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Samenvatting 
 
Integratie op hoofdlijnen 
Dit Jaarrapport Integratie heeft over een breed terrein verslag gedaan van de positie van 
allochtone groepen in de Nederlandse samenleving. Ondanks de onmiskenbare diversiteit 
tussen de verschillende etnische groepen, is het algemene beeld niet gunstig als het gaat 
om de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Op de arbeidsmarkt neemt 
de achterstand van allochtone groepen toe. De werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid 
lopen hard op. Vanwege het vaak lage opleidingsniveau en de geringe beheersing van de 
Nederlandse taal zijn veel allochtonen slachtoffer van de huidige laagconjunctuur. De forse 
vertegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en de ongunstige beeldvorming 
dragen bij aan het sombere beeld. De wederzijdse acceptatie tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen is beperkt. Mede als gevolg hiervan hebben zij de neiging contact met 
elkaar te vermijden, vooral naarmate het contact persoonlijker wordt. Deze sociale afstand 
tussen autochtonen en allochtonen is niet iets van de laatste jaren. De houding van de 
autochtone Nederlanders speelt hierin een wezenlijke rol. Zij houden allochtonen in veel 
gevallen liever op afstand. 
Op sociaal-cultureel terrein is er weinig schot in de toenadering tussen groepen te 
bespeuren. Vooral Turken en Marokkanen verkeren veel in de eigen kring en hierin is in de 
afgelopen jaren weinig veranderd. De toename van het aantal concentratiewijken in de grote 
steden draagt hieraan bij. Ook autochtonen gaan weinig om met allochtonen. De culturele en 
religieuze verschillen tussen allochtonen en autochtonen zijn aanzienlijk, verschillen die met 
name manifest zijn bij moslimgroepen. Er zijn ook duidelijk positieve ontwikkelingen 
zichtbaar. De vertegenwoordiging van allochtonen in de middelbare en hogere beroepen 
neemt bijvoorbeeld langzaam maar gestaag toe. Onder de allochtonen bestaat er inmiddels 
een aanzienlijke middenklasse. Dit weerspiegelt onder meer hun stijgende opleidingsniveau. 
Ook dit is een ontwikkeling die onverminderd doorgaat. De deelname aan het havo en vwo 
neemt toe, vooral onder de Turken en Marokkanen, net als de instroom in het hoger 
onderwijs, in het hbo in het bijzonder. 
 
Veel diversiteit 
Achter dit algemene beeld gaat een enorme diversiteit aan integratiepatronen schuil. Er 
vallen diverse clusters van groepen te onderscheiden. De integratie van veel Turken, 
Marokkanen, Somaliërs en een deel van de Antillianen blijft achter. Hun arbeids- en 
inkomenspositie is slecht, de criminaliteit is hoog en ze zijn sterk op de eigen groep gericht. 
Tegelijkertijd is de heterogeniteit groot, zeker bij de Marok-kanen. Hoewel achterstand 
domineert, zien we ook bij de Marokkanen een substantiële doorstroom naar hogere 
onderwijsvormen en naar de hogere regionen van de beroepenstructuur. De heterogeniteit 
binnen de Marokkaanse groep strekt zich ook uit in de contacten en opvattingen. Meer dan 
de Turken zijn Marokkanen gericht op autochtone contacten. Ook zijn ze in hun opvattingen 
wat progressiever dan de Turken. Tegelijkertijd neemt de islam bij Marokkanen een zeer 
belangrijke plaats in. Zij zijn over het geheel genomen religieuzer dan de Turken. Dit is een 
opmerkelijke cocktail van eigenschappen, die het hybride karakter van de Marokkaanse 
groep onderstreept. 
De Turken nemen over het geheel genomen een afwijkende positie in; Turken zijn sterk 
gericht op contacten met leden van de eigen herkomstgroep en identificeren zich in hoge 
mate met de Turkse groep. In de privé-situatie wordt overwegend Turks gesproken, met 
onder meer als gevolg dat Turkse kinderen met de grootste taalachterstand in het 
basisonderwijs instromen en deze daar ook niet meer goedmaken. Op de arbeidsmarkt 
scoren Turken echter wat beter dan de Marokkanen. 
Het beeld bij de Surinamers is het gunstigst, al hebben zij op vele terreinen nog een 
aanzienlijk achterstand op de autochtonen (hogere werkloosheid, aanzienlijk meer 
uitkeringen en inkomensarmoede, en achterstanden in het onderwijs). De Surinamers zijn 



een groep ‘in ruste’: in de afgelopen jaren is de immigratie van Surinamers zeer beperkt 
geweest, hetgeen zonder meer een bijdrage heeft geleverd aan hun voortgaande integratie. 
Surinamers hebben vaak gemengde contacten: ze gaan om met zowel Surinamers als 
autochtonen. En ze voelen zich vaak zowel Surinamer als Nederlander. Een deel van de 
Antillianen (degenen die al lang in Nederland wonen en de tweede generatie) lijkt in 
verschillende opzichten sterk op de Surinamers. 
Iraniërs lijken, verrassend genoeg, in sociaal-cultureel opzicht veel op Surinamers en op een 
deel van de Antillianen. Het is een hoogopgeleide moderne groep. Wel is op de arbeidsmarkt 
de achterstand groot, al is hun positie aanzienlijk beter dan die van andere 
vluchtelingengroepen. De positie die zij innemen in de samenleving, laat zien dat de 
kenmerken bij immigratie sterk bepalend zijn voor de wijze en het tempo van integratie. De 
hoge opleiding en Westerse oriëntatie van Iraniërs vertalen zich in veel contacten met 
autochtonen en een naar verhouding redelijke arbeidsmarktpositie. Nog duidelijker vertaalt 
zich dit alles in het schoolsucces van hun kinderen, die niet onderdoen voor autochtone 
leerlingen. Het heeft er alle schijn van dat de tweede generatie Iraniërs vrij geruisloos zal 
integreren. De perspectieven voor hun ouders zijn minder gunstig. Op de arbeidsmarkt werkt 
in hun nadeel dat velen als (jong)volwassene naar Nederland zijn gekomen waardoor 
taalproblemen en buiten-landse diploma’s het vinden van – passend – werk belemmeren. De 
integratie van (voormalig) Joegoslaven vertoont overeenkomsten met die van de Iraniërs, zij 
het dat het beeld iets minder gunstig is. 
De structurele positie van Afghanen en Irakezen is beduidend slechter dan die van de 
andere allochtone groepen. Hun betrekkelijk korte verblijfsduur en de laagconjunctuur spelen 
hier een rol. Verder is het opleidingsniveau onder een aanzienlijk deel van deze groepen 
minder hoog dan bijvoorbeeld van de Iraniërs. Net als de andere vluchtelingengroepen 
combineren zij de slechte arbeidsmarktpositie met een relatief sterke gerichtheid op de 
Nederlandse samenleving. Afghanen en Irakezen gaan duidelijk vaker met autochtonen om 
dan Turken en Marokkanen. 
Er is, kortom, een breed palet aan integratiepatronen zichtbaar, met een grote 
verscheidenheid in zowel de structurele als de sociaal-culturele integratie. Hoe allochtone 
groepen er meer in detail voorstaan op de verschillende terreinen, komt hierna aan de orde. 
 
Niet-westerse bevolking groeit sneller dan autochtone bevolking 
Op 1 januari 2005 werden 1,7 miljoen personen, dat is ruim 10% van de Nederlandse 
bevolking, tot de niet-westerse allochtonen gerekend. De helft van de bevolkingsgroei in de 
afgelopen drie decennia kan per saldo worden toegeschreven aan niet-westerse allochtonen. 
Van de etnische minderheden nam de groep Marokkanen sinds 1996 in absolute aantallen 
het meest in omvang toe. Het aandeel van de niet-westerse groepen in de bevolking groeit 
nog steeds. 
 
Immigratie wordt gedomineerd door huwelijksmigratie 
Recente migranten zijn vooral huwelijksmigranten. Ook komen er nog steeds veel 
gezinsherenigers naar Nederland. In 2003 was het aantal gezinsvormers anderhalf keer zo 
groot als het aantal gezinsherenigers. De immigratie is de laatste jaren wel sterk gedaald. 
Vooral de daling van het aantal asielmigranten zet sinds 2001 onver-minderd door. 
Desondanks wordt op de lange termijn een toename voorzien van het aantal niet-westerse 
allochtonen in de totale Nederlandse bevolking. Dit heeft vooral te maken met de relatief 
sterke groei van de tweede generatie. Inmiddels zijn vier van de tien niet-westerse 
allochtonen in Nederland geboren. 
 
Allochtone gezinnen worden kleiner 
De patronen van relatie- en gezinsvorming gaan steeds meer op die van de autochtone 
vrouwen lijken. Niet alleen krijgen de jonge generaties minder kinderen, ze krijgen ze 
bovendien op latere leeftijd. Dit geldt voornamelijk voor Antilliaanse, Joegoslavische en 
Surinaamse vrouwen. Marokkaanse, Somalische en vooral Turkse vrouwen trouwen nog 
vaak vroeg en krijgen jong kinderen. Bovendien krijgen zij gemiddeld meer kinderen dan 



autochtone vrouwen. Het gemiddelde kindertal is ook hoog onder Afghaanse en Iraakse 
vrouwen. 
 
Inburgering van nieuwkomers: hoge deelname maar bereikt taalniveau vaak laag 
Inburgeringstrajecten worden door de overheid gezien als instrument om de integra-tie te 
bevorderen. Met de invoering van de Wet inburgering nieuwkomers (win) zijn deze trajecten 
verplicht gesteld voor migranten die na 1998 in Nederland zijn aangekomen. Het aandeel 
nieuwkomers dat op basis van een inburgeringsonderzoek wordt geacht deel te nemen aan 
een inburgeringscursus en dit ook daadwerkelijk doet, ligt in de laatste jaren boven de 90%. 
In totaal volgden in 2004 ongeveer 45.500 nieuwkomers een inburgeringscursus, van wie 
een groot deel al in eerdere jaren startte. Van deze groep is ongeveer 70% gezinsmigrant en 
23% houder van een asielvergun-ning. Inburgeringstrajecten voor nieuwkomers duren 
meestal een tot anderhalf jaar. Daarin volgen de deelnemers doorgaans 400-800 uren 
educatie. Ongeveer 60% van de nieuwkomers volgt een traject dat gericht is op arbeid, 30% 
volgt een traject met een educatief doel. Van de nieuwkomers die in 2003 met de 
inburgeringscursus startten, was minimaal 10% uitgevallen aan het eind van 2004. Een 
ruime meerderheid (tweederde deel) heeft het inburgeringstraject daadwerkelijk afgerond in 
2004. Het bereikte taalniveau van slechts een minderheid van de afronders (vier van de tien) 
is toereikend voor sociale zelfredzaamheid (niveau 2 of hoger bij de nt2-taaltoets). Velen van 
hen komen als gevolg hiervan niet in aanmerking voor een vervolgtraject. 
 
Inburgering van oudkomers minder succesvol 
Naast de trajecten voor nieuwkomers zijn er vanaf 1999 inburgeringscursussen tot-
standgekomen die de achterstandspositie moeten verbeteren van allochtonen die al voor de 
invoering van de win in 1998 in Nederland woonden. De inburgeringscursussen voor deze 
zogenoemde oudkomers lijken minder succesvol dan die voor nieuwkomers. Slechts 42.000 
van de naar schatting ruim 500.000 oudkomers die tot de doelgroep behoren (8%), hebben 
in de periode 2000-2003 een inburgeringcursus gevolgd. De uitval onder oudkomers is groter 
en het bereikte taalniveau bij afronding lager dan bij de nieuwkomers. De lagere effectiviteit 
van inburgeringcursussen voor oudkomers hangt vermoedelijk samen met het niet-verplichte 
karakter daarvan. 
 
Allochtone groepen lager opgeleid dan autochtonen 
Het opleidingsniveau van niet-westerse allochtonen ligt nog steeds beduidend lager dan dat 
van autochtonen. Van de etnische groepen is het opleidingsniveau van Turken, Marokkanen 
en Somaliërs het laagst, terwijl de overige vluchtelingengroepen, net als de Surinamers en 
Antillianen, veel hoger zijn opgeleid. Vooral Iraniërs en (voormalig) Joegoslaven zijn 
gemiddeld hoog opgeleid. Bij Afghanen en Irakezen is er veel meer sprake van een 
tweedeling in een deel dat nauwelijks onderwijs heeft genoten en een deel dat juist relatief 
hoog is opgeleid. De opleidingsachterstand ten opzichte van autochtonen is in de afgelopen 
vijftien jaar wel afgenomen. 
 
Eerste generatie heeft grote opleidings- en taalachterstand 
De eerste generatie van de Turken en Marokkanen is overwegend zeer laag opgeleid. Een 
groot gedeelte heeft helemaal niet of nauwelijks op school gezeten. Dit geldt meer voor de 
vrouwen dan voor de mannen. Daarnaast kampen ook veel huwelijks-migranten en Turken 
en Marokkanen die tussen hun zesde en achttiende jaar naar Nederland zijn gekomen, de 
zogenoemde tussengeneratie, met een laag opleidingsniveau. Samenhangend hiermee is de 
beheersing van de Nederlandse taal onder deze groepen gemiddeld genomen slecht. 
Gezien het relatief korte verblijf van de meeste vluchtelingen, is hun taalbeheersing 
opmerkelijk veel beter dan die van Turken en Marokkanen. 
 
Tweede generatie is beter opgeleid, maar heeft minder vaak startkwalificatie 
Het opleidingsniveau van de niet-westerse tweede generatie ligt dichter in de buurt van dat 
van de autochtonen dan bij de eerste generatie. Dat neemt niet weg dat bij de Turken en 



Marokkanen de meerderheid van de jongvolwassenen die niet meer op school zitten, het 
moet stellen zonder startkwalificatie (een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 2). 
 
Veel verschillen tussen allochtone leerlingen in het onderwijs 
In de onderwijsloopbanen van de verschillende groepen allochtone leerlingen die nog in het 
Nederlandse onderwijs participeren, zit veel variatie. Turkse leerlingen doen het van alle 
etnische groepen het slechtst. Marokkaanse leerlingen lijken de grootste inhaalslag te 
boeken en hebben de Antilliaanse leerlingen inmiddels ingehaald. Dit laatste is niet alleen te 
danken aan de vooruitgang onder Marokkanen maar ook aan de steeds slechtere prestaties 
van de Antilliaanse groep in het basisonderwijs, als gevolg van de instroom van 
laagopgeleide Antillianen naar Nederland. Surinaamse leerlingen doen het minder goed in 
het onderwijs dan vaak gedacht: ze presteren van de al lang in Nederland verblijvende 
groepen weliswaar het beste, maar lopen toch nog aanzienlijk achter op de autochtone 
leerlingen. De leerachterstand van alle allochtone groepen (dus ook van de Surinaamse 
leerlingen) ten opzichte van de niet-achterstandsleerlingen is beduidend groter dan die van 
de autochtone achterstandsleerlingen. Onder de vluchtelingen vormen de Somalische 
jongeren in het onderwijs een nieuwe probleemgroep. Andere vluchtelingengroepen doen 
het veel beter. Opmerkelijk is vooral de goede positie van Iraanse leerlingen in het onderwijs. 
Zij doen niet onder voor autochtone leerlingen en dat heeft veel te maken met het hoge 
opleidingsniveau van hun ouders. 
 
Achterstand in basisonderwijs neemt af, maar taalachterstand nog groot 
Turkse en Marokkaanse, maar ook steeds vaker Antilliaanse kleuters beginnen hun 
schoolloopbaan in het basisonderwijs met een aanzienlijke achterstand, vooral in taal. Ze 
maken weliswaar een flink deel van deze achterstand goed, maar stromen desondanks met 
een grote leerachterstand het basisonderwijs uit. Ter illustratie: qua taalniveau is de 
gemiddelde Turkse leerling in groep 8 op het niveau van een autochtone leerling in groep 6. 
Toch is er sprake van een aanzienlijke inhaalslag van allochtone leerlingen gedurende hun 
gang door het basisonderwijs, meer nog voor rekenen dan voor taal. Vooral zwarte scholen 
zijn bezig aan een flinke inhaalslag in het terugdringen van achterstanden. Zij hebben de 
taalachterstanden ten opzichte van witte scholen in vijftien jaar tijd met de helft 
teruggedrongen en de rekenachterstanden zelfs met driekwart. 
 
Allochtone jongeren vaak in het vmbo 
Van de autochtone (en ook Iraanse) jongeren gaat bijna de helft naar het havo/vwo. Dit geldt 
maar voor een kwart van de Surinaamse en Antilliaanse jongeren en voor niet meer dan een 
op de vijf Turkse en Marokkaanse leerlingen. Onder Somalische jongeren is de havo/vwo-
deelname zelfs nog wat lager. De grote meerderheid van deze groepen zit op het vmbo 
(80%). Binnen het vmbo zijn zij behoorlijk oververtegenwoordigd in de lage leerwegen en 
onder de zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Ook tijdens hun gang door het voortgezet onderwijs lopen allochtone leerlingen tegen 
problemen aan: zij zakken vaker voor het examen dan hun autochtone medeleerlingen of 
komen aan het doen van een examen niet eens toe, omdat zij al eerder zijn uitgevallen. 
Vooral in de lage leerwegen van het vmbo, maar ook in de eindexamenklassen van havo en 
vwo is de schooluitval onder niet-westerse allochtonen aanzienlijk: ongeveer een op de tien 
valt daar zonder diploma af. De taalachterstanden waarmee deze leerlingen van het 
basisonderwijs af komen, spelen overduidelijk een belemmerende rol in de verdere 
schoolcarrière. 
Allochtone meisjes doen het inmiddels beter in het voorgezet onderwijs dan de jongens uit 
de eigen etnische groep: hun havo/vwo-deelname is hoger en de school-uitval lager. 
 
Gunstige ontwikkelingen in het hoger onderwijs 
Als allochtone leerlingen eenmaal een diploma op zak hebben, zetten zij vaker dan 
autochtone leerlingen hun loopbaan voort in de hoogst mogelijke vervolgopleiding. Zij gaan 
dus naar verhouding vaker van havo naar hbo en van vwo naar wo. Daar aanbeland, kiezen 



zij ook juist de opleidingen met een goed perspectief op de arbeidsmarkt. De instroom in het 
hoger onderwijs is, hoewel nog steeds op een lager niveau dan onder autochtonen, onder 
Turkse en Marokkaanse jongeren sinds 1995 verdubbeld. 
De deelname van allochtone vrouwen is in de meeste etnische groepen sneller gestegen 
dan die van de mannen. Een andere gunstige ontwikkeling is dat de meisjes vaak voor 
opleidingen kiezen die een goed perspectief op de arbeidsmarkt bieden. In vergelijking met 
autochtone vrouwen kiezen zij duidelijk minder seksespeciek. 
 
Bij veel allochtone groepen is het aandeel werkenden laag 
In 2004 heeft 48% van de niet-westerse allochtonen in de leeftijd tussen de 15 en 65 jaar 
een betaalde baan van twaalf uur of meer per week. Dit is aanmerkelijk lager dan bij de 
autochtonen, van wie 67% werkzaam is. De zogeheten nettoparticipatie van niet-westerse 
allochtonen is sinds 2001 met twee procentpunten afgenomen. Het aandeel werkenden is 
het laagst bij de personen afkomstig uit Irak, Afghanistan en Somalië; van deze groepen 
werkt slechts iets meer dan een kwart van de bevolking. Dit heeft veel te maken met hun 
relatief korte verblijf in Nederland in combinatie met een hoge werkloosheid. Vooral weinig 
vrouwen uit deze groepen hebben werk. Van de grote allochtone groepen hebben 
Surinamers het vaakst werk (62%), gevolgd door Antillianen (52%). Aanzienlijk lager is de 
nettoparticipatie van de Marokkanen (37%). De nettoparticipatie van Turken, (voormalig) 
Joegslaven en Iraniërs ligt rond de 45%. 
 
Laagconjunctuur treft arbeidsmarktpositie allochtonen hard 
De lage nettoparticipatie is voor een deel het gevolg van de hoge werkloosheid onder 
allochtonen. In 2004 was 16% van de niet-westerse allochtonen werkloos tegen 6% van de 
autochtonen. Vooral onder de vluchtelingengroepen is de werkloosheid hoog. Bij de 
Irakezen, Afghanen en Somaliërs loopt ze tegen de 40%. Hoewel met 25% het aandeel 
werklozen ook bij de Iraniërs hoog is, steekt het toch gunstig af bij dat van de andere zojuist 
genoemde vluchtelingengroepen. Hun werkloosheid ligt in de buurt van die van de 
Marokkanen, van wie 22% werkloos is. Van de grote groepen scoren zij het slechtst. Ook 
onder Antillianen is de werkloosheid hoog (16%). Opnieuw is de positie van Surinamers het 
gunstigst; toch ligt de werkloosheid bij deze groep altijd nog op 12%. 
De werkloosheid van niet-westerse allochtonen concentreert zich bij de jongeren. Van de 15-
24-jarige allochtonen is 23% werkloos (tegen 16% totaal). Dit is ook het niveau van de 
jeugdwerkloosheid van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Bij 
vluchtelingengroepen ligt de jeugdwerkloosheid op een aanzienlijk hoger niveau. 
Vanaf 2001 is de werkloosheid onder de niet-westerse allochtonen sterk opgelopen (van 9% 
naar 16%). Deze toename is groter dan bij de autochtonen. De teruggelopen conjunctuur 
vormt hiervoor een belangrijke oorzaak, waardoor de winst die allochtonen in de periode 
1995-2001 hebben geboekt, voor een deel weer is verdampt. De hoogte van hun 
werkloosheid in 2004 ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in 1998. Vooral bij de 
Marokkanen, de Antillianen en de vluchtelingengroepen is in de afge-lopen jaren de 
werkloosheid snel toegenomen. In het licht van de rap verslechterende arbeidsmarktpositie 
van niet-westerse allochtonen moeten we concluderen, dat de in 1995-2001 gerealiseerde 
positieverbetering van allochtonen vooral is toe te schrijven aan de hoogconjunctuur van die 
periode, en dat deze niet zozeer wijst op een struc-turele positieverbetering. 
 
Hoge uitkeringsafhankelijkheid, veel lage inkomens 
Als gevolg van de lage nettoparticipatie en de hoge werkloosheid zijn veel niet-westerse 
allochtonen afhankelijk van een uitkering. Niet minder dan 25% van hen, tussen de 15 en 65 
jaar, heeft een wao-, ww- of bijstandsuitkering, tegen 13% van de autochtonen. De 
uitkeringsafhankelijkheid is het hoogst bij de Turken en Marokkanen: van hen heeft 29% een 
uitkering. Turkse vrouwen hebben opvallend vaak een wao-uitkering. Bij vrouwen uit de 
andere groepen komen voornamelijk bijstandsuitkeringen vaak voor. Na 2002 is het aandeel 
allochtonen met een uitkering snel toegenomen. Die toename bestaat vooral uit bijstands- en 
ww-uitkeringen en weerspiegelt daarmee de verslechterde arbeidsmarktpositie. Afgemeten 



aan de lage-inkomensgrens verkeren veel allochtone huishoudens in armoede. Dit geldt voor 
29% van de niet-westers allochtone huishoudens, tegen 8% van de autochtone 
huishoudens. 
 
Laag beroepsniveau, maar ook ontluikende allochtone middenklasse 
Veel allochtonen zijn aangewezen op de onderste beroepen in de beroepenstructuur. Dit 
betreft in het bijzonder de Somaliërs, Afghanen en Irakezen. Opvallend gunstig is – opnieuw 
– de positie van Iraniërs die qua beroepsniveau weinig verschillen van de Surinamers en 
Antillianen. Leden van deze groepen werken relatief veelvuldig in middelbare en hogere 
beroepen. Naast het hoge aandeel inactieven ontwikkelt zich in de minderheidsgroepen 
derhalve een middenklasse. Die was al zichtbaar bij Surinamers en Antillianen, maar neemt 
bij Turken en Marokkanen inmiddels ook substantiële vormen aan. In de afgelopen tien jaar 
is het aandeel Turkse en Marokkaanse werkenden op middelbaar en hoger niveau 
aanmerkelijk toegenomen. Dit is voor een groot deel het gevolg van hun gestegen 
opleidingsniveau en de verbeterde beheersing van de Nederlandse taal. 
 
Positie werkende allochtonen weinig stabiel 
De positie van werkende allochtonen is weinig stabiel door het hoge aandeel .exibele 
arbeidsrelaties (16% van de niet-westerse allochtonen tegen 6% van de autochtonen). 
Tevens zijn werkende allochtonen vaak afhankelijk van een gesubsidieerde arbeidsplaats; 
4,5% van hen heeft een dergelijke baan; dit geldt voor slechts 0,6% van de autochtonen. 
Allochtone vrouwen en ouderen, die doorgaans een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben, zijn in het bijzonder vaak werkzaam in gesubsidieerd werk. Het aantal 
gesubsidieerde arbeidsplaatsen daalt en daarmee ook de arbeidszekerheid voor veel 
allochtonen. 
 
Turken zijn sterk op de herkomstgroep gericht 
In de vrije tijd gaan Turken het vaakst van alle onderzochte allochtone groepen om met 
leden van de eigen herkomstgroep. Ongeveer twee derde heeft in de vrije tijd overwegend 
contacten met Turken. De sterke gerichtheid op de eigen groep blijkt ook uit het hoge 
aandeel dat zich vooral Turk voelt. Minder dan de andere groepen voelen Turken zich 
Nederlander. Ongeveer de helft van de Marokkanen en Somaliërs hebben een vriendenkring 
die overwegend uit leden van de herkomstgroep bestaat. Volstrekt anders is het beeld bij de 
Iraniërs; driekwart van hen heeft een gemengde of overwegend autochtone vriendenkring. 
Ook (voormalig) Joegoslaven gaan in hun vrije tijd vaak met autochtonen om. Zij lijken in dit 
opzicht veel op Surinamers en Antillianen. Grofweg een derde van deze groepen gaat 
overwegend om met leden van de eigen groep, de rest heeft een gemengde of overwegend 
autochtone vriendenkring. 
De verschillen in de etnische signatuur van de vriendenkring zijn ook zichtbaar in de mate 
waarin gemengde huwelijken voorkomen. Bij Turken en Marokkanen is een gemengd 
huwelijk (allochtoon met autochtoon) zeldzaam: rond de 5% van de huwelijken die in 2001 
zijn gesloten, heeft zo’n gemengd karakter. Circa 90% van de huwelijken betreft een partner 
uit de eigen groep, en in ongeveer tweederde deel is de partner een huwelijksmigrant. Bij 
Surinamers en Antillianen komt een gemengd huwelijk veel vaker voor. 
In de afgelopen tien jaar is de mate waarin leden van de vier grote groepen in hun vrije tijd 
met autochtonen omgaan, niet noemenswaardig veranderd. Er is geen sprake van 
toenadering, maar ook niet van een verwijdering tussen de bevolkingsgroepen. 
 
Veel variatie in opvattingen over rolverdeling van mannen en vrouwen 
Turken, Marokkanen en Somaliërs denken het meest traditioneel over de rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen. Dit geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor Afghanen en Irakezen. 
De opvattingen van Iraniërs en (voormalig) Joegoslaven lijken op die van de Surinamers en 
Antillianen. Autochtonen zijn het modernst in hun opvattingen over man-vrouwrollen. De 
differentiatie binnen de groepen is groot. Bij alle groepen hebben vrouwen modernere 



opvattingen dan mannen. Dit geldt eveneens voor hoger opgeleiden en de leden van de 
tweede generatie. Vooral in de Marokkaanse groep is de heterogeniteit groot. 
Tussen 1998 en 2005 zijn bij de vier grote allochtone groepen de opvattingen over man-
vrouwrollen niet noemenswaardig veranderd. 
 
Betekenis van de islam vooral groot bij Marokkanen 
Bijna alle Turken, Marokkanen, Afghanen en Somaliërs rekenen zich tot de islam. Iraniërs 
daarentegen rekenen zich opvallend weinig tot een religie, zij zijn een geseculariseerde 
groep. Surinamers en Antillianen rekenen zich eveneens vaak tot een religie, meestal het 
christendom of het hindoeïsme. Bij Turken en Marokkanen is de persoonlijke band met het 
geloof zeer sterk en is de weerstand groot indien het geloof door anderen in twijfel wordt 
getrokken of wanneer er negatief over wordt gesproken. Ook Surinamers en Antillianen 
hebben het geloof sterk geïnternaliseerd, maar de persoonlijke betrokkenheid is toch 
duidelijk minder groot dan bij de Turken en Marokkanen. 
De Marokkanen zijn in het algemeen religieuzer dan de Turken. Aanzienlijk vaker dan de 
Turken bidden zij vijf maal per dag en doen ze mee aan de ramadan. Ook zijn ze 
traditioneler in hun opvattingen over het dragen van een hoofddoek, de naleving van de 
regels van de islam en de verspreiding van de islam in Nederland. Daarbij zijn vrouwen meer 
orthodox dan de mannen, en de Marokkaanse vrouwen weer meer dan de Turkse. Door de 
bank genomen zijn hoger opgeleiden, jongeren en leden van de tweede generatie minder 
religieus, zowel in hun gedrag als in de religieuze toewijding. Binnen de groepen zijn er dus 
aanzienlijke verschillen. Toch zijn deze verschillen moeilijk in termen van secularisering te 
interpreteren. De persoonlijke betekenis van de islam is zeer groot, ook voor de jongeren en 
hoogopgeleiden. 
 
Toenemende etnische concentratie in de grote steden 
Vanouds zijn de niet-westerse allochtonen geconcentreerd in het westen van het Nederland 
en daarbinnen in de vier grote steden. Binnen de grote steden wonen allochtonen 
geconcentreerd in bepaalde wijken. Deze concentratie is de laatste jaren toegenomen: het 
aandeel niet-westerse allochtonen in bepaalde wijken en buurten is sterker toegenomen dan 
verwacht mag worden op basis van de autonome bevolkingsgroei. 
 
Minder sociale samenhang en veiligheid in concentratiewijken 
Concentratiewijken – wijken waar relatief veel niet-westerse allochtonen wonen – hebben 
vaak een slechte naam wanneer het om leefbaarheid en veiligheid gaat. De leefbaarheid en 
veiligheid is in wijken met een groot aandeel allochtonen inderdaad niet erg gunstig. Er is 
meer verloedering en overlast en minder sociale samenhang dan in (betrekkelijk) witte 
wijken. De bewoners ervan worden vaker slachtoffer van criminaliteit, die bovendien 
ernstiger vormen aanneemt, en ze voelen zich minder veilig. Ook de woonsituatie is er 
aanzienlijk ongunstiger: minder eengezinswoningen, minder koopwoningen en vooral minder 
ruimte per persoon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bewoners van 
concentratiewijken minder tevreden zijn over hun woning en woonomgeving dan mensen uit 
witte wijken. 
Binnen de concentratiewijken zijn de niet-westerse allochtonen over het algemeen slechter 
af dan de autochtonen, met name de woonsituatie is voor hen relatief ongunstig. Verder 
voelen zij zich op straat veiliger, maar in hun eigen huis juist onveiliger dan autochtonen in 
concentratiewijken. De sociale samenhang in concentratiewijken wordt echter door 
allochtone bewoners wel positiever ervaren dan door autochtone bewoners. Dit geldt het 
meest voor Turken en Marokkanen en heeft er hoogstwaarschijnlijk mee te maken dat juist 
deze groepen veel contacten met herkomstgenoten binnen de eigen buurt hebben. 
 
Marokkaanse en Antilliaanse jongens het vaakst verdacht van criminaliteit 
Hoewel de gegevens over criminaliteit in dit rapport uitsluitend de registraties van politie en 
justitie betreffen, met alle beperkingen van dien (zoals verschillen veroorzaakt door 
prioriteiten bij opsporing en vervolging), is duidelijk dat de meeste allochtone groepen vaker 



van criminaliteit worden verdacht dan autochtonen. Vooral Marokkaanse en Antilliaanse 
jongens (van 12-24 jaar) zijn oververtegenwoordigd in de verdachtenregistraties. Dit geldt 
zowel voor de eerste als voor de tweede generatie. Allochtone jongeren vormen, mede als 
gevolg van een vaak slechte sociaal-economische positie, een extra kwetsbare groep. De 
verschillen in de verdachtenpopulatie tussen allochtone en autochtone jongeren zijn voor 
bijna de helft te verklaren vanuit demografische en sociaal-economische kenmerken, zoals 
leeftijd en uitkeringsafhankelijkheid van ouders. Ook schooluitval is een belangrijke 
voorspeller van crimineel gedrag. 
 
Oververtegenwoordiging van allochtone jongeren onder veroordeelden 
In de volgende stadia van de strafrechtsketen is alleen het geboorteland bekend, wat 
identi.catie van de tweede generatie in de veroordeelden- en gevangenenpopulatie 
onmogelijk maakt. Uit de registraties van veroordeelden komt naar voren dat de 
Marokkaanse en Antilliaanse jongens van de eerste generatie (18-24 jaar) zijn over-
vertegenwoordigd in de criminaliteit. Niet-westers allochtone jongeren van de eerste 
generatie vormden in 2004 ongeveer 35% van de gevangenispopulatie. Ruim 12% daarvan 
wordt uitgemaakt door Antilliaanse jongeren en 7% door Marokkaanse. Deze jongeren 
komen niet alleen het vaakst voor in de registraties van verdachten en veroordeelden, ze 
vallen ook het vaakst terug in crimineel gedrag. 
De meerderheid van de gedetineerden (55%) is in Nederland geboren; dit zijn autochtonen 
én tweede-generatieallochtonen. In de afgelopen vijf jaar is het aandeel in Nederland 
geboren personen in de gevangenispopulatie toegenomen. 
 
Veel diversiteit in de positie van allochtone vrouwen 
Een groot deel van de Marokkaanse, Somalische en vooral Turkse vrouwen trouwt vroeg en 
krijgt jong kinderen. Bovendien hebben zij veelal traditionele denkbeelden en zijn zij erg naar 
binnen gericht: zij gaan weinig om met autochtonen en trouwen meestal met iemand uit de 
eigen herkomstgroep, vaak een huwelijksmigrant. De traditionele denkbeelden in deze 
groepen staan de participatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt in de weg. Op structureel 
terrein staan zij er dan ook het slechtst voor. Dit geldt niet alleen voor de arbeidsmarktpositie 
van deze vrouwen, maar eveneens voor de schoolprestaties van hun kinderen. Ook binnen 
de verschillende etnische groepen zijn er veel verschillen tussen vrouwen te onderkennen. 
Enerzijds is er, bijvoorbeeld onder jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen, sprake van een 
groep met moderne denkbeelden, die ver komt in het onderwijs en ambities heeft op de 
arbeidsmarkt. Anderzijds kan een groep meisjes worden geïdenti.ceerd, die ervoor kiest 
vroeg te trouwen en kinderen te krijgen en als gevolg daarvan de opleiding niet afmaakt. Dit 
laatste lijkt voor meer Turkse dan Marokkaanse jonge vrouwen te gelden. 
Aan de andere kant van het spectrum staan de Surinaamse, Antilliaanse (met uitzondering 
van de recent gemigreerden) en Iraanse vrouwen. Deze groepen zijn modern in hun 
patronen van relatie- en gezinsvorming, en ook in hun culturele opvattingen. Bovendien 
hebben zij relatief veel contacten met autochtonen en doen zij het van alle allochtone 
vrouwen het beste in het onderwijs en – Iraanse vrouwen weliswaar in mindere mate – op de 
arbeidsmarkt. Surinaamse vrouwen hebben zelfs vaker een betaalde baan dan autochtone 
vrouwen. 
 
Eensgezindheid in opvattingen over asiel en integratie 
In hun opvattingen over toelating en asiel zijn zowel autochtonen als allochtonen behoorlijk 
streng, het meest ten aanzien van economische vluchtelingen. Wel vindt een aanzienlijk deel 
van de bevolking dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet moeten worden teruggestuurd naar 
een onveilige situatie in het land van herkomst en dat het al lang in Nederland wonen een 
reden zou moeten zijn om niet tot uitzetting over te gaan. Ook over integratie liggen de 
opvattingen dicht bij elkaar. Bijna alle autochtonen én allochtonen zijn van mening dat 
allochtonen de taal moeten leren en velen van hen vinden dat veel allochtonen nog lang niet 
genoeg ingeburgerd zijn. 
 



 
 
Conflicterende waarden van moslims en niet-moslims 
De helft van de autochtone maar ook van de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroep vindt 
dat de Westerse leefwijze niet samengaat met die van moslims. Tevens is er duidelijk sprake 
van een zekere afwijzing van elkaars leefwijze en familiewaarden. De bezorgdheid van de 
autochtonen spitst zich het meest toe op de positie van moslim-vrouwen, die in hun ogen te 
weinig vrijheid krijgen, terwijl Turken en Marokkanen vooral problemen zien in het 
wederzijdse respect voor elkaars cultuur. Een op de drie Turken en Marokkanen is 
bovendien van mening dat Nederlandse vrouwen te veel vrijheden hebben. Mede als gevolg 
hiervan hebben verschillende bevolkingsgroepen de neiging contact met elkaar te vermijden, 
vooral naarmate het contact persoonlijker wordt. Een allochtone partner voor het eigen kind 
is bijvoorbeeld voor drie van de vier autochtonen op de een of andere manier bezwaarlijk, 
maar ook onder Turken en Marokkanen wordt – veel meer dan onder andere allochtone 
groepen – een autochtone partner voor het eigen kind als onwenselijk gezien. 
 
Wederzijdse acceptatie is beperkt 
Een aanzienlijk gedeelte van de autochtonen is geneigd de eigen groep voorrang te verlenen 
op de woningmarkt en allochtonen hebben relatief vaak het idee dat discriminatie in 
Nederland plaatsvindt, ondanks het feit dat zij aangeven er persoonlijk weinig mee te worden 
geconfronteerd. Of.ciële meldingen van discriminatie bij antidiscriminatiebureaus zijn het 
hoogst onder Marokkanen die er als gevolg van de negatieve berichtgeving over hen 
hoogstwaarschijnlijk het meest mee te maken hebben. Het oordeel van alle etnische groepen 
in Nederland is ook het meest nega-tief over Marokkanen. 
Al sinds begin jaren negentig oordeelt een fors deel van de Nederlandse bevolking negatief 
over de aanwezigheid van allochtonen. De helft van de bevolking vindt dat er te veel 
allochtonen in Nederland zijn en woont liever niet naast allochtone buren. Bij lager 
opgeleiden leven deze opvattingen het sterkst. Over het geheel bezien lijken de opvattingen 
over de multi-culturele samenleving wat negatiever te zijn geworden, voornamelijk ten 
aanzien van moslims. Andersom heerst er ook onder veel – met name hoogopgeleide – 
Nederlandse moslims zorg over het maatschappelijke klimaat. 


