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Van spreidingsbeleid naar 
verleidingsbeleid
Spreidingsbeleid is populair onder politici. Maar in de praktijk loopt het 
vaak stuk op een zekere weerbarstigheid in het gedrag van vrije burgers,  
constateren Thomas Schillemans en Stijn Verhagen. Bovendien: sociale 
menging is niet genoeg, interetnisch contact is waar het werkelijk om 
gaat. Een ‘politiek van de verleiding’ lijkt geboden om de groeiende kloof 
tussen autochtoon en allochtoon te dichten: ‘De overheid smeedt hier geen 
relaties tussen burgers, maar bepaalt mede de context waarbinnen relaties 
kunnen ontstaan.’

thomas schillemans & stijn verhagen

De toenemende etnische segregatie in wijken 
en scholen baart politici grote zorgen. Sinds de 
Fortuyn-revolte zijn alle politieke partijen als 
dominostenen omgegaan en zijn zij op zoek 
naar maatregelen tegen segregatie. Hoewel de 
verschillende partijen ongelijksoortige maatre-
gelen voorstellen, is het doel steeds gelijk: het 
zo goed en zo kwaad als dat gaat forceren van 
etnische menging. De vanzelfsprekendheid 
waarmee politici dat proberen laat echter onver-
let dat burgers in de praktijk niet altijd in staat 
en evenmin altijd geneigd zullen zijn om zich op 
‘andere’ groepen te oriënteren (ingroup favouri-
tism). Menging mag dan een politieke wenselijk-
heid zijn, de weg daarheen kent praktische en 
motivationele obstakels. De meeste burgers on-

dersteunen menging weliswaar met de mond, 
bijvoorbeeld wanneer in opinie-onderzoek naar 
hun mening wordt gevraagd, maar als het erop 
aankomt, stemmen zij met de voeten. Burgers 
beschouwen menging in algemene zin als na-
strevenswaardig, maar voor de eigen leefsituatie 
vooral als last of risico.
 In dit artikel stellen we dat beleidsmakers 
die proberen etnische menging af te dwingen, 
te weinig rekening houden met de preferenties 
en autonome beslissingsmacht van burgers.1 De 
voorkeuren en invloed van burgers doorkruisen 
de (goedbedoelde) beleidsintenties. Bij wijze 
van alternatief stellen we voor de aandacht te 
verplaatsen naar het verleiden tot menging. Of 
preciezer: naar het verleiden tot interetnisch 
contact. Het bevorderen van interetnisch contact 
is breder en ook relevanter dan het bevorderen 
van sociale menging. In het huidige beleid be-
staat er ons inziens een welhaast vanzelfspre-
kende voorliefde voor ‘menging’, alsof daarmee 
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ook automatisch de gewenste, nieuwe contacten 
zouden ontstaan, en alsof menging de enige 
manier zou zijn om contacten tussen burgers te 
realiseren.
 We zullen de segregatietrend in dit artikel 
eerst kort beschrijven en daarbij laten zien dat 
niet de segregatie sec problematisch is, maar wel 
één van haar effecten (de toenemende sociaal-
culturele afstand tussen bevolkingsgroepen). 
Ten tweede behandelen we de beleidsmaatrege-
len die thans worden genomen om de menging 
tussen bevolkingsgroepen af te dwingen. Op 
grond daarvan geven we aan dat de politiek on-
voldoende lijkt in te zien dat het geaggregeerde 
keuzegedrag van burgers een robuuste belem-
mering vormt voor het spreidingsbeleid. Tot slot 
ontvouwen we drie beleidsrichtingen die dat 
keuzegedrag van burgers wél verdisconteren. 
Samen duiden we deze maatregelen aan als een 
politiek van de verleiding.

groeiende afstand

De ruimtelijke concentratie van minderheden is 
de afgelopen jaren sterk toegenomen.2 Etnische 
concentratie is in de eerste plaats een grootste-
delijk verschijnsel, al doet het verschijnsel zich 
ook voor in de middelgrote steden. In Den Haag, 
Amsterdam en Rotterdam bestaat de bevolking 
inmiddels voor ongeveer eenderde uit niet-wes-
terse allochtonen. Zij wonen doorgaans ongelijk 
verdeeld over de verschillende wijken van de 
stad. Den Haag is de meest gesegregeerde stad 
van Nederland. Waar in de Schilderswijk maar 
liefst 85 procent van de bewoners niet-westerse 
allochtonen zijn, ligt dat percentage in Kijkduin 
niet hoger dan 2 procent.
 De ruimtelijke segregatie van minderheden 
heeft zich doorvertaald naar segregatie in het 
onderwijs. Het aantal concentratiescholen ¬ 
‘zwarte scholen’, in de volksmond ¬ is in de 
loop der tijd gestegen. Zwarte scholen zijn scho-
len waar minimaal 50% van de leerleerlingen 
afkomstig is uit minderheidsgroepen. In de vier 
grote steden is momenteel 47 procent van de 
scholen een concentratieschool. Op die scholen 

is er dus een meerderheid van minderheden 
ontstaan.
 De segregatie van minderheden roept perio-
diek het verlangen op naar menging van bevol-
kingsgroepen. Van oudsher wordt deze discussie 
in sociaal-economische termen gevoerd. De 
gedachtegang daarachter is dat gemengde wij-
ken en scholen een positieve uitwerking zouden 
hebben op de positie van de zwakkeren. Zij zou-
den zich kunnen optrekken aan de sterkeren en 
binnen deze groep positieve rolmodellen kun-

nen vinden. Waar geen menging plaatsvindt, 
zou het omgekeerde mechanisme werkzaam 
zijn. Zonder menging komen de zwakkeren 
volgens deze redenering in een negatieve spiraal 
terecht, met de ‘Amerikaanse toestanden’ in de 
stedelijke getto’s van de Verenigde Staten als 
vanzelfsprekend negatief referentiepunt.
 Toch blijkt uit onderzoek in Nederland stee-
vast dat concentratiewijken en concentratie-
scholen niet of nauwelijks een belemmerende 
uitwerking hebben op de sociaal-economische 
integratie van minderheden. Er is de laatste ja-
ren veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
ruimtelijke concentratie en sociaal-economi-
sche integratie van minderheden. Bekend is het 
onderzoek van de sociaal-geografen Musterd en 
Ostendorf,3 waarin nader wordt ingegaan op de 
verklarende factoren van de sociaal-economi-
sche positie van minderheden. Hun conclusie 
luidt dat persoonlijke kenmerken de voornaam-
ste bepalende factoren zijn voor de sociaal-eco-
nomische ontwikkeling van individuen en dat 
de etnische samenstelling van de buurt daarbij 
nauwelijks een rol speelt.

Menging is eerst en vooral een 
negatief ideaal. Het is weliswaar 
populair als middel tegen 
(achterstands-)problemen, maar 
het is voor burgers zelden een doel 
op zich
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 In het onderwijs noteren onderzoekers 
ongeveer dezelfde bevindingen. Verschillende 
onderzoeken laten zien dat de onderwijspresta-
ties op zwarte scholen weliswaar lager zijn dan 
op andere scholen, maar dat deze achterstand 
nauwelijks wordt verklaard door de etnische 
concentratie op zich.4 De relatief lage sociaal-
economische achtergrond van de kinderen op 
concentratiescholen verklaart de achterstand 
bijna volledig. 
 Waar er in sociaal-economisch opzicht dus 
geen sprake is van zogenoemde concentratie-ef-
fecten van de buurt en de school, en het veran-
deren van de samenstelling van de omgeving 
dus geen bijdrage levert aan de oplossing van 
deze integratieproblemen, tonen recente onder-
zoeken wél aan dat er sociaal-culturele buurtef-
fecten bestaan.5 De toenemende etnische con-
centratie is wat ons betreft vooral vanwege dit 
type effecten zorgelijk. Het blijkt dat met name 
Turken en Marokkanen de laatste jaren minder 
informele contacten met autochtonen zijn gaan 
onderhouden en vice versa. Dit wordt weliswaar 
vooral verklaard door de huwelijksmigratie, 
maar óók het gescheiden wonen van bevolkings-
groepen blijkt de sociaal-culturele afstand tus-
sen bevolkingsgroepen te vergroten. Met name 
de ‘kleine’ interetnische contacten worden er ne-
gatief door beïnvloed: allochtone bewoners van 
concentratiewijken hebben minder vaak ‘lichte 
vormen’ van contact met autochtonen dan bewo-
ners van gemengde wijken.
 De afnemende interetnische contacten gaan 
hand in hand met een verslechterende weder-
zijdse beeldvorming tussen autochtonen en met 
name islamitische minderheden.6 Vooral au-
tochtone lageropgeleiden, mannen en jongeren 
zijn de laatste jaren opvallend negatiever gaan 
oordelen over minderheden. Overigens geldt bij 
de klassieke minderheidsgroepen (Antillianen, 
Marokkanen, Surinamers en Turken) grosso 
modo hetzelfde, ware het niet dat het binnen 
deze groepen juist de hogeropgeleiden en de 
vrouwen zijn die een negatievere opvatting over 
autochtonen ventileren. Als autochtonen wordt 
gevraagd of ze minderheden als buren zouden 

willen hebben, antwoorden zij in meerderheid 
ontkennend. Als er naar hun toekomstverwach-
tingen wordt gevraagd in relatie tot minderhe-
den, dan zijn de meeste Nederlanders pessimis-
tisch.7

menging: doel of middel?

Tegen de achtergrond van de groeiende sociaal-
culturele kloof tussen bevolkingsgroepen pro-
beren lokale en nationale beleidsmakers de etni-
sche segregatie in wijken en scholen met sprei-
dingsbeleid te doorbreken. Naarmate de maat-
schappelijke bezorgdheid over de integratie van 
minderheden groeit, neemt ook de inventiviteit 
toe waarmee zij dat doen. De afgelopen twee jaar 
hebben alle politieke partijen grote en minder 
grote plannen voor (indirect) spreidingsbeleid 
gepresenteerd.8 Ook verschillende bewindslie-
den en lokale bestuurders hebben voorstellen 
gedaan om de etnische concentratie te bestrij-
den. Als altijd op dit terrein speelt de stad Rot-
terdam de eerste viool.9 In 2004 presenteerde 
het gemeentebestuur een veelbesproken agenda 
waarmee het de ruimtelijke segregatietrend in 
de stad wilde keren.
 Doorgaans wordt er geen directe spreiding 
op etnische grondslag bepleit (met uitzondering 
overigens van Rotterdam), omdat dit stuit op 
nationale en internationaalrechtelijke belem-
meringen. Op allerlei andere manieren wordt 
echter geprobeerd om hetzelfde effect te berei-
ken. Beleidsmakers trachten met behulp van 
criteria als inkomenshoogte, taalachterstand of 
het succesvol afgelegd hebben van een inbur-
geringsexamen te sturen in de ‘vrije’ woon- en 
schoolkeuzes van burgers. Ook overige indirecte 
spreidingsmaatregelen worden aangewend. 
Soms worden daarbij onorthodoxe keuzen ge-
maakt. De Utrechtse basisschool de Fakkel koos 
er bijvoorbeeld voor om een Dalton-school te 
worden, met als doel daardoor te ‘verwitten’.10

 In financiële zin concentreert het nieuwe 
spreidingsbeleid zich echter op het terrein van 
de stedelijke herstructurering, waarvoor het 
kabinet de komende vijf jaar maar liefst 1,4 
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miljard euro heeft gereserveerd. Het betreft 
dan het bouwen van duurdere koopwoningen 
in achterstandswijken of, zoals Wouter Bos 
onlangs in een motie bepleitte, het bouwen van 
meer betaalbare woningen in betere buurten en 
randgemeenten. ‘Integratie is ook met elkaar 
in een buurt wonen’, stellen de PvdA-Kamer-
leden Depla en Dijsselbloem in lijn daarmee 
in de Volkskrant van 8 maart 2005.11 Het is een 
stellingname die in PvdA-kringen overigens al 
decennialang goed beklijft. Reeds in 1946 wees 
de Rotterdamse studiegroep-Bos op het belang 
van gemeenschapsvorming op wijkniveau. 
Daarbij zou alles op Kinderwagenentfernung ge-
richt moeten zijn en zouden de verschillende 
bevolkingsgroepen, inkomensgroepen en leef-
tijdscategorieën gezamenlijk moeten wonen en 
leven.12 Dit ideaal van menging op buurtniveau 
was destijds, wat de ‘vreemdelingen’ betreft, ge-
richt op de integratie van Friezen, Brabanders en 
overige provincialen.13

 In de teksten van ministeries en politieke 
partijen valt met enige regelmaat de redenering 
te ontwaren dat burgers ‘eigenlijk’ liever in een 
gemengde wijk zouden wonen en dat ouders 
hun kinderen ‘in principe’ het liefst naar een 
gemengde school zouden willen brengen. Deze 
gedachtegang wordt onder meer onderbouwd 
met het argument dat minderheden uit concen-
tratiewijken de toestroom van extra minder-
heden naar hun wijk niet toejuichen. Sterker 
nog: ook zíj zouden liever in gemengde wijken 
wonen. Deze voorkeur lijkt te worden bevestigd 
door het verhuisgedrag van minderheden die 
op de maatschappelijke ladder zijn gestegen. Zij 
trekken, net als de autochtone middengroepen, 
in relatief grote aantallen weg uit de grote-stads-
wijken en vestigen zich in ruimere woningen in 
randgemeenten. Zo behoorde in 2003 67 procent 
van de naar Almere verhuisde Amsterdammers 
tot de etnische minderheden, waarbij het in be-
langrijke mate ging om Surinamers uit de mid-
denklasse.14

 Deze gegevens vormen echter maar één kant 
van het verhaal. Het belangrijkste manco in deze 
discussie is dat er onvoldoende onderscheid 

wordt aangebracht tussen de factor ‘achterstand’ 
en de factor ‘minderheid’. Zolang concentratie-
wijken in grote mate achterstandswijken zijn, 
met een overmaat aan sociale problemen en met 
meer criminaliteit en overlast dan elders, is het 
niet verwonderlijk dat minderheden liever niet 
in concentratiewijken wonen. Als burgers echter 
positieve associaties hebben bij hun woon- of 
leefomgeving, verdwijnt hun verhuisbehoefte. 
Zij zijn dan trots op het bijzondere karakter van 
hun buurt en zij zetten zich in voor het behoud 

van die bijzondere identiteit (als gegoede buurt 
bijvoorbeeld, of als Molukse buurt). Onderzoek 
naar woonvoorkeuren van mensen laat zien 
dat de keuze voor een bepaalde woonomgeving 
statusbepaald is.15 Wonen is een vorm van iden-
titeitsbeleving en mensen wonen graag in de 
buurt van mensen waarmee zij zich in positieve 
zin associëren. 
 Er bestaat een scherpe discrepantie tussen de 
sociaal-wenselijke antwoorden die burgers ge-
ven in enquête-onderzoeken en de beslissingen 
die zij nemen wanneer zij voor belangrijke 
keuzes staan, zoals het kopen van een huis of het 
kiezen van een school voor de kinderen. Mensen 
spreken zich in meerderheid uit voor menging 
maar in de praktijk stemmen zij met de voeten. 
Het geaggregeerde keuzegedrag van autochtone 
burgers bij de schoolkeuze van hun kind of bij 
het kopen van een huis leidt tot ‘witte vlucht’. 
De autochtonen trekken weg uit verkleurende 
wijken en verkleurende scholen. Het volgende 
citaat illustreert deze discrepantie treffend: 
‘Van tevoren had ik nooit gedacht dat ik zo zou 

De pogingen om spreiding af te 
dwingen rusten op een wankel 
fundament. Beleidsmakers enten 
het beleid te veel op het zeg- en 
te weinig op het doe-gedrag van 
burgers
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kiezen, maar nu ik merk dat het om mijn eigen 
kind gaat, denk ik, ik vind het toch wel lekker die 
witte school en allemaal hoogopgeleide ouders.’16 
Burgers zullen er met andere woorden ten dele 
voor kiezen om de goede bedoelingen van be-
leidsmakers letterlijk te ontvluchten ¬ of dat nu 
moreel verdedigbaar is of niet.
 Maar ook wanneer zij toch gemengd wonen 
of naar school gaan is sociale menging bepaald 
geen vanzelfsprekendheid. De herstructurering 
van wijken blijkt weliswaar van invloed te zijn 
op de bevolkingssamenstelling van wijken 
(wat de leefbaarheid van deze wijken soms ten 
goede komt), maar interetnische contacten ko-
men er slechts in beperkte mate voor. De witte 
middenklasse ouders uit gemengde wijken 
vervoeren hun kinderen op de achterbank van 
de auto naar school buiten de wijk, terwijl ze ook 
zelf voor werk, vrijetijdsvereniging of sociale 
contacten elders zijn. Hun ‘buurtgebruik’ blijft 
vaak beperkt tot wonen, eten en slapen. Contact 
met buurtgenoten hoort daar vaak niet bij, laat 
staan dat interetnische relaties in de gemengde 
wijk een bloeiend bestaan leiden.17 Spreiding 
vergroot weliswaar de statistische ontmoetings-
kans tussen allochtonen en autochtonen, maar 
leidt zeker niet automatisch tot sociale identifi-
caties. Evenmin monden kortdurende contacten 
vanzelf uit in duurzame en wederzijds bevredi-
gende sociale relaties.
 Burgers die zeggen menging te willen stimu-
leren, doen dat doorgaans dan ook niet omdat 
zij de afwezigheid van minderheden in hun 
eigen omgeving betreuren. Al zeker twintig jaar 
wil ongeveer de helft van de autochtone bevol-
king liever niet naast etnische minderheden 
wonen. Eerder is het zo dat zij de concentratie 
van minderheden verbinden aan tal van onge-
wenste maatschappelijke verschijnselen, die 
met behulp van sociale menging zouden moe-
ten worden opgelost. Zo bekeken is menging 
eerst en vooral een negatief ideaal.18 Menging 
is weliswaar populair als middel tegen (achter-
stands-)problemen, maar is voor burgers zelden 
een doel op zich.

een politiek van de verleiding

De conclusie die we uit het voorgaande trekken, 
is dat de pogingen om spreiding af te dwingen 
rusten op een wankel fundament. Beleidsma-
kers enten het beleid te veel op het zeg- en te 
weinig op het doe-gedrag van burgers.19 In een 
liberaal-democratische samenleving doorkrui-
sen burgers met hun ‘vrije’ vestigings-, onder-
wijs- en vrijetijdskeuzen de mengingsintenties 
van beleidsmakers. Bovendien is het bekend 
dat (middenklasse) burgers bij pogingen van de 
overheid om menging te forceren, juist extra ge-
stimuleerd worden om zich eraan te onttrekken. 
Zo leidde het bussing-systeem in de Verenigde 
Staten, dat scholieren met behulp van busver-
voer over de scholen in de stad verspreidde, 
tot een versnelde uittocht van middenklasse 
kinderen naar het private onderwijs. Het dese-
gregatiebeleid resulteerde zodoende in hyper-
segregatie!20

 Dit alles laat onverlet dat een samenleving 
waarin groepen volstrekt langs elkaar heen 
leven onwenselijk is. Dat de mogelijkheden 
voor een spreidingsbeleid beperkt zijn en dat 
verplichtende maatregelen in de praktijk onvol-
doende vrucht afwerpen, maakt de sociaal-cul-
turele kloof tussen minderheden en de omrin-
gende samenleving niet minder urgent. Als we 
daarom toch willen bevorderen dat burgers met 
verschillende culturele achtergronden contacten 
onderhouden, is het nodig om na te denken over 
de vraag hoe zij daartoe kunnen worden verleid.
 Deze vraag is omvangrijker dan het antwoord 
dat we kunnen geven. Niettemin presenteren 
we een drietal voorbeelden die onderdeel uit-
maken van een politiek van de verleiding. Deze 
voorbeelden sluiten beter aan bij de preferenties 
en het reële gedrag van burgers dan het huidige 
spreidingsbeleid en zij vergroten daardoor de 
kansen op interetnisch contact.

Leefbaarheid van wijken
Een eerste onderdeel van een politiek van de 
verleiding is het bevorderen van de leefbaarheid 
van achterstandswijken en het bestrijden van 
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overlast en verloedering. De vraag of mensen 
sociale relaties aangaan hangt in belangrijke 
mate af van de vraag of zij de ander vertrouwen. 
En die vraag kan niet los worden gezien van de 
kwaliteit van de publieke ruimte waarbinnen zij 
zich bewegen. 
 Sztompka definieert sociaal vertrouwen 
(trust) als de positieve inschatting die mensen 
maken van het toekomstig handelen van ande-
ren.21 Sociaal wantrouwen (distrust) is het om-
gekeerde daarvan. Achterstandswijken kampen 
echter vooral met wat Sztompka aanduidt als 
mistrust: de anonieme verhouding van burgers 
tot elkaar en de complete afwezigheid van ver-
wachtingen ten aanzien van de ander. Men weet 
het simpelweg niet en houdt zich bijgevolg voor 
de zekerheid afzijdig. Dit hangt samen met het 
hoge verloop van bewoners in achterstands-
buurten, waar soms gedeelten als ‘hotelstraten’ 
bekend staan. De kwaliteit van deze wijken is 
vaak laag. Bewoners zijn niet gemotiveerd om er 
(financieel) in te investeren. De buurt beschou-
wen zij als een tijdelijke plek om te wonen, 
namelijk tot het moment dat zij over de moge-
lijkheden en middelen beschikken om te verhui-
zen naar een kansrijkere (middenklasse-)buurt. 
Daar is het ‘samen leven’ natuurlijk ook niet 
altijd een groot feest, maar de praktijk wijst uit 
dat burgers er doorgaans betrekkelijk duurzame 
en hechte relaties onderhouden met elkaar, of op 
zijn minst met de eigen (koop-)woning.22 
 De overheid beschikt over betrekkelijk wei-
nig mogelijkheden om direct in de relatievor-
ming tussen burgers te interveniëren. Zij kan 
echter wél investeren in de kwaliteit, de orde en 
de leefbaarheid van de openbare ruimte waarin 
burgers elkaar kunnen ontmoeten. De over-
heid kan bijdragen aan een positieve spiraal in 
neergaande wijken, door te investeren in het 
straatbeeld, in scholen en andere publieke voor-
zieningen. Wittebrood en Van Beem conclude-
ren in een meta-analyse van effect-evaluaties, 
dat de aanwezigheid van ‘ogen’ in de straat de 
objectieve en subjectieve veiligheid van burgers 
in de publieke ruimte kan verbeteren.23 Zo blijkt 
de aanwezigheid van flatwachten of huismees-

ters in wooncomplexen een gunstig effect te sor-
teren op de (ervaren) veiligheid. Hetzelfde geldt 
voor ‘natuurlijke’ vormen van toezicht, zoals 
het verbeteren van de straatverlichting, en voor 
sommige vormen van formeel toezicht, zoals op 
maat gesneden politiesurveillances.
 Verder zullen de kaarten vooral moeten wor-
den gezet op het verbeteren van de levendigheid 
van de wijk, hoe triviaal dat wellicht ook klinkt. 
Een aantrekkelijk project is het meermaals posi-
tief geëvalueerde Thuis Op Straat (tos). Dit pro-

ject is in 1996 in Rotterdam opgericht en heeft 
het verbeteren van het speel- en leefklimaat in 
de openbare ruimte als doel.24 Onder leiding 
van de tos-baas kunnen kinderen (en ouders) 
dagelijks op het plein terecht voor spel, sport en 
andere activiteiten. Het directe effect van tos is 
dat de kinderen, vaak met uiteenlopende cultu-
rele en sociale achtergronden, gewoon een leuke 
middag hebben. Het indirecte effect is dat de 
openbare ruimte onder begeleiding wordt benut 
voor positieve activiteiten en dat ouders elkaar 
als buurtgenoten leren kennen. Dit verhoogt 
hun waardering van de buurt zeer, zo laten de 
evaluaties zien. 
 Volgens ons zou de overheid juist in der-
gelijke projecten meer kunnen investeren, te 
meer daar onderzoek heeft laten zien dat goede 
relaties in de buurt van groot belang zijn voor 
de veiligheidsbeleving van burgers.25 Pas als 
bewoners hun directe leefomgeving als positief 

Wanneer mensen elkaar leren 
kennen op basis van een gedeelde 
interesse of een gedeeld belang, 
zijn de voorwaarden voor 
duurzaam contact gunstiger dan 
wanneer zij elkaar leren kennen 
als leden van een al dan niet 
exotische groep van vreemden
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beoordelen en zij zich niet dagelijks storen aan 
dreiging en verloedering, zal immers het sociale 
vertrouwen kunnen ontstaan waarop sociale 
relaties gedijen.

Etniciteit overstijgende projecten
Het tweede onderdeel van een politiek van 
de verleiding vertrekt vanuit het gegeven dat 
burgers doorgaans niet ‘zomaar’ interetnische 
relaties aangaan. Als een kwart eeuw integra-
tiebeleid één ding heeft aangetoond is het dat 
bevolkingsgroepen bij elkaar brengen niet auto-
matisch betekent dat er tussen deze groepen ook 
interactie ontstaat. Hoewel het niet zo is dat de 
verschillende bevolkingsgroepen elkaar direct 
afwijzen, blijken autochtonen het meest om te 
gaan met autochtonen, Turken met Turken, Ma-
rokkanen met Marokkanen, et cetera. En dat is 
geen afnemende trend.26

 Veel integratieprojecten worden georgani-
seerd rondom het thema etniciteit. Het voor-
beeld bij uitstek is de multiculturele straatbar-
becue waar autochtonen en allochtonen met 
elkaar eten en zodoende leren begrijpen wat er 
‘anders’ is aan de ander. Voor het bevorderen 
van (beklijvend) interetnisch contact lijkt ons 
dat echter niet effectief, omdat het de bestaande 
scheidslijnen tussen groepen eerder bekrachtigt 
dan doorbreekt. Ook de islamdebatten in Rotter-
dam en de hoorzittingen van de commissie-Blok 
waren naar dit uitgangspunt van ontmoeting en 
kennisnemen georganiseerd. Naar onze mening 
kan de overheid zich beter richten op projecten 
die etniciteit proberen te overstijgen, doordat ze 
allochtonen en autochtonen op andere dan et-
nische gronden activeren,27 bijvoorbeeld omdat 
burgers bepaalde belangen of interesses delen, 
zoals de leefbaarheid van de straat, een gedeelde 
muziekvoorkeur of voorliefde voor het trappen 
tegen een voetbal. Deze gedeelde interesse biedt 
deelnemers een vanzelfsprekende basis voor 
interactie en collectief handelen. Terloops ¬ en 
dat is het neveneffect waar het ons hier om gaat 
¬ biedt deze georganiseerde interactie ook mo-
gelijkheden tot het ontwikkelen van een relatie 
rondom andere interesses.

 Er bestaan verschillende praktijken in de 
grote steden die impliciet of expliciet aansluiten 
bij deze redenering. Op brede scholen in ge-
mengde of gesegregeerde wijken kunnen kinde-
ren en ouders terecht voor onderwijs, maar ook 
voor bijvoorbeeld kinderopvang, sport, taalles of 
muziek. Allemaal zaken die in ieder geval niets 
met de etnische achtergrond van de betrokke-
nen te maken hebben en die hen aanspreken op 
mogelijke interesses of belangen. Hetzelfde zien 
we bij het reeds genoemde programma Thuis Op 
Straat, dat zich richt op het geven van een plek 
aan kinderen om te kunnen spelen en samen 
leuke dingen te doen. Ook een voetbalcompeti-
tie tussen scholieren uit verschillende Rotter-
damse wijken, bijvoorbeeld, of gemeenschap-
pelijke lesactiviteiten tussen een aantal (witte 
en zwarte) scholen, zoals in Enschede gebeurt, 
passen in dit idee. 
 Of deze georganiseerde ontmoetingen 
vervolgens leiden tot prettige en beklijvende 
contacten valt op voorhand niet te voorzien. 
Zeker is in ieder geval dat er een zekere mate 
van duurzaamheid en ordelijkheid moet zijn 
gegarandeerd. Om bij het voetbalvoorbeeld te 
blijven: een competitie biedt betere kansen dan 
een toernooi en zonder goede scheidsrechter en 
wedstrijdleiding wordt het niets. Zeker is ook 
dat deelnemers vaker niet dan wel vrienden zul-
len worden. Echter, wanneer mensen elkaar le-
ren kennen op basis van een gedeelde interesse 
of een gedeeld belang, zijn de voorwaarden voor 
duurzaam contact gunstiger dan wanneer zij 
elkaar leren kennen als leden van een al dan niet 
exotische groep van vreemden.
 

Sociaal-economische positieverbetering
Een laatste, maar niet minder belangrijk onder-
deel van een politiek van de verleiding vormt 
het voeren van een arbeidsmarktbeleid waar 
allochtonen (en autochtonen) van kunnen profi-
teren. Het verbeteren van de positie van etnische 
minderheden op de terreinen onderwijs, arbeid 
en inkomen is een doel op zich. Maar daarnaast 
blijken hoogopgeleide minderheden meer en 
vaak betere contacten met de autochtone ‘meer-
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derheid’ te hebben dan lageropgeleide min-
derheden, niet in het minst via het werk zelf. 
Hetzelfde geldt voor minderheden met een hoog 
functieniveau.
 Hoewel het dus goed zou zijn als minder-
heden zouden doorstromen naar gemiddeld 
genomen hogere opleidingen en functies, is hun 
arbeidsmarktpositie de afgelopen paar jaar snel 
verslechterd. De grote werkloosheid onder min-
derheden van de vroege jaren negentig is geluk-
kig verdwenen, maar de werkloosheid neemt, 
met name onder Turken en Marokkanen, in 
hoog tempo toe. Vooral zorgelijk is dat hogerop-
geleide minderheden er vaak niet in slagen om 
na hun opleiding een functie op corresponde-
rend niveau te verwerven. Door directe en indi-
recte discriminatie bij werving en selectie blok-
keert de instroom van etnische minderheden op 
de arbeidsmarkt.28 Bovendien verlaten etnische 
minderheden relatief vaker dan autochtone 
werknemers voortijdig de arbeidsorganisatie en 
stromen zij relatief veel minder snel dan autoch-
tonen door naar hogere functies.
 Opvallend genoeg heeft de regering de 
laatste jaren veel specifiek op minderheden 
gericht arbeidsmarktbeleid beëindigd, terwijl 
dit beleid niet onsuccesvol was.29 Een voorbeeld 
is het mkb-convenant, waarmee ruim 70.000 
werkzoekenden aan werk zijn geholpen en 
waarvan er bijna 62.000 tot de minderheden 
behoren. Ook de spag-projecten (Stimulerings-
Projecten voor Allochtone Groepen), waarmee 
via intensieve één-op-één-bemiddeling ruim 
2.200 minderheden met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt naar werk, scholing of een ander 
programma zijn geleid, zijn geschrapt. 
 Tegelijkertijd werd ook de Wet-samen (Wet 
Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden) 
afgeschaft. Deze wet verplichtte werkgevers om 
jaarlijks in een openbaar depot bij het cwi aan 
te geven hoeveel allochtonen bij hen in dienst 
waren en welke voornemens de organisatie had 
om een eventueel laag aandeel allochtonen in 
de toekomst te verhogen. De achterliggende 
logica was dat zo systematische discriminatie 
van minderheden op de arbeidsmarkt zichtbaar 

zou worden. Het gaat daarbij niet om bewuste 
buitensluiting van allochtonen, maar om de 
onbewuste patronen binnen een bedrijf die tot 
achterstelling van allochtonen kunnen leiden, 
bijvoorbeeld omdat veel vacatures vanuit de 
eigen kring worden vervuld. Dit is in indivi-
duele gevallen nauwelijks aantoonbaar ¬ de 
werkgever kan van geval tot geval gemakkelijk 
aangeven dat de gekozen autochtone kandidaat 
de beste was ¬ maar het kan wel statistisch aan-
nemelijk worden gemaakt. De registratie kan 
laten zien dat een werkgever opvallend weinig 
allochtone medewerkers in dienst heeft en 
kan leiden tot reflectie op de vraag waarom dit 
het geval is. Om dit effect te kunnen sorteren, 
moeten de gegevens echter wel periodiek wor-
den opgevraagd om werkgevers aan te spreken 
op opvallende scores.30 Dit gebeurde echter 
nauwelijks. Enerzijds kwam dit doordat de wet 
al snel een negatieve reputatie verwierf als ‘re-
gistratiewet allochtonen’.31 Anderzijds bleken 
maatschappelijke organisaties als vakbonden en 
minderhedenorganisaties weinig animo te heb-
ben om werkgevers tegen het licht te houden. 
Daardoor bleef het bij registratie alleen.
 Thans wordt in een tijd van een snel oplo-
pende werkloosheid onder minderheden een 
belangrijk deel van het op minderheden ge-
richte arbeidsmarktbeleid beëindigd. Dat is be-
treurenswaardig, ook al valt er op de effectiviteit 
van het oude beleid het nodige af te dingen. Het 
kabinet zou ons inziens duidelijker moeten aan-
geven dat het deze werkloosheidsstijging onder 
minderheden wil keren en zich harder moeten 
maken voor de kansen van minderheden op de 
arbeidsmarkt. Het herintroduceren van afge-
schaft beleid, eventueel in een nieuw jasje, helpt 
daarbij zeker. En passant zal dit ook resulteren in 
meer interetnische contacten.

tot slot

Sociale menging is sinds een aantal jaren een 
doel van beleidsmakers. De vraag of en hoe bur-
gers uit verschillende etnische groepen met el-
kaar omgaan wordt in belangrijke mate bepaald 
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door ‘vrije keuzen’ voor scholen, in de vrije tijd 
en op de woningmarkt. Beleidsmakers proberen 
menging te forceren en houden daarbij onvol-
doende rekening met de hindermacht die voort-
komt uit die (en laat het gezegd zijn: wenselijke) 
keuzevrijheid van alle burgers. Als alternatief 
bepleiten wij een politiek van de verleiding. De 
overheid smeedt hier geen relaties tussen bur-
gers, maar bepaalt mede de context waarbinnen 

relaties kunnen ontstaan. Dit kan zij doen op 
individueel niveau, door te investeren in onder-
wijs, arbeidsparticipatie en doorstroming. Dit 
kan zij doen in het publieke domein, door kwa-
liteit en leefbaarheid voorop te stellen, juist op 
kwetsbare plaatsen. En dit kan zij doen op inter-
actieniveau, door in te zetten op overstijgende 
interesses en belangen in plaats van gefixeerd te 
zijn op etniciteit.
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