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Betere arbeidsl~ansen voor nrinderhe
den: veel gepraat Inaar weinig daden 

Do or H an Entzinger 

M inderheden en minderhedenbeleid 
werden en worden in de politiek 

nog altijd niet echt serieus genomen. De 
sector staat bol van de goede bedoelingen, 
maar achter de schermen ervan dreigt 
zich een etnische onderklasse te ontwik
kelen, die op de lange duur de stabiliteit 
in de samenleving kan bedreigen. Dit 
was, maar dan veel diplomatieker 
verwoord, een van de boodschappen die 
de Wetenschappelijke Raad voor het Re

Wat moet er ondernomen lingsniveau van de autochtone bevolking, 
maar door voortgaande immigratie vindt 
voortdurend weer aanvulling plaats op de 
lagere scholingsniveaus, waarvoor eigen
lijk te weinig emplooi is. In 1991 vestigde 
zich in Nederland het recordaantal van 
ruim 120.000 personen; 36.000 van hen 
hadden de Nederlandse nationaliteit. In 
hetzelfde jaar vertrokken 57.000 persIr 
nen; onder de verstrekkers waren ook 
36.000 Nederlanders. Het migratiesaldo 

worden om aUochtonen in 
Nederland een betere kans te 
bieden op de arbeidsmarkt ? 

Een analyse van de stand van 
zaken en mogelijkheden voor 

een nieuwe aanpak. 
• 

geringsbeleid, in zijn rapport "Allochtonenbeleid" inmiddels al 
weer ruim drie jaar geleden, onder de aandacht van de regering 
bracht.(2) De WRR pleitte ervoor allochtonen niet langer als zie
lige mensen of, formeler uitgedrukt, als "zorgcategoneën" te be
schouwen, maar als volwaardige medeburgers, met zo veel moge
lijk dezelfde rechten en ook dezelfde plichten als ieder ander. 

1,mnigratie, minderheden en arbeidsmarkt 

Een dergelijke benadering lijkt te meer noodzakelijk nu alom 
wordt aangenomen dat de immigratie zal voortgaan. En dus het 
aantal allochtonen verder zal toenemen, niet slechts in Neder
land, maar in de meeste westerse landen. Overheid en samenle
ving erkenden pas rond 1980 schoorvoetend dat de meeste immi
granten permanent zouden blijven. Nu moeten we constateren 
dat ook immigratie als verschijnsel een permanent karakter 
heeft gekregen. Ondanks ruim tien jaar minderhedenbeleid, 
nationaal en lokaal, is onze samenleving daarop nog niet inge
steld. Misschien ook wel een beetje dankzij tien jaar minderhe
denbeleid. De voor Nederland z,o kenmerkende categoriale bena
dering heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat het vraagstuk is 
weggehouden van de echt belangrijke beleidssectoren. Zij hoef
den zich er niet mee te bemoeien: er was immers een minderhe
denbeleid. Wat velen zich echter onvoldoende hebben gereali
seerd, is dat een belangrijk deel van de hier woonachtige allocht
onen en ook van de nieuwe immigranten niet zomaar inpasbaar 
is in het arbeidsproces. In dit opzicht is de situatie totaal anders 
dan in de hoogtijdagen van de "gastarbeid". Sindsdien zijn veel 
laaggeschoolde functies weggerationaliseerd, geautomatiseerd of 
verdwenen naar lage-Ionenlanden. In schril contrast hiermee 
staat de getalsmatige ontwikkeling van de laaggeschoolde poten
tiële beroepsbevolking in Nederland. Weliswaar stijgt het schlr 

(1) Dit artikel is eelt belverkte el/ el/igszins geacL/laliseerde versie 
van een inleiding die IWI/ EI/tzi,rger eil/d J 991 hield tijtlel/s /tet 
cal/gres "ArbeidsmarJ.·t, zwart op tvit " , dat was georgal/isef'rd 
door het Arbeidsmarkt- en Opleidil/gsfonds voor de overheid. 
(2) Wetel/schappelijke Raad voor lUlt Regerillgsbeleid, 
'AUochtollenbeleid', 's-Cravenlw.ge, OU, 1989. 

• 
van 63.000 (52.000 als men de administratieve correcties verdis
conteerd) wordt dus vooral bepaald door de niet-Nederlanders, 
en daarbinnen weer door enkele zeer bepaalde groepen.(3) Zo 
vestigen zich hier jaarlijks 20 tot 25.000 nieuwe Turken en Ma
rokkanen, terwijl onder hen de terugkeer zeer gering is. Veel 
van deze nieuwkomers hebben een lage opleiding en weinig schlr 
Jing. Ongeveer een derde van hen komt in het kader van wat 
men "gezinsvorming" is gaan noemen: als huwelijkspartner van 
een jonge Turk of Marokkaan van de tweede generatie.( 4) Deze 
vorm van kettingmigratie werd tot voor enkele jaren niet 
verwacht, en kan mede worden opgevat als een teken van een 
voortdurende oriëntatie op de landen van herkomst. Naar het 
antwoord op de vraag in hoeverre de overkomst van huwelijks
partners het gevolg is van een tekort aan integratiemogelijkhe
den in Nederland, kan men slechts gissen, maar dat dit een rol 
speelt, lijkt wel zeker. Naast de nieuwe Turken en Marokkanen 
heeft Nederland de afgelopen jaren ook jaarlijks een 20.000 
asielzoekers ontvangen, van wie velen, ook warmeer zij niet als 
vluchteling worden erkend, vervolgens langdurig of permanent 
in Nederland blijven, al dan niet legaal. Hun opleidingsniveau is 
gemiddeld niet laag, maar de regels verbieden dat zij zich aan
melden op de arbeidsmarkt; daarnaast speelt in dit verband de 
problematiek der niet-erkende diploma's, waardoor velen, als zij 
al mogen werken, zich gedwongen zien werk te zoeken dat ver 
beneden hun opleidingsniveau ligt. 
De hier geschetste combinatie van sociaal-economische ontwik
kelingen en voortgaande immigratie verklaart in belangrijke 
mate waarom de werkloosheid (al dan niet verborgen via de 
WAO) in Nederland hoog is onder on- en laaggeschoolden, en dus 
onder de minderheden. Uiteraard is het nooit aangenaam om 
werkloos te zijn, maar het probleem krijgt een extra dimensie 
wanneer de werkloosheid relatief eenzijdig onder bepaalde sub-

(3) IJ. Nicolaas, Buitenlal/dse migratie en admil/istratieve cor
recties, in: 'MaalldsUllistiek valt de bevolkil/g' (CB ) , 1992/5, 
p.14-16. 
(4) Organisatie voor trCLlegisch ArbeidsmarJ.·torulerzoek, 'OSA
R,;p/Jort 1992; Arbeidsmarktperspectievel/ ', 's-Crtwenlwge, 1992, 
p.54. 
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categorieën is geconcentreerd, die 
niet alleen gemakkelijk herkenbaar 
zijn aan hun uiterlijk, maar die 
bovendien nog sterk oververtegen
woordigd zijn in een aantal oude 
stadswijken in de grootste steden. 
In Nederland is dit het geval: van 
de autochtone beroepsbevolking met 
hooguit lager onderwijs was in 1985 
25 procent werkloos; bij de Turken 
en Marokkanen bedroeg het over
eenkomstige werkloosheidspercen-

Van de autochtone be- Een tweede aspect is dat van de 
beeldvorming bij de autochtone 
bevolking. Als zo veel migranten 
werkloos zijn, ontstaat bij veel au
tochtonen het beeld dat migranten 
niets kunnen, niets willen, niet deu
gen en profiteren van "onze" voorzie
ningen. "Blaming the victim" wordt 
dit verschijnsel genoemd, maar het 
is uitermate reëel, zoals grote-stads-

roepsbevolking met lager 

onderwijs was in '85 

250/0 werkloos; 

bij Turken en 

Marokkanen 450/0. 

tage toen 45.(5) Sindsdien is, zoals bekend, de definitie van 
"werkloosheid" voortdurend veranderd, zodat de feitelijke ont
wikkelingen moeilijk in kaart zijn te brengen. Een zeer recente 
publikatie van. het Sociaal en Cultureel Planbureau spreekt van 
een totale werkloosheid onder allochtonen die, afhankelijk van 
de gekozen definitie, drie tot vijf maal hoger ligt dan bij autocht
onen. Dit geldt ook voor de jeugdwerkloosheid, met name onder 
degenen die niet hun gehele schoolopleiding in Nederland heb
ben gevolgd. 
Het verschil tussen autochtonen en allochtonen kan slechts voor 
een derde worden verklaard door objectieve kenmerken, zoals 
het opleidingsniveau of de leeftijdsstructuur. Tekortschietende 
taalvaardigheid, inefficiënte wijze van werkzoeken en discrimi
natie door werkgevers verklaren de rest van het verschil.(6) 

Marginalisering en negatieve beeldvorming 

Hoewel -gelukkig- de meerderheid van de allochtone beroeps
bevolking wel degelijk een baan heeft, is de hier beschreven 
situatie beslist als problematisch te betitelen. Ik onderscheid 
hierbij twee aspecten. Allereerst leidt het al maar niet vinden 
van werk (werkloze allochtonen blijven gemiddeld veel langer 
zonder baan dan autochtonen) bij veel allochtonen tot grote te
leurstellingen. Uit de migratieliteratuur is bekend dat bijna alle 
migranten de belangrijkste stap in hun leven zetten om er beter 
van te worden: om zich een toekomst op te bouwen en om werk 
te vinden. Er is geen reden om aan te nemen dat dit anders zou 
liggen bij de migranten die naar Nederland komen. Velen raken 
diep gefrustreerd wanneer het niet lukt, of wanneer ze spoedig 
na indiensttreding weer worden ontslagen. Het gevolg kan zijn 
dat zij zich opsluiten in het isolement van de woning, zoals we 
met name bij islamitische vrouwen zien. 
Anderen oriënteren zich uitsluitend nog op de eigen groep, 
sluiten zich aan bij fundamentalistische stromingen of glijden de 
criminaliteit in. Marginalisering dus, waar integratie zou moe
ten plaatsvinden. Juist de arbeidsmarkt zou in dit opzicht voor
.treffelijk als integrati~kader kunnen dienen. Dit gebeurt niet en 
in plaats hiervan ontwikkelt zich binnen sommige groepen een 
soort onderklasse, met een geheel eigen subcultuur waarin voor 
werken geen plaats is. Deze subcultuur kan zich gemakkelijk 
voortplanten tot in volgende generaties, zoals het onderzoek van 
Engbersen in Rotterdam heeft aangetoond.(7) 

(5) H.B. Entzinger, Werkloosheid onder allochtonen: opleidingste
korten of discriminatie?, in: 'Beleid en nwatschappij', 
16(1989)/5, p.274. 
(6) Sociaal en Cultureel Planbureau, 'Sociale en Culturele 
Verkenningen 1992', Rijswijk, 1992, 

bestuurders maar al te goed weten. 
Voorlichtingscampagnes, hoe goed 

bedoeld ze ook zijn, helpen niet tegen zulke vormen van stig
matisering. Wanneer men in bepaalde stadswijken grote aantal
len allochtonen in de kracht van hun leven overdag doelloos ziet 
rondslenteren, kost het veel moeite "eens aardig te zijn voor een 
buitenlander op zijn tijd". 
De overheid heeft in deze lang -tè lang- een laconieke en tegelij
kertijd paternalistische houding gehad. Men stelde: migranten 
hebben het recht hier te zijn. Gelukkig en terecht wordt dit recht 
in Nederland niet in twijfel getrokken, behalve dan aan de bor
reltafel. Elders in Europa blijken overigens ook veel borreltafels 
in parlementen en raadszalen te staan. Migranten hebben dus 
het recht hier te zijn, zo luidde lange tijd de redenering min of 
meer. Als ze werkloos worden is dat vervelend, maar omdat we 
in het verleden veel aan hen te danken hebben gehad, mogen ze 
nu -opnieuw terecht- een beroep doen op onze goede sociale 
voorzieningen. Ik vind deze houding laconiek maar ook paterna
listisch, omdat ze er mede toe heeft geleid dat migranten in hoge 
mate afhankelijk zijn geworden van maatschappelijke en over
heidszorg. Migranten zijn onvoldoende kansen geboden om als 
volwaardige leden aan deze sa1llenleving te participeren. Soms 
werd dit gebrek aan kansen zelfs nog gerechtvaardigd met een 
beroep op het recht op cultuurbehoud, het aloude 'soevereiniteit 
in eigen kring', dat in de recente discussie over het bestaans
recht van een Islamitische zuil voor sommigen in Nederland nog 
een springlevend begrip is gebleken. "Zij" hebben zo hun 
welzijnsvoorzieningen en hun cultuur; "wij" hebben werk. 

De onderkant van de arbeidsmarkt 

Het laatste mag misschien wat cru klinken, maar de werkloos
heidssituatie onder minderheden vind ik bepaald alarmerend, al 
zijn er enkele lichtpuntjes. Zo blijkt uit onderzoek dat het binnen 
sommige groepen, de tweede generatie gemiddeld beter vergaat 
dan hun ouders, zeker als ze hier zijn geboren èn getogen. Ik 
denk hierbij vooral aan de Zuideuropeanen en de Surinamers. 
Zij doen het op school ongeveer net zo goed als hun autochtone 
leeftijdsgenoten van gelijke sociaal-economische komaf, soms 
zelfs beter.(8) Helaas kan dit niet worden gezegd van de tweede 
generatie Turken en Marokkanen. Van alle schoolgaande 15-ja
rige Marokkanen was in 1989f90 56 procent te vinden in het lbo, 
en van de Turken 58 procent. Van de 15-jarige Nederlanders 

(7) G. EIIgbersen, 'Publieke bijstandsgeheimen', Leiden (Stenfert 
Kroese) 1990. 
(8) J. lIoolt, 'De onderwijspositie van migrltntellkinderen in 
AlIlSterdam: 1987 en 1982', Amsterdam (Bestuursinfomwtie) , 
1989. F. Lindo & T. PellltÎl.gs, 'Jeugd met toekomst', Amsterdam 
(Het Spinhuis), 1992. 
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volgde 32 procent het Ibo.(9) Dit verschil wordt echter sterk ver
groot wanneer men zich bedenkt dat van de Marokkanen in het 
lbo slechts 34 procent het einddiploma haalt, en van de autochto
ne Nederlanders 70.(10) 
Een extra probleem is het feit dat juist van de groepen die het in 
het onderwijs het slechtst doen de migratie voortgaat, terwijl er 
nauwelijks meer nieuwe Zuideuropeanen binnenkomen en nog 
maar relatief weinig Surinamers. Ons onderwijsstelsel is, on-

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

danks belangrijke inspanningen van velen, kennelijk niet in 
staat effectiever aan de integratie van migranten bij te dragen. 
Dit bracht de WRR er mede toe, te spreken van een dreigende 
ontwikkeling in de richting van een etnisch subproletariaat. 
'Terug naar de situatie op de arbeidsmarkt, en naar de "mis
match" tussen vraag en aanbod waar het laaggeschoolde mi
granten betreft. Ik constateer hier nog een andere paradox: ei-

(9) Th. Roelalldl e .a. , 'Minclerheden in Nederland; laluluclt vade
mec,,,,.1991 ', 's-Graven/wge (SDU/CB ) , 1991 , p. 73. 
(10) WRR, 'Allochtonenbeleid', op.cil. , p .142. 

genlijk is er in Nederland veel meer werk voor laaggeschoolden 
dan wij denken, maar dit werk is in de loop der jaren geïnforma
liseerd. Te denken valt hier aan welbekende sectoren als de tuin

bouw, de horeca, de huishoudelijke diensten en de confectie. We 
belanden hier op het netelige terrein van de illegale arbeid en de 
illegale immigratie. Natuurlijk ben ik realist genoeg om te besef
fen dat elke arbeidsmarkt een zekere hoeveelheid illegale arbeid 
nodig heeft bij wijze van buffer. Het wordt echter wat vreemd 

wanneer er enerzijds tienduizenden laaggeschoolde 
illegale buitenlanders in het arbeidsproces meedraai
en, terwijl er anderzijds tienduizenden laaggeschool
de legale buitenlanders werkloos moeten toezien. De 
eersten worden van tijd tot tijd opgepakt en verwij
derd; de tweeden worden met duur geld en positieve
actieprogramma's juist gestimuleerd tot werken. Het 
zal in de huidige situatie wel niet anders kunnen, 
maar de huidige situatie is niet onveranderbaar. 
We stuiten hier op de problematiek van het functio
neren van de onderkant van de arbeidsmarkt en van 
de loonvorming, ook in samenhang met de uitkerin
gen. Het belang van deze zaken reikt natuurlijk veel 
verder dan dat van de immigratie, maar de immi
gratie dwingt ons wel er nadrukkelijker over na te 
denken dan we anders zouden moeten doen. Tenzij 
we genoegen nemen met een groeiende kloof tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een voort
gaande marginalisering van een deel der immi
granten. Het type maatregelen dat in dit verband 
soelaas kan bieden ligt in de sfeer van het drukken 
van de loonkosten van ongeschoolde arbeid, al dan 
niet in samenhang met een verkleinen van de wig 
tussen bruto- en netto-inkomens en/of een vergroten 
van het verschil tussen minimumloon en uitkeringen 
en/of een veel striktere beheersing van het beroep op 
de sociale zekerheid. De laatste tijd is de discussie 
hierover schoorvoetend op gang gekomen, mede 
onder invloed van het WRR-rapport "Een werkend 
perspectieF, maar de zaken liggen politiek zeer ge
voelig (zie de WAO-discussie van zomer 1991) en het 
bereiken van structurele oplossingen vraagt dus veel 
tijd.(ll) 

Oplossingsrichtingen 

Een fundamentele discussie over de toekomst van 
lonen en uitkeringen in het licht van veranderingen 
in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, van demo
grafische ontwikkelingen en van veranderingen in 

het denken over de verzorgingsstaat, lijkt niet echt van de grond 
te komen. Totdat die wel gevoerd gaat worden zullen we ons 
moeten behelpen met lapmiddelen om bepaalde minder ge
wenste gevolgen van de immigratie tegen te gaan. De kern van 
de problematiek zal inmiddels duidelijk zijn: onder sommige mi
grantengroepen vindt een marginaliseringsproces plaats dat in 
belangrijke mate het gevolg is van een gebrek aan integratiemo-

(11) Wetenschappelijke Raad voor /tel Regerillgsbeleid, 'Een 
werkend perslJectieF, 's-Gravell/tage (SDU), 1990. 
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gelijkheden op de arbeidsmarkt, ver
sterkt door de voortgaande immigratie. 
Nu rijst de vraag: hoe komen we hier
uit? Globaal zijn hier twee benade
ringswijzen te onderscheiden, die beide 
belangrijke intellectuele wortels heb
ben in de Verenigde Staten, het immi
gratieland bij uitstek. De ene benade
ring zegt dat allochtonen het vooral zelf 
zullen moeten doen: zij moeten zich 

prl~'.tJ'l.n.,pn van de wig 
kern van de redenering die de WRR in 
1989 volgde in "Allochtonenbeleid". De 
raad stelde toen dat een land dat zich 
openstelt voor migranten ook de plicht 
heeft die migranten adequate mogelijk
heden te bieden voor maatschappelijke 
participatie. Kernterreinen van beleid 
hierbij zijn arbeid en onderwijs. Een 
goede rechtspositie is een noodzakelij-

bruto- en netto-

inkomens kan 

soelaas bieden. 

scholen, zij moeten de taal leren, zij moeten zorgen dat ze op de 
arbeidsmarkt iets te bieden hebben. De meeste Amerikaanse mi
grantengroepen zijn langs deze weg opgeklommen, vaak gebruik 
makend van hun specifiek cultureel kapitaal. Dit kan soms wel 
twee tot drie generaties duren, dus enig geduld is vereist. 
Auteurs als Sowell en Glazer hebben hierover uitvoerige en be.: 
langwekkende wetenschappelijke studies verricht.(12) 
De andere benadering legt veel meer de nadruk op de structurele 
barrières waarmee nieuwkomers in een samenleving te maken 
krijgen, vaak samengevat onder de noemer discriminatie. Voor 
het overwinnen van die discriminatie hebben allochtonen een 
duwtje in de rug nodig. Overheid en maatschappelijke orga
nisaties kunnen dat duwtje geven, in de vorm van positieve 
actie, in de Verenigde Staten "affirmative action" genoemd. Ook 
deze stroming weet zich gesteund door uitkomsten van weten
schappelijk onderzoek. In Nederland zijn deze onder meer door 
Bovenkerk en de Adviescom"missie Onderzoek Minderheden 
naar voren gebracht.(13) 
Aanhangers van beide opvattingen hebben de neiging elkaar in 
polemische discussies te verketteren zonder dat dit al te veel 
concrete resultaten oplevert voor de meest betrokkenen, de min
derheden. Mijn persoonlijke mening, die volop steun vindt in re
cent Nederlands onderzoek, is dat de beide opvattingen een ze
kere geldigheid hebben en elkaar geenszins uitsluiten. De te
kortschietende participatie van minderheden is zowel het gevolg 
van opleidingstekorten als van discriminatie en andere uits
luitingsmechanismen.(14) Oplossingen kunnen zeker gelijktijdig 
op beide terreinen worden gevonden. De overheid dient hierbij 
belangrijke verantwoordelijkheden te dragen, in haar rol van 
wetgever, maar ook vanuit de voorbeeldfunctie die zij in de sa
menleving kan en moet vervullen. In de Verenigde Staten heeft 
de overheid deze handschoen al meer dan twintig jaar geleden' 
opgepakt. Zij gaat tamelijk ver in het stimuleren van de kansen 
op onderwijs en arbeid onder minderheden, veel verder dan in 
Nederland doorgaans wordt bepleit. Quota en sancties zijn in het 
Amerikaanse stelsel gebruikelijke instrumenten, ook al is er 
sinds de Reagan-jaren duidelijk stagnatie opgetreden. In Neder
land, waar de rol van de overheid -nationaal en lokaal- nog veel 
belangrijker is dan in de Verenigde Staten, zou een extra in
spanning van de overheid in dit licht dan ook zeker niet 
misstaan. Tot dusverre is het hier allemaal wat magertjes en 
vrijblijvend. De overheid kan het echter niet alleen: een breder 
maatschappelijk draagvlak is vereist'wij komen hier dicht bij de 

(12) T. Sowell, 'Et/mie Ameriea', New York (Basic) 1980; 
N. Gletzer, 'Affirma"tive Discrimination; Et/mie lnequetlity etlJd 
Publie Poliey', Cetmbridge MA (lIetrvetrd University Press) 1987. 
(13) F. Bovenkerk, 'Een eerlijke kans ', 's-Gravenhage (Ministerie 
vetn Binnenlandse Zaken) 1986. 
(14) Sociaal en Cultureel Planbltreau, op.cit. , p.67. 

ke, maar geen voldoende voorwaarde. 
Het zware accent dat, zeker in verhouding tot omringende lan
den, tot dan toe was gelegd op behoud en ontwikkeling van de 
eigen cultuur, kon volgens de WRR worden verminderd. Dit is 
geen primaire overhefdstaak, maar een verantwoordelijkheid 
voor de groepen zelf. 

. De immigratie stelt niet alleen de overheid voor verplichtingen, 
maar ook de migranten zelf: op hen rust de plicht zo nodig van 
de aangeboden voorzieningen gebruik te maken. Laten zij dit na, 
en worden zij als gevolg hiervan afhankelijk van publieke midde
len als bijstand of een werkloosheidsuitkering, dan zouden sanc
ties moeten volgen. Deze redenering, die in ons soms als voor
beeld gestelde .landen als Denemarken en Zweden allang prak
tijk is, stuit in Nederland nogal eens op problemen. Ook de WRR 
heeft dit gemerkt toen hij een leerrecht voorstelde met als com
plement een basiseducatieplicht inclusief sancties, zoals kortin
gen op de uitkeringen. Toch is het de enige manier om op de lan
gere duur de samenleving "bijeen te houden" en maatschappelij
ke tweedelingen te voorkomen. Mutatis mutandis zou de redene
ring uiteraard op exact dezelfde wijze voor autochtone kansar
men moeten gelden. Veel wet- en regelgeving in ons land kent 
overigens al de mogelijkheid van sancties, maar ze worden niet 
al te dikwijls benut. 
Deze voor sommige lezers misschien wat ongebruikelijk strenge 
opstelling vooronderstelt overigens wel dat één belangrijke voor
waarde is vervuld: er dienen voldoende voorzieningen beschik
baar te zijn. Ik denk hierbij aan opvangklassen voor nieuwko
mers, aan taalcursussen Nederlands, aan extra onderwijsfaci
liteiten, aan beroepsscholingscursussen, aan begeleidingstrajec
ten, aan arbeidsgewenningsplaatsen, etcetera. Hier komen we 
bij de kern van de zaak: weinigen zullen de noodzaak van zulke 
voorzieningen betwisten, en toch zijn ze er in volstrekt onvol
doende mate: ze heten te kostbaar te zijn. Echter, een goede 
Hollandse uitdrukking stelt dat alles een prijs heeft, dus ook ... 
niets doen. Een persoon, allochtoon dan wel autochtoon, die 
veertig jaar lang bijstand ontvangt, kost de samenleving gedu
rende die tijd ruwweg zo'n driekwart miljoen gulden, uiteraard 
op basis van constante prijzen. Welnu, voor twee ton per persoon 
kan gemakkelijk een compleet opleidings- en scholingstraject 
worden verzorgd. Tel er nog een ton bij op voor een arbeids
gewenningsplaats, en u ziet een gelukkige medeburger die zich 
niet meer nutteloos hoeft te voelen, en die meehelpt aan de zo 
noodzakelijke verhoging van de arbeidsparticipatie en het 
Nationaal Inkomen. Het enige probleem dat ik hier kan beden
ken is dat de drie ton die nodig zijn voor opleiding en inpassing 
uit andere potten komen dan de zeven-en-halve voor de uitke
ring, en dat het laatste bedrag over veertig jaar kan worden uit
gesmeerd -dat is grotendeels ná de volgende verkiezingen-, 
terwijl het eerste in een kortere periode beschikbaar dient te 
komen. Begrijpt u mij alstublieft niet verkeerd: ik wil hier niet 
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de nadruk leggen op wat de werkloosheid onder de laaggeschool
de migranten de samenleving kost. Ik wil betogen dat een ande
re, meer stimulerende en activerende houding tegenover deze 
groepen een zeer verantwoorde investering betekent in de sa
menleving als geheel. 

Andere obstakels 

De maatregelen waarop ik doel, hebben primair betrekking op 
scholing en inpassing in het arbeidsproces. Zij zijn zeer noodza
kelijk, maar niet voldoende. Het blijkt dat sommige allochtonen 
zich, om het zo uit te drukken, suf scholen, en toch niet aan de 
slag komen. Hooguit lukt het hun op een tijdelijk project, maar 
dan verdwijnen ze vaak weer snel.(15) Migranten die carrière 
maken op een manier die voor veel autochtonen gebruikelijk is, 
kom je niet vaak tegen. 
De oorzaak hiervan moet, als betoogd, niet alleen bij onderwijs
en scholingstekorten en in de structuur van de werkgelegenheid 
worden gezocht, maar ook bij de werkgevers. Er bestaat discri
minatie in dit land; met wetenschappelijk onderzoek is het ook 
aangetoond -onder meer door leden van mijn Utrechtse vak
groep- maar het is te gemakkelijk om elke vorm van achterstel
ling als zodanig te betitelen. 
Er bestaat, zo blijkt uit een onderzoek naar de personeels
voorziening in de detailhandel van Jan Veraart, veel onwetend: 
heid en onbekendheid bij werkgevers en personeelsfunctiona
rissen.(16) Men is zich vaak niet bewust van het cultureel "bias" 
in wervings- en selectieprocedures en in psychologische tests. 
Werkgevers, zo is ons gebleken, willen soms best allochtonen in 
dienst nemen, maar kunnen ze niet vinden. Bij nader onderzoek 
blijkt dan bijvoorbeeld dat ze hun advertenties plaatsen in kran
ten of periodieken die door allochtonen niet of nauwelijks wor
den gelezen. Ook komt het voor dat werkgevers verkeerde keu
zes maken in het aannemen van personeel, maar ik kan u verze
keren dat dit ook bij autochtonen gebeurt. Alleen na een te
leurstellende ervaring met een Groninger zegt geen werkgever 
"nooit meer Groningers", terwijl een soortgelijke ervaring met 
een allochtoon vaak de deur sluit voor alle andere allochtonen. 

Toch lukt het hier en daar wel degelijk om met enige extra aan
dacht allochtonen in dienst te nemen en te houden, ook binnen 
gemeentelijke apparaten. Uit een inventarisatie van Chan 
Choenni blijkt dat er op dit punt grote verschillen bestaan tus
sen gemeenten. Lang niet altijd worden verklaard die door 
verschillen in het percentage allochtonen binnen de gemeente
grenzen.(17) De hier geschetste problemen en barrières worden 
wel degelijk ook door de allochtonen ervaren. Sommigen, ook 
hooggeschoolden, vinden het moeilijk toegang te krijgen tot de 
inner circle van "ouwe jongens, krentenbrood" die in Nederland 
bestaat. Een Turkse respondente in het promotie-onderzoek van 
Helma Lutz drukte het zo uit: "Het lobby-circuit van de Neder
landers is heel sterk. En de Surinamers Jinteressant dat zij zich 

A.O. Venveij , Gelijke kOl/.se" voor oilochtollell op olllsi(lg?, i1/.: 
'Migrm" .ellstudies', 7 (1991) 1 , pp.2-14.. 
]. Vem.ort, 'Ais de boodscl,(//J m(L(Lr over~'oml; Alloclrlollell ell 
delaiUwlIllel', Utrecltt (LBR) , 1990. 
C. Choenni & T. V(llt der Zwall , De gemeeflte (lis wen"gever ill: 
'Niet a/lart m(Lor geïntegreerd', uUldelij~" Buret'lI Racismebeslrij
dil/g, Utreclrt , 1989. 

tegen hen afzet!, HE), die kennen het lobby-circuit veel beter dan 
wij. Wij moeten Turkse mensen hier stimuleren. Wij (de Turken, 
HL) zijn veel te bescheiden. Daar moet verandering in komen." 
De dame in kwestie heeft het wèl ver geschopt, maar zij blijft 
een eenzame uitzondering.(18) 

Naar een wettelijke regeling voor betere arbeidskansen 

De oplossing voor de hier geschetste problematiek wordt gewoon
lijk aangeduid met de verzamelnaam "positieve actie": het voe
ren van een bewust beleid om meer personen met bepaalde ken
merken in dienst te nemen. Positieve actie dient nadrukkelijk te 
worden onderscheiden van positieve discriminatie, waarbij de 
voorkeur wordt gegeven aan (bijvoorbeeld) allochtonen, ook als 
zij niet aan de gestelde norm voldoen. Uiteraard zijn ook allerlei 
tussenvormen denkbaar, waarop ik hier niet nader zal ingaan. 
In "Allochtonenbeleid" stelde de WRR dat de situatie van de 
minderheden in Nederland op de arbeidsmarkt en de vooruit
zichten op dit punt het nemen van bijzondere maatregelen in de 
vorm van positieve actie rechtvaardigen. Met dit voor ogen lan
ceerde de raad in 1989 een voorstel voor een Wet Bevordering 
Arbeidskansen, naar analogie van de Employment Equity Act 
die sinds 1986 in Canada van kracht is.(19) 
De Wet Bevordering Arbeidskansen kreeg destijds bij de presen
tatie van het WRR-rapport bijzonder veel aandacht: het voorstel 
werd onmiddellijk verguisd door de werkgevers, maar, met per
missie, ik denk dat ze het slecht begrepen C.q. wilden begrijpen. 
De werknemers waren in principe wel voor, maar vertoonden 
ook aarzelingen, terwijl de regering zich met enig verbaal geweld 
ook een gematigd voorstander verklaarde. Zij trok zich echter 
schielijk terug toen eind 1990 bleek dat werkgevers en werkne
mers het in de Stichting van de Arbeid eens waren gewor"den 
over een banenplan voor de etnische minderheden. 
Volgens dit plan zouden in vier tot vijf jaar 60.000 allochtonen 
aan werk moeten worden geholpen. Hoewel het plan tamelijk on
duidelijk was over de uitvoering, trad vervolgens een windstilte 
in van ongeveer een jaar, waarin werkgevers en werknemers het 
voordeel van de twijfel werd gegund. Wel vroeg de minister van 
Sociale Zaken, min of meer pro forma, nog advies aan de SER 
over de noodzaak van ondersteunende wettelijke maatregelen. 
De SER liet echter op zich wachten en stelde uiteindelijk begin 
1992 een wettelijke regeling voor zonder openbare rapporta
geverplichting. De angel was zo uit het Canadese/WRR-voorstel 
verdwenen. 
In januari 1992 publiceerde de Loontechnische Dienst de resul
taten van een onderzoek onder bedrijven, waaruit bleek dat 
vrijwel niemand op de hoogte was van het Stichtingsakkoord, 
laat staan ernaar handelde.(20) De werkgelegenheidssituatie 
van de minderheden was dan ook niet verbeterd. Voor de groot
ste drie oppositiepartijen, VVD, D66 en Groen Links, was dit het 
sein met een initiatief-wetsvoorstel te komen, dat in grote lijnen 
gelijk is aan het WRR-voorstel. Kort hierop kwamen de twee re
geringspartijen met een wetsvoorstel conform het veel gematig
der SER-voorstel. Interessant is dat de PvdA blijkens enkele re-

(19) . VOII der VeelI, 'Empioylllellt Equity: eell Wet bevorderill8' 
l,rbeids/'ilIllAell IIlwr CmU/dees lIlodel', 's-Gmvell/wge (IrM) 1990 
(20) Loolltechnische Die",,', '/Iet lichtÎ1,gsoJ.;koord over l' I"isclte 
mi"derlredell in de /Jraktijk', ',,-Gmvelliroge (JlfÎ1.islerie VOII ZW) , 
1992. 
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cente notities veeleer op de 
lijn van het oppositionele 
voorstel lijkt te zitten. Er 
staat ons ongetwijfeld een 
winter met interessante de
batten over deze thematiek te 
wachten! 

Juist vanwege de vele mis
verstanden die zijn gerezen, 
lijkt het me van belang op 
deze plaats nog eens toe te 
lichten wat de Wet Bevor
dering Arbeidskansen, zoals 
de WRR deze voorstelde, nu 
eigenlijk beoogt. Een dergelij
ke wet zou aan werkgevers 
van bedrijven met meer dan 
35 personeelsleden (de onder
grens voor ondernemingsra
den), zowel in de private als 
in de publieke sector, drie 
verplichtingen opleggen: 

"Vindt u het niet bijzonder, dat ik als Marokkaan zo'n typisch H oUands klusje doe ?" 
1. Het in overleg met werkne
mersvertegenwoordigers in-
ventariseren welke barrières binnen het bedrijf bestaan om meer 
allochtonen in dienst te nemen en aangeven hoe die barrières 
kunnen worden geslecht; 
2. Het jaarlijks opstellen van een plan om dit doel te verwezenlij
ken; 
3. Het jaarlijks in het openbaar rapporteren over de etnische sa
menstelling van het personeel. Deze laatste verplichting, indien 
over een reeks van jaren toegepast, kan een duidelijk beeld 
geven van de ontwikkelingen in het desbetreffende bedrijf. 
Alleen de laatste verplichting, de rapportageplicht, is formeel 
gesanctioneerd. Men dient dus te rapporteren, maar -anders dan 
velen denken- spreekt het voorstel op geen enkele manier van 
quota. Het einddoel is "evenredigheid", maar elk bedrijf mag dit 
doel zelf invullen. Dit is uiteraard afhankelijk van het aanbod 
van allochtone arbeidskrachten in de desbetreffende regio en be
drijfstak en van het gewenste opleidingsniveau. Dat is alles. De 
jaarlijkse rapportage is wel openbaar: politieke en belangenorga
nisaties, de media of anderen hebben zo desgewenst de mogelijk
heid bedrijven met elkaar op dit punt te vergelijken. En be
drijven die op notoire wijze dit segment van de arbeidsmarkt 
veronachtzamen kan eens naar hun beweegredenen worden ge
vraagd. Het is het openbare karakter van deze verplichting dat 
in het wetsvoorstel van de regering ontbreekt. 
Het introduceren van quota, in de zin van minimum aantallen 
allochtonen per bedrijf, lijkt niet erg zinvol. Elk bedrijf is immers 
anders qua personeelsbehoeften. Bovendien zijn er ook grote re
gionale verschillen: 5 procent allochtonen in Drenthe is heel 
veel, maar in Amsterdam is het veel te weinig. Uniforme regelin
gen zijn niet mogelijk en de consequentie zou een afzonderlijk 
personeelsplan voor elk bedrijf zijn, te controleren door de over
heid. Het behoeft geen betoog dat dit niet uitvoerbaar is en om 
principiële redenen in een markteconomie ook niet wenselijk is. 
Een Wet Bevordering Arbeidskansen biedt voorts een opstapje 

voor "contract compliance", eveneens bepleit door de WRR. Dit 
houdt in dat overheden bij het verlenen van opdrachten een 
voorkeur hebben voor bedrijven die een actief personeelsbeleid 
voeren ten behoeve van allochtonen. In een aantal gemeenten is 
en wordt hiermee reeds geëxperimenteerd. Regering en werk
gevers willen er vooralsnog absoluut niet van weten. 
Het streven naar een meer evenredige vertegenwoordiging van 
allochtonen in de ondernemingen staat of valt met de invoering 
van etnische registratie in enigerlei vorm: registratie naar ge
boorteplaats, naar nationaliteit dan wel zelfregistratie. Dit geldt 
trouwens ook ruimer, voor het minderhedenbeleid in het alge
meen. Elk beleid waarvan de doelgroep op den duur onvindbaar 
is, is gedoemd te mislukken. Gelukkig nemen de bezwaren tegen 
etnische registratie -op zichzelf begrijpelijk, gezien de herinne
ringen aan de Tweede Wereldoorlog-langzaam af. 
Werknemers en werkgevers bereikten eind 1991 na moeizaam 
overleg een akkoord hierover, dat in het vOOIjaar van 1992 even
wel weer op losse schroeven kwam te staan door een negatief ad
vies van de Registratiekamer. De Registratiekamer baseert haar 
afwijzing vooral op privacy-overwegingen. 

In mijn afweging van deze netelige, maar belangrijke zaak win

nen de voordelen het van de nadelen, al wil ik niet verhelen dat 
ook ik kanttekeningen plaats bij registratie van etnische her
komst. Niet uit het oogpunt van bescherming van de privacy 
(een probleem waarmee .autochtonen overigens veel meer 
worstelen dan allochtonen), maar wel omdat ik me afvraag hoe 
lang we ermee door moeten gaan wanneer het eenmaal gemeen
goed zal zijn. Zal een vierde generatie Surinamer nog steeds 
Surinamer zijn of als Surinamer (willen) worden gezien ? 
Misschien moeten we er maar van uitgaan dat een ècht suc
cesvol minderhedenbeleid etnische registratie op den duur weer 
overbodig maakt. 
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• 
Tripartisering 

Een van de zaken die mlJ m de carrousel rond de Wet 
Bevordering Arbeidskansen tot dusverre het meest heeft ver
baasd, is de houding van de belangrijkste betrokkenen de sociale 
partners en de overheid. De werkgevers zeggen niet te voelen 
voor verplichte indienstneming van minderheden, waarvan ove
rigens in geen der voorstellen sprake is. Tegelijkertijd klagen zij, 
althans in sommige bedrijfstakken, dat het zo moeilijk is om 
goed gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral in de grote ste
den blijkt dit een groeiend probleem te zijn. In Amsterdam is 
binnenkort de helft van de schoolbevolking allochtoon. Over en
kele jaren zal ook de helft van de nieuwe toetreders tot de lokale 
arbeidsmarkt daar allochtoon zijn. Omdat men kan hen toch niet 
stelselmatig kan negeren, is nu reeds een zekere "gewenning" 
nodig. Een Wet Bevordering Arbeidskansen zou hierbij goed 
kunnen helpen. 
Echter, de werkgevers zien er niet zo veel in, althans in de parti
culiere sector. Zij beschouwenminderheden beleid als een ver
antwoordelijkheid van de overheid. De overheid daarentegen 
beschouwt de hier geschetste problematiek toch primair als een 
kwestie van arbeidsmarktbeleid, dat, zoals bekend, in hoge mate 
de verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers. 
Slechts schoorvoetend en onder druk van de omstandigheden 
heeft de regering nu een wettelijke regeling' voorgesteld. 
De werknemersorganisaties hebben zich tot dusverre minder 
duidelijk geprofileerd dan de werkgevers en de overheid. Zij wa
ren in principe wel voor een wettelijke regeling, maar lieten hun 
voorkeur vallen toen deze voor de werkgevers onacceptabel 
bleek. Overigens is het opmerkelijk dat in Canada de reacties op 
de Employment Equity Act precies andersom zijn: daar zijn de 
werkgevers ervoor, omdat ze in "ethnic monitoring" een extra in
strument in zien voor een efficiënt personeelsbeleid en -beheer. 
De werknemers hebben daar veel grotere bezwaren omdat met 
een beroep op de wet soms gevestigde belangen van autochtone 
werknemers met een hogere anciënniteit worden doorkruist. 
Het typisch Nederlandse drama, waarbij werkgevers, werkne
mers en overheid elkaar telkens de hete aardappel lijken toe te 
schuiven, heeft tot een patstelling geleid die tot nu toe voort
duurt. De vraag die rijst warmeer men het geheel overziet, luidt 
of de tripartisering van de arbeidsbemiddeling voor de bestrij
ding van de werkloosheid onder minderheden wel zo'n gelukkige 
greep is geweest. Heeft de overheid hiermee niet een ver
antwoordelijkheid uit handen gegeven aan de sociale partners, 
waarvan de sociale partners juist vinden dat het een ver
antwoordelijkheid van de overheid is ? Ook in het rapport 
"Allochtonenbeleid", verschenen voordat de tripartisering een 
feit was, plaatste de WRR reeds kanttekeningen bij deze ontwik
keling. De raad zag voordelen in de versterkte regionale aanpak 
van de arbeidsbemiddelin~: juist op het punt van de minderhe
den zijn de regionale verschillen in Nederland enorm. De raad 
toonde echter enige aarzelingen over de bereidheid van werk
gevers en werknemers om zich daadwerkelijk in te zetten voor 
de lastige materie die het werkloosheidsvraagstuk onder de min
derheden nu eenmaal vormt. 
De raad lijkt op dit laatste punt vooralsnog gelijk te krijgen, ook 
nu het verdwijnen van bepaalde taboes rond minderheden de 
aanpak van deze problematiek iets gemakkelijker lijkt te hebben 
gemaakt. De overheid zou zich er meer bewust van moeten zijn 

dat zij in een getripartiseerde arbeidsbemiddeling niet slechts 
één van de drie partners is, maar dat zij daarbovenop als wet
gever en als behartiger van het "algemeen belang" ook haar ver
antwoordelijkheden dient te nemen. De in veel opzichten uit
zichtloze situatie waarin een deel van de etnische minderheden 
verkeert, rechtvaardigt stellig een krachtiger bemoeienis van de 
overheid, nationaal maar ook lokaal. 

Conclusie 

Het zal duidelijk zijn dat ik hoop dat er snel een Wet 
Bevordering Arbeidskansen komt volgens het "oppositionele 
model", desnoods eerst voor een proefperiode van vijf tot acht 
jaar. Niet omdat ik wettelijke regelingen per definitie beter zou 
vinden dan afspraken, maar wel omdat steeds duidelijker wordt 
dat alle alternatieven ontoereikend blijken. De zaak is te ernstig 
om deze aan behartigers van deelbelangen over te laten. Goede 
wil alleen blijkt niet voldoende. Nog langer wachten leidt alleen 
maar tot meer werkloosheid, meer marginalisering en scherpere 
maatschappelijke tegenstellingen. Een Wet Bevordering Ar
beidskansen is noodzakelijk maar niet voldoende om het werk
loosheidsprobleem onder minderheden op te lossen. Ook andere 
zaken zijn en blijven nodig, zoals scholing, zowel in het dagon
derwijs als op de werkplek, opvang van nieuwe immigranten, 
taalcursussen (ook voor vrouwen) en discriminatiebestrijding. 
Het feit dat Nederland immigranten toelaat schept verplichtin
gen voor alle betrokkenen: overheid, werkgevers en werknemers 
en last but not least ook voor de allochtonen zelf. Verplichtingen 
moet men kunnen nakomen, ook al zijn ze kostbaar. Zoals be
toogd, gaat de kost hier voor de baat uit. Natuurlijk is het mooi 
dat we door de immigratie een multi-culturele samenleving zijn 
geworden, maar daarvan alleen kunnen we niet leven. De be
langrijkste aanwinst van de immigratie is dat we potentiële 
werkkrachten erbij gekregen hebben, werkkrachten die we in de 
toekomst hard nodig zullen blijken te hebben om de gevolgen 
van ontgroening en vergrijzing in te tomen. Die we echter wel 
eerst zullen moeten scholen en vormen, zo goed als wij dat ook 
doen met de hier geboren autochtone werkkrachten. 
Om dit alles te kunnen bereiken zijn een mentaliteitsverande
ring bij de autochtone bevolking, goede (politieke) wil en veel 
geld vereist. Een krachtiger aanpak, die veel verder gaat dan de 
mooie woorden van het "Nationale Minderhedendebat" van de 
afgelopen maanden, zou een duidelijk signaal vormen aan de al
lochtonen dat de Nederlandse samenleving het serieus meent 
met hen èn met zichzelf. 

1I0a Elllzillger is hoogleraar sIu(/ies VOII de m"lli-plllische 
sOll/enlevillg 0011 de RUU. Tevens is "ij werh"a", IJij de l17elell
sclwppelijk(' Raml voor "et Regerillgsbeleid, IVoor hij desl.ijs 
secrelons /Vos 1'011 "pI project "Allochtollea beleid". 
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