
Handboek over integratie 
voor beleidsmakers en uitvoerders

 H
andboek over integratie | D

erde uitgave

Directoraat-generaal 
Justitie, vrijheid en veiligheid

Europese Commissie

Dit handboek biedt goede methoden en lessen uit de praktijk van 27 lidstaten, en andere 

immigratielanden, over de volgende thema's: Europese uitwisseling van informatie en 

goede methoden van aanpak; massamedia en integratie; bewustmaking en emancipatie 

van migranten; platforms voor dialoog; verwerving van de nationaliteit en de uitoefening 

van actief burgerschap; immigrantenjongeren, onderwijs en de arbeidsmarkt.

Het handboek is samengesteld in nauwe samenwerking met de nationale contactpunten 

voor integratie en is erop gericht de totstandkoming van een samenhangend Europees 

kader voor integratie te bevorderen door de uitwisseling van ervaring en informatie mogelijk 

te maken. Het handboek is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoerders op lokaal, regionaal, 

nationaal en EU-niveau.

Derde uitgave

N
E-32-09-134-N

L-C

9 7 8 9 2 7 9 1 3 5 1 9 4

ISBN 978-92-79-13519-4



Waar kunt u EU-publicaties krijgen?

Betaalde publicaties:

• bij de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• bij uw boekhandel onder vermelding van titel, uitgever en/of ISBN-nummer;

• rechtstreeks bij een van onze verkoopagenten.   
U vindt de contactgegevens op http://bookshop.europa.eu   
of u kunt ze per fax aanvragen op +352 2929-42758.

Gratis publicaties:

• bij de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  bij de vertegenwoordigingen en delegaties van de Europese Commissie. U vindt de contactgegevens op 
http://ec.europa.eu of u kunt ze per fax aanvragen op +352 2929-42758.



Handboek over integratie  
voor beleidsmakers  

en uitvoerders

Derde uitgave, april 2010



Dit handboek is geschreven door Jan Niessen en Thomas Huddleston van de Migratiebeleidsgroep 

namens de Europese Commissie (Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid).

Het kan worden gedownload van de website van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/

justice_home/ en van de Europese website over integratie www.integration.eu

Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu).

Bibliografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie.

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2010

ISBN 978-92-79-13519-4

doi:10.2758/18020

© Europese Unie, 2010

Reproductie is toegestaan mits de bron wordt vermeld.

© Ontwerp: Ruben Timman/www.nowords.nl

© Fotografie: MM Production/Corbis

Printed in France

Gedrukt op chloorvrij Gebleekt papier

Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw  
vragen over de Europese Unie

Gratis nummer (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*)  Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt, hebt u misschien geen toegang tot gratis 
nummers of kunnen kosten worden aangerekend.



Inhoud

Voorwoord 6

Inleiding 8

n	 Hoofdstuk 1: Europese uitwisseling van informatie  
en goede methoden van aanpak  13

1.1 Gerichte Europese samenwerking op het gebied van integratie 15

1.2 Het handboek belicht 21

n	 Hoofdstuk 2: Massamedia en integratie 25

2.1 Uitdagingen en kansen in de mediaomgeving 26

2.2 Een doeltreffende mediastrategie ontwikkelen 31

2.3 Meer diversiteit in de media tot stand brengen 38

 Conclusies 48

n	 Hoofdstuk 3: Bewustmaking en emancipatie van migranten 51

3.1 Bewustmaking: de opinie vormen en het publiek in beweging brengen 53

3.2 Capaciteit opbouwen en voor actie kiezen 71

 Conclusies 78

n	 Hoofdstuk 4: Platforms voor dialoog 81

4.1 Een platform opzetten en beheren: hindernissen nemen 84

4.2 Rollen voor een toonaangevende overheid of organisatie uit het  

maatschappelijk middenveld 102

 Conclusies 106



4 Handboek over integratie



n	 Hoofdstuk 5: Verwerving van de nationaliteit en de uitoefening  
van actief burgerschap 109

5.1 Begrippen en veelvoudige belangen in de gedeelde toekomst  

van een diverse samenleving 111

5.2 Het verwerven van de nationaliteit 116

5.3 Administratieve procedures die aanstaande burgers aanmoedigen 123

5.4 Van verwerving van de nationaliteit naar actief burgerschap bij oude  

en nieuwe burgers  131

 Conclusies 136

n	 Hoofdstuk 6: Immigrantenjongeren, onderwijsen de arbeidsmarkt 139

6.1 Het onderwijsstelsel verbeteren  140

6.2 Investeren in leerlingen 152

6.3 De overgang naar hoger onderwijs en de arbeidsmarkt vergemakkelijken 159

 Conclusies 169

Bijlage I — De gemeenschappelijke basisbeginselen voor  
het integratiebeleid van de Europese Unie 171

Bijlage II — Toetsingsinstrument voor integratie 173

Bijlage III — Nationale contactpunten voor integratie 177

Bijlage IV — Selectieve bibliografie 183

Legenda

Om het opzoekingswerk te vergemakkelijken, maakt het Handboek gebruik van kaders en 

de volgende symbolen:

* = Conclusie met vermelding van geleerde lessen

$ = Een voorbeeld van een goede methode van aanpak

Z = Een koppeling naar een website met meer informatie. Waar mogelijk werden deze 

koppelingen vermeld. Deze koppelingen waren actief toen deze tekst werd opgesteld, 

maar zijn intussen mogelijk gewijzigd.



6 Handboek over integratie

Voorwoord

Zeven jaar geleden hebben de staatshoofden en regeringsleiders er tijdens de Europese 

Raad van Thessaloniki bij de lidstaten op aangedrongen meer over integratie te praten, 

zodat zij van elkaar zouden kunnen leren. De Europese Commissie heeft samen met de 

nationale contactpunten voor integratie, deskundigen die regelmatig bijeenkomen, 

besloten een handboek van goede methoden op te stellen. 

Dit is de derde editie van het handboek. Er worden belangrijke onderwerpen in behandeld: 

„massamedia en integratie”, „bewustmaking en emancipatie van migranten”, „platforms voor 

dialoog”, „verwerving van de nationaliteit en de uitoefening van actief staatsburgerschap”, 

en „immigrantenjongeren, onderwijs en de arbeidsmarkt”. Bijna 600 deskundigen, die 

zowel de overheid als het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, hebben 

ruim 18 maanden aan deze onderwerpen gewerkt. Dat heeft geleid tot dit handboek vol 

inspirerende, concrete voorbeelden. Maar dit handboek is niet alleen het resultaat van het 

werk van deskundigen. Na zeven jaar, drie edities en veertien technische seminars waar 

honderden mensen bij betrokken waren, is een goed functionerend netwerk van praktijk-

mensen ontstaan. 

Niet alle problemen zijn verholpen, maar het handboek brengt ons weer een stap 

dichter bij gemeenschappelijke oplossingen. In de vorige edities zijn we ingegaan op 

inburgeringsprogramma's, participatie van de burgers, indicatoren, mainstreaming, 

huisvesting in een stedelijke omgeving, economische integratie, en bestuur op het 

gebied van integratie. Met deze derde editie zijn bijna alle punten behandeld die worden 

genoemd in de gemeenschappelijke basisbeginselen die in 2004 door de lidstaten zijn 

vastgesteld. 

De integratiegemeenschap blijft groeien. Vorig jaar is een forum geopend dat voor iedereen 

toegankelijk is — de European Website on Integration. Daar zijn honderden voorbeelden 

van goede methoden te vinden waaruit wij steeds nieuwe inspiratie kunnen opdoen en 

die vaak nieuwe, uitstekende ideeën en projecten opleveren. Sommige daarvan worden 

gefinancierd uit het Europees Integratiefonds. 
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Met deze derde editie van het handboek en de integratiewebsite is de eerste fase van de 

Gemeenschappelijke agenda voor integratie uit 2005 voltooid. Het Verdrag van Lissabon 

dringt aan op maatregelen om het optreden van de lidstaten ter bevordering van de 

integratie van onderdanen van derde landen aan te moedigen en te ondersteunen. Met 

het programma van Stockholm, ministersconferenties over integratie en discussies op het 

Europees integratieforum begint een dynamische periode van ons werk aan een gemeen-

schappelijk doel: het welzijn van alle burgers in een pluriforme samenleving. De Europese 

Commissie blijft zich daar volledig voor inzetten.

 Jonathan Faull,

 directeur-generaal

 DG Justitie, vrijheid en veiligheid

 Europese Commissie
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Inleiding

Het Handboek over integratie bevat goede methoden van aanpak en lering die is getrokken 

uit de ervaringen van beleidsmakers en praktijkmensen uit geheel Europa.  Aan de hand van 

concrete voorbeelden op de verschillende gebieden waarop de integratie van immigranten 

zich afspeelt, wordt in dit handboek een breder beleidsproces behandeld dat betrekking 

heeft op integratie in de Europese Unie (EU), met name de ontwikkeling van het Europese 

kader voor integratie.

Net zoals de eerdere uitgaven van het handboek, bevat de derde uitgave zowel „inhoudelijke” 

als „methodologische” onderwerpen. Het behandelt drie thematische onderwerpen en 

drie benaderingen van goed bestuur. In de hoofdstukken over de rol van de media, de 

verwerving van de nationaliteit en de uitoefening van actief burgerschap, en de ervaringen 

van immigrantenjongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt komen methoden van 

aanpak en lessen die men op deze gebieden heeft geleerd aan bod. In de hoofdstukken over 

de Europese uitwisseling van informatie en goede methoden van aanpak, bewustmaking en 

emancipatie, en platforms voor dialoog, worden de structuren en mechanismen onderzocht 

die worden gebruikt om succesvolle integratiestrategieën op alle beleidsterreinen te 

implementeren. De derde uitgave is gebaseerd op een reeks technische seminars onder 

voorzitterschap van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor integratie. Deze seminars 

vonden plaats in Wenen (november 2007), Parijs (november 2007), Athene (maart 2008), 

Dublin (mei 2008), Lissabon (november 2008) en Tallinn (februari 2009).

Een gezond en vitaal Europa streeft ernaar het welzijn van alle inwoners van zijn pluriforme 

samenlevingen voor de lange termijn veilig te stellen. Verschillende groepen immigranten 

zullen naar Europa blijven komen en er zich vestigen in de Europese samenlevingen die 

zelf allerlei veranderingsprocessen doormaken onder invloed van sociaaleconomische en 

demografische ontwikkelingen. 

Het integratiebeleid wil de maatschappelijke resultaten voor iedereen, na verloop van tijd, 

doen samenvallen. Daarvoor is de actieve betrokkenheid van alle burgers en inwoners 

met en zonder immigratieachtergrond nodig. Met hun kennis en vaardigheden kunnen ze 

bijdragen tot het sociale, economische, culturele en openbare  leven. 

Mensen ontwikkelen het vermogen om hun leven lang te leren en zijn in staat om 

verandering teweeg te brengen en integratie in de samenleving tot stand te brengen. 

Vergelijkbare rechten en verantwoordelijkheden en de openstelling van reguliere 

instellingen maken participatie mogelijk.

Inwoners met een migratieachtergrond kunnen problemen ondervinden in verband met 

hun afkomst, inburgeringsomstandigheden of discriminatie. Inwoners zonder migratie- 

achtergrond kunnen problemen ondervinden bij het samenwonen met hun nieuwe buren, 

inwoners net als zij, waarbij ze moeten wennen aan de grotere diversiteit van hun omgeving 

en de begrippen „burgerschap” en „participatie” een nieuwe invulling moeten geven. 
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Nieuwe regelingen voor actief burgerschap komen tot stand door hinderpalen uit de 

weg te ruimen en verder te bouwen op omstandigheden die maatschappelijke integratie 

bevorderen. Overheden, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector helpen 

zichzelf en het integratieproces als ze „lerende organisaties” worden. Ze verwerven intercul-

turele kennis en treden proactief op bij de aanpak van de veranderende behoeften, sociale 

dynamiek en het welzijn van hun steeds diverser wordende bevolking.

Hoofdstuk 1 verschilt van de andere hoofdstukken omdat het bespreekt hoe de uitwisseling 

van informatie en goede methoden van aanpak momenteel functioneert via de gerichte 

Europese samenwerking op het gebied van integratie. De voorbeelden van methoden van 

aanpak betreffen activiteiten op EU-niveau, geen nationale methoden. Het hoofdstuk verwijst 

naar de vaststelling van juridische normen en de verslaggeving over de implementatie 

daarvan. Het verwijst ook naar de bepaling van beleidsprioriteiten op Europees niveau en geeft 

een korte beschrijving van de belangrijkste elementen van de gemeenschappelijke agenda 

voor integratie zoals de Europese website over integratie en het Europees Integratieforum. 

Het beschrijft met name het ontstaan van het handboek en de drie reeksen technische 

seminars die zijn uitgemond in de drie uitgaven van het handboek voor beleidsmakers en 

uitvoerders. 

Hoofdstuk 2 handelt over de rol die de massamedia spelen bij de integratie van immigranten. 

In liberale democratieën die persvrijheid waarborgen, verstrekken de media informatie, 

voorlichting en amusement. De media functioneren als platform voor open en eerlijke 

communicatie over de positieve en negatieve kanten van de sociale werkelijkheid, 

waaronder migratie. Ze zijn een krachtig middel om de mentaliteit van een samenleving 

te beïnvloeden en informatie te verstrekken aan alle leden van de maatschappij, ook aan 

immigranten. Mediaorganisaties leren hoe ze kunnen inspelen op de behoeften van een 

steeds diverser publiek, hoe ze hinderpalen uit de weg kunnen ruimen en in hun beroep 

en organisaties mogelijkheden kunnen creëren voor mensen met een immigrantenach-

tergrond. Mediavakmensen, overheden, politici, het publiek,  maatschappelijke organisaties 

en particuliere ondernemingen kunnen hier allemaal een rol in spelen. Dit hoofdstuk schetst 

strategieën voor de ontwikkeling van de competenties van degenen die in de mediawereld 

bij integratie betrokken zijn.

Hoofdstuk 3 koppelt bewustmaking aan de emancipatie van migranten en ziet beide als 

benaderingen die elkaar aanvullen. Bewustmaking en emancipatie dragen beide immers 

bij tot het idee dat maatschappelijke integratie een tweerichtingsproces is van wederzijdse 

aanpassing door immigranten en het grote publiek. Via bewustmaking kunnen beleidsmakers 

en uitvoerders  het grote publiek een betere kennis van integratievraagstukken bijbrengen 

en het gevoeliger maken voor het welzijn van alle medeburgers. Bewustwording draagt bij 

tot emancipatie aangezien de betrokken groepen beter onderbouwde standpunten over 

diversiteit kunnen innemen en actiever meningen kunnen beïnvloeden. Emancipatie helpt 

immigranten zichzelf te helpen. Zij bouwt voort op de kennis die immigranten hebben 

van hun eigen behoeften en versterkt hun middelen en capaciteiten in die domeinen. 

Daardoor zijn immigranten en immigrantenorganisaties in staat om beter onderbouwde 
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keuzes te maken en zich in te zetten voor ruimer opgevatte acties die de integratiesituatie 

kunnen veranderen. Emancipatie draagt bij tot  bewustwording wanneer projecten de 

unieke vaardigheden van immigranten als bewustmakers leren onderkennen en hanteren. 

Emancipatie en bewustwording zorgen ervoor dat alle inwoners vaak met elkaar omgaan als 

vrijwilligers, binnen algemene instellingen en nieuwe partnerschappen van organisaties, en 

als burgers, door mee te werken aan de opstelling van het integratiebeleid en aan nieuwe 

vormen van lokaal en civiel burgerschap.

Hoofdstuk 4 behandelt platforms voor dialoog als een instrument om integratie tot stand te 

brengen. Ze bevorderen duurzaam wederzijds begrip en vertrouwen en kunnen conflicten 

tussen immigranten, inwoners, burgers met en zonder immigrantenachtergrond onderling, 

met elkaar en met de overheid voorkomen en oplossen. Dit hoofdstuk schetst elke stap 

in het opzetten en handhaven van een ad-hocplatform voor dialoog of een platform 

voor dialoog met een duurzamer karakter. Het gaat in op de praktische hindernissen die 

uitvoerders vaak moeten nemen en beschrijft welke bemiddelaarsrol er weggelegd is 

voor een vooraanstaande overheid of organisatie uit het maatschappelijk middenveld. 

Een succesvol platform leidt tot een open en respectvolle uitwisseling van standpunten 

en helpt de deelnemers, wanneer dit correct gebeurt, een gemeenschappelijke basis voor 

samenwerking te vinden om de behoeften van hun gemeenschap aan te pakken. Daar waar 

het platform voor dialoog eindigt, beginnen follow-upactiviteiten die nieuwe netwerken 

tussen mensen en organisaties op het terrein tot stand kunnen brengen en bij mensen het 

saamhorigheidsgevoel en de belangstelling voor het welzijn van hun buren versterken. 

Hoofdstuk 5 onderzoekt de verwerving van de nationaliteit vanuit een op de burger 

gerichte aanpak van integratie. Immigranten die hun toekomst zien liggen in een land, 

hebben er belang bij om in dat land te verblijven met dezelfde rechten, verantwoorde-

lijkheden en kansen als alle andere inwoners. Lidstaten van de EU die immigratielanden 

worden, hebben belang bij de volledige sociaaleconomische en politieke insluiting van 

immigranten door de naturalisatiepercentages van ingeburgerde inwoners van de eerste 

generatie te verhogen en door de verwerving van de nationaliteit voor hun kinderen die 

in het land geboren zijn te garanderen. Enkele hinderpalen in de conventionele nationali-

teitswetgeving die momenteel onbedoeld leiden tot de uitsluiting of ontmoediging van 

aanvragers van de nationaliteit worden onderkend en uit de weg geruimd. Onderdelen 

van de administratieve procedure die het proces naar alle waarschijnlijkheid vertragen of 

verstoren worden beperkt. Dit leidt tot een grotere doeltreffendheid in de uitvoering en 

een grotere tevredenheid over deze service bij de burgers-in-spe. Eén onderdeel dat de 

procedures in verschillende lidstaten vergemakkelijkt en dat een hogere prioriteit heeft 

gekregen is een grotere betrokkenheid en belangstelling van het grote publiek. Na de 

verwerving van de nationaliteit zal het aanmoedigen van actief burgerschap bij nieuwe 

en oude burgers ertoe leiden dat ze samen vorm geven aan de toekomst van een diverse 

samenleving.  Actief burgerschap vormt de schakel tussen de verschillende identiteiten van 

de leden van de samenleving en stelt hen in staat om een volwaardige bijdrage te leveren 

aan het economische, sociale, culturele, civiele en politieke leven van het land.
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Hoofdstuk 6 bespreekt uiteenlopende strategieën om het opleidingsniveau van immigran-

tenjongeren te verhogen en om hun resultaten op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Uitvoerders leren hoe ingrijpend vooroordelen in het onderwijsstelsel of individuele 

sociaaleconomische factoren en taalkennis kunnen inwerken op de kansen en uitdagingen 

waarmee mensen met een migratieachtergrond worden geconfronteerd in elk stadium van 

hun opleiding, van kleutertijd tot  jongvolwassenheid. Maatregelen kunnen de capaciteiten 

verbeteren van de jonge immigranten zelf en van de reguliere instellingen die tegemoet 

dienen te komen aan de leerbehoeften van àlle studenten, met of zonder immigrantenach-

tergrond. In combinatie met een krachtig intercultureel onderwijs bevordert deze aanpak 

nieuwe en bredere vormen van participatie in steeds diverser wordende scholen en hun 

gemeenschappen.  Een kwalitatief beter,  doeltreffender en toegankelijker onderwijs 

en betere scholing biedt immigranten meer en betere carrièremogelijkheden die de 

economische concurrentiekracht en sociale cohesie van een land ten goede komen.
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Hoofdstuk 1
Europese uitwisseling van informatie 
en goede methoden van aanpak 
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Europese uitwisseling van informatie en goede methoden van aanpak 

Immigratie en integratie is een thema dat vroeger een relevant onderwerp was voor 
enkele gespecialiseerde betrokkenen maar intussen is uitgegroeid tot een vraagstuk 
dat bovenaan de agenda prijkt van talrijke organisaties van uiteenlopende aard. 
Nationale en subnationale beleidsmaatregelen op tal van integratiedomeinen 
worden in toenemende mate beïnvloed door beslissingen die op het niveau van 
de EU worden genomen. De opstelling van EU-beleidsmaatregelen is soms een 
langdurig en ingewikkeld proces waarbij de nationale overheden, het maatschap-
pelijk middenveld en de instellingen van de EU in verschillende mate betrokken 
zijn. De Europese Commissie speelt een centrale rol, vaak als initiatiefnemer en als 
coördinator. Om inzicht te krijgen in hun eigen situatie moeten beleidsmakers en 
uitvoerders op lokaal, regionaal en nationaal niveau weten hoe beleidsmaatregelen 
vorm krijgen op Europees niveau en moeten ze in staat zijn om deel te nemen aan 
Europese samenwerkingsmechanismen. 

Het eerste deel van dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de manier waarop de gerichte 

Europese samenwerking op het gebied van integratie momenteel functioneert. In de 

Europese communautaire wetgeving worden normen ingesteld op gebieden die van grote 

invloed zijn op de integratie van immigranten. De juridische samenwerking inzake integratie 

ontwikkelt zich samen met nieuwe politieke verbintenissen en technische samenwerking. 

In een door de Europese Commissie gecoördineerd kader draagt een gestructureerde 

uitwisseling van informatie tussen de nationale contactpunten voor integratie (NCPI) en 

de Commissie bij tot de vergaderingen van de voor integratie verantwoordelijke ministers. 

Hun conclusies bepalen de prioriteiten voor nieuwe gebieden van Europese samenwerking 

die zullen worden uitgevoerd en gefinancierd via projecten van diverse betrokkenen en 

lokale, regionale en nationale overheden in heel Europa. 

Ingaan op de bredere context van het mainstreamen van integratie van immigranten op 

EU-niveau ligt buiten het bestek van dit hoofdstuk. Dit onderwerp werd in 2005 behandeld 

in de mededeling van de Commissie inzake een gemeenschappelijke agenda voor integratie. 

Andere Europese samenwerkingsdomeinen hebben bijvoorbeeld de integratie van diverse 

immigrantencategorieën, waaronder vluchtelingen, op het vlak van cultuur, onderwijs, 

werkgelegenheid, ondernemerschap, gelijke kansen, gezondheid, meertaligheid, publieke 

opinie, onderzoek, sociale integratie en stedelijk beleid ter hand genomen. Bovendien 

ontplooien twee bureaus die onafhankelijk zijn van de EU relevante werkzaamheden voor 

de integratie van immigranten: het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, dat 

is gevestigd in Wenen en dat voortkomt uit het voormalige Europees Waarnemingscentrum 

voor racisme en vreemdelingenhaat, en de Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden in Dublin.

Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft de drie reeksen technische seminars die zijn 

uitgemond in de drie uitgaven van het Europees Handboek over integratie voor beleidsmakers 

en uitvoerders. Aan de hand van concrete voorbeelden op de verschillende gebieden waarop 

de integratie van immigranten zich afspeelt, draagt dit handboek bij tot een breder proces 

dat betrekking heeft op de ontwikkeling van het Europese kader voor integratie. 
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Z

Z

Z

1.1 Gerichte Europese samenwerking op het gebied  
van integratie

In het voorbije decennium zijn de nationale overheden van de EU-lidstaten verbintenissen 

aangegaan om de bevoegdheden en de werkprogramma's van de Europese instellingen 

inzake de integratie van onderdanen van derde landen die legaal in de EU verblijven, uit 

te breiden. 

Normen

In het kader van het in 1997 gesloten Verdrag van Amsterdam kreeg de EU een grotere 

rechtsbevoegdheid op de gebieden van vrijheid, veiligheid en recht. Toen het Verdrag in 

1999 in werking trad, kwamen de lidstaten krachtens de conclusies van de Europese Raad van 

Tampere overeen dat een krachtiger integratiebeleid erop gericht zou zijn om immigranten 

van buiten de EU die legaal in een EU-land verblijven een behoorlijke behandeling te 

garanderen. De lidstaten zouden voor deze onderdanen uit derde landen rechten en 

plichten waarborgen die zo nauw mogelijk aansloten bij die van EU-burgers. Bovendien 

zou hun de kans worden geboden om de nationaliteit van het land te verkrijgen. 

Er werd communautaire wetgeving aangenomen die Europese normen vaststelde in 

bepaalde domeinen die van invloed zijn op de integratie. 

Er werden twee wetten aangenomen die van invloed zijn op de integratie van immigranten, 

namelijk: 

Richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:NL:HTML

Richtlijn 2003/109/EG van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten 

onderdanen van derde landen

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:NL:HTML 

Namens de Europese Commissie deed het Odysseus Network of Academic Experts 

(Odysseus Netwerk van academische experten) onderzoek naar de tenuitvoerlegging van 

deze richtlijnen. De verslagen zijn gepubliceerd op:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Voorts werden er twee rechtsinstrumenten tegen racisme aangenomen, namelijk:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:en:NOT
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html
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Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 (de richtlijn gelijke behandeling ongeacht ras) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:NL:HTML 

Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 (de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en 

beroep)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:NL:HTML 

Het Netwerk van onafhankelijke juridische deskundigen op het gebied van discriminatie-

bestrijding van de Europese Commissie verstrekt de Commissie en de lidstaten advies en 

bijstand over de omzetting en tenuitvoerlegging van deze twee rechtsinstrumenten. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=nl

Prioriteiten

Ook de nationale overheden, die de Europese samenwerking benutten om gemeenschap-

pelijke prioriteiten voor actie overeen te komen, zijn politieke verbintenissen aangegaan. 

In het kader van de conclusies van de Raad van 2004 namen de lidstaten de gemeen-

schappelijke basisbeginselen voor het integratiebeleid van immigranten aan. Deze zijn 

opgenomen in bijlage 1.

De gemeenschappelijke basisbeginselen hebben tot doel: 

de lidstaten bij te staan bij het formuleren van het integratiebeleid door hun een •	

eenvoudige, niet-bindende leidraad te bieden aan de hand waarvan zij hun eigen 

inspanningen kunnen beoordelen en evalueren;

de lidstaten een basis te bieden van waaruit zij kunnen onderzoeken hoe de Europese, •	

nationale, regionale en lokale overheden met elkaar in wisselwerking kunnen staan voor 

de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het integratiebeleid; 

de Raad bij te staan bij het nadenken over en, na verloop van tijd, het overeenkomen •	

van mechanismen en maatregelen op EU-niveau tot ondersteuning van de nationale en 

lokale inspanningen voor het integratiebeleid.

Met het oog op Europese samenwerking worden nieuwe politieke verbintenissen 

aangegaan en prioriteiten vastgesteld op elke Europese conferentie van de voor integratie 

verantwoordelijke ministers. Daarvan werden er drie gehouden, namelijk in Groningen 

(2004), Potsdam (2007) en Vichy (2008). De volgende conferentie zal in 2010 plaatsvinden 

onder het Spaanse voorzitterschap. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=en
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Technische samenwerking

De technische samenwerking voor integratie werd opgezet in het kader van het „Haags 

programma”, het vijfjarenwerkprogramma dat door de EU-lidstaten overeengekomen is 

voor nauwere samenwerking ter versterking van de ontwikkeling van een gemeenschap-

pelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Op dit vlak zal een nieuwe impuls worden 

gegeven met het „Programma van Stockholm” voor 2010 tot 2014. 

De mededeling van de Commissie „Een gemeenschappelijke agenda voor integratie” uit 

2005 was het eerste antwoord van de Commissie op de vraag naar een coherent Europees 

kader voor integratie. De instelling van Europese samenwerkingsmechanismen voor 

betrokkenen om ervaringen en informatie uit te wisselen over de nationale grenzen heen, 

zou de lidstaten aanmoedigen om de gemeenschappelijke basisbeginselen in de praktijk 

te brengen en hun integratie-inspanningen op te voeren. De mechanismen die in dit 

hoofdstuk worden opgesomd zijn de hoekstenen van dit kader. 

In 2002 werden de nationale contactpunten voor integratie (NCPI) samengebracht als 

een intergouvernementeel netwerk op EU-niveau voor de informatie-uitwisseling tussen 

vertegenwoordigers van de nationale, voor integratie verantwoordelijke ministeries en de 

Europese Commissie. Het netwerk streeft ernaar de technische samenwerking operationeel 

te maken en te verbeteren, gemeenschappelijke doelstellingen af te bakenen, doelen 

en ijkpunten te bepalen en de coördinatie tussen het nationale en Europese beleid te 

versterken. 

De Commissie heeft de informatie-uitwisseling gestructureerd en verschillende vergelijkende 

publicaties uitgegeven over het integratiebeleid en methoden van aanpak over de gehele 

EU. Haar drie jaarverslagen over migratie en integratie in Europa bevatten voornamelijk 

door de NCPI's verstrekte informatie over het immigratiebeleid en immigratiestatistieken 

en over de uitvoering van de gemeenschappelijke basisbeginselen voor integratie. De 

handboeken over integratie voor beleidsmakers en uitvoerders vormden de voornaamste 

aanzet voor de door de NCPI's bevorderde uitwisseling van informatie en methoden van 

aanpak. 

 De Europese Website voor integratie tilt deze gestructureerde uitwisseling van informatie 

naar een hoger niveau. De website is er voor alle betrokkenen en biedt een publiek 

„doorgeefluik” voor de uitwisseling van informatie en methoden van aanpak tussen alle 

lidstaten en bestrijkt alle dimensies van integratie. De site is bedoeld om integratiebeleid 

en -methoden te bevorderen door succesvolle strategieën uit te wisselen en samenwerking 

tussen overheden en maatschappelijke organisaties in de hele EU te ondersteunen. De 

website is voor iedereen toegankelijk en biedt de bezoekers de gelegenheid om goede 

methoden van aanpak uit te wisselen, subsidiemogelijkheden te ontdekken en project-

partners te zoeken, om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen op 

Europees, nationaal en lokaal niveau en in contact te blijven met leden van de integratie-

gemeenschap in de EU. Door te fungeren als een brug tussen integratiebeleidsmakers en 

uitvoerders leidt de Europese Website voor integratie tot „Integratie in je vingertoppen”, een 
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instrument dat inhoud van hoge kwaliteit uit geheel Europa aanbiedt en de gemeenschap 

van integratie-uitvoerders laat groeien. 

Op de website (www.integration.eu) vindt u onder meer:

een verzameling innoverende „goede methoden van aanpak” op het gebied van  —

integratie, gepresenteerd op een overzichtelijke en onderling vergelijkbare wijze: deze 

methoden zijn afkomstig van Europese en nationale projecten, lokale overheden en 

maatschappelijke organisaties. Ze zijn verzameld met behulp van een gemeenschap-

pelijke sjabloon zodat ze gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden;

ontwikkelingen op EU-niveau, zoals nieuwe richtlijnen van de EG, besluiten van de  —

Raad, mededelingen van de Commissie; 

informatiedossiers per land, met de recentste informatie over regelgeving en  —

beleidsprogramma's; 

instrumenten, zoals het „vind een projectpartner”-instrument, dat het opbouwen van  —

netwerken en de ontwikkeling van gezamenlijke projecten aanmoedigt. Dit gaat van 

basisinformatie over organisaties die werkzaam zijn op het terrein van integratie tot 

een lijst van mensen die op de website geregistreerd staan en hun gegevens graag 

uitwisselen;

informatie over financieringsmogelijkheden: actuele informatie is een belangrijke  —

eis van potentiële websitegebruikers. De website brengt informatie bijeen over de 

uiteenlopende subsidiemogelijkheden die de Europese Commissie beschikbaar stelt 

voor uitvoerders en geeft de financieringsprogramma's van de lidstaten en particuliere 

stichtingen meer bekendheid;

een zeer uitgebreide documentatiebibliotheek met rapporten, beleidsdocumenten,  —

regelgeving en effectbeoordelingen;

discussieforums: het gemodereerde onlineforum biedt samenvattingen van publicaties  —

zodat de abonnees meteen kunnen zien wat er is toegevoegd en snel kunnen beslissen 

of ze daarop willen reageren;

nieuwsberichten en een evenementenkalender die regelmatig geactualiseerd worden:  —

een regelmatig e-mailbericht vestigt de aandacht op nuttige achtergrondinformatie en 

casestudy's die relevant zijn voor actuele gebeurtenissen;

een repositorium van links naar externe websites. —

De website werd door de Europese Commissie gelanceerd tijdens de eerste bijeenkomst van 

het Europees Integratieforum in april 2009. Het forum wordt ontwikkeld in samenwerking 

met het Europees Economisch en Sociaal Comité, dat een verkennend advies heeft 

opgesteld over de rol van het maatschappelijk middenveld bij de bevordering van het 

integratiebeleid.

Het forum vormt een overlegmechanisme tussen het maatschappelijk middenveld en 

de Europese Commissie. De Gemeenschappelijke agenda van de EU bevestigde dat een 

groots opgezette aanpak van het integratiebeleid een grotere betrokkenheid op EU-niveau 

http://www.integration.eu/
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vereist van de actoren van alle bestuurlijke niveaus. Het forum is een van de instrumenten 

waarmee de maatschappelijke organisaties bij dit proces worden betrokken. 

Een soortgelijk proces op stedelijk vlak, Integrating Cities, heeft de Europese Commissie 

samengebracht met Eurocities, het netwerk van grote Europese steden. De reeks jaarlijkse 

conferenties slaat bruggen tussen de vele bestuurlijke niveaus en levert nieuwe ideeën op 

voor de praktische uitvoering van de gemeenschappelijke basisbeginselen. 

www.inticities.eu/ 

Het Europees Integratieforum zal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld 

de kans bieden hun stem te laten horen in verband met integratievraagstukken, in 

het bijzonder betreffende de EU-agenda voor integratie, en zal ervoor zorgen dat de 

Commissie een proactieve rol speelt in de discussies. Het forum zal meerwaarde bieden als 

een aanvullende bron van overleg en informatie, als instrument voor de uitwisseling van 

expertise en het opstellen van aanbevelingen. De gemeenschappelijke basisbeginselen 

voor integratie zullen de leidraad vormen voor de activiteiten van het forum. 

Op de ministersconferenties van Potsdam en Vichy hebben de lidstaten „Europese 

modules” goedgekeurd als een nieuwe manier om de uitwisseling van informatie en 

goede methoden van aanpak verder te ontwikkelen. Modules voor thematische integratie-

vraagstukken zijn bedoeld als praktische instrumenten om beleidsmakers en uitvoerders 

te helpen. De resultaten kunnen gebaseerd zijn op normen, ijkpunten, intercollegiale 

toetsingen en andere instrumenten die tot hun beschikking staan en leiden tot nuttige 

praktische aanwijzingen voor succesvolle uitvoering. Ze vormen een manier om de 

werkzaamheden die reeds werden uitgevoerd in het kader van de diverse vormen van 

Europese samenwerking inzake integratie, waaronder de drie uitgaven van het handboek, 

in het middelpunt te plaatsen en verder uit te werken. 

Een van de belangrijkste prioriteiten voor toekomstige samenwerking inzake integratie-

beleid is de ontwikkeling van beoordelings- en toetsingsinstrumenten. Beleidsmakers 

kunnen ervoor zorgen dat hun integratiebeleid gebaseerd is op de praktijk en op bewijs-

materiaal door effectbeoordelingen, zelfbeoordelingen en intercollegiale toetsingen 

uit te voeren en door informatie te verzamelen over de publieke opinie en de moeilijk te 

achterhalen opinie van migranten. Daartoe kunnen indicatoren worden aangewend.

Gemeenschappelijk basisbeginsel 11 roept op tot de ontwikkeling van „indicatoren en 

evaluatiemechanismen (…) voor bijstelling van het beleid, evaluatie van de vorderingen 

bij de integratie, en voor een doeltreffende informatie-uitwisseling.” Dit gemeenschap-

pelijk basisbeginsel geeft uiting aan de behoefte aan instrumenten en maatstaven die de 

overheid beter in staat kunnen stellen om de relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid, 

duurzaamheid en invloed van het beleid en de methoden van aanpak te beoordelen. Door 

de toenemende roep op EU-niveau naar op indicatoren gebaseerde evaluaties werden 

nieuwe financieringsmogelijkheden voor vergelijkende indicatoren en beoordelingskaders 

http://www.inticities.eu/
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in het leven geroepen. De voorbije vijftien jaar heeft de Europese Commissie steun verleend 

aan een half dozijn onderzoeksprojecten over de diverse indicatorentypes en aan haalbaar-

heidsstudies over de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees toetsingskader.

Specifieke financiële instrumenten

Prioriteiten in verband met integratie zijn tot uiting gekomen in verschillende algemene 

financiële programma's zoals het Europees Sociaal Fonds, evenals op het gebied van 

stedelijke ontwikkeling, onderwijs en cultuur. Wat het gerichte integratiebeleid voor legaal 

toegelaten onderdanen van derde landen betreft, concentreerde de eerste financierings- 

ronde zich op de transnationale maatregelen van het INTI-programma (van 2003 tot 

2006 werd 18 miljoen EUR besteed aan 64 projecten). Deze projecten droegen bij tot de 

ontwikkeling van de technische samenwerking doordat ze de dialoog met het maatschap-

pelijk middenveld bevorderden, de methoden van aanpak evalueerden en netwerken op 

EU-niveau oprichtten. Sinds 2007 financiert het Europees Fonds voor de integratie van 

onderdanen van derde landen (825 miljoen EUR voor 2007-2013) de jaarprogramma's van 

de lidstaten, (93 % van de totale begroting) evenals  communautaire maatregelen (7 %). 

De algemene doelstelling van het Integratiefonds is steun te verlenen aan de inspanningen 

van de lidstaten om onderdanen van derde landen in staat te stellen te voldoen aan de 

voorwaarden voor verblijf en hun integratie in Europese samenlevingen te vergemak-

kelijken. Daartoe draagt het Integratiefonds bij tot de ontwikkeling en uitvoering van 

nationale integratiestrategieën voor alle maatschappelijke aspecten, in het bijzonder door 

rekening te houden met het beginsel dat integratie een dynamisch tweerichtingsproces is 

van wederzijdse aanpassing door zowel de immigranten als de eigen onderdanen van de 

lidstaten.

Volgens artikel 3 van de beschikking, moet het Integratiefonds bijdragen tot de verwezen-

lijking van de volgende specifieke doelstellingen:

vergemakkelijking van de uitwerking en toepassing van toelatingsprocedures die •	

relevant zijn voor het integratieproces van onderdanen van derde landen, en dit 

ondersteunen;

ontwikkeling en uitvoering van het integratieproces van nieuwkomers uit derde landen •	

in de lidstaten;

vergroting van de capaciteit van de lidstaten om hun beleid en maatregelen voor de •	

integratie van onderdanen van derde landen te ontwikkelen, uit te voeren, te monitoren 

en te evalueren;

uitwisseling van informatie, optimale methoden van aanpak en samenwerking in en •	

tussen de lidstaten bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van hun 

beleid en maatregelen voor de integratie van onderdanen van derde landen.
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1.2 Het handboek belicht

Het idee om een Europees handboek over integratie samen te stellen ontstond na de 

Europese Raad van Thessaloniki in juni 2003. Daar benadrukten de staatshoofden en 

regeringsleiders het belang van samenwerking en van uitwisseling van informatie binnen 

het nieuw opgerichte NCPI-netwerk om zo van elkaar te leren. Als reactie op deze oproep 

werd het handboek opgesteld om deze uitwisseling op gang te brengen en te structureren. 

Het initiatief van het handboek was bedoeld als een voortdurend proces waar velen bij 

betrokken zijn, een levend instrument dat niet alleen na verloop van tijd stapsgewijs zou 

verbeteren, maar dat ook actuele informatie zou bevatten over nieuwe ontwikkelingen, 

oplossingen en evaluatieresultaten.

Het is de bedoeling dat beleidsmakers en uitvoerders inspiratie vinden in de methoden 

van aanpak en conclusies van het handboek wanneer zij prioriteiten bepalen of initiatieven 

opzetten. In algemene zin geldt dat beleidsmakers op hun bestuurlijke niveau globale 

integratiedoelstellingen formuleren, middelen beschikbaar stellen, de uitvoering bewaken 

en de resultaten beoordelen. De uitvoerders zetten de doelstellingen om in concrete 

programma's, zij bepalen de doelen en voeren de activiteiten uit om deze doelen te 

realiseren. De voorbereiding van een globale integratiewetgeving en een algemeen integra-

tiebeleid valt buiten het bestek van dit handboek. Het kan evenmin uitvoerig ingaan op 

specifieke programma's. In plaats daarvan behandelt elk hoofdstuk van de drie uitgaven van 

het handboek op de praktijk gebaseerde „kritische succesfactoren“ , een niet-uitputtende 

opsomming van goede methoden van aanpak uit een aantal landen van de EU die voldoen 

aan een of meer van die factoren, en een reeks conclusies. Het feit dat een bepaald land wordt 

vermeld in verband met welbepaalde activiteiten betekent niet dat soortgelijke methoden 

in andere landen van de EU niet worden toegepast. De bijlagen bij het handboek lichten 

toe hoe het beleid in projecten kan worden omgezet en vice versa en hoe beleidsmakers en 

uitvoerders van elkaar kunnen leren zodat ze hun integratieprestaties kunnen verbeteren. 

De hoofdstukken van het handboek zijn gebaseerd op de resultaten van veertien 

technische seminars, gehouden door nationale overheden. Elke gastlidstaat stelde een 

technisch seminar voor over een vraagstuk betreffende beleid of governance op het gebied 

van integratie en koos vervolgens, samen met de Europese Commissie en de NCPI's, de 

workshopthema's en sprekers afkomstig uit de hele EU.

In de eerste uitgave werden drie thema's besproken die de prioriteiten weerspiegelden 

van de Europese Commissie in haar mededeling over immigratie, integratie en werkgele-

genheid uit 2003. Seminars in Kopenhagen (februari 2004), Lissabon (april 2004) en Londen 

(juni 2004) leidden tot drie hoofdstukken:

inburgering van nieuwkomers en erkende vluchtelingen;•	

participatie van de burgers;•	

indicatoren.•	
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De tweede editie nam een aanvang met de behandeling van thema's uit de gemeen-

schappelijke basisbeginselen en de gemeenschappelijke agenda van de EU. Vijf seminars 

in Tallinn (mei 2005), Rome (juli 2005), Dublin (oktober 2005), Berlijn (december 2005) en 

Madrid (april 2006) leidden tot vier hoofdstukken:

mainstreaming van integratie van immigranten;•	

huisvesting in een stedelijke omgeving;•	

economische integratie;•	

governance op het gebied van integratie.•	

Ook deze derde editie biedt een mix van zowel inhoudelijke als methodologische thema's 

voor uitwisseling. Zes seminars in Wenen (november 2007), Parijs (november 2007), Athene 

(maart 2008), Dublin (mei 2008), Lissabon (november 2008) en Tallin (februari 2009) leidden 

tot de volgende hoofdstukken:

Europese uitwisseling van informatie en goede methoden van aanpak;•	

massamedia en integratie;•	

bewustmaking en emancipatie van migranten;•	

platforms voor dialoog;•	

verwerving van de nationaliteit en de uitoefening van actief burgerschap;•	

immigrantenjongeren, onderwijs en de arbeidsmarkt.•	

Aan de NCPI's werd gevraagd om voor elk seminar een afvaardiging van drie personen te 

selecteren die de ervaring en deskundigheid van hun land inzake het onderwerp konden 

uitdragen (d.w.z. regionale/lokale overheden, academici, deskundigen, niet-gouverne-

mentele betrokkenen). Deelnemers uit alle EU-lidstaten en uit niet-EU-lidstaten waaronder 

Australië, Canada, Noorwegen, Zwitserland en de VS woonden deze seminars bij. Ongeveer 

honderd deelnemers uit alle hoeken van de EU en van verschillende gouvernementele 

en niet-gouvernementele niveaus leverden een bijdrage tot elk seminar. Ze mogen allen 

worden beschouwd als de „auteurs” van dit handboek omdat de kennis en voorbeelden 

die in de hoofdstukken aan de orde komen, grotendeels zijn gebaseerd op hun schriftelijke 

en mondelinge bijdragen. 

De Commissie, de NCPI's en de Migratiebeleidsgroep, een onafhankelijk adviesorgaan, 

kunnen worden beschouwd als de „samenstellers”; zij hebben het conceptkader voor de 

seminars opgesteld en daarbij de informatie die elk seminar opleverde geïnventariseerd, 

vanuit het opgestelde evaluatiekader methoden van aanpak geselecteerd en bijkomende 

desk research uitgevoerd. Het onafhankelijk adviesorgaan schreef naast een slotdocument 

voor de seminars een reeks verhandelingen ter voorbereiding van elk seminar waarin de 

gespreksthema's werden afgebakend. Deze documenten werden vervolgens besproken 

door de NCPI's. Deze elementen vormen samen de bouwstenen van het handboek. 
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De eerste uitgave werd gepresenteerd tijdens de ministeriële conferentie over integratie 

die van 9 tot en met 11 november 2004 onder Nederlands voorzitterschap in Groningen 

werd gehouden. De tweede editie was een belangrijk onderdeel van de informele 

ontmoeting van de Europese ministers voor Integratie die op 10 en 11 mei 2007 onder Duits 

voorzitterschap in Potsdam werd gehouden. Via conclusies van de Raad hebben de 

EU-lidstaten de NCPI's en de Commissie herhaaldelijk verzocht om de ontwikkeling van het 

handboek voort te zetten en de verspreiding van het handboek naar zijn doelpubliek uit te 

breiden en aan te passen. Daarom werd besloten om het handboek te vertalen in de officiële 

talen van de Unie. De drie uitgaven zijn beschikbaar op www.integration.eu. Z

http://www.integration.eu
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Hoofdstuk 2
Massamedia en integratie
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Massamedia en integratie

In liberale democratieën die persvrijheid waarborgen, bestaat de rol van de media 
eruit om informatie, voorlichting en amusement te verstrekken. Ze functioneren als 
een platform voor open en eerlijke communicatie over de positieve en negatieve 
kanten van de sociale werkelijkheid, waaronder migratie. De media zijn een krachtig 
middel om de mentaliteit van een samenleving te beïnvloeden en publieke informatie 
te verstrekken aan de immigrantengemeenschap en de rest van de maatschappij. 
Als gevolg van immigratie wordt de culturele en taalkundige diversiteit in de 
Europese maatschappijen steeds groter, maar deze ontwikkeling is niet altijd 
nauwkeurig weerspiegeld in de media, noch in de beeldvorming en voorstelling 
van immigranten in de media, noch op het vlak van hun vertegenwoordiging in de 
mediaberoepsgroep. 

Initiatieven om media tot stand te brengen en te handhaven die beter inspelen op de 

culturele diversiteit van de Europese samenlevingen en deze accurater weerspiegelen, 

zullen niet alleen de gelijkheid bevorderen, maar ook de integratie vergemakkelijken en 

de maatschappelijke samenhang ondersteunen. Mediaorganisaties en mensen van het 

vak zoals zelfregulerende instanties, overheden, politici, het publiek, maatschappelijke 

organisaties en particuliere ondernemingen kunnen hier allemaal een rol in spelen. Dit 

hoofdstuk schetst strategieën voor de ontwikkeling van de competenties van degenen die 

bij integratie betrokken zijn.

2.1 Uitdagingen en kansen in de mediaomgeving

Globalisering

Globalisering en technologische vooruitgang hebben de aard van de media zelf veranderd. 

De mensen hebben niet alleen toegang tot de nationaal, regionaal en lokaal geproduceerde 

programma's, maar ook tot nieuws, informatie en amusementprogramma's die in landen 

overal ter wereld gemaakt zijn. Mensen verschaffen zich toegang tot informatie via een 

heleboel media — televisie, kranten, tijdschriften, radio en het internet. De toegenomen 

keuze in media vormt deels de verklaring voor de ontwikkeling van parallelle mediaruimten 

waar immigranten in Europa naar satelliettelevisie kunnen kijken, naar radio-uitzendingen 

kunnen luisteren en websites met nieuws en discussiefora uit hun eigen land of streek 

van herkomst of van etnische mediaorganisaties in Europa kunnen bekijken. Vaak vinden 

immigranten de informatie uit hun land of regio van herkomst betrouwbaarder dan de 

media van het gastland. Dit kan leiden tot interculturele communicatiestoornissen in de 

samenleving, die op hun beurt een hinderpaal kunnen vormen voor de integratie. 
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Concurrentie

Globalisering, gekoppeld aan technologische vooruitgang, betekent dat de mediaorgani-

saties geconfronteerd worden met een steeds grotere concurrentie. Om in een concurrerende 

markt te overleven dienen de mediaorganisaties zich ervan te verzekeren dat hun producten 

toegesneden zijn op de behoeften en wensen van hun consumenten. Dit is steeds meer het 

geval voor openbare omroepen, maar het geldt ook voor particuliere mediaondernemingen. 

In die zin vormt concurrentie een kans en een uitdaging voor integratie. 

Een combinatie van technologische veranderingen en beroering in de industrie heeft geleid 

tot meer precaire werkgelegenheid en minder investeringen in redactionele artikelen 

en opleiding, wat de journalistieke normen en kwaliteit heeft aangetast. Budgettaire en 

tijdsbeperkingen maken het voor mediavakmensen moeilijker om achtergrondresearch 

te doen en informatie te dubbelchecken. Bovendien hangen tal van nieuwsproviders het 

oude adagium aan dat „slecht nieuws goed verkoopt”, wat sensationele verhalen en paniek-

zaaierij over immigratie aanmoedigt. Bijgevolg zijn programma's en artikelen geneigd om 

de stem van immigranten minder geloofwaardigheid te geven en minder op de voorgrond 

te laten treden; tonen ze immigranten in een stereotype rol; nemen ze immigranten zelden 

op als nieuwsactoren in verslaggeving die niet over immigranten gaat; en verlaten ze zich 

op „episodic framing” (afzonderlijke gebeurtenissen) en niet op „thematic framing” die de 

nodige achtergrond en duiding geeft om het begrip van en het inlevingsvermogen met 

immigrantenvraagstukken te verbeteren. 

De keerzijde van deze medaille is dat immigranten en hun nakomelingen in Europa een 

groeiende consumentengroep zijn. Voor mediaorganisaties vormen immigranten een 

potentiële toename van hun publiek en in hun oplage. Als ze levensvatbaar willen blijven, 

moeten mediaorganisaties ervoor zorgen dat hun producten gericht zijn op een cultureel 

steeds diversere markt. Als de reguliere media er niet in slagen om doeltreffend in te spelen 

op de behoeften en wensen van immigranten, zullen de etnische media steeds prominenter 

worden, net als het gebruik van satelliettelevisie, radio-uitzendingen, nieuwssites en 

discussiefora op het internet uit landen en streken van herkomst. 

De manier waarop de media de samenleving zien 

De media hebben een invloed op de perceptie van het grote publiek van immigranten. Ze 

zijn echter ook een weerspiegeling van een mentaliteit en attitudes die gangbaar zijn in 

de samenleving — sommige daarvan zijn verdraagzaam, andere onverdraagzaam of zelfs 

openlijk vijandig en weer andere zijn onverschillig. Evenzo balanceert de benadering van 

migratie- en integratievraagstukken in de media tussen medeleven en actieve verdediging, 

en tussen nonchalante en onopzettelijke vooroordelen enerzijds en bewuste vreemdelin-

genhaat anderzijds. Mediaorganisaties kunnen aangemoedigd worden om immigranten 

correct en eerlijk voor te stellen in de media. Van de media mag echter niet worden verwacht 

dat zij een integratieagenda steunen tenzij dit in hun belang is. 
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Toezicht op de media 

Discussies over de media en integratie roeren altijd de fundamentele rechten en vrijheden 

aan. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht in elke goed werkende democratie en 

mag niet in het gedrang komen. Dit recht, dat is vastgelegd in artikel 10 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en in de grondwet van verschillende landen, staat toe 

dat in de media controversiële ideeën en discussies naar voor worden gebracht, ook als deze 

immigranten in een negatief daglicht stellen en als ze de integratie kunnen belemmeren. 

Elke goed werkende democratie heeft echter ook de taak om mensen te beschermen tegen 

racistische en xenofobe uitlatingen die tot haat aanzetten. De Europese samenlevingen 

staan dus voor de uitdaging om enerzijds mensen te beschermen tegen haatzaaiende 

uitspraken en anderzijds het recht op vrije meningsuiting te garanderen. 

Er bestaat zelfregulering in de media, met name in de pers, maar deze krijgt vaak de kritiek 

dat ze niet doeltreffend genoeg is om onjuiste en sensationele verslaggeving te beteugelen 

en immigranten tegen discriminatie te beschermen. In vergelijking met de gedrukte media 

is de publieke omroep in sommige landen strenger gereglementeerd en bestaan er soms 

quota's voor multiculturele inhoud en de uitvoering van positieveactiemaatregelen. De 

regulering van de audiovisuele sector in Europa wordt beperkt door de verschillende 

niveaus van diversiteit, verschillen in regionale concentratie van de immigrantenbevolking 

in de staten en de plaats die migratie er op de politieke agenda toebedeeld krijgt. 

De media zijn doorgaans van mening dat de bestaande regelgeving botst met de persvrijheid 

en dat zij onafhankelijke journalistiek in de weg staat. Anderzijds vinden overheden en 

maatschappelijke organisaties vaak dat een strengere regelgeving wonderen kan doen. 

Tal van deskundigen zijn van mening dat het regelgevingskader dat nodig is voor een 

eerlijke en evenwichtige beeldvorming van immigranten in de media reeds grotendeels 

vastgesteld is en dat de problemen niet te wijten zijn aan een gebrek aan wetten, regels en 

richtsnoeren maar wel aan een gebrekkige uitvoering ervan.

Inzicht in de media-actoren

Veel mensen zien „de media” als één blok. Die simplificatie is onjuist en niet erg nuttig. 

Het medialandschap is ongelooflijk divers en overspant verschillende niveaus (wereldwijd, 

nationaal, regionaal, lokaal), verschijningsvormen (tv, radio, drukwerk en het internet), 

eigenaars en doelgroepen.

De media vormen een universum op zich en integratieactoren hebben mogelijk moeite 

om hun weg te vinden in een doolhof van mediaorganisaties die elk hun eigen opdracht 

en belangen hebben. Integratieactoren die de media willen beïnvloeden, moeten inzicht 

hebben in de structuren en mechanismen waarmee de media en mediavaklui moeten 

werken. Dit inzicht kunnen ze verwerven door de mediaomgeving op lokaal, regionaal, 

nationaal of Europees niveau in kaart te brengen. 
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De mediasector is zeer ingewikkeld omdat er tal van spelers en actoren zijn die van 

elkaar afhangen, elkaar beïnvloeden en met elkaar samenwerken. Wie is er zoal bij de 

mediasector betrokken? Wetgevers, media-eigenaren, mediamanagementbedrijven, 

productiebedrijven, facilitaire bedrijven, reclamebedrijven, instellingen voor publieks- en 

kijkcijferonderzoek, enquêteurs, wervings- en selectiebureaus, opleidingsinstituten, 

consumentenorganisaties, minderhedenorganisaties, vakbonden, onderwijsvakbonden, 

religieuze organisaties, politieke partijen, belangengroepen, journalisten, personeels-

managers, programmamakers en opiniemakers. 

Actoren die de mediaomgeving in kaart wensen te brengen, moeten vier grote domeinen 

in aanmerking nemen.

— Mediaorganisaties die programma's maken en uitzendingen verzorgen 

Integratieactoren die de media een diverser karakter willen geven of een evenwichtiger beeld 

van immigranten willen vormen, moeten eerst bepalen met welk type mediaorganisatie ze 

het best kunnen samenwerken. Een lokale, regionale, nationale of wereldwijde organisatie? 

Een openbare of een commerciële organisatie? Hoe en waar zendt de organisatie uit, welke 

doelstellingen streeft ze na, wat is er specifiek aan deze mediaorganisatie en hoe verhoudt 

ze zich tot andere organisaties? Vervolgens moeten ze inzicht verwerven in de omgeving 

waarin het mediabedrijf actief is en wie erbij betrokken is, bijvoorbeeld: wie is de eigenaar 

van het bedrijf; welk beleid wordt er gevoerd (commercieel, journalistiek, programmering, 

personeel, diversiteitsbeleid, sponsor- en PR-beleid en politieke allianties); welke facilitatoren 

maken hun programma's en zenden ze uit? Het is ook belangrijk inzicht te verwerven in de 

rol van de brede waaier van mediaberoepen en organisatorische afdelingen. 

—  De wetgeving en de toezichthoudende instanties die bepalen op welke manier  
de media kunnen werken

Om de publieke beeldvorming van immigranten in evenwicht te brengen en racisme in de 

media te bestrijden, is kennis nodig van de verschillende mechanismen voor persklachten 

in de media, de journalistenbonden en in de antiracismewetgeving. Bij relaties met een 

toezichthoudende instantie moet eerst de status van de instelling worden nagegaan. 

Moeten de media volgens de wet verantwoording afleggen aan een overheidsinstelling 

dan wel aan een regulerende instantie die door de media zelf is opgericht? Waarover 

moeten de media verslag uitbrengen en wanneer? Kunnen die verslagen door het publiek 

geraadpleegd worden? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de toezichthoudende 

instantie als de media zich niet aan de voorschriften houden? 

— De mediagebruikers 

De passieve rol van de mediagebruiker als lid van het publiek ruimt stilaan plaats voor 

een interactievere rol. Mediagebruikers nemen steeds meer deel aan programma's, zetten 

hun eigen website op en treden bijvoorbeeld door middel van kijkcijfers en klachten op 

als informele toezichthouders van de media. Integratieactoren die de media wensen te 

beïnvloeden kunnen munt slaan uit de groeiende invloed van de mediagebruiker. Dit 
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kunnen ze bereiken door de mediagebruikers aan te moedigen om vaker gebruik te maken 

van de klachtenmogelijkheden, om hun eigen mediaplatforms in te richten, deel te nemen 

aan interactieve mediadiscussies en door het mediaonderwijs in de scholen te bevorderen 

en zo de mediageletterdheid te verbeteren.

— De arbeidsmarkt

Integratieactoren die op korte en langere termijn streven naar een grotere diversiteit van 

de beroepskrachten in de mediasector, moeten de betrokkenen en mogelijke „change 

agents” (mensen die verandering aansturen) identificeren die verantwoordelijk zijn voor 

algemene kwesties in verband met de arbeidsmarkt zoals beroepsopleiding, loopbaan-

oriëntatie, jobcoaching en het werkgelegenheidsbeleid. Daartoe behoren de vakbonden, 

werkgeversorganisaties, instellingen voor beroepsopleiding en nationale adviescentra 

voor loopbanen in de mediasector, die de omgeving bepalen waarin nieuwe mediavak-

mensen kunnen toetreden tot de mediasector en die werkgevers aanmoedigen om hun 

werknemers op te leiden in nieuwe interculturele competenties en vaardigheden.

Uitvoeriger advies over het in kaart brengen van de mediaomgeving vindt u in de verhandeling 

Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of „Change Agents”: 

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Zie ook „Media4Diversity: taking the pulse of diversity in the media”: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

De mediaomgeving in kaart brengen kan een tijdrovende bezigheid zijn. Omdat ze over 

beperkte middelen beschikken, is het mogelijk dat veel integratieactoren menen dat dit 

niet haalbaar is. Daarom zou het nuttig zijn dat ze op de hoogte worden gebracht van de 

organisaties die verschillende mediaomgevingen in kaart hebben gebracht zodat deze 

kunnen dienen als hulpbron voor andere organisaties. 

Zodra de mediaomgeving in kaart is gebracht, zullen de actoren zich in een veel betere positie 

bevinden om te begrijpen waarom, hoe en of bepaalde mediaorganisaties belangstelling 

hebben voor partnerschappen. De integratieactoren en de mediaorganisaties kunnen 

gedeelde, overlappende of tegenstrijdige belangen hebben. Door de mediaomgeving in 

kaart te brengen, krijgen de actoren inzicht in de manier waarop zij hun boodschap op het 

juiste niveau en aan de juiste persoon kunnen overbrengen. 

Wanneer ze de tijd nemen om de mediaomgeving in kaart te brengen — met name de 

voornaamste actoren, het wetgevend kader, de gebruikers en de arbeidsmarkt — kunnen 

integratieactoren inzicht verwerven in de vraag waarom, hoe en welke mediaorganisaties 

belangstelling hebben om samen te werken aan een nauwkeurigere en meer evenwichtige 

beeldvorming over immigranten en meer etnische diversiteit in het personeelsbestand. 

*

http://www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
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2.2 Een doeltreffende mediastrategie ontwikkelen

Voor veel integratieactoren zijn de media ofwel een passieve bondgenoot ofwel een vijand. 

Integratieactoren moeten overwegen om een mediastrategie te ontwikkelen, deze af te 

stemmen op de opdracht van de mediaorganisatie(s), hun boodschap te formuleren en 

strategische allianties te smeden. 

Een mediastrategie zal wellicht doeltreffender zijn als de actor de mediaomgeving in 

kaart heeft gebracht en de betrokkenen heeft geïdentificeerd en geanalyseerd. Ook moet 

aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van een proactieve mediastrategie voor de 

langere termijn aangezien verslaggeving in de media het doeltreffendst een mentaliteits-

wijziging teweegbrengt wanneer ze duurzaam is.

How to communicate: Strategic communication on migration and integration, gepubliceerd 

door de Koning Boudewijnstichting, België, geeft praktisch advies aan maatschappelijke 

organisaties die beter met de media wensen om te gaan. 

www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Integratieactoren moeten nagaan in welke mate hun agenda is afgestemd op de opdracht 

van de mediaorganisatie en haar afdelingen en hun mediastrategie dienovereenkomstig 

aanpassen. Voorbeelden van strategieën die de opdracht van de mediaorganisatie 

ondersteunen zijn:

consistente en betrouwbare informatie verschaffen aan journalisten. Journalisten staan •	

steeds meer onder druk en hebben veel minder tijd om verhalen uit te spitten. Een 

goedgeschreven persbericht is onschatbaar als u een verslag in de media wilt krijgen en 

een gebruikersvriendelijk feitenrelaas (met een degelijke samenvatting en toelichting) 

kan journalisten de nodige achtergrondinformatie verschaffen; 

ervoor zorgen dat de eigen website actuele, relevante informatie presenteert en gebrui-•	

kersvriendelijk is zodat journalisten vlot toegang krijgen tot informatie, persberichten 

en publicaties; 

een diversiteitsdatabank aanleggen zodat journalisten gemakkelijk woordvoerders, •	

deskundigen en individuele immigranten vinden die over hun eigen ervaring kunnen 

vertellen. 

Integratieactoren kunnen in ruimere mate aanwezig zijn in de berichtgeving van hun 

lokale mediaomgeving als ze public relations opnemen in hun strategische planning en 

als ze hun aanpak afstemmen op de algemene opdrachten en kwaliteitsnormen van 

mediaorganisaties. 

*

http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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Integratieactoren moeten duidelijke doelstellingen voor hun mediastrategie vastleggen, 

hun doelpubliek afbakenen en hun boodschap dienovereenkomstig aanpassen. Vaak 

zenden de verschillende overheidsdepartementen gemengde boodschappen uit over 

immigratie en de wenselijkheid ervan. Overheden en andere betrokkenen kunnen 

gemengde boodschappen en verkeerde voorstellingen van immigranten corrigeren door 

de media te gebruiken als een middel om het publiek voor te lichten over immigratie- en 

integratievraagstukken en ze kunnen ook onafhankelijk onderzoek naar de rol en bijdrage 

van immigranten tot de samenleving van het gastland financieren en de media gebruiken 

om de bevindingen van dat onderzoek te verspreiden. 

De actoren moeten nadenken over de manier waarop ze het publiek over immigratie-

vraagstukken kunnen sensibiliseren. Ze kunnen bijvoorbeeld de aandacht vestigen op gelijke 

waarden en de „human interest”-kant van de zaak met behulp van persoonlijke verhalen 

en casestudy's. Ze kunnen de media-actoren aanmoedigen om zich verre te houden van 

uitgesproken beweringen die verdeelde reacties opwekken. Ook moet aandacht uitgaan 

naar de stijl van de mediaorganisatie in kwestie. Zo zal de boulevardpers er meer op uit zijn 

om verhalen te brengen die op het gevoel werken, zodat het doeltreffender kan zijn om 

persoonlijke verhalen van immigranten te gebruiken, terwijl de kwaliteitskranten op zoek 

gaan naar kwantitatieve gegevens en achtergrondinformatie. 

Voorbeelden van strategieën die ervoor zorgen dat de boodschap doeltreffend wordt 

overgebracht: 

opleiding geven aan gespecialiseerde woordvoerders die rechtmatig kunnen spreken •	

namens de immigrantengemeenschappen en die vraagstukken op een mediavrien-

delijke manier kunnen toelichten en onder de aandacht brengen; 

het draagvlak verbreden. Veel maatschappelijke organisaties trappen in de val om •	

voor eigen parochie te preken, in plaats van hun oproep te richten tot een veel breder 

publiek; 

de lokale pers gebruiken. De lokale pers heeft zeer veel invloed omdat de wekelijkse •	

gemeentebladen door veel mensen worden gelezen en door het feit dat integratie door 

mensen niet op nationaal, maar op lokaal niveau ervaren wordt. Vaak worden artikelen 

die in de lokale pers verschijnen door de nationale media overgenomen;

productieve werkrelaties onderhouden met uitgevers en journalisten, niet alleen met •	

degenen die immigratievraagstukken genegen zijn, maar ook met de anderen;

het publiek kritischer maken voor publicaties in de media door toelichting te geven over •	

de invloed van culturele en sociale achtergrond bij presentatie en interpretatie;

toezicht houden op de publicaties van de media en bevindingen bespreken met mediaor-•	

ganisaties, journalisten en uitgevers, en zo nodig gebruik maken van organen voor 

klachtenbehandeling (ombudsmannen, organen voor gelijke behandeling, persraden).
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Integratieactoren dienen in hun lokale omgeving en in hun ervaringen uit het verleden op 

zoek te gaan naar ideeën om hun boodschap aan een specifiek doelpubliek te richten en te 

formuleren.

The Central Office of Information (VK) bracht in 2004 een publicatie uit die de sociale, 

culturele en gedragsfactoren verkent die van invloed zijn op de communicatiebehoeften 

van etnische minderheden, en die strategisch en creatief advies geeft over de communicatie 

met etnische minderheden. 

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf 

Eén integratieactor kan de mediaomgeving niet veranderen. Daarvoor is die omgeving 

gewoon te groot en te divers. Integratieactoren dienen samenwerking met andere 

betrokkenen te overwegen om een consistente en sterke boodschap over te brengen op 

lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau. 

Maatschappelijke organisaties kunnen relaties aanknopen met ambtenaren om 

boodschappen te harmoniseren, of als de boodschappen tegenstrijdig zijn, ervoor te zorgen 

dat de standpunten van het maatschappelijk middenveld door de overheid in overweging 

zijn genomen, en dat de reactie van het middenveld aantoont dat het op de hoogte is van 

de bezorgdheden van de overheid. 

Integratieactoren kunnen bestaande initiatieven en betrokkenen met elkaar koppelen en 

media-initiatieven van de gemeenschap bevorderen en ondersteunen. Samenwerking 

tussen de overheid, academische instellingen en onderzoeksinstituten kan helpen bij de 

ontwikkeling van een onderzoeksbasis en gegevens die de immigratiedebatten via de 

media kunnen inspireren. 

Strategische allianties tussen het maatschappelijk middenveld, de overheid, onderzoeksin-

stituten en organisaties van mediaprofessionals kunnen helpen om invloed uit te oefenen 

op een domein dat even breed en divers is als de media zelf. 

Het Migrace-project, geleid door Mensen in nood (Clovek v tisni), een NGO die verbonden 

is met de Tsjechische televisie, bestreed stereotypering door in de massamedia (tv, radio, 

kranten, tijdschriften en culturele en educatieve programma's) ruchtbaarheid te geven aan 

migratievraagstukken en het Tsjechische publiek te informeren over de uitdagingen en 

kansen die migratie biedt.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml 

The Leicester Mercury, een lokale Britse krant, is partner van de Leicester Multicultural 

Advisory Group waarbij vooraanstaande personen uit het stadsbestuur, de gemeenschap, 

religieuze gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en de academische wereld betrokken 

*

*

http://www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf
http://www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml
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zijn. De uitgever van het blad gaat regelmatig de dialoog aan om een beter begrip tussen de 

media en maatschappelijke groepen tot stand te brengen. Het partnerschap heeft geleid 

tot beter geïnformeerde verslaggeving en besluitvorming van de uitgever, een nieuwe 

dagelijkse column geschreven door verschillende lokale mensen en een beter contact met 

lezers uit moeilijker te bereiken immigrantengroepen. 

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html 

Het Forum on Migration and Communications (forum over migratie en communicatie), 

geleid door het Institute of Technology van de stad Dublin, brengt mediaproducenten, 

dienstverleners/maatschappelijke activisten uit NGO's en onderzoekers van beleid en 

samenleving die uit de immigrantengemeenschap en uit de niet-immigrantengemeenschap 

komen samen om de stemmen van immigranten luider te doen klinken en standpunten 

die vroeger niet aan bod kwamen in de dominante media, of die er een sensationeel of 

marginaal karakter toebedeeld kregen te vertolken via een reeks door de media geleide 

projecten die persoonlijke en collectieve verhalen over gezinshereniging en illegale 

migratie voor het voetlicht halen.

www.fomacs.org 

De overheid van de Oostenrijkse provincie Tirol heeft met de media samengewerkt om 

haar integratieagenda uit te voeren. Doelgerichte verslaggeving van journalisten uit de 

reguliere media en journalisten met een immigratieachtergrond geeft het publiek inzicht in 

het dagelijks leven van immigranten en hun bijdragen tot de samenleving van het gastland. 

Thema's zijn onder meer de bijdrage en de rol van immigranten in de arbeidsmarkt; het 

gezinsleven van mensen die zich aansluiten bij twee culturen; betrokkenheid bij sport 

en amusement; en de sociale situatie van verschillende soorten immigranten zoals 

asielzoekers, vluchtelingen, vaste ingezetenen, tijdelijke arbeidskrachten/seizoensar-

beiders, studenten, enzovoort. 

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

De interculturele competenties van mediaorganisaties ontwikkelen

Mediaprofessionals moeten interculturele competentie ontwikkelen om doeltreffend te 

kunnen werken in een diverse omgeving en ze kunnen de aanzet geven tot verbeterde 

nauwkeurigheid, onpartijdigheid en billijkheid. Op de zesde EquaMedia Transnational 

Meeting die in 2004 in Rome werd gehouden, werden de interculturele competenties van 

journalisten als volgt gedefinieerd:

kennis: weten wie de belangrijkste maatschappelijke actoren zijn, hun rol in de samenleving•	  

en hun achtergrond (religie, culturele gewoonten en geschiedenis) kennen;

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html
http://www.fomacs.org/
http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration
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vaardigheden en ervaringen: naast interculturele communicatievaardigheden ook •	

in staat zijn om bronnen te vinden en aan te boren; een journalistiek product over 

een multicultureel onderwerp kunnen maken; een intercultureel netwerk kunnen 

oprichten;

mentaliteit: ruimdenkend en nieuwsgierig zijn (rechtstreeks naar de bron gaan in plaats •	

van naar de woordvoerder van de gemeenschap), en bereid zijn om de geïnterviewden 

meer controle te geven. 

De verwerving van interculturele competenties kan worden opgenomen in het curriculum 

van mediascholen. Aangezien veel mensen dit beroep uitoefenen zonder dat ze beschikken 

over een formeel diploma in journalistiek of mediastudies, kan interculturele opleiding ook 

worden opgenomen in beroepsontwikkelingscursussen en opleidingen op de werkplek die 

worden aangeboden door mediaorganisaties, beroeps- en vakverenigingen. Permanente 

opleiding in interculturele competenties is essentieel aangezien zowel de samenstelling 

van de maatschappij als het immigratiedebat in de maatschappij aan veranderingen 

onderhevig zijn. Opleidingsinitiatieven moeten gericht zijn naar uitgevers, journalisten, 

leerkrachten en zelfregulerende instanties. Integratieactoren kunnen bijstand verlenen aan 

scholen voor media en journalistiek voor de ontwikkeling van cursussen over immigratie en 

culturele diversiteit. 

Het verstrekken van documentatie, opleidingen en platforms voor dialoog over intercul-

turele competentie is een zeer praktische manier om rechtstreeks met mediaprofessionals 

te werken tijdens hun studies en tijdens hun hele beroepsontwikkeling. De eerste stap 

bestaat erin de toezegging te krijgen van mediabeheerders en -vormingswerkers. 

De Society of Editors and the Media Trust (VK) heeft de gids Reporting Diversity (verslag 

over diversiteit) uitgewerkt om journalisten te helpen bij een eerlijke verslaggeving over 

immigrantenvraagstukken. De gids geeft een momentopname van veranderende gemeen-

schappen, beklemtoont bepaalde vraagstukken waarmee journalisten geconfronteerd 

worden tijdens hun verslaggeving over gemeenschapskwesties en citeert goede praktijk-

voorbeelden uit diverse mediacontexten.

www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting%20Diversity.pdf 

Integration im Fokus, het driemaandelijkse themamagazine van het Oostenrijkse 

Integratiefonds, is een toegankelijke informatiebron die speciaal bedoeld is voor journalisten 

en belangrijke communicatoren zoals politici en vormingswerkers. De buitengewoon 

positieve reactie van de massamedia op deze publicatie en de oplage van 17 000 lezers 

geven aan dat zij een leemte vult in de markt voor gespecialiseerde media.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130 

*

http://www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting Diversity.pdf
http://www.integrationsfonds.at/index.php?id=130
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Opleiding kan alleen maar doeltreffend zijn als alle betrokkenen zich inzetten, het hogere 

management de doelstellingen steunt en het opleidingsprogramma nauw verbonden is 

met de output van de media. De steun van het management kan worden verkregen door 

de opleidingsresultaten te verbinden aan hun verlangen naar internationale erkenning, 

de noodzaak om de wetgeving na te leven, de belofte van tastbare verbetering en 

studiereizen naar het buitenland. Steun van journalisten en andere mediaprofessionals kan 

worden gestimuleerd door betere vaardigheden en kennis te verschaffen; door prikkels te 

geven zoals prijzen, studiereizen, certificaten; kansen op netwerking; en simpelweg het 

doorbreken van de routine, een aangename ervaring. 

Interculturele opleiding moet praktisch gericht blijven op het verwerven van vaardigheden. 

Zo moeten er als onderdeel van de opleiding bijvoorbeeld rapporten over migratie 

worden opgesteld. Ook moet ze advies geven over de verbetering van de communicatie 

met integratieactoren, waaronder overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en 

immigrantengemeenschappen. De doeltreffendheid van de opleiding moet geëvalueerd 

worden. Dit kan het beste gebeuren door de mediaverslaggeving voor en na de opleiding 

te volgen. 

De Europese Omroepcommissie heeft samen met de Zweedse Raad van het Europees Sociaal 

Fonds en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten de „Diversity Toolkit for 

factual programmes in public service television” (Diversiteitsgids voor feitenprogramma's bij 

de openbare televisieomroep) ontwikkeld om tv-professionals instrumenten aan te reiken 

waarmee ze de beginselen van culturele diversiteit over de grenzen van alle diensten heen 

kunnen bevorderen. Deze gids brengt praktische informatie (controlelijsten, referenties) 

samen met advies over goede methoden van aanpak die kunnen worden aangewend, 

toegepast en waarvan iets kan worden opgestoken. De gids bevat een dvd met fragmenten 

uit nieuws- en actualiteitenprogramma's uit een tiental Europese landen die een illustratie 

vormen van enkele problemen waarmee journalisten worden geconfronteerd wanneer ze 

verslag uitbrengen over minderheden. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

Het Spaanse Waarnemingscentrum voor racisme en xenofobie heeft in samenwerking 

met de belangrijkste reguliere en migrantenmedia de Praktische gids voor mediaprofes-
sionals: behandeling van immigratievraagstukken door de media uitgewerkt. Deze gids 

bevat belangrijke aanbevelingen voor wie zich bezighoudt met immigratie, praktische 

instrumenten en advies hoe deze in het dagelijks werk kunnen worden toegepast en een 

lijst met relevante contacten en webpagina's voor mediaprofessionals. 

www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA MEDIOS ELECTRONICANIPO.pdf
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Uitgevers en journalisten kunnen hun eigen netwerken uitbouwen om ervoor te zorgen dat 

ze een beter inzicht krijgen in de immigrantengemeenschap en de vraagstukken waarmee 

deze worstelt, zodat ze beter kunnen inspelen op haar behoeften en kunnen praten met 

mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het incident/vraagstuk of met iemand die 

correct en legitiem in hun naam kan spreken.

Ook kunnen discussieplatforms worden ingericht om de invloed van de media op integratie 

beter te begrijpen. Een constructieve dialoog met een keur van mediabetrokkenen maakt 

ook een snelle reactie op ontwikkelingen op het terrein mogelijk. 

Perslink, een initiatief van Mira Media, de Nederlandse Publieke Omroep en de Nederlandse 

Vereniging voor journalisten, heeft verschillende instrumenten ontwikkeld, waaronder 

een diversiteitsdatabank, om de contacten tussen etnische minderheden en de media te 

verbeteren en op die manier evenwichtigere informatie te verspreiden over de multicul-

turele maatschappij en migranten. Woordvoerders krijgen mediatraining en woordvoerders 

en journalisten ontmoeten elkaar op netwerkbijeenkomsten. 

www.perslink.nl 

Integratieactoren kunnen hun erkende deskundigheid en autoriteit in verband met 

integratie optimaal aanwenden door goede methoden van aanpak door de media te 

erkennen en te belonen. Dat schept stimulansen voor uitgevers en journalisten om te 

werken aan de beeldvorming en de insluiting van migranten in de media.

Mediaorganisaties, de overheid en het maatschappelijk middenveld kunnen goede 

methoden van aanpak door de media aanmoedigen door prijzen voor excellente kwaliteit 

uit te reiken. 

De prijzen van de CIVIS Media Foundation zijn onder meer de Europese CIVIS Televisieprijs, 

de Duitse CIVIS Televisieprijs (categorie informatie) en de Duitse CIVIS Radioprijzen (voor 

korte resp. lange programma's).

www.civismedia.eu/tv/civis 

De Journalistenprijs „Verschil moet er zijn. Discriminatie niet” wordt door de Europese 

Unie uitgereikt als eerbetoon aan journalisten die met hun werk een bijdrage leveren 

aan een beter begrip van het publiek van de voordelen van diversiteit en de strijd tegen 

discriminatie.

http://journalistaward.stop-discrimination.info 

*

http://www.perslink.nl
http://www.civismedia.eu/tv/civis/
http://journalistaward.stop-discrimination.info/
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Refugee Week Scottish Media Awards, georganiseerd door het Asylum Positive Images 

Network, waartoe Oxfam, National Union of Journalists, Amnesty International, British 

Red Cross en Scottish Refugee Council behoren, worden uitgereikt aan journalisten die 

bijgedragen hebben aan uitzonderlijke en eerlijke verslaggeving over asiel in Schotland. 

www.refugeeweek.org.uk/scotland

„Trefmedia” van het minderhedenforum (Vlaanderen — België) reikt jaarlijks de 

Interculturele tv-prijs uit. Programma's die etnisch-culturele diversiteit in beeld brengen 

zonder in stereotypering te vervallen, kunnen worden genomineerd.

www.trefmedia.be 

2.3 Meer diversiteit in de media tot stand brengen

Wegens een aantal redenen zijn immigranten minder geneigd om een loopbaan in de 

media uit te bouwen. Aanwervingsstrategieën zouden een antwoord moeten bieden 

op deze uiteenlopende redenen, zoals het gebrek aan rolmodellen, zowel in de eigen 

gemeenschap als in de media; het feit dat een carrière in de media in sommige culturen 

niet aantrekkelijk bevonden wordt omdat ze de voorkeur geven aan een loopbaan met 

stabielere werkgelegenheidskansen; en het feit dat de immigrantengemeenschappen 

onvoldoende op de hoogte zijn van de waaier aan functies die in de mediasector bestaan. 

De veranderende samenstelling van de bevolking in de Europese samenlevingen leidt 

ertoe dat de toekomstige beroepsbevolking voor een groot deel uit jonge immigranten zal 

bestaan. Aanwervingsstrategieën van mediaorganisaties en opleidingsinstellingen moeten 

aan jonge immigranten, en hun ouders, tonen dat de mediasector hen ernstig neemt 

en moeten hun gelijke kansen bieden (de wetgeving die immigranten beschermt tegen 

discriminatie op grond van hun ras, etniciteit of religie bestaat, maar er is geen wetgeving 

die hen beschermt tegen discriminatie op grond van hun status als immigrant op zich).

Mediaorganisaties kunnen informatiedagen over een loopbaan in de media organiseren op 

middelbare scholen, bijzondere praktijkopleidingen aanbieden en studiebeurzen uitreiken. 

Vakbonden, werkgeversorganisaties en organisaties binnen de gemeenschap spelen ook 

een belangrijke rol bij het aanmoedigen van jonge immigranten om een loopbaan in de 

media uit te bouwen. Zo kunnen organisaties binnen de gemeenschap jonge immigranten 

betrekken bij mediaprojecten van de lokale gemeenschap. 

Feedback van in de media ondervertegenwoordigde groepen kan worden gebruikt om 

gerichte aanwervingsstrategieën te ontwerpen die van journalistiek een aantrekkelijker 

loopbaankeuze maken voor jonge immigranten. 

*

http://www.refugeeweek.org.uk/scotland
http://www.trefmedia.be


Handboek over integratie 39

$

Z

Z

Z

CREAM is een Europees project bestaande uit diverse activiteiten op het vlak van mediaop-

leiding en evenementen in verband met loopbaanvoorlichting voor jongeren, uitgevoerd 

in samenwerking met de mediasector. Samen bieden deze activiteiten en evenementen 

studenten, met name studenten uit etnische minderheden, de kans om het werk in de 

mediasector te ervaren en moedigen ze hen aan om studies te kiezen die hen voorbereiden 

op een loopbaan in de media. 

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Het Finse Mundoproject is een project voor media- en praktijkopleiding en is bedoeld voor 

immigranten en vluchtelingen. Het project biedt een brede mediaopleiding, met inbegrip 

van stages in mediaorganisaties, en leidt ook mentors op voor individuele mediastudenten 

uit immigrantenmilieus en etnische minderheden met een migratieachtergrond. 

www.yle.fi/mundo 

DigiTales moedigt immigranten aan om een carrière in de media te overwegen door hen 

te betrekken bij een digitaal verhaalproject waarin ze een korte film over hun leven maken. 

Terwijl ze dat doen, leren ze een scenario schrijven, een commentaarstem opnemen en 

foto's, video's en tekening in film omzetten. 

www.digi-tales.org 

Mentorsystemen betreffende diversiteit en ontwikkelingskansen stellen de personen met 

een mentor in staat om hun potentieel tot het uiterste te benutten. Dit kan bereikt worden 

door middel van realistische en haalbare programma's voor loopbaanontwikkeling; door 

mensen in staat te stellen de organisatorische hindernissen voor promotie en vooruitgang 

te overwinnen; en door hun competenties te ontwikkelen en hun motivatie te vergroten. 

Mediaprofessionals met een immigratieachtergrond kunnen ook aangemoedigd worden 

om netwerken te vormen via vakbonden en werkgroepen om elkaar steun te verlenen in hun 

beroep, waaronder advies over opleiding, werkgelegenheid en loopbaanontwikkeling. 

Etnische mediaorganisaties kunnen de integratie bevorderen terwijl ze hun etnische en 

culturele identiteit bewaren. Deze tweesporenaanpak helpt mogelijkheden te scheppen 

voor een alternatieve dialoog met de reguliere media en slaat tegelijkertijd een brug naar 

het land en de cultuur van herkomst. Etnische media kunnen een belangrijke rol spelen door 

de percepties van het grote publiek in vraag te stellen. Ze geven een stem aan immigranten, 

bieden hun de kans om zich op een fatsoenlijke manier voor te stellen, om een dialoog aan 

te gaan met de gemeenschap van het gastland en om hun grieven te formuleren. Daarom 

dienen mediaorganisaties en degenen die bij integratie betrokken zijn te overwegen om 

professionals die werkzaam zijn in de etnische media mentor- en ontplooiingskansen te 

bieden. 

http://www.olmcm.org/section.php?SectionID=10
http://www.yle.fi/mundo
http://www.digi-tales.org
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Mentor- en ontplooiingskansen voor zowel de nieuwe als de huidige professionals met een 

immigratieachtergrond zijn doeltreffende instrumenten om het diversiteitsbeleid van een 

mediaorganisatie in verband met aanwerving, promotie en behoud van werkkrachten te 

verbeteren. 

Mediam'Rad is een Europees driejarenprogramma van het Institut PANOS Paris dat het 

pluralisme van meningen wil vergroten en de diversiteit van standpunten in de media wil 

versterken door duurzame samenwerking en partnerschappen tussen de etnische media 

en de reguliere media te ondersteunen. De activiteiten van het programma omvatten 

workshops waarin professionele vaardigheden en ervaringen worden uitgewisseld, 

bijeenkomsten van Europese media, vergelijkende inhoudsanalyse van media-informatie 

die door etnische en reguliere media wordt gepubliceerd, en een fonds om partnerschappen 

te stimuleren — dit alles om professionals uit de etnische media kansen tot ontplooiing te 

bieden. 

www.mediamrad.org/ 

Ondanks het tekort aan professionals in de etnische media worden in het buitenland 

opgeleide mediaprofessionals te weinig ingezet. Vaak worden hun kwalificaties en ervaring 

niet erkend door werkgevers of vakbonden. Bovendien worden vacatures in de media vaak 

mondeling bekendgemaakt, zodat mediaprofessionals die momenteel niet in de sector aan 

het studeren of werken zijn, worden uitgesloten. Mediaorganisaties, beroepsorganisaties, 

vakbonden en werkgeversorganisaties dienen te overwegen om hun aanwervingsstra-

tegieën te richten op in het buitenland opgeleide professionals en opleiding te organiseren 

die in het buitenland opgeleide professionals de nodige vaardigheden en kennis bijbrengt 

om doeltreffend te kunnen werken in het gastland. 

Buitenlandse journalisten die werden vervolgd omdat ze hun beroep uitoefenden kunnen 

gedwongen worden om in ballingschap te gaan en om die reden in een Europees land 

worden erkend als vluchteling. Deze professionals kunnen dan hun kwalificaties laten 

erkennen en gesteund worden om hun beroep in Europa verder te blijven uitoefenen. Dit 

kan worden bereikt door te voorzien in een programma waarin hun vaardigheden worden 

beoordeeld en ze opleiding krijgen, een stageprogramma, beurzen voor journalisten in 

ballingschap die onderzoek willen verrichten of cursussen willen volgen, en door netwerken 

op te zetten voor journalisten in ballingschap waar ze informatie kunnen uitwisselen en 

waar opleidingen en vacatures worden voorgesteld. 

De nationale overheden en actoren uit het maatschappelijk middenveld spelen een 

sleutelrol bij het bevorderen van de toegang tot werkgelegenheid en de erkenning van de 

vaardigheden en kwalificaties van een vaak onaangeroerde bron — in het buitenland 

opgeleide mediaprofessionals en journalisten in ballingschap in het bijzonder.

*

*

http://www.mediamrad.org/
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Het Exiled Journalists’ Network (VK), dat wordt ondersteund door de National Union of 

Journalists en de MediaWise Trust, geeft bijstand aan journalisten die wegens vervolging 

door werkzaamheden in de media naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlucht. Het netwerk 

bouwt voort op het RAM-project, dat steun verleende aan journalisten in ballingschap 

door stageplaatsen, opleiding en informatie over de Britse mediaomgeving aan te bieden, 

en hun eigen media-activiteiten, carrièrestartpunten en onderwijsaanbieders op te zetten. 

De nationale journalistenvakbond verschaft ook toegang tot gespecialiseerde cursussen. 

Bovendien stelde het RAM-project een lijst met contactgegevens van journalisten in 

ballingschap op zodat uitgevers van de geschreven pers en de omroepmedia een vaste 

baan of een opdracht kunnen aanbieden aan journalisten in ballingschap. 

www.exiledjournalists.net 

Implementatie van diversiteitsstrategieën

Doeltreffende diversiteitsstrategieën hebben de volgende kenmerken gemeen: 

ze worden voorgesteld als een noodzakelijk antwoord op de veranderende samenstelling •	

van het publiek en de beroepsbevolking;

ze zijn geïntegreerd in alle facetten van de mediaorganisatie en zijn zichtbaar in het •	

optreden van algemeen directeuren en senior managers, aanwervingsstrategieën, de 

werkplek, de selectie van artikelen en programma's, de relaties met de gemeenschap en 

in marketing en communicatie; 

ze bevatten vaste verbintenissen en doelstellingen, aan de hand waarvan de vooruitgang •	

nauwlettend wordt gevolgd en uitvoerig wordt besproken in jaarverslagen; 

ze zijn vergezeld van een specifieke begroting voor diversiteit. •	

De Nederlandse overheid voert sinds 1996 een media- en diversiteitsbeleid met een 

specifieke begroting voor NGO's, de geschreven pers en omroepinitiatieven. De 

Nederlandse Publieke Omroep heeft een resultaatsverbintenis met de overheid waarvan 

diversiteitsdoelstellingen deel uitmaken. Zo heeft hij bijvoorbeeld de wettelijke opdracht 

om 20 % van zijn televisieomroeptijd en 25 % van zijn radio-omroeptijd aan multiculturele 

programma's te besteden. 

Diversiteit en gelijke tewerkstellingskansen maken deel uit van de Britse omroepwet. 

Daarnaast bestaan er ook specifieke overheidsmaatregelen inzake verschillende aspecten 

van, en betrokkenen bij, diversiteit in de media. De BBC verbindt zich ertoe de diversiteit 

van het Verenigd Koninkrijk te weerspiegelen en zijn diensten toegankelijk te maken 

voor alle burgers. Het Diversity Centre voert regelmatig onderzoeken uit die nagaan hoe 

http://www.exiledjournalists.net
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minderheden in primetimeprogrammering/verslaggeving op nationaal en regionaal 

niveau in beeld worden gebracht. 

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml 

De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) stelde in 2003 een Charter Diversiteit op dat 

de grondslag vormde voor de oprichting van de Cel Diversiteit. Deze bouwt een netwerk 

uit met minderhedenorganisaties, jongerenverenigingen en interculturele media met de 

bedoeling om talent op te sporen en contactgegevens van mogelijke deelnemers aan 

programma's te verstrekken. De Cel neemt ook initiatieven op het gebied van bewustmaking 

en opleiding over diversiteitsgebonden onderwerpen met collega's, verstrekt de contact-

gegevens van minderhedenexperts en geeft advies over diversiteitsvraagstukken in de 

reguliere programmering. 

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.

shtml 

France Télévisions lanceerde in 2004 een positief actieplan voor integratie. De organisatie 

is, in samenwerking met Radio France International, verantwoordelijk voor het project 

PlurielMedia dat onderzoek doet naar de diversiteit binnen France Télévisions, diversiteits-

opleiding geeft aan managers, interculturele opleiding geeft aan journalisten en opleiding 

verschaft aan jonge mediaprofessionals uit etnische minderheden die bij de Franse televisie 

werken. 

www.francetelevisions.fr 

Mediaorganisaties kunnen fora opzetten voor de uitwisseling van informatie en methoden 

om zo van elkaars ervaringen te leren. 

Succesvolle diversiteitsstrategieën vereisen dat mediaorganisaties implementatiemecha-

nismen instellen en de doeltreffendheid controleren.

De vooraanstaande omroepen van Groot-Brittannië hebben het Cultural Diversity Network 

opgericht om een eerlijke voorstelling van de etnische bevolking van Groot-Brittannië 

op het scherm en achter de camera te bewerkstelligen. De leden ondersteunen 

sectoroverschrijdende initiatieven en wisselen hun expertise, middelen en goede prak- 

tijkvoorbeelden uit. 

www.culturaldiversitynetwork.co.uk 

*

http://www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml
http://www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.shtml
http://www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.shtml
http://www.francetelevisions.fr/
http://www.culturaldiversitynetwork.co.uk/
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De output van de media op immigrantengroepen richten 

Mediaorganisaties kunnen hun programmering meer laten inspelen op de behoeften van 

hun etnisch steeds diversere publiek. De media kunnen dit doen door volop gebruik te 

maken van de diversiteit aan informatiebronnen en door de immigrantengemeenschappen 

en de betrokkenen van de verslaggeving een stem te geven; door formats uit te werken over 

leden van uiteenlopende gemeenschappen en hun dagelijks leven; en door in populaire 

programma's diversiteit te tonen als een normaal kenmerk van een samenleving. 

Het zesde gemeenschappelijke basisbeginsel voor integratie onderstreept het belang 

van niet-discriminerende toegang voor immigranten tot de openbare diensten op voet 

van gelijkheid met nationale onderdanen. Als entiteiten die door openbare middelen 

worden gefinancierd, hebben openbare omroepen de plicht om tegemoet te komen aan 

de behoeften van hun uiteenlopende doelgroepen, waaronder immigranten en etnische 

minderheden, en om de sociale cohesie te bevorderen. 

Immigranten moeten worden aangemoedigd om als acteurs, onderwerpen, deelnemers, 

leden van het publiek en experts deel te nemen aan programma's en ze moeten worden 

gestimuleerd om hun eigen comedyseries en amusementprogramma's uit te werken. Om 

voor een correcte beeldvorming van immigranten in soap- en dramaseries te zorgen, moeten 

acteurs en scenaristen uit de immigrantengemeenschap worden ingezet wanneer er intercul-

turele verhaallijnen zijn en er personages uit de immigrantengemeenschap optreden. 

Als onderdeel van diversiteitsstrategieën houden beslissingen in verband met inhoud en 

programmering rekening met de behoeften, wensen en voorstelling van immigranten als 

een van de publieksdoelgroepen.

De Eurovision Intercultural and Diversity Group van de ERU stimuleert de interculturele 

uitwisseling van televisieprogramma's. Daardoor stelt ze de leden in staat om korte 

documentaires uit te wisselen die het multiculturele en diverse karakter van de Europese 

samenleving weerspiegelen en deze aan te passen aan hun eigen behoeften als omroep. 

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf 

De Nederlandse openbare omroepstichting NOS maakt gebruik van de monitor die de 

output van de televisie in kaart brengt door middel van een kwantitatieve analyse van de 

vertegenwoordiging van verschillende groepen (waaronder etniciteit) als een instrument 

voor de beleidsvorming. Dit geeft antwoord op de volgende vragen: geeft de Nederlandse 

televisie een representatief beeld van de sociale diversiteit; is er een verschil tussen de 

openbare en de commerciële zenders met betrekking tot het aandeel autochtone bevolking/

migranten; en welke verbanden bestaan er tussen de kijkgewoonten van de verschillende 

groepen en de personen en personages die in bepaalde televisieprogramma's optreden?

*

http://www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf
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Doeltreffende regelgeving tot stand brengen en bevorderen 

Toezichthoudende instanties zijn onder meer onafhankelijke omroepautoriteiten, raden 

voor journalistiek, klachtenstructuren voor de pers, ombudsmannen, parlementen 

en persministeries. De mediaregelgeving kan opgelegd zijn door de overheid (zoals 

bij omroepen vaak het geval is), maar de mediasector kan ook op vrijwillige basis zelf 

toezicht uitoefenen (zoals bij de gedrukte media vaak het geval is). De media worden ook 

onrechtstreeks gereglementeerd door wetten die haatzaaiende uitlatingen verbieden en 

door wetten die beledigingen en laster bestraffen. De media worden niet enkel geregle-

menteerd op nationaal niveau, maar ook op Europees en internationaal niveau (Unesco, EU, 

Raad van Europa, OVSE). Zo verbiedt het kaderbesluit van de EU betreffende de bestrijding 

van racisme en vreemdelingenhaat opzettelijke gedragingen die publiekelijk aanzetten 

tot geweld of haat jegens een groep personen op basis van ras, huidskleur, godsdienst, 

afstamming, dan wel nationale of etnische afkomst. De nieuwe richtlijn audiovisuele 

mediadiensten moet tegen einde 2009 in nationale wetgeving zijn omgezet. Net zoals 

haar voorganger, de richtlijn televisie zonder grenzen, bepaalt de richtlijn dat omroepen 

maatregelen moeten treffen ter bestrijding van het aanzetten tot haat wegens ras, geslacht, 

godsdienst of nationaliteit. 

Regelgeving inzake de bestrijding van discriminatie en de bevordering van de diversiteit 

bestaat reeds op nationaal, Europees en internationaal niveau en kan doeltreffender 

worden aangewend door de media en degenen die bij integratie betrokken zijn.

De kernopdracht van de Duitse Persraad en zijn klachtencommissies is afzonderlijke 

klachten over publicaties of voorvallen in de pers te onderzoeken en er een oordeel over 

te vellen. Omdat de Raad als gevestigde instantie van de grote persverenigingen onder het 

privaatrecht valt, heeft hij bevoegdheden als een vrijwillig zelfregulerend lichaam die hij 

ontleent aan zijn reputatie als gekwalificeerde particuliere beoordelaar waarop iedereen 

een beroep kan doen. Recent werden de richtsnoeren bij verschillende gelegenheden 

uitgebreid en geactualiseerd: bijvoorbeeld in verband met het verbod op discriminatie, 

de verheerlijking van geweld en de toelaatbaarheid om de namen van betrokkenen te 

vermelden in misdaadverslaggeving. 

www.presserat.info 

Wanneer er onvoldoende regelgeving voorhanden is, kunnen de lidstaten te rade gaan 

bij de verklaring betreffende culturele diversiteit van Unesco (2005), de verklaring van de 

Raad van Europa over de publieke opdracht in de informatiemaatschappij (2006) en de 

aanbeveling van zijn Comité van ministers aan de lidstaten betreffende pluralisme in de 

media en diversiteit van media-inhoud (2007).

Zelfregulering op zich kan onbillijke en discriminerende uitlatingen over immigranten en 

immigrantengroepen niet voorkomen. Dit is voornamelijk te wijten aan het volgende:

*

http://www.presserat.info
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klachten op grond van ras, etniciteit, nationaliteit en godsdienst of overtuiging kunnen •	

vaak alleen worden ingediend door de persoon of personen die in een verhaal worden 

genoemd, niet door anderen die zich beledigd voelen. Bovendien is er mogelijk geen 

verbod op discriminerende verwijzingen naar groepen van mensen, bijvoorbeeld 

immigranten en asielzoekers; 

klachten op grond van onnauwkeurigheid moeten aantonen dat die onnauwkeurigheid •	

substantieel is. Of dit aldus beoordeeld wordt zal waarschijnlijk afgemeten worden aan 

de betekenis binnen de context van het verhaal als geheel, eerder dan de betekenis die 

ze heeft voor de reclamant of voor de sociale cohesie; 

wie de gedragscode niet naleeft, krijgt misschien geen strenge straf; de uitgever wordt •	

bijvoorbeeld slechts verplicht om de kritiek van de toezichthoudende instantie te 

publiceren, wat vaak vele maanden later gebeurt en dus te laat is om nog van invloed te 

zijn of om de veroorzaakte schade te beperken. 

Om deze hinderpalen te overwinnen, moeten gedragscodes van de sector en van 

organisaties de oorzaken van de vertekende beeldvorming en foutieve informatie 

betreffende immigrantenvraagstukken aanpakken. 

Mediaorganisaties kunnen nieuwe instrumenten voor zelfregulering overeenkomen, zoals 

een gedragscode of gedragsnormen en richtsnoeren inzake het tolerantiebeleid van de 

redactie.

De kenmerken van nieuwsinhoud die aangepakt moeten worden, zijn uiteengezet in een 

overzicht van het onderzoek naar racisme en culturele diversiteit in de Europese media dat 

in 2003 verscheen. Dit zijn:

het gebruik van bronnen: immigranten zijn zelf zelden de bron, ook al hebben de verhalen•	  

rechtstreeks op hen betrekking; de stem van immigranten krijgt minder aandacht, 

wordt minder geloofwaardig geacht, en wordt vaak selectief geciteerd in combinatie 

met negatieve thema's en/of in stereotiepe rollen getoond; de media slagen er niet in 

om de volledige diversiteit van de standpunten weer te geven doordat zij steunen op 

de standpunten van een beperkt aantal vertegenwoordigers; en immigranten worden 

zelden als nieuwsactoren opgenomen in mediaverslaggeving die niet over immigranten 

handelt; 

gebrek aan achtergrondinformatie: achtergrondverslaggeving is schaars met als gevolg •	

dat de informatie over immigratievraagstukken zelden in een context wordt geplaatst. Er 

wordt weinig aandacht geschonken aan het dagelijks leven en de omstandigheden van 

immigranten of aan de redenen die aan deze omstandigheden ten grondslag liggen. De 

media kunnen bijvoorbeeld asielzoekers ten tonele voeren als mensen die leven van de 

verzorgingsstaat zonder te vermelden dat het overheidsbeleid hun verbiedt te werken; 

klemtoon op negatieve aspecten: nieuwsonderwerpen kunnen sensationele en selectieve•	  

verslaggeving bevatten of inspelen op vooroordelen van het publiek. Nieuwsartikelen 

*
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die het te vaak hebben over immigranten in misdaadreportages kunnen het geloof of 

de perceptie versterken dat criminele handelingen onlosmakelijk verbonden zijn met 

bepaalde immigrantengroepen. Positieve verhalen, meer bepaald over de economische 

bijdrage van migranten tot de gemeenschap, zijn vaak veel zeldzamer; 

verhoudingen tussen media en politiek: politieke agenda's hebben een sterke invloed •	

op de beeldvorming van immigranten in de media. Immigratie kan door extremisten 

worden voorgesteld als een bedreiging voor de huidige manier van leven — voor culturele 

normen en waarden, de nationale identiteit, de levensstandaard, de welvaartsstaat en 

de werkgelegenheid.

Bovendien dienen gedragscodes ernaar te streven om het gebruik van onjuiste (en 

opruiende) terminologie te voorkomen, waarvan de term „illegale asielzoekers” een 

voorbeeld is.

Uitgevers kunnen journalisten aanmoedigen om intercultureel begrip te cultiveren door 

op een evenwichtige en kritische manier verslag uit te brengen over negatieve nieuws-

onderwerpen. Zulke verslagen bevatten geen opruiende taal of stereotypen. Door 

achtergrondinformatie te verschaffen worden de verhalen gestoeld op feiten en niet op 

veronderstellingen. Journalisten kunnen ook weerwerk bieden tegen veronderstellingen 

over immigranten door immigranten te interviewen in verband met nieuwsonderwerpen 

die niets met immigratie te maken hebben of door hun immigratienieuws uit te breiden 

naar nieuwe onderwerpen zoals de keuken, sport, cultuur, muziek, film en mode van de 

immigrantengemeenschap.

Om relevantie en nauwkeurigheid te garanderen, kunnen er ook richtsnoeren worden 

ontwikkeld in samenwerking met maatschappelijke organisaties en leidinggevende 

personen uit de gemeenschap. Deze richtsnoeren kunnen informatie bevatten over:

de juiste en gepaste terminologie om verslag uit te brengen over immigrantenvraag-•	

stukken;

de etnische samenstelling van het land, de regio of de gemeenschap die zij vertegen- •	

woordigen en de culturele en religieuze gewoonten van deze immigrantengemeenschappen;

contactpersonen in de immigrantengemeenschap en de etnische media.•	

Mediaorganisaties kunnen ervoor zorgen dat overtredingen van de gedragscode zo snel als 

mogelijk worden aangepakt, bijvoorbeeld door meteen te reageren met correcties of door 

„lezersredacteuren” in te zetten die vaak als bemiddelaars optreden om een rechtsgeding 

te voorkomen. 

Klachtenraden en mediaombudsmannen kunnen een constructieve rol spelen bij de zelfre-

gulering van de sector, de ethische normen versterken en integratie ondersteunen door:

toezicht te houden op de output van de media in verband met immigratievraag-•	

stukken;



Handboek over integratie 47

$

Z

Z

de zichtbaarheid van de zelfregulering te verbeteren voor het publiek;•	

in kosteloze en transparante klachtenprocedures te voorzien; •	

ervoor te zorgen dat beslissingen geloofwaardig en snel worden genomen en •	

opgelegd;

de journalisten en uitgevers bewust te maken van de bestaande codes en ethische •	

normen.

De prestaties kunnen worden gevolgd door onafhankelijke observatiecentra, krachtige 

persraden en andere betrokkenen bij de integratie. 

Zelfregulering kan worden beoordeeld via doeltreffende mediaklachtenprocedures en via 

monitoring door een aantal betrouwbare betrokkenen.

Het Portugese Hoog Comité voor immigratie en interculturele dialoog (ACIDI) volgt de 

beeldvorming van immigranten en immigratie in de media op de voet. Het bespreekt 

zijn bevindingen met de media om hen op de hoogte te brengen van de kloof tussen 

verslaggeving en werkelijkheid en geeft publieke verklaringen uit met officiële gegevens 

die een tegenwicht vormen voor stereotype nieuwsberichten. 

www.acidi.gov.pt 

De Letse denktank Providus geeft jaarlijks een monitoringverslag Shrinking citizenship 

(krimpend burgerschap) uit met een tekstanalyse van de manier waarop de gedrukte 

media nieuwe immigranten, vluchtelingen, nieuwe burgers en andere etnische groepen 

en minderheden behandelen met de bedoeling bij de betrokkenen steun te werven voor 

minderheden en de deelname van NGO's aan openbare beleidsdebatten te bevorderen.

www2.providus.lv/public/27124.html 

*

http://www.acidi.gov.pt
http://www2.providus.lv/public/27124.html
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Conclusies

1. Wanneer ze de tijd nemen om de mediaomgeving in kaart te brengen — met name 

de voornaamste actoren, het wetgevend kader, de gebruikers en de arbeidsmarkt 

— kunnen integratieactoren inzicht verwerven in de vraag waarom, hoe en welke 

mediaorganisaties belangstelling hebben om samen te werken aan een nauwkeurigere 

en meer evenwichtige beeldvorming over immigranten en meer etnische diversiteit 

in het personeelsbestand. 

2. Integratieactoren kunnen in ruimere mate aanwezig zijn in de berichtgeving van hun 

lokale mediaomgeving als ze public relations opnemen in hun strategische planning 

en als ze hun aanpak afstemmen op de algemene opdrachten en kwaliteitsnormen 

van mediaorganisaties.

 3. Integratieactoren dienen in hun lokale omgeving en in hun ervaringen uit het verleden 

op zoek te gaan naar ideeën om hun boodschap aan een specifiek doelpubliek te 

richten en te formuleren.

4. Strategische allianties tussen het maatschappelijk middenveld, de overheid, onder- 

zoeksinstituten en organisaties van mediaprofessionals kunnen helpen om invloed 

uit te oefenen op een domein dat even breed en divers is als de media zelf. 

5. Het verstrekken van documentatie, opleidingen en platforms voor dialoog over 

interculturele competentie is een zeer praktische manier om rechtstreeks met 

mediaprofessionals te werken tijdens hun studies en tijdens hun hele beroepsontwik-

keling. De eerste stap bestaat erin de toezegging te krijgen van mediabeheerders en 

-vormingswerkers. 

6. Mediaorganisaties, de overheid en het maatschappelijk middenveld kunnen goede 

methoden van aanpak door de media aanmoedigen door prijzen voor excellente 

kwaliteit uit te reiken. 

7. Feedback van in de media ondervertegenwoordigde groepen kan worden gebruikt 

om gerichte aanwervingsstrategieën te ontwikkelen die van journalistiek een aantrek-

kelijker loopbaankeuze voor jonge immigranten maken. 

8. Mentor- en ontplooiingskansen voor zowel de nieuwe als de huidige professionals 

met een immigratieachtergrond zijn doeltreffende instrumenten om het diversiteits-

beleid van een mediaorganisatie in verband met aanwerving, promotie en behoud 

van werkkrachten te verbeteren. 

9. De nationale overheden en actoren uit het maatschappelijk middenveld spelen een 

sleutelrol bij het bevorderen van de toegang tot werkgelegenheid en de erkenning van 

de vaardigheden en kwalificaties van een vaak onaangeroerde bron — in het buitenland 

opgeleide mediaprofessionals en journalisten in ballingschap in het bijzonder.
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10. Succesvolle diversiteitsstrategieën vereisen dat mediaorganisaties implementatieme-

chanismen instellen en de doeltreffendheid controleren.

11. Als onderdeel van diversiteitsstrategieën houden beslissingen in verband met 

inhoud en programmering rekening met de behoeften, wensen en voorstelling van 

immigranten als een van de publieksdoelgroepen.

12. Regelgeving inzake de bestrijding van discriminatie en de bevordering van de 

diversiteit bestaat reeds op nationaal, Europees en internationaal niveau en kan 

doeltreffender worden aangewend door de media en degenen die bij integratie 

betrokken zijn.

13. Mediaorganisaties kunnen nieuwe instrumenten voor zelfregulering overeenkomen, 

zoals een gedragscode of gedragsnormen en richtsnoeren inzake het tolerantiebeleid 

van de redactie.

14. Zelfregulering kan worden beoordeeld via doeltreffende mediaklachtenprocedures 

en via monitoring door een aantal betrouwbare betrokkenen.
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Hoofdstuk 3
Bewustmaking en emancipatie  
van migranten
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Bewustmaking vergroot de kennis en ontvankelijkheid van de mensen voor 
integratie. Daardoor kunnen de betrokken groepen beter onderbouwde standpunten 
over diversiteit ontvouwen en kunnen ze zinvol deelnemen aan het integratieproces. 
Emancipatie vergroot de middelen en capaciteit van immigranten, zodat ze beter 
onderbouwde keuzes kunnen maken en acties kunnen ondernemen om integratie 
te verwezenlijken. 

De begrippen „bewustmaking” en „emancipatie” brengen de gemeenschappelijke basisbe-

ginselen 1, 6, 7 en 9 samen en versterken het idee dat integratie een tweerichtingsproces 

van wederzijdse aanpassing door de immigranten en de samenleving van het gastland is. 

Door vaak met elkaar om te gaan, kunnen beide groepen zich samen inzetten als inwoners 

van hetzelfde land; als vrijwilligers door toegang tot algemene instellingen en partner-

schappen van organisaties; en als lokale burgers via participatie aan de beleidsvorming 

inzake integratie. 

Dit hoofdstuk valt uiteen in twee delen die toelichten hoe uitvoerders deze benaderingen en 

hun doelstellingen kunnen omzetten in de diverse stappen van hoogwaardig projectbeheer.

De dynamiek tussen de bewustmaking en emancipatie van migranten 

Het eerste deel bespreekt een stapsgewijze benadering van de bewustmaking. Deze 

maatregelen verstrekken een specifieke doelgroep (het grote publiek, beleidsmakers, 

immigranten enz.) informatie over feiten en ervaringen in verband met een bepaald 

integratiethema, vaak door middel van informatiecampagnes en evenementen. Door 

een betere kennis en een grotere ontvankelijkheid van de doelgroep neemt deze beter 

onderbouwde standpunten over diversiteit in en neemt ze actiever deel aan het integra-

tieproces, wat van invloed is op het aanpassingsproces van alle burgers aan elkaar.

Het tweede deel behandelt de emancipatie. Deze maatregelen bieden individuele 

immigranten en vertegenwoordigers van immigrantenverenigingen kansen om hun 

behoeften te formuleren en ernaar te handelen. Vaak doen ze dit in de vorm van opleidingen, 

partnerschappen en stages. Door de capaciteit van de immigranten te vergroten en hun 

meer middelen te geven, kunnen ze hun eigen keuzes maken betreffende integratie en 

actie ondernemen om deze te verbeteren, waardoor ze beter participeren aan het openbare 

leven en er meer in vertegenwoordigd zijn.

Bewustmaking en emancipatie zijn afzonderlijke, maar elkaar versterkende acties die 

weerwerk bieden tegen discriminatie en marginalisering. Op hun beurt emanciperen 

maatregelen die werken aan bewustwording en die putten uit de verhalen van individuele 

migranten en de expertise van migrantenverenigingen immigranten door hun een luidere 

publieke stem te geven, hun actiegebied te verruimen en organisatorische partner-

schappen mogelijk te maken. Emancipatorische maatregelen geven migranten ook een 

beter zichtbaar profiel en plaatsen integratievraagstukken hoger op de publieke agenda. 
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Immigranten met grotere capaciteiten en meer middelen zijn uitstekende bewustmakers, 

wat kan leiden tot beter geïnformeerde en evenwichtiger belevingen van het publiek 

inzake migratie en integratie.

3.1 Bewustmaking: de opinie vormen en het publiek  
in beweging brengen

Publieke misverstanden over de houding van migranten, hun eigenschappen en 

aanwezigheid in het land waar ze verblijven (migratiestroom, aantal migranten op de 

arbeidsmarkt enz.) scheppen voorwaarden die etnocentrisme en discriminatie bij de 

bevolking in de hand werken, die segregatie en marginalisering onder immigranten 

stimuleren en die het beleid inspireren tot passiviteit of doen terugkrabbelen. Zo werd 

een gebrek aan correcte informatie en bewustwording vanwege de samenleving van het 

gastland bestempeld als de belangrijkste uitdaging voor de aanpak van diversiteit en antidis- 

criminatie op de werkplek, volgens de nagenoeg 800 Europese bedrijven die reageerden 

op de enquête die het DG Werkgelegenheid en sociale zaken van de Europese Commissie 

in 2005 hield in het kader van zijn „Business Case for Diversity”. De meesten vonden dat er 

op dat vlak onvoldoende bewustmakingsactiviteiten waren en keken met belangstelling 

uit naar meer informatie van zowel werkgeversorganisaties als nationale overheden.

Bewustmakingscampagnes en -evenementen brengen alle burgers feiten over migratie en 

integratie bij en tonen hoe ze kunnen deelnemen aan het integratieproces. Ze scheppen 

ook ruimte voor frequentere contacten tussen migranten en nationale ingezetenen, die de 

interculturele competenties van alle partijen bevorderen. 

Volgens Migration and Public Perception (migratie en publieke perceptie), een rapport 

dat is opgesteld door het Bureau van beleidsadviseurs van de Europese Commissie, zijn 

succesvolle bewustmakingsmaatregelen op maat gemaakt en doelgroepgericht, en 

houden ze rekening met specifieke maatschappelijke factoren, de historische werkelijkheid 

en de lokale, regionale en nationale identiteit. De maatregelen kunnen ook worden 

gecombineerd met een betere gegevensverzameling en diepgaand sociaal onderzoek. 

Succesvolle bewustmaking leidt tot een beter begrip van het integratieproces bij het 

publiek en geeft het betere kansen om bij te dragen tot dat proces. 

Een empirisch onderbouwde aanpak van veranderende percepties

Vergelijkende informatie over immigrantengroepen en de algemene bevolking kan naar 

buiten brengen dat er betreffende integratievraagstukken uiteenlopende informatie-

kloven bestaan. Onderzoeken en peilingen kunnen ook de vinger leggen op de gevolgen 

van de nationale methoden om de publieke percepties vorm te geven (en vice versa). 

*
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Longitudinale onderzoeken en peilingen kunnen beleidsmakers en onderzoekers helpen 

bij de beoordeling van de invloed van strategieën die streven naar bewustmaking van het 

publiek en een betere publieke perceptie. 

Indien de bestrijding van misverstanden het doel is van bewustmakingsacties, dan moeten 

die misverstanden eerst worden opgespoord, gemeten en geanalyseerd via een hele 

reeks instrumenten voor gegevensverzameling. Degenen die publieke opiniepeilingen 

opstellen, mogen niet bang zijn om een vraag te stellen omdat ze bang zijn voor het 

antwoord. Onderzoeken kunnen achteraf worden gebruikt om het hoofd te bieden aan 

echte angsten, misverstanden en vooroordelen van de publieke opinie. 

Voor wie een peiling of enquête wil opstellen, staan er een aantal enquêtemethodes ter 

beschikking. Kwantitatieve enquêtes op Europese schaal vormen een van de middelen om 

de ervaring van elk land in een breder perspectief te plaatsen. De Eurobarometer, Eurostat, 

de European Labour Force Survey en de European Social Survey verstrekken vergelijkende 

gegevens die relevant zijn voor immigratie en integratie op Europees niveau. Kwantitatieve 

representatieve enquêtes op het niveau van de lidstaten kunnen doeltreffend worden 

aangepast om een specifieke reeks demografische gegevens en vraagstukken aan te 

pakken op grond waarvan beleidsmakers en betrokkenen op de verschillende bestuurs-

niveaus goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Ook kwalitatieve instrumenten 

kunnen worden aangewend als vertrekpunt voor bewustmaking en pleitbezorging. 

EU-MIDIS is de allereerste enquête op Europese schaal betreffende de ervaringen van 

immigranten en etnische minderheden met discriminatie en victimisatie in het dagelijks 

leven. Deze enquête, in opdracht van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 

onderzoekt of bepaalde immigrantengroepen en etnische minderheden het slachtoffer 

zijn geweest van discriminatie en racistisch geweld; waarom ze deze misdaden al dan niet 

hebben gerapporteerd; en of ze de organisaties en ambtenaren die de opdracht hebben 

hen te helpen kennen en vertrouwen. EU-MIDIS bestond uit persoonlijke interviews met 

23 500 personen uit geselecteerde immigrantengroepen en etnische minderheden in alle 

27 lidstaten van de Europese Unie. Ook werden 5 000 personen uit de algemene bevolking 

geïnterviewd om de resultaten te kunnen vergelijken.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm 

Het Deense analysebureau Catinét Research interviewt regelmatig ongeveer 1 000 

immigranten en hun nakomelingen om hun ervaringen met discriminatie te volgen, hun 

subjectieve gevoelens over integratie te toetsen en hun mening over beleidsvoorstellen en 

publieke debatten te vragen. Volgens dit bureau is het een van hun kernactiviteiten geworden 

om enquêtes af te nemen van immigranten omdat de standpunten en ervaringen van 

immigranten cruciaal, maar vaak onbekend zijn voor mensen die integratiedebatten voeren.

www.catinet.dk/ 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm
http://www.catinet.dk/
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Enquêtes in verband met integratie worden regelmatig gehouden bij de belangrijkste 

immigrantengroepen in landen zoals Nederland en Portugal. Raadpleeg 

www.prominstat.eu 

voor meer informatie over beschikbare enquêtes.

Een empirisch onderbouwde aanpak kan verbetering brengen in één belangrijk domein van 

bewustmakingscampagnes: de evaluatie. Aan de hand van de verzameling en actualisering 

van basisgegevens kunnen projecten wijzigingen in de standpunten en acties van hun 

doelgroep over de korte, middellange en lange termijn opvolgen. Ze kunnen oorzakelijke 

verbanden leggen tussen integratienieuws, de mediaverslaggeving en eventuele 

wijzigingen in de perceptie die daarvan het gevolg zijn. Deze informatie wordt gebruikt om 

de opdrachten, taal, boodschappen en doelgroep van een campagne continu bij te stellen.

Voor en na het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen in 2007 werd opdracht 

gegeven tot Speciale Eurobarometers over Discriminatie in de EU. Een vergelijkende analyse 

van Speciale Eurobarometers 263 en 296 stelt Europese beleidsmakers in staat om na te 

gaan hoe de percepties en standpunten gewijzigd zijn tijdens een jaar waarin 430 nationale 

acties en 600 bewustmakingsevenementen over discriminatie plaatsvonden. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf 

Sinds 2002 probeert de langlopende campagne „One Scotland, Many Cultures” (Eén 

Schotland, veel culturen) van de Schotse Executieve het publiek bewust te maken van de 

negatieve gevolgen van racistisch gedrag en de positieve bijdragen van diverse culturen aan 

de Schotse maatschappij. Regelmatig worden er onderzoeksprojecten opgezet om racistisch 

gedrag en ervaringen met racisme op te sporen en de gevolgen en doeltreffendheid van 

de campagne bij de doelgroep te toetsen. Deze toetsingen maken vergelijkingen in de tijd 

mogelijk van spontane en uitgelokte bewustwording, de herinnering aan de boodschap 

en mentaliteitsveranderingen. Publiek beschikbare jaarlijkse beoordelingen evalueren 

de campagne op het gebied van begroting, verspreiding in de media, zichtbaarheid en 

invloed op bewustwordingsniveaus.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 

In Spanje worden regelmatig enquêtes gehouden om algemene trends in de publieke 

opinie betreffende immigratie op te sporen en de ontwikkeling van xenofobe en racistische 

tendensen na te gaan. Voor de eerste soort enquêtes kunt u de nationale enquête van 

het nationaal bureau voor statistiek raadplegen, met als titel Nationale enquête over 

immigratie, voor de laatste soort is het recentste document de enquête van 2008 over de 

ontwikkeling van het racisme en de xenofobie in Spanje. Meer specifieke opiniepeilingen 

http://www.prominstat.eu
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250
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volgen de situatie van de „Migrantengemeenschap van moslimorigine in Spanje” en de 

mening van de Spaanse jeugd over migratie. 

www.oberaxe.es 

Projecten die gericht zijn op kleine groepen en individuen moeten inzien dat ze de gangbare 

attitude waarschijnlijk niet kunnen veranderen. De invloed op de korte termijn kan echter 

worden gemeten aan de hand van diepgaande interviews en doelgerichte enquêtes bij 

deelnemers en de invloed op de middellange en lange termijn kan worden gevolgd via de 

wijzigingen in agenda's en partnerschappen.

Een empirisch onderbouwde aanpak van de bewustmaking begint met een fase waarin 

enquêtes en peilingen een solide uitgangspunt vormen om de percepties van migranten 

en het publiek in kaart te brengen en regelmatig te evalueren.

Na de fase van het in kaart brengen is een afzonderlijke analysefase nodig om aanvullende 

maar tegenstrijdige resultaten (bijvoorbeeld verschillen in de perceptie van migranten 

en van het algemene publiek) te onderzoeken, de resultaten in nationale debatten te 

situeren, doelgroepen te identificeren en de meest gepaste acties te selecteren. Enquêtes 

en peilingen op zich kunnen de publieke opinie niet verklaren. 

Onderzoek op het relevante bestuurlijke niveau helpt te verklaren welke factoren een 

invloed hebben op de houding van het individu of de groep ten opzichte van migranten 

en hun integratie. 

Een rapport uit 2005 Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities (De 

houding van de meerderheid van de bevolking ten opzichte van migranten en minderheden) 

van de voorloper van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten biedt een 

overzicht van trends in de publieke opinie betreffende immigratie en minderheden en de 

factoren die tot de verklaring hiervan bijdragen.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

De redenen waarom mensen over immigratie denken of immigratie bekijken zoals ze dat 

doen, zijn terug te voeren op tal van onverklaarde factoren. Toch kunnen uitvoerders de 

resultaten van hun in kaart brengen van de situatie gebruiken om de belangrijkste factoren 

en de gepaste doelgroep voor hun bewustmakingsmaatregel te bepalen. Een aantal 

onderzoekstudies komen bijvoorbeeld tot het besluit dat de meest positieve en tolerante 

houding samenhangt met:

jeugd;•	

een hogere sociaaleconomische status;•	

een hoger opleidingsniveau;•	

*

http://www.oberaxe.es/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
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werknemers in loondienst;•	

meer contacten met immigranten.•	

Sociale, geografische en historische factoren hebben ook een invloed, in die zin dat de 

publieke perceptie van immigranten aanzienlijk varieert in de verschillende lidstaten van 

de Europese Unie. Voorbereidende enquêtes brengen de toestand in kaart en hebben een 

analyserende functie, maar zijn daarnaast ook nog belangrijk voor de bewustmaking en 

communicatie. Zo toont de analyse van de Speciale Eurobarometer 263 over Discriminatie 
in de EU aan dat in landen met krachtige antidiscriminatiewetten de bevolking waarschijn- 

lijk beter geïnformeerd is over haar rechten als potentieel slachtoffer en dat die bevolking 

vaker van mening is dat discriminatie wijdverspreid is. 

Goed getimede enquêtes naar de publieke opinie kunnen de aandacht van het publiek en 

de media vestigen op belangrijke vraagstukken en de voorwaarden voor het debat over 

toekomstige initiatieven bepalen. De timing van de vrijgave van deze studies voor het 

publiek is dus cruciaal voor bewustmakingsprojecten en het beleidsvormingsproces. De 

publieke opinie bewust maken van integratievraagstukken betekent ook de verwachtingen 

van het publiek in verband met reacties van het beleid verhogen. 

De analyse van enquêteresultaten werpt een licht op de factoren achter de percepties en 

helpt zo de passende doelgroep te bepalen. Deze resultaten kunnen ook worden 

aangewend om de aandacht van de media en het publiek te vestigen op de lancering van 

een bewustmakingscampagne.

De invloed van het publieke discours 

De vorm en inhoud van het publieke discours kunnen een positieve of een negatieve 

invloed hebben op de vorming van de publieke opinie over migranten en hun integratie. 

Politieke debatten en mediadiscussies kunnen stilstaan bij minder dringende integratie-

vraagstukken en leggen soms ongefundeerde verbanden tussen immigratie en andere 

maatschappelijke vraagstukken. Zo worden immigranten bijvoorbeeld vaak in verband 

gebracht met gevoelens van onveiligheid omdat het publiek bezorgd is over concurrentie 

voor banen en huisvesting, het toenemende beroep op de welvaartsstaat en zich ongerust 

maakt over de nationale veiligheid. 

We mogen niet vergeten dat de publieke perceptie van immigranten indirect wordt 

verbeterd via beleidsmaatregelen die leiden tot migratiebeheer, een betere controle van de 

buitengrenzen, geloofwaardige asielstelsels, maatregelen ter bestrijding van discriminatie 

en doeltreffende integratie. Beter vergelijkbare statistische gegevens over migratie- en 

integratiefenomenen bieden ook een nuttige informatiebasis voor openbare debatten 

en beleidsvorming. In dit opzicht spelen bewustmakingsmaatregelen een belangrijke rol 

als feedback aan het beleid doordat ze het draagvlak voor diverse verbeteringen van het 

migratie- en integratiebeleid vergroten. 

*
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De samenhang tussen het integratiebeleid en de integratieboodschappen van de overheid 

kan een belangrijke invloed uitoefenen op de geloofwaardigheid en doeltreffendheid 

van de bewustmaking, vooral voor campagnes die door de overheid worden gevoerd of 

gefinancierd. 

Het lokale niveau kan doeltreffender zijn voor het vormen van partnerschappen en 

een grotere weerklank vinden bij het werken aan de bewustwording over specifieke 

vraagstukken die in steden en wijken tot uiting komen. 

De informatiecampagne van het partnerschap voor samenleven en samenwerken van 

de Oostenrijkse stad Linz wekte de belangstelling van de werkgeversdoelgroep, vooral 

KMO's, en lokale beleidsmakers doordat ze de voordelen van een grensoverschrijdende 

arbeidsmarkt onderzocht en interculturele opleidingen uitwerkte voor vakbondsafgevaar-

digden en werknemers met een migrantenachtergrond.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Tijdens de lokale verkiezingen van januari 2008 in Graz (Oostenrijk) richtten experts in de 

bestrijding van discriminatie een systeem in voor het volgen van de verkiezingen met als 

doel het publiek meer bewust te maken van discriminatie en de belangrijkste boodschappen 

van de deelnemende partijen te verbeteren. Er werden 650 teksten beoordeeld volgens een 

„verkeerslichtmechanisme” (rood/oranje/groen) dat achteraf werd voorgesteld tijdens vier 

persconferenties en een politiek slotdebat. Het volgsysteem werd positief beoordeeld door 

de meeste partijen en kan gemakkelijk worden aangepast voor andere steden en regio's.

http://wahlkampfbarometer-graz.at 

Ook kunnen actoren zoals leerkrachten, de politie en artsen, die de „gebruikelijke 

verdachten” zijn voor het praten over integratie, meer gezaghebbende stemmen zijn om 

het bewustzijn te vergroten over hun eigen specifieke vraagstukken.

De sector van de gezondheidszorg voert regelmatig campagnes over bloed geven. Al tien 

jaar voert de vereniging van vrijwillige bloedgevers in Italië (AVIS) gerichte campagnes om 

meer immigranten bloed te laten geven zodat het publiek de bijdrage van de immigranten 

hoger waardeert en er meer kansen ontstaan voor interculturele dialoog. Deze ervaringen 

werden gebruikt om het Waarnemingscentrum voor de bloeddonatiecultuur op te richten, 

dat samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten met andere medische organisaties in 

de landen van herkomst van immigranten.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf
http://wahlkampfbarometer-graz.at/
http://www.avis.it/usr_view.php/ID=0
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Nauwe samenwerking met de mensen „op het terrein” helpt de bewustmakingsactiviteiten 

aanzienlijk om de aandacht van het publiek vast te houden. Anders kunnen campagnes 

zonder lokale invalshoek te veel als opgelegd van bovenaf worden beschouwd, met te veel 

vertrouwen in belangrijke politieke slogans. Deze partners kunnen een campagne ook 

informeren over de wijzigingen die zij in de lokale percepties opmerken. Aldus bieden zij 

een systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor het vaststellen van en het reageren op 

die veranderingen.

Wanneer het beleid incoherent is of wanneer er een aantal verwarrende boodschappen 

zijn die elkaar tegenspreken, kan er ook aan de bewustwording van het publiek worden 

gewerkt om de politieke agenda te bepalen. 

Omdat het beleid en de boodschappen van de overheid een belangrijke impact hebben op 

de geloofwaardigheid en doeltreffendheid van een campagne, kunnen beleids- en 

opiniemakers behoren tot de belangrijkste doelgroepen ervan.

Het project „Mensen zoals wij” in de Slowaakse Republiek streefde ernaar de kennis en 

verdraagzaamheid te vergroten bij het publiek en bij de professionals die het migratiebeleid 

uitvoeren. Mensen in nieuwe landen van bestemming met een kleine immigrantenge- 

meenschap moeten kennismaken met de verhalen van immigranten en de concrete bijdra- 

gen die zij maken in het dagelijkse leven. De campagne werd verspreid via de televisie en  

in vergaderingen met scholen, overheden en grenswachters. 

www.ludiaakomy.sk 

Op basis van nieuwe gegevens die in het departement Haut-Rhin in de Elzas over 

nieuwkomers werden verzameld, organiseerde het Regionale Waarnemingscentrum voor 

integratie en stedelijk beleid (ORIV) vergaderingen met 160 lokale functionarissen en 

betrokkenen om te werken aan de bewustwording en om aanbevelingen te bespreken 

betreffende de specifieke ontvangstmethoden en -voorwaarden van elke stad.

www.oriv-alsace.org 

Het Oostenrijkse Integratiefonds publiceert zijn tweede jaarlijkse statistische jaarboek 

over migratie en integratie waarbij een van de belangrijkste drijfveren het verstrekken van 

feitelijke gegevens is en het minder emotioneel maken van het debat over het integra-

tiebeleid. Het jaarboek wordt gedrukt op 10 000 exemplaren die worden verzonden 

naar belangrijke communicatoren in heel Oostenrijk, zoals journalisten, politici en 

burgemeesters. 

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009 

*

http://www.ludiaakomy.sk/
http://www.oriv-alsace.org
http://www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009
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De juiste doelgroep bepalen, opinies vormen

Degenen die grote verwachtingen koesteren bij het informeren van het publiek en het 

verbeteren van de publieke opinie moeten beseffen dat deze bewustmakingscampagne 

een zaak van lange adem zal zijn. In de loop van de campagne zullen er verscheidene 

strategieën en acties nodig zijn: mediacampagnes, evenementen, uitvoeringsprojecten, 

beleidswijzigingen enzovoort.

Degenen die over minder middelen beschikken, kunnen in plaats daarvan overwegen 

om zich te richten tot specifieke groepen, met name besluitvormers of opiniemakers. 

Werkgevers, huiseigenaren, banken, ambtenaren en diverse dienstverleners zijn misschien 

niet vertrouwd met de status en rechten van verschillende categorieën van immigranten, 

zoals vluchtelingen, en kunnen als gevolg van een gebrek aan informatie aarzelen om de 

noodzakelijke steun te verschaffen.

De geschikte doelgroep vaststellen (d.w.z. de opinie van het grote publiek, van immigranten 

of van een selectie van betrokkenen of bevolkingsgroepen wijzigen) vormt een duidelijke 

grondslag voor het succes van de campagne.

De informatiecampagne „Berlijn heeft je nodig!” die de deelstaat Berlijn in 2006 voerde, 

pakte tegelijkertijd de lage tewerkstellingsgraad van jonge immigranten en de gesloten 

mentaliteit van de openbare sector aan. Daarom meet deze campagne haar succes af aan 

het percentage stagiairs met een migratieachtergrond werkzaam in de openbare sector. 

Tussen 2006 en 2008 steeg dit percentage van 8 naar 14,5 %. Beoordelingsenquêtes 

noteerden een toegenomen belangstelling bij de doelgroep, immigrantenjongeren, en 

een grotere openheid voor interculturalisme in openbare debatten en bij werknemers in 

de openbare sector.

www.berlin-braucht-dich.de 

„OXLO — Oslo Extra Large” is een langlopende campagne die in 2001 door het kabinet van 

de burgemeester werd gestart als reactie op een racistische moord. De doelstellingen — 

werken aan bewustwording en de openbare diensten integratiever maken — waren vooral 

gericht op scholen, dagverblijven en gezondheidsinstellingen. Tegen 2005 was het aantal 

werknemers met een diverse achtergrond met nagenoeg 30 % gestegen. 

www.oslo.kommune.no 

In een land als Griekenland bijvoorbeeld heeft het Helleens migratie-instituut maatregelen 

gericht op schoolkinderen in het project „Binnenstebuiten” en op maatschappelijke 

organisaties zoals de pan-Helleense vereniging voor vrouwen in de atletiek.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 

*

http://www.berlin-braucht-dich.de
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De juiste middelen zoeken als het doel gekend is 

Onder tal van strategieën vallen kunst en cultuur op als nuttige middelen om de 

vaardigheid van de doelgroep te ontwikkelen om gefundeerde keuzes te maken en om 

acties voor bewustmaking te ondernemen. Door degenen die niet gehoord worden een 

stem te geven en door beelden te laten zien die anders onzichtbaar blijven, kan kunst de 

voorwaarden scheppen voor discussies over meervoudige identiteit en het omgaan met 

verschillen. 

Een levensecht beeld van immigranten en diverse gemeenschappen

De kloof tussen de perceptie en de realiteit van het integratiebewustzijn is groot. De 

perceptie wordt bijvoorbeeld vertekend doordat er in de media of openbare debatten 

altijd wordt gehamerd op bepaalde groepen, zoals asielzoekers, migranten zonder 

papieren, of migranten die zichtbaar anders zijn of uit een andere culturele, taalkundige 

of religieuze achtergrond afkomstig zijn. De verhouding van de in het buitenland 

geboren bewoners van een land tot het geheel wordt enorm overdreven in de publieke 

opinie van enkele Europese landen die als voorbeeld worden genomen, van een 

overdrijving van 60-70 % (in Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Zweden) tot een 

van 150-200 % in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Onderzoek in Groot-Brittannië 

heeft uitgewezen dat mensen gemiddeld dachten dat er vier keer meer immigranten 

in Groot-Brittannië zijn dan in werkelijkheid het geval is. In dit geval meende meer 

dan 25 % van de mensen bovendien dat immigranten meer dan de helft van de Britse 

bevolking uitmaakten. Onderzoek in Groot-Brittannië heeft bijvoorbeeld uitgewezen 

dat mensen de financiële bijstand voor asielzoekers via het uitkeringensysteem op 

een flagrante wijze overschatten en dat ze geloofden dat het Verenigd Koninkrijk een 

veel groter aandeel van vluchtelingen uit de hele wereld opnam (tien keer meer dan in 

werkelijkheid het geval is). 

Bewustmakingscampagnes kunnen de aandacht vestigen op daadwerkelijke migratie-

ervaringen en de levensomstandigheden van migranten, evenals op de maatschappelijke 

veranderingen en voordelen die zij meebrengen voor de stad, streek of het land waar 

ze wonen. De aandacht kan gaan naar de specifieke omstandigheden van een bepaalde 

plaats, omdat het publiek abstracte verschijnselen zoals immigratie en integratie beter 

in hun context kan plaatsen wanneer ze hun veronderstellingen kunnen vergelijken met 

gegevens en feiten over de gemeenschap die ze het beste kennen.
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Het „Fresh Talent Initiative” (Initiatief nieuw talent) van de Schotse Executieve vertrekt deels 

van de premisse dat Schotland een aantrekkelijkere plek kan worden om in te wonen, te 

werken en te studeren als potentiële toekomstige migranten correcte informatie krijgen 

over hun kansen en de voorwaarden om zich in het land te vestigen. Het project wordt 

om de zes maanden (2005 tot 2007) geëvalueerd door het publiek op basis van vrijwillige 

vragenlijsten die de kansen en uitdagingen nagaan van de bewoners met een migran- 

tenachtergrond die via het initiatief werden aangeworven.

www.scotlandistheplace.com 

In 2007 lanceerde de Spaanse regering op basis van de vele uiteenlopende maatschap-

pelijke noden van immigranten een grote bewustmakingscampagne met tv-spots, 

radiofragmenten en advertenties in de geschreven pers en in de openbare ruimte met de 

boodschap: „Met de integratie van immigranten winnen we allemaal”, en met als ondertitel: 

Allen verschillend, allen nodig. 

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm 

Initiatieven kunnen de stereotypering, het slachtofferschap of de stigmatisering van 

migranten als een groep tegengaan en de levensverhalen van migranten, hun gezinnen en 

de gemeenschappen waarin ze leven op de voorgrond plaatsen. Om de publieke opinie te 

beïnvloeden, kan de „levensechte” aanpak worden gebruikt. Die bestaat uit:

het opstellen en vermelden van duidelijke, precieze en realistische doelen;•	

doelgroepen bepalen en passende methoden ontwikkelen;•	

doelen en methoden baseren op onderzoeksmateriaal en theorieën over •	

gedragswijziging;

de passende tijdschaal en geografie van het initiatief zorgvuldig in overweging nemen;•	

goede werkrelaties met de media opbouwen; •	

strategieën ontwerpen en voldoende middelen toewijzen om de invloed van het •	

initiatief te beoordelen.

Initiatieven die „mythes doorbreken” verbeteren de publieke opinie door op basis van 

feiten en persoonlijke verhalen een levensecht beeld van immigratie te schetsen. Ze maken 

de gemeenschap gevoelig voor de bijzondere kenmerken en noden van verschillende 

migrantengroepen, vooral de meest kwetsbare en gestereotypeerde, zoals mensen zonder 

papieren, asielzoekers en vrouwen met een immigratieachtergrond. 

*
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De Ierse Intercultural and Anti-Racism Week (Ierse interculturele week tegen racisme), 

gefinancierd door het National Action Plan Against Racism (nationaal actieplan tegen 

racisme), heeft zijn publicatie Challenging Myths and Misinformation on Migrant Workers & 
their Families (Mythes en verkeerde informatie over migrantenwerknemers en hun gezin 

in vraag gesteld) gekoppeld aan bewustmakingsevenementen betreffende een betere 

dienstverlening aan etnische minderheden op tal van gebieden in het dagelijks leven.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf 

De campagne „Ben ik een migrant?”, die in 2008 werd gevoerd door het Belgische Centrum 

voor gelijkheid van kansen, streefde ernaar het publiek bewust te maken van (de eigen) 

afkomst. De campagne bracht beroemde mensen in beeld waarvan weinigen zouden 

denken dat ze „migranten" zijn, om de kijkers zo met hun eigen stereotypen over migratie 

en integratie te confronteren. 

www.journeedesmigrants.be /www.dagvandemigrant.be

In 2002 lanceerde de federale cultuurstichting in Duitsland het „Migratieproject” dat 

heeft gediend als coördinatiecentrum voor meer dan 120 evenementen en projecten 

die de door migratie teweeggebrachte maatschappelijke veranderingen voorstelden. 

Voor het samenbrengen van de informatie werd disciplineoverschrijdend gewerkt, wat 

de verbanden tussen sociaalwetenschappelijke, documentaire en artistieke bevindingen 

deed uitkomen en de relaties tussen de verschillende soorten partners in Duitsland en heel 

Europa onderstreepte. Het project stimuleerde in het bijzonder „Migratieprojecten” van 

mensen met een migrantenachtergrond. 

www.projektmigration.de 

Openbare musea, en dan vooral musea die gewijd zijn aan diversiteit en de geschiedenis van 

emigratie of immigratie, zijn uitstekende plekken voor tentoonstellingen, evenementen, 

educatieve programma's, onderzoek, debatten en internationale uitwisselingen. De vaak 

gemarginaliseerde verhalen over immigratie opnemen in de bredere nationale geschiedenis is 

een ingewikkelde en soms controversiële opdracht voor het museumpersoneel. In 2008 

wees de conferentie „Migratie in musea: verhalen over diversiteit in Europa“ op de behoefte 

om de onderzoekscapaciteit van musea naar wereldwijde geschiedenis uit te breiden, 

om innoverende technieken te vinden voor de weergave van culturele verandering, en 

om de subjectieve en zeer persoonlijke dimensie van immigranten en de diversiteit in 

hun gemeenschappen te verzamelen en te documenteren. Het gebruik van evoluerende 

archieven, exposities en een multidisciplinaire aanpak haalt de banden van een museum 

met de verschillende bij integratie betrokken partijen en hun landen van herkomst aan. 

http://www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf
http://www.journeedesmigrants.be
http://www.dagvandemigrant.be
http://www.projektmigration.de/
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De Cité nationale de l’histoire de l’immigration in Parijs stelt de geschiedenis van Frankrijk 

voor als die van een traditioneel immigratieland dat is opgebouwd en gevormd door 

de integratie van verschillende immigratiegolven. De collectie bestaat grotendeels uit 

individuele getuigenissen en kunstvoorwerpen. Sinds juni 2007 krijgt de Cité een vrij 

goede weerklank in de pers, er komen vrij veel bezoekers over de vloer en er bestaan goede 

relaties met scholen, onderzoekers en NGO's. 

www.histoire-immigration.fr 

Wanneer er geen speciaal aan migratie gewijde musea bestaan, kunnen tentoonstellingen 

een soortgelijke functie vervullen. 

Omdat de Europese Cultuurhoofdstad 2007 in Luxemburg tot stand kwam dankzij een 

unieke grensoverschrijdende samenwerking met België, Frankrijk en Duitsland, werd 

migratie het hoofdthema van het jaar. Van de vijf thema's was dit het enige dat populair 

was bij sponsors uit het bedrijfsleven. De migratietentoonstellingen werden door 80 % van 

de Luxemburgse bevolking interessant geacht en bevorderden de culturele consumptie bij 

twee nieuwe doelgroepen, met name de jeugd en voormalige immigrantengroepen. 43 % 

van de Portugezen die in het Groothertogdom wonen, bezochten in 2007 meer culturele 

evenementen dan normaal.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/ 

Rapport_final_anglais.pdf 

In 2005 introduceerde het museum voor lokale geschiedenis in de Berlijnse wijk 

Friedrichshain-Kreuzberg een nieuw onderdeel in zijn permanente tentoonstelling, „Jeder 

nach seiner Façon? 300 Jahre Migrationsgeschichte in Kreuzberg”. Deze lokale aanpak 

verhoogt de belangstelling en aanvaarding van het onderwerp bij de bezoekers en de 

chronologische benadering toont aan hoe de grondvesting en groei van Kreuzberg aan 

migratie gekoppeld was.

www.kreuzbergmuseum.de 

Ook bibliotheken spelen een belangrijke rol als informatieverschaffer over culturele 

diversiteit en als lokale ontmoetingsplaats voor een diverse bevolking. 

Sinds 2002 verdeelt „Diversiteit in de bibliotheek” boeken over de geschiedenis, tradities en 

omstandigheden van lokale immigranten en etnische minderheden aan 500 bibliotheken 

in Denemarken, Duitsland, Nederland en de Tsjechische Republiek. Interactieve workshops 

gaven opleiding in interculturele competentie aan bibliotheekbeheerders. In een tweede 

fase richt de door INTI gefinancierde „Bibliotheken als doorgeefluiken” zich op de 

http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.kreuzbergmuseum.de
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ontplooiing van bredere uitvoeringsstrategieën, de verdere opstelling van richtsnoeren en 

de organisatie van promotieactiviteiten.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html 

Asielzoekers

Het publiek heeft vaak de perceptie dat asiel uit de hand loopt, ongeacht het feit dat het 

aantal asielaanvragen afneemt en zich nu sinds een aantal jaren op het laagste niveau 

bevindt. Er heerst ook verwarring over het verschil tussen asielzoekers en illegalen 

die immigreren om werk te zoeken. Eén manier om de percepties van het publiek over 

asielzoekers te verbeteren is projecten financieren die verhalen vertellen en verspreiden 

die asielzoekers een menselijk gelaat geven en die vluchtelingen rechtstreeks in verband 

brengen met de conflicten waarvoor ze op de vlucht zijn. 

In het Britse Understanding the Stranger: Building bridges community handbook onderzoekt het 

Information Centre about Asylum and Refugees 21 projecten die de spanning probeerden 

te verlichten en bruggen poogden te slaan tussen de plaatselijke gastgemeenschappen en 

asielzoekers en vluchtelingen. De projecten tonen aan dat de plaatselijke gemeenschap er 

met zorgvuldige planning, regelmatige toegang tot informatie en kansen om asielzoekers 

te ontmoeten toe kan komen om nieuwkomers, die anders op vijandigheid, vooroordelen 

en angst zouden zijn onthaald, te aanvaarden en te verwelkomen. 

www.icar.org.uk/uts 

Het Refugee Stories Project van de Europese Raad voor vluchtelingen en ballingen (ECRE) 

verzamelde het persoonlijke relaas van 120 mensen in verschillende stadia van de 

asielprocedure in 12 landen van de Europese Unie. De verhalen kunnen worden opgezocht 

volgens streek van herkomst, land van bestemming en levensthema. De verhalen proberen 

„terug te gaan tot de kern van de zaak” door de beleidsdebatten opnieuw te richten op de 

verwachtingen, behoeften en ervaringen van mensen die asiel zoeken en in Europa wonen. 

www.ecre.org/refugeestories 

Tijdens het Refugee Awareness Project dat van 2005 tot 2008 liep in Bristol, Nottingham en 

Liverpool werden 192 interactieve workshops door 4 772 leden van het publiek bijgewoond. 

Meer dan de helft zei dat hun begrip van de situatie van vluchtelingen en asielzoekers heel 

wat verbeterd was. Tal van deelnemende groepen woonden ook de vervolgactiviteiten bij die 

erop gericht waren om vluchtelingen zich beter thuis te laten voelen in hun gemeenschap.

www.refugee-action.org.uk 

http://www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html
http://www.icar.org.uk/uts
http://www.ecre.org/refugeestories/
http://www.refugee-action.org.uk
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Het project „Het beste vluchtelingenverhaal”, een samenwerking tussen UNHCR Slowakije 

en de faculteit voor journalistiek van de Comenius-universiteit, moedigde meer en 

diepgaander verslaggeving aan over vluchtelingen en hun bekommernissen in een periode 

waarin deze vraagstukken in dit nog jonge land van bestemming vrij onbekend waren. 

Er werden prijzen uitgereikt voor de beste bijdragen over levensverhalen, het integratie-

proces en levensomstandigheden. Deze artikelen op radio, televisie en in de geschreven 

pers bereikten niet alleen het grote publiek, maar waren ook bedoeld om te werken aan de 

bewustwording van de ambtenaren die ze lazen en bespraken als juryleden.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf 

Een aantal internationale organisaties en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld 

hebben educatieve pakketten, boeken, spelletjes en pamfletten ontworpen die speciaal 

bedoeld zijn voor onderwijsinstellingen. Daarin zitten onder meer rollenspelen die de 

ervaring van asielzoekers, vluchtelingen en andere immigrantengroepen simuleren. 

„Passages” van UNHCR is een simulatiespel dat bedoeld is om de speler een beter inzicht te 

geven in de problemen waarmee vluchtelingen worden geconfronteerd. De spelers leggen 

een aantal stappen af die de ervaring van vluchtelingen simuleren, van hun vlucht tot hun 

aankomst in het vluchtelingenkamp, en de moeilijkheden die vluchtelingen ervaren tijdens 

hun integratie en repatriëring.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/ 

Passages.pdf 

„Enséñame, Africa”, een bewustmakingscampagne die in 2005 een heel jaar lang werd 

gevoerd op de Canarische Eilanden, behaalde haar doelstellingen: 1 000 studenten betrekken 

bij workshops over de motiveringen en kernoorzaken van migratie vanuit Senegal, waarbij 

de studenten hun eigen materiaal voor bewustmaking moesten samenstellen die dan 

door leerkrachten in Spanje zouden worden gebruikt, en schoolmateriaal schenken aan 

dorpsscholen in Senegal.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359 

Vrouwen met een immigratieachtergrond

Het stereotype van de vrouw in de migrantengemeenschap als een afhankelijke en verdrukte 

huisvrouw is niet alleen een perceptie die uit de toon valt bij de huidige vervrouwelijking 

van de migratiestromen, maar kan op zich ook hinderpalen vormen voor de deelname van 

vrouwen aan de arbeidsmarkt en het maatschappelijk leven. 

http://www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf
http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
http://www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359
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Er kan informatie worden opgesteld en verspreid over de diverse omstandigheden en profielen 

van vrouwen met een immigratieachtergrond en de evoluerende verhoudingen tussen 

vrouwen en mannen in de migrantengemeenschappen. De eerste stap bestaat uit het bezorgen 

van uitvoeriger statistieken die rekening houden met gendervraagstukken. De volgende stap 

is een stem en een gezicht geven aan vrouwen uit de migrantengemeenschap, zowel aan de 

geëmancipeerde vrouwen als aan vrouwen die het slachtoffer zijn van uitbuiting. 

In 2001 voerde de European Women's Lobby campagne over vrouwelijke asielzoekers. 

Daarbij vervaardigde ze 20 000 briefkaarten en een speciaal aan dit onderwerp gewijde 

webpagina om het publiek een beter begrip van de situatie van vrouwelijke asielzoekers bij 

te brengen, vooral van die vrouwen die extreem seksespecifiek geweld zoals verkrachting 

en uitbuiting moesten ondergaan. Sindsdien heeft de lobby de oprichting van het Europees 

netwerk van vrouwen uit de migrantengemeenschap ondersteund. Een van de langeter- 

mijndoelstellingen van dit netwerk is de problemen die te maken hebben met de integra- 

tie van vrouwen te belichten en voor te leggen aan nationale en Europese beleidsmakers.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html 

Werken aan bewustwording door de participatie van de samenleving 
van het gastland te vergroten 

Uitvoerders dienen zich bewust te zijn van de beperkingen van de „levensechte aanpak” als 

voornaamste mechanisme voor de bewustmaking. Mensen de juiste informatie geven om 

verkeerde informatie recht te zetten leidt niet altijd tot een verandering in attitude. Feiten 

kunnen een gedragsverandering teweegbrengen bij mensen die eerder onverschillig staan 

tegenover de vraagstukken. Ze hebben echter doorgaans geen positieve invloed op de 

standpunten van de mensen die zich het vijandigst tonen (en kunnen zelfs hun standpunten 

verder radicaliseren). Zo kwam het initiatief „One Scotland” na zes jaar werking tot de 

vaststelling dat het publiek wel beter geïnformeerd was, maar dat het percentage mensen 

met racistische standpunten hetzelfde was gebleven.

Geïnformeerde burgers kunnen nog altijd een passieve rol spelen in het integratieproces 

als ze niets weten over de kansen om deel te nemen aan de integratiemaatregelen en de 

interculturele dialoog die zich afspeelt op verschillende domeinen in hun leven: op het 

werk, in hun buurt, via verenigingen of religieuze groeperingen enzovoort. 

Bewustmakingscampagnes kunnen deelname stimuleren aan acties die zinvolle contacten 

tussen immigranten en de gemeenschap in het gastland tot stand brengen. Speciale 

evenementen en festivals zijn gelegenheden waarop de aandacht kan worden gevestigd op 

de bijdragen van de migranten aan het leven en de cultuur van het land waarin ze wonen. 

Ze vormen ook een „marktplaats” voor organisaties die opleiding verschaffen of vrijwilli-

gerswerking organiseren. Deze feesten kunnen het beeld dat het publiek van immigranten 

heeft verbeteren en de ontwikkeling van interculturele competenties stimuleren.

http://www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html
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In 2009 waren op het 26e jaarlijkse Festival van migratie, culturen en burgerschap in 

Luxemburg de stands te bezoeken van ongeveer 250 organisaties die aan integratie werken.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html 

Het Regenboogfestival op Cyprus is een multicultureel festival dat de Cypriotische 

samenleving bewust wil maken van de rijkdom van andere culturen en beschavingen en dat 

de diversiteit en de eerbiediging van de rechten van migranten, vluchtelingen, asielzoekers 

en alle niet-Cyprioten wil bevorderen.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html 

Kunstenaars en artiesten uit immigrantenmilieus kunnen worden uitgenodigd om de 

culturele festiviteiten zichtbaarder te maken voor het publiek. Ze kunnen de traditionele 

culturen uit hun land van herkomst naar voren brengen of nieuwe interculturele expres-

sievormen gebruiken die zijn ontwikkeld in het land waar ze wonen.

In Spanje is het meerjarenproject Entre 2 Orillas van de Directa-stichting bedacht als 

een ruimte voor interculturele uitwisseling en het omvat een hele rits artiesten met een 

migratieachtergrond die actief zijn in de muziek, het theater, de film, de fotografie, die 

schilderen, dansen, beeldhouwen en anderen, waardoor de bijdrage van artiesten met een 

migratieachtergrond beter zichtbaar wordt. 

www.entredosorillas.org

Kassandra, een multiculturele kunstvereniging in Helsinki, gebruikt kunstworkshops en 

theater om te werken aan de bewustwording van het publiek, om een ruimte te bieden 

voor samenwerking en netwerking tussen acteurs met een Finse en met een immigra-

tieachtergrond en om het talent van die laatsten aandacht te geven in de media.

www.kassand.net/english 

Zakk — Zentrum für Action, Kommunikation und Kultur stelt zich ten doel om een 

knooppunt voor integratie-evenementen te worden in Düsseldorf. Het aantal interculturele 

evenementen van het centrum is aanzienlijk toegenomen, ook het publiek is aangegroeid 

en er is een grotere belangstelling voor inwoners van buitenlandse afkomst.

www.zakk.de 

http://www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html
http://www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html
http://www.entredosorillas.org
http://www.kassand.net/english/
http://www.zakk.de
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Nationale feestdagen en sportevenementen kunnen meer gericht worden op de integratie 

van immigranten en op culturele diversiteit. De VN riep internationale dagen zoals de 

Wereldvluchtelingendag en de Internationale Migrantendag in het leven om nationale 

platforms en acties aan te moedigen en te coördineren.

Voor iedereen toegankelijke feesten en culturele evenementen maken de bijdragen van 

immigranten en de voordelen van diversiteit beter zichtbaar voor het publiek en vormen ook 

een marktplaats waar organisaties die aan integratie werken vrijwilligers kunnen rekruteren.

Veel van dergelijke evenementen werden in 2008 op gang getrokken op het niveau van de 

Europese Unie en de lidstaten als onderdeel van het Europees Jaar van de interculturele 

dialoog:

www.interculturaldialogue2008.eu 

Het webportaal over interculturele dialoog van de Raad van Europa vermeldt ook 

koppelingen naar verschillende databanken die soortgelijke werkmethoden schetsen:

 www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp 

„Verschil moet er zijn. Discriminatie niet” was een Europese informatiecampagne voor de 

hele EU die vijf jaar liep en eindigde in 2007. Zij gaf het publiek informatie over wetten 

ter bestrijding van discriminatie en bracht positieve boodschappen over diversiteit. 

Focusgroepen per land werden gebruikt om nationale en regionale maatregelen te 

ontwerpen, die dan verder werden uitgewerkt in nauwe samenwerking met nationale 

overheden, sociale partners en NGO's. 

www.stop-discrimination.info 

In 2008 vond in de Vlaamse Gemeenschap de tweede jaarlijkse Dag van de inburgeraar 

plaats waarbij immigranten die een inburgeringstraject gevolgd hadden werden 

gehuldigd. Dit bijzondere evenement en de brede nationale en regionale mediacampagne 

zijn bedoeld als een uiting van waardering van de samenleving voor het engagement en de 

inspanningen van haar nieuwe burgers. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm 

Het INTI-project, Integratie in sport, verspreidde een handboek met optimale methoden van 

aanpak aan duizenden Britse, Duitse, Nederlandse, Oostenrijkse en Sloveense sportclubs, 

jeugdverenigingen en scholen.

www.united-by-sports.net/nl 

*

http://www.interculturaldialogue2008.eu/
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp
http://www.stop-discrimination.info/
http://www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm
http://www.united-by-sports.net/en/
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Collectieve actie: een aanpak die het publiek emancipeert

De meest doeltreffende bewustmakingsmaatregelen scheppen ruimte voor zinvol en 

duurzaam contact tussen personen en organisaties. Hier is de band met emancipatie het 

sterkst. Het rapport, „Challenging attitudes, perceptions and myths” (Gedrag, percepties en 

mythes in vraag stellen) opgesteld voor de Britse Commissie inzake integratie en samenhang, 

besluit dat korte of oppervlakkige contacten zonder echt engagement onvoldoende zijn 

om respect te bevorderen en zelfs vooroordelen in de hand kunnen werken. 

Collectieve acties kunnen de perceptie van het publiek verbeteren en het integratieproces 

verder op weg helpen als zij:

ieders identiteitsgevoel versterken;•	

specifieke vooroordelen in mentaliteit en gedrag identificeren en in vraag stellen;•	

inzicht verschaffen en inleving mogelijk maken in de ervaringen van anderen;•	

begrip voor verschillen tot stand brengen;•	

punten van overeenkomst en gedeelde waarden en belangen vaststellen; •	

vriendschappen aanmoedigen en smeden over verschillen heen die langdurige •	

wederzijdse verplichtingen zouden scheppen.

Deze ruimte kan virtueel zijn, zoals openbare internetfora, of praktisch, zoals burgerini-

tiatieven. Projecten die gebaseerd zijn op gemeenschappelijke, praktische doelstellingen 

worden doeltreffender geacht om stereotypen te doorbreken en een constructievere kijk 

op het integratieproces te stimuleren. 

Een aanpak van bewustmaking die het publiek emancipeert, betekent dat de informatiever-

schaffing rechtstreeks gekoppeld is aan ruimten voor zinvolle en duurzame interactie 

tussen individuele immigranten en leden van het publiek.

Het project „Toerist in eigen stad” dat in februari 2000 in Turijn werd georganiseerd, 

begeleidde 600 plaatselijke inwoners tijdens een ontdekkingstocht naar de diversiteit van 

de winkels en restaurants in hun stad. Daarbij werden 200 000 kaarten met de multiculturele 

attracties van de buurt verdeeld in de plaatselijke krant. Dit bevorderde de ontwikkeling 

van een buurt met een hoge concentratie aan immigranten, dankzij de ruime deelname 

van ondernemers met een immigratieachtergrond in de buurt die op deze manier hun 

klantenkring konden diversifiëren. 

De „instrument library” in Leicester, Groot-Brittannië, is een unieke gemeenschapsactie die 

de ontwikkeling van een nieuw intercultureel muzikantennetwerk heeft gestimuleerd. De 

BBC organiseert publieke oproepen voor de schenking van tweedehandse muziekinstru-

menten. De plaatselijke bibliotheek leent deze dan uit aan de nieuwkomers in de regio 

die musicerende asielzoekers of vluchtelingen zijn. Het project zorgt voor ruimte waar ze 

*
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muziek kunnen uitvoeren en financiert de muzikanten zodat ze in de lokale muziekwereld 

worden opgenomen.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf 

3.2 Capaciteit opbouwen en voor actie kiezen

Emancipatorische maatregelen voor personen en organisaties streven ernaar om de 

vaardigheid van migranten en hun verenigingen om partnerschappen te sluiten met reguliere 

organisaties en om deel te nemen aan de samenleving en het openbare leven te verbeteren.

Nieuwkomers arriveren met uiteenlopende capaciteiten en velen hopen verder te kunnen 

bouwen op hun bestaande kapitaal, kennis en middelen door tijdens het integratieproces 

bijkomende vaardigheden te verwerven. Soms willen inwoners met een migratieach-

tergrond hun levenssituatie ook verbeteren door het overwinnen van persoonlijke 

beperkingen of institutionele obstakels die de toegang tot de beschikbare middelen en 

rechten, hun deelname aan het openbare leven of hun mogelijkheden om een autonoom 

en waardig leven te leiden gestoeld op eigen keuzes hinderen.

Actieve en gelijkwaardige participatie van besluitvorming  
tot uitvoering

De voorgewende patronen van afhankelijkheid en paternalisme worden mede doorbroken 

door individuele migranten of vertegenwoordigers van migrantenverenigingen de kans 

te geven zelf te beslissen over de manier waarop ze hun levenssituatie willen wijzigen of 

willen deelnemen aan het openbare leven.

Projecten met een emancipatorische benadering nemen migranten ernstig als bijdragers 

tot het politieke debat. De uitdrukkelijke doelstelling van tal van emancipatorische 

maatregelen is vaak migranten bij te staan in het vrijwaren van hun stem en een actieve 

rol bij de beleidsvorming. Informatie, netwerking en platforms zijn vaak sleutelinstru-

menten voor de emancipatie van migranten. De deelnemers van de doelgroep krijgen 

een uiteenzetting over de kernvraagstukken en de besluitvormingsprocessen, net zoals de 

besluitvormers een uiteenzetting krijgen over de manier waarop zij lering kunnen trekken 

uit de ervaringen van migranten en daarnaar kunnen handelen. Zo kunnen emancipato-

rische maatregelen inspelen op de behoeften en ambities van de eindgebruikers en een 

directe invloed uitoefenen op hun levenssituatie. Juridische problemen in verband met 

contracten, het onderscheid tussen vrijwilligerswerk en betaald werk, en de vrijwillige aard 

van deze activiteiten moeten worden besproken om te garanderen dat vrijwilligerswerk de 

sociale integratie vooruithelpt.

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
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Het principe „Nothing about us without us” (Geen besluitvorming over ons zonder onze 

inspraak) is cruciaal voor het succes van alle emancipatorische maatregelen. Dit betekent 

dat de eindgebruikers als de belangrijkste actoren moeten optreden in alle fasen, van 

planning, over uitvoering tot controle.

Behoefteonderzoek en -analyse van en door immigranten

Emancipatie begint met een fase van onderzoek en behoefteanalyse, waarbij projecten 

bevestigen of immigranten levensmoeilijkheden hebben die uniek zijn voor hun situatie 

en hoe ze daar mee omgaan. Dit onderzoek maakt de betrokken personen of organisaties 

bewuster van de belangrijkste probleemgebieden en leidt hun ideeën over de manier 

waarop ze deze analyses kunnen omzetten in actie.

Het Nederlandse EQUAL-project Vrijbaan heeft een aantal diagnose-instrumenten ontwikkeld 

betreffende het „Beheer van uw eigen integratie”. Door zelfbeoordelingen kunnen personen 

zien in welke mate ze menen dat ze in hun omgeving hun eigen richting bepalen.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf 

Migrant Rights Centre Ireland is van oordeel dat zijn aanpak betreffende gemeenschapswerk 

de grootste successen boekt wanneer de betrokkenen verder kunnen kijken dan individuele 

gevallen bij het analyseren van structurele ongelijkheid, machtsdynamiek en kernoorzaken. 

Het schept de voorwaarden voor collectieve resultaten die ten goede komen aan alle leden 

van de samenleving en bevordert de solidariteit tussen groepen (bijvoorbeeld binnenlandse 

arbeiders, paddenstoelenplukkers en vrouwen uit de migrantengemeenschap).

www.mrci.ie/activities/index.htm 

Het project over „Community Empowerment” van het Britse Migrant and Refugee 

Communities Forum voert behoefteonderzoeken van migrantenorganisaties uit. 

Vervolgens snijden ze hun dienstenaanbod toe om de dienstverlening van de organisatie 

en de ondersteuning van haar leden te verbeteren. 

www.mrcf.org.uk/#cep 

Het „Youth Empowerment Partnership Programme” (YEPP) in Mannheim-Neckarstadt-West, 

Duitsland, hanteert een soortgelijke aanpak om het publiek bewust te maken van lokale 

structurele problemen die integratie bemoeilijken en werkt vervolgens op behoeften 

gerichte ondersteuning voor individuele kansarme jongeren uit. 

www.yepp-community.org/yepp/cms 

*
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Zevenenveertig groepen zwarten en etnische minderheden kregen opleiding en voerden 

daarna het „Black and Minority Ethnic Drug Misuse Needs Assessment Project” (Project 

behoefteonderzoek drugmisbruik door zwarten en etnische minderheden) voor 2003 van 

het Britse ministerie van Volksgezondheid uit. Hun onderzoek onthulde dat de gemeen-

schappen (vooral tussen de generaties) zich zeer weinig bewust waren van drugsmisbruik, 

wat de groepen ertoe bracht om hun eigen concrete voorstellen te formuleren voor 

servicekwaliteit en om te mainstreamen. Het project bevorderde de betrokkenheid van 

deze groepen bij de lokale beleidsvorming en hun aanbevelingen droegen bij tot concrete 

verbeteringen in de dienstverlening.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf 

Behoefteonderzoeken zijn een innovatieve methode van participerend onderzoek en zijn 

een manier om onderzoekers samen met uitvoerders en immigranten zelf bij projecten te 

betrekken.

Een behoefteonderzoek en -analyse, uitgevoerd door degenen die zelf de vruchten plukken 

van een emancipatorische maatregel, biedt het kader om hun persoonlijke situatie of die 

van hun gemeenschap/organisatie te evalueren.

In het onderzoeksproject „Politis” interviewden 76 studenten die niet uit de EU afkomstig 

waren 176 burgeractivisten met een immigratieachtergrond. De bevinding dat een van 

de belangrijkste bepalende factoren voor burgerparticipatie eenvoudigweg was dat hier 

door een organisatie om werd gevraagd leidde tot een vervolgproject, „WinAct: Winning 

immigrants as active members” (immigranten als actieve leden aan de winnende hand). 

Docenten in het volwassenenonderwijs, waaronder verschillende docenten met een 

immigratieachtergrond, werden opgeleid om aan politieke partijen en vakbonden lokale 

workshops te geven over succesvolle strategieën om contacten te leggen met immigranten 

en ze te rekruteren. 

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Het Finse ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid financierde in 2003 en 2005 

telkens een onderzoeksproject van de universiteit van Tampere in verband met de migran-
tengemeenschap. Onderzoekers van maatschappelijke dienstverlening voor immigranten 

bepaalden het conceptuele kader voor hun studie en de doelstelling van het onderzoek. 

Ze kozen ervoor om in hun rapporten vooral aandacht te besteden aan vraagstukken zoals 

de mening van consumenten over geestelijke gezondheidszorg, de zienswijzen van de 

gemeenschap over de eerstelijnsgezondheidszorg en de loopbaanambities van de tweede 

generatie. 

www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf 

*

http://www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf
http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de
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De juiste doelgroep bepalen, hun situatie verbeteren

Praten met migranten en organisaties via participerend onderzoek en behoeftenanalyse 

kan een heel andere reeks behoeften aan het licht doen komen, die gebaseerd zijn op 

een aantal uiteenlopende factoren: leeftijd, geslacht, opleiding, juridische status, status 

op de arbeidsmarkt, vaardigheden en kwalificaties, motivatie enzovoort. Zo stellen 

overlegstructuren bij de ontvangst van vluchtelingen asielzoekers en vluchtelingen in 

staat om feedback te geven over verschillende aspecten van de ontvangst en integratie en 

worden ze betrokken bij het beheren van de voorzieningen. Succesvolle emancipatorische 

maatregelen moeten vaak een zeer specifieke doelgroep aanwijzen.

„Kommit — Emancipatie van migrantenorganisaties” in Brandenburg, Duitsland, richtte 

zich op het verruimen van vaardigheden en capaciteiten die waren geselecteerd door 

deelnemende migrantenorganisaties. 30 leiders van migrantenorganisaties kregen 80 

uur directe thematische opleiding, terwijl 1 000 deelnemers gemeenschapsworkshops 

en gelegenheden tot netwerking bijwoonden. De succesindicatoren van het project 

waren de tevredenheid van de deelnemers met de onderwerpen, methodes en kwaliteit. 

De projecthandleiding maakte zeer positieve beoordelingsresultaten bekend evenals 

kwaliteitsnormen voor toekomstige programma's van volwassenenonderwijs voor 

migrantenorganisaties.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de 

Specifieke doelgroepen emanciperen kan een succesvolle strategie zijn voor moeilijk 

bereikbare groepen zoals vrouwen uit de immigrantengemeenschap. Het is een voordeel 

voor de projecten dat ze op een verschillende manier of minder actief kunnen participeren. 

Een mogelijke rol voor de overheden en andere geldschieters is de kosten te compenseren 

of de drempels voor deelname te verlagen.

Soepele maatregelen die toegesneden zijn op de specifieke vastgestelde behoeften van de 

begunstigden beantwoorden aan de verwachtingen van de deelnemers en behalen het 

uiteindelijke doel van de emancipatie, namelijk de verbetering van hun situatie. 

Het Rotterdamse Vrouwencentrum Delfshaven wordt geheel gerund door vrouwen uit de 

immigrantengemeenschap. De vrouwen weten op deze manier een sfeer te creëren waar 

veel andere vrouwen van verschillende leeftijd en nationaliteit (ook Nederlandse vrouwen) 

zich veilig en thuis voelen. Het centrum heeft al veel vrouwen op een informele manier 

uit hun isolement gehaald en heeft al aan honderden vrouwen taalcursussen en creatieve 

lessen gegeven op basis van beoordelingen van de haalbaarheid om door te stromen naar 

de arbeidsmarkt. 

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html 

*

http://www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de
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Telkens als „Cliëntenbelang Utrecht” (belangengroep voor patiënten en cliënten) een beleids-

gerelateerde vraag heeft over moeders uit migrantenmilieus, stellen ze deze rechtstreeks 

aan de „Immigrant Wmo Watchers”, een netwerk van moeders met schoolgaande kinderen 

uit de migrantengemeenschap. Deze vrouwen verzamelen de nodige informatie in hun 

uitgebreide sociale netwerk en formuleren een informele bijdrage met de bedoeling om 

de beleidsvorming te verbeteren.

www.senia.nl 

Het ELSA-programma gebruikte participerend toegepast onderzoek om het lokale 

welzijnsbeleid in districten van de Italiaanse provincie Forlì-Cesena te beïnvloeden. 

Het project bood vrouwelijke mantelzorgers uit immigrantenmilieus de informatie, 

opleiding en counseling waar ze om vroegen. Het bevorderde de contacten met de lokale 

overheden en een vakbond die als partner fungeerde. Het ontplooide ook initiatieven ter 

ondersteuning van mantelzorgers en hun gezinnen die de participatie en regularisatie van 

hun mantelzorgers mogelijk maken. 

www.palliative.lv/45/70 

De juiste middelen voor emancipatie zoeken als het doel bekend is

De diverse soorten maatregelen voor de emancipatie van migranten en organisaties geven 

blijk van een dynamische, resultaatgerichte benadering van gelijke kansen. Initiatiefnemers 

moeten de passende middelen bepalen voor het behalen van de duidelijk afgebakende, 

gewenste doelstellingen voor de specifieke doelgroep, en daarbij veel ruimte laten voor 

verschillende vormen van doeltreffende actie. Emancipatorische maatregelen scherpen 

aldus de vaardigheden van een migrant, of een organisatie, tot verandering aan en geven 

hen een ruimte waarin ze die vaardigheid kunnen uitoefenen. Deze ruimte kan zich 

bevinden in organisaties of bij de overheid, via werkstages of stages in de beleidsvorming, 

of via nieuwe gerichte programma's. 

Ruimte voor uitwisseling en besluitvorming tussen organisaties van immigranten en 

reguliere organisaties zijn kernbegrippen die als een rode draad door deze maatregelen 

lopen. Werkstageprogramma's in het domein van kunst en cultuur zijn één voorbeeld.

Wat een emancipatorische maatregel onderscheidt van tal van educatieve programma's 

die op het gebied van de integratie van immigranten zijn opgezet, is de combinatie van 

vorming en actie, zodat de doelgroepen de unieke gelegenheid krijgen om te handelen 

naar de opgedane kennis.

*

http://www.senia.nl
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Het kernidee achter het project „Inclusion and Diversity in Education” (Inclusie en diversiteit in 

het onderwijs) van de British Council is studenten uit etnisch en cultureel diverse scholen de 

agenda te laten bepalen, een akkoord te laten onderhandelen en een studentenhandvest voor 

integratieve scholen te laten opstellen. Groepen studentenleiders leiden uitvoeringsprojecten 

die bredere groepen studenten, ouders en de gemeenschap in haar geheel emanciperen. 

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm 

Het culturele stageprogramma „Jump in!” streeft ernaar om jonge kunstenaars en studenten 

uit etnische minderheden een betere vertegenwoordiging te geven in de Nederlandse 

culturele organisaties. Met dit lokale instrument voor interculturele dialoog scheppen 

de gastorganisaties rechtstreekse communicatiekanalen met kunstenaars uit diverse 

gemeenschappen, terwijl de kunstenaars uit de eerste hand ervaring opdoen om hun 

beroepsmatige ontwikkeling te bevorderen. Het bouwt voort op proefprojecten zoals het 

intercultureel comité van het Rotterdamse Theater Zuidplein, dat sinds 1998 een meetbare 

invloed heeft op de diversiteit van het publiek dat dit theater kan aantrekken.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in 

Een ideaal terrein waar immigranten en hun organisaties gedachtewisselingen en acties 

kunnen aanvoeren is bewustmaking. 

„Commedia.Net”, een door EQUAL gefinancierd radioproject, gaf migranten, vluchtelingen 

en asielzoekers in Griekenland met belangstelling voor de media de kans om program-

meringskeuzes te maken, hun eigen en andere gemeenschappen beter te begrijpen en 

hun opgedane kennis via de radio te verspreiden. Dankzij beroepsopleiding en arbeids-

bemiddeling konden ze een sleutelrol spelen in de bewustmaking en de manier waarop 

informatie over migratie aan het publiek wordt verspreid. 

www.commedia.net.gr/default.en.asp

Tussen 2003 en 2008 leidde „MiMi — Met migranten voor migranten” 600 immigranten in 

35 Duitse steden op als „intercultureel bemiddelaar”. Ze voerden 900 evenementen uit in 32 

talen waarbij ze het Duitse systeem voor gezondheidszorg en aanverwante onderwerpen 

uitlegden aan ongeveer 10 000 mensen met een migratieachtergrond, terwijl nog eens 

100 000 mensen via brochures en een gezondheidsgids werden bereikt.

www.aids-migration.de 

SEIS-Finland Voorwaarts zonder discriminatie (STOP) leidde immigranten en mensen 

uit etnische minderheden op en organiseerde bewustmakingsworkshops met scholen 

en nationale overheden. De immigranten namen op instrumentele wijze deel aan de 

http://www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm
http://www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in/
http://www.commedia.net.gr/default.en.asp
http://www.aids-migration.de
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proefstuurgroep, de planningfase, de uitvoering en de evaluatie van het project. Positieve 

feedback en publiciteit leidden tot een uitbreiding naar antidiscriminatieopleidingen voor 

toekomstige leerkrachten en politieagenten.

www.stop-discrimination.info/134.0.html 

Migranten en hun verenigingen in reguliere organisaties  
binnenbrengen: een situatie waarbij iedereen wint

Soms wordt het initiatief tot emancipatorische maatregelen door de migranten zelf 

genomen vanuit de basis en daarna gefinancierd door reguliere organisaties, zoals 

overheden, sociale partners, de particuliere sector of het maatschappelijk middenveld. 

Of anders nemen reguliere organisaties het initiatief tot deze maatregelen en sluiten ze 

achteraf een partnerschap met migranten (het principe „Doe het niet voor ons, maar doe 

het samen met ons”). Ze kunnen ernaar streven om individuele migranten te emanciperen 

via dienstverlening, door hun ledenbestand te diversifiëren via outreachprogramma's, of 

door een platform te bieden voor de deelname van migranten aan het openbare leven.

We mogen niet vergeten dat zowel migranten als reguliere organisaties elkaar aanvullen als 

begunstigden van emancipatorische maatregelen, die immers evenzeer betrekking hebben 

op aanpassingen in het gastland als op de participatie van migranten. Reguliere organisaties 

verwachten dat deze partnerschappen een specifiek integratieprobleem aanpakken of dat 

zij de governance op het gebied van integratie verbeteren. Deze mogelijke voordelen geven 

hun sterke gevestigde belangen bij de emancipatie van migranten en bij het nemen van de 

nodige stappen om deze voordelen veilig te stellen. Er kunnen kwaliteitsnormen ontwikkeld 

worden om te beoordelen of reguliere organisaties procedures toepassen die begunstigden 

en personeel met een migrantenachtergrond emanciperen en of deze procedures het beleid 

en de opdracht van de organisatie in belangrijke mate hebben omgevormd.

Reguliere organisaties worden ook geëmancipeerd door de maatregelen voor de 

emancipatie van immigranten die zij aannemen. Hun versterkte capaciteiten, middelen en 

interculturele competenties verbeteren de kwaliteit en inclusiviteit van hun besluitvorming 

en dienstverlening.

Het „Stranger Festival” van de Europese Culturele Stichting streeft ernaar om deze 
„win-winsituatie“ tot stand te brengen op grond van het idee dat een grotere vaardigheid 
van jongeren uit diverse achtergronden om nieuwe internetmedia te gebruiken later 
ook zal zorgen voor een grotere vaardigheid van hun publiek (Europese NGO's, culturele 
instellingen, media en de overheid) om met jongeren te werken aan projecten in verband 
met de interculturele dialoog.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival 

*

http://www.stop-discrimination.info/134.0.html
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„Involve” was een door INTI gefinancierd participerend onderzoeksproject over het hoe 

bevorderen van vrijwilligerswerk in het tweerichtingsproces van integratie. Er werden 

zestien concrete aanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers op verschillende 

bestuurlijke niveaus en voor uitvoerders in reguliere en migrantenorganisaties. 

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

De publicatie van het Britse Department for Communities and Local Government uit 2005, 

Ethnicity Monitoring Guidance: Involvement, streeft naar een grotere betrokkenheid van de 

zwarte gemeenschap en van gemeenschappen van etnische minderheden bij buurtop-

bouwwerk door lokale partnerschappen met buurtverenigingen aan te moedigen.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771 

Het Pangea Development Partnership in de Spaanse regio Castilië-La Mancha bestaat 

uit migrantenverenigingen, NGO's en lokale en regionale overheden. „Interculturele 

schakels”, of bemiddelaars, zijn erin geslaagd om meer dan de helft van alle immigranten 

te bereiken die in dit plattelandsgebied wonen. Ze hebben hen in contact gebracht met 

inburgeringsopleidingen, gespecialiseerde vorming en adviesdiensten en met duurzame 

werkondersteuningsprogramma's. Bewustmakingsmaatregelen worden gekoppeld aan 

„intercultureel barometer"-onderzoek over onderwerpen zoals de sociaaleconomische en 

culturele bijdrage van de immigrantenpopulatie in een bepaalde gemeente.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-

pangea_en.cfm 

Conclusies

1. Bewustmakingscampagnes en -evenementen brengen alle burgers feiten over 

migratie en integratie bij en tonen hoe ze kunnen deelnemen aan het integratieproces. 

Ze scheppen ook ruimte voor frequentere contacten tussen migranten en nationale 

ingezetenen, die de interculturele competenties van alle partijen bevorderen. 

2. Een empirisch onderbouwde aanpak van de bewustmaking begint met een fase 

waarin enquêtes en peilingen een solide uitgangspunt vormen om de percepties van 

migranten en het publiek in kaart te brengen en regelmatig te evalueren.

3. De analyse van enquêteresultaten werpt een licht op de factoren achter de percepties 

en helpt zo de passende doelgroep te bepalen. Deze resultaten kunnen ook worden 

aangewend om de aandacht van de media en het publiek te vestigen op de lancering 

van een bewustmakingscampagne.

http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
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4. Omdat het beleid en de boodschappen van de overheid een belangrijke impact 

hebben op de geloofwaardigheid en doeltreffendheid van een campagne, kunnen 

beleids- en opiniemakers behoren tot de belangrijkste doelgroepen ervan.

5. De geschikte doelgroep vaststellen (d.w.z. de opinie van het grote publiek, van 

immigranten of van een selectie van betrokkenen of bevolkingsgroepen wijzigen) 

vormt een duidelijke grondslag voor het succes van de campagne.

6. Initiatieven die „mythes doorbreken” verbeteren de publieke opinie door op 

basis van feiten en persoonlijke verhalen een levensecht beeld van immigratie 

te schetsen. Ze maken de gemeenschap gevoelig voor de bijzondere kenmerken 

en noden van verschillende migrantengroepen, vooral de meest kwetsbare en 

gestereotypeerde, zoals mensen zonder papieren, asielzoekers en vrouwen met een 

immigratieachtergrond. 

7. Voor iedereen toegankelijke feesten en culturele evenementen maken de bijdragen 

van immigranten en de voordelen van diversiteit beter zichtbaar voor het publiek en 

vormen ook een marktplaats waar organisaties die aan integratie werken vrijwilligers 

kunnen rekruteren.

8. Een aanpak van bewustmaking die het publiek emancipeert, betekent dat de informa-

tieverschaffing rechtstreeks gekoppeld is aan ruimten voor zinvolle en duurzame 

interactie tussen individuele immigranten en leden van het publiek.

9. Het principe „Nothing about us without us” (Geen besluitvorming over ons zonder 

onze inspraak) is cruciaal voor het succes van alle emancipatorische maatregelen. Dit 

betekent dat de eindgebruikers als de belangrijkste actoren moeten optreden in alle 

fasen, van planning, over uitvoering tot controle.

10. Een behoefteonderzoek en -analyse, uitgevoerd door degenen die daar zelf de 

vruchten van plukken, biedt het kader om zelf hun persoonlijke situatie of die van hun 

gemeenschap/organisatie te evalueren.

11. Soepele maatregelen die toegesneden zijn op de specifieke vastgestelde behoeften 

van de begunstigden beantwoorden aan de verwachtingen van de deelnemers en 

behalen het uiteindelijke doel van de emancipatie, namelijk de verbetering van hun 

situatie. 

12. Wat een emancipatorische maatregel onderscheidt van tal van educatieve 

programma's die op het gebied van de integratie van immigranten zijn opgezet, is de 

combinatie van vorming en actie, zodat de doelgroep de unieke gelegenheid krijgt 

om te handelen naar de opgedane kennis.

13. Reguliere organisaties worden ook geëmancipeerd door de maatregelen voor 

de emancipatie van immigranten die zij aannemen. Hun versterkte capaciteiten, 

middelen en interculturele competenties verbeteren de kwaliteit en inclusiviteit van 

hun besluitvorming en dienstverlening.
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Dialoog wordt over alle culturele tradities heen aangewend om wederzijds begrip en 
vertrouwen te bevorderen en om conflicten te voorkomen en op te lossen. Ad-hoc- 
en permanente platforms voor dialoog kunnen worden gebruikt om integratie tot 
een goed einde te brengen door een gebrek aan onderlinge verstandhouding en 
vertrouwen dat mogelijk bestaat tussen migranten, inwoners, burgers met een 
immigratieachtergrond en andere burgers, en tussen deze verschillende groepen en 
de overheid op alle niveaus te verhelpen. 

Een succesvol platform leidt tot een open en respectvolle uitwisseling van standpunten 

en helpt de deelnemers, wanneer dit op de correcte manier gebeurt, om een gemeen-

schappelijke basis voor samenwerking te vinden. Het is een ruimte waar kan worden 

onderhandeld over tegenstrijdige belangen en waar gemeenschappelijke oplossingen 

kunnen worden gevonden. Follow-upactiviteiten beginnen dan waar het platform voor 

dialoog eindigt, met als mogelijk gevolg dat de sociale netwerken en het verenigingsleven 

in de gemeenschap worden versterkt en er een groter saamhorigheidsgevoel ontstaat in 

een diverse samenleving. 

Dit hoofdstuk bouwt voort op het eerste gemeenschappelijke basisbeginsel dat integratie 

definieert als een tweerichtingsproces van wederzijdse aanpassing door alle immigranten 

en ingezetenen van de lidstaten. Overheden worden aangemoedigd om beide partijen te 

betrekken bij het integratiebeleid en hun wederzijdse rechten en plichten duidelijk kenbaar 

te maken. Een fundamenteel mechanisme, volgens het zevende gemeenschappelijke 

basisbeginsel, is de frequente en betekenisvolle interactie op het lokale niveau tussen de 

lokale bevolking, met en zonder immigratieachtergrond. 

Het hoofdstuk schetst elke stap in het proces om een platform voor dialoog op te zetten 

en te handhaven en de praktische hindernissen die daarvoor vaak moeten worden 

genomen. Het gaat eerst dieper in op het passende wettelijke kader, op de vraag op wiens 

problemen en behoeften een platform gericht moet zijn, wie eraan deelneemt, welke 

basisvaardigheden daarvoor nodig zijn en welke spelregels er gelden. Het onderzoekt hoe 

wederzijds begrip en vertrouwen in dialoog kan worden omgezet in grotere samenwerking 

in een gemeenschap. Een vooraanstaande overheid of actor uit het maatschappelijk 

middenveld kan een platform voor dialoog mogelijk maken en verschillende rollen spelen 

om de platforms doeltreffender werkmethoden, een doelmatiger follow-up en een grotere 

invloed op de gemeenschap te geven. Dit hoofdstuk legt uit welke rollen een overheid 

of actor uit het maatschappelijk middenveld kan spelen in elke fase van het platform 

voor dialoog. Deze lessen kunnen dienen als inspiratie voor platforms in de buurt, op 

gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau — zelfs op Europees niveau waar het Europees 

Integratieforum werd gelanceerd in april 2009.

Internationale migratie heeft de in Europa bestaande etnische, culturele, religieuze en 

taalkundige diversiteit vergroot en zal dat blijven doen. Volgens Flash Eurobarometer 217 uit 
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2007 hebben de meeste burgers van de EU gemeld dat zij recent positieve contacten hebben 

gehad met mensen uit andere etnische groepen, met andere religieuze overtuigingen en 

met andere nationaliteiten. Ook al vonden de bevraagde personen het moeilijk om te 

definiëren wat „interculturele dialoog” precies was, toch associeerden zij dit met een aantal 

positieve betekenissen, van communicatie tussen verschillende gemeenschappen tot 

grensoverschrijdende mobiliteit, toegang tot cultuur en taalkundige diversiteit. Op lange 

termijn kan Europa getuige zijn van de uitgebreide voordelen van deze diversiteit voor zijn 

economische groei, concurrentiekracht, creativiteit en positie in de wereld.

De toenemende diversiteit van de bevolking vereist dat openbare diensten en andere 

regelingen in de samenleving zich aanpassen aan de nieuwe diverse realiteit. De manier 

waarop een plaats — van een staat tot een buurt — zich op korte en middellange termijn 

aanpast aan deze diversiteit kan leiden tot ups en downs in het wederzijds vertrouwen 

en begrip in de samenleving. Recent onderzoek heeft bijvoorbeeld gesuggereerd dat een 

grote diversiteit (d.w.z. verschillende soorten mensen die samenleven in een gemeenschap) 

kan leiden tot „zelf-isolatie” en „sociale distantie” tussen mensen. In vergelijking met een 

gemiddelde persoon, zijn mensen die in zeer heterogene buurten wonen geneigd om:

hun buren minder goed te kennen en minder te vertrouwen, ongeacht of hun kennis •	

afkomstig is uit dezelfde of een andere achtergrond;

minder vertrouwen te stellen in (maar niet noodzakelijk minder kennis te hebben van) •	

plaatselijke politiek, leiders en media; 

anders deel te nemen aan het politieke leven, bijvoorbeeld via straatprotest en sociale •	

hervormingsgroepen;

zich minder goed te voelen;•	

te verwachten dat ze minder invloed kunnen uitoefenen op de politieke besluitvorming •	

en dat hun gemeenschappen minder geneigd zijn om samen te werken en zo een 

gemeenschappelijk probleem op te lossen.

Deze bevindingen waarschuwen ervoor dat er in gemeenschappen die zich in een 

overgangsfase bevinden en die aan hun lot worden overgelaten, tijdelijk minder wederzijds 

begrip en vertrouwen kan bestaan binnen meerderheidsgroepen en binnen minderheden, 

tussen meerderheidsgroepen en minderheden, en ten opzichte van hun lokale overheid. 

Minder wederzijds begrip en vertrouwen wordt vaak toegeschreven aan een lager sociaal 

kapitaal (d.w.z. minder maatschappelijke en organisatorische netwerken). Vriendschappen 

en het middenveld bieden personen op lokaal vlak de gelegenheid tot zinvolle contacten en 

relaties. De kracht van sociale netwerken en het verenigingsleven beïnvloedt de mate van 

vertrouwen en solidariteit binnen de gemeenschap en het persoonlijke en economische 

welzijn van de inwoners. Een toenemende diversiteit is slechts één factor in de algemene 

achteruitgang van het sociale kapitaal in tal van Westerse samenlevingen, waar de mensen 

niet langer even maatschappelijk en sociaal actief zijn zoals vroeger. 
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Integratie in de samenleving wordt negatief beïnvloed door de verzwakking van sociale 

netwerken en het verenigingsleven, wat kan leiden tot extreem individualisme en 

onverschilligheid voor het welzijn van anderen, tot het stereotyperen van elkaar en het 

elkaar tot zondebok maken, tot het feit dat kwetsbare groepen geen stem hebben, tot 

dadeloosheid op het vlak van reële gemeenschapsproblemen, tot conflicten over de 

verdeling van middelen en tot uiteenlopende vormen van discriminatie en extremisme aan 

elk zijde van het spectrum. 

Deze verzwakking is ook van invloed op de integratie van nieuwkomers, die hier het 

ergst onder te lijden hebben. Tijdens het inburgeringsproces vertrouwen nieuwkomers 

doorgaans op de bestaande sociale netwerken en het verenigingsleven, meer dan de 

oorspronkelijke inwoners of de reeds gevestigde groepen dat doen, als compensatie voor 

hun gebrek aan sociaal kapitaal in het land. 

Duurzame, betekenisvolle interculturele contacten helpen plaatselijke inwoners te 

begrijpen hoe anderen zoals zijzelf en mensen met een andere achtergrond veranderen 

in een steeds diverser wordende samenleving. Ze begrijpen elkaar beter en vertrouwen 

elkaar meer wanneer ze zichzelf beginnen te bekijken als volwaardige leden van een 

gemeenschap met een gedeelde identiteit en een gedeeld belang in elkaars welzijn.

4.1 Een platform opzetten en beheren:  
hindernissen nemen

Beleidsmakers nemen vaak hun toevlucht tot dialoog om de bevolking gerust te stellen als 

reactie op belangrijke nieuwsberichten over sociale conflicten. Deze conflicten kunnen het 

symptoom zijn van grotere problemen in verband met ongelijkheid en kansarmoede in een 

diverse samenleving (d.w.z. uitsluiting van de arbeidsmarkt, achterstandswijken, racisme). 

Om deze spanningen op te heffen zal uiteindelijk een passend antwoord op het vlak van 

integratiebeleid nodig zijn om het probleem in kwestie aan te pakken. 

Een platform voor dialoog kan worden beschouwd als het uitgangspunt voor het 

onderhandelen van dit passende beleidsantwoord. Het kan een punt zijn waar voor het eerst 

contact wordt gelegd zodat misverstanden en wantrouwen kunnen worden overwonnen. 

Het initieert gesprekken over een welbepaald probleem door een openbare ruimte te 

bieden waar open en respectvol van gedachten kan worden gewisseld. Afhankelijk van de 

reden voor het gebrek aan begrip en vertrouwen kan deze gedachtewisseling plaatsvinden 

onder immigranten, met medebewoners en met de overheid. De deelnemers leren van 

elkaar. Ze nemen de verschillende standpunten op in een gezamenlijk inzicht in het 

probleem, er is een begin van vertrouwen en ze vinden punten van overeenkomst voor 

samenwerking om het probleem op te lossen.



Handboek over integratie 85

Een platform voor dialoog is een openbare ruimte waar een open en respectvolle 

gedachtewisseling tussen immigranten, met mede-inwoners of met de overheid van start 

kan gaan. Het streeft ernaar om bij de deelnemers een gezamenlijk begrip en vertrouwen 

in verband met een welbepaald probleem te doen groeien en hen punten van overeenkomst 

te doen vinden voor samenwerking om het probleem op te lossen.

Beoogde resultaten en impact van een platform voor dialoog

Succesvolle platforms voor dialoog leiden tot de vorming van werkrelaties tussen de 

deelnemers die gemeenschappelijke openbare activiteiten ontplooien, partnerschappen 

tot stand brengen en nieuwe, permanente overlegmechanismen ontwikkelen. Deze 

follow-up schept nieuwe ruimten voor betekenisvolle interactie, deze keer met een breder 

publiek. Op de middellange termijn draagt dit bij tot nieuwe en sterkere sociale netwerken 

en een krachtiger verenigingsleven en overleg met de overheid. De partners vormen 

een nieuwe organisatie of stroomlijnen samenwerking in de kernactiviteiten van hun 

organisatie. In beide gevallen staat deze samenwerking op zichzelf zonder de behoefte aan 

ondersteuning van een platform voor dialoog. 

Op de lange termijn kan het proces dat door een platform voor dialoog in gang wordt gezet 

de sociale afstand verkleinen en het sociale kapitaal en welzijn van alle inwoners wederzijds 

versterken. Het kan de identiteiten in de buurt, de stad, en misschien zelfs op regionaal, 

nationaal of Europees vlak samenbrengen en wijzigen. Politieke leiders en leiders van het 

maatschappelijk middenveld kunnen deze openbare ruimten aanwenden om diversiteit te 

integreren in een sterker, breder gedeeld gevoel van identiteit en om een meer integratieve 

taal te bedenken waarmee gemeenschappelijke problemen kunnen worden besproken.

Immigratie kan in de binnenlandse en buitenlandse politiek vragen oproepen over de 

waarden die gemeenschappelijk zijn in een Europa dat een steeds diverser karakter 

vertoont. De EU reageert hierop met haar devies „eenheid in verscheidenheid”, dat zij in 

de preambule tot het Verdrag betreffende de Europese Unie definieert als „verlangend 

de solidariteit tussen hun volkeren te verdiepen met inachtneming van hun geschiedenis, 

cultuur en tradities”. Het witboek „Interculturele dialoog” van de Raad van Europa pikt dit 

idee op en maakt het even relevant voor de integratie van immigranten als voor de Europese 

integratie; „Gebrek aan dialoog houdt geen rekening met de lessen uit het culturele en 

politieke erfgoed van Europa. De Europese geschiedenis is vredig en productief geweest 

telkens als de vastbeslotenheid aanwezig was om met onze buren te praten en samen te 

werken over de scheidslijnen heen... Alleen dialoog maakt het mensen mogelijk om in 

eenheid in verscheidenheid te leven.” 

*
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Meer ideeën en voorbeelden van interculturele dialoog en werkwijzen voor platforms 

vindt u in:

De activiteiten van het Europees Jaar van de interculturele dialoog (2008):

www.interculturaldialogue2008.eu

 The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back, van het Platform 

for Intercultural Europe:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

 White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity opgesteld door de 

Raad van Europa:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp 

Het wettelijk kader als facilitator van dialoog

Een platform voor dialoog kan in een welbepaalde context gesitueerd zijn: op het werk, 

op school, in het culturele domein, bij de openbare diensten, in het religieuze leven, bij 

buurtrelaties, buitenlandse zaken, enzovoort. Elk platform biedt eigen kansen om van 

gedachten te wisselen en samen beslissingen te treffen. De beleidsmakers dienen ervoor 

te zorgen dat burgers en onderdanen van derde landen dezelfde kansen krijgen om deel te 

nemen aan deze contexten. Afhankelijk van het beschikbare beleid voor deelname aan de 

politiek, omvat dit het recht om verenigingen, politieke partijen of met het werk verbonden 

lichamen op te richten, financiering voor capaciteitsopbouw te ontvangen, deel te nemen 

aan verkiezingen, of om permanent door de overheid te worden geraadpleegd.

Dankzij dit beleid kunnen verschillende verkozen vertegenwoordigers en andere actoren 

voor het voetlicht treden, die vervolgens deelnemen aan platforms. De aanwezigheid van 

deze burgergemeenschap kan worden beschouwd als de infrastructuur die in een bepaalde 

samenleving platforms voor dialoog mogelijk maakt. 

In 2006 keurde het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken een meer integratieve 

interpretatie van Wet 83/1990 goed zodat alle natuurlijke personen — en niet alleen burgers 

— een vereniging kunnen oprichten. Daarvoor konden niet-Tsjechen dit alleen maar doen 

als ze minstens drie Tsjechische burgers betrokken bij hun project.

In Spanje besloot het Grondwettelijk Hof in zijn vonnis nr. 236/2007 dat er bepaalde 

fundamentele rechten zijn die gelden voor elke persoon, ongeacht diens administratieve 

http://www.interculturaldialogue2008.eu
http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp
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status, waaronder het recht op vereniging, het recht op vergadering, het recht op 

demonstratie en het recht op onderwijs.

In Oostenrijk gaf de Wet van 2006 betreffende de Arbeidsraad en de Wet betreffende 

de instellingen op de werkplaats alle werknemers van een derde land het recht om zich 

kandidaat te stellen voor de verkiezingen van vakbondsafgevaardigde (een vakbondslid 

dat zijn medewerknemers vertegenwoordigt in relaties met de directie) en als afgevaar-

digden voor de Arbeidsraad (een platform dat alle werknemers in de particuliere sector 

vertegenwoordigt). 

De nationale programma's van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen 

van derde landen kunnen worden gebruikt ter financiering van de ontwikkeling van 

nationale, regionale en lokale overlegorganen en programma's voor capaciteitsopbouw 

voor onderdanen van derde landen en hun verenigingen zodat zij kunnen deelnemen aan 

het democratische proces. 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Een nationale of lokale overheid die heeft aangetoond dat zij openstaat voor structureel, 

duurzaam overleg en die vertrouwen en begrip heeft opgebouwd, kan deze vaardigheden 

gebruiken om een nieuw platform voor dialoog voor te zitten en een verdere stap te zetten 

naar gevoeliger onderwerpen.

Het verwijderen van hinderpalen in het wettelijk kader voor de participatie van burgers uit 

immigrantenmilieus schept mogelijkheden voor de ontwikkeling van het maatschappelijk 

middenveld en overlegorganen die later de belangrijkste deelnemers aan een platform 

voor dialoog zullen zijn. 

De Deense Raad voor etnische minderheden is een nationaal overlegorgaan dat is 

samengesteld uit plaatselijk verkozen integratieraden. Toen een onderzoek van de televisie 

vaststelde dat de lokale raden een laag tevredenheidscijfer kregen van hun leden en dat 

de lokale politici hun weinig vertrouwen schonken, gebruikte de Raad zijn bestaande 

structuur om vijf regionale platforms voor dialoog mogelijk te maken waar werd besproken 

hoe de dialoog in de toekomst het best kon worden gevoerd. De plaatselijke raadsleden 

traden op als belangrijke bemiddelaars die transetnische netwerken konden mobiliseren 

en deelnemers van de gemeente en de media konden inschakelen.

www.rem.dk 

Het minderhedenforum is een onafhankelijke koepelorganisatie van 15 federaties van meer 

dan 1 000 lokale migrantenverenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het forum ontvangt 

financiering en officiële erkenning van de Vlaamse Gemeenschap zodat het extern kan 

deelnemen aan nieuwe dialogen met de overheid en de agenda kan bepalen. Intern treedt 

*

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
http://www.rem.dk
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het op als gastheer voor werkgroepen en platforms voor zijn leden. De overheid heeft 

een „short-cut” naar verscheidene minderheidsgroepen zonder dat ze het gevaar loopt 

er een als de „willekeurige woordvoerder” te selecteren. De leden kunnen hun stem laten 

horen via het forum en de structuren gebruiken om de capaciteit van hun organisatie uit 

te bouwen. 

www.minderhedenforum.be 

Focus op een specifiek probleem op basis van de behoeften  
van een gemeenschap

Platforms moeten geen breed gebied onder de loep nemen dat het gehele concept 

integratie bestrijkt, maar in plaats daarvan kiezen voor een focus op specifieke behoeften 

en vraagstukken, bijvoorbeeld gezondheid, werkgelegenheid, onderwijs, pesterijen 

enzovoort. Een platform dat inspeelt op de behoeften gaat uit van de problemen die 

het meest relevant zijn voor een specifiek domein — zowel voor immigranten als voor 

autochtonen. Door de aandacht opnieuw te richten op behoeften en vraagstukken als 

gemeenschappelijk referentiepunt kunnen vaak onnodige verschillen, bijvoorbeeld op 

basis van verschillende gemeenschappen, worden omzeild. Cruciaal voor het succes 

van een platform dat inspeelt op de behoeften in verband met een specifiek integratie-

vraagstuk is dat er wordt geluisterd naar de gemeenschappen van het gastland en van 

de migranten. Dit luisteren vindt niet alleen plaats in de ontwerpfase maar ook tijdens de 

hele uitvoeringsfase. Daartoe is een lange en intensieve periode van overleg, reactie en 

feedback nodig. 

De behoefte aan een platform wordt beoordeeld door de betrokken gemeenschap te 

vragen haar belangrijkste problemen aan te duiden; te vragen of zij denken dat anderen op 

de hoogte zijn van hun probleem; en of zij erop vertrouwen dat anderen met hen willen 

samenwerken om het op te lossen. 

Het Refugee & Migrant Forum Manchester streeft ernaar vluchtelingen en asielzoekers 

de kans te geven hun specifieke behoeften en ambities te formuleren zodat de lokale en 

nationale besluitvorming daar rekening mee kan houden. Dit bevordert het respect en de 

samenwerking tussen de vluchtelingen en migranten in Manchester en schept een ruimte 

om vaardigheden, informatie en middelen te delen. Het forum werd in 2006 opgestart 

op basis van het Vluchtelingenhandvest voor Manchester, een verklaring over rechten en 

verantwoordelijkheden, geschreven door vluchtelingen en asielzoekers en gesteund door 

100 beleids- en opiniemakers in Manchester, waaronder de gemeenteraad. 

www.mrsn.org.uk/forum 

*
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Overleg voordat een platform wordt opgericht verheldert welke belangrijke vraagstukken 

de oorzaak zijn van de meningsverschillen en achterdocht die de samenwerking in de 

gemeenschap dwarsbomen. Daartoe moet contact worden gezocht met transetnische 

netwerken, moeten onafhankelijke facilitatoren een rol spelen en moet er met nieuwe 

technologieën worden gewerkt om de permanente dialoog buiten het platform te 

ondersteunen.

Het „Kaderprogramma nieuwe buren” is een gemeentelijk platform in Barcelona van 

dienstverleners, overheden en NGO's die werken aan een vereenvoudiging van de gezins-

hereniging. Tijdens de planningfase werden de specifieke behoeften vastgesteld en werd 

de focus van het platform aangepast door middel van een telefonische enquête met 

huidige kandidaten voor gezinshereniging, focusgroepen met kandidaten uit het verleden 

en hun gezinnen en vergaderingen met het Bureau voor schoolinschrijvingen betreffende 

de moeilijkheden die in het onderwijsstelsel werden ondervonden.

Het INTI-project „Integration Exchange” geleid door Quartiers en Crise — European 

Regeneration Areas Network richtte acht lokale actiegroepen op, bestaande uit lokale 

betrokkenen, en richtte meertalige onlineplatforms in om lokale en regionale expertise 

te verzamelen voor de transnationale collegiale toetsing van de lokale uitvoering en het 

lokale bewustzijn van de gemeenschappelijke basisbeginselen. Wederzijdse kennisover-

dracht en gedachtewisseling binnen de groepen zou capaciteit opbouwen en werkrelaties 

tot stand brengen tussen de deelnemende openbare diensten, organisaties van het 

middenveld, lokale organisaties ter bestrijding van discriminatie, werkgevers, vakbonden 

en onderzoekers.

www.qec-eran.org 

De behoeften moeten worden uitgelegd in eenvoudige taal die het vermogen heeft om 

brede steun van alle partijen te oogsten. Het is gemakkelijker om tot overeenstemming 

te komen wanneer de vraagstukken worden geformuleerd in termen van de bestrijding 

van sociale uitsluiting van verschillende minderheidsgroepen, of de verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden of de relaties tussen ouders en leerkrachten. De behoeften moeten 

ook worden aangepast om te passen binnen wijzigende omstandigheden op het terrein, 

wat openingen in de huidige politieke manier van denken mogelijk maakt. 

Zodra er over de focus van een platform is beslist, zullen de deelnemers gemakkelijker 

overeenstemming bereiken als het probleem is geformuleerd in integratieve termen die 

gelden voor alle inwoners.

Wat de vraag betreft wie de leden van een platform voor dialoog moeten zijn, kunnen 

degenen die het platform bijeenroepen ofwel een democratische benadering hanteren 

door de verkiezing van „vertegenwoordigers” ofwel een meer technische benadering door 

de selectie van „deelnemers”. De uitdaging bestaat erin de methode te kiezen die past bij het 

*
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vraagstuk in kwestie, die geloofwaardig is in de ogen van de belanghebbende partijen, en die 

rekening houdt met de asymmetrische machtsdynamiek tussen overheden, staatsburgers 

en niet-staatsburgers met beperkte politieke kansen — vooral nieuwkomers. 

Een platform voor dialoog wordt representatief dankzij een democratisch proces. Dit is 

een procedure die ook wordt gehanteerd bij de officiële overlegorganen. De lokale over- 

legorganen in landen zoals Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal 

en Zweden die deze aanbeveling volgen, mogen beweren dat hun leden vertegenwoordi- 

gers zijn van hun onderdanen van derde landen, in al hun diversiteit. 

Artikel 5.2 van de „Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level” 

(Europese Conventie inzake de participatie van buitenlanders aan het openbare leven op 

het lokale niveau) die de Raad van Europa sloot in 1992 beveelt aan dat de structurele 

overlegorganen ervoor moeten zorgen: „dat vertegenwoordigers van buitenlandse 

inwoners... door de buitenlandse inwoners in de lokale overheid worden verkozen of door 

individuele verenigingen van buitenlandse inwoners worden aangesteld.” 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 

De meeste platforms voor dialoog met immigranten in Europa kiezen voor een meer 

technische benadering. De afgevaardigden willen dat het platform de meest relevante en 

doeltreffende deelnemers opneemt. De relevantie wordt bepaald door de expertise van 

de deelnemer over het probleem dat wordt besproken, diens algemene openheid voor 

dialoog en diens verbondenheid. De doeltreffendheid wordt bepaald door zijn vermogen 

om op te treden als aanstuurder van verandering. Met deze benadering is de aangewezen 

vraag niet of het platform dat eruit voortvloeit representatief zal zijn, maar wel of het de 

meest relevante en doeltreffende personen en organisaties zal omvatten. 

Een forum kan ook een gemengd ledenbestand hebben. Rechtstreeks verkozen 

vertegenwoordigers vertolken de stemmen van hun electoraat en voeren de dialoog en 

besluitvorming aan, terwijl ad-hocdeelnemers hun expertise en vermogen aanbrengen om 

follow-upacties te stimuleren.

Leden van een platform zijn „vertegenwoordigers” wanneer ze vrij verkozen zijn en 

„deelnemers” wanneer ze geselecteerd zijn omwille van hun verbondenheid en doeltref-

fendheid inzake het probleem in kwestie. Degenen die het platform bijeenroepen moeten 

beoordelen of een democratische of technische aanpak nodig zal zijn opdat hun platform 

in de ogen van de gemeenschap zal worden beschouwd als een geloofwaardige ruimte 

voor de burger.

De deelnamecriteria moeten objectief en transparant zijn en ze moeten universeel 

worden toegepast op elke belangstellende deelnemer. De principes van dialoog nopen 

tot een vrijwillige en ongedwongen deelname. Bijzondere aanstellingen of tussenkomsten 

van degenen die het platform bijeenroepen (met name als dit overheden zijn) zullen de 

*
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geloofwaardigheid en doeltreffendheid van het platform waarschijnlijk ondermijnen zodat 

het de naam krijgt bevooroordeeld te zijn of gemanipuleerd te worden om welbepaalde 

belangen te dienen.

Het is een goed idee om het platform volledig open te stellen, en geen toetredingscriteria 

of selectieprocedure in te stellen. Veel platforms zijn beperkt tot zeer specifieke ruimten en 

sectoren (bijvoorbeeld de ziekenhuisbeheerders in een bepaalde stad) of ze zijn beperkt in 

de tijd (bijvoorbeeld eenmalig, kortlopend, ad hoc). De meeste relevante deelnemers zullen 

zichzelf selecteren op basis van het werkterrein en de doelstellingen van het platform. 

Het NGO-platform betreffende het migratie- en asielbeleid van de EU staat open voor 

alle in Brussel gevestigde NGO's met een Europees netwerk die actief zijn in het debat 

over de ontwikkeling van een asiel-, vluchtelingen- en migratiebeleid in de EU. Het werd 

opgericht op initiatief van UNHCR, Amnesty International en de Commissie der kerken voor 

migranten in Europa en treedt op als een open, informele en politiek neutrale ruimte voor 

de uitwisseling van informatie over uiteenlopende kennisgebieden en voor de coördinatie 

van pleitbezorgingsstrategieën en werkt met nationale ledenorganisaties die gericht zijn 

op vluchtelingen, asielzoekers of migrantengemeenschappen of in landen van herkomst. 

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

Het Diaspora Forum for Development (DFD) in Nederland verenigt 21 nationale 

diasporaorganisaties die migranten en vluchtelingen uit zestien landen van herkomst 

vertegenwoordigen. Het dient als een coördinerend orgaan door de achterban van deze 

organisaties te verruimen, door hun strategische horizontale allianties te smeden en door 

hun stem in de beleidsvorming over migratie en ontwikkeling te verheffen. Migrantenleiders 

werden relevant voor deelname geacht op grond van hun bekwaamheid om praktische 

ervaringen om te zetten in modellen voor beleidsinstrumenten. De vergaderingen werden 

samengesteld en georganiseerd met het doel om open discussies tussen mensen met 

verschillende achtergronden te bevorderen.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf 

Een aantal platforms passen toetredingscriteria toe die verband houden met hun 

samenstelling. De meeste willen een evenwicht bereiken tussen immigranten en groepen 

uit het gastland. Andere gaan verder en willen ook uiteenlopende standpunten binnen de 

immigrantengemeenschap en binnen de groepen uit het gastland opnemen. Een gelijk 

aantal mannen en vrouwen wordt vaak aangevoerd in landen met wettelijke verplichtingen 

ter zake of met een sterke cultuur in de evenwichtige deelname van mannen en vrouwen 

aan het besluitvormingsproces. Voor het gastland is leeftijd een belangrijke factor om 

rekening te kunnen houden met uiteenlopende standpunten. Voor immigranten kan de 

http://www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf
http://www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf
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generatie (namelijk de eerste, tweede of derde) een belangrijk criterium zijn. Afhankelijk 

van het vraagstuk kunnen de organisatoren een evenwichtige spreiding wensen van 

religieuze, culturele of etnische organisaties. Dit zorgt ervoor dat nieuwere, kleinere of 

meer versplinterde groepen niet „tussen de mazen van het net terechtkomen.”

Sinds 1997 biedt het Landelijk Overleg Minderheden de Nederlandse overheid een stevige 

juridische en financiële basis voor overleg met etnische minderheden dat de bestaande 

democratische beginselen aanvult. Alle geschillen tussen de deelnemers aan het overleg 

en de overheid worden beslecht in het Nederlandse parlement. Een van de vier formele 

doelstellingen van het landelijk overleg is om in tijden van sociale spanning te functioneren 

als een middel dat de druk van de ketel haalt. De wetgeving bepaalt de subsidie- en partici-

patiecriteria. De minderhedenorganisaties moeten een landelijk bereik hebben, vrouwen 

en vertegenwoordigers uit de tweede generatie in leidinggevende posities opnemen en 

beschikken over een bestuur met vaardigheden en expertise in verschillende cruciale 

beleidsterreinen zoals huisvesting, werkgelegenheid en onderwijs. In 2004 en 2005 werd 

de representativiteit van minderhedenorganisaties beoordeeld in verband met elk van de 

criteria, wat leidde tot uitsluiting van één organisatie die niet aan de criteria voldeed. 

www.minderheden.org/lom.html 

De nationale programma's van het Europees Integratiefonds kunnen ook worden 

aangewend ter bevordering van de participatie van de burgers uit bijzonder moeilijk te 

bereiken of traditioneel uitgesloten groepen, zoals de personen ten laste van mensen die 

geselecteerd zijn voor toelatingsprogramma's, kinderen, vrouwen, ouderen, analfabeten of 

personen met een handicap.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Het feit dat er zoveel uiteenlopende criteria zijn, betekent dat een platform oog heeft voor 

de interne tegenstellingen en conflicten in immigrantenmilieus en bij de bevolking van 

het gastland. Het biedt deze gemeenschappen de kans om samen te komen, wat dan weer 

leidt naar meer netwerking en samenwerking. 

Sectorspecifieke, kortlopende platforms kunnen een open, gedifferentieerd ledenbestand 

hebben. Andere kunnen toetredingscriteria aannemen betreffende relevantie, doeltref-

fendheid en een evenwichtige samenstelling. De criteria hebben tot doel betrokkenen in te 

schakelen die de grootste expertise hebben en de meeste invloed uitoefenen op 

verschillende onderdelen van de gemeenschap.

*

http://www.minderheden.org/lom.html
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Regels voor het engagement: gelijkheid en wederzijds respect  
bij de deelnemers

Alle deelnemers moeten akkoord gaan met de beginselen van gelijkheid en respect en 

ze moeten zich inzetten voor de universele rechten van de mens en de rechtsstaat. Geen 

enkele deelnemer, of het nu om het gastland, immigranten of de overheid gaat, mag 

beweren dat hij de exclusieve drager of bewaker van deze basiswaarden is. De openheid 

waarmee de deelnemers met elkaar omgaan is een toonbeeld van dit engagement. 

In de praktijk betekent het beginsel van gelijke behandeling dat alle deelnemers de 

agenda van het platform mee mogen bepalen en dat zij op gelijke voet mogen spreken. 

De deelnemers moeten er niet op hopen dat zij zoals in een debat als winnaar te voorschijn 

komen of dat ze de dialoog zullen domineren, omdat het de bedoeling is een basis van 

wederzijds begrip en vertrouwen te leggen die coalitievorming en praktische samenwerking 

vergemakkelijkt.

Een proces dat de gelijke behandeling van de deelnemers respecteert, moet iets doen aan 

de inherente ongelijkheden in publiek/private/NGO-partnerschappen en in de machts-

dynamiek tussen meerderheid en minderheid. Soms zijn er aan NGO's uit het gastland 

officiële functies toegewezen en krijgen ze gemakkelijker toegang tot middelen, wat hun 

meer capaciteit geeft om te participeren dan kleinere NGO's van immigranten. Inderdaad, 

de toegang tot middelen en religieuze en culturele erkenning behoren wellicht tot het 

spanningsveld dat de dialoog aan de orde hoopt te stellen. Als platforms voor dialoog een 

mogelijk machtsonevenwicht niet aan de orde stellen, kunnen zij een symptoom worden 

van het probleem dat ze willen aanpakken. De deelnemers kunnen laten zien dat ze 

gevoelig zijn voor deze dynamiek door maatregelen te overwegen die het vertegenwoor-

digers van immigranten mogelijk maken om even waardevolle en gewaardeerde bijdragen 

te leveren. 

„Initiative Minderheiten”, ook bekend onder de naam „Platform voor minderheden in 

Oostenrijk” pleit voor gelijke behandeling en gelijke rechten voor minderheden, d.w.z. 

mensen die discriminatie ondervinden op basis van etnische, maatschappelijke of religieuze 

banden, seksuele geaardheid of handicap. Deze definitie is niet gebaseerd op de aantallen 

van een groep, maar op hun gebrek aan macht om hun levensproject op een eerlijke en 

gelijke manier te vervullen. Het doel van de niet-gouvernementele organisatie is allianties 

tot stand te brengen tussen verenigingen, organisaties en personen uit deze verschillende 

groepen om specifieke sociaal-politieke oproepen te ondersteunen. 

www.initiative.minderheiten.at

http://www.initiative.minderheiten.at/
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Financiering: een benadering van gelijkheid en respect  
via partnerschappen

Aangezien tal van NGO's en immigrantenverenigingen worden gerund door vrijwilligers en 

werken met moeilijk bereikbare, diverse gemeenschappen, kunnen platforms het idee van 

een „partnerschap” overwegen om belangrijke operationele hindernissen, zoals financiering, 

te nemen. Een partnerschap kan meer van toepassing zijn voor het maatschappelijk 

middenveld en minderhedenorganisaties, die verschillende participatiemodellen volgen 

en geconfronteerd worden met een verschillende financiële realiteit dan overheidsactoren, 

sociale partners of andere gevestigde betrokkenen. De besluitvorming over de toewijzing 

van middelen verstoort het proces van de dialoog niet wanneer zij gedecentraliseerd, 

empirisch onderbouwd en volledig transparant is. Op die manier kunnen organisaties 

de technische middelen ontvangen om als dialoogpartners te participeren zonder hun 

fundamentele verantwoordelijkheden als democratische vertegenwoordigers van hun 

achterban of leden in het gedrang te brengen of de indruk te geven dat ze dat doen.

In overeenstemming met een benadering die partnerschappen voorstaat, financieren 

degenen die het platform bijeenroepen de participatie van NGO's en vrijwilligersorgani-

saties in ruil voor hun deskundigheid en contacten. 

Het Technisch Ondersteuningsbureau voor immigrantenverenigingen (GATAI) in Portugal 

werkt samen met de Adviserende Raad voor immigratiezaken bij beslissingen over de 

erkenning van immigrantenverenigingen en biedt technische ondersteuning aan een 

netwerk van verschillende immigrantengemeenschappen. De grondgedachte is dat 

degenen met het statuut van een immigrantenvereniging legitieme vertegenwoordigers 

zijn die het beste geplaatst zijn om partners bij culturele activiteiten te worden. GATAI biedt 

ruimte, voorzieningen en technische expertise, neemt deel aan projecten, beoordeelt en 

volgt ze op en organiseert regelmatig vergaderingen met immigrantenverenigingen. 

Tussen juli 2002 en februari 2005 werden 88 aanvragen voor financiële steun goedgekeurd 

voor een totaal bedrag van ongeveer 962 000 EUR. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674 

CAISA is een internationaal cultureel centrum dat in 1996 werd opgericht en dat wordt 

ondersteund door het culturele bureau van de stad Helsinki. Het ondersteunt de 

culturele activiteiten van etnische groepen in de stad als een manier om de omgang 

tussen immigranten en de rest van de bewoners van Helsinki te bevorderen. Een recente 

evaluatie stelde vast dat de immigrantenverenigingen veel voordeel haalden uit materiële 

ondersteuning en omkaderingssteun, omdat ze zelf onvoldoende middelen konden 

verzamelen om hun activiteiten te organiseren en een Fins publiek te bereiken.

www.caisa.fi 

*
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Het huis van de nationale minderheden in Praag, Tsjechische Republiek, biedt kantoorruimte 

en subsidies aan verenigingen van burgers uit minderheden. Het huis dient als contactpunt 

voor samenwerking en ontmoetingen tussen nationale minderheden en belangstellende 

leden van het publiek.

www.dnm-praha.cz 

Basiskennis en -vaardigheden ontwikkelen 

Opleidingen en briefings kunnen worden aangewend om alle partners de spelregels aan 

te leren, ze de basiskennis te verstrekken, interculturele competenties aan te leren en een 

pakket vaardigheden en strategieën mee te geven. Opleidingen in leiderschap en bemidde-

lingsvaardigheden kunnen ook degene die het platform bijeenroept beter in staat stellen 

om een platform voor dialoog te leiden. Platforms voor dialoog kunnen zo deel uitmaken 

van de interculturele leerstrategie van organisaties.

Het platform „Generatie” in Amadora, nabij Lissabon, Portugal, streefde ernaar een beter 

inzicht te krijgen in de dynamiek achter gevoelens van sociale uitsluiting, spijbelen en 

schooluitval bij immigrantenjongeren in deze kansarme stadswijk. De districtoverheid, 

vrijwilligersorganisaties, openbare scholen en een lokale parochieraad organiseerden een 

congres en workshops met jongeren. Vijf jonge inwoners werden opgeleid als bemiddelaars 

die bruggen moesten slaan tussen de buurt en de gemeenschappen daarbuiten. 

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf 

De Europese Federatie van vakbonden (ETUC) verstrekt haar leden een onderzoeksrapport 

en actieplan over collectief onderhandelen over vraagstukken die werknemers uit migran-

tenmilieus en etnische minderheden bezighouden en die kunnen worden gebruikt als een 

instrument voor de dialoog over integratie op de werkplek. Deze documenten vermelden 

de belangrijkste punten die collectieve onderhandelingen zouden moeten behandelen en 

wijzen op de uiteenlopende successen van nationale confederaties of ledenorganisaties.

www.etuc.org/r/113 

De Association Migration Solidarité et Echanges pour le développement (Amsead) 

in Straatsburg, Frankrijk organiseerde een twee weken durend forum onder de titel 

„Ontmoeting van culturen” voor 36 jongeren uit drie Europese immigratielanden (Duitsland, 

Zweden en Frankrijk) en drie mediterrane emigratielanden (Turkije, Libanon, Algerije). 

Halfdaagse seminars, culturele workshops en bezoeken waren aan migratie gewijd en de 

ongelijkheid tussen het Noorden en het Zuiden, identiteit en culturele diversiteit bij de 

http://www.dnm-praha.cz/
http://www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf
http://www.etuc.org/r/113
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minderheden, de rol van godsdienst in de integratie en hoe Europa moet omgaan met de 

rechten van immigranten.

http://amsed.fr/echanges.php 

Een praktische aanpak

Beslissingen over de implementatie en het beheer van een platform (d.w.z. de structuur, 

plaats en timing ervan) kunnen op basis van het beginsel van actieve insluiting praktisch 

worden benaderd. Deze aanpak brengt creatieve en soepele oplossingen met zich mee, 

zoals avondoverleg voor werknemers, kinderopvang voor ouders en de vergoeding van 

vervoerskosten voor behoeftigen. Aangezien mensen hun taalkennis soms overschatten 

en ze soms aangeven in de andere taal vlotter te spreken en meer op hun gemak te zijn 

dan daadwerkelijk het geval is, kan de beschikbaarheid van tolken ervoor zorgen dat de 

taalkennis geen hinderpaal vormt bij het opbouwen van wederzijds vertrouwen en begrip 

door middel van dialoog. Tot slot dienen agenda's en planning ruimte te laten om nieuwe 

vraagstukken aan te pakken die onvermijdelijk zullen opduiken wanneer de partners 

samenkomen en het proces wordt uitgevoerd. 

Wanneer beslissingen over het hoe van de implementatie van het platform (d.w.z. de 

structuur, plaats, timing, tolkdiensten) worden gebaseerd op de beginselen van actieve 

insluiting, draagt elke kleine praktische stap bij tot de totstandkoming van een cultuur voor 

open en respectvolle dialoog.

Een belangrijke prioriteit voor de nationale interculturele gezondheidsstrategie van het Ierse 

bestuur van de gezondheidszorg is de implementatie van controle van etnische gelijkheid. 

Planning en evaluatie kunnen beter inspelen op de behoeften aan gezondheidszorg en 

zijn beter empirisch onderbouwd als ze die behoeften kennen en weten wat de gebruikers 

met diverse achtergronden van de service vinden. Het overlegproces van de strategie 

maakte gebruik van veel soepele en creatieve middelen om „moeilijk bereikbare” groepen 

zoals migrerende werknemers, mensen zonder papieren en vrouwen uit conservatieve 

milieus die zich niet op hun gemak voelen met openbare sessies actief te betrekken. De 

coördinatoren voorzagen in avondoverleg en maakten gebruik van verschillende formules, 

van grote workshops tot enquêtes en van kleine focusgroepen tot individuele interviews, 

ondersteunden vervoer en kinderopvang en zorgden ervoor dat er tolken beschikbaar 

waren wanneer dit nodig was. 

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf 

*
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Coherentie garanderen over sectoren en bestuurlijke niveaus heen 

In heel Europa zijn platforms voor dialoog verrezen die op een ongeplande en ongelijke 

manier over de verschillende sectoren verdeeld zijn. In Noordwest-Europa bestaan er al sinds 

de naoorlogse periode overlegorganen van de overheid of richtsnoeren over collectieve 

onderhandelingen over integratievraagstukken, terwijl nationale interreligieuze dialogen 

recentere uitvindingen zijn. De voorbije tien jaar zijn tal van projecten in de culturele en 

educatieve sector opgedoken en tijdens het Europees Jaar van de interculturele dialoog in 

2008 kwamen er steeds sneller nieuwe projecten bij. 

Platforms voor dialoog behandelen mogelijk onderwerpen die elkaar kruisen, bijvoorbeeld: 

toegang tot huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Een overheid die een platform 

voor dialoog bijeenroept, moet de coherentie in het beleid en in de dialoog verzekeren. 

Equalities Partnerships in het Verenigd Koninkrijk brengt lokale gemeentebesturen en 

openbare organen die een sleutelrol spelen zoals de politie, instanties voor eerstelijns-

gezondheidszorg en diensten voor vrijwilligerswerk samen om hun werk in verband met 

gelijkheid en diversiteit in de context van gemeenschapsdienstverlening te bespreken en 

te coördineren. Een voorbeeld daarvan is het Sefton Equalities Partnership.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357 

Van ad-hoc tot permanente dialoog en actie

De opstart van een platform verhoogt de verwachtingen van het publiek en de betrokkenen 

dat de vraagstukken in kwestie met succes zullen worden behandeld. Daarom moet er 

bijzondere aandacht worden besteed aan de planning van de resultaten. Degenen die het 

platform bijeenroepen zullen veel tijd besteden aan het handhaven van de focus van het 

platform en het wikken en wegen van de uiteenlopende belangen van de deelnemers. Ze 

moeten de kans aangrijpen om die betrokkenen rond de tafel te krijgen die het vermogen 

hebben om de doelstellingen van het platform te verwezenlijken. Anders eindigen 

platforms als „praatbarakken”. Dit kan leiden tot overlegmoeheid, waarbij de betrokkenen 

hun interesse voor deelname aan het volgende platform verliezen als er niets is gedaan met 

wat ze in het vorige platform hebben gezegd. 

Platforms voor dialoog werken niet als „lapmiddel”. Als ze de dialoog willen omzetten in 

actie, moeten de deelnemers het platform van meet af aan beschouwen als onderdeel van 

een proces waarin zij een „cruciaal engagement” kunnen aangaan en niet als een eenmalige 

gebeurtenis. De plicht tot follow-up is het grootst voor de organisatoren zelf, vooral als het 

een overheidsinstantie is die het platform bijeenroept.

http://www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357
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Afhankelijk van de mate van wederzijds begrip en vertrouwen dat tussen de deelnemers 

wordt bereikt, kan een platform verschillende resultaten en gevolgen hebben voor de 

deelnemers en de gemeenschap. 

Zo neemt de dialoog bijvoorbeeld de vorm aan van een wederzijdse uitwisseling van 

informatie. De deelnemers geven hun interpretatie en standpunten over een bepaalde 

situatie. Het feit dat de verschillende partijen bij elkaar zijn gaan zitten voor een open en 

respectvolle uitwisseling van standpunten kan het publiek geruststellen, ook al gebeurt 

dat slechts symbolisch en kortstondig.

 Na de dialoog zijn de deelnemers opnieuw ontvankelijk voor andere standpunten. Als 

teken van vertrouwen verzoenen zij deze meningsverschillen op retorisch niveau. Deze 

kleine aanpassingen dringen door in de manier van denken en spreken over de kwestie. In 

dit scenario passen de deelnemers zich aan elkaar aan door middel van een publiek debat 

dat minder radicaal en integratiever is. 

De volgende stap is dat de deelnemers elkaar gaan vinden in een gezamenlijk en meer 

complex inzicht van het vraagstuk en voordelen en gemeenschappelijke kenmerken 

doorheen hun verschillen vaststellen. De partners besluiten met de uitdrukking van hun 

wederzijds vertrouwen en open oproepen voor maatschappelijke actie die bedoeld zijn 

om vervolgacties van anderen in het publiek en in het middenveld te inspireren. Deze 

resultaten kunnen een grotere invloed hebben op de manier waarop mensen denken en 

praten. De oproepen kunnen leiden tot ad-hoc-acties in de gemeenschap die de sociale 

netwerken en het verenigingsleven in een gemeenschap, ten minste tijdelijk, versterken. 

De „Duitse Islamconferentie” (DIK) is een proces van duurzame dialoog die het Duitse 

ministerie van Binnenlandse Zaken met inwoners en burgers met een moslimachtergrond 

voert over onderwerpen zoals integratie, extremisme en de beginselen van het maatschap-

pelijk en religieus beleid. De plenaire vergaderingen van augustus 2007 hadden tot resultaat 

dat de 15 deelnemers van verschillende bestuurlijke niveaus en 15 deelnemers uit de Duitse 

moslimgemeenschap overeenstemming bereikten over een tussentijdse samenvatting van 

de conclusies van de vier werkgroepen van de DIK, waarin ze een gezamenlijke opvatting 

over integratie vastlegden, onderzoek financierden dat meer empirische gegevens over 

de situatie van het moslimleven in Duitsland moet verzamelen, manieren beschreven om 

de invoering van het moslimonderwijs in openbare scholen te versnellen, bewustmaking 

van de media bevorderden en in een coördinatiecentrum voor verdere samenwerking 

voorzagen. Een nieuwe website streeft naar een grotere transparantie over het overleg en 

de aanbevelingen, een betere aanvaarding van de dialoog door meer kansen tot participatie 

aan te bieden en een grotere objectiviteit in het Duitse debat over de religieuze beleving 

van de islam.

www.deutsche-islam-konferenz.de 

http://www.deutsche-islam-konferenz.de
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Tijdens de dialoog komen de deelnemers ook tot concrete structuren voor follow-

upacties. 

Ze kunnen beslissen om de dialoog duurzaam te maken door het platform te institutio-

naliseren. Als degene die het platform bijeenroept een overheidsinstantie is, kan deze het 

platform mainstreamen in de overleginfrastructuur van de betrokken overheidsdepar-

tementen. De resultaten van deze institutionele verandering zijn onder meer sterkere 

verenigingsnetwerken en een gedeelde doelgerichtheid bij organisaties die hetzelfde 

vraagstuk behandelen. 

De „Moslimrondetafel” en de Moslimraad werden opgericht om contacten te leggen tussen 

de vertegenwoordigers van moslimorganisaties en het bureau van de onderburgemeester 

van de stad München. De platforms zijn gevestigde netwerken geworden die ertoe geleid 

hebben dat de gemeenteraad een voorstel over moslimbegrafenissen heeft aangenomen 

en dat het moslimonderwijs is ingevoerd in nauw overleg met de Münchense scholen en 

de rondetafel. 

www.muenchen.de/interkult 

Het Ierse Nationaal Overlegcomité over racisme en interculturalisme (NCCRI) diende als 

platform voor interculturele dialoog met het doel om een consensus tot stand te brengen 

en de ontwikkeling van het beleid te inspireren van 1997 tot 2008, het jaar waarin dit in de 

reguliere overheidswerkzaamheden werd opgenomen.

www.nccri.ie

De deelnemers kunnen eveneens beslissen om nieuwe platforms over andere problemen 

op te richten. Het ledenbestand kan worden uitgebreid of aangepast terwijl de rol van 

degene die het platform bijeenroept telkens door een ander wordt waargenomen. Het 

resultaat is dat de deelnemers hun wederzijds begrip en vertrouwen in één domein 

constructief aanwenden om een ander domein aan te pakken, met de hoop dat dit een 

positief substitutie-effect zal hebben.

De deelnemers maken met betrekking tot elk van hun werkprogramma's afspraken voor de 

korte termijn om gezamenlijke acties te ondernemen. Deze publieke acties gebruiken het 

pas gevonden wederzijdse begrip en vertrouwen van de deelnemers als uitgangspunt om 

het begrip en vertrouwen van hun achterban en het publiek te versterken. De resultaten 

zijn tijdelijk sterkere verenigingsnetwerken en sociale netwerken. Coördinatie- en bekrach-

tigingsmechanismen worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de activiteiten binnen 

een bepaald tijdsbestek en op een gestructureerde manier collectief worden uitgevoerd. 

http://www.muenchen.de/interkult
http://www.nccri.ie
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Om na de eerste Duitse integratietop in juli 2006 de dialoog in actie om te zetten, stelde 

het „Nationaal integratieplan” duidelijke doelstellingen vast en formuleerde het bovendien 

meer dan 400 maatregelen en vrijwillige verbintenissen van overheidsactoren en niet-over-

heidsactoren op de verschillende bestuurlijke niveaus. In november 2008 werd een eerste 

voortgangsrapport voorgelegd.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Degenen die het platform bijeenroepen moeten vermijden al te normatief te zijn wanneer 

ze mogelijke acties bespreken. Platforms krijgen wellicht meer positieve reacties voor 

follow-up wanneer er op hun eigen ideeën wordt voortgegaan. „Kritische verbintenissen” 

bijvoorbeeld omvatten het recht om te protesteren, een verzoekschrift in te dienen, 

een zaak te bepleiten en diverse belangen te vertegenwoordigen. De deelnemers en 

het publiek verwachten ook dat de overheid hun reacties opneemt in haar toekomstige 

werkprogramma. 

Het „Actieprogramma voor sociale cohesie in de buurt” van de deelstaat Berlijn heeft in 2007 

een half miljoen EUR en in september 2008 een miljoen EUR besteed aan „Tandemprojecten” 

om duurzame samenwerking tussen immigrantenorganisaties en het gastland/openbare 

instellingen tot stand te brengen. Er worden gezamenlijke projecten uitgevoerd betreffende 

jeugdeducatie, antidiscriminatie en volwasseneneducatie met als doel op korte termijn 

kennis over te dragen en capaciteit op te bouwen voor immigrantenverenigingen. 

www.berlin.de/lb/intmig/index.html 

De Raad van religies in Genua heeft regelmatig dialoogontmoetingen gehouden tussen 16 

religieuze gemeenschappen en twee oecumenische verenigingen, met de bedoeling een 

betere kennisoverdracht en communicatie met het openbaar bestuur aan te moedigen. Elk 

jaar streeft de raad ernaar om minstens één gemeenschappelijke publicatie uit te brengen 

en één gemeenschappelijke activiteit te organiseren waarbij burgers met verschillende 

culturen en godsdiensten betrokken zijn.

www.comune.genova.it 

De deelnemers gaan samenwerkingsverbintenissen voor de langere termijn aan in de 

hoop dat de voordelen voor de korte termijn doorwerken, zelfs wanneer het platform voor 

dialoog niet langer bestaat en de ogen van het publiek en de politieke agenda intussen 

op andere vraagstukken zijn gericht. Daartoe bouwen zij mechanismen voor evaluatie en 

feedback in waarin het publiek zijn mening mag geven over de prestaties en resultaten van 

hun gezamenlijke activiteiten. 

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
http://www.berlin.de/lb/intmig/index.html
http://www.comune.genova.it
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De „Dag van de dialoog” in Rotterdam wordt momenteel georganiseerd door een platform 

samengesteld uit vertegenwoordigers van 74 verschillende organisaties. De leden leiden 

de dialoogvoorzitters van die dag op. Zij moeten een veilige omgeving tot stand brengen 

zodat de deelnemende Rotterdammers van elkaar kunnen leren over centrale thema's zoals 

samenleven in een multiculturele stad, gevoel van betrokkenheid en identiteit. De leden 

gebruiken ook hun respectieve netwerken zodat de dag een brede dwarsdoorsnede van 

de stad kan bereiken zonder dat ze over een groot budget voor public relations beschikt. 

De leden zeggen dat de samenwerking in het platform voor hun organisaties een doel op 

zich is geworden. In 2007 namen 1 700 Rotterdammers deel aan de Dag van de dialoog. 

De beoordelingen tonen aan dat de deelnemers heel enthousiast zijn over het proces. De 

organisatoren merken op dat het idee is opgepikt door 20 steden in Nederland en ook door 

Brussel en Berlijn. 

www.dagvandedialoog.nl 

De Women's Peace Group, (1993-2006) in Birmingham was een kleine gebedsgroep die werd 

opgericht als onderdeel van een gebedsketen waarmee vrouwen reageerden op de oorlog 

in Bosnië. De groep begon als een oecumene die mensen bij elkaar bracht en evolueerde 

tot een interconfessionele groep die bruggen sloeg. Tijdens de hoogtijdagen van de 

groep kwamen per ontmoeting 80 tot 100 vrouwen van 30 nationaliteiten, verschillende 

godsdiensten, rassen, leeftijden en sociale achtergronden bijeen. Dankzij open discussies 

kregen de deelneemsters meer begrip voor elkaars geloof, werk en levenservaringen. Hun 

dialoog leidde tot een groter aantal dienstverlenende projecten voor de gemeenschap, 

groepsreizen, netwerking met andere integratieactoren en geldinzamelingen voor 

rampenhulp, vluchtelingenvrouwen en dienstverlenende organisaties voor migranten. 

Een van de belangrijkste resultaten was de aanwerving van vrouwelijke moslim-, sikh- en 

hindoepastors in de ziekenhuizen van Birmingham.

„Immigrantenvaders maken de gemeenschap veiliger” ging in 1997 van start in het district 

Nørrebro van de stad Kopenhagen, Denemarken. Om iets te doen aan de gewelddadige 

botsingen tussen de politie en jongeren van de tweede generatie organiseerde een groep 

van 70 vaders en de plaatselijke imam een dialoog met een groep jongens over persoonlijke 

en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het lokale gemeentebestuur gaf later samen 

met vrijwilligers van het Rode Kruis steun aan hun activiteiten. Die activiteiten namen 

uitbreiding met aanbod van Deense en Arabische lessen en er werden ook meisjes van de 

tweede generatie bij de dialoog betrokken. Volgens de beoordeling van het project had 

dit het vertrouwen tussen de vaders, de jongeren en het lokale gemeentebestuur doen 

toenemen. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256 

http://www.dagvandedialoog.nl
http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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4.2 Rollen voor een toonaangevende overheid  
of organisatie uit het maatschappelijk middenveld

Erkende bekende personen zullen hun achterban naar een platform moeten brengen om 

dit in te passen in het besluitvormingsproces betreffende integratie en de interculturele 

competenties van iedereen. Het beleid schept het kader waarin het maatschappelijk 

middenveld de dialoog opzet. Overheden kunnen de dialoog in hun reguliere werk 

opnemen en de invloed ervan vergroten door deze te koppelen aan verschillende niveaus 

en sectoren. Maar degenen die het best geplaatst zijn om een platform te steunen, hebben 

misschien niet de capaciteiten om het te leiden of te organiseren. 

De subsidiariteits- en nabijheidsbeginselen schuiven overheden op lagere bestuurlijke 

niveaus die het dichtst bij de inwoners staan naar voren als bijzonder geloofwaardig en 

goed geplaatst om op te treden als organisatoren en voorzitters van het platform. De 

werkzaamheden van een stad met individuele immigrantengroepen, de immigrantenge- 

meenschap, lokale wijken en de hele gemeente worden beter gecoördineerd via een plat- 

form, dat zelf een zichtbaar teken van dit veelzijdige engagement van de gemeenschap wordt. 

Platforms kunnen ook opkomen als initiatieven van het maatschappelijk middenveld, 

tussen analoge culturele, educatieve en religieuze organisaties. Ook stichtingen, sociale 

partners of andere actoren in de particuliere sector kunnen de drijvende krachten zijn voor 

hun totstandkoming. 

In elk platform voor dialoog kunnen vier fasen worden onderscheiden, namelijk 

overeenkomst en voorbereiding, dialoog en gedachtewisseling, reflectie en verslaggeving, 

en evaluatie en actie. Overheidsinstanties en leiders van het maatschappelijk middenveld 

spelen tijdens deze fasen een verschillende rol.  

Overeenkomst en voorbereiding 

De overheden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau kunnen optreden als 

financiers en de ontwikkeling van platforms voor dialoog aanmoedigen via de prioriteiten 

en beschrijving van hun uitnodigingen tot het indienen van voorstellen. Daartoe kan ook een 

bijzonder fonds worden opgericht. Autoriteiten kunnen ook helpen bij de fondsenwerving 

door verbanden te leggen met andere mogelijke schenkers en hun verwachtingen te sturen. 

De dialoog die uit platforms voortkomt is het resultaat van een uitgebreide voorbereiding 

en bespreking tussen de partners en hun respectieve achterban. Om de overeenkomst over 

doelstellingen zo goed als mogelijk te inspireren, kunnen overheidsinstanties een verkennende 

opdracht steunen die de huidige toestand, de verwachtingen van de verschillende partijen 

en de noodzakelijke dialoogmethoden evalueert. Ze kunnen opleidingen, onderzoek en 

informatiesessies over de leefsituatie van migranten en over het relevante sociaalecono-

mische beleid, het integratie- en het antidiscriminatiebeleid financieren of organiseren. 

Ze kunnen ook helpen bij de organisatie van vergaderingen tussen dialoogpartners en de 
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organisaties, leden of inwoners die deze vertegenwoordigen. De overheden dienen wellicht 

maatregelen of een financieringsbeleid te overwegen dat een mogelijke perceptie van 

coöptatie, vooral van maatschappelijke migrantenorganisaties, aanpakt.

De overheidsinstanties of leiders van het maatschappelijk middenveld maken een platform 

voor dialoog mogelijk door de voorbereidende behoefteanalyse en raadpleging van de 

gemeenschap, het secretariaat en de deelname en opleiding van de leden daarvan te 

financieren. 

Zo speelt de Stichting Luis Vives in Spanje deze rol om de capaciteit van NGO's, vooral NGO's van 

migranten, te verbeteren door gespecialiseerde technische bijstand en inbreng te bieden.

www.fundacionluisvives.org 

Dialoog en gedachtewisseling

De minst actieve rol die overheidsinstanties kunnen spelen is als waarnemer luisteren en 

leren van de gedachtewisseling op het platform. Voorts kunnen ze gevraagd worden om 

op te treden als deskundig spreker op een bepaald beleidsgebied. Overheden kunnen de 

meer formele rol van verantwoordelijke voor de bijeenroeping toebedeeld krijgen. Die 

rol kan worden gedeeld met actoren uit het maatschappelijk middenveld, stichtingen 

en sociale partners die vaak de initiatiefnemers van platforms voor dialoog zijn. Deze rol 

behelst het optreden als gastheer voor het platform en de weg bereiden voor inleidende 

of afsluitende opmerkingen. Ze kunnen worden uitgenodigd om de meer actieve rol van 

moderator op zich te nemen met verantwoordelijkheid over het voorzitterschap van de 

vergadering en voor de coördinatie van de agenda met de partners. Hun engagement kan 

groter worden als ze moeten bemiddelen tussen partners die elkaar erg wantrouwen. Tot 

slot kunnen overheden rechtstreeks deelnemen aan de dialoog als de meest relevante en 

representatieve partners om een toenaderingsvraagstuk te behandelen, vooral als reactie 

op dramatische politieke of sociale gebeurtenissen. 

Overheden of actoren uit het maatschappelijk middenveld kunnen verschillende rollen 

spelen: als „eerlijke tussenpersoon” die het pad effent voor een open en respectvolle 

gedachtewisseling, als verantwoordelijke voor de bijeenroeping of als moderator, als 

normale deelnemer, als geraadpleegd deskundige of als belangstellende waarnemer.

Het gemeentebestuur van Dublin bevordert de integratie via politieke participatie met 

het „Migrant Voters Project”. Jonge, vertrouwde immigrantenleiders, vooral uit milieus van 

nieuwkomers, worden opgeleid en ontvangen meertalig promotiemateriaal en middelen 

om in hun gemeenschap doelgerichte „ga stemmen”-sessies op te zetten.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm 

*

http://www.fundacionluisvives.org/
http://www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm
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In Spanje functioneert de openbare stichting „Pluralismo y Convivencia” (Pluralisme en 

samenleven) als platform voor dialoog met vertegenwoordigers uit verschillende religieuze 

minderhedengemeenschappen en steunt zij vervolgens de projecten die zij ontwikkelen 

op het vlak van cultuur, onderwijs en sociale integratie. Een andere actie is de informa- 

tieverspreiding over deze religieuze gemeenschappen binnen de Spaanse samenleving 

om aldus de stereotypen en vooroordelen van het publiek te bestrijden. 

www.pluralismoyconvivencia.es 

Reflectie en verslaggeving

Dialoog stopt niet met de gedachtewisseling zelf. Het is integendeel een duurzaam proces 

van repliek en nieuw overleg, overeenstemming en tegenspraak, punten van overeenkomst 

en geschilpunten, protocol en experiment. Het proces wordt voortgezet met verdere 

discussies, bilaterale ontmoetingen, onderzoek, overlegvergaderingen enzovoort.

De rol van degene die het platform bijeenroept of modereert kan worden gecombineerd 

met de opdracht om het secretariaat te voeren. Deze verantwoordelijkheid vergemakkelijkt 

de communicatie en de goede werking binnen het platform. Het optekenen en bijhouden 

van de resultaten van het platform kan ook dienen als onderdeel van de coördinatiefunctie. 

Resultaten zijn onder meer interne teksten zoals notulen, het intern reglement, verslagen 

en beoordelingsrapporten. Er zijn een reeks externe resultaten mogelijk, van kader- 

overeenkomsten over minimumnormen voor dialoog, tot kaders voor gezamenlijke actie, 

richtsnoeren en gedragsregels voor organisaties, gemeenschappelijke beleidsprioriteiten, 

gezamenlijke standpunten, verklaringen, werkinstrumenten enzovoort. Deze resultaten 

worden toegankelijk gemaakt voor het publiek dat dit materiaal kan aanwenden voor 

verdere dialoog en opbouwende processen.

Hulp vanwege de overheid bij de verspreiding ervan kan ook een essentieel onderdeel 

vormen van de strategieën van een platform voor dialoog om zoveel mogelijk mensen te 

bereiken. Steun bij de ontwikkeling van een communicatiestrategie kan een platform voor 

dialoog beter in staat stellen om belangstelling op te wekken bij de pers en contacten te 

leggen met onderwijsinstellingen, het maatschappelijk middenveld en politieke actoren in 

andere lidstaten en op Europees niveau. Ze kunnen het proces controleren om zich ervan te 

vergewissen dat de informatie alle onderdelen van de samenleving bereikt, ook de kwetsbare 

groepen. Ze kunnen ook verklaringen afleggen die de dialoog een context verschaffen en ze 

kunnen de verwachtingen van de verschillende actoren en het publiek aansturen.

In 2008 lanceerde de Development Board van het gemeentebestuur van de stad Dublin 

„Towards Integration: A City Framework”, een nieuw kader voor samenwerking tussen 

de staat, de lokale overheid, sociale partners en partners uit het bedrijfsleven. Degenen 

die bij het platform betrokken zijn, worden aangemoedigd om partnerschappen voor de 

http://www.pluralismoyconvivencia.es/
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uitvoering van het integratiebeleid te stimuleren. Ze herzien hun beleid en prioriteiten 

bijvoorbeeld op basis van de 10 punten in een gezamenlijk handvest voor engagement. 

Het platform neemt zich voor om te fungeren als een uitgangspunt voor overleg met 

de immigrantengemeenschappen waarbij belangrijke probleemgebieden worden 

gesignaleerd, als een centraal punt voor netwerken en onderzoek, als bemiddelaar tijdens 

een jaarlijks integratiedebat en op plaatselijke integratiefora. 

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf 

Evaluatie en actie 

Overheden kunnen in hun rol als degene die het platform bijeenroept, het modereert, 

en vaak ook als degene die het financiert, worden verzocht om de evaluatie te leiden. De 

evaluatie van platforms voor dialoog is een probleemgebied dat door uitvoerders al is 

gemarkeerd als een punt van verdere discussie. Ondanks het feit dat de partners de dialoog 

positief beoordelen, kunnen ze elk afzonderlijk andere lessen geleerd hebben en hebben 

ze na de gedachtewisseling mogelijk tegenstrijdige standpunten, terwijl de onderliggende 

maatschappelijke vraagstukken waarschijnlijk niet zijn opgelost. In hun rol als beoordelaar 

zullen de overheden verschillende manieren moeten zoeken om de resultaten van 

platforms voor dialoog te meten. Ze zullen de belangen en standpunten van de betrokken 

partners moeten weergeven aan de hand van uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve 

instrumenten zoals enquêtes en interviews. In een tweede fase kunnen ze beraadslagen 

voordat ze tot definitieve besluiten komen.

In augustus 2007 organiseerden het Oostenrijkse federale ministerie van Binnenlandse 

Zaken en het Oostenrijkse Integratiefonds het „Integratieplatform”, waarop leden van 

de overheid, de federale staten, van religieuze gemeenschappen, migrantenorganisaties 

en deskundige NGO's waren uitgenodigd. Het nationale actieplan van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken diende als basis voor een nationale discussie waarin de bevindingen 

van deskundigen, de ideeën van burgers en maatschappelijke initiatieven met elkaar 

werden verbonden. De website werd door 40 000 belangstellenden bezocht en 6 000 

mensen namen deel aan een reizende informatiecampagne die 20 steden aandeed, 

wat leidde tot meer dan duizend suggesties. De resultaten van het „Integratieplatform”, 

waaronder de rapporten van deskundigen, dienden als uitgangspunt voor de ontwikkeling 

van een nationaal actieplan voor integratie in Oostenrijk.

www.integration.at 

Tot slot kunnen overheden ervoor kiezen om de resultaten van de dialoog door de 

verschillende partners van de dialoog in actie te laten omzetten. Platforms kunnen 

nieuwe platforms voor dialoog, informatiecampagnes, verzoekschriften, referenda, 

http://www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards Integration Final.pdf
http://www.integration.at
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cursussen, openbare diensten, handboeken, festivals, vrijwilligersprojecten, brochures, 

onderzoeksverhandelingen, studieboeken, websites, artistieke projecten enzovoorts 

voortbrengen. Overheden of andere derden kunnen de uitvoering van overeenkomsten 

over gezamenlijke acties die uit de platforms voor dialoog voortkomen, financieren of er 

toezicht op houden. Ze kunnen ook langdurige continuïteit verzekeren door terugkop-

peling met andere dialogen tot stand te brengen of door dit op te nemen in hun reguliere 

overlegprocedures. Zo helpen de overheden de samenwerking en het vertrouwen die door 

de dialoog ontstaan zijn te versterken.

Lokale gemeentebesturen in het Verenigd Koninkrijk kunnen gebruik maken van nationale 

„Best Value Performance Indicators” (Prestatie-indicatoren met de beste waarde) betreffende 

het niveau van de gelijkheidsnorm voor lokale besturen om de kwaliteit en voortgang van hun 

werkzaamheden in verband met gelijkheid en diversiteit zelf te beoordelen. Niveau 2 bekijkt 

of lokale overheden beschikken over platforms voor de beoordeling van de ontwikkeling en 

overlegplatforms die de diverse bestuurlijke onderdelen bij elkaar brengen.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance 

Het Institute for Public Service Value van Accenture leidde acht „Global Forums” (onder meer 

in Londen, Berlijn, Parijs en Madrid) die focusgroepen van 60 tot 85 plaatselijke inwoners 

bij elkaar brachten die representatief waren voor de demografie van de betrokken stad. Op 

basis van hun feedback werd een „Public Service Value Governance Framework” opgesteld 

als een bestuurlijk model waarin burgers meer inspraak krijgen om samen met verkozen 

functionarissen vorm te geven aan openbare diensten en deze te besturen.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf 

Conclusies

1. Een platform voor dialoog is een openbare ruimte waar een open en respectvolle 

gedachtewisseling tussen immigranten, met mede-inwoners of met de overheid 

van start kan gaan. Het streeft ernaar om bij de deelnemers een gezamenlijk begrip 

en vertrouwen in verband met een welbepaald probleem te doen groeien en hen 

punten van overeenkomst te doen vinden voor samenwerking om het probleem op 

te lossen.

http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
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2. Het verwijderen van hinderpalen in het wettelijk kader voor de participatie van 

burgers uit immigrantenmilieus schept mogelijkheden voor de ontwikkeling van het 

maatschappelijk middenveld en overlegorganen die later de belangrijkste deelnemers 

aan een platform voor dialoog zullen zijn. 

 3. De behoefte aan een platform wordt beoordeeld door de betrokken gemeenschap 

te vragen haar belangrijkste problemen aan te duiden; te vragen of zij denken dat 

anderen op de hoogte zijn van hun probleem; en of zij anderen vertrouwen om met 

hen samen te werken om het op te lossen.

4. Zodra er over de focus van een platform is beslist, zullen de deelnemers gemakkelijker 

overeenstemming bereiken als het probleem is geformuleerd in integratieve termen 

die gelden voor alle inwoners.

5. Leden van een platform zijn „vertegenwoordigers” wanneer ze vrij verkozen zijn 

en „deelnemers” wanneer ze geselecteerd zijn omwille van hun verbondenheid 

en doeltreffendheid inzake het probleem in kwestie. Degenen die het platform 

bijeenroepen moeten beoordelen of een democratische of technische aanpak nodig 

zal zijn opdat hun platform in de ogen van de gemeenschap zal worden beschouwd 

als een geloofwaardige ruimte voor de burger.

6. Sectorspecifieke, kortlopende platforms kunnen een open, gedifferentieerd 

ledenbestand hebben. Andere kunnen toetredingscriteria aannemen betreffende 

relevantie, doeltreffendheid en een evenwichtige samenstelling. De criteria hebben 

tot doel betrokkenen in te schakelen die de grootste expertise hebben en de meeste 

invloed uitoefenen op verschillende onderdelen van de gemeenschap.

7. In overeenstemming met een benadering die partnerschappen voorstaat, financieren 

degenen die het platform bijeenroepen de participatie van NGO's  en vrijwilligersor-

ganisaties in ruil voor hun deskundigheid en contacten. 

8. Wanneer beslissingen over het hoe van de implementatie van het platform (d.w.z. 

de structuur, plaats, timing, tolkdiensten) worden gebaseerd op de beginselen van 

actieve insluiting, draagt elke kleine praktische stap bij tot de totstandkoming van een 

cultuur voor open en respectvolle dialoog.

9. De overheden of leiders van het maatschappelijk middenveld maken een platform 

voor dialoog mogelijk door de voorbereidende behoefteanalyse en raadpleging van 

de gemeenschap, het secretariaat en de deelname en opleiding van de leden daarvan 

te financieren. 

10. Overheden of actoren uit het maatschappelijk middenveld kunnen verschillende 

rollen spelen: als „eerlijke tussenpersoon” die de weg bereiden voor een open en 

respectvolle gedachtewisseling, als verantwoordelijke voor de bijeenroeping of als  

moderator, als normale deelnemer, als geraadpleegd deskundige of als belang- 

stellende waarnemer.
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Nationaliteiten verwijzen naar de juridische band van mensen met staten. De 
staatsburgers en de staat hebben bepaalde plichten en rechten ten opzichte van elkaar. 
Nationaliteit wordt verkregen door verschillende wettelijke procedures, waaronder 
naturalisatie en ius soli (nationaliteit volgens de plaats waar iemand is geboren). Ook 
al zijn er in de wereld van vandaag vele verschillende vormen van burgerschap, toch 
blijft het basisconcept de uitoefening van de rechten en verantwoordelijkheden die 
behoren bij het feit dat iemand lid is van een liberale democratische gemeenschap 
(als staatsburger, als burger van de EU, als lokale inwoner, als economische, sociale en 
culturele actor enzovoort). Actief burgerschap schakelt de verschillende identiteiten 
van de leden aan elkaar en stelt hen in staat om bij te dragen tot het economische, 
sociale, culturele, openbare en politieke leven van samenlevingen. 

Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de tweevoudige strategieën voor de bevordering van 

de integratie van immigranten door middel van de verwerving van de nationaliteit. Een 

op de burgers gerichte benadering van integratie houdt in dat er verscheidene burger-

schapstrajecten opengesteld worden die alle leiden tot het verwerven van de nationaliteit. 

Bepaalde juridische obstakels en beleidsmatige hindernissen die immigranten onbedoeld 

uitsluiten of ontmoedigen om een aanvraag in te dienen, kunnen worden verwijderd, wat 

zal leiden tot grotere openheid bij het publiek en meer immigranten de nationaliteit zal 

doen verkrijgen. De elementen van een administratieve procedure die het proces waar- 

schijnlijk bespoedigen kunnen worden versterkt, wat leidt tot een grotere tevreden- 

heid over de dienst bij nieuwe burgers en een grotere doeltreffendheid bij de uitvoering 

van maatregelen zoals taalbeoordeling. Eén component die de procedures vereenvou- 

digt heeft in tal van lidstaten hogere prioriteit gekregen, namelijk grotere betrokkenheid 

van het publiek, bijvoorbeeld door middel van naturalisatieceremonies. Actief burger- 

schap aanmoedigen bij nieuwe en oude burgers geeft hun de kans om samen vorm te geven  

aan de toekomst van een diverse samenleving. 

Verwerving van de nationaliteit, en bijgevolg van het EU-burgerschap, wordt uitsluitend 

geregeld door de wetgeving en het beleid van de lidstaten. Burgerschap is echter op 

verschillende ministeriële bijeenkomsten en vergaderingen van de Europese Raad evenals 

in de mededelingen van de Europese Commissie ter sprake gekomen. Het Europees Hof van 

Justitie heeft ook herhaaldelijk zaken behandeld betreffende de nationaliteitswetgeving 

van de lidstaten. 

In 1999 onderschreef de Europese Raad van Tampere de doelstelling dat onderdanen van 

derde landen die reeds gedurende lange tijd legaal in de Unie verblijven, de nationaliteit 

moeten kunnen verkrijgen van de lidstaat van verblijf.

Volgens de Gemeenschappelijke agenda voor integratie van 2005 wordt de uitvoering van 

gemeenschappelijk basisbeginsel 9 (de deelname van immigranten aan het democratisch 

proces) op nationaal niveau versterkt door de uitwerking van nationale programma's ter 

voorbereiding op burgerschap en naturalisatie. 
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De informele bijeenkomst van de integratieministers van de Europese Unie in 2007 te 

Potsdam nodigde uit tot Europese samenwerking om „de verschillende opvattingen en 

benaderingen ten aanzien van participatie en de verschillende opvattingen ten aanzien van 

burgerschap die onderwerp van discussie zijn te verkennen en te verduidelijken, rekening 

houdend met het acquis van de EG dat met de integratie van immigranten te maken heeft, 

het constitutionele bestel en de rechtsorde van de lidstaten alsook met de uitwisseling van 

ideeën en ervaringen inzake de door de lidstaten toegepaste naturalisatieregelingen.” 

5.1 Begrippen en veelvoudige belangen in de gedeelde 
toekomst van een diverse samenleving

In het dagelijks taalgebruik worden de begrippen „nationaliteit” en „burgerschap” door 

elkaar gebruikt. In een aantal Europese talen zijn de twee begrippen zelfs moeilijk uit elkaar 

te houden. 

Het Europees Verdrag inzake nationaliteit werd op 6 november 1997 ondertekend te 

Straatsburg en trad in werking op 1 maart 2000. Dit omvattende verdrag van de Raad van 

Europa belichaamt de essentiële beginselen en regels die gelden voor alle aspecten van 

nationaliteit, zoals de voorkoming van staatloosheid, non-discriminatie en eerbiediging 

van de rechten van personen die gewoonlijk in de betrokken grondgebieden verblijven. 

Tot dusver is de Conventie ondertekend door 18 en geratificeerd door 11 EU-lidstaten. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&D 

F=7/5/2007&CL=ENG 

„Nationaliteit” wordt in het Europees Verdrag inzake nationaliteit gedefinieerd als de 

„juridische band tussen een persoon en een staat; deze term verwijst niet naar de etnische 

afkomst van de persoon”. Deze band bepaalt de (politieke, economische, sociale, culturele, 

enz.) rechten en verantwoordelijkheden die zijn weggelegd voor de onderdanen van een 

staat. Meervoudige nationaliteit wordt gedefinieerd als het gelijktijdig bezitten van twee 

of meer nationaliteiten door dezelfde persoon. Artikel 15 van de Universele Verklaring van 

de rechten van de mens (1948) stelt vast dat elk individu recht heeft op een nationaliteit 

en dat deze nationaliteit niet willekeurig mag worden ontnomen door de staat. Bovendien 

heeft iedereen het recht om van nationaliteit te veranderen door een nationaliteit op te 

geven en/of een andere nationaliteit te verkrijgen. Naturalisatie is een juridische procedure 

waarbij niet-onderdanen de nationaliteit van een staat kunnen verkrijgen. 

„Burgerschap” gaat over de uitoefening van de rechten en verantwoordelijkheden die 

gepaard gaan met het feit dat iemand lid is of wordt van een bepaalde entiteit (bijvoorbeeld 

een staat, regio of stad, een beroepsvereniging, politieke partij, maatschappelijke beweging 

of religieuze organisatie). Het is niet zozeer een juridisch begrip dan wel een politiek-filosofisch 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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concept. De entiteit verbindt zich ertoe haar lidmaatschap open te stellen door haar 

toelatingsregels aan te passen zodat mogelijke nieuwe leden worden aangemoedigd 

om toe te treden en zodat de voorwaarden worden geschapen waaronder ze als actieve 

leden kunnen deelnemen. Nieuwe leden, afkomstig uit verschillende gemeenschappen, 

verbinden zich ertoe dat zij ook een belang hebben in de toekomst van deze gemeenschap 

en dat zij de kansen voor lidmaatschap en actieve participatie zullen aangrijpen. Bestaande 

leden zetten zich in om nieuwe leden te verwelkomen, deze te behandelen als gelijken en 

met hen de toekomst van de entiteit te delen. 

„Nationaal burgerschap”, de klassieke band tussen het juridische en het politiek-filosofische 

concept, kan worden gedefinieerd als de opname en uitoefening van de rechten en 

verantwoordelijkheden die voor onderdanen zijn weggelegd. 

Als concepten zijn burgerschap en nationaliteit echter ook van elkaar gescheiden en in de 

hedendaagse politiek hebben ze talloze betekenissen gekregen. Als gevolg van Europese 

en internationale samenwerking werden nieuwe juridische vormen van supranationaal en 

subnationaal burgerschap in het leven geroepen. De kansen en voorwaarden voor participatie 

aan deze vormen van burgerschap worden geregeld op internationaal niveau gecontroleerd.

„Civiel burgerschap” kwam voort uit de Europese samenwerking inzake integratie als een 

begrip dat de solidariteit diende te bevorderen en zowel onderdanen, EU-burgers en legaal 

toegelaten onderdanen van derde landen een gevoel van betrokkenheid moest geven. 

Daarbij belooft de staat legaal toegelaten onderdanen van derde landen meer rechten en 

verantwoordelijkheden te verlenen op basis van de duur van hun verblijf. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:NL:HTML 

„Burgerschap van de Europese Unie” is gebaseerd op nationaliteit van een EU-lidstaat. 

EU-onderdanen moeten dezelfde reeks fundamentele rechten en verantwoordelijkheden krijgen, 

waar ze ook wonen in de Unie. Ze hebben bijvoorbeeld het recht om zich vrij te verplaatsen en  

in een andere EU-lidstaat te gaan wonen, samen te leven met hun gezin, ze hebben actief 

en passief kiesrecht in hun gemeente en bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Sinds 1974 is de subjectieve kant van het EU-burgerschap regelmatig gemeten in de 

Standaard Eurobarometer op het vlak van het gevoel van betrokkenheid van EU-burgers, 

hun perceptie van belangrijke bekommernissen van het beleid, de steun voor lidmaatschap 

van de EU, het imago van de Europese Unie en het vertrouwen in haar instellingen. Er zijn 

ook gegevens beschikbaar over de uitoefening van de rechten die samenhangen met het 

burgerschap van de EU. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf
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Voorts hebben zich nieuwe, niet-juridische vormen van burgerschap ontwikkeld rond de 

actieve uitoefening van rechten en het opnemen van plichten in gemeenschappen die 

boven en onder het nationaal vlak werkzaam zijn.

De Europese Commissie heeft actief burgerschap gemeten in termen van participatie 

aan het politieke leven, de burgermaatschappij, het gemeenschapsleven en de gedeelde 

waarden die nodig zijn voor actief burgerschap (met name mensenrechten, democratie, 

begrip tussen culturen).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20 

Active%20Citizenship%20across%20Europe.pdf 

Burgerschapstrajecten openstellen 

Naarmate immigranten van de eerste generatie zich verankeren in hun land van verblijf, 

kiezen zij ervoor om deel te nemen aan verschillende vormen van burgerschap. Staten, 

regio's, gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen — allen hebben zij belang bij het 

openstellen en aanmoedigen van burgerschapstrajecten die leiden tot de verwerving van 

de nationaliteit. Deze op de burgers gerichte aanpak van integratie kan worden omschreven 

als maatregelen die de obstakels voor participatie wegnemen en die steun verlenen aan 

organisaties die nieuwe vormen van burgerschap tot stand brengen die openstaan voor 

immigranten en autochtone inwoners. Deze maatregelen gaan van burgerschapsop-

voeding op school tot cursussen maatschappelijke vorming, plaatselijk stemrecht en 

motiveringsprogramma's, en gemeenschappelijke ontwikkelingsprogramma's met landen 

van herkomst. Trajecten die actieve, vrijwillige participatie bevorderen kunnen de volgende 

kenmerken krijgen:

uitvoerbaar (laagdrempelig om toetreding en participatie te bevorderen);•	

gevarieerd (rekening houdend met de eigen talenten en ambities van immigranten);•	

toegankelijk voor alle inwoners (ter bevordering van frequente omgang en gelijke •	

behandeling);

goed georganiseerd (afgestemd op kwaliteitsnormen voor actief burgerschap en een •	

leven lang leren).

Het belang van burgers en aanstaande burgers 

Immigranten die van plan zijn om zich te vestigen in hun land van verblijf hebben er 

belang bij om de nationaliteit aan te nemen samen met haar volledige reeks rechten en 

verplichtingen, waaronder het recht op toegang tot arbeid in tal van onderdelen van de 

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
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openbare sector, het recht op vrij verkeer en volledige formele democratische rechten. Een 

internationale enquête van NGO's die steun bieden aan mensen die naturalisatie aanvragen, 

stelde, afhankelijk van de nationale context, andere prikkels vast: het recht verwerven op 

verblijf, gelijke sociale rechten en het einde van administratieve moeilijkheden.

Een aanvrager kan naturalisatie al dan niet beschouwen als zijn ultieme integratie-

doelstelling. Het verwerven van de juridische status van onderdaan vormt geen garantie 

tegen blijvende uitsluiting of discriminatie op basis van etnische, religieuze of nationale 

herkomst, die kan worden verholpen via politieke participatie en antidiscriminatie.

Immigranten die hun toekomst zien liggen in een land, hebben er belang bij om permanent 

in dat land te verblijven als volwaardige leden van de nationale gemeenschap.

Nationaliteit en burgerschap krijgen grotere prioriteit in beleidskringen en in het 

maatschappelijk middenveld. Migratie en integratie kunnen de drijvende krachten zijn 

die diverse identiteitsniveaus aan elkaar koppelen. Het plaatselijke voelt internationaler 

aan, de nationale geschiedenis voelt universeler aan en relevanter in een wereld die 

onderling verbonden is. De verschillende identiteitsniveaus vullen elkaar beter aan, waarbij 

een inwoner van Cardiff zich tegelijkertijd Welsh, Brits, Europees, een inwoner van het 

Gemenebest en een wereldburger kan voelen. 

Nationaliteit verandert weliswaar door de wetgeving, maar identiteiten evolueren en worden 

dynamischer door actief burgerschap. Ontvangende samenlevingen hebben er belang bij 

dat zij immigranten aanmoedigen om de nationaliteit te verkrijgen, zodat de oude en nieuwe 

burgers samen hun toekomst in een diverse samenleving vorm kunnen geven. 

De belangen van burgers en aanstaande burgers komen herhaaldelijk samen als het om 

de nieuwe generatie gaat. De kinderen en kleinkinderen van immigranten, die net als de 

kinderen van staatsburgers zijn geboren en gesocialiseerd in het land, maken in tal van 

historische immigratielanden een groot deel van de bevolking uit. De zogenaamde tweede 

en derde generaties beschouwen hun geboorteland vaak als een belangrijk deel van hun 

identiteit en kennen geen ander land dan hun eigen land. 

Het belang van het immigratieland 

De staat heeft een democratisch, sociaal en economisch belang bij het vergemakkelijken 

van de verwerving van de nationaliteit door de niet-nationale bevolking die reeds lang op 

haar grondgebied woont, vooral door de kinderen die in het land geboren zijn. 

Verwerving van de nationaliteit voorkomt dat er zich langdurige democratische tekorten 

voordoen wanneer onderdanen van derde landen vaststellen dat ze zich buiten de 

democratische procedures van hun land van herkomst en tal van EU-lidstaten bevinden. Op 

het land van herkomst kan niet worden gerekend om in aangelegenheden van het land van 

verblijf op te treden uit naam van burgers, die reeds lang in het buitenland gevestigd zijn of 

die behoren tot generaties die nooit in het land van herkomst hebben gewoond. Hier gaat 

*

*
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het beginsel van verlening van kiesrecht meespelen, waarbij degenen die leven volgens de 

wetten van een land gelijke zeggenschap hebben over het opstellen van die wetten. 

Langdurige sociale en economische integratietekorten kunnen worden tegengegaan 

door de verwerving van de nationaliteit en de uitoefening van actief burgerschap. 

Naast de talrijke tastbare voordelen die duidelijk samenhangen met nationaliteit, is er in 

vergelijkend onderzoek ook een ontastbare „beloning voor burgerschap” waargenomen. 

Werkgevers zijn geneigd om de voorkeur te geven aan inwoners die de nationaliteit van het 

land hebben boven inwoners die deze niet hebben. De openbare sector drukt eenzelfde 

voorkeur voor staatsburgers uit in zijn aanwervingsvoorwaarden. Het idee van een beloning 

voor burgerschap wordt daarom verklaard door een groter rendement op de investeringen 

dat samenhangt met de grotere kansen tot participatie en de grotere openheid van het 

gastland voor genaturaliseerde burgers.

De verwijdering van deze obstakels voor tewerkstelling is een van de grootste waargenomen 

gevolgen van het verkrijgen van de nationaliteit. Longitudinale studies tonen aan dat nieuwe 

burgers, vooral voormalige onderdanen van derde landen, in de jaren na hun naturalisatie 

een grotere beroepsmobiliteit kennen en snellere salarisverhogingen genieten, waarbij 

ze hun achterstand op het nationaal gemiddelde inlopen. De voordelen van naturalisatie 

zullen verschillen in omvang, afhankelijk van structurele factoren (de beloning die de staat 

en het gastland toekennen voor nationaal burgerschap) en persoonlijke factoren (zoals 

leeftijd). Het verwerven van de nationaliteit blijkt ook een instrument te zijn om gelijke 

kansen te bevorderen door permanente inwoners uit derde landen onder het toepassings-

gebied van de nationale en Europese antidiscriminatiewetgeving te laten vallen. 

Immigratielanden hebben een belang bij het garanderen van volledige sociaaleconomische 

en politieke insluiting door middel van de erkenning van volledig burgerschap voor hun 

duurzaam gevestigde ingezetenen. 

Lage naturalisatiepercentages verhelpen

Het feit dat de duurzaam gevestigde immigrantenbevolking van Europa de voorbije 

25 jaar is toegenomen, betekent dat er meer kandidaten in aanmerking komen voor de 

verwerving van de nationaliteiten van de Europese Unie. De aanvraagpercentages zijn in 

de meeste landen gestegen, maar binnen de EU bestaan er verschillen en schommelingen. 

Van 1996 tot 2005 bleven ze relatief ongewijzigd in landen als Italië en Spanje, terwijl ze 

van jaar tot jaar aanzienlijke schommelingen vertoonden in Denemarken en Hongarije. In 

sommige landen, waaronder Finland en het Verenigd Koninkrijk, namen deze percentages 

na verloop van tijd toe. Andere landen, zoals België en Oostenrijk, kenden een piek gevolgd 

door een daling. In weer andere landen daalden ze, soms abrupt, zoals in Nederland. 

Ondanks de algemene toename van nieuwe burgers blijven de naturalisatiepercentages in 

de hele EU laag, vooral in vergelijking met traditionele immigratielanden zoals Australië en 

Canada die het belang van de verwerving van de nationaliteit voor immigrantengroepen 

*
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beklemtonen. In de EU-27 bijvoorbeeld werden er in 2006 slechts 25 naturalisaties verleend 

per 1 000 buitenlandse inwoners. Slechts een klein aandeel van de niet-staatsburgers die 

in aanmerking komen voor het verkrijgen van de nationaliteit dient daarvoor ook een 

aanvraag in. De rest blijft voor de rest van zijn leven „civiel burger”, op grond van eigen 

keuze, volgens de omstandigheden, of wegens complicaties in het naturalisatieproces. 

Er zijn veel verklaringen voor de aanhoudend lage en uiteenlopende percentages voor het 

verkrijgen van de nationaliteit in de EU. Een daarvan is dat de stimulans om de nationaliteit 

te verkrijgen kleiner is voor duurzaam gevestigde ingezetenen en EU-burgers die in een 

andere EU-lidstaat wonen. Duurzaam gevestigde ingezetenen hebben bijvoorbeeld een 

relatief veilig ingezetenschap verworven en worden ten opzichte van de staatsburgers 

reeds gelijk behandeld op het vlak van werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg en 

lokale verkiezingen. Veel meer aspecten van het beleid en de procedures voor nationaliteit 

beïnvloeden hun kansen op integratie en hun latere participatie als staatsburgers.

Aanhoudend lage percentages voor het verkrijgen van de nationaliteit kunnen worden 

verhoogd door bepaalde elementen uit de nationaliteitswetgeving te verwijderen die 

onbedoeld grote obstakels vormen waardoor de duurzaam gevestigde niet-staatsburgers 

ontmoedigd raken om een aanvraag in te dienen. 

Het nationaal beleid inzake het verkrijgen van de nationaliteit en de verbanden met 

migratie zijn in kaart gebracht voor de hele EU. Zie daarvoor:

 Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries, opgesteld 

door het NATAC-project

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, opgesteld door het CPNEU-project

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=1

5.2 Het verwerven van de nationaliteit

Haalbare woonplaatsvereisten voor nieuwkomers 

Twee belangrijke vereisten die bepalen of iemand in aanmerking komt voor naturalisatie 

zijn de wettelijke gewone verblijfplaats en een bepaald aantal jaren verblijf. Het Europees 

Verdrag inzake nationaliteit bepaalt een maximale verblijfsperiode van tien jaar. Dit 

houdt geen rekening met de prioriteiten van de staat inzake de vergemakkelijking van 

*
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de integratie van immigranten. In verband met naturalisatie kan vergemakkelijking, 

volgens de toelichting van het Europees Verdrag inzake nationaliteit, een inkorting van 

de verplichte verblijfsperiode, minder strenge taaleisen, een vlottere procedure en lagere 

procedurekosten inhouden.

Veel immigranten van de eerste generatie verwerven daadwerkelijke en effectieve banden 

en praktische kennis van het land na er slechts enkele jaren verbleven te hebben. Zij vervullen 

mogelijk de voorwaarden voor lidmaatschap en kunnen wensen om zich in te zetten voor 

de rechten en verantwoordelijkheden van het nationaal burgerschap. Immigranten in 

verschillende landen komen in aanmerking om een verzoek tot naturalisatie in te dienen 

rond dezelfde periode als ze in aanmerking komen voor duurzame vestiging zoals bepaald 

in de richtlijn van de EG. Ze hebben dan de keuze om een volwaardige staatsburger of een 

„civiele burger” te worden. 

De ontvankelijkheidscriteria voor naturalisatie kunnen het feit weerspiegelen dat gewone 

nieuwkomers na een paar jaar verblijf in het land mogelijk geschikt en enthousiast zijn om 

staatsburgers te worden.

Zoals de bedoeling was, waren de hervormingen van de Belgische wetgeving inzake 

nationaliteit in 1984, 1991 en 2000 sleutelfactoren om de integratie van niet-staatsburgers 

te vergemakkelijken met behulp van een grotere verwerving van de nationaliteit. De 

hervorming van 2000 beperkte de vereiste van het wettelijk verblijf voor de discretionaire 

parlementaire procedure van vijf tot drie jaar voor gewone immigranten van de eerste 

generatie. De hervorming van 2000 vergemakkelijkte ook het onvoorwaardelijk recht op 

nationaliteit door verklaring na zeven jaar. In een tijdspanne van tien jaar is de fractie van 

de immigrantenbevolking die niet de Belgische nationaliteit had, gedaald van twee derde 

in 1995 tot ongeveer de helft. Sinds 2003 is het aanvraagpercentage voor de verkrijging van 

de nationaliteit gedaald en stabiel gebleven op het niveau van 1997. 

www.diplomatie.be/nl/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=454 

Als onderdeel van een nieuwe, omvattende migratiestrategie erkende de hervorming van 

de Duitse burgerschapswetgeving van 1999/2000 dat de verwerving van de nationaliteit 

een gewenst resultaat was van de status van Duitsland als immigratieland. Door de 

woonplaatsvereiste van 15 tot 8 jaar terug te brengen, verhoogde de bereidwilligheid van 

buitenlanders om Duitser te worden. Er zijn nog altijd meer naturalisaties gaande dan er 

waren voor 1998.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/ 

BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html 

*

http://www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
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Vergemakkelijking voor specifieke groepen

De kortste woonplaatsvereiste is voorbehouden voor groepen van de eerste generatie 

met specifieke daadwerkelijke en effectieve banden die worden geschetst in het 

Europees Verdrag inzake nationaliteit. Er zijn bijvoorbeeld verschillende internationale 

juridische instrumenten die verbanden vermelden op basis van individuele behoeften aan 

bescherming, zoals voor erkende vluchtelingen, staatlozen en staatloze kinderen die op het 

grondgebied geboren zijn. Artikel 34 van het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat de staten, 

voor zover mogelijk, de naturalisatie van vluchtelingen zullen vergemakkelijken door de 

naturalisatieprocedure zoveel mogelijk te bespoedigen en de tarieven en kosten van deze 

procedure zo beperkt mogelijk te houden. 

Tal van EU-lidstaten vergemakkelijken de naturalisatie van vluchtelingen en staatlozen. 

Na de Belgische hervorming van 2000 werd de woonplaatsvereiste voor deze groepen 

verminderd tot twee jaar. In Luxemburg en Ierland bijvoorbeeld komen de naturalisatie-

procedures tegemoet aan de behoefte aan internationale bescherming door vluchtelingen 

verder vrij te stellen van verschillende materiële voorwaarden, zoals taalkennis.

In zijn wet uit 2002 die de Burgerschapswet wijzigde, reageerde Slovenië op de interna-

tionale juridische normen om de naturalisatie van onder meer erkende vluchtelingen en 

staatlozen te versoepelen. Deze hervorming heeft geleid tot een lagere afhankelijkheid 

van de uitzonderingsprocedure en tot een belangrijke toename in het gebruik van de 

gemakkelijkere methode.

Landen geven echtgenoten of partners van staatsburgers vaak een zelfstandige status in 

de nationaliteitswetgeving. Deze gendergevoelige aanpak garandeert de gelijkheid van 

mannen en vrouwen en de eenheid van het gezin op het vlak van nationaliteit.

In Spanje mogen echtgenoten van staatsburgers na één jaar verblijf en na hun huwelijk een 

aanvraag indienen. In Italië is dat na zes maanden als de echtgenoot al een ingezetene was. 

In België en Portugal worden de partners of samenwonende partners van staatsburgers 

mee opgenomen. 

Een paar landen vergemakkelijken nog altijd de naturalisatie voor „bevoorrechte” etnische 

of nationale groepen, op basis van historische banden met hun land. De nationaliteit of 

etnische afkomst van een immigrant kan een aanwijzing zijn van bepaalde daadwerkelijke 

en effectieve banden (nl. taalkennis en familiebanden). Maar omdat de immigrantenstromen 

mondialiseren, krijgen de immigrantengemeenschappen in tal van Europese landen een 

diverser karakter op het vlak van etnische en nationale afkomst. De integratie van deze 

nieuwe gemeenschappen kan worden vergemakkelijkt door de voorkeursprocedure open 

te stellen voor immigranten van alle nationaliteiten en elke etnische afkomst die voldoen 

aan de onderliggende voorwaarden.
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Tijdens de periode 1996 tot 2005 was het naturalisatiepercentage in Portugal een van de 

laagste binnen de OESO, ongeveer 0,5 % van de in het buitenland geboren bevolking. 

Grote aantallen Moldaviërs, Roemenen en Chinezen hebben de traditionele postkoloniale 

stromen gediversifieerd. In feite vormen de Oekraïners nu een van de grootste immigran-

tengroepen van het land. De nieuwe Portugese Nationaliteitswet van 17 april 2006 streefde 

ernaar de factoren die leiden tot sociale uitsluiting te bestrijden, de procedures voor het 

verkrijgen van de nationaliteit minder ingewikkeld te maken en de integratie te bevorderen 

als nieuw immigratieland. De nieuwe wet stelde de kortere verblijfsperiode, die voordien 

voor onderdanen van Portugees-sprekende landen was voorbehouden (zes jaar), open 

voor alle immigranten van de eerste generatie met een basiskennis van het Portugees 

en een blanco strafblad. Het succes van de wet was grotendeels toe te schrijven aan een 

overeenkomst tussen de belangrijkste politieke partijen om het burgerschapsvraagstuk 

niet te politiseren. Deze consensus leidde ertoe dat de wet unaniem werd goedgekeurd in 

het parlement. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 

cionalidade 

De nieuwe generatie benaderen

Veel lidstaten hebben een generatiebenadering gebruikt om hun integratiedoelstellingen 

in de nationaliteitswetgeving te behalen. 

De invoer van ius soli voor de nakomelingen van immigranten betekent dat geboorte een 

voldoende basiscriterium is om voor nationaliteit in aanmerking te komen. De „beloning 

voor burgerschap” suggereert dat de voordelen van het verkrijgen van nationaliteit het 

grootste zijn voor de jongsten. Hoe jonger een nieuwe burger is, hoe groter het rendement 

op de investeringen, aangezien zij voordelen zullen genieten gedurende een heel leven 

van persoonlijke en beroepsontwikkeling. Daartegenover staat dat hoe langer een kind 

wacht om een volledige staatsburger te worden, hoe waarschijnlijker het is dat zijn status als  

niet-staatsburger nadelen met zich meebrengt tijdens de vormingsjaren in zijn ontwikkeling en 

dat die nadelen in een latere levensfase moeilijk ongedaan kunnen worden gemaakt. 

De tweede generatie heeft automatisch recht op de nationaliteit bij geboorte in traditionele 

immigratielanden zoals Canada en de Verenigde Staten. Bij de methoden van aanpak die in 

de EU-lidstaten worden gehanteerd, kan eenzelfde recht worden opgeëist door de derde 

generatie, door de tweede generatie maar pas enige tijd na de geboorte, en/of alleen door 

degenen met (een) legaal verblijvende ouder(s).

Door de invoer van ius soli voor de nakomelingen van de eerste generatie, kan de wet een 

rol spelen in het geven van gelijke rechten aan kinderen die in het land geboren zijn en hun 

een betere uitgangspositie bieden voor hun school- en beroepsloopbaan.

*

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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In Ierland mogen de kinderen van immigranten die in het land geboren zijn, bij hun geboorte 

Ierse staatsburgers worden als hun ouders gedurende drie van de voorbije vier jaar legaal 

in het land hebben verbleven. In landen als België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk 

zijn er soortgelijke bepalingen op basis van de status van de ouders. Alle kinderen van de 

derde generatie worden automatisch staatsburgers bij hun geboorte in België, Ierland, 

Nederland, Portugal en, sinds 1 januari 2009, Luxemburg.

Met de integratiesituatie van de „1,5 generatie” wordt ook rekening gehouden in 

verschillende hervormingen van de nationaliteitswetgeving. Deze generatie bestaat uit 

de natuurlijke of geadopteerde kinderen van immigranten die in het land zijn gekomen 

via vergunningen voor gezinshereniging. Eenheid van het gezin is een reden om recht te 

hebben op nationaliteit; deze kinderen worden automatisch staatsburgers wanneer hun 

ouders voor naturalisatie aanvaard zijn. Een andere reden is socialisatie; na een paar jaar 

in het onderwijsstelsel kunnen ze uit eigen hoofde staatsburgers worden. Meestal dienen 

hun ouders een aanvraag in uit hun naam, maar ze hebben ook zelf het recht om gehoord 

te worden in nationaliteitsbeslissingen die hen aangaan, op basis van de interpretatie van 

artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. 

In Zweden krijgen de minderjarige kinderen van immigranten de Zweedse nationaliteit na 

een verblijf van vijf jaar in het land wanneer hun ouders daar aangifte van doen. Kinderen 

van immigranten hebben vanaf 12-jarige leeftijd in de Scandinavische landen en vanaf 

14 jaar in Oostenrijk het recht om hun mening te geven of om zelf een aanvraag voor de 

naturalisatieprocedure in te dienen. 

Inkomen als drempel voor nationaal burgerschap

Aangezien aanvragers die geen staatsburgers zijn nog niet genieten van de beloning 

door burgerschap met opwaartse invloed voor hun loon, is het mogelijk dat inkomens- 

voorwaarden of hoge kosten het onbedoelde gevolg hebben dat hun achterstand op 

het vlak van integratie op de arbeidsmarkt wordt versterkt in plaats van dat hun toegang 

tot de beroepsbevolking wordt gestimuleerd. Bij het feit dat inkomen in het verleden is 

afgeschaft als een op klasse gebaseerde drempel voor volledig nationaal burgerschap 

en stemrechten moet even worden stilgestaan. Aangezien veel aanvragers duurzaam 

gevestigde ingezetenen zijn die al dezelfde toegang tot sociale bijstand en maatschap-

pelijke bescherming hebben als staatsburgers, kan de verwerving van nationaliteit meer 

een kwestie zijn van toegang tot democratische participatie dan van toegang tot sociale 

zorg en werkloosheidsvergoedingen. 

Inkomensonderzoek en vergoedingen kunnen worden beoordeeld op hun doeltref-

fendheid voor de economische integratie en hun implicaties voor democratisch bestuur. 
*
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„Bestaansmiddelenonderzoek” als onderdeel van de naturalisatieprocedure werd in 1976 

afgeschaft in Zweden, in 1977 in Nederland, in 2000 in België en in 2006 in Portugal. 

Bovendien zijn in Portugal alle registraties of aangiften betreffende nationaliteit en alle 

nodige certificaten gratis voor mensen met een inkomen dat gelijk is aan of lager dan het 

nationale minimumloon.

In België, Frankrijk, Luxemburg en Spanje zijn er geen kosten verbonden aan de naturali-

satieprocedure. De Estlandse regering vaardigde op 6 februari 2006 een besluit uit dat de 

terugbetaling voor taalopleiding ten behoeve van naturalisatie optrok tot 100 % van alle 

kosten. 

De verplichting om afstand te doen van een vorige nationaliteit 

Het idee van meervoudige nationaliteit brengt meestal twee staatkundige problemen 

met zich mee. Het eerste handelt over de verhouding van een staat met andere staten. 

Aangenomen werd dat, als kandidaten voor naturalisatie hun vorige nationaliteit mochten 

behouden, dit tot conflicten tussen de staten zou leiden in verband met militaire dienst, 

dienstplicht en fiscaliteit. Het tweede handelt over de verhouding van een staat tot zijn 

onderdanen. Er zijn open vragen over loyaliteit (op welke manier drukken burgers hun 

loyaliteit aan de staat uit?), verblijf in het buitenland (behouden burgers die uit het land 

verhuizen effectieve banden met dat land en verdienen ze dezelfde rechten, bv. consulaire 

bescherming?) en culturele invloeden (wordt van mensen die de nationaliteit van hun land 

van verblijf aannemen verwacht dat zij een welbepaalde, door dat land bepaalde cultuur 

aannemen en dat ze de cultuur van hun land van herkomst verwerpen?).

Ondanks deze reeds lang bestaande bekommernissen is meervoudige nationaliteit een 

juridische werkelijkheid geworden. Op het einde van de twintigste eeuw is in veel Europese 

landen de trend ingezet om de wettelijke obstakels voor meervoudige nationaliteit die ze in 

het begin en het midden van de eeuw hadden ingevoerd, uit de weg te ruimen. De redenen 

voor deze attitudewijziging in verband met tweeledige nationaliteit in sommige lidstaten 

zijn dat hun eigen burgers mobiel geworden zijn en over de hele wereld connecties hebben, 

dat hun immigrantengemeenschappen gegroeid en beter ingeburgerd zijn en dat hun 

nationaliteitswetten het beginsel van ius soli hebben vastgesteld. Veel lidstaten tolereren 

meervoudige nationaliteit de iure of de facto voor hun eigen onderdanen, nieuwe burgers en 

hun kinderen. Andere alleen voor bepaalde groepen of bepaalde situaties. Op nationaal vlak 

rijzen dan follow-upvragen over de consistente toepassing van meervoudige nationaliteit. 

 Meervoudige nationaliteit is ook een demografische realiteit geworden naarmate de 

tolerantie voor meervoudige nationaliteit heeft geleid tot een groter aantal mensen met 

een dubbele nationaliteit. Onderdanen van lidstaten migreren en trouwen met onderdanen 

van andere landen. Bovendien heeft de afschaffing van de plicht om afstand te doen 

van een vorige nationaliteit het aantal naturalisaties van niet-staatsburgers in de meeste 

EU-landen van 1996 tot 2005 doen stijgen. 
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De redenen waarom nieuwkomers waarschijnlijker naturaliseren in landen die meervoudige 

nationaliteit tolereren, houden vaak meer verband met persoonlijke of pragmatische 

banden met hun land van herkomst dan met de integratiesituatie in hun land van verblijf. 

Immigranten die wonen in een land dat meervoudige nationaliteit gedoogt, kunnen 

naturaliseren zonder neveneffecten voor hun ruimere familie of hun sociale banden buiten 

het land. Wie zijn vorige nationaliteit kan behouden, behoudt belangrijke mobiliteitsrechten 

en wordt niet geconfronteerd met nieuwe, soms dure, visa en reisbeperkingen. Inderdaad, 

één groep die wellicht voor meervoudige nationaliteit zal kiezen, als dit is toegestaan, zijn 

de mensen met een hoger menselijk kapitaal, bijvoorbeeld immigrantenondernemers en 

-zakenlui die werken aan gemeenschappelijke ontwikkeling. De wens om vast te houden 

aan een vorige nationaliteit kan ook afhangen van het land waar iemand geboren is. In veel 

landen van de Balkan, Noord-Afrika en het Midden-Oosten bijvoorbeeld is afstand doen 

van de nationaliteit illegaal, moeten er hoge kosten voor worden betaald, of brengt dit het 

verlies van erfenis- en eigendomsrechten met zich mee. 

Gezien deze trends naar tolerantie, proberen staten hun traditionele bekommernissen aan 

te pakken met andere beleidsinstrumenten. Onlangs uitgewerkte internationale wettelijke 

richtlijnen hebben bezorgdheid over mogelijke conflicten tussen de staten opgelost door 

prioriteit te geven aan het land van verblijf. Open vragen over de loyaliteit in een liberale 

democratie, de rechten van nieuwe en oude burgers die ervoor kozen te emigreren en 

culturele invloeden kunnen worden behandeld via burgerschapsopvoeding en een grotere 

omgang tussen burgers met en zonder meervoudige nationaliteit.

Een van de voordelen van de wettelijke en demografische trend naar de aanvaarding van 

meervoudige nationaliteit is een hoger naturalisatiecijfer in veel EU-lidstaten. In deze 

landen heeft de keuze van een immigrant voor naturalisatie geen negatieve neveneffecten 

voor zijn familie, sociale en economische banden. 

In een hele reeks landen, van Cyprus en Frankrijk tot Hongarije en Slowakije hoeven burgers 

die naturaliseren geen afstand te doen van hun vorige nationaliteit. België, Frankrijk, Ierland, 

Portugal en het Verenigd Koninkrijk staan toe dat de kinderen van de eerste generatie die in 

het land geboren zijn de dubbele nationaliteit krijgen.

In 2003 waren de Finse politieke partijen het erover eens dat de aanvaarding van 

meervoudige nationaliteit de internationale concurrentiekracht en goede internationale 

connecties van het land zou behouden en dat dit positieve gevolgen zou hebben voor de 

jonge immigrantengemeenschappen in Finland. Dit zou ook de trends in andere EU-landen 

volgen (waaronder de aanvaarding door Zweden in 2001). Deze hervorming verdubbelde 

de belangstelling om Fins te worden, waardoor het land in 2004 het hoogste naturalisatie-

cijfer van de EU kende, namelijk 6,4 %. 

www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652 

*

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652
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In de wet van 28 oktober 2008 bepaalde Luxemburg de doelstelling dat de Nationaliteitswet 

zou worden aangepast aan de evoluerende maatschappelijke werkelijkheid en dat de 

integratie van buitenlanders die besloten hadden om zich definitief in Luxemburg te 

vestigen zou worden geconsolideerd. Het feit dat een aanvrager meervoudige nationaliteit 

zou krijgen is een teken van diens gehechtheid aan Luxemburg, zijn bereidheid om te 

integreren en van zijn banden met zijn land en cultuur van herkomst. 

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html 

5.3 Administratieve procedures die aanstaande burgers 
aanmoedigen

Wanneer voor naturalisatie verschillende ontvankelijkheidscriteria en voorwaarden 

gelden, moet het probleem van brede administratieve discretionaire bevoegdheid worden 

aangepakt. De aanvragen van immigranten en de administratie verbinden er zich beide 

toe de door de wet gestelde voorwaarden na te leven. Duidelijke, uitvoerige en bindende 

richtlijnen voor goed bestuur garanderen dat de openbare criteria voor naturalisatie de echte 

criteria zijn die worden toegepast in transparante, snelle, beheersbare en redelijk geprijsde 

procedures. Antidiscriminatiewetgeving kan bijvoorbeeld uitdrukkelijk garanderen dat alle 

aanvragers van nationaliteit gelijk worden behandeld. 

De staten kunnen hun beleid interpreteren en uitvoeren door procedures mogelijk te 

maken die immigranten die een aanvraag indienen verwelkomen als aanstaande burgers.

Alle EU-lidstaten komen, als ondertekenaars van het internationaal verdrag voor de 

eliminatie van alle vormen van raciale discriminaties (1965), in artikel 1, lid 3 overeen dat de 

bepalingen van hun nationaliteitswet en -beleid, hoe deze er verder ook zullen uitzien, niet 

discriminerend voor bepaalde nationaliteiten zullen worden toegepast.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 

Onderdeel van een benadering van goed bestuur is de erkenning binnen de cultuur van 

de administratie dat de aanvragers toekomstige nationale burgers zijn. Gedragsregels voor 

administratieve methoden van aanpak, toezicht op de naleving, beoordelingsmechanismen 

en benchmarking en intercollegiale toetsingsprogramma's zijn een paar instrumenten die 

op diverse bestuursniveaus kunnen worden gedeeld. 

De afschaffing van brede administratieve discretionaire bevoegdheid en de aanbieding 

van goede begeleiding en toezicht verbeteren de eerbiediging van de rechtsstaat en de 

doeltreffendheid van de naturalisatieprocedures.

*

*

http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm
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In de meeste landen is naturalisatie een discretionaire procedure. De hervorming van 2000 

in Duitsland verving discretionaire werkwijzen door het recht om nationaliteit te verkrijgen 

op basis van het inzicht dat naturalisatie in het openbaar belang was. Het federale niveau en 

de Länder kwamen gemeenschappelijke administratieve richtlijnen overeen en onderhan-

delden herhaaldelijk om afwijkende regionale interpretaties en werkwijzen aan te pakken. 

Ook in Oostenrijk werden vage juridische criteria gecorrigeerd door middel van regelmatige 

vergaderingen van federale en provinciale vertegenwoordigers en door uitspraken van de 

administratieve rechtbank. 

In Hongarije wordt de stijging van het naturalisatiecijfer sinds 1990 deels verklaard door 

de constitutionele hervormingen die de discretionaire bevoegdheden van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken op het vlak van nationaliteitsaangelegenheden onder controle 

houden. Het ministerie moet ervoor zorgen dat de presidentiële besluiten betreffende 

naturalisatie uitvallen ten gunste van aanvragers die voldoen aan de in de wet vastgestelde 

voorwaarden. 

Documenten

Administratieve procedures kunnen de toestand in het land van herkomst in aanmerking 

nemen en het aantal vereiste documenten beperken. Zo kan het verkrijgen van documenten 

uit het land van herkomst een omslachtige procedure zijn die onbetaalbaar hoge prijzen 

met zich meebrengt, herhaalde reizen evenals vertaling en certificering door consulaire 

ambtenaren noodzakelijk maakt. Voor mensen van bepaalde landen of voor staatlozen kan 

dit omwille van veiligheidsredenen onmogelijk zijn. Soepelheid en duidelijke richtlijnen 

voor vrijstellingen kunnen veelvuldige aanvragen van documenten voorkomen en 

verhinderen dat er zich communicatiestoornissen tussen instellingen voordoen waardoor 

de procedures worden vertraagd en documenten met een beperkte geldigheid vervallen 

voordat er een beslissing genomen is. 

Wanneer het onmogelijk is om bepaalde documenten te verkrijgen, zal het Finse directoraat 

voor immigratie een verklaring van de aanvrager aanvaarden op voorwaarde dat deze 

betrouwbaar en coherent is. Deze soepele benadering van de over te leggen bewijsstukken, 

in combinatie met een beperking van het aantal besluitvormingsniveaus, heeft ertoe geleid 

dat de verwerking onmiddellijk kan beginnen en dat de besluiten worden genomen in de 

tijdspanne van enkele maanden. Wanneer er verduidelijking nodig is, is de gemiddelde 

verwerkingstijd van drie jaar in 2003 ingekrompen tot twee jaar in 2009. 

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus

%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821} 

http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;%7bA73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821%7d
http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;%7bA73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821%7d
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In Nederland worden mogelijke problemen met het verstrekken van documenten, 

voornamelijk geboorte- en huwelijksattesten, al vroeg aangepakt, namelijk wanneer de 

immigranten zich voor het eerst inschrijven bij de gemeente. In veel gevallen zijn een 

paspoort en een verblijfsvergunning dan voldoende om de nationaliteit aan te vragen. 

De Nationality Checking Service (NCS) is een partnerschap tussen de Britse Home Office 

Nationality Group en verschillende lokale gemeentebesturen in Engeland en Wales. Deze 

dienst beperkt onnodige vertragingen in de aanvraagprocedure voor het Brits burgerschap. 

Voor een kostendekkend tarief dat goedkoper is dan wat particuliere raadslieden vragen, 

controleren de lokale gemeentebesturen of de aanvragen correct zijn ingevuld en of de 

nodige bewijsstukken zijn bijgevoegd. 

www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1 

Maximale tijdslimieten voor de verwerking van aanvragen

Het Europees Verdrag inzake nationaliteit bepaalt dat de verwerking binnen een redelijke 

tijd voltooid moet zijn. Er is een trend om maximale tijdslimieten voor de verwerking te 

bepalen als maatstaf voor de administratieve werkwijze en als garantie voor de aanvragers. 

De administraties kunnen dan meer menselijke en financiële middelen inzetten voor 

de uitdagingen van de volgende stap, bijvoorbeeld het wegwerken van achterstand en 

het verstrekken aan aanvragers van actuele informatie over de stand van zaken van hun 

aanvraag en het geven van een schriftelijke verantwoording voor een negatief besluit. 

Sinds 2003 eist de Ierse commissaris voor informatie dat de naturalisatieprocedure moet 

voldoen aan de wet op de vrijheid van informatie en dat daarom voor een weigering een 

met redenen omklede beslissing moet worden verstrekt. 

www.foi.gov.ie 

In 2006 beperkten de richtlijnen van de Zweedse migratieraad de naturalisatieprocedure tot 

acht maanden. De huidige wachttijden voor een beslissing liggen gemiddeld tussen één en 

zes maanden. Ook België, Nederland en Oostenrijk hebben maximale proceduretermijnen 

van minder dan één jaar vastgesteld. 

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1
http://www.foi.gov.ie/
http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp


126 Handboek over integratie

Verwerving van de nationaliteit en de uitoefening van actief burgerschap

$

Z

Wachttijden om gerehabiliteerde aanvragers terug op het goede 
spoor te zetten

Landen hebben er een legitiem belang bij dat de naturalisatieprocedures kandidaten markeren 

die zijn veroordeeld voor ernstige misdaden. Veel naturalisatieprocedures gebruiken echter 

de veroordeling voor een ernstige misdaad uit het verleden als een automatische reden 

voor weigering, zonder rekening te houden met de rehabilitatiebeginselen. Een oplossing 

daarvoor is een „wachttijd” die een tweede kans biedt aan mensen die voor bepaalde 

misdaden veroordeeld zijn. Ze zitten hun straf uit net als andere misdadigers en worden 

vervolgens, als ze aan de voorwaarden voldoen, na een bepaalde periode aanvaard om de 

nationaliteit te krijgen. De administratieve vrijheid van handelen kan worden beperkt door 

billijke, transparante en ondubbelzinnige criteria die in de wet worden vastgelegd en door 

berekeningswijzen die gekoppeld worden aan specifieke misdaden en straffen. 

In Zweden komen aanvragers die een strafbaar feit hebben gepleegd na een wachtperiode 

in aanmerking voor naturalisatie. De lengte daarvan wordt bepaald door de ernst van de 

misdaad en de straf. Er wordt gerekend vanaf de datum van de misdaad of, in geval van 

een langdurige straf, vanaf de datum van vrijlating. Deze periode biedt de overheid de 

kans om het huidige gedrag van een individuele aanvrager in overweging te nemen. In 

Denemarken, Finland en Noorwegen wordt rekening gehouden met onderdelen van een 

stapsgewijs wachtperiodesysteem. 

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp 

Taal- en integratievoorwaarden die aanvragers aanmoedigen  
en in staat stellen om te slagen in hun opzet

Volgens de meeste naturalisatieprocedures is het redelijk te verwachten dat de meeste 

aanvragers van de eerste generatie, die pas na verschillende jaren verblijf in aanmerking 

komen, een basiskennis hebben verworven van een van de gewone communicatietalen 

van het land. De normen en effecten van tal van onlangs aangenomen taal- of integratie-/

burgerschapsvoorwaarden, waaronder cursussen en proeven, zouden nog altijd extern 

beoordeeld moeten worden op hun doeltreffendheid en uiteindelijke doelmatigheid 

voordat zij als integratieprikkels worden bevestigd. Sommige lidstaten hebben deze 

voorwaarden aangenomen met de achterliggende gedachte dat de reeds lang gevestigde 

immigrantenbevolking aangemoedigd zal worden om haar taalvaardigheid en kennis van 

openbare instellingen en het politieke stelsel te verbeteren. Tegelijkertijd hebben andere 

landen precies dezelfde voorwaarden afgeschaft of beperkt, omdat zij deze aanzagen als 

ontmoedigingsmaatregelen voor naturalisatie die andere beleidsdoelstellingen dienen en 

die een onevenredige impact hebben op bepaalde groepen zoals mensen met een lagere 

opleiding of een lagere sociaaleconomische status. 

http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp
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In een eerste fase kunnen taal- of integratievoorwaarden of -toetsen doeltreffend worden 

uitgevoerd op manieren die van invloed zijn op de beperking van de administratieve 

vrijheid van handelen. Deelname aan een cursus, het voorleggen van diploma's of andere 

bewijsstukken dat iemand voor een opleidingstoets geslaagd is, zijn meer gestandaar-

diseerd en beter vergelijkbaar, meer onafhankelijk van administratieve bemoeienis en 

doeltreffender voor de facilitering van grote aantallen aanvragen. Het risico dat de wet 

willekeurig, inconsistent of mogelijk discriminatoir wordt toegepast is kleiner dan wanneer 

er andere, meer persoonlijke of subjectieve vormen van administratieve beoordeling 

worden gehanteerd. Zo kunnen vage criteria worden afgeschaft of vervangen door 

duidelijker beoordelingsmiddelen die kunnen worden geanalyseerd en besproken. 

De Luxemburgse wet van 24 juli 2001 verving de formulering uit 1940 dat vreemdelingen 

„voldoende assimilatie” moeten kunnen „bewijzen” door de formulering dat zij „voldoende 

integratie” moeten kunnen „aantonen”. Taaltoetsen en burgerschapscursussen werden 

geformaliseerd en tal van instrumenten, zoals een hotline, vergemakkelijken de toegang 

van het publiek tot deze informatie.

Tijdens de besprekingen van de hervorming van de Belgische nationaliteitswetgeving in 

2000 werd geconstateerd dat de vorige integratietoets van weinig praktisch nut was voor 

naturalisatie. Onderzoek door de lokale politie moest uitwijzen of een aanvrager al dan niet 

„bereid was om te integreren”, wat leidde tot uiterst subjectieve en inconsistente oordelen. 

Nu moeten immigranten hun bereidheid tot integratie aantonen door de naturalisatie 

aan te vragen en de wens uit te spreken om Belg te worden en zich te houden aan de 

Belgische grondwet en wetgeving, en het Europees Verdrag voor de bescherming van de 

mensenrechten en de fundamentele vrijheden. 

In de Zweedse burgerschapswetten zijn taalbeoordelingen nooit een wettelijke vereiste 

geweest en sinds de late jaren 1970 zijn willekeurige beoordelingen in de praktijk verboden. 

Het idee om deze werkwijze in te voeren werd herhaaldelijk verworpen omwille van 

bredere bekommernissen in verband met integratie en rechtvaardigheid en omwille van 

onenigheid over het doel en de normen van een beoordeling. 

In een tweede fase kan de structuur van taal- of burgerschapsvoorwaarden worden 

ingevoerd op een manier die het aantal aanvragen na verloop van tijd doet toenemen 

of handhaaft en die een zeer hoog slaagcijfer garandeert, wat leidt tot soortgelijke of 

hogere aanvaardingspercentages. Door op de aanvraag gericht te zijn, kunnen slaag- en 

aanvaardingspercentages de procedures efficiënter maken en de geloofwaardigheid van 

het beleid schragen. Ze kunnen dienen als maatstaf van duurzame interesse, investeringen 

en de positieve mentaliteit van immigranten ten opzichte van naturalisatie als een 

integratiekanaal. 
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Immigranten gaan wellicht in dezelfde mate aanvragen (blijven) indienen als er gratis 

voorbereidende cursussen met keurmerk zijn, die soepel genoeg zijn om tegemoet te 

komen aan de leerbehoeften en de praktische behoeften van de aanvragers. De rol van de 

staat hierin kan zijn een waarborg te bieden voor kwaliteit, door cursussen aan te bieden 

of door officieel goedkeuring te geven aan professionele NGO's en onderwijsorganisaties. 

De staat kan ook informatie verschaffen en in individuele tegoedbonnen of belastingaftrek 

voorzien zodat de diensten gratis zijn of er een kleine symbolische vergoeding wordt 

gevraagd. Getuigschriften van vakbekwaamheid zijn in sommige gevallen goedkoper en 

doeltreffender voor zowel aanvragers als overheden. 

Een zeer hoog slaagcijfer kan ook worden behaald met behulp van gratis en vlot 

toegankelijke procedures en benodigdheden voor zelfstudie, zoals studiegidsen en kopieën 

van examens. Bovendien kunnen degenen die cursussen of toetsen opstellen inspiratie 

vinden in gemeenschappelijk overeengekomen normen zoals het Gemeenschappelijk 

Europees Referentiekader (CEFR) voor het leren van talen. De divisie Taalbeleid van de Raad 

van Europa heeft richtlijnen, referentienormen en bijbehorende casestudy's ontwikkeld. 

Het Europees Waarnemingscentrum voor burgerschap (Eucitac) wordt gefinancierd door 

het Europees Integratiefonds. De website zal naast informatie over burgerschapsnormen, 

-wetten, -beleid en -analyse ook de beschikbare en actuele officiële statistieken vermelden 

betreffende het verkrijgen en verliezen van nationaliteit in de 27 lidstaten van de EU en de 

naburige landen. De site zal de statistieken die reeds beschikbaar zijn via het NATAC-project 

uitbreiden door nationale trends te becijferen en te vergelijken. 

In Hongarije zijn voorbeeldvragen en een studiegids verkrijgbaar voor een mondeling 

examen over basiskennis betreffende politiek en geschiedenis. Een exemplaar kan tegen 

een minimale prijs worden afgedrukt of gratis worden gedownload van het internet. Ook 

in landen als Denemarken, Estland, Letland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn door 

de overheid verstrekte studiegidsen verkrijgbaar. 

www.bmbah.hu 

In Portugal moeten kandidaten voor naturalisatie documenten verstrekken die aantonen 

dat zij een basiskennis bezitten van het Portugees. Deze documenten kunnen zij via een 

examencertificaat verkrijgen. Elke officiële Portugese onderwijsinstelling kan dit examen-

certificaat uitreiken. Gratis, openbaar verkrijgbare toetsmodellen voor de taaltoets zijn ook 

verkrijgbaar. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 

cionalidade 

http://www.bmbah.hu/
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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De Finse Wet op de integratie van immigranten en het onthaal van asielzoekers bepaalt 

dat elke immigrant die werkloos is of die sociale uitkeringen ontvangt, recht heeft op een 

persoonlijk integratieplan, dat kan bestaan uit taalcursussen, multiculturele cursussen, een 

inleiding tot het leven in Finland en een beroepsopleiding. Kandidaten voor naturalisatie 

tonen hun taalvaardigheid aan door een aantal middelen zoals een certificaat voor de 

voltooiing van de Finse lagere school.

www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html 

Een hoog slaagcijfer voor toetsen kan worden gewaarborgd door te testen in een 

ontwerpfase of proefproject. Foutenmarges zijn inherent aan alle toetsen, dus moeilijke of 

onjuiste vragen dienen te worden verwijderd voordat de toets wordt aangewend. In een 

latere fase zullen frequente, openbare herzieningen en grotere politisering het publiek 

tonen hoe lastig en subjectief het is om in hetgeen essentieel of toereikend is in een norm 

te gieten en deze norm te rechtvaardigen.

Er is ook ruimte om rekening te houden met de individuele omstandigheden van 

immigranten. Mogelijk onderschatten grootschalige toetsen, die vaak via computer 

verlopen, iemands echte bekwaamheden. Sommige landen geven vrijstellingen voor 

kansarme en kwetsbare personen zoals minderjarigen en senioren, analfabeten, mensen 

die hun basisonderwijs niet hebben afgemaakt, of mensen die problemen hebben met hun 

geestelijke gezondheid. Veel mensen hebben mogelijk onvoldoende capaciteiten om een 

toets goed uit te voeren, ondanks hun bereidheid om te leren en het nationaal burgerschap 

aan te nemen. 

Mensen die naturalisatie aanvragen in Nederland hoeven het naturalisatie-examen niet af 

te leggen indien ze acht jaar in het land verbleven hebben terwijl ze schoolplichtig waren, 

indien ze zijn afgestudeerd aan universiteiten in Nederland of indien ze uit Suriname 

of België afkomstige Nederlandstaligen zijn. Anderen worden minstens gedeeltelijk 

vrijgesteld als ze medische problemen of taal-/alfabetiseringsproblemen hebben. Een land 

als Estland heeft ook ingebouwde vrijstellingen voor zijn burgerschapstoets ten behoeve 

van mensen met beperkte actieve handelingsbekwaamheid en verzachtende gezond-

heidsomstandigheden. In Oostenrijk zijn vrijstellingen ook mogelijk voor overlevenden van 

de Holocaust, minderjarige kinderen in de basisschool, oudere mensen en om medische 

redenen. 

Buiten de grenzen van de EU verving de Australische overheid het vroegere subjectieve 

interview door haar eerste poging tot een burgerschapstoets in oktober 2007. Een grote 

terugval in aanvragen en een hoog mislukkingspercentage, vooral onder humanitaire 

immigranten, dwongen de overheid ertoe om in januari 2008 een herziening van 

de burgerschapstoets en een openbare raadpleging op te zetten. De overheid en 

http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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immigrantenorganisaties steunden de aanbevelingen van de herziening dat de doelstelling 

van de burgerschapstoets erin bestaat te bepalen of een persoon voldoet aan de wettelijke 

vereisten. Dit gebeurt niet door kennis van Australische weetjes, maar wel door de kennis 

van wat het betekent een burger te zijn — kortom, van de „Pledge of Commitment” (Gelofte 

tot betrokkenheid) die de kandidaten afleggen wanneer ze Australiër worden. Toetsvragen 

en studiedocumentatie zullen in een eenvoudiger, begrijpelijker Engels worden opgesteld. 

Een gestroomlijnde procedure zal een hele reeks testmethoden en vrijstellingen openstellen 

om tegemoet te komen aan de behoeften van kansarmen en kwetsbare mensen. Ook zal 

een nationaal consistent basisschoolprogramma over burgerschap worden uitgevoerd. 

www.citizenshiptestreview.gov.au 

Zodra maatregelen in verband met de doeltreffendheid hebben vastgesteld dat elke 

taal- of burgerschapsvoorwaarde de immigrantenbevolking er in dezelfde mate toe blijft 

aanzetten om de nationaliteit aan te vragen en evenveel immigranten in staat blijft stellen 

om deze te verwerven, kan er een definitieve maatregel in verband met de doelmatigheid 

worden getroffen. In de ontwerpfase kan er een longitudinale studie met controlegroepen 

worden uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen aantonen of de groep die aan deze 

voorwaarde voldeed, al dan niet meetbare verbeteringen zag in zijn (sociale, economische, 

politieke etc.) participatiegraad en zijn eigen beoordeling van zijn welzijn en gevoel van 

betrokkenheid. Deze bevindingen kunnen vervolgens dienen als leidraad voor publieke 

debatten over de kruising tussen nationaal burgerschap en duurzame integratie.

Een doeltreffende taal- of burgerschapsvoorwaarde voor naturalisatie wordt ingevoerd op 

een manier die aanvragen blijft stimuleren en wordt toegepast op een manier die de 

kandidaten in staat stelt om te slagen. De doelmatigheid van de voorwaarde is bewezen 

wanneer degenen die aan de voorwaarde voldoen meer participeren aan het sociale, 

economische en politieke leven en melden dat zij een groter gevoel van betrokkenheid 

ervaren dan tevoren. 

Een pamflet dat in 2007 werd uitgegeven door de Britse Lord Goldsmith QC Citizenship 

Review gaf aanbevelingen voor een longitudinale evaluatie van de impact van de nieuwe 

toetsen en vereisten voor naturalisatie tijdens de weg die migranten afleggen naar 

het burgerschap. In 2005 publiceerde de toenmalige Commissie voor rassengelijkheid 

Citizenship and Belonging: what is Britishness? (Burgerschap en betrokkenheid: wat is Brits 

zijn?), een verslag waarin aan Britten met diverse achtergronden werd gevraagd om hun 

idee te geven over een gedeelde definitie van Brits zijn. 

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf 

*

http://www.citizenshiptestreview.gov.au
http://www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm
http://www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf
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5.4 Van verwerving van de nationaliteit naar actief 
burgerschap bij oude en nieuwe burgers 

Een actief beleid inzake openbare informatie

Alle burgers doen profijt met informatie over de voordelen van het burgerschap en de 

voorwaarden en voorschriften om ervoor in aanmerking te komen. Immigranten en het 

publiek geven vaak blijk van een gebrek aan kennis over de naturalisatieprocedure, waarbij 

ze zeggen dat die volgens hen heel gemakkelijk verloopt in landen waar ze in feite heel 

moeilijk verloopt en omgekeerd. Onjuiste informatie ligt aan de basis van veel van de 

klachten die aanvragers neerleggen bij ondersteunende NGO's. De overheid van haar kant 

klaagt wanneer ze onleesbare of onvolledige aanvragen ontvangt, waardoor de achterstand 

verergert. Misverstanden van het publiek over het naturalisatiebeleid en de doelstellingen 

daarvan voor een immigratieland liggen ook ten grondslag van een tegen de immigranten 

gerichte stemming die de beleidsvorming kan inperken. 

Een actieve communicatiestrategie steunt en stimuleert immigranten om een aanvraag in 

te dienen, terwijl ze de publieke opinie informeert over de voordelen van naturalisatie voor 

een immigratieland.

De lopende campagne „Passt mir!” van de Berlijnse commissaris voor integratie heeft 

haar belangrijkste doelstelling al bereikt in haar eerste werkingsjaar, 2006: het Berlijnse 

naturalisatiepercentage voor de eerste keer in zes jaar doen stijgen. Het belangrijkste 

resultaat is een boekje, dat lijkt op een Duits paspoort, waarin Berlijnse „beroemdheden” 

zoals bokskampioen Oktay Urkal de voordelen van naturalisatie voor de sociale en politieke 

integratie uitleggen en de naturalisatieprocedure toelichten. Het boekje wordt gesteund 

door een bewustmakingscampagne voor het grote publiek, met onder meer live discussies 

en publiciteit in openbare instellingen, scholen, en media van etnische minderheden.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 

Gratis websites voor zelfbeoordeling kunnen ingericht en op kwaliteit gecontroleerd 

worden door overheden of NGO's. Door eenvoudige vragen te beantwoorden nemen 

mogelijke aanvragers de wetgeving stap voor stap door en leren ze of ze in aanmerking 

komen voor de procedure, wat ze mogen verwachten en waarvoor ze moeten opletten. 

www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html 

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494 

*

http://www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html
http://www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html
http://www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494
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Nationale centra voor immigratieondersteuning (CNAI) in Portugal zijn een centraal 

aanspreekpunt met voortdurend evoluerende diensten die inspelen op beleidsverande-

ringen en de behoeften van de groeiende duurzaam gevestigde immigrantenbevolking 

van het land en van zijn burgers. Inderdaad, een toenemend aantal Portugese onderdanen 

is de dienst, die niet voorbehouden is aan een bepaalde wettelijke status, gaan gebruiken. 

Met de nieuwe nationaliteitswet van 2006 werd in de centra een afdeling van het centrale 

registratiekantoor geopend om aanvragen van immigranten en hun in Portugal geboren 

nakomelingen te behandelen. Wetswinkels van advocaten bieden een kwaliteitsvolle 

juridische service die inspeelt op de behoeften.

www.oss.inti.acidi.gov.pt 

Veranderingen in de percepties van nationaliteit van onderdanen en niet-onderdanen 

kunnen een onderdeel zijn van de integratiewaarneming. Integratiewaarneming in Estland 

in 2000 toonde aan dat niet-Estlanders voornamelijk gericht zijn op de verkrijging van 

nationaliteit en daaraan de grootste waarde hechten voor hun kinderen, echtgenoot of 

echtgenote en ouders. In 2005 wees de waarneming uit dat toegenomen tolerantie de 

Estlandse publieke opinie heeft verbeterd en dat 54 % voorstander is van een vereen - 

voudigde procedure voor de verwerving van nationaliteit door Russisch sprekende inwo - 

ners die in Estland geboren zijn. 

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search 

Ceremonies als verzamelpunt 

In het verleden was de eigenlijke daad waarbij nationaliteit wordt verleend een eerder 

onopvallende en bureaucratische aangelegenheid, waarbij de nationale burgerschapsdo-

cumenten worden afgeleverd. Wanneer nationaliteit in het openbaar wordt verleend, kan 

dit verschillende identiteitsniveaus met elkaar verbinden: lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal. Deze ceremonies worden weliswaar vaak ter sprake gebracht bij debatten 

over de evoluerende nationale identiteit, maar ze worden gehouden in lokale gemeentelijke 

ruimten, waardoor ze diverse kleuren en betekenissen krijgen die dichter bij de dagelijkse 

werkelijkheid staan van immigranten en het publiek. Ze putten inspiratie uit ervaringen in 

de democratische geschiedenis van hun land of trekken een parallel met andere burgerlijke 

ceremonies zoals die voor jonge mensen die stemrecht krijgen.

 Ceremonies moeten leden van het publiek, politici en de media inschakelen. Hun deelname 

verandert de ceremonies in een platform voor bewustmaking, een platform meer bepaald 

waar nieuwe burgers een stem krijgen. Alle actoren die werken aan actief burgerschap en 

diversiteit kunnen overwegen om ceremonies te gebruiken als verzamelpunt waar nieuwe 

vrijwilligers gerekruteerd of nieuwe stemgerechtigden geregistreerd kunnen worden. 

http://www.oss.inti.acidi.gov.pt
http://www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search
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Openbare eden en ceremonies, nu nog zeldzaam in de Europese Unie, zijn dynamische 

elementen van het huidige burgerschapsbeleid. Landen met een geschiedenis van 

openbare ceremonies hebben de traditie in ere hersteld (Noorwegen deed dit na een 

onderbreking van 30 jaar). Andere landen zijn ermee gestart van in het begin, geïnspireerd 

door Noord-Amerikaanse modellen die zelf onder discussie staan en opnieuw worden 

bekeken. Er worden nu ceremonies georganiseerd in Estland, Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk, in bepaalde Oostenrijkse provincies, in Nederland op „Naturalisatiedag” (24 

augustus) en in Denemarken (in het nationaal parlement). 

Het belangrijkste vraagstuk dat moet worden aangepakt betreft vereisten die succesvolle 

aanvragers zouden uitsluiten van deelname of van het verkrijgen van hun nationaal 

burgerschap. Organisatoren dienen ook aandacht te schenken aan het verhogen van de 

participatiecijfers, het volgen van uitnodigingen en de contacten met het publiek en het 

toewijzen van toereikende openbare middelen.

Het gebruik van burgerschapsceremonies biedt een platform voor bewustmaking en actief 

burgerschap voor nieuwe en oude burgers.

Sinds 2006 zijn de Franse prefecturen verplicht om vrijwillige „Welkomstceremonies bij 

het Franse burgerschap” te organiseren voor immigranten die de Franse nationaliteit 

verwerven. De nodige documenten worden onafhankelijk van de ceremonie verdeeld. 

Het evenement is bedoeld als een plechtig en feestelijk ogenblik waarbij functionarissen 

en politici betrokken zijn. Volgens een beoordelingsvragenlijst in 2008 meenden bijna 

alle prefecturen dat de ceremonies vlot verliepen en goed ontvangen werden door het 

uitgenodigde publiek.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml 

In 2002 initieerde een raadplegingsprocedure in het Verenigd Koninkrijk de ontwikkeling 

van burgerschapsceremonies waarbij nieuwe burgers werden verwelkomd in de gemeen-

schappelijke openbare ruimte. De lokale overheden hebben extra speelruimte om de 

stijl van hun lokale ceremonies te bepalen, waarbij nationale en lokale symbolen een rol 

spelen, de nieuwe burgers een eed aan de koningin afleggen en een gelofte doen om de 

democratische waarden te handhaven en de verantwoordelijkheden van het burgerschap 

te vervullen. Vanaf 1 juni 2007 kunnen nieuwe Britse burgers in Wales de eed en gelofte 

afleggen in het Welsh. Van februari 2004 tot juli 2005 namen 77 900 volwassenen deel aan 

burgerschapsceremonies. 

http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony 

De dienst Immigratie en naturalisatie van het Nederlandse ministerie van Justitie heeft de 

gemeentelijke overheden opdracht gegeven om hun ceremoniële toespraak te richten op 

de nieuw verkregen grondrechten van de nieuwe burgers, hun actieve en passieve kiesrecht 

*

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml
http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony/
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voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en het Europees Parlement en hun benoem-

baarheid in alle functies van de openbare dienst zoals minister, rechter, ambassadeur of 

politiefunctionaris. 

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie 

Als we kijken naar wat in niet-EU-landen met een lange ervaring in ceremonies zoals de 

Verenigde Staten is gebleken, dan zien we dat deze ceremonies centraal stonden in het 

„New Americans Democracy Project” (Democratisch project voor nieuwe Amerikanen) dat 

wordt gecoördineerd door de Coalitie voor de rechten van immigranten en vluchtelingen 

van Illinois. Van 2004 tot 2006 werden 42 000 nieuwe immigranten als stemgerechtigden 

geregistreerd. In 2008 alleen al registreerden 20 organisatoren op het terrein ongeveer 

20 000 stemgerechtigden in heel Chicago en mobiliseerden ze ongeveer 50 000 kiezers 

voor de presidentsverkiezingen in november 2008.

http://icirr.org/en/nadp 

Burgerschapsprojecten en vorming voor oude en nieuwe burgers

Actief burgerschap betreft de manieren waarop personen kunnen participeren aan het 

maatschappelijk middenveld, de gemeenschap en het politieke leven op de verschillende 

bestuurlijke niveaus zodat zij hun collectieve sociaal kapitaal kunnen opbouwen. De 

regels voor het engagement ten behoeve van actief burgerschap worden bepaald door 

hedendaagse politieke normen en de rechtsstaat: gedeelde waarden zoals mensenrechten, 

democratie en intercultureel begrip. 

Vrijwilligersverenigingen voor volwassenen en burgerschapsorganisaties betrekken 

nieuwe en oude burgers als gelijken bij concrete dagelijkse situaties die het toekomstige 

nationaliteitsbeleid en de debatten over identiteit mee vormgeven.

Initiatieven voor actief burgerschap en onderwijs met leerplicht stimuleren de uitoefening 

van de rechten en verantwoordelijkheden die samenhangen met nationaliteit, wat een 

gezamenlijk gevoel van betrokkenheid in een diverse samenleving bevordert.

Het Nederlandse Instituut voor publiek en politiek is een onafhankelijke, niet-partijge-

bonden organisatie die verschillende speciale cursussen, debatten, onderzoeksprojecten 

en netwerkactiviteiten heeft ontwikkeld om de politieke participatie van burgers met een 

immigratieachtergrond te bevorderen en hun vertegenwoordiging in de gemeente- en 

deelraden te vergroten.

www.publiek-politiek.nl 

*

http://www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie/
http://icirr.org/en/nadp
http://www.publiek-politiek.nl/English
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New Citizens Voice is een non-profitorganisatie die er sinds 2003 naar streeft om de status en 

zichtbaarheid te verhogen van genaturaliseerde Britse burgers en burgers uit het Gemenebest 

die stemrecht hebben. Het is de bedoeling hun evenveel kansen te geven om mee te werken 

aan de ontwikkeling van Groot-Brittannië. Activiteiten zijn onder meer focusgroepen 

voor migranten, workshops, burgerschapstrips en New Citizens-radioprogramma's. De 

organisatie meldt dat de trots en het zelfrespect van de deelnemers zijn verbeterd en dat zij 

in grotere mate participeren aan de lokale gemeenschap en een burgerschapsrol vervullen 

als schooldirecteur, gemeenteraadslid en zelfs als parlementslid. 

www.newcitizensvoice.com 

In Italië werd in 2006 het „Handvest voor de waarden van het burgerschap en de integratie” 

aangenomen om de geldende waarden en beginselen uit te leggen aan alle leden van 

de Italiaanse gemeenschap. Het behandelt de menselijke waardigheid, sociale rechten, 

gezinsleven, secularisme en godsdienstvrijheid en de internationale verbintenissen 

van Italië. Het handvest en de eerste 44 artikelen van de Italiaanse grondwet zijn online 

beschikbaar in een heleboel moedertalen van immigranten die in Italië gevestigd zijn. 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf 

Burgerschapsopvoeding tijdens het wettelijk verplichte onderwijs kan worden beschouwd 

als het beginpunt voor actief burgerschap in een diverse samenleving. 

In 1999 nam de International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

een enquête betreffende burgerschapsopvoeding af bij 90 000 veertienjarige leerlingen 

in 28 landen, waaronder Engeland, Zweden, Duitsland, Zwitserland en de Franstalige 

gemeenschap in België. Maatschappelijk benadeelde etnische minderheden gaven vaker 

het antwoord dat ze iets opstaken van de burgerschapsopvoeding tijdens het wettelijk 

verplichte onderwijs. Ze bleken in dezelfde mate achter burgerschapswaarden (zoals 

patriottisme, vertrouwen en gelijkheid van mannen en vrouwen) te staan als autochtone 

jongeren met dezelfde sociale achtergrond, waarbij ze vonden dat deze waarden veeleer 

universeel zijn dan wel kenmerkend voor één cultuur of identiteit. Ze vertoonden zelfs een 

grotere solidariteit, waren toleranter ten opzichte van immigranten en meer betrokken bij 

het schoolleven en bij de politiek. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd 

In Oostenrijk, en meer bepaald in Wenen, werden er in 1997 cursussen ethiek ingevoerd 

die deels een reactie waren op de groeiende religieuze diversiteit. Aan de hand van het 

lessenpakket kunnen studenten algemene kennis over mensenrechten en essentiële 

burgerschapswaarden verwerven en kunnen ze vergelijkende godsdienstwetenschappen 

http://www.newcitizensvoice.com
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
http://nces.ed.gov/surveys/CivEd/
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bestuderen. Een evaluatie heeft aangetoond dat de studenten een grotere kennis hebben 

van verschillende godsdiensten en culturele overtuigingen en dat zij daarover ook beter 

een dialoog kunnen aangaan. De leerkrachten van hun kant hebben het lessenpakket 

verwelkomd als aanvulling op de godsdienstlessen en zien het als een instrument dat 

bruggen bouwt en de dialoog vergemakkelijkt.

Networking European Citizenship Education, een grensoverschrijdend initiatief van het 

Duitse federaal bureau voor burgerschapsopvoeding, bevordert de uitwisseling van 

vaardigheden en wil bestaande nationale initiatieven een nieuwe Europese draagwijdte 

geven. Tijdens conferenties werd de burgerschapsopvoeding in Europese migratiesamen-

levingen opnieuw onder de loep genomen. 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_ 

(NECE).html 

Conclusies

1. Immigranten die hun toekomst zien liggen in een land, hebben er belang bij 

om permanent in dat land te verblijven als volwaardige leden van de nationale 

gemeenschap.

2. Nationaliteit verandert weliswaar door de wetgeving, maar identiteiten evolueren en 

worden dynamischer door actief burgerschap. Ontvangende samenlevingen hebben 

er belang bij dat zij immigranten aanmoedigen om de nationaliteit te verkrijgen, 

zodat de oude en nieuwe burgers samen hun toekomst in een diverse samenleving 

vorm kunnen geven. 

3. Immigratielanden hebben een belang bij het garanderen van volledige sociaalecono-

mische en politieke insluiting door middel van de erkenning van volledig burgerschap 

voor hun duurzaam gevestigde ingezetenen. 

4. Aanhoudend lage percentages voor het verkrijgen van de nationaliteit kunnen worden 

verhoogd door bepaalde elementen uit de nationaliteitswetgeving te verwijderen die 

onbedoeld grote obstakels vormen waardoor de duurzaam gevestigde niet-staats-

burgers ontmoedigd raken om een aanvraag in te dienen. 

5. De ontvankelijkheidscriteria voor naturalisatie kunnen het feit weerspiegelen dat 

gewone nieuwkomers na een paar jaar verblijf in het land mogelijk geschikt en 

enthousiast zijn om staatsburgers te worden.

http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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 6. Door de invoer van ius soli voor de nakomelingen van de eerste generatie, kan de wet 

een rol spelen in het geven van gelijke rechten aan kinderen die in het land geboren zijn 

en hun een betere uitgangspositie bieden voor hun school- en beroepsloopbaan.

7. Inkomensonderzoek en vergoedingen kunnen worden beoordeeld op hun doeltref-

fendheid voor de economische integratie en hun implicaties voor democratisch 

bestuur. 

8. Een van de voordelen van de wettelijke en demografische trend naar de aanvaarding 

van meervoudige nationaliteit is een hoger naturalisatiecijfer in veel EU-lidstaten. In 

deze landen heeft de keuze van een immigrant voor naturalisatie geen negatieve 

neveneffecten voor zijn familie, sociale en economische banden.

9. De staten kunnen hun beleid interpreteren en uitvoeren door procedures mogelijk 

te maken die immigranten die een aanvraag indienen verwelkomen als aanstaande 

burgers.

10. De afschaffing van brede administratieve discretionaire bevoegdheid en de aanbieding 

van goede begeleiding en toezicht verbeteren de eerbiediging van de rechtsstaat en 

de doeltreffendheid van de naturalisatieprocedures.

11. Een doeltreffende taal- of burgerschapsvoorwaarde voor naturalisatie wordt ingevoerd 

op een manier die aanvragen blijft stimuleren en wordt toegepast op een manier die 

de kandidaten in staat stelt om te slagen. De doelmatigheid van de voorwaarde is 

bewezen wanneer nieuwe burgers melden dat zij een groter gevoel van betrokkenheid 

ervaren, en wanneer zij meer participeren aan het sociale, economische en politieke 

leven dan tevoren. 

12. Een actieve communicatiestrategie steunt en stimuleert immigranten om een 

aanvraag in te dienen, terwijl ze de publieke opinie informeert over de voordelen van 

naturalisatie voor een immigratieland.

13. Het gebruik van burgerschapsceremonies biedt een platform voor bewustmaking en 

actief burgerschap voor nieuwe en oude burgers.

14. Initiatieven voor actief burgerschap en onderwijs met leerplicht stimuleren de 

uitoefening van de rechten en verantwoordelijkheden die samenhangen met 

nationaliteit, wat een gezamenlijk gevoel van betrokkenheid in een diverse 

samenleving bevordert.
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Immigrantenjongeren, onderwijs 
en de arbeidsmarkt
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Meer en betere loopbaanmogelijkheden worden gecreëerd door de kwaliteit en 
doeltreffendheid van het onderwijs en van opleidingen te verbeteren en deze 
toegankelijk te maken voor immigranten. Dit vergemakkelijkt hun overstap naar de 
arbeidsmarkt, wat bijdraagt tot de sociale cohesie. 

Sociaaleconomische factoren en taalkennis zijn van doorslaggevende invloed op de 

kansen die immigranten krijgen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd 

in elk opleidingsstadium, van hun kinderjaren tot hun jongvolwassenheid. De capaciteiten 

van jonge immigranten en van de reguliere instellingen die verantwoordelijk zijn om aan 

hun leerbehoeften tegemoet te komen, kunnen met behulp van maatregelen worden 

opgebouwd. 

Dit hoofdstuk bespreekt strategieën die het opleidingsniveau van immigrantenleerlingen 

verhogen door het onderwijsstelsel te verbeteren, de capaciteitsopbouw van leerkrachten 

en bestuurders te verhogen en jonge immigranten en hun ouders actief te betrekken. 

Dit hoofdstuk bouwt voort op gemeenschappelijk basisbeginsel 5 dat beklemtoont dat 

„onderwijs en opleiding in de lidstaten een belangrijke rol spelen in de integratie van 

nieuwe jonge immigranten en dit blijven doen met de tweede en derde generatie, vooral 

met betrekking tot het leren van talen.”

6.1 Het onderwijsstelsel verbeteren 

Of de minder gunstige schoolprestaties van de eerste en tweede generatie te wijten zijn 

aan de taalvaardigheid van hun gezin en de omstandigheden waarin ze gemigreerd zijn en 

zich ingeburgerd hebben — of aan andere factoren — hangt af van het onderwijsstelsel en 

wijzigt na verloop van tijd. Hoe goed een immigrantenkind het doet op school hangt meestal 

samen met zijn sociaaleconomische status, maar dat verklaart nog niet de volledige mate van 

zijn achterstand. In sommige landen halen ze vaak slechtere — of betere — schoolresultaten 

dan andere kinderen met een soortgelijke sociaaleconomische status. Verschillende stadia 

in het onderwijsstelsel stellen immigrantenleerlingen voor verschillende mogelijkheden 

en hindernissen. Hindernissen die in een vroeg stadium niet uit de weg worden geruimd, 

kunnen in het latere leven de problemen opstapelen, terwijl mogelijkheden die meteen 

benut worden, kunnen leiden tot nieuwe en betere studies en arbeidskansen. 

Het belang van deze uiteenlopende factoren van achterstelling tijdens verschillende stadia 

en in verschillende onderwijsstelsels bepaalt welke combinatie van beleidsmaatregelen 

het best geschikt is. Onderzoek wijst uit dat de prestaties van een student in sommige 

landen of op sommige punten van het onderwijsstelsel het meest wordt beïnvloed door 

diens sociaaleconomische status. In die gevallen zal het beleid doeltreffender zijn wanneer 
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het reguliere maatregelen treft voor een brede doelgroep, waartoe zowel immigranten- 

leerlingen als autochtone leerlingen behoren. Deze doelgroep kan bestaan uit onvoldoende 

presterende leerlingen, leerlingen die een specifiek traject volgen of die op een bepaald 

overgangspunt zijn aanbeland, of leerlingen afkomstig uit gezinnen met een lage sociaal-

economische status. Aan de andere kant kan onderzoek tot de vaststelling komen dat de 

prestaties van een student vooral worden beïnvloed door diens taalvaardigheid of door het 

feit dat hij al dan niet een migratieachtergrond heeft. In deze landen en op deze punten 

in het onderwijsstelsel zal het beleid doeltreffender zijn met gerichte maatregelen die 

specifiek ten goede komen aan bepaalde categorieën immigranten en hun nakomelingen. 

De doelgroep kan bestaan uit nieuwkomers, uit de tweede en derde generatie of uit 

leerlingen die uit gezinnen komen die de landstaal niet machtig zijn. Daarom worden in 

het onderwijsstelsel zowel doelgerichte als reguliere maatregelen gebruikt afhankelijk van 

welke maatregelen volgens onderzoek het meest doeltreffend zullen zijn om de prestaties 

te verbeteren.

In 2008 startte het DG Onderwijs en cultuur van de Europese Commissie een Europees debat 

over deze vraagstukken met zijn groenboek getiteld „Migratie en mobiliteit: uitdagingen 

en kansen voor het Europese onderwijsbestel” .

Verdere analyse en voorbeelden van methoden van aanpak vindt u in:

De begeleidende studie bij het groenboek, Education and the Integration of Migrants:

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe opgesteld door het Eurydice-

informatienetwerk voor het onderwijs in de Europese Gemeenschap van het DG Onderwijs 

en cultuur:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

 What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options opgesteld voor de 

OECD Thematic Review on Migrant Education:

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.

PDF 

 Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in 
PISA 2003 opgesteld door de OESO:

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
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Welke rol kunnen beleidsmakers spelen in onderwijs,  
integratie en andere beleidsdomeinen?

Het opleidingsniveau van de eerste en tweede generatie verbeteren is een doelstelling 

voor veel overheidsdepartementen en bestuurlijke niveaus. De meeste achterstellende 

factoren waarmee immigrantenleerlingen in het onderwijsstelsel en bij de overstap naar de 

arbeidsmarkt worden geconfronteerd, behoren tot de opdracht van het onderwijsbeleid. 

Onderwijsministeries nemen het voortouw wanneer er gekozen moet worden tussen 

algemene en specifieke doelstellingen. Zij kunnen vervolgens de horizontale coördinatie en 

de departementoverschrijdende projecten met andere ministeries, waaronder de ministeries 

die zich bezighouden met integratie, vergemakkelijken. Gerichte jongerenprogramma's 

die zijn aangenomen door immigratie- of integratieministeries kunnen voortbouwen op 

de deskundigheid, de beginselen en normen die in het onderwijsbeleid zijn vastgesteld. 

Andere ministeries kunnen worden ingeschakeld voor specifieke vraagstukken: ministeries 

voor huisvesting en stedelijke ontwikkeling in verband met schoolsegregatie, ministeries 

van het gezin en van sociale zaken in verband met het kleuteronderwijs, of ministeries voor 

tewerkstelling en gelijke kansen die aan programma's voor integratie op de arbeidsmarkt 

werken. Verticale coördinatieorganen zijn ook belangrijk voor het sluiten van operationele 

partnerschappen die deze beleidsdoelstellingen uitvoeren op het bijbehorende bestuurlijke 

niveau. Deze organen kunnen ook worden aangewend om strategische partnerschappen 

aan te gaan, die bijvoorbeeld een hefboomeffect hebben voor lokale initiatieven waardoor 

deze meer aandacht krijgen van betrokkenen of financiers op een hoger niveau.

Bredere maatschappelijke voorwaarden die worden geregeld door verschillende beleids- 

maatregelen, onder meer op het vlak van immigratie, huisvesting, sociale zaken en werkgelegen- 

heid, kunnen een doeltreffend onderwijsbeleid vergemakkelijken of belemmeren. 

Toegang tot lager en middelbaar onderwijs voor iedereen

De meeste lidstaten geven alle kinderen van basis- en middelbareschoolleeftijd het recht 

op onderwijs ongeacht hun juridische status of de duur van hun verblijf. Dit recht wordt 

vermeld in de Universele Verklaring van de rechten van de mens en het Verdrag inzake 

de rechten van het kind van de Verenigde Naties. Slechts een handvol lidstaten hebben 

geen beschermingsmaatregelen die scholen ertoe verplichten kinderen in te schrijven 

met een onregelmatige status, of die slechts gedurende een korte periode in het land 

hebben verbleven of verwachten er te verblijven. De onthaalregeling voor asielzoekers 

kan bijvoorbeeld worden herzien om te zorgen voor een correcte behoefteanalyse en te 

garanderen dat de kinderen van asielzoekers zo spoedig mogelijk na aankomst of na het 

indienen van een aanvraag worden ingeschreven. 

Mogelijke schoolsegregatie is deels een gevolg van segregatie op het vlak van huisvesting. 

Mogelijk kunnen immigranten met een lage sociaaleconomische status het zich niet 

permitteren om te gaan wonen in wijken met degelijke scholen (of worden ze er, in 

*
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gevallen van discriminatie, uit geweerd), terwijl autochtone gezinnen verhuizen uit wijken 

met een toenemende immigrantenbevolking (de zogenaamde „witte vlucht”). Sommige 

leerlingen zijn erin geslaagd toegang te verkrijgen tot degelijke scholen buiten hun wijk 

via „schoolkeuzeprogramma's” die ouders een betere kans geven om een school voor 

hun kinderen te kiezen. Tal van deze „schoolkeuzeprogramma's” werken echter niet in 

het voordeel van gezinnen met een immigratieachtergrond of met een lagere sociaaleco-

nomische status. Autochtone gezinnen zijn eerder geneigd om gebruik te maken van de 

schoolkeuze en geen scholen te kiezen met een hoge concentratie van immigranten. De 

OESO suggereert dat „schoolkeuzeprogramma's” eenvoudige loterijmechanismen kunnen 

aanwenden om het „outsidernadeel” van immigranten zoveel mogelijk te verkleinen. 

Eén strategie bestaat erin om het verband tussen de groepsvorming van immigranten en 

slechte schoolprestaties te doorbreken door de kwaliteit van de school en van het onderwijs 

in scholen met een hoog aantal immigranten te verbeteren.

Kwaliteit in multiculturele scholen (QUIMS) in Zwitserland verhoogt de onderwijsnormen 

en biedt kwaliteitsborging voor scholen met 40 % of meer leerlingen met een immigra-

tieachtergrond, met de bedoeling om meer autochtoon Zwitserse leerlingen en meer 

leerlingen uit de middenklasse aan te trekken. Deze scholen ontvangen extra middelen 

en professionele steun op specifieke domeinen zoals taalonderwijs, behoefteanalyses voor 

duurzame ondersteuning en een integratief, niet-discriminatoir ethos voor de hele school. 

www.quims.ch 

Een andere strategie is voornamelijk autochtone scholen en immigrantenscholen met 

elkaar te vermengen. Scholen met voornamelijk autochtone leerlingen geven bijvoorbeeld 

financiële prikkels om migranten aan te trekken. Bepaalde voordelen kunnen voortvloeien 

uit de ontwikkeling van sterke schoolse en buitenschoolse partnerschappen tussen 

nabijgelegen scholen met respectievelijk veel autochtone of veel immigrantenleerlingen. 

Een idee is om de segregatie van immigrantenscholen en autochtone scholen te beperken, 

zoals in 2006 is voorgesteld door het integratiemodel van Kopenhagen. Scholen met 

voornamelijk immigrantenleerlingen zouden verschillende motiveringsstrategieën 

gebruiken om etnisch Deense gezinnen aan te trekken, terwijl scholen met voornamelijk 

etnisch Deense leerlingen integratiewerkers en vertalers in dienst nemen om immigranten-

gezinnen aan te trekken. Op te merken valt dat ongeveer 15 % van de prestatiekloof tussen 

immigrantenleerlingen en autochtone leerlingen wordt verklaard door de groepsvorming 

bij immigranten en het opleidingsniveau van de ouders. 

www.kk.dk 

http://www.quims.ch
http://www.kk.dk/
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Vooroordelen wegwerken uit de selectie en groepering  
in het onderwijsstelsel

De groepsvorming van immigranten is soms ook het gevolg van in het onderwijsstelsel 

ingebouwde vooroordelen. In het onderwijs is het gebruikelijk om leerlingen te groeperen 

en te volgen volgens hun „hogere” of „lagere” bekwaamheid. Onderzoek voert echter aan 

dat, als een kind een lagere sociaaleconomische status of een immigratieachtergrond heeft, 

hij of zij meer kans heeft om op een lager bekwaamheidstraject te worden gezet dan een 

medeleerling met soortgelijke gestandaardiseerde testscores. De vooroordelen die deze 

achterstelling verklaren zijn het gebruik van subjectieve aanbevelingen van leerkrachten, 

het uitstippelen van een traject op jonge leeftijd, een heleboel verschillende schooltypes 

en de mogelijk verkeerde diagnose van studenten uit immigrantenmilieus of etnische 

minderheden als studenten met „bijzondere behoeften”. 

In verschillende EU-lidstaten werden onlangs onderwijshervormingen gestart. De selectie 

voor de bekwaamheidstrajecten kan relatief laat worden gepland zodat jongeren voldoende 

tijd hebben om ongelijke uitgangsposities ongedaan te maken. Verschillende schooltypes 

kunnen in één type worden gecombineerd zodat leerlingen van dezelfde leeftijd baat 

kunnen vinden bij een veeleisend curriculum van hoge kwaliteit. Beoordelingen kunnen 

dan gebaseerd worden op meer objectieve criteria, zodat de invloed van stereotypen en 

foutieve indrukken heel beperkt blijft. Specialisten die „bijzondere behoeften” analyseren 

kunnen worden opgeleid om taalverschillen, cultureel verschillend gedrag en negatieve 

stereotypen in immigrantenleerlingen te herkennen. Het begrip van de „Top Class Primary 

School” (brugklas) geeft gemotiveerde kinderen met potentieel de kans om een extra jaar 

basisonderwijs te volgen zodat ze kunnen slagen voor het ingangsexamen naar een meer 

prestigieus onderwijstraject. Het is nog te vroeg om te zeggen of deze uiteenlopende, 

veelbelovende inspanningen erin zullen slagen om meer nauwkeurige analyses op te 

leveren en passender onderwijstrajecten te bieden.

Immigrantenleerlingen slagen vaak in onderwijsstelsels met minder schooltypes, een latere 

selectie voor de groepering volgens bekwaamheid en een objectieve analyse, ook voor 

bijzondere behoeften.

Accurate beoordelingen van het leertraject dat nieuwkomers reeds 
hebben afgelegd in het buitenland

Onderwijsinstellingen moeten de eerdere scholingsgraad van nieuwkomers in hun land 

van herkomst juist beoordelen. De overheid kan deze beoordelingen op individuele basis 

overlaten aan het personeel van de school. Scholen hebben vaak niet de competentie of 

middelen in huis om de hoeveelheid opleiding te bepalen en om na te gaan in welke mate het 

onderwijsstelsel in het land van herkomst gelijkwaardig is aan dat van het gastland. Als de 

beoordeling niet geheel of gedeeltelijk in de moedertaal van de leerling wordt uitgevoerd, 

is het bovendien zo dat de leerling wellicht in een klas onder zijn of haar leeftijdsgroep zal 
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worden geplaatst, wat negatieve gevolgen heeft voor zijn of haar schoolcarrière en sociale 

ontwikkeling. Een gebrek aan eenvormige criteria zal wellicht leiden naar een inconsistente 

toepassing in het hele land. Een onjuiste plaatsing wat niveau of klas betreft en de daaruit 

volgende slecht passende ondersteuning voor nieuwkomers kan onopgemerkt blijven als 

de plaatsing van leerlingen niet wordt geëvalueerd. 

Voor de beoordeling van voorafgaande scholing dient de overheid eenvormig toegepaste 

criteria vast te stellen op basis van actuele informatie over het land van herkomst. 

Tegelijkertijd kunnen instrumenten ter beoordeling van de vaardigheid in de onderwijstaal 

worden gebruikt om passende taalondersteuningsprogramma's te ontwikkelen. Onlangs 

ingevoerde maatregelen voor de beoordeling van eerdere scholing in een aantal landen 

worden vaak te weinig gebruikt doordat immigranten en de administraties die ze 

verstrekken niet op de hoogte zijn van deze maatregelen. 

Beoordelingen van het eerder in het buitenland verworven opleidingsniveau voor 

inschrijving in het voltijdse verplicht onderwijs worden uitgevoerd op basis van externe 

criteria in landen zoals België, Hongarije, Luxemburg, Malta, Portugal en Roemenië. 

In België mogen asielzoekers of vluchtelingen die niet in staat zijn om de nodige documenten 

voor procedures betreffende de erkenning van buitenlandse diploma's of getuigschriften 

van lager en middelbaar onderwijs te verstrekken een plechtige verklaring afleggen. 

In Frankrijk wordt de beoordeling van de scholingsgraad en taalvaardigheid bij aankomst 

uitgevoerd door een gespecialiseerde dienst van het ministerie van Nationale Opvoeding 

in een taal die de student verstaat. 

Nieuwkomers, vooral leerlingen die de taal niet spreken, hebben baat bij introductie-

programma's die hen helpen om de eerste obstakels te overwinnen in verband met de 

verstoring van hun opleiding en de inburgeringsomstandigheden van hun gezin. Het 

uiteindelijke doel is de overgang voor elke leerling naadloos en zo snel mogelijk te laten 

verlopen. Deze programma's zijn intensief, duren vaak slechts enkele maanden en bestaan 

uit een expliciet curriculum over het land en het plaatselijke onderwijsstelsel. De Raad van 

Europa beveelt onderwijsoverheden aan om te overwegen nieuwkomers meteen tijdens 

de schoolintroductie delen van hun studies in hun moedertaal te laten volgen. Kinderen die 

van het ene onderwijsstelsel overstappen naar het andere krijgen geen grotere achterstand 

op hun autochtone klasgenoten als ze de cognitieve vaardigheden en leervaardigheden 

kunnen blijven ontwikkelen die nodig zijn om hun studies met succes voort te zetten in de 

onderwijstaal. 

Strenge, eenvormige normen voor de beoordeling van eerdere scholing en introductie-

programma's zorgen ervoor dat nieuwkomers op het juiste niveau van het onderwijsstelsel 

terechtkomen. 
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Starting Point, het Gateway-vluchtelingenproject van Bolton (VK), introduceert nieuwkomers 

die geen Engels spreken in het Britse, Engelstalige onderwijsstelsel. Gemiddeld blijven de 

kinderen zes weken bij Starting Point. Het doel van Starting Point is de leerlingen een veilige 

en geborgen omgeving te bieden. Ze verbeteren hun communicatie en vaardigheden 

in een heleboel uiteenlopende onderwijservaringen, waardoor ze meer zelfvertrouwen 

krijgen en achteraf beter mee kunnen in reguliere scholen. 

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx 

Systematische duurzame ondersteuning voor immigrantenleerlingen 
op basis van behoeften

Beheersing van de onderwijstaal van de school is van cruciaal belang voor het schoolsucces 

van immigrantenleerlingen en is een topprioriteit geworden voor de onderwijsbeleidsmakers 

in immigratielanden. Na de eerste inburgeringsperiode wordt de financiering voor 

systematische, duurzame ondersteuning doorgaans beperkt tot zogenoemde „kwetsbare 

leerlingen”. Studies over de invloed van de migratie-ervaring op de schoolprestaties tonen aan 

dat een van de grootste obstakels voor het doeltreffend leren van een taal de beschikbaarheid 

van ondersteuning op alle schoolniveaus is. Deze bijkomende ondersteuningsmaatregelen 

dienen beschikbaar te zijn voor diverse leeftijden en niveaus van bekwaamheid en zouden 

verder moeten gaan dan taalondersteuning alleen, aangezien immigranten die dezelfde taal 

spreken als de autochtone leerlingen ook baat zullen vinden bij hulp om inhoud in te halen. 

De methodes en kwaliteit van bijkomende ondersteuning en de mate waarin deze wordt 

toegepast, lopen sterk uiteen tussen de EU-lidstaten en verschillen soms sterk binnen 

dezelfde lidstaat. Sommige scholen kiezen voor het „geïntegreerde model.” Nadat 

nieuwkomers zijn toegewezen aan het juiste onderwijsjaar en nadat ze het introductiepro-

gramma hebben afgerond, gaan ze meteen over naar het regulier onderwijs. Het taalbad in 

de reguliere klas wordt aangevuld met bijkomende systematische taalondersteuning na de 

school of tijdens de gewone uren. Dat laatste omvat programma's waarbij de leerlingen de 

gewone klas enkele uren verlaten voor een speciale cursus. Andere scholen houden het bij 

het „gescheiden model.” Na de introductie worden nieuwkomers in afzonderlijke klassen 

gezet die toegesneden zijn op hun specifieke behoeften. Ze moeten eerst een bepaald 

niveau van taalvaardigheid bereiken voordat ze naar het regulier onderwijs worden 

overgeplaatst. De uiteindelijke doelstelling van beide modellen is geïntegreerd onderwijs 

als middel om het leggen van sociale contacten te vergemakkelijken en de prestaties van 

alle leerlingen in de reguliere klas te verbeteren. 

Duurzame ondersteuning helpt immigrantenleerlingen om hun achterstand zo snel en 

kortstondig mogelijk in te halen. Deze cursussen hebben baat bij goed gevestigde en 

regelmatig beoordeelde kwaliteitsnormen voor het aanleren van een tweede taal en nauwe 

samenwerking tussen de leerkrachten betreffende het aanleren van geïntegreerde inhoud.

*
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De geschiktheid en structurering van beide modellen dienen verder te worden geëvalueerd 

en besproken. De OESO merkt bijvoorbeeld op dat het niet nodig en ook niet nuttig is 

om immigrantenkinderen de onderwijstaal perfect aan te leren voordat ze in de reguliere 

klas worden opgenomen. Taalverwerving en cognitieve ontwikkeling gaan hand in hand, 

wat betekent dat immigrantenleerlingen de taal beter zullen leren in een betekenisvolle, 

praktische en interactieve omgeving.

Daaruit volgt dat het leren van een tweede taal ook het leren van inhoud moet integreren 

in overeenstemming met de lesinhoud van het reguliere curriculum. De meest geslaagde 

programma's omvatten:

systematisch hoge normen en vereisten voor het leren van een tweede taal; •	

nauwe samenwerking tussen reguliere leerkrachten en taalleerkrachten; •	

centraal ontwikkelde schoolboeken e.d.; •	

regelingen die leiden tot meer — niet minder — uren individueel onderwijs voor •	

deelnemende nieuwkomers; 

maatregelen om een stigmatiserend effect voor de deelnemers tegen te gaan.•	

Landen met goed gevestigde en duidelijk omschreven taalondersteuningsprogramma's 

vertonen relatief kleinere prestatiekloven tussen immigrantenleerlingen en autochtone 

leerlingen, of tussen immigrantenleerlingen van de eerste en van de tweede generatie. 

Immigrantenleerlingen in Zweden volgen een cursus Zweeds als tweede taal totdat ze 

complexe ideeën kunnen verwoorden en opschrijven. De leerkrachten van deze cursussen 

moeten een diploma tweedetaalonderwijs hebben en een expliciet curriculum volgen. 

Deze aanvullende taalcursussen in een geïntegreerd model omvatten dezelfde vereisten 

betreffende cursusprogramma en vaardigheid als reguliere Zweedse cursussen en leiden 

tot dezelfde kwalificatie voor het hoger onderwijs. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063 

De Estlandse stichting integratie biedt een vroeg, systematisch, meertalig „Taalbadprogramma” 

aan dat is ontwikkeld op basis van soortgelijke programma's in Canada en Finland. 

Afgestudeerden hadden een hoger niveau van taalvaardigheid dan hun leeftijdgenoten 

die het taalbad niet hadden gevolgd, terwijl ze vergelijkbare resultaten voor wiskunde en 

wetenschappen behaalden en even vloeiend bleven in hun moedertaal. Deze resultaten en de 

hoge tevredenheid van de ouders hielden verband met de vrijwillige aard van het programma, 

de nauwe samenwerking tussen de ouders en de ontwikkelaars van het programma en de 

volgehouden ondersteuning van het onderwijs in de moedertaal en de eigen cultuur.

www.meis.ee/eng/immersion 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
http://www.meis.ee/eng/immersion
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Mechanismen voor de toewijzing van middelen 

Aanvullende middelen voor personen of scholen volgen bevolkingswijzigingen om 

voldoende ondersteuning te garanderen voor de overgang van nieuwkomers naar het 

onderwijsstelsel en voor het handhaven dan een aangename schoolomgeving. Aanvullende 

financiering is niet zozeer een uitgave dan wel een investering voor een stad, regio of land met 

een bevolking van tweedetaalcursisten. Scholen ontvangen niet alleen financiering, maar 

kunnen ook investeren in de ontwikkeling van hun expertise op het vlak van integratie en 

tweedetaalonderwijs, waarvoor ze dan achteraf erkenning kunnen krijgen en die ze kunnen 

uitwisselen met minder ervaren scholen op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau.

Om te bepalen welke scholen de grootste behoeften hebben, moeten beleidsmakers 

de doelgroep voor het mechanisme voor de toewijzing van middelen bepalen (d.z.w. 

in het buitenland geboren sprekers van een andere taal, lage sociaaleconomische 

status, achterstandswijken), evenals de distributie van de middelen tussen verschillende 

onderwijsniveaus (d.w.z. kleuter-, basis-, middelbaar onderwijs) en het bestuurlijk niveau 

waarop deze financiering wordt verstrekt binnen het onderwijsstelsel van het land (d.w.z. 

gemeentelijk, regionaal, nationaal). 

De „Ethnic Minority Achievement Grant” (EMAG) in het Verenigd Koninkrijk wijst financiering 

toe voor aanvullende ondersteuning die inspeelt op de behoeften, uitgaande van het aantal 

tweedetaalcursisten en van het aantal leerlingen in een school die behoren tot etnische 

minderheden die op nationaal vlak onvoldoende presteren. Een recente evaluatie heeft 

aangetoond dat het aandachtspunt verschuift van taalondersteuning naar onvoldoende 

prestaties door duidelijke doelstellingen te bepalen om de prestatiekloof te versmallen en 

door de lokale overheid te betrekken bij het verstrekken van ondersteunende strategieën.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

In Frankrijk combineren de zones voor prioritair onderwijs (ZEP), opgericht in 1981, 

geografische en op herkomst gebaseerde criteria voor de toewijzing van openbare 

middelen om gelijke kansen te bevorderen. Een van de toegepaste criteria is bijvoorbeeld 

het aandeel kinderen met minstens één in het buitenland geboren ouder.

www.educationprioritaire.education.fr/ 

Leerkrachten voor een diverse klas opleiden en aanwerven

Onderwijsdeskundigen zijn het erover eens dat leerkrachten de belangrijkste inbreng 

vormen die onderwijsstelsels kunnen geven om de schoolprestaties van de leerlingen 

te verbeteren, vooral van leerlingen met een immigratieachtergrond of een kansarme 

achtergrond. Niettemin zijn zij de groepen die het minst waarschijnlijk onderwijs van hoge 

http://www.qca.org.uk/qca_7278.aspx
http://www.educationprioritaire.education.fr/
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kwaliteit zullen krijgen. Onderzoek toont aan dat reguliere instrumenten om de kwaliteit 

van de leerkrachten te verbeteren — kleinere klassen inrichten en meer leerkrachten en 

assistenten van goede kwaliteit in dienst nemen — doeltreffender zijn om de prestaties van 

leerlingen uit immigrantenmilieus en kansarme milieus dan die van de gemiddelde leerling 

te verbeteren. Hoe jonger de leerlingen zijn wanneer ze onderwijs van hoge kwaliteit 

krijgen, hoe groter de invloed daarvan op hun globale onderwijsloopbaan.

Diverse scholen die meer leerkrachten en assistenten van goede kwaliteit in dienst nemen 

kunnen initiatieven ontplooien om de kandidaturen aan te moedigen van leerkrachten en 

assistenten met een immigranten- of minderheidsachtergrond. Er zijn aanwijzingen dat dit 

een positief effect heeft op de resultaten van immigrantenleerlingen, omdat leerkrachten 

met een immigranten- of minderheidsachtergrond doorgaans een positiever beeld 

hebben van immigrantenleerlingen, positievere verwachtingen voor hen koesteren en een 

positievere omgang met hen hebben. Een hele reeks kenmerken bepalen of iemand een 

leerkracht van hoge kwaliteit is voor immigrantenleerlingen, wat betekent dat achtergrond 

een belangrijk aanwervingscriterium is, maar niet het enige. Het aandeel van leerkrachten 

met een immigratieachtergrond verhogen is een doeltreffend, maar te weinig gebruikt, 

middel om de interculturele competentie van de school te verhogen en bruggen te slaan 

naar de lokale gemeenschappen.

Mogelijke positieve maatregelen die scholen kunnen treffen zijn onder meer de bevordering 

van de erkenning van buitenlandse onderwijsdiploma's door bijvoorbeeld bijscholings-

cursussen en motiveringscampagnes in te richten samen met de onderwijsoverheden en 

instellingen voor leerkrachtenopleidingen. 

Het Training and Development Agency for Schools in Engeland en Wales trekt nieuwe 

leerkrachten met een zichtbare minderheidsachtergrond aan via gerichte publiciteit, 

mentorschapsprogramma's, beurzen voor opleidingen en aanwervingsdoelstellingen voor 

instellingen voor leerkrachtenopleidingen.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic 

Een andere gerichte strategie om de kwaliteit van de leerkrachten te verbeteren is de 

invoering van een vereiste die bepaalt dat alle leerkrachten de nodige basisvaardigheden 

moeten verwerven om les te geven aan een klas met cultureel en taalkundig diverse 

leerlingen. 

Meer leerkrachten van goede kwaliteit in dienst nemen is een van de meest doeltreffende 

benaderingen om het opleidingsniveau te verbeteren, vooral van leerlingen met een 

immigratieachtergrond of een kansarme achtergrond. De toename van het aantal 

leerkrachten met een immigratieachtergrond en/of met een opleiding in intercultureel 

onderwijs verbetert het opleidingsniveau van de leerlingen, de verwachtingen van de 

leerkrachten en de algehele kwaliteit van de leeromgeving.

*
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Taalonderwijs vindt plaats in elke gewone klas, ongeacht of het onderwerp literatuur, 

algebra of scheikunde is. In de klas is interculturele competentie nodig, waarmee culturele 

verschillen worden beheerst, evenals vaardigheden in verband met conflictoplossing, 

diagnostische vaardigheden om een onderscheid te kunnen maken tussen taalproblemen 

en leerachterstand en vaardigheden om didactische instrumenten en leerstrategieën te 

ontwikkelen. Leerkrachten die niet goed voorbereid zijn of die niet opgeleid zijn om met 

een diverse klas om te gaan hebben mogelijk een minder gunstig beeld van en lagere 

verwachtingen voor kinderen met een andere raciale, etnische, religieuze of sociale 

achtergrond, waardoor de schoolprestaties en het zelfrespect van die kinderen in het 

gedrang komen. 

België, Finland, Nederland, Noorwegen, Portugal en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld 

hebben de interculturele competenties beschreven die leerkrachten op het einde van hun 

opleiding verworven moeten hebben. Deze omvatten kennis van de situatie van leerlingen 

met een andere culturele achtergrond, hun beeld van die leerlingen en hun bekwaamheid 

om om te gaan met relaties tussen leerlingen van verschillende culturele herkomst.

Instellingen voor leerkrachtenopleidingen en op stimulansen gebaseerde bijscholing zijn 

van groot belang om toekomstige en huidige leerkrachten te voorzien van verschillende 

instrumenten voor beroepsontwikkeling zoals richtlijnen voor goede methoden van aanpak 

in verband met de taalondersteuning en opleiding van tweedetaalsprekers. Universiteiten 

en kenniscentra voor intercultureel onderwijs en tweedetaalonderwijs kunnen gemeen-

schappelijke curricula van hoge kwaliteit opstellen evenals opleidingsmodules en 

uitvoeringsrichtlijnen voor onderwijsactoren en beleidsmakers. Deze opleidingen kunnen 

het positieve neveneffect hebben dat ze leerkrachten bewuster maken van hun mogelijk, 

zij het onopzettelijk, lagere verwachtingen, wat kan leiden tot een gedragswijziging. 

Een Brits proefprogramma met als titel „Raising the Achievement of Bilingual Learners in 

Primary Schools” (De prestaties van tweetalige leerlingen in het basisonderwijs verbeteren) 

verschafte materiaal voor beroepsontwikkeling en optimale praktijkvoorbeelden om 

de expertise en het zelfvertrouwen van leerkrachten in het basisonderwijs te vergroten. 

In 2006 werd dit een nationale strategie toen evaluaties aantoonden dat scholen die het 

programma volgden de verwachtingen van de leerlingen, hun actieve deelname in de klas 

en hun Engelse taalvaardigheid zozeer hadden doen stijgen dat ze het beter deden dan 

soortgelijke scholen die het programma niet volgden. 

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf 

http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf
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Prioriteit geven aan de implementatie van intercultureel onderwijs 

De benadering om de kwaliteit van leerkrachten en scholen te verhogen door middel van 

interculturele competentie kan alleen maar slagen als er wijzigingen worden aangebracht 

in hun instelling. Of individuele leerkrachten de tijdens hun opleiding verworven 

vaardigheden en gegevens kunnen aanwenden, hangt af van de mate waarin de hele 

school zich wil inzetten voor intercultureel onderwijs. Leerlingen die deelnamen aan een 

enquête in opleidingsinstellingen in Catalonië (Spanje), in Nederland en in Zweden vonden 

bijvoorbeeld dat intercultureel onderwijs niet alleen in cursussen, maar ook in hun prak- 

tijkervaring een hogere prioriteit moet krijgen. 

De algemeen verspreide openbare discussie over het belang van intercultureel onderwijs 

moet door schoolbesturen in de praktijk worden omgezet. Methoden van aanpak zijn 

onder meer modules of onderwerpen over intercultureel onderwijs en burgerschap, multi-

etnische voorstellingen in lesmateriaal en meer diverse buitenschoolse activiteiten. In 2006 

stelde de Deense overheid in de „Europese conferentie over de actieve participatie van 

jongeren uit etnische minderheden aan de maatschappij” voor om gespecialiseerde centra 

op te richten die opleiding geven over conflictoplossing, communicatievaardigheden 

en interculturele mentorschapsprogramma's om jonge mensen te emanciperen en hun 

ambities en opleidingsniveau te verhogen.

De volledige implementatie van intercultureel onderwijs in het curriculum, het lesmateriaal 

en buitenschoolse activiteiten vergroot het bewustzijn van autochtone leerlingen en het 

vertrouwen van immigrantenleerlingen. 

In Britse scholen is „Diversiteit en multiculturalisme” sinds 2004 voor leerlingen van 11 en 

19 jaar oud een verplicht vak waarover examen moet worden afgelegd. Dit vak behandelt 

vraagstukken in verband met een diverse maatschappij, waaronder etnische en religieuze 

gemeenschappen en hun cultuur, de evoluerende patronen van de interne en externe migratie 

en de politieke en economische oorzaken van migratie in eigen land en daarbuiten.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 

In Tsjechië wordt de uitvoering van de interculturele aanpak gecontroleerd in individuele 

scholen. Inspecteurs controleren of het schoolhoofd, de leerkrachten en het andere 

schoolpersoneel richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport uitvoeren ter 

bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie in het schoolethos. 

www.msmt.cz 

*
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6.2 Investeren in leerlingen

Onderwijsbeleidsmakers hebben er belang bij om kleuteronderwijs en kinderopvang beter 

bereikbaar en strenger te maken voor alle inwoners. Voor- en vroegschoolse educatie biedt 

de beste ontwikkelingskansen voor jonge kinderen. Kinderen die kleuteronderwijs en 

kinderdagverblijven van hoge kwaliteit bezoeken, ontwikkelen sterkere vaardigheden op 

het vlak van redeneren en het oplossen van problemen, werken beter mee en zijn attenter 

voor anderen, ontwikkelen meer zelfrespect en zijn beter toegerust voor een doeltreffende 

overgang naar het basisonderwijs. De voordelen van voor- en vroegschoolse educatie 

blijven toenemen tijdens het lager en middelbaar onderwijs en doen de overgang naar 

hoger onderwijs en arbeidsmarkt vlotter verlopen. Kleuterscholen en kinderdagverblijven 

maken ook tijd vrij voor de moeders zodat die actiever kunnen participeren aan de 

maatschappij en de arbeidsmarkt.

Internationaal onderzoek bevestigt dat voorschools onderwijs kinderen uit sociaaleco-

nomisch benadeelde gezinnen helpt om vorderingen te maken op school. Ook kinderen uit 

anderstalige gezinnen komen al vroeg en regelmatig in contact met de onderwijstaal van het 

gastland, net op een leeftijd waarop ze het meest ontvankelijk zijn voor taalverwerving. 

Gezinnen met een laag inkomen, een groep waarin immigranten soms oververtegen-

woordigd zijn, volgen minder waarschijnlijk kinderopvang en voorschools onderwijs. Alle ouders 

kunnen geconfronteerd worden met problemen om toegang te krijgen tot kinderopvang 

waar de plaatsen beperkt of de prijzen hoog zijn. Ouders met een laag inkomen en ouders 

met een immigratieachtergrond kunnen ook beschikken over onvoldoende informatie 

over de bestaande keuzemogelijkheden, minder vertrouwen hebben in vreemden 

als verzorgenden, en de voorkeur geven aan het gemak van informele thuiszorg door 

familieleden. Immigrantenouders die gebruik maken van voorschoolse faciliteiten en 

kinderopvang kunnen vaststellen dat er een gebrek is aan dialoog, begrip en empathie 

tussen henzelf en het personeel wanneer het personeel gebrek heeft aan interculturele 

ervaring en, wat crucialer is, niet beschikt over de vaardigheden om de taal van het gastland 

als tweede taal te onderwijzen. Voorts zijn vele voorschoolse instellingen niet in staat om de 

taalvaardigheid van immigrantenkinderen correct in te schatten en zo te garanderen dat zij 

de nodige taalverwervings- en ondersteuningsprogramma's krijgen (als deze bestaan). 

Kleuterscholen en kinderopvangcentra van hoge kwaliteit moeten tegemoetkomen aan 

de behoeften van die taalkundig diverse en sociaaleconomisch benadeelde gezinnen. De 

overheid kan de participatie van gezinnen met een laag inkomen doeltreffend garanderen 

door gerichte financiële steun te geven, of door gratis voorschoolse diensten aan te 

bieden. Een opleiding in tweedetaalonderwijs kan worden vereist van leerkrachten in 

het kleuteronderwijs en gepaard gaan met nieuwe aanwervingsprocedures die prioriteit 

verlenen aan tweedetaalonderwijzers en verzorgenden die in het buitenland geboren 

zijn en een beroepsopleiding hebben gevolgd. Om doeltreffend te zijn, moeten hun 

onderwijsmethoden en -programma's rechtstreeks vergelijkbaar zijn met degene die in 

het basisonderwijs worden gebruikt. Motiveringsstrategieën kunnen worden gebruikt 
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om onderwijsaanbieders en immigrantenouders elkaar informatie te laten geven over de 

voordelen van voor- en vroegschoolse educatie enerzijds en de specifieke behoeften en 

verwachtingen van de gezinnen anderzijds. 

Denemarken, Finland en Zweden hebben een hoge immigrantenparticipatie bereikt dankzij hun 

volgens leeftijd geïntegreerde aanpak die diverse opleidings- en kinderopvangprogramma's 

combineert in hetzelfde lokale centrum voor kinderen van één tot zes jaar. 

Het rapport dat Eurydice in 2009 uitbracht, Early childhood education and care in Europe: 
tackling social and cultural inequalities (Onderwijs en opvang van jonge kinderen in Europa: 

sociale en culturele ongelijkheid aanpakken) beveelt aan om een unitair stelsel op te richten 

met instellingen voor alle leeftijdsgroepen van 0 tot 6 jaar, waar alle personeelsleden een 

degelijke opleiding krijgen in de benadering van leren en cultuur en die actieve partner-

schappen met ouders uit kansarme en diverse achtergronden tot stand brengen:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf 

Motivering en partnerschap met ouders met een kansarme  
achtergrond

Ouders spelen een cruciale rol in het onderwijs van hun kinderen — in taalverwerving, 

hulp bij huiswerk en leren, begeleiding bij de loopbaan en verwachtingen en als rolmodel. 

Ouders met een lagere sociaaleconomische status, waaronder immigranten, nemen 

echter vaak minder deel aan schoolactiviteiten. Internationaal onderzoek bevestigt dat 

immigrantenouders veel hoop koesteren voor de opleiding van hun kinderen maar dat zij 

op hun weg naar participatie tal van obstakels tegenkomen. Deze zijn onder meer beperkte 

financiële middelen en een beperkte „insiderkennis” van het onderwijsstelsel, het gevoel 

dat ze niet welkom zijn in de onbekende schoolomgeving, taalbarrières en andere culturele 

verwachtingen van de rol die het gezin speelt in het onderwijsproces. Scholen kunnen de 

relatie tussen ouders en kind bevorderen met strategieën die niet alleen de competenties 

van de ouders ontwikkelen, maar die ook steun geven aan kinderen die zich genoodzaakt 

zien de rol van tolk of uitlegger te spelen tussen ouders en leerkrachten. 

Een doeltreffend motiveringsinstrument is het verstrekken van gemakkelijk toegankelijke 

informatie over het onderwijsstelsel van het land in de inburgeringspakketten van 

nieuwkomers en de beschikbaarheid van extra leermogelijkheden en taalservices 

zoals vertaald studiemateriaal en tolken. Scholen kunnen ook stevig investeren in 

oriëntatieprogramma's voor immigrantenouders betreffende inschrijving, inburgering, 

actieve betrokkenheid en het vinden van informatie over toekomstige keuzes in het 

onderwijsstelsel. Deze steun kan gaan van administratieve bijstand, waaronder vertaalde 

informatie over het onderwijsstelsel voor ouders en leerlingen, toegang tot tolken, speciaal 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf
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personeel dat tegemoetkomt aan de behoeften van immigrantenleerlingen en hun gezin, 

en vergaderingen die speciaal voor immigrantengezinnen worden georganiseerd, tot 

psychosociale ondersteuning. Thuisbezoeken worden vaak gebruikt en zijn een nuttig 

instrument om met gezinnen met een kansarme achtergrond om te gaan. 

Actieve motiveringsstrategieën voor immigrantenouders en ouders uit kansarme milieus, 

en vrijwillig voortgezette volwassenenonderwijsprogramma's voor iedereen, leveren een 

grotere opkomst en betere schoolresultaten op en vergroten de participatie van ouders 

aan schoolgebeurtenissen en -activiteiten. 

In Ierland is informatie over het onderwijsstelsel beschikbaar in zes talen op de website van 

het ministerie voor Onderwijs en Wetenschap. Ook wordt door het bureau voor ontvangst 

en integratie een informatieboekje opgesteld in de belangrijkste talen van de immigran-

tenbevolking, dat door ouders van asielzoekers en vluchtelingen en door alleenstaande 

minderjarigen kan worden gebruikt.

www.education.ie / www.ria.gov.ie

Sinds 1997 heeft het AOE-project (Ausbildungsorientierte Elternarbeit) in Frankfurt am 

Main 60 „bemiddelaars” uit migrantenorganisaties en scholen opgeleid. Alleen al in 2006 

hebben ze voor 3 450 mensen oriëntatieworkshops in 17 verschillende talen georganiseerd 

over het Duitse onderwijs- en opleidingsysteem en over vraagstukken zoals dyslexie, 

hyperactiviteit, loopbaanbegeleiding en meertaligheid.

www.stadt-frankfurt.de/amka 

In Zweden moet er zo nodig een tolk aanwezig zijn op speciale introductievergaderingen 

met pas in het land gearriveerde gezinnen om de rechten en basiswaarden in verband met 

kleuter- en schoolonderwijs toe te lichten. Ouders hebben ook recht op een tolk tijdens de 

„dialoog over persoonlijke ontwikkeling” die tweemaal per jaar wordt gehouden. 

Het internationale initiatief „Home Instruction Programme for Preschool Youngsters” 

(Thuisonderwijs voor kleuters) wil werken aan de bewustwording van ouders met een 

kansarme achtergrond, waaronder immigranten en etnische minderheden, en hun 

capaciteiten verbeteren door studiebegeleiders uit hun eigen gemeenschap beschikbaar 

te stellen. Volgens regelmatige evaluaties in landen als Duitsland en Nederland zijn de 

cognitieve capaciteiten van kinderen die aan dit initiatief deelnemen aanzienlijk verbeterd 

in vergelijking met die van andere kinderen.

www.hippy.org.il 

*

http://www.education.ie
http://www.ria.gov.ie
http://www.stadt-frankfurt.de/amka
http://www.hippy.org.il
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Verschillende landen hebben geëxperimenteerd met programma's voor vrijwillig voortgezet 

volwassenenonderwijs om te zien of deze tegemoetkomen aan de behoeften van immigran-

tenouders en de school kunnen omvormen tot een gemeenschapscentrum dat autochtone 

en immigratieachtergronden bij elkaar brengt. Deze programma's staan ook bekend onder 

de naam „brede school” en gaan uit van het idee dat de ouders tot participatie aangemoedigd 

moeten worden. Dat ouders een gratis taalopleiding in de eigen taal en die van het gastland 

krijgen en gebruik mogen maken van diensten als sport en internettoegang kan als resultaat 

hebben dat ze meer vertrouwen stellen in de school, dat ze hogere verwachtingen koesteren 

voor de schoolprestaties van hun kinderen en hun kinderen ook meer gaan steunen. 

Het „Rugzak”-project van de RAA Essen (Duitsland) combineert taalcursussen en andere 

onderwijsactiviteiten in kleuter- en basisscholen en leidt migrantenmoeders op om 

leiding te geven aan lokale groepen van andere migrantenmoeders die hun competenties 

om steun te geven aan hun studerende kinderen ontwikkelen. De kwalitatieve evaluatie 

van de participanten van dit project toont aan dat het project positieve en duurzame 

veranderingen heeft teweeggebracht in de relaties tussen ouders en leerkrachten. 

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas 

Het Moeder-kind-onderwijsproject informeert ouders van Turkse origine in België, Frankrijk, 

Duitsland, Nederland en Zwitserland over het onderwijsstelsel in het land waar zij verblijven en 

helpt hen, vooral vrouwen, om de vaardigheden en middelen te verwerven om te participeren 

aan lokale sociale en educatieve activiteiten. De niet-gouvernementele stichting met dezelfde 

naam (AÇEV) werkt samen met lokale migranten- en vrouwenverenigingen, representatieve 

overlegorganen en reguliere verenigingen uit het maatschappelijk middenveld. AÇEV houdt 

toezicht op en geeft opleiding aan instructeurs die ondersteuningsprogramma's en cursussen 

inrichten in het Turks en in de taal van het land van verblijf. Een externe academische 

evaluatie vergeleek gezinnen die wel en niet door AÇEV werden opgeleid en kwam tot de 

conclusie dat het project het zelfrespect van de moeders bevorderde en hun belangstelling 

voor het onderwijs aanwakkerde. Het project werd ook gunstig beoordeeld op het vlak van 

de doelmatigheid en doeltreffendheid in de uitvoering en verspreiding ervan. 

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en 

In november 2008 ging in Frankrijk de nieuwe experimentele actie, „Ouvrir l’école aux 

parents pour réussir l’intégration” (De school voor ouders openstellen om de integratie te 

doen slagen) van start in 61 lagere en middelbare scholen. Deze actie zal in 2009 worden 

geëvalueerd. Dit vrijwillige initiatief heeft tot doel de ouders van kinderen van de eerste 

en tweede generatie vertrouwd te maken met het onderwijsstelsel, de doelstellingen en 

werking ervan zodat ze beter kunnen participeren en hun kinderen kunnen helpen met 

hun schoolwerk. Het programma biedt ook vrijwillige taalcursussen aan. 

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm 

http://www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas
http://www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm
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Moedertaalonderwijs 

De meeste landen bieden ondersteuning voor het aanleren van de moedertaal en de 

eigen cultuur, met uiteenlopende graden van betrokkenheid. Deze ondersteuning berust 

traditioneel op de „hypothese van onderlinge afhankelijkheid” dat immigrantenleerlingen 

pas een nieuwe taal kunnen beheersen als ze de taal die ze het eerst hebben geleerd en die 

ze thuis gebruiken formeel aanleren en er kritisch over nadenken. Het literatuuroverzicht 

van de OESO vindt geen duidelijke consensus in het onderzoek betreffende de bevestiging 

of verwerping van de hypothese van onderlinge afhankelijkheid, wat mede de verwarring 

en politisering verklaart die rond de rol van het moedertaalonderwijs kan ontstaan. 

Meertaligheid is een prioriteit geworden voor ontwikkelde landen die zichzelf beschouwen 

als op kennis gebaseerde, innoverende en wereldwijd verbonden samenlevingen. Wanneer 

leerlingen die vlot hun moedertaal en een tweede taal spreken op de arbeidsmarkt 

terechtkomen, brengt dit menselijk kapitaal meetbare economische en sociaal-culturele 

voordelen mee voor het land van bestemming, vooral wanneer de kennis van hun 

moedertaal gekoppeld is aan kennis en netwerken in hun land van herkomst. 

Moedertaalonderwijs kan de hoeksteen vormen van het intercultureel onderwijs en het 

vreemdetalencurriculum van een school. Leerlingen met een immigratieachtergrond zullen in 

staat zijn om deze vorm van menselijk kapitaal te handhaven en te ontwikkelen en vervolgens te 

delen met geïnteresseerde studenten die geen immigratieachtergrond hebben. Autochtone 

leerlingen in deze scholen zullen meer en betere kansen krijgen om een vreemde taal en 

interculturele vaardigheden te leren om te werken en te leven in hun diverse maatschappij en 

in het buitenland. Het zou leiden tot een te intensief gebruik van middelen als elke school de 

mogelijkheid van tweetalig onderwijs zou bieden aan de verschillende taalgroepen bij haar 

leerlingen. Er zijn echter een heleboel financieel aantrekkelijke curriculummogelijkheden 

beschikbaar voor alle belangstellende leerlingen, met of zonder immigratieachtergrond. Een 

divers curriculum kan worden geïntegreerd in de vreemde talen die worden aangeboden 

in de lagere en middelbare school, met inbegrip van geavanceerde themacursussen. Een 

andere mogelijkheid is om af en toe tweetalige assistenten te laten lesgeven in de gewone 

klas. Die concrete toepassing van de aanpak van het intercultureel onderwijs in een school 

biedt betere mogelijkheden om te leren en sociale bruggen te slaan.

Kennis van de moedertaal en de eigen cultuur draagt bij tot het menselijk kapitaal van een 

immigratieland dat beleidsmakers kunnen optimaliseren als een onderdeel van hun doelstel-

lingen voor onderwijs van wereldklasse en concurrentievermogen op de arbeidsmarkt.

„Taalkundige diversiteit in de Portugese school” bevordert de interculturele en meertalige 

bekwaamheid en bestrijdt segregatie door te voorzien in tweetalige Kaapverdisch Creoolse 

en Mandarijnchinese proefscholen die zowel openstaan voor immigranten die moeder- 

taalsprekers van die talen zijn als voor autochtone Portugese leerlingen. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html 

*

http://www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html
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Moedertaalcursussen (en meer bepaald de moedertaalleerkracht) kunnen ook een belangrijke 

bemiddelende rol spelen tussen gezin en school. De organisatie van zulke cursussen kan deel 

uitmaken van de proactieve bijstand van scholen aan ouders om immigrantengezinnen en 

leden van de gemeenschap te mobiliseren. Scholen kunnen educatieve middelen en ruimte 

beschikbaar stellen of programma's subsidiëren die buiten de klas worden aangeboden. 

Het Supplementary Schools Forum in Bristol, Verenigd Koninkrijk, bestaat uit 25 vrijwillige 

gemeenschapsgerichte scholen die extra lessen geven over de eigen moedertaal en cultuur 

evenals over reguliere onderwerpen zoals Engels. Een evaluatie in 2005 stelde vast dat de 

positieve invloed van deze scholen op de schoolprestaties, het zelfrespect en de identiteit 

kon worden verbeterd via een stadsplatform voor optimale methoden van aanpak. Het 

forum heeft een grotere uitwisseling aangemoedigd en partnerschappen tussen gevestigde 

en pas aangekomen gemeenschappen en met reguliere scholen bevorderd.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity 

In Zweden hebben leerlingen die verplicht onderwijs of hoger middelbaar onderwijs volgen 

het recht op moedertaalonderwijs op voorwaarde dat: een van de ouders/voogden of 

beiden een andere moedertaal spreken dan het Zweeds, dat de taal een dagelijkse vorm van 

communicatie is voor de leerling, dat de leerling al een basiskennis van de taal verworven 

heeft en dat hij of zij bereid is om deze taallessen te volgen. De lessen worden gegeven op 

plaatsen waar minstens vijf leerlingen en een leerkracht beschikbaar zijn, waardoor dit de 

gewone praktijk is in scholen met een hoge proportie immigrantenleerlingen en in onafhan-

kelijke scholen met een taalprofiel. Recent onderzoek heeft vastgesteld dat het volgen van 

een moedertaalcursus een positief effect kan hebben op de punten van een kind, op zijn 

zelfbeeld en gevoel van betrokkenheid. Ook zijn de ouders meer betrokken bij het onderwijs, 

zelfs wanneer rekening wordt gehouden met hun inkomen en opleidingsniveau.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Immigrantenleerlingen rolmodellen en mentoren geven 

Mentoren kunnen een waardevolle rol spelen bij het begeleiden van jonge mensen 

tijdens hun onderwijsloopbaan. Jonge professionals met een immigratieachtergrond 

zouden (betaald of op vrijwillige basis) ingezet kunnen worden als hulpleerkrachten 

om immigrantenleerlingen extra steun te geven. Zo zouden immigrantenleerlingen 

niet alleen educatieve steun krijgen, maar ook kennismaken met positieve rolmodellen. 

Dit kan bijzonder waardevol zijn op plaatsen waar etnische gemeenschappen zich in 

twee verschillende groepen splitsen — de laagste klasse en de opkomende elite uit 

de middenklasse. Mentoren die opklimmen op de sociale ladder kunnen inspiratie en 

begeleiding geven aan medestudenten met lagere schoolprestaties. 

http://www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf
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Mentoren vergroten het zelfvertrouwen van immigrantenleerlingen en slaan bruggen met 

rolmodellen uit de opkomende immigrantenelite. 

Het Instituut voor multiculturele ontwikkeling (FORUM) en de Baak (Managementcentrum 

van de werkgeversorganisatie VNO-NCW) bevorderen de persoonlijke coaching van 

hoogopgeleide jonge mensen met een immigratieachtergrond die het laatste stadium 

van hun studies hebben bereikt. Een mentor geeft bijstand bij de ontwikkeling van hun 

persoonlijke competenties en leiderschapskwaliteiten.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html 

Naschoolse bijstand om de prestaties te verbeteren en  
bruggen te slaan

Recreatieve activiteiten, bijvoorbeeld sportevenementen en zomerkampen, kunnen de 

communicatie tussen immigrantenkinderen onderling en tussen autochtone kinderen en 

immigrantenkinderen verbeteren. De ouders van deze kinderen kunnen aangemoedigd 

worden om deel te nemen en, zo mogelijk, te helpen bij de organisatie ervan. De evenementen 

kunnen ook worden georganiseerd in samenwerking met immigrantenorganisaties. 

Naschoolse activiteiten slaan bruggen tussen deelnemende immigranten- en autochtone 

kinderen en de organiserende scholen, ouders en immigrantenverenigingen. 

De Jacobs Foundation in Zwitserland steunt zomerkampen voor tweedetaalleerlingen 

uit immigrantengezinnen. Verschillende methodieken, zoals theateronderwijs, worden 

getest en de resultaten van deelnemers en controlegroepen worden beoordeeld met de 

bedoeling om de kennis te verbeteren en een succesvolle aanpak te verspreiden.

www.jacobsfoundation.org 

Sinds 1991 stelt de „École ouverte” (Open school) in Frankrijk elke woensdag en zaterdag 

en tijdens de schoolvakanties, bijvoorbeeld de zomer- en de wintervakantie, lagere en 

middelbare scholen open voor een hele waaier van culturele activiteiten, vrijetijdsbe-

zigheden, vreemdetaalonderwijs en andere leeractiviteiten. Het programma staat open 

voor alle leerlingen die in stedelijke achterstandswijken wonen en die afkomstig zijn uit een 

kansarme economische en culturele omgeving, waaronder nieuwkomers uit immigranten-

milieus. Kwaliteitsbeoordelingen tonen aan dat het programma een doeltreffende manier 

is om buurtconflicten te bestrijden en de sociale integratie, de schoolomgeving en de 

relaties tussen leerkrachten, ouders en de plaatselijke gemeenschappen te verbeteren. 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm 

*

*

http://www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html
http://www.jacobsfoundation.org
http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm
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Ook in Frankrijk heeft het ministerie voor Nationale Opvoeding sinds september 2008 

„schoolbegeleiding” ingericht, een vrijwillige keuzemogelijkheid in de basisschool en 

de onderbouw van de middelbare school. Tijdens twee uur naschools toezicht kunnen 

leerkrachten leerlingen met hun huiswerk helpen en extra lessen of sport-, kunst- of 

culturele activiteiten aanbieden. 

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

6.3 De overgang naar hoger onderwijs en de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken

Binnen de EU wordt tertiair onderwijs erkend als een cruciale strategie om innovatie, 

productiviteit en groei in een kennisgedreven maatschappij te bevorderen. Het aandeel 

jonge immigranten die een tertiaire opleiding voltooien varieert sterk in de verschillende 

immigrantengemeenschappen. Deze verschillen doen zich doorgaans voor wanneer 

jonge mensen een onderbreking van hun opleiding hebben meegemaakt (wat het geval 

is voor de meeste asielzoekers en vluchtelingen) en/of wanneer ze afkomstig zijn uit 

landen waar minder mensen toegang hebben tot onderwijs waardoor ze niet over de 

opleidingskwalificaties beschikken om door te stromen naar het tertiair onderwijs. De 

verschillen weerspiegelen ook de waarde die door de ouders aan een hogere opleiding 

wordt gehecht.

De overheid, onderwijsinstellingen, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, 

stichtingen en bedrijven uit de particuliere sector kunnen het aantal beurzen en 

programma's verhogen die zij verstrekken aan jonge mensen met talent uit immigranten-

milieus (en hun ouders).

In Frankrijk werden verschillende programma's ontwikkeld om de diversiteit te bevorderen 

in topinstellingen voor hoger onderwijs. De instelling voor de studie van politieke 

wetenschappen „Sciences-Po” heeft via een aangepaste selectieprocedure honderden 

studenten toegelaten (van wie twee derde met een in het buitenland geboren ouder). „Une 

grande école? Pourquoi pas moi?” (Een topschool? Waarom niet voor mij?) is een drie jaar 

durend coachingprogramma opgestart door ESSEC, een school voor bedrijfskunde, dat is 

overgenomen door dertig elitescholen en dat 3 000 studenten heeft bereikt. Soortgelijke 

individuele steun werd gegeven in de technische en bedrijfskundige programma's opgezet 

door de grote Franse telecommunicatiebedrijven via „Cercle Passeport Telecoms”. 

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com

http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html
http://www.sciences-po.fr
http://www.pourquoipasmoi.essec.fr
http://www.passeport-telecoms.com
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Alternatief onderwijs

Jonge mensen die de traditionele onderwijsvormen hebben geweigerd, moeten, als zij hun 

bekwaamheden willen ontwikkelen, terechtkunnen bij een alternatief dat zij aantrekkelijk 

en relevant vinden. Onderwijs dat bestaat uit modules die inspelen op de behoeften, dat 

praktijkgericht is en dat vertrouwen stelt in moderne technologie is veel aantrekkelijker 

voor jonge mensen. „Tweedekansscholen“ zijn bijvoorbeeld bedoeld om jonge, uitgesloten 

mensen die niet beschikken over de vaardigheden en kwalificaties om door te stromen 

naar hogere opleiding of naar de arbeidsmarkt nieuwe mogelijkheden voor opleiding en 

ontwikkeling te bieden. 

Beroepsonderwijs en -opleiding

De Agenda van Lissabon voor oktober 2000 wil dat de EU de meest dynamische en 

concurrerende kenniseconomie ter wereld wordt. Daartoe moet onder meer het aantal 

jonge mensen die het hoger middelbaar onderwijs afmaken toenemen. Hoger onderwijs 

wordt gezien als het meest wenselijke traject om de nodige vaardigheden voor een 

kennismaatschappij te verwerven. Terwijl alles in het werk kan worden gesteld om ervoor te 

zorgen dat jonge immigranten de competenties verwerven om het middelbaar onderwijs 

met succes af te ronden, is beroepsonderwijs en -opleiding een secundaire mogelijkheid 

voor degenen die, ondanks steun, wellicht niet zullen slagen in het hoger middelbaar 

onderwijs en de school verlaten met zeer beperkte vooruitzichten.

Immigranten zijn ondervertegenwoordigd in het voortgezet onderwijs en het percentage 

schoolverlaters in deze groep is hoog. Motiveringsprogramma's die immigranten informatie 

verstrekken over de beschikbare cursussen zijn soms ondoeltreffend of onbestaande, 

cursussen zijn mogelijk slecht aangepast aan de andere onderwijsachtergrond, de andere 

culturele en/of taalkundige achtergrond van immigranten. Cursussen zijn soms niet soepel 

genoeg gestructureerd om ervoor te zorgen dat de leerlingen een evenwicht vinden tussen 

de verplichtingen die ze hebben tegenover hun gezin en tegenover hun werk. Acties 

die deze obstakels overwinnen zullen jonge immigranten aanmoedigen om voortgezet 

onderwijs te volgen en zullen schoolverlaters of mensen die hun hogere studies hebben 

opgegeven ertoe aanzetten om de draad weer op te nemen. 

De campagne van het Deense ministerie voor Integratie, „We hebben alle jongeren nodig”, 

wil meer jonge immigranten aanmoedigen om een beroepsopleiding aan te vatten en te 

voltooien. De campagne omvat een taakgroep die scholen voor beroepsopleiding helpt bij 

het ontplooien van initiatieven om het uitvalpercentage bij immigranten te verlagen en die 

optimale methoden van aanpak stimuleert. 

www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/ 

English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
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Voorts streeft het Deense beleid „Een nieuwe kans voor iedereen” ernaar om werklozen 

uit etnische minderheden op te nemen in de arbeidsmarkt. Dit beleid omvat verplichte 

deelname aan algemene opleiding of beroepsopleiding voor alle jonge uitkeringsgerech-

tigden. Speciale programma's geven bijstand aan jongeren onder de 25 die nog geen 

jeugdonderwijsprogramma hebben doorlopen. De programma's geven jonge mensen ook 

de kwalificaties die ze nodig hebben om een beroepsopleiding af te maken.

www.nychance.dk 

Het PALMS-project bracht een netwerk van 250 deskundigen en maatschappelijk werkers 

uit Italiaanse gemeenten tot stand die trajecten voor de integratie en opname in de 

arbeidsmarkt ontwikkelen voor alleenstaande minderjarigen zodat ze recht hebben om 

een verblijfsvergunning aan te vragen zodra ze 18 worden. Er werden individuele trajecten 

uitgetekend voor 260 alleenstaande minderjarigen, onder wie er 179 stage mochten lopen, 

157 een beurs kregen en 110 de nodige baan vonden aan het einde van de opleiding. 

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm 

Leerlingen van de eerste en tweede generatie kunnen meer benadeeld zijn dan hun 

autochtone collega's wanneer ze voor het eerst solliciteren door de sociaaleconomische 

situatie van hun gezin, hun zwakkere sociale netwerken en onvoldoende kennis van het 

reilen en zeilen op de arbeidsmarkt. Bovendien mogen we ook discriminerende aanwer-

vingspraktijken niet over het hoofd zien. 

Een vroege intrede op de arbeidsmarkt aanmoedigen

Tijdens aanwervingsprocedures zijn werkgevers geneigd om meer belang te hechten aan de 

werkervaring van een immigrant in het gastland, dan aan vorige werkervaringen/opleiding in 

het buitenland of dan aan getuigschriften van deelname aan taalcursussen in het gastland. 

Contracten die werk- en leermogelijkheden combineren geven leerlingen de kans om 

vaardigheden te verwerven in verband met werk, taal en andere intermenselijke vaardigheden 

en helpen hen om hun eigen potentieel en de waarde van hun werk te zien. Beroepsgerichte 

taalopleiding en taalopleiding op het werk worden aanbevolen om ervoor te zorgen dat het 

taalonderwijs van het gastland voor jonge immigranten niet overdagig en vruchteloos wordt. 

Praktijkprogramma's kunnen ook nuttig zijn voor degenen die in het buitenland reeds werk-/

opleidingservaring hebben opgedaan maar een aanvullend diploma nodig hebben.

Het aantal jonge immigranten in leerwerktrajecten en ander werkervaringsprogramma's 

verhogen is een strategie om de jongerenwerkloosheid aan te pakken. Naast nevenmaat- 

regelen zijn er ook strategieën nodig die meer jonge immigranten aanmoedigen om 

beroepsopleiding te volgen. Het succes van leerwerkbanen hangt af van de kwaliteit van 

de samenwerking met de bedrijven die de betrekkingen openstellen. De overheid kan 

de vacatures voor zulke banen doorlichten en officieel bevestigen welke taalkennis en 

http://www.nychance.dk
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm
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bekwaamheden nodig zijn om de functie in kwestie uit te oefenen. De overheid kan ook 

tussenbeide komen om te garanderen dat de leerwerkbanen die overeengekomen zijn tussen 

scholen, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en diverse soorten werkgevers 

van goede kwaliteit zijn en dat de uitvoering naar behoren verloopt. Kleine en middelgrote 

ondernemingen (KMO's) zijn als werkgeversgroep bijzonder moeilijk te bereiken. 

Vroegtijdige werkervaring dankzij werkervaringsplaatsen en leerwerkbanen met kwaliteitsborging 

blijkt zeer belangrijk te zijn voor de resultaten van jonge immigranten op de arbeidsmarkt. 

Oostenrijk en Duitsland beschikken over stelsels voor vroegtijdige en goed gevestigde 

werkervaringsplaatsen met een respectabele duur die leiden tot een diploma en een 

individuele werkervaring op het cv. Het TIES-onderzoeksproject stelde vast dat Turkse 

immigranten van de tweede generatie in deze landen beter toegerust waren om zich 

op de arbeidsmarkt te begeven, dat ze minder te lijden hadden onder discriminerende 

aanwervingspraktijken, en betere resultaten boekten op het gebied van tewerkstelling dan 

in landen waar geen leerlingenstelsel bestaat.

www.tiesproject.eu 

De stad Wenen heeft het aantal leerlingen met een migrantenachtergrond kunnen optrekken 

door middel van meertalige folders en websiteadvertenties. Alle stagiairs ontvangen 

informatie over diversiteit en vullen een module over intercultureel onderwijs in.

Het Nederlandse Step2Work-programma helpt niet-gespecialiseerde schoolverlaters om 

zich op de arbeidsmarkt te begeven door een werkervaringsplaats te financieren waar 

de jongere een jaar lang werkt waarna de werkgever een gewone arbeidsovereenkomst 

dient te onderhandelen. Tijdens dit leerwerktraject biedt het project de deelnemers een 

voorbereidende cursus en praktijkbegeleiding. Het eerste jaar behaalde het project zijn 

doelstellingen: 102 van de 120 deelnemers kregen een arbeidsovereenkomst, er was een 

groep adviseurs opgeleid en het opleidingscurriculum was getest.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf 

Het project „Netwerk voor beroepsopleiding — opleiding door buitenlandse ondernemers” 

in Mannheim, Duitsland, pakt twee problemen aan, namelijk schoolverlaters met een 

immigratieachtergrond die geen leerwerkbaan vinden en de beperkte capaciteit van 

ondernemers met een migrantenachtergrond om zulke banen aan te bieden. Het project 

bevordert de schepping van nieuwe leerwerkbanen in de sectoren handel en gastronomie 

en biedt aanvullende opleidingen over interculturele competenties en meertaligheid. Er 

nemen 120 migrantenondernemers aan deel en hun aantal groeit met 12-15 per jaar. 80 % 

van de deelnemers werd uiteindelijk vast in dienst genomen door het bedrijf, terwijl de rest 

ander werk vond of een hogere opleiding ging volgen.

*

http://www.tiesproject.eu
http://www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag Step2Work_tcm164-66002.pdf
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Positieve actie

De overheid en bedrijven uit de particuliere sector kunnen gedragscodes onderschrijven 

waarbij ze zich aan bepaalde criteria houden betreffende het respecteren van de diversiteit 

tijdens aanwervingsprocedures. Wettelijke verplichtingen om gelijkheid en diversiteit te 

bevorderen kunnen van de openbare sector worden geëist, maar ook van bedrijven die 

overheidsopdrachten uitvoeren of die leningen, subsidies of andere voordelen ontvangen van 

de overheid. Voor kleine en middelgrote ondernemingen die bijzonder moeilijk te bereiken 

zijn, zijn rechtstreekse loonsubsidies van de overheid of fiscale voordelen zeer doeltreffend 

gebleken om de aanwerving te bevorderen van mensen die traditioneel benadeeld zijn op 

de arbeidsmarkt (jonge immigranten, langdurig werklozen, mensen met een handicap enz.). 

In het kader van het Belgische „Rosetta-plan” ontvangen werkgevers een terugbetaling 

van hun socialezekerheidsbijdragen als minstens 3 % van hun personeelsbestand bestaat 

uit jongeren, waarbij kinderen van immigranten dubbel worden gewogen.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf 

Het beleid toesnijden op de behoeften van jonge immigranten

De Europese tewerkstellingrichtlijnen die de gemeenschappelijke prioriteiten voor het 

nationale tewerkstellingsbeleid van de lidstaten vormen, bevelen aan dat de lidstaten 

een reeks maatregelen uitvoeren die garanderen dat alle jongeren een opleiding of een 

baan krijgen. Strategieën worden toegesneden op de specifieke behoeften van bepaalde 

groepen immigrantenjongeren met zwakke resultaten op de arbeidsmarkt. 

Onderwijs- en integratiebeleidsmakers hebben programma's ontwikkeld die leerlingen 

helpen bij de voorbereiding op hun eerste baan, het bemachtigen of zelfs het scheppen 

van hun eerste baan in een loopbaan die overeenstemt met hun vaardigheden en ambities. 

De resultaten die worden voorgesteld aan deelnemers van deze programma's gaan van 

het krijgen van zelfvertrouwen, het aanleren van „intermenselijke” vaardigheden voor de 

arbeidsmarkt, de aansluiting op professionele ondersteuningsnetwerken, het verwerven 

van diploma's tot het geselecteerd worden voor een leerwerkbaan of een gewone baan. 

De bedoeling is dat deze programma's een positieve weerslag hebben op de sociaalecono-

mische insluiting van jonge immigranten en dat ze zichtbaar maken wat jonge immigranten 

kunnen en wat ze bijgedragen hebben tot het economische leven. 

Veel jonge immigranten wie geen werk hebben of geen opleiding volgen doen hun 

voordeel met emancipatieactiviteiten die hun het elan en de middelen verschaffen om te 

veranderen, het geloof dat verandering mogelijk is en de vaardigheden om die verandering 

te realiseren. „Burgercentra” kunnen de middelen krijgen om jonge mensen te voorzien 

van toegang tot informatie, het internet, taalcursussen en „opleidingen in intermenselijke 

vaardigheden”. 

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf


164 Handboek over integratie

Immigrantenjongeren, onderwijs en de arbeidsmarkt

$

Z

$

Z

Programma's kunnen de „intermenselijke vaardigheden” van leerlingen verhogen zodat 

hun vooruitzichten op een eerste baan verbeteren, door meer mogelijkheden aan te bieden 

voor informeel leren zoals voorlichtingscentra, opleidingen, begeleiding door mentoren en 

toegang tot netwerken. 

De Duitse „Jugendmigrationsdienste” (JMD) is een integratiedienst die gericht is op 

jongeren met een migratieachtergrond. Er zijn in totaal 360 JMD's die trachten de kansen 

van jonge mensen op succesvolle integratie met betrekking tot taal, school en onderwijs 

te verbeteren en die de overgang naar de arbeidsmarkt willen vergemakkelijken door 

individueel advies en begeleiding te geven, groepsessies en maatschappelijke adviesver-

lening te organiseren en netwerkmogelijkheden aan te bieden.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie 

Creatieve manieren om immigrantenjongeren en gezinnen te betrekken

Als leerlingen en partners het project kiezen in plaats van dat het project de leerlingen 

en partners kiest, is de betrokkenheid groter. Deze programma's stellen alles in het werk 

om munt te slaan uit de lokale context. Ze helpen immigrantenleerlingen om hun eigen 

diagnose te stellen van hun formele en niet-formele opleiding en van de werkmogelijkheden 

rondom hen. Platforms voor dialoog met immigrantenorganisaties en -gemeenschappen, 

meer in het bijzonder met jongerenvertegenwoordigers, kunnen nuttig zijn om obstakels 

naar de arbeidsmarkt op te sporen en strategieën te bedenken om deze te overwinnen. 

Arbeidsbemiddelingsdiensten moeten op de cultuur worden afgestemd. Vlot toegankelijke 

informatie kan beschikbaar worden gesteld via vertaalde documentatie en webpagina's 

en door de diensten van tolken of tweetalig personeel aan te bieden. Jonge immigranten 

kunnen worden bereikt via moderne communicatietechnologieën zoals interactieve 

websites en elektronische media. Talloze voorbeelden gaan van huisbezoeken en hotlines 

tot jobbeurzen, aanwervingscampagnes en zelfs publiciteitsstunts. 

Het Oostenrijkse EQUAL Development Partnership „Join In” organiseerde een tournee 

doorheen Tirol met een informatiecampagne, ministages, onderwijs- en jobbeurzen en 

workshops. Leden van de doelgroep werden opgeleid als interculturele mentor voor het 

project en bleken doeltreffender aan te werven dan het autochtone Oostenrijkse personeel. 

Het regionale arbeidsbureau kreeg richtlijnen om zijn gebruikersgegevens te herzien en 

ook „migrantenachtergrond” op te nemen. Daardoor kon de doeltreffendheid van actuele 

aanbiedingen voor deze groepen worden herbeoordeeld met als gevolg dat het bureau nu 

bredere motiveringsprojecten uitvoert bij deze groepen en buiten de stedelijke gebieden. 

www.join-in.at 

*

http://www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie
http://www.join-in.at
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„Agenda X — Jongeren in een multiculturele samenleving” is een project door en voor 

jongeren. Verschillende activiteiten brengen autochtone jongeren en jongeren van 

minderheden die zich op de arbeidsmarkt begeven samen. Een daarvan, en wel de grootste 

activiteit is de tewerkstellingscursus „Jobb X”. Honderden 15- tot 26-jarigen hebben hieraan 

deelgenomen en de slaagkans om een baan te vinden net na het programma is 80 % — 

beduidend hoger dan voor jongeren die de standaardcursussen van de Noorse dienst voor 

arbeid en welzijn hebben gevolgd. De redenen voor de relatieve superioriteit van Jobb 

X zijn de gerichtheid op reële bekwaamheden, individuele sterke punten en een groter 

aantal leerkrachten per leerling.

www.agendax.no 

In heel Europa worden door kleinschalige initiatieven informatie- en communicatie-

technologieën (ICT) gebruikt om jonge immigranten op te leiden door interculturele en 

aangepaste leermogelijkheden beschikbaar te stellen en alfabetisering, taalvaardigheid, 

kennis van specifieke onderwerpen, digitale en mediavaardigheden bij te brengen die 

uitzicht geven op een baan. De dynamische eigenschappen van ICT en multimedia spreken 

jongeren aan en betrekken hen (opnieuw) bij een leeromgeving die interactiever is en die 

beter is aangepast aan hun specifieke behoeften. Zo kunnen studenten leren zonder dat 

ze de vreemde taal nodig hebben, met behulp van pictogrammen of vertalingen naar 

hun moedertaal. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden moeten ze wel 

beschikken over toegang tot computers en minimale digitale vaardigheden.

„Escolhas” (Keuzes) in Portugal is een bottom-upprogramma dat sinds 2001 121 projecten 

heeft gefinancierd en gesteund. Ze zijn gebaseerd op de diagnose van plaatselijke 

verenigingen over de manier waarop het opleidingsniveau en de slaagkansen op de 

arbeidsmarkt kunnen worden verbeterd van risicojongeren van allerlei leeftijden die 

wonen in achterstandswijken, voornamelijk immigrantenkinderen. Sinds 2006 hebben 

110 lokaal gevestigde „Digitale insluitingscentra” (CID@NET) 27 000 gebruikers gratis 

internettoegang verschaft om een baan te zoeken en gediversifieerde ondersteuningsac-

tiviteiten aangeboden. Zo werd er bijvoorbeeld een opleidingscurriculum in verband met 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt ontwikkeld in het lesprogramma Digital Literacy van 

Microsoft. 

www.programaescolhas.pt 

Het LIFT-project in Hamburg streefde ernaar om de taalvaardigheid en interculturele 

competentie van migrantenleerlingen te ontwikkelen en uit te breiden en bekwaamde 

hen daartoe ook in het gebruik van nieuwe media. Het programma was gericht op 12- tot 

16-jarige jongeren uit migrantenmilieus die uit hun rechten waren ontzet en gaf deze 

doelgroep een online leeromgeving met toegang tot studiemodules en spelletjes op het 

internet.

http://www.agendax.no/
http://www.programaescolhas.pt/
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Meer praktijkvoorbeelden vindt u in het IPTS-rapport van 2008, Overview of Digital Support 

Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the EU-27, 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

Mentor en rolmodellen

Rolmodellen zijn voor andere jonge mensen het bewijs dat het mogelijk is om te slagen in 

een opleiding en succes te hebben op de arbeidsmarkt. Individuele mentoren kunnen niet 

alleen jonge immigranten bezielen, maar hun ook gerichte coaching en begeleiding geven. 

Programma's kunnen leerlingen met een kansarme achtergrond koppelen met vrijwilligers 

(werknemers of gepensioneerden) in een bepaald beroep of met gediplomeerde 

jobcoaches. Rolmodellen met een soortgelijke achtergrond zijn bijzonder succesvolle 

mentoren, rekruteerders en projectmanagers gebleken voor deze programma's. Wanneer 

mentoren openstaande vacatures aanbieden aan succesvolle deelnemers behalen deze 

programma's hun algemene doel, namelijk jonge immigranten helpen om een loopbaan te 

beginnen die overeenstemt met hun unieke combinatie van vaardigheden en ervaring.

In het Belgische „Work-Up”-project geven adviseurs op het terrein met een immigra-

tieachtergrond individuele begeleiding aan jonge, werkloze collega's. Ze slaan een 

brug tussen werkzoekenden en arbeidsbemiddelingsbureaus van de overheid door de 

specifieke problemen te inventariseren waarmee hun collega's worden geconfronteerd en 

verbeteringen van de dienstverlening voor te stellen. Immigrantenverenigingen die aan 

het project deelnemen, geven aanvullend advies en opleidingen die niet door de arbeids-

bemiddelingsbureaus van de overheid worden verstrekt.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf 

Het Duitse EQUAL-project SpraKuM richtte de „Diplomering voor taal- en cultuurbemid-

delaars” in die opleiding verschaft en loopbaanmogelijkheden biedt aan jonge migranten, 

vluchtelingen en asielzoekers die als bemiddelaar willen optreden bij de verbetering van 

basisdiensten en van de gezondheidstoestand en maatschappelijke situatie van de meer 

kwetsbare immigranten.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-

transkom_en.cfm 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
http://www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
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Netwerken uitbreiden

Veel mensen vinden een baan via hun sociale netwerken. Jonge immigranten hebben 

doorgaans minder ontwikkelde netwerken dan autochtonen en dat geeft hun een 

achterstand. De overheid, het maatschappelijk middenveld, onderwijsinstellingen en 

ondernemingen uit de particuliere sector kunnen allemaal een rol spelen in het opbouwen 

van netwerken. Werkgevers die actief zijn in sectoren waar aanwerving via informele 

netwerken de gangbare praktijk is, kunnen bijvoorbeeld gerichte introductieprogramma's 

aanbieden. „Nationale talentenpools” bieden een platform om werkzoekenden in contact 

te brengen met mogelijke werkgevers en voor het aanbieden van mogelijkheden om de 

cv's van deze jongeren te verbeteren. 

„Van de bank naar de grasmat” is een project van Brøndby IF, een van de grootste Deense 

voetbalclubs, in samenwerking met de gemeente Brøndby en het ministerie van Integratie. 

Het doel van het project is contacten tot stand te brengen tussen jongeren met een 

migratieachtergrond en het netwerk van ongeveer 350 bedrijven die de club sponsoren. 

Sinds 2003 hebben meer dan 130 jongeren met een migratieachtergrond een stageplaats 

of vast werk gekregen.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211 

Als vrijwilliger werken en deelnemen aan jongerennetwerken kan de competenties van jonge 

immigranten verbeteren, hun netwerken ontwikkelen en hun zelfvertrouwen vergroten. 

Jonge immigranten in het middelbaar onderwijs kunnen ook worden aangemoedigd om 

tijdens de schoolvakanties of in hun vrije tijd aan de slag te gaan als werkstudent aangezien 

dit waardevolle ervaring op de arbeidsmarkt oplevert, hun taalvaardigheid kan verbeteren 

en hun sociale en intermenselijke vaardigheden kan ontwikkelen. 

Het Nederlandse EQUAL-project „Catch the Coach to Be” pakt de sociale problemen van 

jonge immigranten aan door hen aan te moedigen om zelf jongerenwerkers te worden. 

Het project omvat de ontwikkeling en uitvoering van opleidingprogramma's, praktische 

coaching, de versterking van het multiculturele karakter van jongerenwerk, de verhoging 

van het aantal leerwerkbanen door contact op te nemen met werkgevers en de ontwikkeling 

en uitvoering van een multimediale leermethode.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88 

http://brondby.com/article.asp?aid=51211
http://www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88
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$

Z

Z

Indirecte discriminatie op grond van herkomst en sociale  
omstandigheden overwinnen 

Afhankelijk van de plaatselijke toestand is het mogelijk dat jonge immigranten 

onevenredig hoog aanwezig zijn in economisch achtergestelde wijken waar de kans groter 

is dat de bewoners in sociale woningen gehuisvest zijn, werkloos zijn, slecht opgeleid zijn, 

betrokken zijn bij criminele activiteiten of kampen met mentale gezondheidsproblemen 

zoals depressie. In die gevallen is het onwaarschijnlijk dat de winkels in die wijk floreren; 

mogelijk zijn er slechte verbindingen met het (openbaar) vervoer en zijn er weinig kansen 

op werk. De kansen voor jonge mensen die in zulke economisch en sociaal achtergestelde 

wijken opgroeien zijn veel beperkter. De lokale overheid zou werkgevers die actief zijn 

buiten de gesegregeerde buurten en achterstandswijken moeten aanmoedigen om jonge 

mensen uit die buurten in dienst te nemen en, zo nodig, een aantal stageplaatsen voor 

deze jongeren te reserveren. 

Het Zweedse project „Lugna Gatan” (Rustige straat) streeft naar de herintegratie van 

jongeren die geconfronteerd worden met sociale uitsluiting in de achterstandswijken 

van verschillende steden. Na een opleiding van drie maanden worden jongeren in dienst 

genomen als rolmodel om contact te leggen met andere jongeren in hun wijk. Verschillende 

honderden werkloze jongeren werden aan opleiding en werk geholpen en duizenden 

anderen hebben als vrijwilliger gewerkt. De grote meerderheid van de jongeren die voor 

het project werken of gewerkt hebben, zijn nu voltijds aan het werk of aan het studeren.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf 

De „Zones franches urbaines” (Ondernemingsgebieden) in Frankrijk is een programma dat 

de economische activiteit een stimulans wil geven, de werkloosheid wil terugdringen en de 

fysieke en sociale herleving wil bevorderen in buurten met een groot aantal schoolverlaters, 

door de economische prikkels voor particuliere ondernemingen te verbeteren. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf
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Conclusies

1. Bredere maatschappelijke voorwaarden die worden geregeld door verschillende 

beleidsmaatregelen, onder meer op het vlak van immigratie, huisvesting, sociale 

zaken en werkgelegenheid, kunnen een doeltreffend onderwijsbeleid vergemak-

kelijken of belemmeren. 

2. Immigrantenleerlingen slagen vaak in onderwijsstelsels met minder schooltypes, een 

latere selectie voor de groepering volgens bekwaamheid en een objectieve analyse, 

ook voor bijzondere behoeften.

3. Strenge, eenvormige normen voor de beoordeling van eerdere scholing en 

introductieprogramma's zorgen ervoor dat nieuwkomers op het juiste niveau van het 

onderwijsstelsel terechtkomen. 

4. Duurzame ondersteuning helpt immigrantenleerlingen om hun achterstand zo snel 

en kortstondig mogelijk in te halen. Deze cursussen hebben baat bij goed gevestigde 

en regelmatig beoordeelde kwaliteitsnormen voor het aanleren van een tweede 

taal en nauwe samenwerking tussen de leerkrachten betreffende het aanleren van 

geïntegreerde inhoud.

5. Meer leerkrachten van goede kwaliteit in dienst nemen is een van de meest 

doeltreffende benaderingen om het opleidingsniveau te verbeteren, vooral van 

leerlingen met een immigratieachtergrond of een kansarme achtergrond. De toename 

van het aantal leerkrachten met een immigratieachtergrond en/of met een opleiding 

in intercultureel onderwijs verbetert het opleidingsniveau van de leerlingen, de 

verwachtingen van de leerkrachten en de algehele kwaliteit van de leeromgeving.

6. De volledige implementatie van intercultureel onderwijs in het curriculum, het 

lesmateriaal en buitenschoolse activiteiten vergroot het bewustzijn van autochtone 

leerlingen en het vertrouwen van immigrantenleerlingen. 

7. Actieve motiveringsstrategieën voor immigrantenouders en ouders uit kansarme 

milieus, en vrijwillig voortgezette volwassenenonderwijsprogramma's voor iedereen, 

leveren een grotere opkomst en betere schoolresultaten op en vergroten de 

participatie van ouders aan schoolgebeurtenissen en -activiteiten. 

8. Kennis van de moedertaal en de eigen cultuur draagt bij tot het menselijk kapitaal van 

een immigratieland dat beleidsmakers kunnen optimaliseren als een onderdeel van 

hun doelstellingen voor onderwijs van wereldklasse en concurrentievermogen op de 

arbeidsmarkt.

9. Mentoren vergroten het zelfvertrouwen van immigrantenleerlingen en slaan bruggen 

met rolmodellen uit de opkomende immigrantenelite. 
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10. Naschoolse activiteiten slaan bruggen tussen deelnemende immigranten- en autochtone 

kinderen en de organiserende scholen, ouders en immigrantenverenigingen. 

11. Vroegtijdige werkervaring dankzij werkervaringsplaatsen en leerwerkbanen 

met kwaliteitsborging blijkt zeer belangrijk te zijn voor de resultaten van jonge 

immigranten op de arbeidsmarkt. 

12. Programma's kunnen de „intermenselijke vaardigheden” van leerlingen verhogen 

zodat hun vooruitzichten op een eerste baan verbeteren, door meer mogelijkheden 

aan te bieden voor informeel leren zoals voorlichtingscentra, opleidingen, begeleiding 

door mentoren en toegang tot netwerken. 
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Bijlage I —  
De gemeenschappelijke  
basisbeginselen voor  
het integratiebeleid van  
de Europese Unie
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1. Integratie is een dynamisch tweerichtingsproces van wederzijdse aanpassing door 

alle immigranten en ingezetenen van de lidstaten.

2. Integratie impliceert eerbied voor de fundamentele waarden van de Europese Unie.

3. Werkgelegenheid is een cruciaal onderdeel van het integratieproces en het is van 

essentieel belang voor de participatie van immigranten, voor de bijdrage van 

immigranten aan de samenleving in het gastland, en voor het zichtbaar maken van 

deze bijdragen.

4. Basiskennis van de taal, de geschiedenis en de instellingen van de gastsamenleving 

is onontbeerlijk voor integratie; immigranten in staat stellen deze basiskennis te 

verwerven, is essentieel voor een succesvolle integratie.

5. Inspanningen op onderwijsgebied zijn van essentieel belang om immigranten, en met 

name hun nakomelingen, voor te bereiden om succesvollere en actievere deelnemers 

aan de samenleving te worden.

6. Niet-discriminerende toegang van immigranten tot de instellingen, alsook tot 

openbare en particuliere goederen en diensten, op voet van gelijkheid met nationale 

onderdanen is een essentiële grondslag voor een betere integratie.

7. Frequente omgang tussen immigranten en burgers van de lidstaten is een 

fundamenteel mechanisme voor integratie. Gemeenschappelijke fora, interculturele 

dialoog, onderricht over immigranten en immigrantenculturen, en het bevorderen 

van de levensomstandigheden in het stadsmilieu versterken de interactie tussen 

immigranten en burgers van de lidstaten.

8. Het beleven, respectievelijk belijden van diverse culturen en religies is gewaarborgd 

krachtens het Handvest van de grondrechten en dient gevrijwaard te worden, tenzij de 

praktijk in dezen botst met andere onschendbare Europese rechten of met nationaal 

recht.

9. De deelname van immigranten aan het democratisch proces en de opstelling van 

integratiebeleid en -maatregelen, met name op lokaal niveau, ondersteunt hun 

integratie.

10. Het opnemen van integratiebeleid en -maatregelen in alle betrokken beleidssectoren 

en bestuursniveaus vormt een belangrijke overweging bij de totstandkoming en de 

uitvoering van het overheidsbeleid.

11. Het ontwikkelen van duidelijke doelstellingen, indicatoren en evaluatiemechanismen 

is noodzakelijk voor bijstelling van het beleid, evaluatie van de vorderingen bij de 

integratie, en voor een doeltreffende informatie-uitwisseling.
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Bijlage II — 
Toetsingsinstrument voor integratie
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De bijlagen van de eerste en tweede uitgave van het handboek stelden methoden voor 
om het beleid om te zetten in programma's en om de resultaten van de activiteiten 
van de uitvoerders door de beleidsmakers te laten vertalen in nieuwe initiatieven. 
Deze bijlage geeft beleidsmakers en uitvoerders die van en met elkaar willen leren 
een instrument om hun werkwijzen, normen en dienstverlening systematisch en 
onafgebroken te verbeteren.

Elke betrokkene die zichzelf beschouwt als een integratieactor (beleidsmakers, dienst-

verleners, actoren uit het maatschappelijk middenveld) kan zijn werk toetsen aan dat 

van anderen, op basis van een gemeenschappelijke opdracht, reeks doelstellingen en 

activiteiten. 

De methode achter de toetsing is de vergelijkende analyse van en door uitvoerders. 

Fundamenteel voor het succes ervan is de bereidheid van de deelnemers om samen te leren 

en om van elkaar te leren. Tijdens dit proces inventariseren de deelnemers het volgende:

belangrijke gebieden die vatbaar zijn voor verbetering;•	

relevante internationale juridische en professionele normen;•	

optimale methoden van aanpak die voldoen aan die normen en factoren die cruciaal •	

zijn om die normen te behalen;

lessen die van de ene situatie naar de andere kunnen worden overgebracht, wat leidt tot •	

aanpassingen van het eigen beleid en de eigen methoden van aanpak.

Hieronder vindt u een toetsingsinstrument dat door een integratieactor kan worden 

gebruikt om een toetsing uit te voeren en op die manier lering te trekken uit het eigen 

beleid en de eigen methoden van aanpak en deze te verbeteren. De deelnemers werken 

deze controlelijst samen af voor elk van de vier afzonderlijke stadia en de verschillende 

stappen van de toetsing.

Planning

Onderwerp: •	 integratie is een proces met veel dimensies: Welk specifiek gebied wordt 

door uw werk bestreken?

Een werkdefinitie van het proces opstellen: •	 uiteenlopende integratiebegrippen 

of -modellen kunnen samenwerking en vergelijkende analyse in de weg staan. Hoe 

dragen de werkzaamheden van uw organisatie bij tot het welzijn op de lange termijn 

en de convergentie van maatschappelijke resultaten voor alle leden van een diverse 

samenleving? Bevordert uw werk actieve participatie, de verwerving van vaardigheden 

en competenties, of institutionele openheid en culturele veranderingen?
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Potentiële deelnemers zoeken: •	 van en met wie wilt u samen leren? Zou u een 

partnerschap sluiten met organisaties met soortgelijke activiteiten, maar in andere 

steden of landen? Of leert u liever van organisaties met een soortgelijke doelstelling, 

maar met activiteiten in verschillende sectoren? 

De toetsingsstructuur opzetten: •	 het leiderschap van de organisatie toont zijn 

bereidheid om de toetsing uit te voeren en wijst voldoende middelen toe. Welke 

methodiek, welk engagementsprotocol en welke gedragscode zullen de deelnemers 

toepassen?

Onderzoek

Bepalen wie er rechtstreeks voordeel heeft: •	 de diversiteit die in Europa bestaat, wordt 

vergroot door de aankomst van immigranten, die zelf diverse achtergronden hebben. 

Welke leden van een diverse samenleving doen rechtstreeks hun voordeel met uw integra-

tiewerkzaamheden? Zijn de begunstigden specifieke categorieën van immigranten, 

verschillende generaties, het grote publiek, openbare instellingen, enzovoort?

Gezaghebbende bronnen inventariseren: •	 aangezien het zoeken naar vergelijkbare 

gegevens bemoeilijkt kan worden door lacunes in de nationale en internationale 

gegevensverzameling, zijn de beste middelen voor de toetsing soms de middelen 

waarover u zelf beschikt. Welke bronnen zijn er beschikbaar voor uitgesplitste, 

vergelijkbare gegevens over de begunstigden?

Gegevens verzamelen en de hindernissen waarmee uw begunstigden geconfronteerd•	  
worden, in kaart brengen: welke problemen hebben volgens uw begunstigden in uw 

werkdomein de meest negatieve invloed op hun welzijn voor de lange termijn? Als u geen 

informatie hebt over hun ervaringen, welke problemen stellen uitvoerders het vaakst met 

eigen ogen vast en over welke problemen horen ze het vaakst?

De hindernissen omzetten in gebieden die vatbaar zijn voor verbetering: •	 welke 

duidelijke en actiegerichte doelstellingen zou uw organisatie kunnen bepalen om deze 

hindernissen uit de weg te ruimen en de integratie verder te vergemakkelijken?

De beleidsmaatregelen in kaart brengen: •	 welke goederen, diensten en beleids- 

maatregelen verschaffen organisaties om deze voor verbetering vatbare gebieden aan 

te pakken?

Analyse

Retrospectieve en prospectieve effectbeoordelingen uitvoeren: •	 welke invloed 

hebben uw werkzaamheden in het verleden uitgeoefend op deze voor verbetering 

vatbare gebieden in uw situatie? Welke werkende alternatieven zouden uw invloed in 

de toekomst kunnen verbeteren?
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Normering: •	 welke internationale juridische normen of beroepsnormen gelden er voor 

uw werkveld? 

De optimale methode van aanpak zoeken en bestuderen: •	 welke methoden van 

aanpak kunt u vinden die het beste beantwoorden aan de diverse criteria die in deze 

normen tot uiting komen?

Onderzoek van die methoden van aanpak en organisaties: •	 technieken gaan van de 

eenvoudige studie van openbaar beschikbare informatie tot teambezoeken, seminars 

en meer geavanceerde werkwijzen zoals collegiale toetsing, uitwisseling en leerpart-

nerschappen. Hoe heeft een andere organisatie deze normen aangewend om de 

methode van aanpak te bepalen? Voor welke „volgende stappen” in de uitvoering moet 

u uitkijken? Welke factoren verklaren hun succes?

Uitvoering

Het beleid en de methode van aanpak verbeteren: •	 nieuwe maatregelen aannemen 

om de kloof tussen de huidige methode van aanpak en de optimale methode van aanpak 

te dichten of kleiner te maken. Hoe kunnen uw methoden van aanpak beantwoorden 

aan die normen en ze zelfs overtreffen?

De bijbehorende gezamenlijke indicatoren, doelstellingen en referentiepunten •	
overeenkomen: hoe kunnen uw voor verbetering vatbare gebieden omgezet worden 

in maatstaven en metingen aan de hand waarvan de bijdrage van uw werk tot de 

algemene integratie wordt beoordeeld?

Het toetsingsproces rapporteren, herzien en aanpassen: •	 hoe kan dit proces na 

verloop van tijd worden verbeterd om uw prestaties op dit gebied voortdurend te 

verbeteren of om nieuwe onderwerpen aan te pakken?
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Bijlage III —  
Nationale contactpunten voor integratie
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Oostenrijk
Oostenrijks Integratiefonds (Österreichischer Integrationsfonds) 

Schlachthausgasse 30, 1030 Wenen, OOSTENRIJK

Fax +43 17101203591

België
Kabinet van de vice-eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen

Kunstlaan 7, 1210  Brussel, BELGIË 

Fax +32 22202067

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Koningsstraat 138, 1000 Brussel, BELGIË

Fax +32 22123030

Bulgarije
Ministerie van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (Министерство на труда и социалната 

политика) — 

Directoraat Vrij verkeer van personen, migratie en integratie

2, Triaditza Straat, 1051 Sofia, BULGARIJE

Fax +359 29873980

Cyprus
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Υπουργείο Εσωτερικών) — Afdeling EU en interna-

tionale betrekkingen

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, CYPRUS

Fax +357 228678383

Tsjechië
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerstvo vnitra České republiky) — Afdeling 

Asiel- en migratiebeleid 

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, CZECH REPUBLIC

Fax +420 974833512

Denemarken
Ministerie van Vluchtelingen-, Immigratie- en Integratiezaken (Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration) — Afdeling Integratiebeleid

Holbergsgade 6, 1057 Kopenhagen K, DENEMARKEN

Fax +45 33111239  

Estland
Ministerie van Cultuur (Kultuuriministeerium) 

Suur-Karja 23, 15076, Tallinn, ESTLAND

Fax +372 6282200
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Finland
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Sisäasiainministeriö) —

Afdeling Migratie, eenheid Integratie

Vuorikatu 20 A, PO Box 26, 00023 Helsinki, FINLAND

Fax +358 916042940

Frankrijk
Ministerie van Immigratie, Integratie, Nationale Identiteit en Solidaire ontwikkeling 

(Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement 

solidaire — 

Afdeling Opvang, integratie en burgerschap, 

101, rue de Grenelle, 75323 Parijs Cedex 07, FRANKRIJK

Fax +33 172716825 

Duitsland
Bondsministerie van Binnenlandse Zaken (Bundesministerium des Innern) — Eenheid MI2 

integratiebeleid 

Alt-Moabit 101, 10559 Berlin, DUITSLAND

Fax +49 30186812926

Griekenland
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Decentralisatie en E-Regering (Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) — Directoraat-generaal voor migratie-

beleid en sociale integratie, afdeling sociale integratie 

2 Evangelistrias St., 105 63 Athene, GRIEKENLAND

Fax +30 2103741239

Hongarije
Ministerie van Justitie en Rechtshandhaving (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

— Afdeling Coördinatie justitie en binnenlandse zaken en migratie 

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, HONGARIJE

Fax +36 14413599

Ierland
Bureau van de minister van Integratie  

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, IERLAND

Fax +353 16 47 31 19 
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Italië
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministero dell’Interno) — Afdeling Burgerlijke

vrijheden en immigratie — Centraal directoraat Immigratie- en asielbeleid

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Roma, ITALIË

Fax +39 0646549751

Ministerie van Werkgelegenheid, Gezondheid en Sociaal Beleid (Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali) — Directoraat-generaal Immigratie

Via Fornovo 8, 00192 Roma, ITALIË

Fax +39 0636754769

Letland
Ministerie van Justitie (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)  

Brivibas blvd. 36, 1536 Riga, LETLAND

Fax +371 67285575

Litouwen
Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija)

— Afdeling Internationale zaken

A. Vivulskio Str. 11,03610 Vilnius, LITOUWEN

Fa: +370 52664209

Luxemburg
Ministerie van Familie en Integratie (Ministère de la Famille et de l’Intégration) —

Luxemburgs Ontvangst- en integratiebureau (Office luxembourgeois de l’accueil et de 

l’intégration — OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, 1750 Luxembourg, LUXEMBURG

Fax +352 24785720

Malta
Ministerie van Familie en Sociale Solidariteit (Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, MALTA

Fax +356 25903121

Nederland
Ministerie van VROM

Directoraat-generaal Wonen, wijken en integratie,

directie Inburgering en integratie, 

Rijnstraat 8, Postbus 30941, 

2500 GX Den Haag, NEDERLAND

Fax +31 703390618
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Polen
Ministerie van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej) —

Afdeling Sociale bijstand en integratie

1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Warschau, POLEN

Fax +48 226611140

Portugal
Voorzitterschap van de Raad van ministers (Presidência do Conselho de Ministros)

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lissabon, PORTUGAL

Fax +351 213927860

Roemenië
Ministerie van Administratie en Binnenlandse Zaken (Ministerul Administraţiei şi 

Internelor) — Roemeens Immigratiebureau — Eenheid Sociale integratie

24 A Tudor Gociu Street, Boekarest 4, ROEMENIË

Fax +40 214500479

Slowakije
Ministerie van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Familie

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) — 

Afdeling Migratie en integratie van vreemdelingen

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, SLOWAKIJE

Fax +421 220461623

Ministerie van Binnenlandse Zaken, (Ministerstvo vnútra SR) 

Migratiebureau

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, SLOWAKIJE

Fax +421 243414759

Slovenië
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministrstvo za notranje zadeve) — Directoraat 

Migratie en integratie

Beethovnova 3, 1000 Ljubljana, SLOVENIË

Fax +386 14 28 46 95

Spanje
Ministerie van Werkgelegenheid en Immigratie (Ministerio de Trabajo e Inmigración) —

Staatssecretariaat voor Immigratie en Emigratie —

Directoraat-generaal Integratie van immigranten

C/ José Abascal, 39 -1ª Planta-, 28003 Madrid, SPANJE

Fax +34 913637057
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Zweden
Ministerie van Integratie en Gendergelijkheid (Integrations- och jämställdhetsdeparte-

mentet) — Afdeling Integratie en stedelijke ontwikkeling

103 33 Stockholm, ZWEDEN

Fax +46 84053578

Verenigd Koninkrijk
Grensbureau — Immigratiebeleid (UK Border Agency — Immigration Policy)

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

UNITED KINGDOM

Fax +44 20 86 04 68 94

Waarnemers

Noorwegen
Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Integratie (Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet) —

Afdeling Integratie en diversiteit

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, NOORWEGEN

Fax +47 22240265

De nationale websites zijn te vinden op de European Website on Integration:  
www.integration.eu (onder „country info”)
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Bijlage IV —  
Selectieve bibliografie
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Dit document bouwt voort op deskresearch, discussienota's, slotdocumenten en 
de schriftelijke en mondelinge presentaties op de technische seminars. Belangrijke 
geraadpleegde en geciteerde werken zijn hieronder vermeld.

„Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries”, het 
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