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I nteg ratieproblematiek 
anders . bekeken 
"Nederland telt 3 miljoen allochtonen. Hun integratie is mislukt!" (Netwerk 19-11) 
Dergelijke stoere taal, aangevuld met discussies over onderwerpen als 'witte / zwar
te scholen' en 'spreidingsbeleid, desnoods gedwongen' .doen het goed in de media. 
De consequenties voor negatieve beeldvorming lijken hiermee hand in hand te gaan. 
Zorgwekkend, vindt Hélène Steenhoff, programma manager sociaal beleid bij de pro: 
vincie Noord-Holland. 

DOOR HÉLÈNE STEENHOFF 

Een nuancering is op z'n plaats. Juist de successen vragen qm aandacht. Flinkheid en eenzijdig
heid kenmerken en kleuren de berichtgeving enorm. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Zo schrijft 
Paul Kalma (Wiardi Beckman Stichting) in De Volkskrant van 17 december 2002 , dat schoolcijfers 
stIjgen en de werkloosheid onder migranten daalt. Het ontstaan van een onderklasse lijkt voorals
nog gekeerd (SCP). Ook hij stelt vast dat het integratie-debat gefixeerd is op falen van het beleid 
en bepleit dat het debat over de volle breedte gevoerd wordt. 

Integratievraag 
Een nuancering op de negatieve berichtgeving kwam eveneens naar voren tijdens het debat 

over integratie op 12 december bij Multiple Choice in Beverwijk. Onderzoeker dr. J Doomernik 
vari het Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) ging in op de vraag 'Integratie in 
Nederland, een succes of mislukking?' Hij stelt vast dat er een differentiatie tussen groepen en 

Te lang is gedacht dat 

migranten na gedane arbeid 

weer zouden vertrekken 

binnen groepen is opgetreden, zodat niet over 
'de groep migranten' gesproken kan worde!!. 
Bovendien vraagt de term 'integratie' om uitleg. 
Is integratie een to~stand, een proces of een 
momentopname? Spreek je over integratie in 
bredere zin dan gaat het over zaken als religie, 
cultuur, smaak, sociale interactie, kleding en 
politieke participatie. Integratie in engere zin 
betreft de maatschappelijke krachtenvelden 
arbeidsmarkt, rechtspositie, onderwijs en 

woningmarkt. En juist deze laatste opsomming leent zich voor onderzoek en voor argumentatie 
om aan te tonen dat het allemaal niet zo droevig gesteld is . Met statistieken maakte de onderzoe
ker inzichtelijk dat op het gebied van onderwijs de tweede generatie een verbluffende sprong 
heeft gemaakt. Ook de werkloosheid onder Turken en Marokkanen kan op eens gelijke manier met 
hetzelfde prima resultaat worden aangetoond. 

Mógelijk nog sterkere argumenten in de discussie over de successen van integratie zijn vergelij
kingscijfers met omliggende landen. Vooral landen die hun integratievraag destijds essentieel ver
~chillend van Nederland hebben aangepakt, lenen zich hier goed voor. 
Zoals Frankrijk, waar de integratietraditie 'assimileren van de nieuwkomer' luidt en een land als 
Duitsland dat nooit een integratiebeleid heeft gekend. Kijk naar werkloosheid, onderwijsresulta
ten en positietoewijzing en concludeer dat het in Nederland op al deze punten veel beter gesteld 
is. Nog een voorbeeld. De actiegroep Milli Gorus wordt in Duitsland gezien als staatsgevaarlijk. 
Nederland gaat met hen in dialoog. De meest effectieve aanpak laat zich raden . . 
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Bijstellen doelstellingen 
Met deze voorbeelden tracht ik duidelijk te 

maken dat de vraag naar het succes van 
integratiebeleid zich 
niet in een ja-nee 

Een ander punt is dat bij de uitvoering van het 
beleid heel wat mis is gegaan. Alle ov.erheids
instellingen moeten in de toekomst beter let-

ten op de kwaliteit die 
door de uitvoerende 

vraag laat vatten. Dat 
naast het inzichtelijk 
maken van de resulta
ten van integratiepro
jecten, ook landelijke 
cijfers over bijvoor
beeld diploma's en 
werk er toe doen. En 

. Wat wij verstaan onder 

de defin'itie integratie is 

instellingen of de 
opdrachtnemers wordt 
geleverd en het beleid 
vaker evalueren en bij
stellen op haar doel
stellingen. Dat de inte
gratie op bepaalde 

dan eveneens aan de orde 

vergelijking met andere randen even zeer. 
Om het jarenlange integratiebeleid te kunnen 
evalueren moet je de doelstellingen die aan 
het begin zijn gesteld terughalen. Wat wij ver
stonden onder de definitie integratie is dan 
eveneens aan de orde. Zonder dit helder te 
hebben, lopen we de kans een verkeerde 
beoordeling te maken en doen we geen recht 
aan de jarenlange inzet van mensen die met 
integratie bezig zijn geweest. Soms is er niet 
genoeg vooruit gekeken. Te lang is gedacht 
dat migranten na gedane arbeid weer zouden 
vertrekken. 

gebieden geen opti
maal niveau heeft bereikt, is dus niet alleen te 

. wijten aan de groep die moest integreren maar 
ook van beleidsmakers. 

Dit alles neemt niet weg dat het ongenuan
ceerde beeld over falend integratiebeleid om 
correctie vraagt. Beleidsmakers mogen extra 
kritisch naar hun beleid en uitgaven kijken , 
maar het melden 'van goede resultaten moet 
het scheefgetrokken beeld gaan corrigeren. 
Van fouten leren kun je alleen maar als je ook 
aangeeft wat goed gaat. 

De auteur is sociaal gerontoloog 

DOE MEE MET EEN INHOUDELIJKE DISCUSSIE 
OVER DE CRISIS ROND IRAK! 

Onlangs is het eerste virtuele atelier van het Kennis- en Servicecentrum van start gegaan over 
dit onderwerp_ Via de hQmepage van de D66-website kun je direct reageren op een stelling, de 
mening van anderen en bijgevoegde teksten over wat het verstandigste beleid is ten aanzien 
van Saddam Hoessein, Irak en het Midden-Oosten. Moeten we de Amerikanen steunen in hun 
vastbeslotenheid om Saddam te ontwapenen of moeten we meer de lijn van Duitsland en 
Frankrijk volgen? Welke motieven stellen de verschillende landen voorop? En wat zijn vanuit 
Nederlands perspectief de belangrijkste doelen? 

Ook jij kunt je visie laten blijken .. Of je dat nu aan de hand van bijgevoegde teksten -zoals arti
kelen- doet of niet. Hèt beheer van de discussie is in handen van het Kennis- en Servicecentrum, 
met name in de persoon van Rienk Terpstra. 

Laatje mening horen op www.D66.nl/D66forum. 

Het Irak-atelier is een pilot-project. Wanneer het goed loopt zullen nieuwe ateliers met verschil/en
de thema's worden geopend. We houden je op de hoogte! 


