuze achter-
gronden. Opgericht in 2000, om meer aandacht in de stad te genereren voor religie, 
verschoof het netwerk na toenemende interetnische spanningen en aanslagen zijn 
focus naar een ‘gezamenlijke bijdrage aan harmonie en sociale cohesie’. Twee- tot 
driemaandelijks komt het netwerk van vertegenwoordigers van verschillende gods-
diensten bij elkaar. amhz heeft zo’n 550 religieuze locaties in het bestand, waarvan 
70 actief meedoen. Daarnaast worden activiteiten voor een specifi eke doelgroep, 
zoals scholieren, of voor alle Amsterdammers georganiseerd. In 2004 stelden zo’n 
100 godsdienstige locaties zich open voor publiek in het Open Weekend, waar zo’n 
1200 bezoekersop afkwamen. In 2006 was er een dialoogestafette waarbij op ver-
schillende locaties en tijdstippen dialogen rond religie plaatsvonden (Amsterdam 
Met Hart en Ziel 2006).

Moskeeën houden ook op eigen initiatief (jaarlijkse) open dagen. Krantenberich-
ten over de open dagen van 2006 informeren ons over het bereik ervan. De aantal-
len geïnteresseerden variëren van enkele bezoekers in de Nebi Camii-moskee in 
Kampen, 50 in moskee Orhan Gazi in Den Bosch tot meer dan 500 in de Ulu-moskee 
in Oss (de Stentor 2006, Brabants Dagblad 2006a-b).

Zoals geldt voor alle thema’s in dit hoofdstuk, zijn veel, met name kleinschaliger 
projecten en activiteiten op het gebied van interreligieuze ontmoeting hier niet 
beschreven. Als ze wel door ons zijn aangetroffen tijdens de zoekperiode, zijn ze 
opgenomen in fi guur 4.1.

4.4.3 Conclusie
Kenmerkend voor de beschreven interventies is dat ze trachten via uiteenlopende 
aanknopingspunten interetnisch contact trachten te realiseren. Dat kan gaan om 
de belangstelling voor de stad waarin men woont, de zorg over de gevolgen van 
11 september voor het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen en, niet in 
het minst, religie. Het zoeken naar een gemeenschappelijk referentiekader lijkt een 
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succesvolle methode om personen uit verschillende bevolkingsgroepen bijeen te 
brengen. Niet interetnisch contact staat voorop, maar contact komt tot stand omdat 
men bepaalde zaken deelt of nieuwsgierig is naar de cultuur of religie van een ander. 
Veel projecten beogen wederzijds begrip en respect te vergroten. Of dit ook het geval 
is, is meestal niet bekend, met uitzondering van de Dag van de Dialoog, die overwe-
gend gunstige resultaten had, al is niet bekend hoe duurzaam de contacten zijn.

Een aspect dat vaak terugkeert bij de interventies is dat ze een beroep doen op de 
nieuwsgierigheid en vooral de interessante kanten van cultuurverschillen benadruk-
ken. De projecten zijn licht en positief van grondslag, ook de interventies rondom 
religie. Het moet leuk en prikkelend zijn, en dat brengt, zo blijkt, behoorlijk wat 
mensen op de been.

4.5 Samenwerken

In het kader van bewonersbetrokkenheid en leefbaarheid van de buurt zijn in de 
afgelopen jaren vele participatieprojecten opgezet door met name gemeenten en 
welzijnsorganisaties. Ze zijn gericht op het betrekken van burgers bij hun buurt, 
stad, school, etc. Daartoe worden ze gestimuleerd om samen activiteiten te onder-
nemen, zoals de eigen straat opruimen in het kader van Opzoomeren, samenwerken 
in organisaties en teams zoals gebeurt in Onze Buurt Aan Zet of in plaatselijke 
moeder-kindcentra. De gedachte is dat samenwerking benadrukt wat deelnemers 
gemeenschappelijk hebben en niet zozeer wat hen scheidt. Kenmerkend voor veel 
buurtverbeterings- en leefbaarheidsprogramma’s is dus het algemene, niet-etnische 
karakter, hetgeen ook blijkt uit het kwantitatieve overzicht van projecten (fi guur 4.1).

4.5.1 Buurtprojecten

Opzoomeren
Het inmiddels bekende Opzoomeren probeert mensen samen te brengen rond hun 
gezamenlijke belang bij een gezellige en leefbare buurt. Opzoomeren is een verza-
melterm voor bewonersinitiatieven om straat of buurt schoner, veiliger en gezelliger 
te maken (Wijffels en Verreck 2005). Eén van de belangrijkste doelstellingen van 
Opzoomeren is het contact tussen buurtbewoners te verbeteren (Duyvendak en Van 
der Graaf 2001). In gemengde buurten geldt dit ook voor contacten tussen bewoners 
uit verschillende etnische groepen.

Op de Opzoomerdag gaan bewoners samen aan de slag om vuil op te ruimen, 
klusjes te doen soms in combinatie met sport- en spelactiviteiten. Vaak wordt een 
dag afgesloten met een maaltijd, borrel of barbecue. In sommige buurten worden 
bewoners sterk gestimuleerd of geholpen door opbouwwerkers. In andere buurten 
bestaat een vast ‘opzoomerkader’ dat ieder jaar de buurtbewoners mobiliseert.

Een studie naar Opzoomeren in Rotterdam (Verwey-Jonker Instituut 2001) geeft 
aan welke factoren meespelen bij de deelname van etnische groepen aan Opzoo-
meren. In gemengde buurten blijkt de etnische achtergrond en motivatie van het 
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netwerk van de ‘aanjagers’ en de manier waarop bewoners worden uitgenodigd 
om mee te doen van belang voor de participatie van allochtonen (Verwey-Jonker 
Instituut  2001). In de jaren negentig waren kinder- en jongeren-Opzoomerteams 
vaak sterk ‘gekleurd’, dit onder invloed van buurthuiswerk, scholen en moskees. De 
ouderenteams waren voornamelijk wit. In 1999 en 2000 zijn zo’n 40 migrantenorga-
nisaties actief, waarvan een derde Marokkaans.

Over het geheel genomen blijven echter de ‘witte’ bewonersgroepen de hoofd-
rolspelers in Opzoomeren. De ondervraagde opbouwerkers hebben het idee dat er 
uiteindelijk weinig echte contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn. 
Ook onderzoekspanels met leden met een niet-Nederlandse achtergrond vinden dat 
pogingen tot interetnische contacten, van beide kanten, nog wel verbeterd kunnen 
worden (Verwey-Jonker Instituut 2001).

Per buurt en wijk verschilt de aanpak die nodig is om verschillende typen bewo-
ners te bereiken. Wel is het belangrijk dat het bereiken van allochtonen geëxplici-
teerd wordt als een duidelijke doelstelling van Opzoomeren. Dit zal nieuwe manieren 
van werving en organisatie vereisen, zeker wanneer het Opzoomeren altijd getrok-
ken werd door een bestaand actief autochtoon bewonerskader. Duyvendak sug-
gereert een tweesporenbeleid, waarbij allochtone bewoners op een speciale manier 
(bv. via sleutelfi guren) worden geworven om vervolgens als groep mee te doen met 
de rest van de straat (Verwey-Jonker Instituut 2001).

Het wrr-onderzoek naar buurtinitiatieven (wrr 2004) noemt Opzoomeren 
een ‘effectieve ontmoetingsstrategie’. Succesfactoren zijn het gedeelde belang van 
buurtbewoners bij een schone en gezellige leefomgeving, de eenvoud van de opzet en 
de praktijkgerichte klussen. In hoeverre Opzoomeren bijdraagt aan de interetnische 
ontmoeting is onduidelijk. Hoewel er bij incidentele evenementen als Opzoomerda-
gen meestal geen blijvende contacten ontstaan, komt participatie van diverse groe-
pen wel de beeldvorming over en weer ten goede (Verwey-Jonker Instituut 2001).

Onze Buurt Aan Zet
In het kader van het grote-stedenbeleid startte in 2001 het programma ‘Onze buurt 
aan Zet’ (obaz). Gedurende drie jaar kregen 30 steden de kans in een of meer aan-
dachtswijken te experimenteren met participatie van wijkbewoners (Van der Graaf et 
al. 2002). Vaak waren dit gemengde of concentratiewijken.

De doelstellingen van het programma zijn breed en raken aan vraagstukken van 
veiligheid, leefbaarheid, integratie, participatie en sociale cohesie.

Over obaz zijn een tussen- en eindevaluatie verschenen (Van der Graaf et al. 
2002 en 2006). De evaluatie geeft inzicht in de verschillen in aanpak van steden, de 
diversiteit aan projecten en in de knelpunten. Uit de evaluatie wordt niet duidelijk 
hoeveel autochtonen en allochtonen aan de verschillende projecten meededen en of 
de interetnische contacten zijn toegenomen.

Toch is er wel iets te zeggen over de participatie van allochtone groepen. Van der 
Graaf et al. (2006) benadrukken het belang van verschillende communicatie- en 
participatiestrategieën. Het probleem is dat verschillende groepen vaak leven in hun 
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eigen, gescheiden circuits. In Schiedam bijvoorbeeld is het obaz-project opgezet in 
de wijk Nieuwland, waar 50% van de bewoners een niet-Nederlandse achtergrond 
heeft. Toch deden die niet of nauwelijks mee. Navraag leerde dat zij de bestaande 
buurtorganisatie weinig toegankelijk vonden. Dit leidde tot een speciale ataz-groep, 
(‘Alle Tonen Aan Zet’), die participeerde in de organisatie van Nieuwland-aan-Zet-
projecten. Na een tijd van afzonderlijk functioneren is de ataz-groep samengegaan 
met de oorspronkelijke naz-groep die bestond uit professionals en bewoners. Een 
dergelijke tweesporenstrategie lijkt volgens Van der Graaf et al. gerechtvaardigd in 
projecten in gemengde wijken. Het is een aanpak die lijkt op de aanbevelingen die in 
de evaluatie van Opzoomeren zijn gedaan.

Verder blijkt uit de evaluatie dat brede steun van allochtone bewoners bevorderd 
wordt met specifi eke projecten voor allochtone groepen. Zo waren in de wijk Kana-
leneiland in Utrecht een groot aantal van de twintig Kanaleneiland-aan-Zet-projec-
ten gericht op Marokkaanse jongeren, zoals huiswerkbegeleiding en begeleiding van 
ouders. Uiteindelijk konden ook andere, niet-Marokkaanse kinderen uit een aanpa-
lende wijk deelnemen aan de activiteiten. Een andere bevinding van de evaluatie is 
dat allochtone wijkbewoners gemakkelijker participeren in concrete activiteiten dan 
in vergadercircuits (Van der Graaf et al. 2006), een bevinding die we in dit hoofdstuk 
vaker tegenkomen.

Mensen Maken de Stad
Een derde bekend buurtgericht programma is ‘Mensen Maken de Stad’ (MMdS). Dit 
programma draait om het maken van afspraken door buurtbewoners over hun eigen 
buurt. In buurten met een gemengde bewonerspopulatie kunnen daarbij deelnemers 
van verschillende etnische afkomst met elkaar in contact komen. Helaas is er nog 
weinig bekend over de mate waarin dit gebeurd. We bespreken kort het programma.

Ruw geschetst is bij Mensen Maken de Stad de bedoeling dat bewoners van een 
straat met elkaar een diagnose stellen over de toestand van hun straat. Deur aan deur 
worden bewoners geïnterviewd over hun buurt en uitgenodigd mee te doen met de 
‘herwinning’ van hun straat. Voor het bepalen van het profi el wordt de ‘straatladder’ 
gehanteerd, een beoordeling op een schaal van –2 (agressie en onveiligheid in de 
straat) via 0 (onverschillig, geen contact in de straat) tot hogere sporten (goede ver-
standhouding, elkaar regelmatig opzoeken en gelijkwaardig met elkaar omgaan). De 
hoogste sport behelst de situatie waarin buurtbewoners duurzame afspraken hebben 
gemaakt met de overheid in een zogenaamd ‘sociaal contract’. Het opstellen van het 
straatprofi el gebeurt onder leiding van een opbouwwerker. Daarna wordt geprobeerd 
om de straat een sport omhoog te brengen door passende straatactiviteiten. MMdS is 
in 2003 ingevoerd in Rotterdam.

In de nizw-databank Zorg en Welzijn wordt MMdS geëvalueerd als ‘een effectief 
programma om actief burgerschap en collectieve zelfredzaamheid van burgers op 
straatniveau te stimuleren’. Duyvendak en Uitermark (2006) observeren, evenals 
Snel en Boonstra (2005), een diversiteit aan deelnemers aan MMdS. Exacte aantal-
len zijn niet bekend. Volgens Duyvendak en Uitermark zijn Turkse en Marokkaanse 
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ouders vaak betrokken vanuit de verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Om het 
effect van MMdS voor deze bewoners te vergroten adviseren zij daarom het huidige 
aanbod (met de nadruk op normen handhaven en op recreatie) uit te breiden met 
pedagogische of educatieve projecten. De activering van bewoners wordt door MMdS 
positief gewaardeerd: voor de actiefste deelnemers kan het project een soort ‘school 
voor actief burgerschap’ betekenen. Ook spreekt dit programma mensen aan die 
normaal buiten het zicht van bestuurders blijven. MMdS wordt een ‘assertief’ pro-
gramma genoemd (Duyvendak en Uitermark 2006): de overheid wacht niet af tot er 
vanzelf burgerinitiatieven ontstaan, maar stimuleert ze. In buurten waar weinig van 
de grond komt, krijgen burgers een duidelijk kader voor participatie aangereikt. In 
achterstandswijken kan MMdS (straat)burgerschap aanleren. Daarbij is de diversiteit 
in de groep gangmakers doorslaggevend voor het bereik en de legitimiteit van de 
activiteiten (Duyvendak en Uitermark 2006).

Allochtone bewonersparticipatie in De Schilderswijk
Uit de evaluaties van Opzoomeren en van obaz blijken allochtone wijkbewoners 
meestal minder mee te doen dan autochtone, maar dat daar met specifi eke maat-
regelen wel iets aan te doen valt, waarbij allochtone wijkbewoners meer voelen voor 
concrete activiteiten dan voor vergaderingen en publieke bijeenkomsten.

Een vergelijkbaar beeld zien we in de evaluatie van de Pilot Multi-etnische 
 Bewonersparticipatie Schilderswijk. De pilot heeft tot doel een optimale, multi-
etnische bewonersparticipatie te stimuleren en samenlevingsopbouw te bevorderen.

De resultaten van de pilot blijken teleurstellend te zijn. In een uitvoerige evalu-
atie noemt Hendriks (2006) hiervoor drie factoren. Ten eerste zijn veel bewoners 
de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig. Ook wanneer dat wel het geval is, 
is vergaderen en overleggen voor hen vaak geen plezierige vorm van participatie. 
Volgens Hendriks zou de focus meer gelegd kunnen worden op zaken waartoe de 
bewoners wél in staat zijn: vertellen over wat er speelt in de buurt en concrete klussen 
doen (vgl. obaz). Ook kan gebruik gemaakt worden van de mondigheid van jonge-
ren, die vaak veel meer culturele bagage hebben kunnen opdoen dan hun ouders. In 
de tweede plaats bestaat er twijfel of de aanpak van de pilot voldoende is afgestemd 
op de capaciteiten en behoeften van bewoners. In de Schilderswijk is het verstandig 
om aan te sluiten bij de activiteiten waar bewoners uit zichzelf al zo nu en dan in 
participeren: concrete werkzaamheden die de boel schoon, heel, en veilig maken. 
Korte-termijnprojecten passen beter bij de bewoners dan meedenken over langeter-
mijnvisies op de wijk.

Tijdens de pilot is veel energie gestoken in de invitatie van bewoners. Toch bleef 
de participatie laag. Bij navraag bleek voor de bewoners onduidelijk wie nou precies 
waarvoor werd uitgenodigd. Bovendien vormt optreden in het publieke domein 
een drempel voor bewoners. Wat volgens Hendriks helpt is bewoners gericht en 
persoonlijk uitnodigen voor een concrete activiteit in een vertrouwde omgeving 
(Hendriks 2006: 69).



175Interetnische contacten bevorderen in Nederland

Bewoners aan het woord in Tilburg
In 2004 ging in de Tilburgse wijk Stokhasselt het pilotproject: ‘Bewoners aan het 
woord’ van start. Doel van het project was een methodiek ontwikkelen om de 
integratie en participatie van allochtone en autochtone bewoners in Stokhasselt 
te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te verbeteren. De pilot was gericht op drie 
straten in de wijk. Later zou het programma geleidelijk in heel Stokhasselt kunnen 
worden ingezet. Op korte termijn lag de nadruk op verbetering van de onderlinge 
verhoudingen tussen alle bewoners door samen doelen te formuleren en activiteiten 
op te zetten voor de woonomgeving.

Na data-verzameling over de wijk en haar bewoners zijn vier autochtone bewoners 
en dertien allochtone bewoners huisbezoeken gaan afl eggen. Om de drempel zo laag 
mogelijk te maken consulteerden de interviewers alleen mensen met dezelfde etni-
sche achtergrond als zijzelf.16 Door met buurtbewoners als interviewers te werken 
werden al vanaf het begin van het project een aantal personen betrokken bij de buurt. 
De resultaten van de wijkinterviews werden gepresenteerd op een wijkavond voor alle 
bewoners.

In de door Lamers (2004) uitgevoerde evaluatiestudie zijn interviews gehouden 
met enkele sleutelpersonen en is een enquête uitgevoerd. Duidelijke uitspraken over 
de effecten van het project zijn aan het onderzoek niet te ontlenen. Daarvoor is de 
steekproef te klein. Bovendien ontbreekt een nulmeting. Wel komen we iets te weten 
over de percepties van buurtbewoners en betrokken professionals over het project. 
We bespreken kort de bevindingen, omdat ze laten zien dat voor – duurzame – inter-
etnische contacten een gemeenschappelijke basis noodzakelijk lijkt te zijn, die 
verder gaat dan alleen de verbetering van de relaties tussen buurtbewoners.

Uit de evaluatie blijkt dat een aantal wijkbewoners enthousiast is geworden voor 
meer betrokkenheid bij de wijk. Naar aanleiding van de huisbezoeken en de wijk-
avond komt de behoefte van een tiental moeders naar voren om contact met elkaar te 
houden, meer mensen te leren kennen en met elkaar te praten over de ontwikkeling 
van hun kinderen. Dit resulteerde in een moeder-kindgroep waaraan twaalf moeders 
met verschillende etnische achtergronden wekelijks deelnemen. Je kunt zeggen dat 
een project dat gericht was op ontmoeting tussen allochtonen en autochtonen, uit-
eindelijk etniciteitsoverstijgend is geworden: aan het contact ligt de opvoeding van 
de kinderen ten grondslag.

Van de zeventien vrijwillige interviewers zijn er tien zich blijvend gaan inzet-
ten voor de wijk. De interviews hebben hen nieuwe inzichten geboden in wie hun 
buurtgenoten zijn en wat hun de wensen en problemen zijn. Tussen hen is een band 
gegroeid, die tot nieuwe interetnische contacten in de wijk heeft geleid.

Alles bijeengenomen lijken de effecten van het project betrekkelijk beperkt. 
Slechts bij een klein deel van de bewoners zijn de contacten met andere bevolkings-
groepen toegenomen. Het verbeteren van de onderlinge verhoudingen als doel op 
zich lijkt een onvoldoende basis voor blijvende contacten. Het opvoeden van de 
 kinderen lijkt een beter aangrijpingspunt.
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Woonateliers
In een woonatelier inventariseren buurtbewoners een aantal bijeenkomsten de pro-
blemen in hun woonomgeving en mogelijke oplossingen. Ze worden begeleid door 
een trainer en een architect. De organisatie achter de woonateliers, het instituut voor 
multiculturele ontwikkeling Forum, streeft ernaar verschillende doelgroepen bij 
elkaar te brengen in de woonateliers. De interactieve en oplossingsgerichte manier 
van werken lijkt de allochtone bewoners, die vaak moeite hebben met de Neder-
landse vergader- en inspraakcultuur, aan te spreken.

Uit verslagen van woonateliers blijkt inderdaad een grote deelname van alloch-
tonen, vooral vrouwen (www.woonateliers.nl). De ateliers slagen er dus in de 
participatie van allochtone bewoners te vergroten. Allochtonen en autochtonen 
samenbrengen slaagt echter in mindere mate. De samenstelling van de ateliers is 
weinig heterogeen naar zowel sekse als etniciteit. Enkele ateliers zijn gemengd 
samengesteld, een enkele bestaan uit mannen van verschillende afkomst. De meeste 
bestaan echter grotendeels uit allochtone vrouwen. In Arnhem zijn afzonderlijke ate-
liers georganiseerd voor allochtonen en autochtonen (Forum 2006). Dat gemengde 
woonateliers moeilijk tot stand komen hangt mogelijk samen met de (etnisch) 
homogene bevolkingssamenstelling in de buurt, het tijdstip waarop de ateliers 
plaatsvinden of de (on)wenselijkheid van het mengen van mannen en vrouwen hierbij 
een rol.

The Real West Side Story
Het jongerenproject The Real West Side Story uit Amsterdam-West behelst het maken 
van videofi lmpjes rond specifi eke ontmoetingen: jongeren-ouderen, ex-criminelen-
gezagsdragers of rappers-muziekprogrammeurs. De fi lms worden gepresenteerd 
op eveneens door de jongeren georganiseerde bijeenkomsten, waarop het thema 
‘ontmoeting’ centraal staat. De jongeren komen uit Amsterdam-West (Studio 
West 2006). Over de resultaten van het project wat betreft interetnische ontmoeting 
is niets vermeld.

4.5.2 Vrouwen ontmoeten vrouwen

Moeder-kindcentra
Enkele jaren geleden zijn opbouwwerkers en vrijwilligers begonnen met het opzet-
ten van moedercentra voor en door vrouwen in de buurt. Ze streven vaak gemengde 
groepen deelnemers na, de centra zijn laagdrempelig voor allochtone vrouwen en 
vrouwen leren samenwerken met vrouwen uit andere culturen (lnm 2006). Vanwege 
dit laatste aspect bespreken we dit project in de categorie ‘samenwerken’.

De centra zijn opgezet naar het model van de Duitze Mutterzentern. Eigen acti-
viteit staat in de moedercentra voorop: het centrum wordt gerund door de bezoek-
sters, vaak ondersteund door een professionele opbouwwerker. De activiteiten en 
cursussen ontstaan op initiatief van de vrouwen zelf. Vrouwen die vaste taken op 
zich nemen worden beloond, bijvoorbeeld door gratis gebruik van de ruimte en 
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 faciliteiten. In de moedercentra is verder de zorg voor de kinderen van de bezoek-
sters belangrijk.17 Activiteiten lopen per locatie uiteen: van zelfverdediging, koken 
en sollicitatiebegeleiding, tot kinderfeesten of een tweedehandskledingwinkel.

Ook bestaan er centra die toegankelijk zijn voor vaders (vadercentra of zoge-
noemde ouder-kindcentra). We bespreken kort drie plaatselijke centra en een evalua-
tieonderzoek naar het functioneren van Nijmeegse ouder-kindcentra.

Het Educatief  Vrouwencentrum Amsterdam (eva) is opgericht in 2005 en richt zich 
op vrouwen in Amsterdam-Noord met cursussen zoals fi etsen, taal, borduren, com-
putergebruik, solliciteren, voedingsvoorlichting. Het centrum wordt voornamelijk 
bezocht door allochtone vrouwen, van uiteenlopende etnische komaf. Nederlandse 
vrouwen zijn er nauwelijks.18 Bij moedercentrum De Mallemolen in Haarlem ligt 
dat volgens de aanmelding in de Projectenbank Zorg en Welzijn van het nizw wat 
anders. Dagelijks bezoeken 60 tot 70 vrouwen het centrum, waarvan 70% allochtoon 
(De Mallemolen 2006).

Het moeder-kindcentrum (mkc) Anne Tefl e in de Amsterdamse wijk Bos en 
Lommer bereikt wekelijks zo’n 700 vrouwen. Ook hier is het merendeel van de 
bezoeksters allochtoon; 90% is van Marokkaanse en Turkse afkomst. Deze vrou-
wen bleken behoefte te hebben aan meer contact met autochtone vrouwen. In 2005 
is daarom een pilotproject gestart om deze ontmoeting te bevorderen. De doelen 
luiden: ‘het Nederlands van de allochtone vrouwen verbeteren, kennismaken met 
elkaar en elkaars cultuur, herkenning van wat hen als vrouwen bindt en als het 
meezit vriendschapsbanden in de toekomst’. Er worden een vergelijkbaar aantal 
allochtone en Nederlandse vrouwen geworven voor de wekelijkse bijeenkomsten. 
Daarin wordt gepraat over een thema of een bezoek gebracht aan een culturele 
instelling. Na afl oop gaven deelneemsters aan dat ze positief waren over de ont-
moetingen en openhartig gepraat hebben over elkaars cultuur en persoonlijke leven 
(mkc 2006). Ze gaven aan een andere kijk op elkaar te hebben gekregen. De Neder-
landse vrouwen vinden het nu gemakkelijker om contact te maken met Marokkaanse 
vrouwen (mkc 2006). In 2007 wordt geprobeerd het project in meerdere moedercen-
tra te herhalen.

De gemeente Nijmegen heeft in 2002 het functioneren van vier ouder-kindcentra 
(okc) laten onderzoeken. Gekeken is naar bereik en effect van de centra. De vier 
centra richten zich op ouders met jonge kinderen, die ondersteuning nodig hebben 
bij opvoeding, emancipatie of arbeidsmarktparticipatie. Ze zijn alle gelegen in 
zogenoemde aandachtswijken, waar het aandeel allochtone bewoners boven het 
Nijmeegs gemiddelde ligt. We beperken ons tot het bespreken van de resultaten met 
betrekking tot interetnische ontmoetingen.

Drie van de vier okc’s blijken veel allochtonen te bereiken. In totaal trokken de 
okc’s 187 bezoeken per week, waarvan 96 door vrouwen met een niet-Nederlandse 
afkomst. In de eerste helft van 2002 zijn de okc’s bijna 4500 keer bezocht, waarvan 
bijna 2500 maal door allochtone vrouwen. Een deel van deze vrouwen kwam vooral 
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naar de Marokkaanse of Turkse vrouwengroepen en had op de okc’s geen of weinig 
contact met autochtone vrouwen. Andere allochtone vrouwen bezoeken juist alleen 
algemene of gaan naar zowel algemene activiteiten als naar allochtone vrouwen-
groepen. In het eerste half jaar van 2002 bezochten bijna 1800 allochtone vrouwen 
algemene activiteiten (Tijssen 2002). Zowel de allochtone als Nederlandse bezoek-
sters van de okc’s gaven aan dat ze binnen en buiten het centrum meer interetnische 
contacten hebben gekregen. Ook voelen velen zich meer thuis in de wijk sinds zij 
naar een okc gaan. De okc’s sloegen aan, ook bij de allochtone wijkbewoners. In 
een van de okc’s kwamen echter weinig allochtone vrouwen. Het onderzoek wijt dit 
aan het feit dat het centrum is gevestigd in een buurthuis waar veel mannen naar 
de hobbywerkplaats en autowerkplaats komen. Bovendien was het voor allochtone 
vrouwen moeilijk om aansluiting te vinden in algemene activiteiten; de sfeer in de 
buurt en in het centrum is volgens de onderzoekers niet uitnodigend voor allochto-
nen (Tijssen 2002).

Het grote en gemengde bereik van de overige okc’s betekent dat zij een goede 
manier kunnen zijn om vrouwen buitenshuis te laten deelnemen aan activiteiten en 
om ontmoetingen tussen vrouwen van uiteenlopende etnische komaf tot stand te 
brengen.

4.5.3 Conclusie
In deze paragrafen kwamen interventies aan bod die samenwerking tussen verschil-
lende bevolkingsgroepen beogen. In de buurtprojecten verschilt de aanpak van 
samen opruimen tot afspraken maken over leefbaarheid en activiteiten organiseren 
voor de buurtbewoners. In de vrouwencentra wordt samengewerkt bij de organisatie 
van allerlei cursussen en bijeenkomsten.

Door gebrek aan specifi eke informatie over participatie van etnische groepen 
in evaluatiemateriaal, valt niet te constateren in welke mate interetnisch contact 
plaatsvindt. De bevindingen over de Nijmeegse vrouwencentra zijn nog het meest 
informatief; mits goed genoeg toegankelijk voor allochtone vrouwen lijken zij inter-
etnische contact tot stand te brengen. Over vrouwencentra in de grote steden zijn 
geen onderzoeksgegevens beschikbaar, maar zij lijken meer moeite te hebben om 
ook autochtone vrouwen te trekken.

Een aantal aandachtspunten voor de werving van etnische minderheden voor 
buurtprojecten komt wel naar voren. Belangrijk is de etnische samenstelling van de 
groep gangmakers en het type activiteit dat zij organiseren. Vooral Turken en Marok-
kanen lijken meer animo te tonen voor praktische dan voor overlegactiviteiten. Een 
specifi eke strategie bij het benaderen en activeren van verschillende groepen lijkt 
functioneel in buurtprojecten. Een zogenoemde meersporenstrategie bestaat uit 
het apart benaderen van verschillende etnische groepen binnen hun eigen circuits, 
zoals gebeurde in de Schiedamse obaz-projecten. Nadat bewoners of leden van 
(zelf )organisaties op deze manier zijn geactiveerd, kunnen ze met elkaar in contact 
worden gebracht.
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Verder blijkt van belang deelnemers gericht en persoonlijk te werven voor een con-
crete activiteit.

Projecten in deze paragraaf kunnen in rmo-termen etniciteitsoverstijgend worden 
genoemd. Niet de etnische verscheidenheid staat op de voorgrond, maar een geza-
menlijke interesse of gezamenlijk belang van de potentiële deelnemers. Zo bieden de 
vrouwencentra in de eerste plaats cursussen en gezelligheid; het interetnische aspect 
is van ondergeschikt belang. In buurtprojecten staat het belang van wonen in een 
veilige, leefbare buurt voorop. Binnen de samenwerkingsprojecten gaan deelnemers 
instrumentele banden met elkaar aan. Ze hoeven geen vrienden te worden; er wordt 
van ze verwacht dat ze samenwerken.

4.6 Hulp en ondersteuning bieden

Het bevorderen van interetnische contacten door het aangaan van hulprelaties klinkt 
mogelijk somberder dan bedoeld. Hier hebben we interventies op het oog die bevor-
deren dat autochtonen zich inzetten voor allochtonen die bijvoorbeeld het Neder-
lands niet goed beheersen, begeleiding bij studiekeuze of werk nodig hebben of een 
steun in de rug kunnen gebruiken om op het rechte pad te blijven. In steeds meer 
gemeenten wordt gewerkt met het individueel koppelen van mensen in een mentor- 
of maatjesproject. Dergelijke projecten staan op dit moment sterk in de belangstel-
ling en er wordt veel van verwacht. In het kader van de discussie rondom de Sociale 
Agenda van Nederland staan mentorprojecten zelfs bovenaan de lijst van beleidsini-
tiatieven (zie www.socialeagenda.nl). Niet iedereen is het daar overigens mee eens 
(Schnabel 2006). In allerlei sectoren wordt mentorschap toegepast: in onderwijs, 
bedrijfsleven, asielzoekersopvang, (psychische) zorg en re-integratie.

In deze paragraaf bespreken we initiatieven die een verbetering beogen van de 
Nederlandse taalbeheersing van allochtonen (§ 4.6.1) en we kijken naar mentorpro-
jecten in het onderwijs, het bedrijfsleven en de integratie van nieuwkomers (§ 4.6.2).

4.6.1 Taalverwerving

Thuis Nederlands leren
Het Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties bestaat uit tien organisaties verspreid 
over Nederland. Via de lokale organisaties werken honderden met name autochtone 
vrijwilligsters die elke week Nederlandse les geven bij een allochtone vrouw thuis. 
De lessen zijn bedoeld voor vrouwen die niet naar buiten kunnen, durven of mogen 
(lnt 2006). In steeds meer gemeenten worden thuislesorganisaties opgericht. De 
lessen beogen buitenlandse vrouwen wegwijs te maken in de maatschappij, hen 
zelfstandiger en redzamer te maken. Na een periode thuisles van een half jaar tot een 
jaar kan een vrouw doorstromen naar groepslessen in de buurt. Uiteindelijk is het 
de bedoeling dat de vrouwen gaan deelnemen aan reguliere volwasseneneducatie of 
andere activiteiten buitenshuis. Niet alleen de taalverwerving van de deelneemsters 
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is belangrijk, ook de ontmoeting tussen vrouwen met verschillende culturele achter-
gronden.

In de grote steden hebben de thuislessen een groot bereik. Ze zijn na de extra 
aandacht door de commissie Pavem in 2004 en de extra subsidie vanuit gemeenten 
en het Oranjefonds verder toegenomen. Om een indicatie te geven: in 2005 hadden 
in Den Haag 230 vrouwen individueel les, 212 vrouwen hadden les in kleine groepjes 
en 228 vrouwen zijn na een eerste gesprek of intake doorverwezen naar reguliere 
educatie (obv 2005a). In Rotterdam hadden 202 vrouwen individueel les in 2005. In 
2004 (192 cursisten) waren de Rotterdamse deelneemsters met name Marokkaans 
(56%) en Turks (32%), allen vrouwen van de eerste generatie, en voor het grootste 
deel (83%) opvoeders (lov 2005).19

De werving van de deelneemsters gaat met name via de netwerken van de lokale 
thuislesorganisaties. Vrouwen worden aangemeld via maatschappelijk werk, 
huisartsen, consultatiebureaus, geestelijk gezondheidszorg, scholen, enzovoort 
(obv 2005b). De vrouwen worden bij de intake door de thuislesorganisatie zoveel 
mogelijk meteen doorverwezen naar reguliere educatieve instellingen. Werving van 
de lesgeefsters gaat via folders, lokale media, informatiemarkten en de website. De 
vrijwilligsters worden ondersteund met een introductiecursus, lesmateriaal en regel-
matige bijeenkomsten.

Thuislesorganisaties lijken een belangrijke rol te spelen bij zowel de bevordering 
van interetnische ontmoeting als bij de ondersteuning en ontwikkeling van kans-
arme allochtone vrouwen. Door de lessen ontstaan relatief duurzame interetnische 
één-op-één-relaties, en maken vrouwen die het Nederlands niet machtig zijn een 
begin met het leren van deze taal.

Gilde SamenSpraak
Ook het project SamenSpraak van Gilde richt zich op de verbetering van het Neder-
lands van allochtonen. SamenSpraak bestaat uit informele, persoonlijke bijeen-
komsten in de huiselijke sfeer, waarin autochtone 50-plussers en anderstaligen in 
wekelijkse bijeenkomsten in koppels of kleine groepjes Nederlands spreken. Het 
doel van Gilde SamenSpraak is ‘het verbeteren van de spreekvaardigheid, en de 
anderstalige door middel van persoonlijk contact kennis te laten maken met de 
Nederlandse cultuur en het vergroten van maatschappelijke participatie en integra-
tie’ (Prins et al. 2004).

Verspreid over het land bevinden zich lokale afdelingen van Gilde. In de jaren 
negentig startten een aantal lokale Gilden het ‘Nederlands converseren met mensen 
van buitenlandse afkomst’. Na subsidies van de minister van Grote-stedenbeleid in 
2001 konden lokale afdelingen het project onder de naam SamenSpraak opnemen. 
In juli 2004 waren inmiddels zo’n 1000 vrijwilligers vanuit 38 lokale Gilden en 1400 
anderstaligen bij het project betrokken. Het merendeel van deze anderstaligen is 
bezig met een inburgeringscursus of heeft die afgerond.

In 2003 is door studenten van de Radboud Universiteit een onderzoek gedaan naar 
dit project (Prins et al. 2004). In het kwalitatieve deel worden uitspraken gedaan over 
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de motivatie en verwachtingen van de deelnemers, en over effecten van SamenSpraak 
op onder meer de spreekvaardigheid en de sociale inbedding van de deelnemers. In 
de gedegen evaluatie worden deelnemers van Samenspraak vergeleken met alloch-
tone niet-deelnemers en worden vorderingen op verschillende tijdstippen in het 
projectverloop gemeten.

De deelnemers zijn positief over SamenSpraak. De belangrijkste reden om deel te 
nemen is het leren van de taal. Ook het directe contact en de persoonlijk werkwijze 
worden gewaardeerd. Een deel zou zelfs vaker met de begeleider willen afspreken. 
De allochtone deelnemers zeggen door SamenSpraak meer vertrouwen te hebben 
gekregen in zichzelf, in hun communicatievaardigheden, en in de samenleving. 
Alledaagse handelingen gaan gemakkelijker en de deelnemers zeggen nu meer over 
de Nederlandse cultuur te weten. Naast culturele integratie lijkt SamenSpraak ook 
van betekenis voor de sociale integratie. Naarmate allochtonen langer aan Samen-
Spraak deelnemen stijgt het aantal informele contacten met autochtone Neder-
landers. Op de structurele integratie heeft deelname geen effect. Overigens moet 
gezegd dat de evaluatietermijn relatief kort was. Het kan dus ook zijn dat de effecten 
op sociale integratie zich het snelst voordoen.

Interessant is ook het gegeven dat Samenspraakprojecten die langer lopen (meer 
dan vijf jaar), wellicht door ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers en coördinato-
ren, effectiever blijken dan projecten die korter lopen. In de evaluatie wordt verder 
gesproken van ‘het juiste format’ dat Gilde gevonden heeft om bij te dragen aan de 
integratie van anderstaligen (Prins et al. 2004). Met vrijwillige inzet van senioren 
wordt namelijk effect geboekt op zowel de taalbeheersing als op sociale en culturele 
integratie. Bovendien komen met Gilde tevens ruim 1000 Nederlanders in aanraking 
met anderstaligen.

De Voorleesexpress
Eveneens gericht op taalbeheersing, maar dan bij kinderen, is het project ‘De 
Voorleesexpress’, dat zich richt op allochtone gezinnen in Utrecht. In dit relatief 
kleinschalige project gaan vrijwilligers, voornamelijk letterenstudenten, gedurende 
een half jaar wekelijks op bezoek bij allochtone gezinnen om de kinderen voor te 
lezen. Ze nemen boeken mee waaruit de kinderen, in de leeftijd tussen twee en acht 
jaar kunnen kiezen. De organisatoren willen bereiken dat de kinderen die vaak een 
taalachterstand hebben meer in aanraking komen met het gesproken en geschreven 
Nederlands. Door het voorlezen zouden ze meer taalgevoel ontwikkelen en 
kennismaken met het cultureel erfgoed dat de bekende Nederlandse kinderboeken 
vormen. Nagestreefd wordt dat kinderen op jonge leeftijd boeken leuk gaan vinden, 
zodat ze het lezen van boeken later niet alleen als een verplichting zien. Bovendien 
komen op deze manier autochtone studenten en allochtone gezinnen in de wijk 
Utrecht met elkaar in contact. In 2006 ging het om 25 gezinnen in Kanaleneiland. 
In 2007 zullen ten minste 45 gezinnen in heel Utrecht deelnemen (Soda-producties 
2006).
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De werving van gezinnen is niet zonder problemen verlopen. Het is moeilijk om 
het vertrouwen van ouders in het project en de eventuele voorlezer te winnen, om 
hen begrip bij te brengen voor het nut van het project en van de (lage) onkostenver-
goeding. Het projectplan maakt melding dat de meeste knelpunten inmiddels zijn 
weggenomen door aanpassingen in de wervingsmethoden zoals het uitbouwen van 
de bestaande netwerken via mond-tot-mondreclame, het inschakelen van belangrijke 
opiniemakers in de moskee en de (voor)school, en het verlagen van de ouderbijdrage 
tot een symbolisch bedrag. De vrijwilligersvergoeding wordt betaald uit sponsoring 
en subsidies.

Interessant is dat de Voorleesexpress een dubbel doel dient, namelijk bevordering 
van taalbeheersing en het creëren van tamelijk duurzame interculturele contacten. 
Een bezoek van de voorlezer zorgt ervoor dat de allochtone familie kennis maakt 
met de autochtone student en deze voorlezer maakt de privésfeer van de allochtone 
familie mee.

4.6.2 Mentorprojecten
Sinds eind jaren negentig is met name in onderwijskringen het één-op-één-mentoraat 
van leerlingen opgekomen.20 De laatste jaren krijgt het mentorschap ook in andere 
maatschappelijke domeinen aandacht. Zo bestaan er mentorprogramma’s in het 
bedrijfsleven, in de zorg en in de opvang van asielzoekers. Naast mentorprogramma’s 
zijn er ook buddy- of maatjesprogramma’s; die zijn doorgaans minder gericht op 
begeleiding en meer op gezelschap en het uitbreiden van het sociale netwerk.21

Giving Back
De Giving Back Foundation wil jongeren van 15-18 jaar uit minderheidsgroepen 
ondersteuning en vaardigheden bieden om ‘gelukkiger, gezonder en productiever’ 
te leven. Concreet streeft de Foundation ernaar om de jongeren te helpen hun school 
succesvol te doorlopen, deel te nemen aan een vervolgopleiding, stages en trainingen 
(Giving Back 2006).

Talentvolle allochtone havo- en vwo-scholieren die nog ten minste twee volledige 
schooljaren te doorlopen hebben, worden door Giving Back geselecteerd en gekop-
peld aan een autochtone mentor uit het bedrijfsleven. Het begeleiden van de student 
in het ontdekken van zijn of haar interesses en het maken van een plan van aanpak is 
de belangrijkste taak van de mentor. In het schooljaar 2005-2006 zijn ruim 30 leerlin-
gen gekoppeld aan een mentor (Giving Back 2006). Op kleine schaal creëert Giving 
Back duurzame contacten tussen autochtone volwassenen en allochtone jongeren.

Big Brother Big Sister
In Rotterdam en Utrecht is in navolging van de goedlopende Amerikaanse versie het 
mentorproject Big Brother Big Sister ingevoerd. Ieder kind of jongere die behoefte 
heeft aan een mentor kan zich opgeven. Uitgangspunt is dat de vrijwilliger een 
‘maatje is op wie het kind of de jongere kan bouwen’ (www.bbbs-rotterdam.nl). Dit 
project valt onder het Rotterdamse collegeprogramma ‘Opgroeien in Rotterdam’ en 
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is in eerste instantie gericht op de ontwikkeling van jongeren en kinderen. Interet-
nisch contact is een bijkomende doelstelling. Op lokaal niveau zijn er meer van dit 
type maatjesprojecten, die niet allemaal betrekking hebben op interetnisch contact.

Sociaal Mentoraat Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland probeert met het programma ‘Sociaal Mentoraat’ sociaal 
isolement te beperken. Hier bespreken we alleen de projecten uit het programma 
die gericht zijn op interetnische contacten (Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
2005). Een half jaarlijkse monitor geeft de aantallen deelnemers en de gemaakte 
matches per project en licht soms iets toe over het verloop. Er is geen sprake van een 
effectevaluatie.

2-Gether, dat loopt in Dordrecht, koppelt ex-ama’s (alleenstaande minderjarige 
asielzoekers) aan een Nederlandse mentor uit een gastgezin. Het is een klein project; 
in het eerste half jaar van 2005 is gewerkt met twaalf jonge asielzoekers en dertien 
mentoren. Met deze aantallen konden niet voldoende matches gemaakt worden 
omdat sekse en interesses niet altijd bij elkaar pasten. De aanmelding van het aantal 
mentoren liep in die periode sterk terug. De organisatoren zien een verband met de 
moordaanslag op Theo van Gogh (B&A Groep 2006).

Project De Ontmoeting matcht allochtonen aan autochtone Nederlanders in zes 
plattelandsgemeenten in de Hoeksche Waard. Sinds de voorbereidingen in 2004 
zijn er tot juni 2005 drie koppels gevormd. De werving van Nederlandse deelnemers 
verloopt stroef. Het is moeilijk om de juiste ingangen te vinden. Naarmate de organi-
satie echter meer adverteert in kerkblaadjes, huis-aan-huisbladen en op vrijwilligers-
markten neemt het aantal aanmeldingen langzaam toe (B&A Groep 2006).

Ook Humanitas is op een aantal plaatsen in Nederland actief met maatjesprojec-
ten. Voor de vrouwen zijn deze vaak gericht op taaloefeningen en inburgering. In 
het programma ‘Apart én Erbij’ organiseert Humanitas ook vele andere projecten 
met en voor allochtonen. Voor ama’s zijn er bijvoorbeeld multiculturele vakantie-
weken en gastgezinnen. Verder zijn er voor interetnisch contact conversatielessen, 
inburgeringsondersteuning, kook- en zanggroepen. Landelijk waren in 2005 bij dit 
programma 996 vrijwilligers en 2459 cliënten in 48 projecten betrokken. Niet alle 
projecten hadden overigens direct betrekking op interetnisch contact; soms waren 
zij alleen gericht op ondersteuning en ontwikkeling (Humanitas 2005;
www.humanitas.nl).

Mentoring maakt ook onderdeel uit van het maatschappelijk verantwoord onder-
nemen van bedrijven.22 abn*amro Nederland maakte een kort overzicht voor haar 
werknemers om te laten zien wat er zoal mogelijk is op gebied van maatschappelijke 
betrokkenheid (abn*amro 2005). Zo neemt Advieskantoor Alkmaar elk kwar-
taal groepjes jonge asielzoekers mee naar klanten van de bank. Het doel is om de 
kinderen en jongeren hun ambities te laten ontdekken en hen in contact te brengen 
met hun ‘droomberoep’. De afdeling Financiële Planning uit Regio Midden heeft 
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zeventien vrijwilligers ingezet op een mentorproject met allochtone leerlingen van 
het mbo (abn*amro 2005). Campus Nieuw West, een vereniging van bedrijven die 
jongeren stimuleert kennis te maken met hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, 
en het netwerk Samenleving en Bedrijf, gericht op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, organiseren ook mentorprojecten met diverse roc’s en scholen-
gemeenschappen in Amsterdam (Campus Nieuw West, website).

4.6.3 Conclusie
Elk van bovenstaande projecten brengt concrete interetnische ontmoetingen tot 
stand, door koppeling van individuen of interetnische contacten in kleine groepjes. 
Of de contacten duurzaam zijn en bijdragen aan positieve wederzijdse beeldvorming 
is niet duidelijk; daartoe ontbreken de benodigde gegevens. Wel weten we van de 
projecten dat veel van de koppels geruime tijd met elkaar omgaan. Afgaande op de 
ervaringen van de Thuislesorganisatie en Gilde SamenSpraak mogen we voorzichtig 
afl eiden dat deelnemers hun beheersing van de Nederlandse taal hebben verbeterd en 
hun sociale netwerk onder autochtonen hebben uitgebreid.

4.7 Conclusie

In Nederland heeft zich de laatste jaren een hausse voorgedaan van grote en klein-
schalige interventies die bevordering van interetnische contacten als (neven)doel 
hebben. Een breed gevoel van verwijdering tussen allochtone en autochtone bevol-
kingsgroepen zal hieraan ten grondslag liggen, aangewakkerd door gebeurtenissen 
als 11 september en de moorden op Fortuijn en Van Gogh.

Een eerste conclusie is dat we in Nederland buitengewoon weinig weten over de 
effectiviteit van deze interventies. Of al deze interventies daadwerkelijk leiden tot 
een toename van interetnische contacten is – hoe onbevredigend ook – niet met 
zekerheid te zeggen. Ook weten we nauwelijks iets over de gevolgen van de interven-
ties voor de wederzijdse beeldvorming en over de duurzaamheid van de effecten. Er 
is eenvoudigweg weinig evaluatieonderzoek verricht en voor zover dit wel het geval, 
kan het onderzoek de toets der kritiek in de meeste gevallen niet doorstaan. Ook 
speelt een rol dat veel projecten eenmalig, relatief jong of kleinschalig zijn.

Verder zijn veel interventies onduidelijk over hun doelstelling en beoogde doel-
groep. Heel vaak zijn projectbeschrijvingen in algemene termen gesteld. Dit geldt 
ook voor de uitkomstenkant. Bijna nooit is geëxpliciteerd wanneer een interventie 
geslaagd is.

Uitspraken over effectiviteit zijn dan ook moeilijk te maken. Dit is problematisch. 
Wanneer zo veel partijen met zo veel energie en geld proberen de ‘boel bij elkaar te 
houden’ is het een zorgelijke conclusie dat we na tamelijk langdurig zoeken in de lite-
ratuur eigenlijk zo weinig over de werking van interventies kunnen zeggen. Dit geldt 
zowel voor hun uitwerking op de contacten tussen allochtonen en autochtonen als 
voor de uitwerking op beeldvorming, wederzijds begrip of sociaaleconomische positie.
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Hoewel dit onprettige constateringen zijn, staan we niet helemaal met lege handen. 
Wel kan – enigszins op de tast – iets worden gezegd over de aannemelijkheid dat 
bepaalde interventies een gunstige werking hebben. Dit doen we in het onder-
staande, met de bindingsladder als ordening.

Ontmoeten
Meer dan de helft van de door ons getelde interventies richt zich op het stimuleren 
van ontmoeting tussen autochtonen en allochtonen. Daarmee vormt ‘ontmoeting’ 
getalsmatig verreweg de belangrijkste categorie van de bindingsladder. Kenmer-
kend voor deze interventies is in de eerste plaats dat ze vaak een eenmalig karakter 
hebben. Dit zal zijn gevolgen hebben voor de effectiviteit van deze interventies voor 
het ontstaan van – duurzame – contacten tussen allochtonen en autochtonen. Verder 
grijpen deze interventies vaak aan op de etnische achtergrond van allochtonen. Het 
houden van een multicultureel festival in de buurt is zo’n voorbeeld. Het is met name 
de rmo (2005) geweest die zich sceptisch heeft uitgelaten over dergelijke activitei-
ten, omdat ze niet zouden leiden tot bestendig contact, waarvan bovendien lang niet 
vaststaat of het bijdraagt aan wederzijds begrip en respect.

Of de scepsis terecht is, lijkt ons vooral een empirische vraag. Sommige interven-
ties ondersteunen de stellingname van de rmo. Brunches, straatfeesten en multicul-
turele uitstapjes brengen allochtone en autochtone buurtbewoners lang niet altijd bij 
elkaar. Ontmoeten om te ontmoeten vormt vaak onvoldoende basis. Maar het Neder-
landse evaluatieonderzoek is zoals gezegd beperkt, zodat een sluitend antwoord op 
de vraag naar effectiviteit dit moment niet valt te geven.

Tegelijkertijd zien we in ons materiaal ook veelbelovende initiatieven die niet op 
voorhand in de kritiek gesmoord behoeven te worden. Er bestaan diverse initiatie-
ven die allochtonen en autochtonen bij elkaar brengt die elkaar anders, vanwege de 
ruimtelijke segregatie, waarschijnlijk niet zouden treffen. Denk aan de autochtone 
en allochtone voetballers uit verschillende wijken, of banden tussen scholen uit 
verschillende wijken, of allochtone en autochtone scholieren die bij elkaar gaan 
logeren. Autochtone en allochtone sociale kringen raken elkaar vaak niet; dergelijke 
contacten moeten georganiseerd worden.

Een andere manier is om locaties te benutten waar allochtonen en autochtonen 
toch al samenkomen, zoals scholen. Er bestaan enkele initiatieven om te proberen 
allochtone en autochtone ouders meer bij de school te betrekken. Subtiele regie 
lijkt hier de sleutelterm: kleine interventies van personeel en management kunnen 
ertoe leiden dat de ontmoetingsfunctie van de school wordt versterkt. Verder lijken 
er mogelijkheden te zijn in het ‘multicultureel tuinieren’, in restaurants en op de 
 digitale trapveldjes waar veel allochtonen en autochtonen op af komen.

Elkaar leren kennen
Projecten om kennis te maken met en begrip te vergroten voor mensen met andere 
culturele achtergronden richten zich in overgrote meerderheid expliciet op de cul-
tuur van allochtone groepen en de religieuze aspecten in het bijzonder. Vaak is het 
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doel wederzijds begrip en respect te vergroten. Daarnaast zijn onder de noemer van 
‘elkaar leren kennen’ interventies beschreven die meer algemeen van karakter zijn, 
zoals Welkom in Rotterdam, dat behoorlijke aantallen allochtonen en autochtonen 
met elkaar in contact brengt. Ook gunstig zijn de resultaten van het Ramadan Festival 
dat grote aantallen autochtonen en allochtonen op de been brengt. Verder lijken de 
initiatieven die aangrijpen op kennismaking met elkaars religie belangrijk te zijn voor 
de vergroting van het aantal interetnische contacten. Dergelijke initiatieven spreken 
onmiskenbaar een select publiek aan. Het gaat om ‘welwillenden’, maar ook bij hen 
is het de vraag of ze anders in contact waren gekomen met leden van andere etnische 
groepen. Doordat deze initiatieven vaak eenmalig zijn, dragen ze het risico in zich dat 
de aangegane contacten en verbetering van de wederzijdse beeldvorming uitdoven.

Samenwerking
Van veel grote buurtverbeteringsprogramma’s (Opzoomeren, Onze Buurt Aan Zet, 
Thuis op Straat en Mensen Maken de Stad) is niet precies bekend welke effecten ze 
hebben op interetnische contacten. Veel projecten worden uitgevoerd in gemengde 
buurten, waardoor gemengde deelnemersgroepen kunnen ontstaan. Er zijn echter 
vaak problemen met het betrekken van allochtone deelnemers, vanwege bijvoorbeeld 
een taalbarrière, het niet vertrouwd zijn met optreden in het publieke domein of 
onduidelijkheid omtrent de bedoeling van een project. Ook is de vaak autochtone 
organisatie in onvoldoende mate gericht op de werving van allochtonen. De inter-
etnische samenwerking tussen groepen in de buurt komt dan niet of nauwelijks tot 
stand. In evaluaties van de projecten komt naar voren dat een gerichte werving van 
allochtonen bevorderlijk kan zijn. Ook een aanpak waarin groepen eerst afzonderlijk 
van elkaar bijeenkomen om ze vervolgens bij elkaar te brengen kan de juiste weg zijn. 
Verder is belangrijk dat de projecten een praktische, concrete inslag hebben.

De bevindingen over de moeder-kindcentra wijzen erop dat er zeer veel allochtone 
vrouwen op afkomen en dat, met enige organisatie, allochtonen en autochtonen met 
elkaar in contact komen, zoals in Amsterdam. Onderzoek in Nijmegen toont aan dat 
ouder-kindcentra, mits toegankelijk genoeg voor allochtone vrouwen, een substanti-
ele bijdrage leveren aan totstandkoming van interetnische contacten.

Hulp en ondersteuning bieden
Het meest concreet aanwijsbare interetnische contact komt tot stand in taalbeheer-
singsprogramma’s waarin vrijwilligers individueel of in kleine groepjes Nederlands 
leren aan anderstaligen. Voorbeelden zijn de Thuislesorganisaties voor vrouwen en 
SamenSpraak van Gilde Nederland. Ook mentorprojecten met koppels van autoch-
tone en allochtone komaf passen hierin. Deze projecttypen leveren intensief contact 
op doordat de vrijwilliger en de anderstalige elkaar gedurende de les- of mentor-
periode regelmatig ontmoeten. Het bijzondere van deze projecten is dat ze tevens 
werken aan kansvergroting van de allochtone deelnemers, doordat ze onder meer 
taal beheersing bevorderen.



187Interetnische contacten bevorderen in Nederland

Noten

1 Daarbij zijn interventies die aangrijpen op de ruimtelijke concentratie en de sociaal-
economische positie buiten beschouwing gebleven. Los van het feit dat we in het vorige 
hoofdstuk al aandacht hebben besteed aan interventies die zich richten op de ruimtelijke 
concentratie van bevolkingsgroepen, zien we genoemde factoren meer als contextfacto-
ren voor binding. 

2 Er zijn in de onderzoeksliteratuur meerdere contactladders in omloop. Deze ladder van 
Snel en Boonstra is het meest bruikbaar in dit hoofdstuk vanwege de exclusieve gericht-
heid op het hebben van contact. Stijging op de ladder betekent in de eerste plaats meer 
intensiteit in het contact. Met iedere sport verandert weliswaar het karakter van de acti-
viteit waarin het contact tot stand komt – samenwerken aan een gedeeld belang (sport 3) 
vergt bijvoorbeeld naast frequenter contact ook inhoudelijk een andere inzet dan elkaar 
te leren kennen (sport 2) –, maar de focus in de ladder blijft gericht op de intensiteit van 
het contact. 

 We hebben in deze variant de oorspronkelijke derde sport ‘Afspraken maken’ vervangen 
door ‘Samenwerken’, dat minder beperkend is als het gaat om het categoriseren van 
interventies. Afspraken maken kan gezien worden als een vorm van samenwerken.

 De toevoeging ‘hulp’ in de oorspronkelijke vierde sport ‘Wederzijdse hulprelaties’ is 
verwijderd omdat de nadruk in dit hoofdstuk niet ligt op het verlenen van de hulp, maar 
op de duurzaamheid van de ontstane relatie. 

3 De toedeling van interventies op de bindingsladder is uitgevoerd door twee onderzoekers 
die los van elkaar hebben gewerkt. Vervolgens zijn de toedelingsresultaten met elkaar 
vergeleken. De overeenstemming tussen de twee categoriseringen was tamelijk groot. 
Wanneer dit niet het geval was, is tussen de onderzoekers nader overleg gevoerd over de 
argumentatie een bepaalde interventie in te delen en in de meeste gevallen is uiteinde-
lijk een interventie ondergebracht. Het verschillend toedelen betrof vaak de categorieën 
‘ontmoeten’ en ‘elkaar leren kennen’. Dit zal ook in de praktijk niet altijd duidelijk te 
onderscheiden zijn. Niet alle interventies konden worden toegedeeld. Soms was niet dui-
delijk of er feitelijk sprake was van een interventie. Lastig om in te delen waren die inter-
venties die op verschillende sporten van de bindingsladder aangrijpen. Grote projecten 
die in verschillende steden zijn uitgevoerd. zoals obaz, zijn maar één keer toegedeeld. 
De informatie is afkomstig uit verschillende bronnen, zie bijlage A voor de zoekstrategie. 
Belangrijke overzichtssites waren de site van de &-campagne en de Projectenbank
Oranjefonds/nizw, die beide een zeer groot aantal interventies bevatten. 

4 In 2002 is het tos-project ook al geëvalueerd door Masson et al. in de rapportage 
‘De straat aan de jeugd’. 

5 In de logboeken worden tijd en plaats, medewerkers, aantallen kinderen, eventuele 
 contacten met jongeren/volwassenen en bijzonderheden geregistreerd. 

6 Verder valt nog kort te wijzen op het project ‘Wereldscholen’ van het Landelijk Bureau 
ter bestrijding van Rassendiscriminatie (lbr), dat in 2003 is gestart. Wereldschool wil 
zeggen dat de school specifi eke aandacht heeft voor interculturele verschillen, weder-
zijds respect tussen kinderen en het thuis voelen van ieder kind op de school. Deelnemers 
aan het project ‘Wereldschool’ organiseren jaarlijks activiteiten voor leerlingen met het 
thema ‘diversiteit’ (lbr 2006). Voor ouders is er een training ‘intercultureel perspectief’ 
en voor de leerkrachten ‘interculturele professionaliteit’. Ontmoeten is geen expliciet 
doel van Wereldschool; kern is het bewustzijn vergroten en een veilig klimaat scheppen 
voor alle kinderen. In 2003 begon het project in de stad Utrecht met zeven scholen. Het 
project is daar onderdeel van de ‘Utrechtse Mix’, het gemeentelijke integratieprogramma 
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(Gemeente Utrecht 2006). Inmiddels zijn er ook in andere steden in Nederland wereld-
scholen te vinden.

7 Het rapport is dan ook niet toegespitst op dit onderwerp. Het richt zich op het functi-
oneren van de scholen over de volle breedte, met nadruk op de schoolprestaties van de 
leerlingen (zie Van der Vegt en Studulski 2004). 

8 Informatie uit een interview van de auteurs met Radboud Engbersen (nizw).
9 Vestiging Den Haag Laak: Turken 3%, Antillianen 1%, anders 2%; vestiging Amsterdam 

Slotervaart: Nederlanders 95%, Antillianen 3%, Afrikanen 2%; vestiging Amsterdam 
Noord: Nederlanders 81%, Marokkanen 11%, Turken 1%, Surinamers 2%, anders 5%. Het 
aandeel klanten dat contact heeft met anderen is per vestiging respectievelijk 90%, 84%, 
85% en 79%. Nieuwe vrienden maken iets minder mensen, per vestiging respectievelijk 
49%, 59%, 39%, en 56% (VanHarte 2006a-d). 

 De resultaten zijn gebaseerd op een schriftelijke enquête onder bezoekers van de Van-
Harte restaurants. De steekproef bevat per vestiging 85 tot 118 respondenten.

10 Bij veel buurtprojecten is niet duidelijk of en in welke mate de projecten zijn gericht op 
bewoners van verschillende afkomst en in hoeverre allochtone en autochtone bewoners 
er daadwerkelijk aan meedoen. Zoals al toegelicht in de inleiding van dit hoofdstuk is 
gekozen om projecten te kiezen die de bevordering van interetnisch contact expliciet tot 
doelstelling hebben of waaruit blijkt dat dergelijke effecten zich hebben voorgedaan. Door 
deze selectie bestaat wel een risico dat de opsomming van interventies niet volledig is. 

11 Van de 1000 enquêtes zijn 242 geretourneerd. Na vier maanden zijn 179 follow-up enquê-
tes verzonden waarvan 64 exemplaren terugkwamen en konden worden geanalyseerd 
(Tonkens 2006).

12 Een voor- en nameting zonder controlegroep betekent twee sterren op de Marylandscale.
13 Goed gemengd: tenminste drie etniciteiten aan tafel; matig gemengd: twee etniciteiten 

aan tafel; niet gemengd: één etniciteit aan tafel.
14 De toename in sociale cohesie is geoperationaliseerd als de mate waarin mensen zich 

meer verbonden voelen met andere Amsterdammers na het meedoen aan de Dag van de 
Dialoog. Ook is gekeken naar de uitbreiding van de netwerken van de deelnemers (Ton-
kens et al. 2006).

15 Er zijn er echter nog talloze meer in Nederland, met name lokale en kleinschalige 
organisaties en initiatieven die niet zijn aangesloten bij het Interreligieus Beraad. Via de 
websites van Kerk in Actie, Islam en Dialoog, Kerk en Wereld en de verzamelsite www.
interreligieuzewerkplaats.nl zijn veel van deze interreligieuze verbanden te vinden. 

16 Er werden 109 van de in totaal 700 adressen in de drie straten bezocht, waarvan 31 bewo-
ners van oorsprong Nederlands waren, 24 Turks, 21 Somalisch, 17 Marokkaans,
9 Surinaams en 7 Antilliaans.

17 Moedercentra onderscheiden zich van andere buurtvoorzieningen door vier pijlers 
(lnm 2006):
1 Zelforganisatie en zelfbeheer: de deelneemsters zijn verantwoordelijk voor pro-

gramma, sfeer en organisatie. Zij hebben een eigen ruimte verworven en beheren 
deze gezamenlijk. 

2 Open aanbod: de activiteiten en diensten in het Moedercentrum ontstaan uit de initia-
tieven van de vrouwen zelf. Ze zijn toegesneden op hun belangen en behoeften. Ieder 
levert prestatie op basis van deskundigheden, talent en interesse. 

3 Werk wordt betaald: iedere vrouw die in het centrum vaste taken op zich neemt wordt 
gezien als medewerkster en krijgt in ruil hiervoor gratis gebruik van faciliteiten en 
deelname aan activiteiten. Voor sommige betekent dit een betaalde baan bij het cen-
trum. 
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4 Kinderen horen erbij: in de organisatie van alle activiteiten speelt ruimte, zorg en 
aandacht voor de kinderen van de deelnemende vrouwen en de medewerksters een 
belangrijke rol. 

18 Informatie uit een telefoongesprek met een medewerker van het eva. 
19 In een analyse van het obv wordt geschat dat er zo’n 10.000 vrouwen in Den Haag nog 

niet bereikt worden door taaltrajecten, het TaalTotaal plan van Pavem schat het lande-
lijke aantal op 240.000. 

20 Mentorprogramma’s gericht op middelbare scholieren verbinden leerlingen vaak met een 
mentor uit dezelfde etnische groep. De gedachte is dat een mentor uit de eigen etnische 
groep beter aansluit bij de leefwereld van een leerling en daardoor een beter rolmodel is. 
Die overweging is belangrijk. In de bevordering van interetnisch contact hebben zulke 
projecten echter geen betekenis. In dit hoofdstuk worden dan ook alleen mentorprojec-
ten besproken die expliciet interetnisch zijn.

21 In de praktijk van mentoraat vindt een discussie plaats over de voor- en nadelen van inter-
etnische koppeling. Zie voor onderzoek naar dit vraagstuk Crul en Kraal (2004).

22  In het bedrijfsleven vindt meer mentoring plaats. Zo is in Utrecht het programma 
MentorPlus opgezet, waarbij (startende) allochtone ondernemers gecoacht worden door 
ervaren autochtone ondernemers om hun bedrijf te versterken. 

Interetnische contacten bevorderen in Nederland
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5 Interetnische contacten bevorderen: buitenlands 
onderzoek

Rob Gilsing

In dit hoofdstuk gaan we opnieuw in op beleidsinterventies ter bevordering van 
interetnische contacten. Ditmaal staan de resultaten van dergelijke interventies uit 
het buitenland centraal. Beleidsinitiatieven, gericht op de bevordering van interetni-
sche contacten, zijn in de wetenschappelijke literatuur in beperkte mate beschreven. 
Nog schaarser zijn de effectevaluaties. Zoals in hoofdstuk 4 al bleek, toen de Neder-
landse interventies tegen het licht werden gehouden, is de bevordering van inter-
etnische contacten niet altijd het expliciete doel van een interventie. Interetnische 
contacten kunnen het afgeleide doel zijn van een interventie, of het middel dat tot 
een bepaald doel moet leiden. Dat zien we bijvoorbeeld in beleid gericht op verster-
king van de sociale cohesie in sociaaleconomisch zwakkere buurten waar vaak rela-
tief veel minderheden leven. De bevordering van contacten tussen de verschillende 
etnische groepen is hier vaak een afgeleid doel van een breder beleidsprogramma, en 
een middel om de sociale cohesie of de mate van bridging sociaal kapitaal in de wijk 
te vergroten.

Er is breed gezocht in de literatuur. In Bijlage A is een overzicht opgenomen van 
de zoeksystemen waarin is gezocht en van de termen waarmee dat is gebeurd. We 
hebben in eerste instantie in wetenschappelijke literatuur gezocht naar de evaluatie 
van beleidsinterventies, maar ook naar meta-evaluaties of bredere beschouwingen 
van bepaalde typen interventies. Omdat de zoektocht in wetenschappelijke literatuur 
een relatief magere opbrengst kende, vooral als we het beperken tot effectevaluaties, 
is daarnaast ook gezocht in zogenaamde grijze literatuur. Dit betreft literatuur die 
wel openbaar is, maar niet getoetst op basis van wetenschappelijke criteria. De grijze 
literatuur vraagt daarom bij de interpretatie enige terughoudendheid en maakt het 
niet mogelijk al te sterke conclusies te trekken. In de meeste gevallen is getracht 
om de in de grijze literatuur gevonden interventies nog eens gericht na te zoeken 
in de wetenschappelijke literatuur, hetgeen beperkt resultaat had. Omdat de grijze 
literatuur relatief lastig systematisch is te doorzoeken – zoeksystemen daarvoor zijn 
minder volledig -, pretenderen we niet een uitputtend overzicht te geven.

In aanvulling op deze brede, algemene zoekstrategie is gericht gezocht op een aantal 
interventies die in het hoofdstuk over interventies gericht op interetnische contacten 
in Nederland aan bod zijn gekomen, en waarover weinig tot niets was gevonden via 
de algemene zoekstrategie. Het gaat hier in het bijzonder om mentorprojecten en 
taalondersteuningsprojecten.
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Beleidsinterventies zijn contextgevoelig. Een effectief gebleken interventie in de 
ene context is niet noodzakelijk ook effectief in een geheel andere context. In het 
geval van interetnische contacten ligt het voor de hand dat de verhoudingen tussen 
bevolkingsgroepen, die bepaald zijn door factoren als de migratiegeschiedenis, het 
politieke discours en wetgeving, van invloed zijn op de effectiviteit van interventies. 
De verhouding tussen joden en Palestijnen in Israël, bijvoorbeeld, kent een geheel 
andere geschiedenis dan die tussen zwarte en blanke Amerikanen. Het klakkeloos 
kopiëren van interventies verdient daarom geen aanbeveling.

In dit hoofdstuk volgen we de opbouw van hoofdstuk 4, waarin de bindingsladder 
centraal staat. Die zullen we hier niet opnieuw presenteren. Achtereenvolgens gaan 
we in op interventies gericht op ontmoeting, op elkaar leren kennen, op samen-
werking, en op hulp en ondersteuning bieden. Deels komen dezelfde onderwerpen 
terug als in hoofdstuk 4, maar in de trede ‘Elkaar leren kennen’ gaan we tevens in op 
interventies die gestoeld zijn op de contacthypothese. Die veronderstelt dat inter-
etnisch contact leidt tot vermindering van wederzijdse vooroordelen. Interetnische 
contacten worden in die paragraaf daardoor eigenlijk de onafhankelijke variabele, 
en de vermindering van vooroordelen de afhankelijke. Omdat in het onderzoek naar 
dergelijke interventies ook veel aandacht is besteed aan de voorwaarden waaronder 
interetnisch contact tot positieve uitkomsten leidt, menen we dat het toch belangrijk 
is om deze interventies in dit hoofdstuk te behandelen.

In kader 5.1 is een overzicht te vinden van de interventies die in dit hoofdstuk worden 
besproken.

Kader 5.1 Overzicht van interventies

Paragraaf 5.2: Elkaar ontmoeten
– op scholen

– community schools
– in wijken

– bibliotheken als ontmoetingsplek
– Finse integratieprojecten

– bij recreatie en ontspanning
– gemeenschapstuinen
– lokale ruilstelsels

Paragraaf 5.3 Elkaar leren kennen
– algemene interventies

– cross cultural awareness program
– intergroup dialogue
– ExcelLTM

Interetnische contacten bevorderen: buitenlands onderzoek
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– interventies gericht op jongeren en kinderen
– coöperatieve leermethoden
– bewustmakingsprogramma diversiteit
– buitenlandse studentenreis

Paragraaf 5.4 Samenwerken
– buurtprojecten

– community participation programs
– community cohesion programs
– settlement houses
– neighboring
– living in harmony

– overbruggen van tegenstellingen
– concord-organizations

Paragraaf 5.5 Hulp en ondersteuning bieden
– taalverwerving

– volunteers for language
– speakeasy

– mentorprojecten
– diverse projecten

5.1 Elkaar ontmoeten

5.1.1 Op scholen

Community schools
In hoofdstuk 4 is aandacht besteed aan brede scholen als plek waar met name ouders 
van verschillende etnische groepen elkaar ontmoeten. Daar is ook aangegeven dat 
het moeilijk vast te stellen is of brede scholen interetnische contacten bevorderen. 
Ook in de internationale literatuur hebben we daar weinig over gevonden. Er is wel 
veel geschreven over community schools – vergelijkbaar met brede scholen –, maar 
weinig expliciet over interetnische contacten.

In de Verenigde Staten kent men community schools, die doorgaans vier doelen beogen: 
het primaire onderwijsproces ontlasten van allerlei opvoedingstaken, kinderen leer- 
en ontwikkelingskansen aanbieden kinderen (zowel binnen als buiten dat primaire 
onderwijsproces), bijdragen aan de opbouw van sociaal kapitaal en een effectieve 
leeromgeving creëren. Ze doen dit door kwalitatief goed onderwijs te bieden, de 
ontwikkeling van jeugdigen te stimuleren, gezinnen te ondersteunen en te betrekken 
en de gemeenschapsontwikkeling te bevorderen. Het kenmerkende van community 
schools is dat zij zowel een accommodatie zijn voor verschillende voorzieningen, 
waaronder in ieder geval de school, als een verzameling van partnerschappen tussen 
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de school en andere actoren in de wijk (ouders, kinderen, vrijwilligers, wijkorgani-
saties). Bij de wijkorganisaties valt onder meer te denken aan welzijnsinstellingen, 
organisaties voor gezinsondersteuning, jeugdorganisaties, instellingen voor voort-
gezet onderwijs, bewonersorganisaties, bedrijfsleven en organisaties op levensbe-
schouwelijke basis1 (Blank, Melaville en Shah 2003). Net als in Nederland het geval is 
met brede scholen bestaat er in de Verenigde Staten niet één model voor community 
schools (vgl. Melaville en Blank 1998). Het begrip community school is een verzamel-
naam voor uiteenlopende samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en andere 
instellingen en organisaties, vaak gevestigd in één accommodatie. Meestal staan 
deze scholen in tough neighbourhoods (Annie E. Casey Foundation, s.a.: 6). Kader 5.2 
geeft aan waar een goed ontwikkelde community school aan moet voldoen.

Kader 5.2 Vision of a Community School (Coalition for community schools)
A community school, operating in a public school building, is open to students, families 
and the community before, during, and after school, seven days a week, all year long. It 
is jointly operated through a partnership between the school system and one or more 
community agencies. Families, youth, principals, teachers and neighborhood residents 
help design and implement activities that promote high educational achievement and 
positive youth development.
The school is oriented toward the community, encouraging student learning through 
community service and service learning. A before and after-school learning component 
encourages students to build on their classroom experiences, expand their horizons, 
contribute to their communities, and have fun. A family support center helps families 
with child rearing, employment, housing, immigration, and other services. Medical, 
dental, and mental health services are readily available. College faculty and students, 
business people, youth workers, neighbors, and family members come to support 
and bolster what schools are working hard to accomplish – ensuring young people’s 
academic, interpersonal, and career success.
Ideally, a full-time community school coordinator works in partnership with the 
principal. This person is responsible for the delivery of an array of supports provided 
by local agency partners and participates on the management team for the school. 
Over time, most community schools consciously integrate activities in several areas 
to achieve the desired results: quality education; positive youth development; family 
support; family and community engagement in decision-making; and community 
development.

Bron: Dryfoos (2000)

Blank, Melaville en Shah (2003) hebben twintig evaluaties van verschillende model-
len van community schools onderzocht.2. In hun meta-evaluatie schenken zij onder 
meer aandacht aan de betrokkenheid van gezinnen bij de scholen en aan de bijdrage 
die brede scholen aan de vitaliteit van de wijk leveren.3 Bevordering van interetnische 
contacten in wijken is niet expliciet in het onderzoek meegenomen. Wel zijn commu-
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nity schools vaak te vinden in wijken met een relatief hoog aandeel etnische minder-
heidsgroepen.

In elf van de twintig studies wordt aangetoond dat de communicatie tussen 
ouders en de school verbeterd is, dat ouders vaker aanwezig zijn bij schoolbijeen-
komsten en dat de maatschappelijke participatie (dit begrip is niet nader omschre-
ven) in de betreffende wijken is toegenomen. Daarnaast tonen sommige studies 
onder meer effecten aan op de stabiliteit van gezinnen, de arbeidsparticipatie en 
het vertrouwen van ouders in hun rol als opvoeder. Eveneens elf studies tonen een 
effect aan van community schools op de lokale gemeenschap: ouders hebben meer 
kennis van de lokale gemeenschap en van lokale instituties en organisaties, hebben 
eenvoudiger toegang tot voorheen onbekende of onbereikbare faciliteiten, en voelen 
zich trotser, zijn meer betrokken bij en identifi ceren zich sterker met de school en 
de lokale gemeenschap. Gezien de bevolkingssamenstelling van de wijken waarin 
community schools vaak gevestigd zijn, mogen we met de nodige slagen om de arm 
de conclusie trekken dat community schools een positief effect kunnen hebben op 
de totstandkoming van interetnische contacten

Een ander voorbeeld is de rol van scholen in Community cohesion-programma’s in het 
Verenigd Koninkrijk (zie ook § 5.4). In deze programma’s is er aandacht voor scholen 
als actoren die bevolkingsgroepen bij elkaar brengen en de ontmoeting tussen deze 
groepen bevorderen (Community Cohesion Review Team 2004). De veronderstelling 
is dat scholen bijdragen aan capacity building binnen lokale gemeenschappen door 
aandacht te besteden aan burgerschap, respect en diversiteit. Zij zouden in het alge-
meen bijdragen aan goede gemeenschapsrelaties en ervoor zorgen dat leerlingen, 
ouders en andere wijkbewoners gelijke toegang tot onderwijs- en opleidingsfacili-
teiten in die gemeenschap hebben. Het is niet bekend of deze Community cohesion-
programma’s erin slagen deze doelstellingen te realiseren.

5.1.2 In wijken

Bibliotheken
Openbare bibliotheken kunnen een multiculturele ontmoetingsplek (Audunson 
2005) zijn en daardoor interetnische contacten bevorderen. In een overzicht van 
literatuur over de sociale betekenis van openbare bibliotheken concluderen Kerslake 
en Kinnell (1998) dat het succes van bibliotheken in lokale gemeenschappen voor een 
belangrijk deel voortkomt uit het feit dat zij als een plezierige en veilige omgeving 
worden gezien. Daarom kunnen zij bijdragen aan het behoud of de versterking van 
sociale cohesie. Omdat veel bibliotheken aandacht hebben voor gemarginaliseerde 
groepen, zoals etnische minderheden, en zij ook voor deze groepen een veilige 
omgeving bieden en gemakkelijk toegankelijk zijn, spelen zij een belangrijke rol in 
het koesteren van culturele diversiteit en het bevorderen van een gevoel van sociale 
cohesie, vooral in tijden van ingrijpende demografi sche ontwikkelingen. Volgens 
Kerslake en Kinnell hebben bibliotheken met veel klanten uit etnische minderheid-
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groepen een aanbod aan kranten en tijdschriften in de talen van de minderheden. 
Bovendien bieden zij ruimte voor het werk uit minderheidsculturen. Bibliotheken 
vormen in het bijzonder voor kinderen uit verschillende etnische groepen een plaats 
voor ontmoeting. Of die ontmoetingen ook daadwerkelijk plaatsvinden, blijft in het 
onderzoek van Kerslake en Kinnell de vraag.

In een onderzoek naar de rol van centrale stadsbibliotheken als publieke ruimte 
constateren Leckie en Hopkins (2002) dat zij mensen uit veel verschillende taalgroe-
pen trekken. Ook zij zien bibliotheken op grond van hun onderzoek in twee grote 
stadsbibliotheken in Canada als een belangrijke ontmoetingsplek. Dit komt omdat 
deze bibliotheken aan de voorwaarden voor een succesvolle publieke ruimte voldoen. 
Zij zijn ‘neutraal terrein’, waar mensen vrij zijn om te komen en gaan wanneer zij 
willen, waar iedereen welkom is en gelijk behandeld wordt, ongeacht sociale status. 
In hoeverre dat daadwerkelijk tot interetnische ontmoeting leidt, maken Leckie en 
Hopkins niet duidelijk.

Integratieprojecten in Finland
Bij een overzicht van integratieprojecten in Finland, grotendeels gericht op het arran-
geren van ontmoetingen tussen nieuwkomers en autochtone Finnen, stellen Janho-
nen-Abruquah en Palojoki (2005) twee vragen. De eerste is hoe deze projecten een 
succesvol instrument kunnen zijn bij het overbruggen van culturen. De tweede is hoe 
deze projecten voor de doelgroepen van groter nut kunnen zijn in hun dagelijks leven.

Het primaire doel van de in totaal tien projecten is bepaalde doelgroepen te 
ondersteunen bij hun integratie in de Finse samenleving. Afgeleide doelen zijn 
tolerantie vergroten en racisme voorkomen. Interetnisch contact bevorderen is hierin 
een middel en niet het doel. Voorbeelden van integratieprojecten zijn:
– een multiculturele gezinsclub: een ontmoetingsplek waar gezinnen van diverse 

etnische afkomst kunnen leren van andere culturen, elkaars cultuur helpen 
versterken, en waar kinderen geholpen worden een sterke identiteit op te bouwen, 
bijvoorbeeld door het delen van kinderliedjes;

– multiculturele kunstprogramma’s voor vrouwen, met theater, culturele avonden 
en lezingen;

– kunstprojecten voor werkloze jeugdigen van 18-25 jaar: catering, textiele kunst, 
fi lm en animatie, theater;

– crisispreventiecentrum voor autochtone Finnen en nieuwkomers die hulp nodig 
hebben bij persoonlijke of geestelijke gezondheidsproblemen; hulpverlening vindt 
plaats door telefonische ondersteuning, individuele gesprekken, ‘steungroepen’ 
en training van vrijwillige hulpverleners;

– huishoudelijke-zorgproject voor vrouwen van 16-60 jaar: onder meer koken, huis-
houdelijke activiteiten en sport.

Janhonen-Abruquah en Palojoki maken niet duidelijk op welke manier zij getracht 
hebben hun onderzoeksvragen te beantwoorden. Zij hebben de projecten onderzocht 
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door een ‘qualitative summary to reveal the key elements in successful multicultural 
integration work’ (Janhonen-Abruquah en Palojoki 2005: 359). Niettemin menen zij 
een aantal conclusies te kunnen trekken. In het algemeen bleek het lastig om echte 
interactie tot stand te brengen tussen de etnische groepen. Voor een deel wordt dit 
aan de opzet van de projecten geweten, waarbij de nieuwkomers hun cultuur on 
stage presenteerden aan een passief publiek van autochtone Finnen. Dat is een vorm 
van eenrichtingsverkeer. Bij feesten en vieringen, waar meer tweerichtingsverkeer 
mogelijk is, blijken verschillen makkelijker te worden geaccepteerd. Deze bevinding 
is evenwel gebaseerd op de ervaringen met één project.

Interculturele ontmoetingen in het leven van alledag kunnen ook heel goed een 
negatieve ervaring opleveren, zo stellen de onderzoekers, omdat nieuwkomers 
dan als ‘ethnographic pieces from a museum’ kunnen worden gezien. Activiteiten 
waar verschillende etnische groepen een gemeenschappelijk belang in of gedeelde 
interesse voor hebben, lopen dat risico minder. Dat geldt bijvoorbeeld voor sport en 
culturele activiteiten. In projecten waar nieuwkomers activiteiten ondernamen onder 
leiding van autochtone Finnen, bleken de ongelijke posities problematisch. Ook dan 
is er sprake van eenrichtingsverkeer: nieuwkomers leren van autochtonen, maar een 
omgekeerd leerproces is er niet.

Faalfactoren in dit soort projecten, zo stellen Janhonen-Abruquah en Palo-
joki (2005: 365), zijn: ongelijke verhoudingen tussen nieuwkomers en autochtone 
Finnen, lage deelname, en gebrek aan echte interactie en ontmoetingen in het alle-
daagse leven.

Deze bevindingen ondersteunen uitkomsten uit ander onderzoek dat een gemeen-
schappelijk belang of gedeelde interesse een positieve invloed hebben op interetni-
sche contacten, en dat ongelijke verhoudingen contraproductief werken. We komen 
daar op terug in paragraaf 5.3 als het gaat om onderzoek in het kader van de contact-
hypothese.

5.1.3 Recreatie en ontspanning

Community gardens4

Zoals we in Nederland voorbeelden van multicultureel tuinieren kennen (zie hoofd-
stuk 4), kent men in de Verenigde Staten vergelijkbare initiatieven van community 
gardens of gemeenschapstuinen. In een onderzoek naar gemeenschapstuinen in 
stedelijke gebieden onderzoeken Shinew et al. (2004) of daarin mensen met verschil-
lende etnische achtergronden succesvol kunnen integreren en positieve contacten 
tussen deze groepen bevorderd kunnen worden. Zij stellen dat een vrijetijdssetting 
ideaal kan zijn voor interetnisch contacten vanwege de vrije keuze en de autonomie.5

In de Verenigde Staten komen gemeenschapstuinen vaak voort uit initiatieven 
van bewoners in lage– tot modale-inkomenswijken. Openbaar stedelijk gebied 
wordt tot gemeenschapstuin gemaakt om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. 
Gemeenschapstuinen zijn ook wel gekoppeld aan gentrifi cation van wijken. Bewoners 
doen zelf de aanleg en het onderhoud. De motieven om deel te nemen, variëren van 
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particuliere voedselvoorziening en een veilige openbare ruimte tot eenvoudigweg 
een liefde voor tuinieren. Vaak wordt beweerd dat gemeenschapstuinen de bewoners 
niet alleen mogelijkheden tot het aangaan van relaties binnen de eigen sociale groep 
(bonding) bieden, maar ook tot relaties buiten die groep (bridging). Deze beweringen 
waren echter niet onderbouwd, reden voor het onderzoek van Shinew et al. (2004). 
Dat onderzoek richtte zich op zwarte en blanke deelnemers aan gemeenschaps-
tuinen in lage- tot modale-inkomenswijken in de regio rond St. Louis. Een van de 
onderzoeksvragen was of deelname aan de gemeenschapstuinen tot meer interet-
nisch contacten leidt. Ook is gekeken naar het effect op de gemeenschapszin.

Uit de tuiniers in de regio St. Louis is een aselecte steekproef getrokken, gestrati-
fi ceerd naar postcode, opdat er voldoende blanke en zwarte tuiniers in de steekproef 
zouden zitten. De 180 personen (52 zwart, 128 blank) die in de analyse zijn meege-
nomen, zijn telefonisch geïnterviewd. De respons was boven de 95%.6 De interviews 
bestonden uit items waarmee het mogelijk was onder meer de gemeenschapszin van 
de respondenten vast te stellen. Daarnaast is de respondenten gevraagd hun percep-
tie van de raciale samenstelling van hun wijk en gemeenschapstuin te geven. Een 
beperking van het onderzoek is dat gebruik is gemaakt van een meting op één tijd-
stip en dat er geen controlegroep gebruikt is. De conclusies zijn vooral gebaseerd op 
vragen als: ‘Denkt u dat gemeenschapstuinen bijdragen aan …?’ We moeten derhalve 
voorzichtig zijn met de resultaten.

Die suggereren dat er in veel gemeenschapstuinen een zekere mate van interet-
nisch contact is. De meeste tuiniers voelen zich verbonden met hun gemeenschaps-
tuin en geloven dat daarin mensen van verschillende etnische groepen samen 
komen.7 De conclusie van Shinew et al. luidt dat gemeenschapstuinen effectief zijn 
bij het bevorderen van interetnisch contact. Zowel zwarte als blanke tuiniers lijken 
ervan overtuigd dat er contacten ontstaan die buiten de tuinen niet tot stand zouden 
zijn gekomen. Die contacten leiden evenwel niet tot meer vertrouwen in mensen uit 
andere etnische groepen.8 Wel blijkt deelname aan gemeenschapstuinen positief 
samen te hangen met de gemeenschapszin van de tuiniers. Die voelen zich verbon-
den met hun wijk, hun stad en hun tuin. De vraag of zij gaan tuinieren vanwege hun 
gemeenschapszin of dat hun gemeenschapszin sterker wordt door het tuinieren, 
hebben de onderzoekers niet beantwoord.

Lokale ruilstelsels
Community currencies zijn vergelijkbaar met het zogenaamde lets-systeem zoals in 
hoofdstuk 4 beschreven. Community currencies zijn monetaire stelsels, die gebruikt 
worden in de handel tussen mensen in lokale gemeenschappen. Het doel is vaak 
meervoudig, en kan betrekking hebben op sociale, economische, gemeenschaps-, 
ethische of milieu-aspecten (Seyfang 2002a). Wereldwijd zijn vele vormen van com-
munity currencies bekend. Gemeenschappelijke element is, zo stelt Seyfang, het idee 
dat gemeenschappen in staat zijn de lokale economie en samenleving te beïnvloeden 
door de afhankelijkheid van de globale economie te verminderen. Zij dragen bij aan 
de informele sociale economie van buurten en gemeenschappen.
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Interessant zijn de Britse Time Banks,9 die, meer dan andere stelsels, gericht zijn op 
de bestrijding van sociale uitsluiting en op het betrekken van gemarginaliseerde 
groepen (etnische groepen worden niet met zoveel woorden genoemd). In Neder-
land kennen we het concept van de community currencies vooral via lets, maar dat 
slaagt er volgens Seyfang (2002b) zeer beperkt in om gemarginaliseerde groepen 
te bereiken. Bovendien blijft de schaal van lets doorgaans beperkt. Time Banks 
beoogt, meer dan lets, versterking van de onderlinge informele steun onder juist de 
gemarginaliseerde groepen.10

Doel is het opbouwen van sociaal kapitaal en het bevorderen van lokale zelfhulp 
door wederkerig vrijwilligerswerk (het geven én ontvangen van hulp in ruil voor 
tijdkrediet) met specifi eke aandacht voor sociaal uitgeslotenen. De doelgroep bestaat 
uit mensen die aan vrijwilligerswerk noch aan de formele arbeidsmarkt deelnemen. 
Een Time Bank is een soort van vrijwilligerspunt in lokale gemeenschappen. De 
kredieten die deelnemers opbouwen kunnen zij gebruiken om diensten van andere 
particulieren of van deelnemende instellingen en bedrijven, zoals een instelling 
voor volwasseneneducatie te kopen. Belangrijkste verschil met traditionele vrijwil-
ligerspunten is dat Time Banks wederkerige relaties tot stand brengen: vrijwilligers 
leveren diensten én nemen ze af. Voorbeelden zijn tuinieren, hulp bij het boodschap-
pen doen, computerles geven en gezamenlijk gebruik van een auto. Een (profes-
sionele) tijdmakelaar koppelt vraag en aanbod en helpt kwetsbare mensen ook hun 
mogelijke aanbod in de Time Bank te onderkennen. Time Banks worden onder meer 
ondersteund door nationale en lokale overheden.

De Time Banks zijn in 2002 geëvalueerd met een vragenlijst onder de coördinato-
ren van 29 actieve organisaties en vier casestudies. Ten tijde van de evaluatie was de 
ervaring met Time Banks kort: bijna de helft bestond nog geen half jaar. Dat vraagt 
enige voorzichtigheid met de conclusies van de evaluatie.

Time Banks-deelnemers blijken relatief vaak niet te participeren in de formele 
arbeidsmarkt, een relatief groot deel ontvangt inkomenssteun, naar verhouding 
hebben zij vaak een laag inkomen en zijn ze vaker gepensioneerd of arbeidsonge-
schikt. Time Banks slagen er dus in om, zoals Seyfang het aanduidt, de sociaal 
geïsoleerden te betrekken. De evaluatie zegt niets over de etnische achtergrond van 
deelnemers aan alle Time Banks, maar uit een van de casestudies blijkt dat Time 
Banks ook etnische minderheidsgroepen aantrekt. In de Londense wijk waar de 
casestudie werd uitgevoerd, behoorde 53% van de deelnemers tot een etnische min-
derheidsgroep (Seyfang 2003). Time Banks-deelnemers blijken ook meer betrokken 
te zijn geraakt bij de lokale gemeenschap, hoewel onduidelijk is op basis waarvan 
deze conclusie is getrokken. Hetzelfde geldt voor de bevinding dat Time Banks 
hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van bridging sociaal kapitaal, dat de relaties 
tussen verschillende sociale groepen versterkt. De aanwezigheid van een (professio-
nele) tijdmakelaar wordt aangemerkt als een succesfactor, ook in vergelijking met de 
lets-projecten.

Alhoewel de evaluatie dus niet gericht was op effecten op interetnische contacten, 
lijkt het er wel op dat Time Banks daaraan bijdragen. Een deel van de deelnemers 
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behoort tot etnische minderheidsgroepen, deelnemers raken meer betrokken bij de 
gemeenschap en Time Banks dragen bij aan de ontwikkeling van bridging sociaal 
kapitaal. Daarmee worden in ieder geval gunstige voorwaarden gecreëerd voor inter-
etnische contacten.

5.1.4 Conclusie
De in deze paragraaf beschreven interventies hebben gemeen dat bevordering van 
interetnische contacten niet het primaire doel is. Met uitzondering van een aantal 
Finse integratieprojecten hebben de hier beschreven interventies de totstandkoming 
van interetnische contacten hooguit als afgeleid doel; in de evaluaties komen interet-
nische contacten dan ook slechts zijdelings of impliciet aan bod.

De Amerikaanse community schools blijken een positief effect te hebben op de betrok-
kenheid van ouders bij de lokale gemeenschap. Zij leren de lokale gemeenschap en 
de voorzieningen beter kennen en identifi ceren zich sterker met de gemeenschap. 
De maatschappelijke participatie in de wijken neemt toe. Bovendien zijn ouders 
vaker aanwezig bij schoolbijeenkomsten en onderhouden zij betere contacten met 
de school. Daarmee lijkt de community school een positief effect te kunnen hebben 
op de mate van interetnische contacten in een wijk, zeker als die school in sterk 
gemengde wijken staat.

Bibliotheken hebben het voordeel dat zij een veilige omgeving bieden om een tijdje 
te verblijven. Door hun vaak multiculturele aanbod zijn zij in potentie ook aantrek-
kelijk voor etnische minderheidsgroepen. Voor kinderen vormen zij in het bijzonder 
een aantrekkelijke plek. Het is echter de vraag of bezoeken aan een bibliotheek daad-
werkelijk tot (interetnisch) contact leiden.

De beperkte evaluatie van gemeenschapstuinen in de Verenigde Staten laat zien 
dat zij een positieve invloed hebben op interetnische contacten. De tuinen brengen 
contacten tot stand die anders niet tot stand zouden zijn gekomen. Deelnemers aan 
gemeenschapstuinen beschikken doorgaans over een sterkere gemeenschapszin, 
maar of hier sprake is van een causale relatie blijkt niet uit de evaluatie.

Het lokale ruilstelsel van Time Banks slaagt er, beter dan andere vrijwilligers-
activiteiten, in om sociaal geïsoleerde wijkbewoners te betrekken, zo blijkt uit 
een Britse evaluatie. De claim dat dat in sterkere mate gebeurt dan met het in 
hoofdstuk 4 beschreven lets wordt in het onderzoek niet onderbouwd. De 
onderzoekers stellen dat deelname aan Time Banks bijdraagt aan de betrokkenheid 
bij de lokale gemeenschap en aan de ontwikkeling van sociaal kapitaal dat 
het mogelijk maakt contacten met andere groepen aan te gaan. Uit een van de 
casestudies blijkt ook dat Time Banks in staat is om deelnemers in etnische 
minderheidsgroepen te werven.  Daarmee zou het een positief effect hebben op 
interetnische contacten. Een belangrijke en onderscheidende succesfactor van Time 
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Banks is het inzetten van een professionele kracht die vraag en aanbod aan elkaar 
koppelt en deelnemers ondersteunt.

Tot slot concluderen de evaluatoren van een beperkt aantal Finse integratieprojecten 
dat activiteiten waarin etnische scheidslijnen een ondergeschikte rol spelen en die 
gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk belang of een gedeelde interesse positief 
zijn voor de totstandkoming van interetnische contacten. Hetzelfde geldt voor het 
zorg dragen voor gelijke posities van deelnemers uit verschillende groepen en het 
uitgaan van het belang van twee- in plaats van eenrichtingsverkeer bij contacten.

De meeste evaluaties die in deze paragraaf zijn behandeld, zijn niet zeer gedegen 
opgezet en uitgevoerd. De meta-evaluatie van community schools maakt de meest 
gedegen indruk, maar deze is niet gericht op de bevordering van interetnische con-
tacten. De uitkomsten van de overige evaluaties zijn als zacht te omschrijven.

5.2 Elkaar leren kennen

De contacthypothese (zie hoofdstuk 1) stelt dat door interetnische contacten voor-
oordelen over andere etnische groepen bestreden kunnen worden. In de sociaalpsy-
chologische literatuur is veel onderzoek gedaan naar de contacthypothese, zoals de 
meta-evaluatie van Pettigrew en Tropp (2006) laat zien. In deze paragraaf behan-
delen we een aantal interventies die verband houden met de contacthypothese. We 
doen dat op deze plaats omdat interventies gericht op het bestrijden van vooroorde-
len in zekere zin op te vatten zijn als interventies gericht op elkaar leren kennen. Der-
gelijke interventies behandelen we hier alleen als er sprake is van bevordering van 
interetnisch contact; niet als uiteindelijk doel van de interventie, maar wel als middel 
om vooroordelen te verminderen.

Er bestaan veel methodieken om vooroordelen te bestrijden door interetnische 
contacten te bevorderen. Ze worden vaak, maar niet uitsluitend, in het onderwijs 
ingezet. Alhoewel Hill en Augoustinos (2001) constateren dat er opmerkelijk weinig 
studies zijn verricht naar de effectiviteit van interventies gericht op het tegengaan 
van vooroordelen, vooral op langere termijn11, is er vergeleken met andere typen 
interventies uit dit hoofdstuk in de wetenschappelijke literatuur relatief veel aan-
dacht voor de effectiviteit van deze methodieken. Hierna volgt een bloemlezing, eerst 
van enkele algemene interventies, en vervolgens van interventies die gericht zijn op 
kinderen en jongeren.

5.2.1 Algemene interventies
Het Australische Cross-cultural awareness programme is gericht op het terugdringen van 
vooroordelen tegen de oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals (Hill 
en Augoustinos 2001). Het programma kent vier doelen: breder begrip kweken voor 
de Aboriginal-cultuur, de waardering voor de hedendaagse Aboriginal-cultuur sti-
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muleren, stereotiepe houdingen en de wijze waarop ze geëlimineerd kunnen worden 
leren begrijpen, en positieve houdingen tegenover Aboriginals en hun cultuur ver-
sterken. De doelgroep bestond uit de medewerkers van een grote publieke organisa-
tie. Zij volgden een verplicht driedaags programma, verzorgd door drie Aboriginal 
cursusleiders.

Het programma is in het kader van dit hoofdstuk relevant, omdat het tot stand 
brengen van contact tussen de deelnemers en Aboriginals deel uitmaakt van de 
aanpak. Overige elementen zijn uitzoeken welke informatie nodig is om vooroor-
delen te ontkrachten en meedoen aan het ontdekken van houdingen, gevoelens en 
emoties die met vooroordelen gepaard gaan.

Het succes van het programma is afgemeten aan veranderingen in kennis, hou-
dingen en het gebruik van stereotyperingen door de deelnemers. Deze drie effectin-
dicatoren zijn op drie momenten gemeten met vragenlijsten: voorafgaand aan, kort 
na en drie maanden na afl oop van het programma. De evaluatie vond plaats bij zes 
groepen, met in totaal 62 deelnemers, waarbij niet is gewerkt met controlegroepen.

De resultaten laten zien dat er op de korte termijn effecten zijn in de verwachte 
richting: deelname aan het programma leidt tot meer kennis van de Aboriginal-cul-
tuur, tot positievere houdingen en tot minder gebruik van stereotyperingen. Alleen 
de verandering in kennisniveau blijkt evenwel duurzaam; de overige effecten blijken 
na drie maanden al te zijn uitgedoofd. De opzet van de evaluatie maakt het niet 
mogelijk uitspraken te doen over de vraag of deelnemers door het programma meer 
interetnische contacten hebben dan voorheen.

Het doel van de Amerikaanse Intergroup dialogue programs (Cramer Walsh 2006) is het 
verbeteren en waarderen van relaties tussen bewoners en autoriteiten met verschil-
lende etnische achtergronden. In dit programma heeft interetnisch contact expliciet 
tot doel dat verschillende etnische groepen elkaar beter leren kennen. Daartoe zijn 
dialooggroepen georganiseerd van acht tot vijftien deelnemers, doorgaans vrijwilli-
gers met uiteenlopende achtergronden. Zij spraken een aantal malen gedurende een 
periode van enkele weken. Met de dialooggroepen werd vooral beoogd tot uitwisse-
ling van perspectieven en ervaringen te komen, en minder om debat te organiseren. 
De dialooggroepen kwamen tot stand op basis van lokale initiatieven, waarbij nati-
onale organisaties – daartoe uitgenodigd – de projecten ondersteunden. Soms zijn 
projecten door de lokale overheid gesubsidieerd, in andere gevallen door particuliere 
organisaties maar met steun van de lokale overheid.

Het onderzoek naar de effectiviteit van het programma is beperkt. Cramer 
Walsh (2006: 31) verwijst naar een eigen paper waaruit zou blijken: ‘Participants 
in these programs are choosing to focus on the different identities, perspectives, 
and experiences across people in their communities, rather than ignoring or 
demonizing them.’ De vraag of dat ook tot meer interetnische contacten leidt, blijft 
onbeantwoord.
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Het Australische programma Excelltm sociocultural training wil nieuwkomers toerus-
ten met kennis en vaardigheden om succesvolle sociale interacties met de bevolking 
te kunnen aangaan (Mak en Buckingham 2007). Het programma is als enige van 
de in deze paragraaf besproken interventies expliciet gericht op bevordering van 
interetnisch contact. Het omvat een systematische training in sociaal-culturele 
kerncompetenties waarmee nieuwkomers zich toegang kunnen verschaffen tot de 
nieuwe cultuur (contact maken, hulp zoeken, participatie in groepen) en ook kunnen 
onderhandelen (zoals het uiten van onenigheid en het geven van feedback). Mak en 
Buckingham halen verscheidene, beperkte evaluaties aan in Canada en Australië die 
de effectiviteit van het programma aantonen. Het programma leidt in het algemeen 
tot meer zelfvertrouwen om sociale interacties aan te gaan, en soms ook tot meer 
van die contacten.

In de studie van Mak en Buckingham is het programma toegepast op een groep 
eerstejaarsstudenten, zowel autochtoon als nieuwkomer, met de vraag of het 
programma effect heeft op sociale vaardigheden, zelfvertrouwen in interetnische 
contacten en de hoeveelheid interetnische vriendschappen. Het design is quasi-
experimenteel, met een sample van 142 eerstejaarsstudenten. Hiervan namen 26 
studenten vrijwillig deel aan het programma: 14 in Australië geboren, 12 ‘overzees’ 
geboren (Azië, Pacifi c, Afrika, Europa). Zij kregen een speciale ‘sociaal-culturele 
competentietraining’ als toevoeging aan het reguliere curriculum. De training 
bestond uit zes wekelijkse workshops van twee uur, goed voor een (beperkt) aantal 
studiepunten. De overige 116 studenten fungeerden als controlegroep. Voor de eerste 
twee effectvariabelen (sociale vaardigheden en interetnisch sociaal zelfvertrouwen) 
zijn gevalideerde maten gebruikt. Voor de derde (interetnische vriendschappen) zijn 
twee vragen geformuleerd: het aantal goede vrienden uit andere etnische groepen 
(vijfpuntsschaal, van ‘geen’ tot ‘veel’), en het aantal uren besteed met vrienden uit 
andere etnische groepen in de laatste week (ook op een vijfpuntsschaal). Beide groe-
pen studenten zijn aan begin en eind van de zes weken ondervraagd.

De evaluatie wijst uit dat het programma een signifi cant positief effect heeft op 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Het heeft een klein positief effect op 
interetnisch sociaal zelfvertrouwen. Bovendien spenderen de deelnemers na de 
cursus signifi cant meer tijd aan interetnische vriendschappen dan aan het begin van 
het programma. In de controlegroep is geen sprake van een dergelijke toename. De 
beperking van het programma is dat het specifi ek gericht is op universitaire stu-
denten. Maar voor deze groep, zowel immigrant- als autochtone studenten, lijkt het 
programma effectief voor de bevordering van interetnische contacten.

5.2.3 Interventies gericht op jongeren en kinderen
Zogenaamde ‘coöperatieve leermethoden’ zijn de sleutel tot vermindering van voor-
oordelen in een klas, zo stelt Williams (2004). Via deze methoden wordt het denken 
in termen van ‘wij’ en ‘zij’ beïnvloed door de manier waarop individuen grenzen 
trekken tussen verschillende groepen– het recategorisatieproces – te veranderen. 
Ook deze methoden hebben niet de bevordering van interetnische contacten als 
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doel, maar zien deze contacten als manier om tot vermindering van vooroordelen te 
komen.

In de coöperatieve leermethoden werken leerlingen van verschillende etnische 
groepen intensief samen. De methoden zijn volgens Williams bewezen effectief.12 
Een van de meest effectieve methoden is de jigsaw-klas, ontwikkeld naar aanleiding 
van de desegregatie in het Amerikaanse onderwijs in de periode van 1964 tot 1974.13 
Deze methode leunt op de contacthypothese, die stelt dat interetnisch contact 
tenminste aan vier voorwaarden moet voldoen om tot vermindering van vooroorde-
len te leiden (vgl. Pettigrew en Tropp 2006; Barnard en Benn 1988: 126; Gaertner et 
al. 1994; Knox en Hughes 1996: 84):
– de deelnemers hebben een gelijke status, of de deelnemers van de minderheids-

groep hebben een hogere status;
– de groepstaak is gericht op samenwerking in plaats van op competitie;
– de interactie maakt niet alleen de uitwisseling van oppervlakkige maar ook van 

persoonlijke informatie mogelijk;
– de interactie is gesanctioneerd door een autoriteit (bijvoorbeeld leraren, ouders, 

bestuurders) of vindt plaats in een positieve sociale omgeving (ook wel aangeduid 
als institutionele steun).

In de jigsaw-methode is competitie tussen leerlingen onverenigbaar met goede 
schoolprestaties. Individuele resultaten worden afhankelijk gemaakt van positieve 
en serieuze interactie met andere leerlingen. In een jigsaw-klas worden leerlingen 
ingedeeld in etnisch gemengde groepjes van vijf of zes. Elke groep krijgt stof toege-
wezen die iedereen moet bestuderen. De stof is weer verdeeld in secties, waarvoor 
steeds één lid van de groep verantwoordelijk is. Hij of zij bestudeert de betreffende 
stof, en moet die overdragen op de overige leden van de groep. Om dat te kunnen 
doen, wordt de groep opengebroken nadat iedere leerling zijn of haar stof heeft 
bestudeerd. De leerlingen vormen samen met leerlingen uit andere groepen die 
verantwoordelijk zijn voor dezelfde sectie een expertgroep. In deze groepen bedis-
cussiëren leerlingen de manier waarop de stof op andere leerlingen kan worden over-
gebracht. Voordeel van de expertgroepen is dat de meer getalenteerde leerlingen hun 
minder getalenteerde klasgenoten kunnen ondersteunen om de stof in hun groep 
over te brengen. Iedere leerling wordt individueel getoetst op de beheersing van de 
stof. Door deze methode zijn leerlingen afhankelijk van elkaar, wordt ieder lid van 
de groep belangrijk en ook gewaardeerd, onafhankelijk van de etniciteit. Althans, zo 
zou het moeten werken.

Stephan (1999) en Stephan en Stephan (2001), geciteerd door Williams (2004: 335), 
halen literatuur aan die de effectiviteit van de methode ondersteunt: jigsaw-klas-
sen, die dus leunen op het uitgangspunt van interetnische samenwerking, leiden tot 
een vermindering van vooroordelen. Stephan en Stephan (2001) wijzen echter ook 
op studies waarin geen positieve effecten zijn gevonden. De verklaring zou liggen 
in het hoge niveau van wederzijds vertrouwen voorafgaand aan de invoering van de 
methode, en in problemen met de implementatie met de methode.
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Het Amigo-programma (Stohl 1985) is opgezet om Amerikaanse college-studenten 
de voordelen van een internationale uitwisseling te bieden zonder dat ze naar het 
buitenland gaan. Het doel van het project is dat deelnemers interculturele verschillen 
leren accepteren, dat zij openstaan voor nieuwe ideeën, dat zij het belang van inter-
nationale uitwisseling inzien, dat zij een verantwoordelijkheid jegens nieuwkomers 
in de gemeenschap voelen, en dat zij bepaalde houdingen tegenover vrede ontwikke-
len. In het project ontmoeten studenten gedurende een semester wekelijks migran-
ten (amigos) die in hun gemeenschap leven. Het programma heeft ook voordelen voor 
die migranten, zo was de veronderstelling.

Het programma is uitgevoerd op een grote universiteit in de Mid-West van de 
Verenigde Staten. De potentiële deelnemers deden allemaal mee aan het undergra-
duate-vak Communicatie. In dit vak werken studenten in een kleine groep aan een 
probleem waarin zij een gedeelde interesse hebben. Zij bedenken een oplossing, 
implementeren deze en evalueren tot slot het proces en de effecten. Aan het begin 
van een semester wordt een deel van de groepen aangewezen als Amigo-groep. Deze 
groepen houden zich bezig met issues rond nieuwkomers in hun gemeenschap. Zij 
moeten een probleem defi niëren dat specifi ek is voor een bepaalde groep migranten. 
Verder is de werkwijze hetzelfde als die van de overige groepen. Van de deelnemers 
aan het Amigo-project wordt verwacht dat zij wekelijks minstens een half uur contact 
hebben met steeds dezelfde nieuwkomer (amigo). Deze amigos hebben zich als 
vrijwilliger aangemeld. Zij nemen allen deel aan de cursus Engels als tweede taal en 
zijn overwegend afkomstig uit Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa. In de eerste 
vier weken zijn de discussies en de literatuur gericht op het thema interculturele 
communicatie. Na deze periode vormen de studenten groepjes, die beslissen over het 
project dat zij gaan uitvoeren. Daarbij worden criteria geformuleerd voor het succes 
van het project. Tegelijkertijd worden studenten in deze fase onderwezen in rationele 
besluitvormingsprocessen. Halverwege het programma is de opzet van het project 
gereed, daarna wordt het geïmplementeerd en vervolgens geëvalueerd.14

Het effect van deelname aan het programma is vastgesteld door bij deelnemers en 
niet-deelnemers een voor- en een nameting te doen op vijf variabelen. Er is gebruik 
gemaakt van een vragenlijst die aan het begin en na afl oop van de cursus werd 
afgenomen in drie groepen: een Amigo-groep (n = 22), en twee groepen die niet 
meededen aan het project van respectievelijk dertien en veertien deelnemers. Met 
de vragenlijst zijn de als afhankelijke variabelen opgenomen houdingen en overtui-
gingen gemeten. Om de veranderingen in scores op individueel niveau te duiden is 
gebruik gemaakt van de logboeken van deelnemers waarin zij refl ecteerden op het 
programma.

Er is een sterke indicatie dat de houdingen van de deelnemers door het pro-
gramma zijn veranderd. Deelnemers stonden meer open voor diversiteit en verschil-
len, voelden een grotere verantwoordelijkheid voor en hechtten meer belang aan 
nieuwkomers in de Verenigde Staten, en hadden een grotere wens om naar het bui-
tenland te reizen. Bijkomend voordeel was dat de amigos (deelnemers aan de cursus 
Engels als tweede taal) hun taalbeheersing meer zagen toenemen dan nieuwkomers 
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die wel de taalcursus volgden maar niet aan het Amigo-project deelnamen. De onder-
zoekster concludeert (Stohl 1984: 167): ‘These results, therefore, are quite striking 
and strongly suggest the importance of intercultural communication in the develop-
ment of a global perspective, empathetic understanding, and the motivation to be 
informed on world affairs and international issues.’ Of het programma blijvende 
positieve effecten heeft op de totstandkoming van interetnische contacten blijft in 
het ongewisse.

Stephan en Stephan (1992) onderzoeken het effect van interculturele contacten 
gedurende een buitenlandse reis op het gevoel van vrees (anxiety) voor intercul-
turele contacten.15 De veronderstelling is dat de hoeveelheid positieve contacten 
met mensen uit andere etnische groepen, een goede kennis van de andere cultuur 
en een laag etnocentrisme, tot een lagere interculturele vrees leiden. Op basis van 
deze theorie formuleren Stephan en Stephan hypothesen voor de veranderingen in 
interculturele vrees, teweeggebracht door een bezoek aan Marokko van een groep 
college-studenten. In het model zijn empathie, de geneigdheid aan het gedrag van 
anderen complexe oorzaken toe te kennen (attributional complexity) en ervaringen met 
buitenlandse reizen als aanvullende predictoren opgenomen.

Aan de studie namen 86 blanke Amerikaanse psychologie- en sociologiestudenten 
deel, als onderdeel van een buitenlands semester, waarin zij de wereld rond zeilden 
op een educatief schip. De eerste haven die zij aandeden lag in Marokko. Vooraf-
gaand aan het vierdaagse bezoek aan Marokko vulden zij voor het eerst een vragen-
lijst over interculturele vrees (en de predictoren) in. Bovendien werden zij aan boord 
voorbereid op interculturele verschillen tussen de Verenigde Staten en Marokko 
en werden zij onderwezen in de Marokkaanse geschiedenis en cultuur. Sommige 
studenten volgden hun eigen weg in Marokko, andere namen deel aan geplande 
excursies. Allen hadden contact met Marokkanen. Na afl oop vulden zij nogmaals de 
vragenlijst in.

Het blijkt dat er een signifi cante afname van interculturele vrees heeft plaats 
gevonden na het havenbezoek. Het effect is groter bij studenten die weinig etnocen-
trisme hebben, bij studenten met een lage attributional complexity (meer geneigd tot 
stereotyperingen), en bij positieve contactervaringen. Opnieuw geldt hier dat het 
interetnisch contact niet de afhankelijke variabele is, en het effect van deze interven-
tie op de bevordering van die contacten dus onbekend is.

5.2.4 Conclusie
We hebben in deze paragraaf interventies aan de orde gesteld, die op één na niet 
de bevordering van interetnische contacten als doel hadden. Dat was in deze inter-
venties alleen een middel tot vermindering van vooroordelen over andere etnische 
groepen. In de evaluaties is dan ook geen aandacht besteed aan het effect van de 
interventie op de mate van interetnisch contact. Uitzondering vormt het ExcelL-pro-
gramma met de training in sociaal-culturele competenties, oorspronkelijk opgezet 
voor nieuwkomers, maar later ook toegepast in interetnische groepen. Naast posi-
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tieve effecten op de ontwikkeling van sociale vaardigheden en sociaal zelfvertrou-
wen bij interetnische contacten, heeft het programma ook een positief effect op de 
tijd die besteed wordt aan interetnische vriendschappen, en daarmee aan interetni-
sche contacten.

De meeste hier besproken interventies ondersteunen de contacthypothese: interetni-
sche contacten leiden in elk geval op de korte termijn tot vermindering van vooroor-
delen. Dat geldt zowel voor de algemene interventies als voor de interventies die zich 
richten op jeugdigen. Een van de aandachtspunten is de vraag of bij de bevordering 
van interetnische contacten de etnische identiteit benadrukt moet worden, of dat 
het beter is om juist het behoren tot een grotere groep te benadrukken. Zo claimt 
Cramer Walsh (2006) naar aanleiding van de Intergroup dialogue programs dat 
het benadrukken van de eigen etnische identiteit, naast die van de grotere groep, 
positieve effecten heeft. De coöperatieve leermethode jigsaw leunt juist veel sterker 
op het benadrukken van het groepsoverstijgend, interetnische belang in contac-
ten. Deze effectieve methode voor de bestrijding van vooroordelen is gestoeld op 
samenwerking.16 Ook Pettigrew en Tropp (2006) brengen dit als aandachtspunt voor 
toekomstig onderzoek naar voren.

5.3 Samenwerken

5.3.1 Buurtprojecten
Engeland kent sinds het begin van deze eeuw de National strategy for neigbourhood 
renewal. De Engelse nationale overheid past deze brede strategie toe in 88 van de 
meest achtergestelde (stedelijke) gebieden in het land. Daar woont ongeveer 70% van 
de etnische minderheden. De kern van deze strategie is het besef dat lokale samenle-
vingen het hart vormen van elke lokale veranderingsstrategie.17 Voor het onderwerp 
van dit hoofdstuk, interetnische contacten, kijken we naar twee programma’s van 
de strategie: de Community participation programs (cp-programma’s) en het Community 
cohesion-programma.

De cp-programma’s zijn opgezet om met fondsen de gemeenschapsactiviteiten 
in de 88 gebieden te stimuleren en te ondersteunen, zodat meer mensen betrok-
ken worden bij de wijkvernieuwing.18 Daarnaast is het doel om inwoners van die 
gebieden te helpen bij het aanleren van vaardigheden en kennis om een actieve rol 
te kunnen spelen en om de vrijwillige en gemeenschapsverbanden te ondersteunen 
zodat zij een gelijkwaardige rol kunnen spelen in de beleidsontwikkeling (nru 
2005). Doel is niet om interetnische contacten te stimuleren, maar verondersteld 
mag worden dat het betrekken van wijkbewoners in juist de 88 aangewezen wijken 
een positieve invloed heeft op de totstandkoming van interetnische contacten.

De cp-programma’s kennen drie onderdelen. De Community Chest en de Community 
Learning Chest zijn kleine, makkelijk toegankelijke fondsen om lokale zelfhulp- en 
gemeenschapsactiviteiten te ondersteunen. De Community Empowerment Fund onder-
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steunt de ontwikkeling van netwerken, zodat (leden van) gemeenschappen effectief 
kunnen deelnemen in de ontwikkeling van lokale vernieuwingsstrategieën. Bij deze 
fondsen fungeren lokale coördinerende organisaties als makelaar.

Het programma is in de periode 2003 en 2004 geëvalueerd met een schriftelijke 
vragenlijst onder de lokale coördinerende organisaties voor de drie onderdelen van 
het programma, en casestudies in tien wijken, acht in vernieuwingswijken en twee in 
‘controlewijken’. Bij de selectie van wijken voor de casestudies is onder meer geke-
ken naar de omvang van minderheidsgroepen. Verder zijn interviews gehouden met 
sleutelfi guren op nationaal niveau (overheids- en vrijwilligersorganisaties), zijn er 
nationale en regionale workshops georganiseerd en is er gebruik gemaakt van een 
vragenlijstonderzoek onder adviseurs wijkvernieuwing en van beleidsdocumenten. 
De keuze voor verschillende onderzoeksmethoden zou moeten zorgen voor een 
robuuste evaluatie, waardoor vragen rond causaliteit en het tijdseffect zoveel moge-
lijk kunnen worden beantwoord. De evaluatie was onder meer gericht op de vraag in 
hoeverre de cp-programma’s hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sociaal 
kapitaal – vertrouwen, capaciteit en netwerken op wijkniveau – en aan sociale inslui-
ting en cohesie, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare groepen.

Hoewel de presentatie van het evaluatieonderzoek wat impressionistisch is, gaan 
we hier toch kort in op de belangrijkste resultaten. Daarbij plaatsen we enige twijfels 
bij de robuustheid, ondanks het brede palet van gebruikte onderzoeksmethoden. De 
onderzoekers noemen zelf de nodige haken en ogen aan hun onderzoek. Zo wordt in 
de beleidstheorie van de programma’s een langere doorwerktijd verondersteld dan 
die nu in het onderzoek meegenomen is. Dat geven ook veel respondenten aan. In de 
tweede plaats is de werking van de programma’s sterk afhankelijk van de context, 
vooral de aanwezigheid van een traditie van community development in de wijken.

Minderheidsgroepen blijken in bijna alle onderzochte wijken een naar verhouding 
groot deel van de fondsen te ontvangen. Meestal gaat het om gelden uit de Com-
munity Learning Chest, dus vooral gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en 
kennis, bijvoorbeeld door gelijkheids- en diversiteitstraining. In veel gebieden zijn 
aanvragen voor de fondsen door minderheidsgroepen gestimuleerd. Als het gaat om 
de ontwikkeling van sociaal kapitaal, dan geven de ontvangers van fondsen aan dat 
sociale en culturele evenementen, inclusief hun leereffecten, van belang zijn voor de 
ontwikkeling van een saamhorigheidsgevoel (group development), vooral in gebieden 
waar de samenstelling van de bevolking aan snelle veranderingen onderhevig is. Uit 
de deelname van groepen die eerder nauwelijks meededen aan wijkactiviteiten bleek 
dat de toegang tot de programma’s laagdrempelig was, zoals beoogd.

De evaluatie noemt het programma in een aantal opzichten geslaagd. De cp-
programma’s dragen bij aan de ontwikkeling van hulpbronnen, zoals capaciteit, 
vertrouwen en vaardigheden, door de toegankelijkheid van fondsen voor nieuwe 
groepen. Die zijn daardoor beter in staat te participeren, en vervolgens weer nieuwe 
fondsen te werven. Bovendien zijn er meer mogelijkheden tot scholing gekomen, 
die een positief effect hadden op de ontwikkeling van sociaal kapitaal in de wijken. 
Ook zijn er nieuwe netwerken en coördinatiemechanismen ontstaan, waardoor het 
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isolement van kleine groepen is doorbroken, het bereik van de bestaande sociale 
infrastructuur is vergroot en groepen worden geholpen om van elkaars informatie 
en expertise gebruik te maken. De vrijwilligerssector is betrokken in besluitvor-
mingsstructuren.

Dit soort effecten zijn in de twee ‘controlewijken’ in veel mindere mate waar te 
nemen. De onderzoekers wijten dit aan het gebrek aan fondsen, met de kanttekening 
dat de controlewijken ook geen baten hebben uit andere stedelijke-vernieuwings-
programma’s, omdat zij niet tot de 88 aangewezen gebieden behoren. Tegelijkertijd 
noemt het rapport de geringe betrokkenheid van minderheidsgroepen als een van 
de zwakten van de programma’s, en dus als een van de uitdagingen voor de nabije 
toekomst, dit ondanks het relatief grote aandeel van minderheidsgroepen in de 
verwerving van fondsen.

Als we nu een conclusie moeten trekken over de bevordering van interetnische 
contacten, dan moeten we ons toch wat op de vlakte houden. De evaluatie toont 
aan dat het, zeker gezien de korte looptijd van de cp-programma’s ten tijde van het 
onderzoek, lastig is minderheidsgroepen te bereiken, maar ook dat zij een relatief 
groot deel van de fondsen ontvangen. Het is niet helemaal duidelijk hoe deze uit-
komsten zich tot elkaar verhouden. Daarnaast lijkt er een positief effect te zijn op de 
ontwikkeling van sociaal kapitaal en sociale netwerken in de wijken. In hoeverre er 
sprake is van interetnische netwerken en het sociaal kapitaal in staat stelt om brug-
gen tussen groepen te slaan, wordt uit de evaluatie niet duidelijk.

Het Community cohesion-programma, ook onderdeel van de National strategy for neigh-
bourhood renewal, komt voort uit rassenrellen in enkele steden in Noord-Engeland 
in de zomer van 2001 (zie ook Robinson 2005).19 Een aspect van versterking van de 
sociale cohesie in stadswijken is zorgen dat er een goede verstandhouding is tussen 
de verschillende etnische groepen. Het initiatief daartoe ligt bij lokale actoren die 
onder meer een gids met aanbevelingen op basis van good practices kregen (Ministe-
rial Group 2001). Voor een deel betreffen de aanbevelingen procesmatige zaken (zorg 
voor maatwerk, betrek bewoners, zorg voor goede communicatie, wees fl exibel). Een 
van de aanbevelingen komt overeen met wat al eerder in dit hoofdstuk naar voren is 
gekomen: ‘To promote good relationships between communities in your area people 
need to work together for the benefi t of the whole neighbourhood. Projects that deal 
directly with local needs, rather than having a particular “community cohesion” 
theme, are often the most successful. Positive results most often occur when interac-
tion takes place naturally over extended periods as part of daily activity.’20 Van het 
programma zijn ons geen evaluaties bekend.

In de lage-inkomenswijken in New York City kent men Settlement houses (Brown en 
Barnes 2001), gemeenschapshuizen voor en door bewoners. Deze gemeenschaps-
huizen proberen de vaak kansarme bewoners bij hun buurt te betrekken. Omdat 
dit relatief vaak personen uit etnische minderheidsgroepen zijn, is er sprake van 
veel interetnische contacten in de gemeenschapshuizen. Settlement houses nemen 
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per buurt verschillende vormen aan, en hebben per buurt andere programma’s. Ze 
bestaan al meer dan honderd jaar. We beschikken niet over evaluaties van de Set-
tlement houses.

In Amerikaanse achterstandswijken wordt het Neighboring-programma aangeboden 
(Points of Light Foundation 2004). Het doel van het programma is het bijdragen aan 
sterke gezinnen en zich onderling verbonden wetende gemeenschappen. Buurtbewo-
ners ondersteunen elkaar, informeel en haast vanzelfsprekend, en daarom wordt het 
niet gezien als vrijwilligerswerk. Het programma tracht een grote reeks activiteiten 
te bevorderen: kinderen helpen oversteken, maaltijdverzorging voor ouderen met een 
beperking, oppassen op de kinderen van alleenstaanden die een opleiding volgen, 
buurtwachten en computerlessen. Hoe deze ondersteuning precies vorm krijgt, 
wordt uit de gevonden documentatie niet duidelijk.

In die documentatie, afkomstig van twee nationale organisaties die het pro-
gramma lokaal ondersteunen, wordt het programma gezien als ‘waard om te sti-
muleren’. Het heeft een positief effect op vrijwilligerswerk door, in en met moeilijke 
gemeenschappen. Bovendien bevordert het dat organisaties fi nanciële en personele 
middelen inzetten om lokale vrijwilligersinitiatieven te ondersteunen. Op die manier 
worden de omstandigheden in die gemeenschappen verbeterd. We hebben geen 
evaluaties van het Neigboring-programma kunnen vinden.21 Wel wordt een aantal 
belangrijke elementen voor neighboring-projecten aangewezen:
– begrip voor de aard van vrijwilligerswerk in lage-inkomensgebieden, en met name 

het informele karakter ervan;
– barrières wegnemen voor de betrokkenheid van inwoners in lage-inkomens-

gebieden (zoals geld, tijd, kinderopvang, negatieve percepties, een negatief zelf-
beeld, cultuur of taal);

– de zelfredzaamheid van gemeenschappen moet voorop staan; zij moeten betrok-
ken zijn bij planning en besluitvorming en de eigenaar van het probleem en de 
oplossing zijn;

– cultiveer gemeenschapsvaardigheden en -talenten en bouw het vrijwilligerswerk 
hieromheen;

– versterk het leiderschap in de gemeenschap, zowel van bestaande als nieuwe 
leiders;

– erken dat neighboring is gebaseerd op ruil; beloon vrijwilligers op een zinvolle 
manier (opleiding, maaltijden, huisvesting);

– neem de tijd, wees geduldig en fl exibel. 
De documentatie maakt niet duidelijk waarop de keuze voor deze ‘succesfactoren’ is 
gebaseerd. Het is onduidelijk wat de betekenis van het programma is voor interetni-
sche contacten.

Tot slot wijzen we nog op het Australische programma Living in harmony.22 Dit 
programma, dat bestaat sinds 1998, is gericht op het stimuleren van Australiërs om 
bij te dragen aan sociale cohesie, met een nadruk op de bevordering van Austra-
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lische waarden en gevoelens van ‘wederzijdse verplichting’ (mutual obligation). De 
gehele gemeenschap zou betrokken moeten worden in het opbouwen van wederzijds 
respect, begrip en acceptatie onder inwoners van Australië. Het programma krijgt 
vooral vorm in lokale gemeenschappen; het is community based, gericht op harmoni-
euze verhoudingen en op de integratie van mensen en organisaties met een andere 
culturele achtergrond. Sinds 1999 zijn honderden projecten op lokaal niveau gefi nan-
cierd, en zijn duizenden aanvragen gedaan. Daarnaast worden partnerschappen op 
lokaal, provinciaal of regionaal niveau gefi nancierd die bijdragen aan het bereiken 
van bovengenoemde doelen. Een van de initiatieven van Living in harmony is de jaar-
lijkse Harmony Day: ‘Harmony Day, which began in 1999, occurs on 21 March each 
year and celebrates Australia’s success as a diverse society united by a common set of 
values.’ Ook Harmony Day krijgt vooral vorm in lokale gemeenschappen.

De website van Living in harmony bevat overzichten van alle gefi nancierde 
projecten. Een deel van de projecten heeft betrekking op de bevordering van inter-
etnische contacten. Per project wordt een overzicht van de resultaten gepresenteerd. 
Het is evenwel niet duidelijk hoe deze effecten zijn vastgesteld. Mede gezien de grote 
hoeveelheid projecten laten we het hier bij een verwijzing naar de website; er zijn ons 
geen omvattende (meta-)evaluaties van Living in harmony bekend.

5.3.2 Tegenstellingen overbruggen
De in verschillende landen opererende Concord organizations hebben als doel om 
tegenover elkaar staande groepen samen te brengen om hen te laten samenwerken 
aan gemeenschappelijke doelen (Nelson et al. 2002; Nelson et al. 2003). Daarbij gaat 
het om groepen waartussen diepgaande tegenstellingen bestaan. De scheidslijnen 
die de Concord-organisaties trachten te overbruggen zijn onder meer etnisch, religi-
eus en cultureel van aard. Concord-organisaties hoeven geen nieuwe organisaties te 
zijn, maar kunnen ook gevormd worden door bestaande organisaties, zoals scholen. 
Het gemeenschappelijke kenmerk van de organisaties is dat zij willen bijdragen aan 
de ontwikkeling van bridging sociaal kapitaal: de organisationele, persoonlijke en 
relationele hulpbronnen die het mogelijk maken bruggen te slaan tussen gedeelde 
(groeps)identiteiten.

Concord-organisaties doen dat door zes soorten activiteiten te organiseren: 
dialooggroepen, voorzieningen delen, educatie en training, confl ictbeheersing en 
bemiddeling, gemeenschapsdiensten en economische ontwikkeling. Het Hand-
boek voor Concord-organisaties, gebaseerd op ongeveer honderd ervaringen in vier 
landen (Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Israël/Palestina en Noord-Ierland), noemt een 
aantal succesfactoren voor de projecten. Vier hebben betrekking op de wijze waarop 
de organisaties worden opgezet:
– bevorder het gebruik van overkoepelende, gemeenschappelijke waarden;
– breng een balans aan tussen bridging en bonding;
– stel de regels voor deelname vast;
– erken en beloon investeringen van deelnemers.
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Andere noodzakelijke voorwaarden zijn bijvoorbeeld: voorkom bekerend gedrag, 
accepteer dat mensen elkaar niet altijd begrijpen of bepaalde dingen niet aanvaarden 
en bevorder een gemeenschapsgevoel. De organisaties worden ondersteund door 
een internationaal onderzoeks- en actieprogramma, het Concord-Project. Het is niet 
duidelijk op basis waarvan de succesfactoren zijn vastgesteld. Er is ons geen evalua-
tieonderzoek bekend.

5.3.3 Conclusie
De besproken interventies zijn, met uitzondering van de Concord-organisaties, niet 
of slechts indirect gericht op interetnische samenwerking. De brede strategieën 
voor wijkvernieuwing, zoals die in Engeland, richten zich doorgaans niet met zoveel 
woorden op de bevordering van interetnische contacten, maar op sociale cohesie, 
sociale insluiting en sociaal kapitaal. We kunnen veronderstellen dat de program-
ma’s voorwaarden scheppen voor de toename van interetnische contacten, maar veel 
verder dan dat kunnen we niet gaan.

Ook in deze paragraaf komt bij een van de interventies – het Community cohe-
sion-programma – naar voren dat het belangrijk is dat wijkbewoners samenwerken 
aan een gemeenschappelijk doel, en dat niet doen onder een noemer van zoiets als 
sociale cohesie. Ook in de Settlement houses en het Neighboring-programma, waar-
van de effecten overigens niet bekend zijn, wordt dit als uitgangspunt gehanteerd.

5.4 Hulp en ondersteuning bieden

5.4.1 Taalverwerving23

Een van de taalprogramma’s die nadrukkelijk beogen de sociale integratie van de 
leerling te versterken, is het Catalaanse Volunteers for language (Camardons et al. 
2005). Doel van dit programma is Catalaans leren aan nieuwkomers in de Spaanse 
provincie Catalonië, het gebruik van het Catalaans stimuleren en de integratie van 
de nieuwkomers bevorderen. De nieuwkomers zijn in het algemeen afkomstig uit de 
rest van Spanje, de rest van Europa, Afrika en Latijns-Amerika. In het programma 
wordt een Catalaan gekoppeld aan een nieuwkomer. Gezamenlijk converseren zij 
minimaal tien uur.

In de (beperkte en methodisch gebrekkige) evaluatie is helaas niet gekeken naar 
het effect van het programma op de sociale integratie van de nieuwkomer. De evalu-
atie kent twee effectvariabelen: de beheersing van de Catalaanse taal en het gebruik 
ervan. Doordat niet gekeken is naar de effecten op de sociale integratie van de 
nieuwkomer, kunnen we ook niets zeggen over het effect op interetnische contacten.

In Chinatown in het Amerikaanse Boston is het programma Speakeasy getest (Hirsch 
en Liu 2004). Speakeasy is een geïntegreerde web- en telefoondienst waar nieuwko-
mers in contact kunnen komen met meertalige vrijwilligers die vragen beantwoor-
den, adviseren en taalondersteuning bieden. Het doel van Speakeasy is naast betere 
toegang tot voorzieningen ook meer sociale cohesie en meer maatschappelijke 
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betrokkenheid van de nieuwkomers. Het programma is beperkt geëvalueerd. Er zijn 
vragenlijsten uitgezet bij 8 vrijwilligers en 30 gebruikers. Vijf vrijwilligers hielden 
gedurende twee weken een dagboek bij, waarin zij bijzonderheden over de contac-
ten noteerden. De gebruikers toonden zich zeer enthousiast over het programma. 
Het programma werd overwegend gebruikt door mensen die met enige regelmaat 
taalproblemen hadden. Ook de vrijwilligers waren erover te spreken. Hoewel het 
programma dus op enthousiasme kan rekenen bij vrijwilligers en gebruikers, is er 
verder weinig over de effecten te zeggen.

5.4.2 Mentorprojecten
De laatste jaren zijn mentorprojecten vooral voor allochtone jeugdigen in Nederland 
populair. In de internationale literatuur is er de nodige aandacht voor de effecten van 
mentorprojecten. Ook hier geldt echter dat interetnische contacten niet of slechts 
zeer zijdelings aan de orde komen. De evaluatiestudies zijn gericht op de effecten 
van mentorprojecten op de ontwikkeling of problemen van de jeugdigen. In deze 
paragraaf volgt toch een kort overzicht.24

Royse (1998) vindt in zijn onderzoek naar de effecten van mentoring geen ver-
schillen tussen de groep jeugdigen die wel en de groep die geen mentor had. In zijn 
studie keek hij naar de effecten op de houdingen van de jeugdigen tegenover alcohol 
en drugs, op schoolresultaten en op schoolverzuim. Royse constateert dat er in de 
literatuur nauwelijks ‘hard’ bewijs gevonden is voor de effectiviteit van mentoring.

Barron-McKeagney et al. (2001) presenteren in hun studie naar mentoring bij at 
risk latino children and their parents een kort overzicht van vijf impactstudies. Slechts 
een van die studies toont overtuigend bewijs voor de effectiviteit van mentoring. Het 
betreffende mentorprogramma voor high-risk-leerlingen van elf en twaalf jaar (6th 
grade), was vooral gericht op middelengebruik, zelfperceptie, welzijn en houdingen, 
en omvatte ook een ‘levensvaardighedenprogramma’ en workshops voor ouders. Het 
programma zou positieve effecten hebben op houdingen, druggebruik en school-
verzuim. Ook zelf vinden Barron-McKeagney et al. (2001) in hun studie een positief 
effect op sociale vaardigheden en probleemgedrag.

McPartland en Nettles (1991) stellen dat onderzoek tot dan toe uitwijst dat 
mentoring een nuttige, maar bescheiden bijdrage levert aan de oplossing van de 
problemen van scholieren. Zij stellen tevens dat het belangrijk is dat het doel van het 
mentorschap duidelijk en reëel (haalbaar voor de mentor) moet zijn, dat een mentor 
invoelende vermogens moet hebben en de noden van de scholier goed moet kunnen 
verstaan.

Een van de bekendste mentorprogramma’s is het Big brother, big sister-programma 
(bbbs) (Grossman en Tierny 1998). Volwassen vrijwilligers worden aan jeugdigen uit 
eenoudergezinnen gekoppeld. Het programma staat bekend om zijn intensieve en 
brede benadering. Het is niet gericht op specifi eke problemen, maar biedt de jongere 
een volwassen vriend. Mentoren worden ondersteund door een professionele staf. Er 
bestaan meer dan 500 lokale agentschappen in de Verenigde Staten.
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Uit het evaluatieonderzoek van Grossman en Tierny (1998) blijkt dat dit programma 
een positief effect heeft op 10- tot 16-jarigen. In het onderzoek zijn veel jongeren 
uit etnische minderheidsgroepen betrokken (circa 50% in zowel de controle- als de 
interventiegroep). Ook ongeveer een kwart van de mentoren is afkomstig uit minder-
heidsgroepen. Er wordt een positief effect aangetoond op middelengebruik (drugs 
en alcohol), op vertrouwen in en op daadwerkelijke schoolprestaties, op school-
verzuim en op relaties met ouders en peers. De onderzoekers vinden geen effect op 
de deelname aan sociale en culturele activiteiten. De positieve effecten worden 
toegeschreven aan de specifi eke kenmerken van het bbbs-programma: veel contact 
tussen mentoren en jongeren (gemiddeld drie à vier maal per maand voor drie à vier 
uur, gedurende een heel jaar) en de vriendschappelijke basis van het mentoraat. De 
mentor is er meer om te ondersteunen dan om gedrag of karakter te veranderen. Het 
succes wordt ook verklaard uit de uitgebreide bbbs-infrastructuur: een grondige 
screening en training van mentoren, een zorgvuldige matching, een casemanager 
die toezicht houdt op de mentorrelatie en contact onderhoudt met ouders of verzor-
gers, mentor en jongere, en waar nodig ondersteunt bij problemen.

De (in hoofdzaak Amerikaanse) literatuur behandelt ook de vraag of mono-etnische 
mentoringrelaties een ander effect hebben dan interetnische mentoringrelaties. Er 
zijn argumenten die pleiten voor mono-etnische mentoring. Adolescenten zouden 
zelf liever een rolmodel kiezen met dezelfde etnische achtergrond (Yancey et al. 
2002). Adolescenten uit minderheidsgroepen zouden vrezen voor vooroordelen onder 
mentoren uit autochtone groepen (Cohen et al. 1999). En interetnische mentoring-
relaties zouden het gevoel van culturele identiteit bij adolescenten uit minderheids-
groepen ondermijnen (Ogbu en Wison 1990). Daartegenover staan argumenten die 
pleiten voor interetnische mentoringrelaties. Ze zouden juist bijdragen aan het over-
bruggen van sociale verschillen en het kritisch bezien van vooroordelen (Blechman 
1992). Maar het belangrijkste argument van voorstanders is wel dat de kans op effec-
tiviteit bij beide typen mentoringrelaties even groot is, zoals onderzoek aangetoond 
heeft (Morrow en Styles 1995; Herrera et al. 2000; Rhodes et al. 2002). Rhodes (s.a.) 
concludeert dat de etnische achtergrond van de mentor op zich geen invloed lijkt te 
hebben op de effecten van mentoring met jeugd uit etnische minderheidsgroepen. 
Als er al verschillende effecten worden gevonden, dan treden die op in samenhang 
met andere factoren, zoals sekse, wijze van interactie en houding van de ouders. 
Alleen bij jeugdigen voor wie etnische issues van groot belang zijn, is de kans groter 
dat interetnische mentoring tot mindere effecten leidt.

5.4.3 Conclusie
Van de interventies gericht op taalverwerving is onduidelijk wat het effect is op inter-
etnische contacten. De (beperkte) evaluaties van de programma’s zijn positief, maar 
de reikwijdte ervan is beperkt.

Over de effectiviteit van mentorprogramma’s wordt wisselend gedacht. Het lijkt 
erop dat als aan een aantal voorwaarden is voldaan – ondersteuning van mentoren, 
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contacten met ouders/verzorgers, intensieve contacten tussen mentor en mentoree –, 
de kans op succes toeneemt. Daarbij gaat het om effecten op de ontwikkeling van 
de mentoree, zoals schoolprestaties, gebruik van verdovende middelen en sociaal 
netwerk. Overigens dienen deze effecten niet overschat te worden. Er is geen directe 
invloed van mentoring op maatschappelijke participatie aangetoond. Daarmee 
weten we nog niets over de effecten van mentoring op de bevordering van inter-
etnische contacten. Tot slot maakt het voor de effecten niet uit of er sprake is van 
interetnische of mono-etnische mentoring. De kans op positieve effecten is in beide 
gevallen even groot.

5.5 Conclusie

We hebben inzicht willen geven in de effectiviteit van interventies die in het buiten-
land ingezet worden om interetnische contacten te bevorderen. Ondanks een brede 
zoekstrategie (zie bijlage A) is slechts weinig literatuur aangetroffen waarin de 
effectiviteit van dergelijke interventies staat beschreven. De inspanning was groot, 
de oogst gering. Dat kan op twee zaken duiden.

In de eerste plaats kan het zijn dat de wetenschap weinig aandacht heeft voor het 
thema interetnische contacten en dat er in beleid weinig aandacht is voor de evalu-
atie ervan. Gezien de omvangrijke literatuur voor bijvoorbeeld de contacthypothese 
(zie alleen al het overzichtsartikel van Pettigrew en Tropp (2006)) kunnen we niet 
stellen dat er in de wetenschappelijke literatuur geen aandacht is voor interetnische 
contacten. Wel is er weinig aandacht voor de effectiviteit van interventies met interet-
nische contacten als doelvariabele. Of dat te maken heeft met het geringe belang dat 
beleidsmakers hechten aan effectevaluaties, is niet duidelijk.

Een tweede verklaring kan zijn dat in andere landen beleid minder dan in 
Nederland gericht is op het bevorderen van interetnisch contact an sich. We hebben 
nauwelijks buitenlandse interventies aangetroffen die dat als expliciete doelstelling 
hadden. Dat kan ook komen doordat onze zoektocht zich primair richtte op evalu-
atiestudies. Niettemin hebben we veel meer programma’s aangetroffen die gericht 
zijn op de versterking van sociale cohesie, op de ontwikkeling van sociaal kapitaal of 
op de opbouw van sterke, inclusieve gemeenschappen. Daarmee is niet gezegd dat de 
bevordering van interetnische contacten niet een afgeleid doel of (gewenst) nevenef-
fect kan zijn van deze programma’s. Een aantal programma’s lijkt in ieder geval bij 
te dragen aan het scheppen van gunstige voorwaarden voor interetnische contacten. 
Daarnaast hebben we relatief veel literatuur gevonden die in meer of mindere mate 
gebaseerd is op de contacthypothese. In dergelijke interventies vormen interetnische 
contacten een middel tot het doel van vermindering van vooroordelen. Of dergelijke 
interventies een blijvend effect hebben op interetnische contacten is in de literatuur 
rond de contacthypothese geen punt van aandacht.

Bij verscheidene interventies duikt het belang op van samenwerken aan een gemeen-
schappelijk doel. In zo’n geval is er een positief effect op die interetnische contacten, 
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ook omdat de contacten dan vaak langduriger zijn. Deze (voorzichtige) bevinding 
sluit aan bij een van de voorwaarden die in de literatuur over de contacthypothese 
wordt gezien als bevorderlijk voor de afname van vooroordelen door interetnisch 
contact (Pettigrew en Tropp 2006). Hoewel sommige auteurs ook wijzen op het 
belang van de eigen identiteit bij interetnische contacten, lijkt het gemeenschappe-
lijke doel van zo’n contact belangrijk te zijn voor de bestendiging ervan.

Tot slot van dit hoofdstuk willen we de interventies die het meeste perspectief 
hebben nog eens op een rij zetten. Bij ‘elkaar ontmoeten’ lijken de community 
schools en de gemeenschapstuinen het meest veelbelovend. De beperkte evaluatie 
van gemeenschapstuinen in St.Louis laat een positief effect zien op interetnische 
contacten. De community schools slagen erin om ouders van leerlingen meer te 
betrekken bij de school en de gemeenschap, en in de wijken waar deze scholen staan 
neemt de maatschappelijke participatie toe. Gegeven het feit dat deze scholen vaak 
in sterk gemengde wijken staan, kunnen deze effecten ook van betekenis zijn voor 
interetnische contacten. Het lokale ruilstelsel Time Banks lijkt ook gunstige voor-
waarden voor interetnische contacten te creëren, juist omdat het zich ook op meer 
marginale groepen richt.

Op het gebied van ‘elkaar leren kennen’ is een interventie aangetroffen die een 
positief effect heeft op interetnische contacten. Het betreft de sociaal-culturele 
competentietraining Excelltm. Het programma heeft effect als het wordt toegepast 
op nieuwkomers en op gemengde groepen van autochtone studenten en nieuwko-
mers. Daarnaast is de coöperatieve leermethode jigsaw geschikt om leerlingen van 
verschillende etnische groepen in de klas met elkaar te laten samenwerken, wat leidt 
tot groter begrip en vertrouwen.

De interventies gericht op samenwerking zijn beperkt en doorgaans hooguit indirect 
gericht op interetnische contacten. Alhoewel verondersteld mag worden dat de 
programma’s en interventies een positieve werking zullen hebben voor de totstand-
koming van interetnische contacten, kunnen we hier verder niets over zeggen. Het-
zelfde geldt voor de in dit hoofdstuk behandelde interventies gericht op het bieden 
van hulp en ondersteuning.
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Noten

1 Blank, Melaville en Shah (2003: 6) sommen mogelijke activiteiten in een community 
school op. Om een greep te doen: volwasseneneducatie, cultuureducatie, voor- en 
naschoolse programma’s, casemanagement, kinderopvang, ombudsfunctie, crisisinter-
ventie, tandheelkundige hulp, voor- en vroegschoolse educatie, Engels als tweede taal, 
opvoedingsondersteuning, wooninformatie, baantraining, geestelijke gezondheidszorg, 
mentorprogramma’s, diëtiek, zwangerschapspreventie, ondersteuning vrijwilligers-
werk, eerstelijnsgezondheidszorg, huiswerkbegeleiding, milieueducatie.

2 Sommige programma’s worden uitgevoerd op meer dan 1000 scholen, andere zijn klein-
schaliger en worden op een tiental scholen gebruikt. In totaal zijn honderden scholen in 
de twintig evaluaties betrokken.

3 ‘These evaluations provide the most substantive research known to the Coalition (for 
community schools, rg) that is currently available on community school implementa-
tion (Blank, Melaville en Shah 2003: 33). Het probleem van deze meta-evaluatie is dat 
de berichtgevers in zekere zin partij zijn omdat zij behoren tot de belangenorganisatie 
Coalition for community schools. Daar staat tegenover dat de onderzoeken die zij voor hun 
meta-evaluatie gebruiken op zich controleerbaar zijn, want de evaluaties worden uitge-
breid beschreven in de bijlage van het rapport.

4 In de grijze literatuur zijn we ook op Seeds of our city gestuit. Dit project betreft zoge-
naamde community gardens in Toronto, waar tuiniers van verschillende etnische groepen 
hun ervaringen en plantenzaden met elkaar uitwisselen. De beschrijving van het project 
is beperkt en er is geen evaluatie (zie www.foodshare.net/garden09.htm, geraadpleegd in 
december 2006). Voor een uitgebreider overzicht van gemeenschapstuinen zie MacNair 
(2002).

5 Ook dit onderzoek is gebaseerd op de contacthypothese (zie § 4.3).
6 Er zijn ook vervolginterviews afgenomen, maar deze zijn om niet nader geduide redenen 

niet meegenomen in het onderzoek.
7 Dit is in tegenspraak met bevindingen uit eerder onderzoek, waar juist sprake lijkt te zijn 

van vrijetijdsruimten, in het bijzonder natuurgebieden, die etnisch opgedeeld zijn langs 
ongeschreven regels. De auteurs verklaren deze tegenstelling gedeeltelijk door te wijzen 
op het unbiased karakter van gemeenschapstuinen vergeleken met natuurgebieden, die 
voor zwarte Amerikanen historisch negatieve connotaties zouden hebben. Verder speelt 
het gemeenschappelijke (leefbaarheids)doel van gemeenschapstuinen hierbij mogelijk 
een rol.

8 Als mogelijke verklaring opperen de auteurs de ongeldige operationalisatie van ‘de mate 
van interetnisch contact’.

9 Zie voor meer informatie ook www.timebanks.co.uk (geraadpleegd in februari 2007). 
Voor informatie over Amerikaanse Time Banks: www.timebanks.org (geraadpleegd in 
februari 2007).

10 Time Banks zijn gebaseerd op het halverwege de jaren tachtig in de Verenigde Staten 
ontwikkelde idee van Time Dollars; zie Annie E. Casey Foundation (2004). Overigens 
stelt Seyfang (2002: 4) in een ander artikel dat evaluaties hebben aangetoond dat lets 
ook hebben bijgedragen aan de opbouw van sociale netwerken. 

11 Volgens Hill en Augoustinos (2001) komt dat onder andere doordat deze interventies vaak 
bestaan uit een eclectische mix van methoden, hetgeen effectevaluaties bemoeilijkt.

12 Deze technieken zijn volgens Williams (2004: 330) ontwikkeld vanwege de constate-
ring dat er in de Verenigde Staten sinds de jaren tachtig vooral in het hoger onderwijs 
een sterk competitief klimaat tussen etnische groepen is ontstaan. Er is een strijd om 
schaarse goederen, zoals de toegang tot hoger onderwijs, beurzen en fi nanciële onder-
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steuning. Volgens de intergroup vigilance theory zou dit schadelijk zijn voor de verhoudin-
gen tussen etnische groepen. Door de competitie worden de cognitieve mechanismen 
geactiveerd die verschillen tussen en overeenkomsten binnen groepen uitvergroten. Dit 
zou vooral voor blanke studenten gelden, die concurreren met studenten uit minder-
heidsgroepen (out-group). Dit leidt tot versterking van vooroordelen en stereotypen, en 
daardoor mogelijk tot discriminatie. Het denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’ neemt toe. 
Williams stelt dat dit verschijnsel waarneembaar is in het hoger onderwijs.

13 De methode is aanvankelijk ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs in de 
Verenigde Staten. Later is zij ook toegepast op het vervolgonderwijs, maar hier is geen 
effectiviteitsonderzoek gedaan.

14 Voorbeelden van projecten zijn: amigos wegwijs maken in het lokale bussysteem en 
gezamenlijk meedoen aan een ehbo-training.

15 Het onderzoek steunt op een theoretisch kader met drie groepen factoren die van invloed 
zijn op intergroup anxiety. De invloed van de drie groepen factoren wordt door eerder 
onderzoek empirisch ondersteund:
1 ervaren intergroepsrelaties: de hoeveelheid contacten, de omstandigheden waarin 

deze plaats vonden, statusverschillen tussen groepen, en de houdingen van relevante 
andere personen ten opzichte van de andere groep. Vooral positieve contacten doen 
de intergroup anxiety afnemen, evenals gelijke status, en de opvattingen van invloed-
rijke derden;

2 wederzijdse kennis: kennis van de cultuur van de andere groep, de aanwezigheid van 
stereotyperingen en vooroordelen, en etnocentrisme;

3 situationele factoren: mate van structuur bij contact tussen groepen, type weder-
zijdse afhankelijkheid, en groepssamenstelling. Een gestructureerde context heeft 
een dempende werking op intergroup anxiety, een coöperatieve setting werkt beter 
dan een competitieve, en groepen van min of meer gelijke omvang werken beter dan 
ongelijkwaardige groepen.

16 De jigsaw-methode had daarom ook een plaats kunnen krijgen in paragraaf 5.4 ‘Samen-
werken’. Omdat de methode echter ook als interventie ter bestrijding van vooroordelen 
wordt geplaatst, behandelen we hem in paragraaf 5.3 over ‘elkaar leren kennen’.

17 De nationale strategie krijgt vorm in de Community participation programs, maar ook in 
andere programma’s zoals de New deal for communities, de Neighbourhood Management 
Pathfi nders, de Neighbourhood Wardens en de Neigbourhood Renewal Fund. Op het lokale niveau 
zijn de Local strategic partnerships verantwoordelijk voor de uitvoering van de nationale 
strategie.

18 De cp-programma’s zijn gestart in 2001 en zouden oorspronkelijk doorlopen tot 2004. 
Uiteindelijk is besloten de drie fondsen te integreren. Deze geïntegreerde programma’s 
bleven bestaan tot 2006 (Single community programs, zie National Audit Offi ce (2004). 
Daarna zijn ze samen met andere programma’s geïntegreerd in het Stronger and safer 
community fund, waarover lokale overheden de zeggenschap kregen. In totaal is met de 
cp-programma’s een bedrag van 86 miljoen Britse ponden gemoeid.

19 Voor een deel is het programma de verwezenlijking van de Race relations (Amendment) 
Act 2000, waarin publieke actoren de plicht krijgen om rassengelijkheid en goede ver-
standhoudingen tussen etnische groepen te bevorderen, en discriminatie tegen te gaan 
(Ministerial Group 2001). Naast het Community cohesion-programma is ook het Com-
munity Facilitation Program in het leven geroepen, dat een onmiddellijk antwoord op 
de rassenrellen probeerde te zijn door veel aandacht te schenken aan confl ictoplossing 
en –vermindering (nru 2004). In Bradford is een specifi ek programma ontwikkeld naar 
aanleiding van de rellen: het Bradfordian people program (Bradford Vision 2001). Het rapport 
beschrijft de strategie en al lopende succesvolle projecten die tot doel hebben de omgang 
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met etnische en religieuze diversiteit in Bradford te verbeteren. De beschrijvingen zijn 
echter summier, en waarom de projecten succesvol worden genoemd blijft onduidelijk. 

20 In de bijlage van deze gids staat een aantal projecten (zeer summier) beschreven. Een 
greep daaruit:
– een ‘talkshop’ in Brighton die een aantal functies herbergt: informatie en advies, ont-

moetingsruimten, ict-training, gezondheidszorg, café/kiosk en openbare toiletten. 
Een jeugdwerker brengt jongeren van verschillende etnische en religieuze achter-
gronden bij elkaar. Verder is er onder meer een multicultureel evenement van en voor 
vooral de jeugd georganiseerd.

– Learning to live together in Manchester: om de onderlinge banden in en tussen gemeen-
schappen te versterken, zijn bewoners van diverse achtergronden aangesteld als 
(betaalde) gemeenschapsonderzoekers. Met behulp van academische onderzoekers 
deden zij onderzoek naar een aantal lokale projecten, en vooral naar de opvattingen 
van deelnemers over de mate waarin die activiteiten bijdroegen aan ‘samen leven’.

 Nog weer andere, eveneens summiere beschrijvingen van projecten zijn te vinden in 
Home Offi ce (2004).

21 Zie ook www.pointsofl ight.org/programs/neighboring, geraadpleegd in februari 2007.
22 Zie www.harmony.gov.au, geraadpleegd in maart 2007.
23 Veel taalverwervingsprogramma’s die we vonden zijn niet gericht op de bevordering van 

interetnische contacten, maar op het bijspijkeren van taalachterstanden bij schoolkinde-
ren. In die zin zijn zij vergelijkbaar met voor- en vroegschoolse educatie en schakelklas-
sen. De afhankelijke variabele in de evaluaties is doorgaans taalverwerving. Om deze 
redenen worden ze in deze paragraaf niet besproken (zie bv. Baker et al. 2000; Wasik 1998 
(geciteerd in Baker et al. 2000)).

24 Soms gaat het louter en alleen om bijvoorbeeld de bevordering van leesvaardigheid bij 
kinderen (Wasik 1998; Baker et al. 2000). Dergelijke specifi ek gerichte mentorprojecten 
laten we hier buiten beschouwing.
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Bijlage A  Methode van literatuurverzameling

Deze inventarisatie van beleidsinterventies en evaluatieonderzoeken is gebaseerd op 
zoekcriteria zoals hieronder weergegeven.

Deel I Etnische concentratie – nationaal (hoofdstuk 2)

Taal
Nederlands

Doorzochte websites
– Kiem
– sev

– sev-realisatie
– kei – kenniscentrum stedelijke vernieuwing
– rigo

– otb

– Nicis Institute

Zoektermen
segregatie, concentratie, spreiding
in combinatie met:

allochtonen, etnische minderheden, kansarmen, lage inkomens
inkomensspreiding, inkomenssegregatie

Deel I Etnische concentratie – internationaal (hoofdstuk 3)

Taal
Voornamelijk Engelstalig

Doorzochte databases
– Campbell Collaboration Library (c2-spectr)
– jstor

– Google Scholar/Google
– International Bibliography of the Social Sciences
– Social Sciences Citation Index
– Picarta
– Koninklijke Bibliotheek
– Sociological Abstracts
– Sage Journals online
– Business Source Premier
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Doorzochte websites
– hud user.org (Housing and Urban Development)
– jcpr.org (Joint Center for Poverty Research, Chicago)
– eukn.org (European Urban Knowledge Network)
– Eurocities.org

Doorzochte (online) tijdschriften
– Housing Studies
– Evaluation Review
– Evaluation
– Journal of Policy Analysis and Management
– Urban Affairs Review

Gebruikte zoektermen
desegregat*/segregat*/concentrat*/dispers*/cluster*
in combinatie met:

(spatial or residential or urban or neighbo(ur)hood or area-based or housing
allocation /renewal/ restructuring/ regeneration /relocation)

in combinatie met:
ethni*/minorit*/racial/mix*

in combinatie met:
evaluat*/meta*/review*/effect/ impact/case study

Deel II Interetnisch contact – nationaal (hoofdstuk 4)

Taal
Voornamelijk Nederlands

Doorzochte databases
– Picarta
– Grijze Literatuur In Nederland (glin)
– Bibliotheek ministerie van Justitie
– Bibliotheek ministerie van vrom

– Bilbiotheek ministerie van Binnenlandse Zaken
– Bibliotheek Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (wodc)
– Vereniging van Nederlandse Gemeenten
– Google

Doorzochte websites Periode 
– Verwey-Jonker Instituut September 2006
– kei- kenniscentrum/Corpovenista Juni 2006
– Projectenbank Sport en Bewegen – nisb Juni 2006
 (Nederlands Instituut voor Sport en Beweging)  

Bijlage A  Methode van literatuurverzameling
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– Social Quality Matters Juli 2006
– Servicepunt Anders Wonen Anders Leven Augustus 2006
– Wijkalliantie Augustus 2006
– Website Palet  Juli 2006
– Projectenbank Oranjefonds/nizw November 2006
 Dochtersites:  
 Allochtone Ouderen „ „
 De Multiculturele Buurt „ „
 Digitale Wegwijzer „ „
 Succes op Straat „ „
– Inzendingen Parels van integratie 2006   „
– Inzendingen Parels van integratie 2005 ” „
 (beide op www.kiemnet.nl)  
– &-Campagne tot inzending 583 „ „
– European Urban Knowledge Network  Juni 2006
– forum  Augustus 2006
– xs-2 (nu Movisie) November 2006
 dossier interactie tussen de sociale en fysieke sector  
– Etalages/Thema’s
Doelgroepen:  

Allochtonen
Leefbaarheid en veiligheid:

Grote stedenbeleid en stedelijke vernieuwing 
Buurt en wijk 
Opbouwwerk 

De multiculturele samenleving:
Discriminatie 
Integratie 
Interculturalisatie vrijwilligerswerk 

Sociale integratie en participatie  
Bestrijding sociale uitsluiting 

Vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie:
Maatjescontacten 
Maatschappelijke participatie 

Werk en vrije tijd:
Sport/bos 

– Weven aan Samenleven November 2006
– De grote kleine kansen atlas November 2006
 Cultuur
 Recreatie
 Sociaal  
– Nederland heeft een slinger nodig November 2006
 Amsterdam  

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
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 Rotterdam  
 Ridderkerk  
– Kan wél!: bewoners voeren hun eigen plannen uit. November 2006
– Primo Noord-Holland November 2006
– Humanitas – Programmalijn Apart én Erbij November 2006
– Forum Democratische Ontwikkelingen Activiteiten November  2006

Gebruikte zoektermen
etni*, allocht*, minderh*, immigr*, migr*
interetnisch, * meng *, multicult*
interrelig*
ontmoet*, *bind*, integr*, cohesie
contact*/socia* contact*, relatie*/socia* relatie*,
buurt*, wijk*, stad/steden
mentor/tutor
moskee
multifunctionele accommodatie/buurthuis/centrum/mfa/Brede school
vrouwencentrum/moedercentrum/ouder-kindcentrum
evalu*/beleid/interven*

Deel II Interetnisch Contact – internationaal (hoofdstuk 5)

Taal
Voornamelijk Engelstalig

Doorzochte databases
Campbell Collaboration
Canadian Evaluation Society
Evidence Network
Google
Google Scholar
J-Stor
International Bibliography of Social Sciences
Koninklijke Bibliotheek
Muse
Proquest
Sage Journals online
Social Sciences Citation Index
Sociology Abstracts
Swetswise

Doorzochte (online) tijdschriften
American Journal of Evaluation

Bijlage A  Methode van literatuurverzameling
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American Journal of Sociology
Evaluation
Journal of Housing and Community Development
Journal of Social Problems
Journal of Social Sciences
Journal of Sociology
Urban Affairs Review
Urban Studies

Gebruikte zoektermen
bonding neighbo?rhood level
bridging heterogenous groups
bridging neigbo?rhood level
bridging people together neighborhood
bridging social capital
bringing people together cultural diverse neighbourhood
bringing people together neighborhood
caring communities for social inclusion
caring communties
case study or evaluation or research and mixing or interaction or relation and 
interethnic or cohesion or neighbo?rhood
case study or initiative or programme and mixing or cohesion or neighbo?rhood
case study urban policy ethnic concentration
case study urban policy interethnic contact
case study urban policy mixing
cohesion neighborhood
community building initiative
community building programme’s
community development interventions
community development interventions contact
community development interventions interethnic*
community development interventions mix*
community schools
confl ict resolution culture and religion
connecting neighbors
connecting neighbors community
connecting people
connecting people (with) different backgrounds
connecting people with different backgrounds
creating cultural communities
crossing the divide
crossing the divide community relations
cross-race relations
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cultural communities
cultural divers neighbourhoods
cultural diversity interventions
cultural diversity training
different backgrounds
diversity training
ethnic identifi cation interethnic contact belief integration
ethno racial diversity
evaluation stereotype change
impact perceptions interpersonal interactions
impact perceptions interpersonal interactions project
inclusive city
inclusive city evaluation
inclusive city Social inclusion and/or minorities
increase social cohesion in multi-ethnic neighborhoods
instrument prejudice reduction
instrument social inclusion
instrument social integration
intercommunity relations
inter-community relations
intercultural interaction
intercultural neighborhood programme
intercultural neighborhood programs
intercultural neighbourhood programs
intercultural programs
intercultural training
intercultural training programs
interethnic
interethnic bonding community
interethnic cohesion
interethnic community
interethnic connections interethnic capital
interethnic contact
interethnic contact integration
interethnic contacts
interethnic dialogue
interethnic initiative
interethnic integration neighborhood
interethnic interaction
interethnic interaction neighbo?rho?d
interethnic mixing
interethnic neighbourhood initiative
interethnic or mix* or immigrant and cohesion or interaction or relations and case 
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study or research or urban policy
interethnic program
interethnic program community
interethnic programme
interracial contact
interreligious dialogue
interreligious model
interreligious peacebuilding
local policy program interethnic bonding
local policy program interethnic bridging
local policy program interethnic contact
local policy program interethnic interaction
mentor diversity
mentor projects
mentorprojects
mix* cohesion research
mixed neighbo?rhoods
mixing neighbourhoods case study
multicultural society participation
multi-ethnic neighborhood
multi-ethnic neighbourhood
multi-ethnic participation
multi-ethnic schools
multi-faith
multi-religious
multireligious
neighbo(u)rhood management
neighbo?rho?d community and intervention
neighbo?rho?d interaction
neighbo?rhood
neighbo?rhood initiatives
neighboring
neighbourhood building
neighbourhood participation
pilot study social inclusion
pilot study social integration
policy social inclusion
policy social integration evaluation impact
prejudice reduction
protégé diversity and impact
racial differences urban neighboring
racial dynamics cross-race developmental relations
racial dynamics cross-race relations
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racial mixed neighborhood
relations cultural divers neighborhoods
relations in cultural divers neighbo?rho?ds
relations in cultural divers neighbourhoods
schools serving family community
social city
social cohesion deprived neighbo?rho?ds
social cohesion socially deprived neighbo?rho?ds
social inclusion
social inclusion and/or interethnic contact
social inclusion and/or migrants
social inclusion and/or neighbourhood
social inclusion diversity
social inclusion ethnicity
social inclusion interethnic contact
social inclusion migrants
social inclusion minorities
social inclusion minorities evaluation
social inclusion mixing
social inclusion neighborhood
social inclusion neighbourhood
stereotype change
stimulate social cohesion
tool impact social integration
tool social integration
urban neighboring
urban policy and bonding or bridging
urban policy bonding
urban policy bridging
urban policy interethnic contact
urban policy programmes
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Summary
Interventions for Integration. Combating ethnic 
concentration and promoting interethnic contact 

This study identifi es policy interventions intended to contribute to efforts to 
combat the concentration of ethnic minorities in residential neighbourhoods and 
to promote contacts between ethnic minorities and the indigenous population. The 
inventory compiled in the study, which includes interventions in the Netherlands 
and elsewhere, is intended to provide an answer to two questions: what interventions 
are used, and what works? The study was commissioned by the Dutch Ministry of 
Justice (di&i).

In recent years, the residential concentration of ethnic minorities in the Netherlands 
has increasingly come to be seen as both a sign and a cause of the failed integration 
of these groups. It is argued that the concentration of ethnic minorities in 
(disadvantaged) neighbourhoods has an adverse impact on their integration. 
Scientifi c research supports this claim only partially, however. In contrast to the 
United States, for example, Dutch research reveals virtually no correlation between 
living in ‘concentration neighbourhoods’ and factors such as the labour market 
position of ethnic minorities. A clearer relationship is found between living in 
concentration neighbourhoods and socio-cultural integration: ethnic minorities 
living in such neighbourhoods less often have contacts with the native population 
than ethnic minorities who live in ‘white’ neighbourhoods. Efforts to achieve greater 
ethnic distribution are not directly translated into policy; that policy is often based 
on promoting the socioeconomic differentiation of disadvantaged neighbourhoods, 
though this sometimes also means ethnic concentration.

There was a surge in policy attention for the relationships between the ethnic and 
indigenous populations after the terrorist assaults of 11 September 2001 and the 
murder of the Dutch fi lmmaker Theo van Gogh in 2004. More than ever before, 
these events brought tensions between different sections of the population to 
the surface. The idea of a peaceful multi-ethnic society, which had already been 
severely dented in the preceding years, was left in tatters. Fears of radicalisation and 
further polarisation led to the development of any number of initiatives at national 
and local level aimed at stimulating contacts between the ethnic and indigenous 
communities, based on the underlying assumption that this would strengthen the 
sense of mutual understanding and cohesion. 

In order to gain an insight into the nature of the interventions and how they operate, 
an extensive literature study was carried out involving Dutch and international 
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sources. The fi ndings are summarised in the form of answers to ten questions, fi ve 
on ethnic concentration and fi ve on interethnic contacts.

Combating ethnic concentration

1 What policies are pursued in the Netherlands to combat the residential 
concentration of ethnic minorities? 

Strictly speaking, no such policies are pursued. Using ethnicity as a starting point 
for promoting the spread of ethnic minorities is no longer done in the Netherlands, 
or at least it is no longer formulated in those terms. Partly based on experiences in 
the 1970s, when the courts rejected such policy as discriminatory, socioeconomic 
differences are now taken as a basis. The only case which could be considered an 
exception is the allocation of housing by local authorities to refugees with residential 
status (‘status-holders’); this arrangement is aimed explicitly at ethnic groups. 

Three types of intervention can be identifi ed aimed at increasing the socioecono-
mic differentiation of residential neighbourhoods. 

Limiting access
Last year, based on the ‘Rotterdamwet’ – a law laying down income requirements 
for establishment in priority neighbourhoods – the municipality of Rotterdam 
designated a number of neighbourhoods and streets which are not accessible for 
persons with a low income from outside the Rotterdam region wishing to settle 
in the city. The municipality of Culemborg also applies income thresholds for one 
district in order to restrict access by low-income groups. Although income level is 
used as the criterion, the direct reason for the measure is to restrict the infl ux of 
ethnic minorities.

This is not the fi rst time the municipality Rotterdam has had a policy of closing 
off certain neighbourhoods to ethnic minorities. In the early 1970s the municipal 
administration attempted to bar certain dwellings to Turks, Moroccans, Surinamese 
and Antilleans in neighbourhoods where these groups already made up more than 
5% of the population. The courts were fairly quick to ban this measure. In the early 
1980s Rotterdam briefl y pursued a policy of allocating homes to foreigners where 
possible in neighbourhoods with a low proportion (then 16%) of foreign residents. 
Generally, this ‘collective deconcentration’ meant moving to a suburb. 

More higher incomes/indigenous residents in concentration neighbourhoods
Via physical interventions as well as amendments to home allocation rules, attempts 
are made to increase the proportion of higher incomes/indigenous residents in 
disadvantaged neighbourhoods. Restructuring is far and away the most important 
intervention here. Through demolition, amalgamation and new-build, an attempt 
is made to differentiate the housing stock suffi ciently to make it attractive to 
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households higher up the socioeconomic ladder. A special form of restructuring are 
the ‘renovation homes’ (klushuizen) in Rotterdam. These homes are offered either free 
of charge or at a low price on the condition that the occupants make a substantial 
investment themselves in renovating the building. The more spontaneous process of 
‘gentrifi cation’ also leads to changes in the population mix of neighbourhoods.

The Bos en Lommer district in Amsterdam has abandoned the maximum income 
thresholds for cheaper rented homes, thus allowing access to this housing stock to 
people with higher incomes, too. Other initiatives include the ‘lifestyle experiment’ 
in Utrecht, where a proportion of the dwellings in a number of apartment complexes 
are allocated to ‘better-off’ households. Finally, for some years there has been a 
policy of selling social rented housing; in theory, this initiative could draw potential 
buyers with more purchasing power into disadvantaged neighbourhoods.

More lower incomes/ethnic minorities in ‘white’ neighbourhoods 
One initiative that has already been mentioned is the allocation of homes to ‘status-
holders’ by all municipalities in the Netherlands which are required to make homes 
available in proportion to the number of residents. In practice, this arrangement 
comes down to a policy of distributing members of ethnic minorities throughout 
the country. This also applied for the government’s preferential housing scheme 
(Regeling Rijksvoorkeurswoningen), which applied in the period 1975-1985 and under 
which homes were allocated to Surinamese and Antilleans who had recently arrived 
in the Netherlands. As the four major cities (Amsterdam, Rotterdam, The Hague and 
Utrecht) were excluded from the scheme, Surinamese and Antillean newcomers who 
used the scheme were distributed throughout the country. The ultimate effect was 
relatively limited, however; by no means all Surinamese and Antilleans made use of 
the scheme and many of them moved to one of the major cities anyway at a later date. 
The scheme was abandoned in 1995.

Policy which focuses so clearly on the ethnic background of home-seekers has not 
been pursued in the Netherlands for some time. There are however various, often 
still rather experimental initiatives which in theory increase the freedom of choice of 
low-income groups. They include rent discounts, which unlike housing benefi t are 
related exclusively to the recipient’s level of income; there is also a model based on 
the drawing of lots, which place people with a short term of residence – including 
many members of ethnic minorities – at less of a disadvantage than the still widely 
used ‘tender model’ in which all rented homes are advertised on the open market 
and where home-seekers can respond themselves when homes become vacant. 
Allocation is based on the length of time the applicant has been registered, the size of 
the household and the household income. The ‘tender model’ replaced the allocation 
model, which was widely open to the unequal treatment of ethnic minorities. The 
tender model removed this possibility, though this does not mean that this model has 
made a substantial contribution to reducing ethnic concentration. 

Summary
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Finally, there is the ‘mirrored construction’ initiative, which in practice generally 
means that 30% of new homes built on the government-designated ‘vinex’ 
developments comprise social rented dwellings. 

Indigenous population to concentration neighbourhoods and ethnic minorities to ‘white’ 
 neighbourhoods

We also found measures in our study which combine different interventions. In the 
Haaglanden region, for example, an integral approach has been ongoing for some 
time which combines ‘mirrored construction’ with targeted allocation of homes to 
low-income groups. In the peripheral municipalities, more social rented homes are 
being built and fewer homes are being demolished and sold. In The Hague and Delft 
the opposite is occurring, with housing association homes being demolished and 
more owner-occupied homes being built in the middle price segment. In addition, 
agreements are in place between the municipalities in the Haaglanden region under 
which the peripheral municipalities house relatively more low-income groups and 
The Hague relatively fewer.

The following table summarises the interventions encountered in the study

home allocation physical interventions

1. limiting access – collective deconcentration
– income thresholds

not found

2. raising proportion of ‘rich’/
indigenous residents in 
disadvantaged neighbour 

 hoods

– abandoning maximum income 
thresholds

– allocation to high-incomes/
small households

– restructuring
– ‘renovation homes’
– gentrifi cation

3. raising proportion of ‘poor’/
ethnic minority residents in 
‘white’ neighbourhoods

– allocation of ‘preferential 
housing’ to status-holders

– tender model
– drawing of lots 
– rent discounts 

– ‘mirrored construction’

2 What is known about the effectiveness of interventions in the Netherlands aimed 
at combating ethnic concentration?

In reality, the answer to this question is ‘not very much’; very little evaluation 
research is being carried out in this area in the Netherlands. Where it has been 
carried out, it is rarely able to withstand the test of methodological criticism and is 
often concerned with changes in the socioeconomic profi le of residential neighbour-
hoods. However, this does not mean there is nothing we can say about the effective-
ness of these interventions; the summary provides a more qualitative assessment of 
the operation of the interventions found, based on the available research data. 
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Although such changes take a long time, achieving a greater socioeconomic mix 
would not be possible without physical changes to the housing stock. Without 
restructuring, creating a more mixed residential profi le probably has little or no 
chance of success. Socioeconomic mixing does not always mean ethnic mixing. In 
part this is because of the emergence of an ethnic middle class, who are generally 
strongly focused on new-build homes in restructured neighbourhoods and many 
of whom are buyers of social rented homes. These can be counted as successful 
interventions in the drive to make neighbourhoods more socioeconomically diverse 
and to retain wealthier residents for the cities; however, this does not always lead to 
more ethnically mixed neighbourhoods. 

There are also all manner of interesting initiatives in the area of housing allocation. 
Indigenous/higher income groups are being tempted into disadvantaged 
neighbourhoods by the ending of the maximum income thresholds and the explicit 
targeting of social rented homes at higher-income households. In order to increase 
the freedom of choice of lower-income groups, several experiments are being 
tried with different housing allocation models. One disadvantage of the widely 
used ‘tender model’ is that income groups have access only to specifi c homes and 
therefore specifi c neighbourhoods. By offering rent discounts, a wider arsenal of 
homes were in theory be made available. On average, the period of registration or 
period of residence of ethnic minorities is relatively short, and this limits the choice 
of homes, and therefore of neighbourhoods, leading to segregation. The period 
of registration plays no role in the drawing of lots model: everyone has an equal 
chance.

 The aim is thus to encourage the poor to move to prosperous neighbourhoods and 
vice versa. The fi rst results of these interventions are modest; it is diffi cult in practice 
to tempt high-income groups to move into disadvantaged neighbourhoods. Whether 
‘new’ housing allocation models will lead to a reduction in segregation is diffi cult 
to say. Nonetheless, such initiatives cannot simply be pushed to one side. They are 
relatively new and small in scale, and further research will be needed to make clear 
where the pinchpoints lie, whether more compulsion and pressure are needed or 
whether more information, incentives and support are the key to success for these 
initiatives. It will then be possible to make a properly informed choice as to which 
initiatives should be applied on a larger scale.
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Summary of Dutch interventions and indications of effectiveness

intervention Leads to more ethnically mixed neighbourhoods?

1. limiting access: quotas

income thresholds
(Rotterdam experiment)

No effects on proportion of ethnic minorities. There are indications that 
low-income groups have less access to the designated streets.

income thresholds
(Rotterdamwet))

Effects on ethnic and income segregation not yet known.

income thresholds (Culemborg) Effects on ethnic and income segregation not known.

collective deconcentration
(ca. 1980)

Limited relocation of ethnic minorities to suburbs.

2. indigenous residents to concentration neighbourhoods

abandoning maximum income 
thresholds (Bos en Lommer)

Effects on ethnic segregation not known. In Bos en Lommer virtually no 
infl uence on income segregation.

allocation to high incomes and 
small households (Utrecht)

Effects on ethnic and income segregation not known.

restructuring Effects mainly socioeconomic; generally, an increase in income differen-
tiation in disadvantaged neighbourhoods. Partly due to attraction of 
more expensive homes for ethnic middle class, changes in ethnic mix of 
restructuring neighbourhoods are limited. 

‘renovation homes’ Yes, although these homes also attract well-educated ethnic mino-
rities. Increase in socioeconomic differentiation of disadvantaged 
 neighbourhoods. 

gentrifi cation Effects on ethnic segregation unknown. Policy leads to socioeconomic 
mixing in neighbourhood.

sale of social rented housing. Generally not; sale of social rented homes has strong power of 
 attraction for ethnic middle class.

3. ethnic minorities to ‘white’ neighbourhoods

preferential housing and
allocation to status-holders

Yes, although initial dispersal largely cancelled out by relocations to the 
major cities.

allocation model No.

tender model No.

drawing of lots Effects on ethnic segregation unknown. There appears to be a slight 
reduction in income segregation.

renting with discount Effects on ethnic segregation unknown. Policy leads to socioeconomic 
mixing in neighbourhood.

option model with rent discount Effects on ethnic segregation unknown. Possible effect in reducing 
income segregation.

4. combination intervention

restructuring, ‘mirrored’ 
 construction and housing 
allocation

Effects on ethnic segregation unknown. Policy leads to socioeconomic 
mixing. Reduction in social housing construction and of low incomes in 
The Hague; increase in social housing construction in some peripheral 
municipalities. 
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Approaches which combine restructuring with housing allocation, as is being tried 
in the Haaglanden region, also appear promising. An attempt is being made here to 
distribute lower income groups over a wider area – from The Hague to the peripheral 
municipalities – through a combination of differentiated construction and specifi c 
agreements between municipalities on the allocation of housing. Matching housing 
construction with allocation appears to be having an impact. What this project also 
makes clear is that widening the distribution of low-income groups is a lengthy 
task; the policy has already been in operation for almost ten years and the changes 
in the characteristics of the housing stock and population profi les are still relatively 
limited in quantitative terms. 

The effects of specifi c housing allocation for newcomers on their distribution 
throughout the Netherlands appear to be fairly limited. Home-seekers’ own 
preferences are an important obstacle here. In practice, many Surinamese, 
Antilleans and other recent newcomers who obtained their fi rst home via such as 
scheme ultimately still move to one of the major cities; the presence of family and 
friends play a key role here, as does the availability of suitable employment.

The ‘Rotterdamwet’ appears to have had little effect. Although widely discussed, the 
scope of this law is in reality not extensive. Large-scale changes in the ethnic mix of 
the target neighbourhoods are therefore unlikely.

3 What do other countries do to combat ethnic concentration?

Geographical concentrations of ethnic minorities are clearly seen as a problem in 
many countries and give rise to the development of some form of policy. Unlike 
the Netherlands, ethnicity is often taken as the starting point in promoting 
the geographical dispersal of ethnic minorities. In our study we encountered 
interventions mainly in the neighbouring countries of the Netherlands and in the 
United States. In addition Singapore – on account of the extreme degree to which its 
society is planned – is an interesting case. The interventions we identifi ed in other 
countries can be classifi ed in the same way as those in the Netherlands.

Limiting access
All kinds of measures involving quotas have been taken in other countries to restrict 
the access of immigrants to certain areas. In contrast to the Netherlands, this 
policy is defi ned in explicitly ethnic terms. The objective of the policy is not always 
to promote integration or combat ghetto formation; sometimes the imposition 
of quotas is above all a form of ‘window-dressing’ designed to meet the wishes of 
the indigenous population. One form of quota system is aimed at combating the 
imbalance in the infl ux of immigrants (mainly refugees) coming directly from 
abroad into the cities, where many ethnic minorities already live. In countries such 
as Denmark, the uk and Germany these quotas still apply. Quotas have also been 
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imposed on a number of inner-city housing markets. This means that no new infl ux 
of ethnic minorities is permitted in neighbourhoods where a preset maximum has 
been reached. Attempts are made to achieve this aim in several ways, for example by 
allocating one out of every six homes to ethnic minority households, applying a one-
for-one rule or employing separate waiting lists for indigenous and ethnic home-
seekers. Examples of cities where such quotas have been introduced are Frankfurt 
and Birmingham. Most of these measures have since been abolished, mainly due to 
legal problems, but the Frankfurter Vertrag is for example still in force, although the 
quota is no longer always strictly applied.

More indigenous residents in concentration neighbourhoods
The ‘desegregation’ of existing concentration neighbourhoods takes place in 
neighbouring countries, just as in the Netherlands, mainly through restructuring 
of the housing stock (area-based programmes). Attempts are made through a 
combination of physical, social and economic measures to make disadvantaged 
neighbourhoods attractive again. Apart from drawing in the middle class, the 
measures are designed to reduce ‘middle class leakage’, and thus retain high-
opportunity residents for the neighbourhood. Creating more diversity in the housing 
stock is an important condition for this.

In the United States, mixed income projects are employed to attract better-off 
residents to black and/or low-income neighbourhoods. One way of achieving 
this is through mixed building programmes and by making part of the housing 
stock attractive for higher income groups. These projects are designed to attract 
higher-income households and are thus not specifi cally aimed at combating ethnic 
concentration – though in practice this is what it comes down to. Interventions that 
are aimed specifi cally at mixing ethnic groups include the multicultural housing 
projects that have been set up in Germany and Austria. Where mixed income projects 
make allowance for differences in income position in the construction and design, 
multicultural housing projects make allowance for cultural differences, for example 
by meeting differing religious and ethnic housing requirements.

Other interventions used abroad to change the population mix (which are in 
fact also used in the Netherlands) include allocating housing in disadvantaged 
neighbourhoods to better-off residents and encouraging home ownership in 
these neighbourhoods. Government authorities also try to stimulate processes of 
gentrifi cation, for example by encouraging investment from the private sector. The 
uk is an example of a country where such projects are employed.

More ethnic minorities in ‘white’ neighbourhoods
The United States has for many years pursued a policy to facilitate access to ‘white’ 
neighbourhoods, chiefl y by offering fi nancial incentives to poor, mainly black 
residents via a system of vouchers. People can use these vouchers to relocate from 
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the social rented sector to the private sector. The tenant pays 30% of their income on 
rent, the government subsidises the rest. Programmes such as Moving To Opportunity 
(about which more later) provide vouchers in combination with a location restriction 
and counselling. The location restriction stipulates that the vouchers can only 
be used in neighbourhoods with less than 10% poverty. The counselling includes 
assistance in fi nding and successfully occupying a home. The success of such 
programmes is probably due in part to this counselling, which can ensure that 
participants are able to overcome barriers in relocating to white suburbs, such 
as lack of information about housing in these neighbourhoods and resistance by 
landlords to letting property to poor black households.

As well as increasing the dispersal of occupants of public housing using vouchers, 
the us also pursues policy to disperse the housing stock itself. These ‘scattered 
site’ programmes involve the building of small-scale social housing developments 
in white, middle-class neighbourhoods, or the use of existing private rented 
developments in these neighbourhoods for occupancy by disadvantaged households.

The uk has followed the Netherlands in switching to the ‘tender model’ in the 
allocation of rented homes (the ‘Choice Based Lettings’ scheme). The aim is to give 
tenants more control over where they live. In contrast to the Netherlands, the model 
in the uk has been found to have a desegregating effect. One explanation for this 
could be the higher level of support built into the uk system for vulnerable tenants, 
who receive assistance in looking for a home in (white) suburbs. The fact that this 
kind of support works in helping people to fi nd a home outside the concentration 
areas in the major cities is also apparent from the Project Stockholm, in which newly 
arrived immigrants in the major cities are referred to better housing in surrounding 
municipalities. Finally, a number of measures in Singapore deserve a mention. The 
provision of cultural and religious facilities (e.g. mosques) combined with the offering 
of housing arrangements which make allowance for family ties (such as the ability 
for parents and their married children to register jointly for housing in the same 
neighbourhood) makes it more attractive for minorities to move out to the suburbs.

Indigenous residents to concentration neighbourhoods and minorities to ‘white’ neighbourhoods
In developing interventions such as restructuring, policymakers generally devote 
little attention to the question of where the original residents will move to. Con-
versely, policy designed to attract residents out of concentration neighbourhoods 
and into the suburbs pay little attention to what happens to the neighbourhoods 
from which they move. This is however the case in combination interventions such 
as hope vi (Housing Opportunities for People Everywhere). The purpose of this pro-
gramme is to replace public housing projects in very poor, mainly black neighbour-
hoods with mixed income housing and at the same time to provide housing vouchers 
to encourage the original occupants to rent homes in the private sector outside these 
neighbourhoods, a scheme sometimes referred to as ‘vouchering out’.
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4 What can we learn from (evaluations of ) international interventions to combat 
ethnic concentration?

In contrast to the Netherlands, in the countries discussed here – and in particular 
the Anglo-Saxon countries – the effects of policy have been studied regularly. The 
fi ndings of these evaluation studies are summarised below.

Evaluating interventions
A number of lessons can be learned from this international research, fi rst and 
foremost about the execution and quality of evaluation research. Despite the fact 
that evaluation studies in other countries also often devote insuffi cient attention 
to the outcomes of the programmes and are more focused on policy processes, 
actual impact evaluations have been carried out much more often than in the Dutch 
context. A good example of a state-of-the-art evaluation study is that performed 
in the Moving To Opportunity initiative, an experimental study with a randomised 
design. Participating households are assigned at random in this programme to 
a group who receive vouchers with location restriction and counselling, a group 
who receive ‘regular’ vouchers and a control group. The outcomes for these three 
groups are systematically monitored over ten years by carrying out repeat surveys. 
The experimental nature of the study means it offers a unique possibility to explore 
whether the goals achieved are the result of the introduction of the measure, and 
thus whether the issuing of vouchers is effective, not only in the short term but 
also many years after people have moved home. The research carried out in the 
1970s involving measurements before and after the quota system was introduced in 
Birmingham, and the recent evaluation study of the Choice Based Lettings initiative 
in a number of British cities, also deserve a mention here. 

These evaluation studies also make clear how diffi cult it is to obtain comprehensive 
evidence of the effectiveness of policy interventions. The social reality is in many 
cases too complex and impenetrable for this. Yet it is the only way to gain an insight 
into the effects of policy, and such research therefore deserves to be carried out in 
the Netherlands as well.
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Summary of foreign interventions and indications of effectiveness

intervention where?
Leads to more ethnically mixed neigh-
bourhoods?

1. limiting access

quotas for infl ux direct
from abroad

Belgium, Sweden, Denmark, UK, 
Germany

Effect unknown. There are indications that 
effectiveness is low because refugees still 
move to the large cities.

quotas at neighbourhood 
level

Frankfurt am Main, Birmingham, 
Copenhagen, New York, Singapore

In many cases, measures prove legally 
unsustainable. Some effect on ethnic 
dispersal demonstrated in Birmingham, 
but clearly against the housing wishes of 
ethnic minority population. Virtually no 
effect demonstrated in Singapore.

Frankfurter Vertrag Frankfurt am Main Objective not really achievable due to side-
effects such as vacancy rates.

hidden quotas France, Belgium, Germany,
Sweden

Effect unknown.

2. indigenous residents to concentration neighbourhoods

restructuring Denmark, UK, Sweden, Belgium, 
Germany, France

Effects largely unknown and focused on 
other goal variables. As far as can be 
established, little deconcentration visible, 
but most projects still under development.

mixed income projects US Mainly effect on income segregation, but 
sometimes also on ethnic segregation. 
Success depends on a number of 
conditions such as favourable location, 
critical mass, etc.

multicultural building and 
living

Germany, Austria Leads at most to small-scale ethnic 
mixing. Much more symbolic value; 
projects attract indigenous residents who 
already hold positive views.

housing allocation to 
better-off occupants

Denmark, Sweden Effect unknown.

encouraging sole or shared 
home ownership

Germany, UK, Sweden Effect largely unknown. Appears mainly to 
attract ethnic middle class, so combats 
income segregation rather than ethnic 
segregation.

gentrifi cation Several urban districts in US and 
Europe

Very plausible that it combats segregation. 
There appears to be less displacement of 
ethnic minorities than of poor indigenous 
occupants.
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Summary of foreign interventions and indications of effectiveness (continued)

intervention where?
Leads to more ethnically mixed neigh-
bourhoods?

3. ethnic minorities to ‘white’ neighbourhoods

Choice-Based Lettings UK Desegregation effect demonstrated 
through increased freedom of choice on 
the rental market and support for tenants 
from ethnic minorities.

Project Stockholm Stockholm Some relocation out of city, but no large-
scale effect on ethnic segregation.

Housing Assistance 
Program/Gautreaux/MTO

US Relocation from concentration 
neighbourhoods, which appears to be 
lasting. Both location restriction and 
counselling play a key role. Effect on 
original neighbourhood unknown. 

Scattered Site US Relocation from concentration 
neighbourhoods, but no large-scale effect 
on ethnic segregation.

taking family ties into 
account

Singapore Effect unknown.

spreading cultural/
religious infrastructure

Singapore Effect unknown.

4. combination intervention

HOPE VI US Positive effect on combating ethnic and 
socioeconomic concentration in both 
origin and destination neighbourhood.

What works?
Which policy initiatives appear on the basis of our inventory to offer promise, and 
why? Voucher programmes show promising results, because they are targeted at 
helping poor residents – often from ethnic minority groups – to relocate to lower–
poverty areas. The underlying assumption is that this will lead to upward social and 
economic mobility. Voucher programmes thus aim to achieve more than simply 
relocating disadvantaged people from one neighbourhood to another; voucher users 
do indeed end up living in neighbourhoods with lower poverty rates, fewer black 
residents and above all less crime. ‘Scattered site’ projects are also successful in 
terms of individual mobility of disadvantaged minority groups. Although both types 
of programme were initially aimed at individual mobility, at macro-level they can 
also lead to greater spread and desegregation. A great deal depends on the scale of 
the voucher and scattered site programmes, and on which residents replace those 
moving out of the inner-city social housing. This latter factor makes combination 
interventions such as hope vi – in which ‘vouchering out’ of disadvantaged 
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residents is combined with attempts to attract better-off residents in mixed income 
projects – promising initiatives, since this intervention does address the issue of the 
neighbourhood left behind when voucher users move out. However, several authors 
point to the danger that the very poorest will lose out as the housing stock available 
to them reduces.

Mixed income projects appear to be successful in the sense that they do indeed lead 
to a greater mix of different income groups. Sometimes a better ethnic mix is also 
achieved, while in other cases these projects mainly attract the ‘black middle class’. 
One disadvantage of these projects is the high turnover in the higher income groups: 
they are mostly single or two-person households who generally live in the residence 
for only a short period.

For some measures it is unclear whether there is any effect on the population mix. 
This is the case in particular for restructuring measures. However, this does not 
mean that these measures – which involve a huge amount of public money – have 
no positive effects; there seems little doubt that they improve the quality of life and 
safety of neighbourhoods, for example. These measures also appear to be successful 
in the sense that better quality homes are established. Whether a better ethnic mix 
is also achieved is largely unknown, partly because this is not generally an explicit 
objective of the policy in the countries studied here. In many cases the projects, like 
those in the Netherlands, will in fact attract the ethnic middle class to the upgraded 
neighbourhoods (or persuade them to stay in the neighbourhood), thus leading to a 
mixing of income groups but not of ethnic groups.

Quota systems do not appear to work well, primarily because they often operate 
against people’s preferences and can therefore elicit ‘evasion’ (e.g. indirect 
settlement or taking up residence in an immediately adjacent neighbourhood). 
Even in a country such as Singapore, these factors mean that quota systems have 
almost no effect. Moreover, this policy is diffi cult to enforce if vacancies arise in 
the less attractive areas which in fact contain the housing stock on which many 
disadvantaged people from ethnic minority groups will ultimately have to rely. 
Finally, quota measures can be seen as discriminatory. Setting quotas in order to 
exclude certain categories of people is at odds with the principle of equal access 
for all citizens to homes and neighbourhoods. Policies such as this are frequently 
prohibited by the courts.

Why it works: success factors
The fact that certain interventions in the United States appear to work does not 
necessarily mean that they would also work in the Netherlands: the context is 
important. The approach taken in the us, geared to individual mobility, would for 
example not translate so readily to the Dutch situation, partly because the social 
rented sector in the Netherlands is much bigger than the private rented sector 
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and a large-scale move to the private sector would therefore not be achievable. 
The disadvantaged neighbourhoods also face different problems, and people’s 
motivation to move out of these neighbourhoods are also different. The following 
quotation is illustrated in this regard: “The Chicago mothers telling us that the 
things they liked most in their new neighbourhoods were the peace and quiet, 
the absence of shooting...”. There is also a concern in the American programmes 
that relocating disadvantaged tenants to suburbs could isolate them; this is less 
of a problem in the Netherlands in view of the shorter distances and better public 
transport. 

Despite the potentially limited applicability of foreign interventions in the Dutch 
context, a number of conditions can still be cited which appear necessary if projects 
are to succeed:

– Adequate support for home-seekers from ethnic minorities
Several evaluations support the idea that intensive counselling and information can 
play an important role. It can help disadvantaged groups to realise that living in 
a suburb is within their reach. Evaluations of the Choice Based Lettings model in the 
uk, for example, show that it is essential to provide assistance to people looking 
for a home, among other things to ensure that members of minorities with a poor 
command of English are also able to use what for them is a complicated system. A 
parallel can be drawn with the American voucher system here: there too, the (often 
intensive) counselling plays a key role in helping ethnic minorities fi nd a home in 
the largely unfamiliar ‘white’ suburbs. This is partly because people do not readily 
opt to move to a totally new environment where they do not know anyone, whereas 
American research suggests that many poor households from ethnic minority 
groups are ultimately very happy with their new residential setting in the suburbs. 
This points up the importance of support and informed choice.

– Taking into account the preferences of ethnic minorities
Several evaluation studies report that allowance must be made for the preferences 
of residents from ethnic minority groups. They often do not want to move to ‘white’ 
neighbourhoods because of the absence of religious and other facilities and of 
family and peers, but also because of fear of stigmatisation, discrimination or 
simply not feeling at home. This was the case, for example, in a study by Ratcliffe et 
al. (2001) of Asians living in Bradford, who had serious doubts about their perceived 
role as ‘pioneers in a white environment’. In addition, minorities not infrequently 
have different housing preferences, more often wanting larger or different types of 
dwelling. As a result, they still tend to settle near concentration neighbourhoods or 
to return to them as soon as they are able. This is also the drawback of compulsory 
relocation (for example with ‘vouchering out’ as a result of restructuring). In the 
fi rst place, those who move home against their will experience adaptation problems 
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and consequently rapidly move on again. Secondly, people often move home over 
short distances, often to other poor neighbourhoods with large numbers of ethnic 
minority residents. This compulsory relocation as part of restructuring programmes 
is found to have less (lasting) effect in combating ethnic concentrations than 
voluntary relocations such as under the Moving To Opportunity programme. In 
short, the evaluation studies suggest that encouragement and support may be more 
effective than compulsion. 

– Making mixed neighbourhoods attractive for indigenous residents
Evaluations of mixed income projects suggest that a number of conditions must be 
met in order to attract higher income groups to concentration neighbourhoods. In 
the fi rst place, those neighbourhoods must be in a good location (for example close 
to the city centre), must have attractive architecture and must be well supervised. It is 
also best if there are suffi cient homes for the higher income groups, so that a critical 
mass can be achieved: people with higher incomes will be more likely to move into 
these areas if they are not a lone. It is also important not to distinguish between the 
quality of the homes for the different groups of occupants. Mixing income groups 
also works better at individual apartment level than at a higher level of scale, because 
otherwise clustering of low-income groups and high-income groups will still occur. 
Finally, projects seem to have more chance of succeeding if more middle incomes are 
involved in the project as well as the higher and low-income groups; this smoothes 
out the extremes.

Why it does not work: unintended effects
Our inventory of foreign initiatives also shows the importance of allowing for 
unintended effects of desegregation policy. these effects can mean that certain 
measures do not work or work less well, and it is therefore important to incorporate 
these considerations in the policy.

Measures such as ‘closing off’ a neighbourhood (quotas) can for example give rise 
to high vacancy rates or lead to the spread of ethnic concentration over a wider area 
(as people establish homes immediately around the neighbourhoods covered by 
the quotas). With voucher programmes there is a danger that it will be the relatively 
‘better-off’ disadvantaged residents who move out. The social composition of 
the original neighbourhood can change to such a degree that the outcomes for 
families which are ‘left behind’ deteriorate further. Moreover, the exodus of voucher 
participants – coinciding with a lack of investment in these neighbourhoods – can 
lead to further concentration of the poorest households. To date, evaluation research 
has paid little attention to these processes.

Voucher programmes and scattered site projects can moreover have negative effects 
on the recipient neighbourhoods. Several authors express concerns that an excessive 
infl ux of disadvantaged households can transform the status and quality of a 
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neighbourhood due to the import of greater social problems (the often cited ‘tipping 
point’). This can depress demand for homes, push down house prices and lead to 
opposition from the middle class. Negative perceptions and lower house prices are 
most likely in neighbourhoods that are already vulnerable, less so in prosperous 
neighbourhoods.

Restructuring policy and the more spontaneous gentrifi cation processes can also 
have unintended effects. The building of more expensive homes and the consequent 
lower housing density causes displacement of disadvantaged households. The 
question is where those households go: to what extent is the problem simply 
displaced to other concentration neighbourhoods? Another unintended effect of 
restructuring that is recognised in the literature is that it can lead to more rather 
than less ‘middle class leakage’ and/or ‘white fl ight’. Integral policy aimed at 
helping individual residents by improving their socioeconomic position can be so 
successful that those who improve their position (e.g. by fi nding a job) leave the 
neighbourhood. There is a danger that they will be replaced by even poorer residents, 
often immigrants coming directly from abroad. According to several authors, it 
cannot simply be assumed that this selective migration, which was already taking 
place before the interventions, will cease. 

5 Should policy aimed at combating ethnic concentration be continued?

It is not possible to give a uniform answer to this question. However, a number of 
considerations can be put forward on the basis of our inventory.

First, it has to be clearly established what the objective of the policy is and who 
the target groups are. At present, the objective of the Dutch policy to reduce 
concentrations is unclear: is ethnic concentration seen as a problem or does the 
problem lie more in concentrations of poverty? Combating ethnic concentration 
does not form an explicit part of the policy objective in the Netherlands. Does this 
mean that the problem is regarded as having been solved if there is more income 
differentiation and if black middle-class neighbourhoods arise? Or is it considered 
undesirable for ethnic groups to live separately from each other? Policy aimed at 
changing the population mix is fairly radical and long-term in nature. This makes it 
all the more urgent to provide clarity on the objectives.

Housing policy is not the only option for addressing these issues – although we have 
concentrated on this in this study; socioeconomic policy is another possible route, 
through tackling disadvantage in education and on the labour market; upward social 
mobility often automatically leads to suburbanisation. This trend can be seen for 
example in the large numbers of Surinamese people moving to the town of Almere. 
This suburbanisation process could be described as ‘natural deconcentration’, 
and is not yet complete. Members of the ethnic middle class are also showing an 
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interest in buying homes in restructured neighbourhoods. Although this does not 
lead to more ethnically mixed neighbourhoods, to what extent is this a problem? 
The neighbourhood improves just as much, more better-off residents live there and 
the socioeconomic diversity increases.

Secondly, there is too little understanding in the Netherlands of the mechanisms 
which play a role in different interventions. Policymakers abroad are for example 
more aware than in the Netherlands that interventions in the housing market can 
spark off a whole chain of house-moving activity (displacement). When attracting 
higher incomes to concentration neighbourhoods, consideration has to be given 
to what will happen to the low-income groups already living there. For this reason, 
a combined approach – as in the hope vi programme in the us, for example – is 
also important for the Netherlands. This approach is already being used in The 
Hague, for example, by matching home construction and allocation. This is leading 
to a reduction in social housing in the city and a concomitant increase in the 
surrounding municipalities. Carrying out these policies in conjunction with each 
other not only allows greater control of the infl ux of better-off residents into the city, 
but also the outfl ow of low-income groups from the city.

Here again there are lessons to be learned from experiences in other countries. It is 
diffi cult to tempt high-income groups to move into disadvantaged neighbourhoods. 
Research on mixed income projects – which cannot be applied so readily to 
restructured neighbourhoods – shows that if a number of conditions are met 
– mainly to do with a good location near the city centre and attractive architecture 
– these neighbourhoods can be made attractive enough for people to move there.

The voucher system also has lessons in that it can be effective in making more 
expensive homes attractive to the less well off and thus encourage people to move 
to the suburbs. There are similarities with rent discount schemes, in that the 
government offers fi nancial support to increase the freedom of choice of lower 
income groups on the housing market. Policymakers do however need to be aware 
that policy measures for disadvantaged residents usually benefi t from good and 
intensive support for the target group (e.g. from local authorities or housing 
associations).

The main consideration in deciding whether or not to continue with policy to combat 
concentration is whether or not it is achieving anything. This means obtaining an 
insight into the outcome of the policy. It is virtually impossible to assess this at the 
moment for the Dutch situation, due to an almost total lack of (sound) evaluation 
research. It is therefore not possible to determine whether a policy is effective. For the 
future, it is important that policy measures be accompanied by evaluation research so 
that developments can be followed and effects in the longer term can be judged. 
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Finally, ethnic concentration is a process that has taken more than 30 years to 
develop and which clearly cannot be eliminated overnight. It is an extraordinarily 
stubborn problem, especially in the four major cities, where there is simply less 
scope for more dispersal. The context is very important here. Years of continuous 
high immigration combined with high birth rates in ethnic minority groups, the 
dependence on certain sections of the housing stock due to a weak socioeconomic 
position and the exodus of the indigenous population from the cities are contextual 
factors that have undermined the chances of success of interventions to break ethnic 
concentration. Local differences on the housing market are also key to the success 
or failure of interventions. The situation in Amsterdam, for example, is complicated 
by the fact that mass subletting means virtually no homes become vacant. On top 
of this, interventions in the physical housing stock take a long time. This means 
that interventions in this fi eld require a long view, and that once begun they must 
be given time to operate. Measuring the (interim and ultimate) effects is of great 
importance here. 

Promoting interethnic contacts

6 What kind of policy is pursued in the Netherlands to promote social contacts 
between the ethnic and indigenous populations? 

The fi rst striking thing is the enormous number of interventions that have been 
initiated in recent years to try and stimulate social contacts between the ethnic and 
indigenous populations; our inventory identifi ed almost 400 such interventions. We 
ranked these interventions on a ‘social contact ladder’ according to whether they 
were focused on ‘meeting’, ‘getting to know each other’, ‘cooperation’ or ‘offering 
help and support’ (see fi gure below). A distinction was also drawn between ‘ethnic’ 
and ‘general’ interventions. In ‘ethnic’ interventions the cultural or religious 
background of ethnic minorities forms the basis for bringing together different 
population groups. This may be a multicultural neighbourhood party, for example, 
discussion meetings on Islam or coming together to prepare and eat a non-Dutch 
meal. The primary aim is to breed familiarity with the ethnic and cultural diversity 
of non-indigenous groups. In ‘general’ interventions an attempt is made to foster 
contacts by approaching people in their role as parents, neighbourhood residents, 
participants in sport, etc. The emphasis is on shared interests, for example in 
relation to the quality of life of the neighbourhood or the school achievements of 
children. The importance of what the Social Development Council (rmo 2005) 
refers to as ‘transactional relationships’ is increasing; forming a relationship is of 
benefi t to both parties, without the primary focus being on themes connected with 
integration, multicultural society, etc.



253Summary

Figure S.1
Interventions aimed at promoting contacts between immigrant and indigenous communities, by 
position on the ‘social contact ladder’ and type of intervention (general or ethnic), in absolute 
numbers
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The majority (54%) of the interventions studied are concerned with facilitating 
meetings between the ethnic and indigenous communities. Interventions where 
the focus is on getting to know each other (19%), cooperation (14%) and offering 
help and support) 13%, are less common. Interventions aimed at fostering meeting 
– often street parties – have a multicultural basis in around half the cases; the other 
half are more general in nature. Interventions aimed at enabling participants to get 
to know each other most often focus on the cultural diversity of the multi-ethnic 
community. Meetings that provide information on the religion of ethnic groups 
and meetings in connection with different eating cultures are the most common 
examples.

Roughly half the interventions aimed at enabling people to meet and get to know 
each other are one-off events. This is different from the interventions aimed at 
encouraging cooperation or support, only a few of which lead to one-off meetings; 
most involve several meetings between members of the ethnic and indigenous 
communities. It is also striking that interventions on the two highest rungs of 
the ‘social contact ladder’ are rarely ethnic in nature, but go beyond the issue of 
ethnicity(‘ethnicity-overarching’). 
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7 What is known about the effectiveness of interventions in the Netherlands aimed 
at promoting social contacts between the ethnic and indigenous communities?

Given the large number of interventions begun in recent years, it is worrying that very 
little is known about their effects. In the fi rst place, few interventions make explicit 
what their objective and target group is and what the expected and desired results are. 
There is also a lack of (adequate) evaluation research in a great many cases. It is there-
fore diffi cult to judge whether interventions lead to more interethnic contacts. 

Despite this, we attempt to say something below about the operation of 
interventions and about which are promising and which less so, though we realise 
that we are on thin ice. We discuss this against the backdrop of three motivations 
for promoting contacts between the ethnic and indigenous communities (rmo 
2005). First there is the ‘infrastructure of connection’. There is an important role 
here for ‘multifunctional accommodations’. The confi guration and specifi c use 
of the public space can also help promote interethnic contact. Secondly, contact 
could be promoted by organising activities and gatherings focusing specifi cally on 
intercultural meeting. A third starting point is the setting up of initiatives leading 
to sustainable projects and initiatives which in turn lead to contacts due to shared 
interests, references or simply enjoyment. These are sometimes described in the 
Netherlands as ‘ethnicity-overarching’ contacts. 

In this study we found few interventions taking the ‘infrastructure of connection’ as 
their starting point. Initiatives of this type are still in their infancy. There are some 
initiatives within schools (and school communities) which attempt to foster contacts 
between ethnic and indigenous parents, who after already visit the school, and the 
same thing is happening at Mother & Child Centres (MoederKindCentra). It is inter-
esting to see that, with a little encouragement, this contact does actually take place. 
In practice ‘ethnicity-overarching’ contacts also occur; the education and upbringing 
of children is generally a common interest, and this proves to be a good basis for the 
establishment of contact. The Thuis Op Straat (‘At Home on the Street’) initiative 
is another example of an intervention in the public space whose aim is to improve 
 contacts between (young) neighbourhood residents by providing play facilities.

Initiatives involving gardening, providing school allotments and using fallow land 
to grow fl owers and vegetables are also focused on the public space. These initiatives 
attract both ethnic and indigenous people and literally offer a place to meet. A 
little light steering, for example by organising a meal in which people can try each 
other’s products, can be a further stimulus to contact. This is perhaps the most 
important lesson from projects focusing on the multifunctional or public space; 
where members of the ethnic and indigenous communities already mingle, a little 
facilitation is sometimes all that is needed in order to establish contact. 
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We encountered many more initiatives aimed at bringing together members of 
the ethnic and indigenous communities. Simply meeting for the sake of meeting is 
sometimes diffi cult to achieve. There is not always much enthusiasm for the 
activities organised, or the two communities do not come into contact with each 
other; generally, people had expected something more. Moreover, many of these 
activities are one-off events whose effects – if any – will probably not be lasting.

Initiatives aimed at fostering interethnic meetings do not always have a hard time. This 
can certainly not be said, for example, of initiatives such as the Ramadan Festival and 
other gatherings where an interest in each other’s religion is the central theme. These 
events are well visited and appear to have a positive effect on relations between different 
population groups. They do however generally attract a select group of visitors who are 
often already well-disposed to contacts with other sections of the population. 

According to the literature, contacts between ethnic and indigenous communities 
based on shared interests and hobbies could be less forced, and partly because 
of this more frequent and longer lasting. Based on the ‘ethnicity-overarching’ 
initiatives described here, this would appear to be a promising approach. Such 
initiatives could take the form of a mentorship or language lessons, but this need 
not be the case. Taking part in sport or eating together form the basis for interethnic 
contact in many initiatives, as do the upbringing and education of children. 

Bringing together ethnic and indigenous people is by no means always an 
automatic process. In particular initiatives aimed at developing activities in the 
neighbourhood are sometimes diffi cult to get off the ground, with members of the 
ethnic community barely participating. Targeted recruitment of ethnic minorities 
can help. Projects such as Mensen maken de Stad (‘People make the City’) show that 
neighbourhood residents can only be mobilised with an appealing purpose and 
a very targeted and labour-intensive door-to-door approach. Such an assertive 
approach might have prevented the disappointing results of many ‘meeting’ 
projects. In addition, the participation by ethnic minorities appears to be greater 
where practical activities are involved; it is evident from a number of initiatives that 
members of ethnic minorities are often not attracted to ‘meeting circuits’.

If ‘meeting projects’ sometimes need an assertive approach, other initiatives are best 
served by facilitation and direction. Mentoring projects, for example, are impossible 
without this. Also interesting are the possibilities for bringing together ethnic 
and indigenous people who share the same interests but pursue their activities 
separately. The initiative to put Moroccan panna footballers in contact with Dutch 
people with the same hobby is a good example. The friendship schools can also be 
mentioned here. Ethnic and indigenous people often do the same things separately; 
that separation can often be broken without this meaning that they always have to 
play sport, eat or work together in the neighbourhood.
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8 What do other countries do to foster interethnic contacts?

Our fairly in-depth search of the international literature produced relatively 
few studies that offer an insight into the effectiveness of interventions aimed at 
promoting interethnic contacts. This may mean that we did not search properly, but 
more plausible is that promoting interethnic contact is less of a goal in itself in other 
countries than in the Netherlands. We came across virtually no interventions whose 
explicit purpose was to promote interethnic contacts. This may also be because our 
search was focused primarily on evaluation studies. Nonetheless, we found many 
more programmes aimed at strengthening social cohesion, at developing social 
capital or at building up strong, inclusive communities. This does not mean that 
promoting interethnic contacts cannot be a derived goal or (desirable) side-effect of 
these programmes. It appears in any event as if some of the programmes contribute 
to the creation of favourable conditions for interethnic contacts, such as the 
American community schools or the British programmes aimed at strengthening 
cohesion and participation in problem neighbourhoods. These programmes are also 
focused on developing the social capital to enable people to participate in society, 
and therefore increase the chance of interethnic contacts. In addition, we found a 
relatively large amount of literature based to a greater or lesser extent on the contact 
hypothesis. In such interventions, interethnic contacts are a means for reducing 
prejudice between ethnic groups. Whether such interventions have any effect 
on interethnic contacts outside the contact that is arranged in the context of the 
intervention itself, is not something that receives attention in the literature on the 
contact hypothesis.

9 What can we learn from (evaluations of ) interventions to promote interethnic 
contacts in other countries?

In the light of the foregoing, a clear answer cannot be given to this question. 
Experiences in other countries partially match those in the Netherlands. In other 
countries, too, it seems to be easier to establish – lasting – interethnic contact where 
there are shared goals or interests. This is apparent among other things from the 
(tentative) positive impact on interethnic contacts of the community gardens in 
St Louis (us) or the local Time Banks skills exchange initiatives in the uk.

When it comes to ‘meeting each other’, the community schools and community 
gardens appear to be the most promising initiatives. The –limited – evaluations 
of community gardens in St Louis suggest a positive effect on interethnic 
contacts. The community schools succeed in involving parents more in the school 
and the community, and social participation increases in the neighbourhoods 
where the schools are located. Given that these schools are often in very mixed 
neighbourhoods, these effects could also be important for interethnic contacts, but 
this has not been subjected to evaluation research. The local Time Banks in the uk 
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also appear to create favourable conditions for ethnic contacts, precisely because 
they focus on more marginal groups. 

As regards ‘getting to know each other’, one intervention was found which has a 
positive effect on interethnic contacts, namely the Excell socio-cultural competence 
training programme. The programme equips participants with the knowledge and 
skills deemed necessary in a multicultural society. It has an effect both when applied 
to newcomers and for mixed groups of indigenous students and newcomers. The 
Jigsaw cooperative learning method, which is based on interethnic cooperation 
between pupils in a classroom, is also a suitable method for establishing contacts 
between pupils from different ethnic groups. Only a limited number of evaluations 
were found of interventions aimed at cooperation. These interventions are generally 
at best focused indirectly on interethnic contacts. While it might be assumed that 
the programmes and interventions will have a positive effect on interethnic contacts, 
because they are focused among other things on the development of social capital 
and social cohesion, we can say no more about them here. The same applies for the 
interventions we found aimed at the provision of help and support.

10 Should the policy of promoting interethnic contacts be continued? 

In reality, the answer to this question is itself a large question mark. There are 
currently many initiatives ongoing in the Netherlands, partly inspired by the murder 
of the fi lmmaker Theo van Gogh and fears of further polarisation between ethnic 
population groups, but the precise benefi ts are unclear. To answer a number of key 
questions it will be necessary to take a pause. In order to establish whether and 
how policy aimed at promoting interethnic contacts should be pursued, we need a 
much better insight into the effects and mechanisms of successful projects. Even 
allowing for the inventory in this study, we know too little about this. It is important 
here to think through and establish empirically the contribution of interethnic 
contacts, for example in helping to remove mutual prejudices or in enhancing the 
socioeconomic position of ethnic groups. It is important to consider why promoting 
interethnic contacts is valuable, so that direction can be given to the desired type of 
intervention. Derived from this, it is then possible to evaluate the effects of those 
interventions in a specifi c way – unless we are content simply to know that many 
interventions bring about interethnic contact, without worrying about their lasting 
effects. To obtain a more complete picture, attention also needs to be given to the 
consequences of contacts between ethnic groups at school and at work.

We also know too little about the mechanisms which foster interethnic contacts. 
Our inventory suggests that a good deal of variation is possible, such as applying 
subtle control in order to facilitate contact in situations where ethnic and indigenous 
communities already come together, sometimes even by adopting a fairly assertive 
approach. Which mechanisms work well in which contexts should be the subject 
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of further research. In the many initiatives, there is very probably a good deal of 
chaff among the corn, but it is not clear which initiatives fall into which category. 
There are still many questions, therefore, to which our search of the international 
literature sadly offers only limited answers.

All in all, more consideration needs to be given to what the purpose is of promoting 
interethnic contacts, and from that perspective different projects need to be 
subjected to close scrutiny. Based on the outcomes, targeted choices could then be 
made as to which interventions do and do not deserve to be followed up in the years 
ahead. 
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The Netherlands in a European Perspective. Social & Cultural Report 2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
Social and Cultural Report 2002. The Quality of the Public Sector (Summary). isbn 90-377-0118-3

Nederlandse populaire versie van het scr 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000. Wilfried 
Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

scp-publicaties 2006
2006/1 Thuis op het platteland (2006). Anja Steenbekkers, Carola Simon en Vic Veldheer 

(red.). isbn 90-377-0229-5
2006/2 Een eigen huis... Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische 

problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving (2006). M.H. Kwekke-
boom (red.) isbn 90-377-0246-5 

2006/3 Uitgerekend wonen (2006). Michiel Ras et al. isbn 90-377-0250-3
2006/4 Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006 (2006). Sjoerd Kooiker (red.). 

isbn 90-377-0200-7
2006/5 Hoe het werkt met kinderen (2006). Wil Portegijs et al. isbn 90-377-0238-4
2006/6a Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (2006). Saskia Keuzenkamp en Ans 

Merens (red.). isbn 90-377-0269-4
2006/6b De balans opgemaakt. De slotbeschouwing van de sociale atlas van vrouwen uit etnische 

minderheden (2006). Saskia Keuzenkamp. isbn 90-377-0251-1
2006/7 Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden (2006). Karin Wittebrood. 

isbn 90-377-0232-5
2006/8 Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven: gebruik, bereik en draagvlak (2006).

C.J. Maas-de Waal. isbn 90-377-0270-8
2006/9 Op weg in de vrije tijd (2006). Lucas Harms. isbn 90-377-0273-2
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2006/10 Rapportage sport 2006 (2006). Koen Breedveld en Annet Tiessen-Raaphorst (red.). 
isbn 90-377-0252-x

2006/11 Ondersteuning gewenst. Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op 
het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn (2006). Mirjam de Klerk en Roelof 
 Schellingerhout. isbn 90-377-0260-0

2006/12 Rapportage ouderen 2006. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop (2006). Alice H. de 
Boer (red.). isbn 90-377-0256-2

2006/13 Duaal als ideaal? Leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs (2006).
Ria Bronneman-Helmers. isbn 90-377-0208-2

2006/14 Uniform uit de kast. Homoseksualiteit binnen de krijgsmacht (2006). Anna Adolfsen en 
Saskia Keuzenkamp, m.m.v. Linda Mans. isbn 90-377-0255-4

2006/15 Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2006). Saskia Keuzenkamp, 
David Bos, Jan Willem Duyvendak, Gert Hekma (red.). isbn 90-377-0257-0

2006/16 Report on the Elderly 2006 (2006). Alice de Boer (ed.). isbn 90-377-0271-6
2006/17 Publieke productie en persoonlijk profi jt (2006). Bob Kuhry en Evert Pommer, m.m.v. 

Jedid-Jah Jonker en John Stevens. isbn 90-377-0231-7
2006/18 Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht (2006). 

 Janneke Oppelaar en Karin Wittebrood. isbn 90-377-0231-7
2006/19 Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het ‘eigene’ van de onderwijsprofessional 

(2006). Ria Vogels en Ria Bronneman-Helmers. isbn 90-377-0291-0
2006/20 Maten voor gemeenten 2006 (2006). B. Kuhry en J.J.J. Jonker, m.m.v. Bureau Zenc. 

isbn 90-377-0253-8
2006/22 Emancipatiemonitor 2006 (2006). Wil Portegijs, Brigitte Hermans en Vinodh Lalta. 

isbn 90-377-0286-4
2006/23 Turken in Nederland en Duitsland. De arbeidsmarktpositie vergeleken (2006). Jaco Dagevos, 

Rob Euwals, Mérove Gijsberts en Hans Roodenburg. isbn 90-377-230-9

scp-publicaties 2007
2007/1 Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 2006-2011 (2007). 

isbn 978-90-377-0298-9
2007/2 Nieuwe links in het gezin (2007). Marion Duimel en Jos de Haan. 

isbn 978-90-3770287-3
2007/3 Robuuste meningen? Het effect van responsverhogende strategieën bij het onderzoek Culturele 

Veranderingen in Nederland (2007). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0300-9
2007/4 Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema’s voor gezondheidsbevordering (2007).

isbn 978-90-377-0280-4. 
2007/5 Verschillen in verzorging. De verzorging van ouderen in negen eu-landen (2007). 

Evert Pommer, Edwin van Gameren, John Stevens, Isolde Woittiez. 
isbn 978-90-377-0258-3

2007/6 Prestaties van de rechtspraak: productiviteit in perspectief (2007). Ab van der Torre,
Jedid-Jah Jonker, Frank van Tulder, Theresa Steeman, Gerard Paulides.
isbn 978-90-377-0294-1

2007/7 Türken in Deutschland und den Niederlanden. Die Arbeitsmarktposition im Vergleich (2007). 
Jaco Dagevos, Rob Euwals, Mérove Gijsberts en Hans Roodenburg.
isbn 978-90-377-0308-5

2007/8 Een gele kaart voor de sport. Een quick-scan naar wenselijke en onwenselijke praktijken 
in en rondom de breedtesport (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978-90-377-0307-8



261

2007/9 Kosten in kaart. Een macrokostendecompositie toegepast op instellingen voor verstan-
delijk gehandicapten (2007). Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker en Michel Ras. 
isbn 978 90 377 0143 2

2007/10 Sport in the Netherlands (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978 90 377 0302 3.

2007/11 Geld op de plank. Niet-gebruik van inkomensvoorzieningen (2007). Jean Marie Wildeboer 
Scht en Stella Hoff. isbn 978-90-377-0207-1

2007/12 Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 (2007). Paul Dekker, Joep de Hart en Laila 
Faulk. isbn 978-90-377-0311-5

2007/15 Interventies voor integratie. Het tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van 
interetnisch contact (2007). Mérove Gijsberts en Jaco Dagevos.
isbn 978-90-377-0312-2

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978 90 5260 260 8

Werkdocumenten
121  scp-maat voor lichamelijke beperkingen op basis van avo 2003 (2006). Mirjam de Klerk, 

Jurjen Iedema en Crétien van Campen. isbn 90-377-0268-6
122 Gezond en wel met een beperking (2006). Crétien van Campen (red.). isbn 90-377-0254-6
123 De onbereikte minima (2006). isbn 90-377-0275-9
124 Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven (2006). Henrieke 

Wubs en Frank Huysmans. isbn 90-377-0276-7
125 Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor zorg op afroep en verblijf (2006). Edwin 

van Gameren, Jedid-Jah Jonker en Tessa Marx. isbn 90-377-0278-3
126 Naar een nieuwe armoedegrens? (2006). Arjan Soede. isbn 90-377-0241-4
127 Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profi elen en 

zoekstrategieën (2006). Henrieke Wubs en Frank Huysmans. isbn 90-377-0279-1
128 Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de 

christelijke traditie (2006). Jos Becker en Joep de Hart. isbn 90-377-0259-7
129 Juist beschermd. De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandi-

capten (2006). Isolde Woittiez en Michiel Ras. isbn 90-377-0288-0
130 De lange weg naar Brussel. De Europese betrokkenheid van Nederlandse maatschappelijke organi-

saties en hun leden (2006). Esther van den Berg. isbn 90-377-0264-3
131  Bezoek onze site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen Varekamp, Susanne Janssen. 

isbn 90-377-0290-2
133 Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang (2007). Rob Gilsing. 

isbn 978-90-377-0297-2
134 De houding ten opzichte van homosekualiteit. Een beschrijvende literatuurstudie (2006). Lisette 

Kuyper en Floor Bakker. isbn 978-90-377-0299-6

Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau
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Overige publicaties
  ? Altijd een antwoord. Nieuwjaarsuitgave 2006 (2006). Paul Schnabel (red.). 

isbn 90-377-0263-5
  Hoge ( jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden (2006). Jaco Dagevos. 

isbn 90-377-0266-x
  Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie: aantallen en ontwikkelingen 

(2006). Jaco Dagevos, Maurice Gesthuizen. isbn 90-377-0249-x
  Werken op de grens van wetenschap en beleid (2006). Kees Schuyt, Jan-Willem Duyvendak 

en Theo Roes. isbn 90-377-0272-4
  At Home in the Countryside. A comparison of rural and urban life. Summary (2006).

A. Steenbekkers, C. Simon, V. Veldheer. isbn 90-377-0292-9
  De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden (2006). K. Breedveld, A. van den 

Broek, J. de Haan, L. Harms, F. Huysmans en E. van Ingen. isbn 90-377-0283-x
  Anders onderweg. De mobiliteit van allochtonen en autochtonen vergeleken (2006). Lucas 

Harms. isbn 90-377-0281-3
  Summary of Report on the Elderly 2006 (2006). Alice de Boer (ed.). isbn 90-377-0293-7
  Visit our site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen Varekamp, Susanne Janssen. 

isbn 90-377-0296-1
  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). Paul Schnabel (red.).

isbn 978-90-377-0295-8

  Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (2007). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Henk Kox, Arjan Lejour, Bas Straathof, Peter 
Tammes, Charlotte Wennekers. isbn 978-90-377-0305-4
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