
Lessen en aanbevelingen 

voor het migratiebeleid 

DRS. SALIHA SAHIN 

Het afgelopen jaar is er veel geschreven en zijn er veel voorstellen gedaan voor 

de verbetering van de integratie en inburgering van de migranten in 

Nederland. Ondanks het feit dat eerste-generatiemigranten al meer dan 35 jaar 

in Nederland zijn, spreken ze nauwelijks ofbijna geen Nederlands. Dit maakt 

een schrijnend gebrek aan integratie zichtbaar. Maar valt deze mensen een ge

brek aan integratie te verwijten? Wat is er fundamenteel mis met het integra

tiebeleid in Nederland? Volgens Saliha Sahin hebben onder Paars opgerichte en 

zwaar gesubsidieerde instanties ter bevordering van de integratie gefaald. Zo 

zijn uit angst om de eigen ruiten in te gooien de nadelige gevolgen van gezins

vorming door allochtonen met bruidenfbruidegommen uit de oorspronkelijke 

herkomstlanden lange tijd onbesproken gebleven. Ook geeft Sahin een aantal 

beleidsaanbevelingen zoals differentiatie van beleid naar generatie, harde ei

sen aan de kwaliteit van inburgering en het afrekenen van gesubsidieerde in

stellingen op resultaat. Voorts vraagt zij aandacht voor de cruciale rol van suc

cesvolle 'rolmodellen' in het stimuleren van integratie. Sahin maakt de lessen 

en aanbevelingen inzichtelijk aan de hand van haar eigen migratiegeschiedenis. 

Vanuit mijn eigen perspectiefwil ik de migratiegeschiedenis beschrijven. Als 

dochter van een eerste-genera tie-Turkse migrant, ook wel 'gastarbeider' genoemd, 

heb ik de ontwikkelingen van migratie aan den lijve meegemaakt. Ook heb ik heel 

wat interessante en boeiende levensverhalen gehoord van mijn ouders, hun vrien

den en leeftijdsgenoten in Tilburg en in andere steden van Nederland. Migratie 

heeft een geschiedenis. Voor de eerste- generatiemigranten ligt de persoonlijke ge

schiedenis buiten Nederland; voor hun kinderen binnen Nederland. 

In Nederland ontstond als gevolg van sterk economisch herstel na de Tweede 

Wereldoorlog een tekort aan ongeschoolde arbeiders in de mijnen, hoogovens, 

scheepsbouw, metaal- en textielindustrie. Voor het verrichten van deze werkzaam

heden werden arbeiders vanuit Turkije, Marokko en andere landen geworven. 

Voor de Turkse arbeiders was het een kans om in enkele jaren via intensieve ar

beid veel geld te sparen. Na terugkeer kon het gebruikt worden om een huis te ko

pen, of om in de landbouw of als winkelier in de stad een ander bestaan op te bou

wen. In de jaren '60 begon de rekrutering van laag geschoolde of analfabete 

arbeiders vanuit de steden en dorpen in Centraal-Anatolië en veel later in het 

Zwarte Zeegebied en het gebied rond de Egeïsche zee. De beslissing om te migre-
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ren, kwam in breed familieverband tot stand. Eerst werd de oudste zoon gestuurd, 

daarna konden de andere familieleden rekenen op financiële hulp, huisvesting na 

aankomst. Familie-, dorps- en streekgenoten werden dan ook gebruikt om nieuwe 

mensen naar Nederland en andere Europese landen te sturen. Zo is er in veel 

Nederlandse steden ook een sterke concentratie van mensen uit dezelfde dorpen 

en streken ontstaan. Het streeknetwerk (het netwerk van migranten afkomstig uit 

dezelfde Turkse streek) vormt anno 2003 nog steeds een belangrijk netwerk voor 

de eerste, tweede en de derde-generatie, waarbinnen veel collectief, sociaal en 

maatschappelijk verkeer plaats vindt. 

In mijn kinderjaren, eind jaren '70 kwam ik naar Nederland, heb ik de huisves

ting van deze mensen van dichtbij meegemaakt. Mijn vader nam mij mee om wat 

tolkwerkzaamheden te verrichten en formulieren voor te lezen en in te vullen 

voor zijn vrienden; ik ging immers al naar school en kon al Nederlands lezen en 

schrijven. Daarnaast kreeg ik wijze adviezen dat ik 'arts' moest worden en de belo

ning voor de werkzaamheden bestond uit potloden, pennen en schriften. 

Voorwerpen die ze zelf nauwelijks hadden gebruikt. Mijn werkzaamheden werden 

enorm geapprecieerd. Met minimale kennis van het Nederlands heb ik blijkbaar 

toentertijd veel nuttig werk verricht. 

De mannen waren gehuisvest in pensions op verschillende locaties in de binnen

stad of op fabrieksterreinen. Twee personen deelden een klein kamertje en ze 

leidden een sober leven. De contacten met de Nederlanders waren marginaal. 

Doordat zij slechts tijdelijk hier waren, waren er destijds geen inburgeringscur

sussen. De noodzaak om Nederlands te leren werd noch door de migrant, noch 

door de overheid als zinvol ervaren. Deze inburgeringscursussen zijn pas in 1998 

ingevoerd, nadat het allang duidelijk was geworden dat migratie geen tijdelijke 

aangelegenheid meer was en de zwarte scholen als paddestoelen uit de grond be

gonnen te schieten. Beleidsmaatregelen zoals een verplichte taalcursus bestonden 

toen nog niet. Bovendien ontbrak de voor sociale redzaamheid noodzakelijke in

formatie. Het enige dat telde bij aankomst in Nederland was dat deze mensen me

teen aan het werk konden worden gezet. 

Tijdelijk perspectief 

Waar ik vooral belang aan hecht hier te onderstrepen, is dat beide partijen - mi

granten én overheid - minstens 35 jaar ervan uit zijn gegaan dat het perspectief 

van de migrant tijdelijk was. Dat tijdelijke perspectief heeft er grotendeels aan bij

gedragen dat er geen noodzaak werd gezien om te investeren in integratie. Deze 

vaststelling is enorm belangrijk, omdat dit de belangrijkste verklaring vormt voor 

het feit dat migranten die hier 35 - 40 jaar geleden naar toe zijn gekomen geen 

kennis van de taal en - in het verlengde daarvan - weinig binding met de 
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Nederlandse samenleving hebben. Hieruit kunnen we opmaken dat al ruim 35 

jaar sprake is van integratieachterstand als het gaat om de kennis van de 

Nederlandse taal. Kennis van de Nederlandse taal is uiteraard geen doel op zich, 

maar een middel. De doelstelling van een adequate taalbeheersing is het verbete

ren van de leer- en leefomgeving van alle burgers in de Nederlandse samenleving. 

De kwaliteit van het onderwijs en de positieve beeldvorming ten aanzien van de 

maatschappelijke integratie van de minderheden blijven daarbij een belangrijk 

uitgangspunt. Bij de discussies over de integratie is het wenselijk om ook deze ge

gevens mee te nemen en mogelijke oplossingen voor deze achterstand te beden

ken zonder te vervallen in een blaming the victim. 

Medio jaren '70 en begin jaren '80 lieten de arbeiders hun gezinnen overkomen, 

eerst de echtgenote en vaak daarna de kinderen. Zij kregen goedkope woningen 

toegewezen in oude stadswijken. De kinderen gingen bij aankomst (meteen) naar 

school. Men kwam in aanraking met de Nederlandse samenleving. Via de kinde

ren begon de integratie. Het is triest, maar waar! Vervolgens werd de behoefte aan 

een eigen identiteit in de samenleving veel groter. Voor dit doel werden moskee

verenigingen opgericht in oude fabriekspanden als collectieve ontmoetingsruimte. 

Onzekerheid 

Eind jaren '80 en begin jaren '90 is er duidelijk sprake van onzekerheid onder de 

eerste-generatie-Turken en -Marokkanen. Zij worden langdurig werkloos of zitten 

met een WAO- uitkering thuis. Het is duidelijk merkbaar dat de lichamen van 

deze ouderen, na 30 of meerdere jaren zware lichamelijke arbeid te hebben ver

richt, helemaal op zijn. Ouderen proberen definitieve terugkeer te regelen, het 

idee dat men 40 jaar geleden bij aankomst in Nederland al had. Het land van hun 

jeugd en hun oorsprong lonkt steeds meer. Het feit dat hun kinderen hier zijn en 

zullen blijven, weerhoudt hen van een definitieve terugkeer. De ambivalentie is 

ook dat hun sociale wereld in Nederland ligt, maar hun oorsprong enjeugd in 

Turkije. Het dilemma waarin ze verkeren wordt opgelost door te "pendelen". 

Gedurende de zomermaanden verblijven ze in Turkije en in de wintermaanden 

wonen zij in Nederland bij één van de kinderen. De keuze wordt definitief 

Nederland wanneer het pendelen om gezondheidsredenen niet meer mogelijk is. 

De situatie waarin ze nu zitten, is triest. De meesten zijn laaggeschoold of analfa

beet en in sterke mate afhankelijk van de kinderen. In tegenstelling tot de tweede

generatie worstelen zij met de gedachte: "Ooit zal ik teruggaan naar het dorp van 

mijn wortels, levend of dood". De eerste generatie heeft een enorme bijdrage gele

verd aan het sterke economische herstel van Nederland na de Tweede 

Wereldoorlog. Deze groep zou de mogelijkheid moeten krijgen om nog te genie

ten van hun "derde jeugd". De overheid moet duidelijk een onderscheid maken 

tussen de verschillende generaties bij het maken van beleid. De ouderdom moet 
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zeker in acht worden genomen en men moet niet met harde maatregelen aanko

men, terwijl harde maatregelen juist voor de tweede, derde en komende genera

ties zeker gepast zullen zijn. 

Maatschappelijke veranderingen 

Maatschappelijke veranderingen worden goed zichtbaar wanneer de kinderen van 

de gastarbeiders, de tweede-generatie, die op jonge leeftijd naar Nederland zijn 

gekomen, ofWel hier geboren zijn, het Nederlands onderwijs met succes afronden. 

Omgevingsfactoren zoals verblijfsduur, inzet van ouders, afgestudeerden en stu

denten verklaren voor een aanzienlijk deel dit succes. De tweede generatie is beter 

georiënteerd en isoleert zich niet van de Nederlandse samenleving. Zij zijn de 

bruggenbouwers en wegbereiders voor de aankomende derde-generatie-jongeren. 

Succesvolle jongeren stimuleren de leerlingen om door te studeren en zorgen 

voor een goede leeromgeving in de thuissituatie. Zij dienen hierbij als rolmodel

len voor de jongere generatie en de ouders. Immers, zij hebben de nodige experti

se, aangezien zij de barrières en hindernissen van dichtbij hebben meegemaakt. 

Als geen ander zijn zij de personen die weten wat wel en wat niet werkt. Ook hel

pen zij bij het zoeken naar de juiste manier van aanpak en weten zij leerlingen te 

motiveren en ouders te betrekken bij de buitenschoolse activiteiten. Zij nemen 

deze rol heel serieus en zij zijn dan ook belangrijke sleutelfiguren. 

Falend integratiebeleid 

Hoewel de achterstand van de minderheden op het gebied van integratie al jaren 

bekend was, heeft het paarse kabinet gefaald om goed integratie beleid neer te zet

ten en dit ook te laten uitvoeren. Onder Paars zijn zwaar gesubsidieerde overlegor

ganen, expertisebureaus en onderzoeksinstituten opgericht met als doel de inte

gratie van minderheden te bevorderen en of als belangenbehartiger op te treden. 

Helaas hebben deze gesubsidieerde instanties gefaald. De organisaties werden 

vaak gerund door intermediairs en deze personen waren tegelijkertijd aanspreek

punt voor de politici. Er was geen rechtstreekse voeling met de feitelijke situatie 

waarin de doelgroep zelfverkeerde. Wat organisaties hadden kunnen doen, is bij

voorbeeld wijzen op de nadelige gevolgen van gezinsvorming door allochtonen 

met bruidenj bruidegommen uit de oorspronkelijke herkomstlanden. Uit angst 

om de eigen ruiten in te gooien, is dit fenomeen echter lange tijd onbesproken ge

bleven. 

Tweede en derde-genera tie-Nederlanders met een migrantenachtergrond halen 

hun bruid of bruidegom uit het oorspronkelijke land van herkomst. Dit zorgt er

voor dat in de thuissituatie de nadruk ligt op de taal die de beide echtelieden spre

ken. Kinderen uit deze huwelijken groeien dus nog steeds op in een taalomgeving 
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die niet Nederlands is. Door geen harde eisen te stellen aan de kwaliteit van inbur

gering zijn in Nederland achterstandsituaties gecreëerd met een repeterend ka

rakter. Deze achterstanden zijn niet bevorderlijk voor integratie. Recente pleidooi

en voor schakelklassen zijn te duiden als pogingen deze systematisch 

gecultiveerde achterstanden weg te werken. De zogenaamde woordvoerders van 

de minderheden hebben dan ook nauwelijks kunnen aangeven wat zich in de 

Nederlandse samenleving afspeelde. Daarnaast hadden de leden van de verant

woordelijke regeringspartijen een zonnebril op in het donker. Dit bleek ook uit 

het feit dat ze nauwelijks oog hadden voor de problemen in de samenleving en de 

nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die zich hebben voltrokken. De bijzon

dere verkiezing van 15 mei 2002 en de gevolgen daarvan zijn hier een goed voor

beeld van. Door massaal op de LPF te stemmen, heeft een groot deel van de 

Nederlandse bevolking zich ontmaskerd, haar onvrede getoond met betrekking 

tot een mislukte integratie van minderheden en de roep om harde beleidsmaatre

gelen is groter geworden. 

Doelstellingen gesubsidieerd werk 

Mijns inziens dienen er duidelijke doelstellingen voor wat betreft het gesubsi

dieerd werk te worden geformuleerd. Deze doelstellingen dienen niet alleen geba

seerd te zijn op onderzoek, maar ook het implementatietraject dient hierbij opge

nomen te worden. Het zou een goede zaak zijn als de gesubsidieerde organisaties 

tussentijdse resultaatmetingen verrichten, zowel kwalitatief, kwantitatief als 

planmatig. Het is zeker niet de bedoeling dat iedere keer het wiel opnieuw wordt 

uitgevonden. Op basis van bereikte resultaten zouden eventuele nog te verstrek

ken subsidies een vervolg kunnen krijgen. Indien de gesubsidieerde organisaties 

niet het gewenste resultaat bereiken, dienen ze daarop afgerekend te worden. Dit 

kan eventueel betekenen dat men daardoor geen recht op subsidies meer kan ver

krijgen. Beleidsmakers van ministeries hebben ook een rol in het geheel, maar be

langrijker is dat de gesubsidieerde organisaties gewezen worden op hun eigen ver

antwoordelijkheid. Daarnaast leggen de gesubsidieerde organisaties teveel ideeën 

op in plaats van te luisteren en te kijken naar de positieve maatschappelijke ont

wikkelingen en de wensen van de minderheden. Ook ten aanzien van het uitwis

selen van de informatie en de communicatie staat de doelgroep buiten het proces. 

Er ligt ook een belangrijke taak voor de overheid en voor de politieke partijen om 

de hoog opgeleide succesvolle kleurrijke talenten te laten participeren om een 

constructieve maatschappelijke bijdrage te leveren aan de integratie van deze 

doelgroepen met dezelfde achtergrond. Allochtonen worden in de media vaak ge

associeerd met achterstand. De stereotiepe Turkse vrouw draagt een lange jurk en 

een hoofddoek. Aan de andere kant zijn er onopvallende tweede-generatietalen

ten die als een soort intermediair kunnen fungeren voor de participatie van 

Turken en minderheden in de Nederlandse samenleving. 
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Talenten als rolmodel 

Er wordt momenteel te weinig of nauwelijks gebruik gemaakt van de kennis en er

varing van succesvolle kleurrijke talenten in de samenleving. Het CDA -als groot

ste partij - kan een goede impuls geven aan het naar voren halen van de positieve, 

toegevoegde waarde van deze talenten. Laten we deze doelgroep serieus nemen en 

haar wijzen op de meerwaarde van het werk dat ze doen. De rol van de politieke 

partijen als aanjager van het maatschappelijk debat is hierbij essentieel. De over

heid kan juist nu effectief gebruik maken van deze high potentials en haar beleid 

hierop aanpassen. Een eerste stap is het toegankelijk maken van de gegevens over 

de culturele diversiteit die binnen de afzonderlijke organisaties bestaat. Op basis 

hiervan kunnen beleidsmaatregelen worden voorbereid om de culturele diversi

teit beter in te zetten. Er is nog veel onbenut talent! Juist de succesvolle talenten 

kunnen als voorbeeldig rolmodel een constructieve bijdrage leveren. 

Conclusies 

Maatschappelijke veranderingen dragen er in ieder geval toe bij dat de overheid 

zich meer en meer bewust wordt van het belang van een adequaat integratiebe

leid. Er is al ruim 35 jaar een achterstand bij de integratie als het gaat om de ken

nis van de Nederlandse taal. De overheid dient een onderscheid te maken bij het 

maken van beleid. De eerste-generatiemigranten (zogenaamde gastarbeiders) moe

ten worden ontzien van de door de overheid genomen harde beleidsmaatregelen. 

Deze groep is laaggeschoold dan wel analfabeet en bovendien is het kostbaar en 

tijdrovend. De overheid dient zich te richten tot de productieve generaties zoals 

de tweede en derde generatie. Om de integratie te laten slagen dient de overheid 

te komen met harde beleidsmaatregelen en deze ook uit te (laten) voeren. 

De gesubsidieerde instanties dienen op hun resultaten te worden afgerekend. Het 

is een vereiste dat ze zich transparant opstellen. De overheid dient te kijken naar 

de bereikte resultaten. Op grond van behaalde, goede en innoverende resultaten 

kan de overheid aan dergelijke instanties subsidies verstrekken. Ook is essentieel 

dat de minderheden zelf niet buiten het gehele proces worden gelaten, maar hier 

deel van uitmaken. Migratie zonder kwalitatief sterke integratie is fnuikend voor 

de migrant en voor de Nederlandse samenleving! 

De succesvolle talenten laten de meerwaarde van de culturele diversiteit zien. De 

overheid zou niet alleen hiervoor meer oog mogen hebben, maar kan door een sti

mulerend beleid deze talenten een handreiking bieden. 

Drs. Saliha Sahin is Adjunct - Inspecteur Kennis bij de Inspectie van het primair Onderwijs. 

Zij heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven. 
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