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Spek en Bonen of Nieuwe I{ansen? 

Voorstellen voor het integratiebeleid in het nieuwe kabinet 

door Radi Suudi 

H
et ontwerp-regeerakkoord van 
het tweede Paarse kabinet 
wijdt in haar voorwoord de no

dige woorden aan de verhouding tussen 
bevolkingsgroepen met verschillende etni
sche en culturele achtergronden. Volgens 
de opstellers van het akkoord "is het nodig 
te investeren in een interculturele samen
leving, waarin de nadruk ligt op het benut
ten van de kracht van de pluriformiteit". 
Dat lijkt geen overbodige bewering. De 
multiculturele samenleving en de (on)
macht van de landelijke en lokale politiek 
om met dat gegeven om te gaan vormt al 
jaren inzet van een permanent en intens 
debat in Nederland. Veel Nederlanders be
seffen dat de multiculturele samenleving 
de kwaliteit van leven in de grote en mid
delgrote steden op doorslaggevende wijze 
ten negatieve of positieve beïnvloedt. 

De onderhandelingen over 
Paars 2 hebben geresulteerd 
in een nieuwe ministerspost. 

er van afgezien om deze doelstellingen te 
vertalen in na te streven resultaten en de 
scholen hadden dus geen concreet kader 
om kwantitatief inzichtelijke verantwoor
ding afte leggen over behaalde resultaten, 
als zij dit zelf al wilden. Tekenend was dat 
het rapport van de Rekenkamer tot veel 
minder politieke opschudding leidde dan 
het feit dat honderd Marokkaanse jongens 
enige tijd een kruispunt in Slotervaart 
blokkeerden. 

Roger van Boxtel gaat het 
Grote Stedenbeleid en het 

Minderhedenbeleid op 
ministerniveau vormgeven 

en zal daar zeker een 
D66-invuUing aan proberen 

te geven. We vroegen 
Radi Suudi om een eerste 

commentaar op het 
regeerakkoord en de 

benoeming van Van Boxtel. 

Extra geld 

Het kabinet trekt in de komende regeer
periode 1,8 miljard uit voor extra geld ter 
verhoging van de kwaliteit van het onder
wijs. Wanneer het kabinet bij de beste
ding van dit geld niet duidelijker output
normen hanteert lijkt het al bij voorbaat 
weggegooid geld . . '-------------------------------. 

Huidige beleid schiet tekort 

Op de twee terreinen van multiculturele ontwikkeling waar de 
landelijke overheid een belangrijke regisserende en faciliterende 
taak heeft schiet het huidige maar ook het nieuw voorgestelde 
kabinetsbeleid schromelijk tekort. Ik doel daarbij op het On
derwijs en Grote- Stedenbeleid. Door het Sociaal Cultureel Plan
bureau is vorig jaar (opnieuw) onder de aandacht gebracht dat de 
achterstand die veel kinderen uit etnische groepen aan het begin 
van hun schoolloopbaan hebben bij het eind van het basisonder
wijs niet is ingehaald. Het Sociaal Cultureel Planbureau conclu
deert daaruit dat "een verdere versterking van de effectiviteit van 
het onderwijs aan leerlingen uit minderheidsgroepen dringend 
noodzakeliJk is" (Jaaroverzicht Integratiebeleid Minderheden 
1998). 
In mei van dit jaar bracht de Algemene Rekenkamer een zeer kri
tisch rapport uit over de jaarlijkse besteding van meer dan 120 
miljoen gulden door het Ministerie van OC en W ter bestrijding en 
voorkoming van onderwijsachterstanden in het voortgezet onder
wijs, onder andere ten behoeve van minderheden. In het rapport 
wordt geconstateerd dat de doelstellingen van de regelingen door 
OC&W niet concreet genoeg waren geformuleerd. De Minister had 
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Een andere paradepaardje van het vorige 
kabinet - het Grote en Middelgrote Stedenbeleid- scoort ook zwaar 
onder de maat op het gebied van multiculturele ontwikkeling. In 
het evaluerende rapport van een commissie Grote Stedenbeleid, 
onder leiding van Elco Brinkman is dit voorjaar grote zorg uitge
sproken over de "onrustbarende ondervertegenwoordiging van al
lochtone groepen bij de vormgeving en uitvoering van het beleid in 
de steden" Volgens de commissie blijken de steden in de praktijk 
"nauwelijks in staat allochtone groepen te betrekken en te berei
ken". Ed van Thijn omschreef enkele weken geleden op een PvdA
conferentie het Grote Stedenbeleid als een "gemiste kans van de 
eerste orde". Met meer omhaal van woorden wordt in een voort
gangsrapportage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 
november '97 ook toegegeven dat er op het punt van de lokale mul
ticulturele samenleving de afgelopen jaren bitter weinig is bereikt. 
Onthutsende constateringen als men beseft dat het Grote- en Mid
delgrote Stedenbeleid zich met name richt op die stadswijken 
waar allochtonen een groot deel van de bevolking uitmaken. De 
opstellers van het huidige ontwerp-regeerakkoord kennen ge
meenten ook in de komende kabinetSperiode het primaat toe van 
de vormgeving van het integratiebeleid. De inspanningen in het 
kader van het Grote Stedenbeleid zullen in de komende kabinets
periode worden geïntensiveerd: tot 2010 is er 4,8 miljard beschik
baar vanuit het kabinet. Alle reden voor een drastische vergroting 
van de effectiviteit en samenhang van het huidige integratiebe
leid. 



Zairese nieuwkomers vormen een orkest 

Versmelting van beleidsterreinen 

Als reactie op het ontwerp-regeerakkoord deed FORUM op 20 juli 
in een brief aan Wim Kok, in zijn functie van formateur van het 
nieuwe kabinet, de suggestie tot een versmelting van de relevan
te terreinen van het integratiebeleid: het gaat daarbij in onze visie 
om Grote Stedenbeleid, jeugd-, onderwijs-, ouderen-, welzijns- en 
arbeidsmarktbeleid, waarbij dit gehele interdepartementale be
leidspakket op programmatische en projectmatige wijze aange
stuurd zou moeten worden door een minister zonder portefeuille. 
Enkele dagen later bleek dat deze suggestie van FORUM was 
overgenomen: er zit in het tweede Paarse kabinet een vijftiende 
minister zonder portefeuille die een gecombineerd takenpakket 
Grote Stedenbeleidl Integratiebeleid tot zijn verantwoordelijkheid 
kan rekenen. Roger van Boxtel uit de D66 fractie is op deze minis
terspost benoemd. 
Hoewel er in eerste instantie nogal lacherig werd gedaan over de
ze vijftiende ministerspost ("minister van niks en niets", "minister 
van spek en bonen") biedt deze functie uitgelezen kansen voor een 
creatieve en behendige politicus. Zoals hierboven al is gememo
reerd is de kwestie van de multiculturele samenleving een van de 
terreinen waarover in Nederland bij voortduring in brede lagen 
van de bevolking gepassioneerd over wordt gedebatteerd. Juist 
Van Boxtel zou inhoud kunnen geven aan een nieuwe rol van de 
landelijke politiek waarbij sturende, regisserende en communica
tieve functies steeds belangrijker worden, ten opzichte van de af
nemende rol van de landelijke overheid als uitvoerder van beleid . 
Zo zou hij een breed maatschappelijk debat over de multiculture
le samenleving, bijvoorbeeld op basis van een aantal heldere toe
komst-scenario's kunnen opstarten. Bij dit debat zouden zowel 
organisaties als individuen betrokken moeten worden. Doel van 
dit debat zou moeten zijn om een visie voor de korte en middel
lange termijn te ontwikkelen met betrekking tot de multiculture
le samenleving in combinatie met Grote steden beleid. Van Boxtel 
zou als minister het debat vooral moeten faciliteren en moeten 
aangeven op welke wijze hij denkt de suggesties in politieke uit
gangspunten te vertalen. 
Zou Van Boxtel daarin slagen, dan heeft hij het gepresteerd op een 
belangrijk maatschappelijk thema een zinnig politiek debat te 
voeren, daar waar naar de mening van zeer veel burgers de huidi-
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ge landelijke politieke conjunctuur wordt gekenmerkt 
door het uit de weg gaan van ieder debat met de sa
menleving en het hijgerig reageren op incidenten. Dat 
Van Boxtel geen eigen ministerie heeft is in dat opzicht 
waarschijnlijk zelfs een voordeel: zonder de ballast van 
een verkokerd en gepolitiseerd ambtelijk apparaat kan 
hij een kring van terzake kundige en creatieve perso
nen uit de ambtenarij, wetenschap en samenleving 
rond zich verzamelen om hem de inhoudelijke input te 
verschaffen die hij als minister nodig heeft. 

Nieuwe werkwijze 

Ook bij de organisatie van het beleid zou het minister
schap van Van Boxtel als voorbeeld kunnen dienen 
voor een nieuwe werkwijze, door middel van een pro
grammatische en projectmatige aanpak. Van Boxtel 
zou als minister in het kader van een meer-jarenpro
gramma een aantal duidelijke beleidsdoelen moeten 
stellen die binnen de komende kabinetsperiode door 
hem gerealiseerd zouden moeten zijn. De doelen moe

ten uiteraard niet te vaag, maar ook niet te beperkt omschreven 
zijn en inhoudelijk met elkaar samenhangen. 
Instroom van allochtonen op de structurele arbeidsmarkt, een 
drastische vergroting van de effectiviteit van basis- en voortgezet 
onderwijs ten aanzien van de prestaties van allochtone leerlingen 
en een duidelijke verbetering van de leefbaarheid in de oudere wij
ken van de grote en middelgrote steden zijn de uitgangspunten 
waar deze doelen op gericht zouden moeten zijn. Daarnaast zou de 
acceptatie van de multiculturele ontwikkeling van Nederland door 
zeer brede lagen van de bevolking een uitgangspunt moeten zijn 
waar Van Boxtel een deel van zijn activiteiten op projectmatige 
wijze op afstemt. 

Minister zonder ballast 

Als de doelen eenmaal zijn geformuleerd en omgezet in een con
creet meer-jarenprogramma van projecten en activiteiten zal Van 
Boxtel moeten streven naar samenbundeling van de inter-depar
tementale geldstromen en 'tijdelijke uitleen' van ambtenaren van 
andere departementen aan zijn programma-ministerie. De 'staan
de organisatie' - de huidige departementen - zal een gedeelte van 
haar macht (budget en mensen) moeten afstaan aan de 'program
ma/project-organisatie' van Van Boxtel. In het bedrijfsleven en de 
non-profitsector al sinds jaar en dag een beproefde vorm van wer
ken om gecompliceerde doelen te realiseren maar in politiek Den 
Haag op dit niveau nog een terra incognita. Van Boxtel, als verte
genwoordiger van een politieke stroming die vernieuwing van het 
politieke bedrijf nastreeft, heeft als 'minister zonder ballast' van 
een ambtelijk apparaat en van gevestigde belangen een mooie 
kans om een naar vorm en inhoud nieuwe vorm van politiek neer 
te zetten in de komende jaren. En als ex-organisatieadviseur zal 
Van Boxtel weten dat je bij het opstarten van veranderingen niet 
hoeft te wachten tot iedereen daaraan toe is, dan kun je immers 
lang wachten. Je moet als veranderingsmanager van start gaan 
op het moment datje een aantal personen op cruciale plekken-in 
zijn geval zowel binnen als buiten Den Haag- aan je zijde hebt 
weten te krijgen om vervolgens de resultaten te boeken waarmee 
je gaandeweg een grotere groep aan je zijde kunt krijgen. • 
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