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Inleiding
In de integratienota Verschillend verleden, een toekomst1 van de gemeente Den Haag staan ambitieuze doelen geformuleerd. Via twee pijlers: ‘meedoen bevorderen en draagvlak versterken’
wordt gewerkt aan het versneld aanpakken van achterstanden op het gebied van onderwijs en
werk en het vergroten van de participatie van migranten in de Haagse samenleving.
Aan het einde van de Collegeperiode heeft de gemeente Den Haag behoefte om de resultaten van
dit beleid inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn er op zowel nationaal als lokaal niveau ontwikkelingen die invloed hebben op het huidige beleid en op onderdelen vragen om aanpassing. Met
deze Haagse Integratiemonitor wil de gemeente zowel het effect van het integratiebeleid van de
gemeente Den Haag als de stand van zaken van de participatie van migranten in de Haagse
samenleving inzichtelijk maken, mede om toekomstig beleid nader vorm te kunnen geven. De
gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, heeft het Verwey-Jonker Instituut
gevraagd om een Haagse Integratiemonitor te ontwikkelen.
Deze Haagse Integratiemonitor dient een beeld te geven van de integratie van diverse allochtone
bevolkingsgroepen in Den Haag. Integratie verwijst hierbij naar een proces van toenemende
participatie en positieverwerving in de samenleving met als doel een volwaardige deelname aan
die samenleving. Dit is speciaal van belang voor immigranten en hun kinderen, die hun bestaan
moeten opbouwen in een voor hen nieuwe samenleving, zeker als deze economisch en cultureel
erg verschilt van de samenleving waarin zij zijn opgegroeid.
In deze monitor staan feiten en ontwikkelingen op een rij voor verschillende factoren die met
integratie samenhangen. Hoe ontwikkelen de diverse migrantengemeenschappen zich, getalsmatig
en op het punt van onder meer opleiding, arbeidsparticipatie, gezondheid en betrokkenheid bij de
samenleving? Wat zijn verworvenheden en belangrijke verschuivingen en welke knelpunten verdienen speciale aandacht? De monitor richt zich in het bijzonder op migranten met een niet-westerse etniciteit en daar waar mogelijk ook op de ‘nieuwe’ arbeidsmigranten uit Midden- en OostEuropa.
De centrale vraag die ten grondslag ligt aan de Haagse Integratiemonitor luidt:
Wat is de stand van zaken van de participatie van migranten in de Haagse samenleving?
Van deze centrale vraag zijn diverse deelvragen afgeleid:
1. Hoe ontwikkelen de diverse migrantengemeenschappen in Den Haag zich, getalsmatig en op
het punt van (verdere) integratie in de Haagse samenleving? Wat zijn verworvenheden, belangrijke verschuivingen en waar doet zich stagnatie voor? Welke ontwikkelingen zijn binnen één
generatie te zien dan wel verwachten?
2. Hoe zijn de bevindingen te duiden in het licht van het integratiebeleid van de gemeente Den
Haag?
3. Wat zijn, uitgaande van de bevindingen, aanknopingspunten voor het (integratie)beleid van de
gemeente Den Haag in de toekomst?

1 Gemeente Den Haag (2011). Integratienota: 2010-2014. Verschillend verleden, één toekomst. Den Haag.
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Dataverzameling
De data die we in deze monitor gebruiken, zijn afkomstig van verschillende bronnen2.
Voor de demografische gegevens in hoofdstuk 1 heeft de afdeling DSO/PSO van de gemeente Den
Haag gegevens aangeleverd op basis van GBA-data.
Voor de hoofdstukken onderwijs, arbeid en criminaliteit maken we veelvuldig gebruik van de
concept-Risbo-monitor 2013 voor gemeenten die deelgenomen hebben aan het zogenaamde
Marokkanenbeleid respectievelijk het Antillianenbeleid. Deze monitor presenteert registratiegegevens uit verschillende bronnen. De cijfers die we hierin presenteren voor 2013 zijn voorlopig, de
monitor wordt naar verwachting in de eerste helft van 2014 definitief uitgebracht. Waar we de
Haagse cijfers uit de Risbo-monitor presenteren, vergelijken we waar mogelijk met de andere
G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht); het gaat dan om vergelijking van de positie
van Antilliaanse en Marokkaanse migranten. Voor de overige migrantengroepen is vergelijking met
deze G4-gemeenten niet mogelijk;3 daarom vergelijken we deze cijfers met die van de gemeenten
die deelnamen aan het zogenaamde Antillianen- en Marokkanenbeleid.4
Voor het hoofdstuk gezondheid hebben we gegevens verkregen via de GGD; daarbij gaat het om
het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek dat deze dienst uitvoert. Deze gegevens zijn gebaseerd
op steekproefonderzoek.
In verschillende hoofdstukken hebben we geput uit de Haagse Stadsenquêtes voor de jaren
2009 t/m 2013. Ook deze gegevens zijn gebaseerd op steekproefonderzoek.
Daarnaast hebben we hier en daar gebruik gemaakt van gegevens uit meer specifieke monitoren,
zoals de Haagse integratiemonitor, de monitor Haagse educatieve agenda en de monitor EU
Arbeidsmigratie. Tot slot hebben we gebruik gemaakt van gegevens van het CBS.
De kwantitatieve gegevens beslaan waar mogelijk de periode vanaf 2008/2009, om zo de ontwikkelingen in de collegeperiode 2010-2014 te kunnen schetsen. Voor de demografische ontwikkelingen in hoofdstuk 1 gaan we iets verder terug in de tijd. Deze ontwikkelingen zijn veel minder
beleidssensitief; verder teruggaan in de tijd maakt de trends duidelijker en sterker. Dat we niet
verder terug gaan dan 2005/2006 heeft te maken met veranderingen in definities, waardoor er
sprake kan lijken van trendbreuken die er in de praktijk niet zijn.
De Haagse Integratiemonitor bevat voornamelijk kwantitatieve gegevens. Een uitzondering op
deze regel betreft hoofdstuk 10, waarin we diversiteit bij de gemeente en bij maatschappelijke
instellingen bespreken. Over diversiteit bij deze organisaties, bijvoorbeeld als het om de samenstelling van het eigen personeel gaat, zijn geen cijfers voorhanden. Om toch zicht te krijgen op
het vraagstuk, hebben we interviews uitgevoerd, waarvan we in hoofdstuk 10 verslag doen.

2
3

4

In bijlage 1 staan de verschillende gegevensbronnen en de gebruikte definities nader omschreven.
In deze monitor baseren we ons op de meest recente Risbo-monitor: die uit 2013. Deze rapportages zijn ten tijde van
het opstellen van deze integratiemonitor evenwel nog niet openbaar. Met toestemming van de opdrachtgever van de
Risbo-monitor, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mogen we de gegevens uit de conceptrapportages 2013 voor Den Haag gebruiken. Dat maakt dat we alleen met de G4 kunnen vergelijken voor zover het de
positie van Antillianen en Marokkanen betreft. Voor vergelijking van de positie van andere groepen zouden we
gebruik moeten maken van de rapportages van deze gemeenten; hier hebben we geen toestemming voor.
Bij de ‘Antillianengemeenten’ gaat het om: Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Capelle a/d IJssel, Den Haag,
Den Helder, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Hellevoetsluis, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam,
Schiedam, Spijkenisse, Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeer en Zwolle. Bij de ‘Marokkanengemeenten’ gaat
het om: Amersfoort, Amsterdam, Culemborg, Den Haag, Ede, Eindhoven, Gorinchem, Gouda, Helmond, Leiden,
Lelystad, Maassluis, Nijmegen, Oosterhout, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht,
Veenendaal, Zeist.
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Thermometer Integratie
De Haagse Integratiemonitor bevat cijfers en een interpretatie daarvan, maar de gemeente
heeft daarnaast behoefte aan meer zicht op de kwesties en vraagstukken die ‘leven’ in de
Haagse samenleving als het gaat om de integratie van migranten. Hiervoor heeft het
Verwey-Jonker Instituut aanvullend kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarvan we in
bijlage 3 Thermometer Integratie verslag doen. In dit aanvullende onderzoek stond de
vraag centraal welke kwesties en vraagstukken ‘leven’ bij betrokken burgers en organisaties als het gaat om integratie van migranten in de Haagse samenleving. Wij hebben 26
interviews gehouden met in totaal 29 respondenten. De respondenten zijn betrokken
burgers (bijvoorbeeld actief als vrijwilliger bij een bewonersorganisatie, of zelforganisatie
van migranten) en een aantal professionals die in hun werk te maken hebben het integratievraagstuk. In de interviews –en voor de selectie van de respondenten – zijn grofweg de
thema’s gevolgd die in de integratiemonitor aan bod komen. In bijlage 3 Thermometer
Integratie komen de respondenten via geanonimiseerde citaten uit de verslagen direct aan
het woord. De Thermometer Integratie is een aanvulling op en een verdieping van de
cijfers uit de Haagse Integratiemonitor.

Leeswijzer
In deze monitor worden diverse migrantengemeenschappen met elkaar en met de autochtone
bevolking vergeleken. Ook vindt zoveel mogelijk een vergelijking in de tijd plaats.
In deze monitor maken we steeds een onderscheid naar etnische achtergrond. Deze is bij de
meeste gegevensbronnen gebaseerd op de CBS-definitie van autochtonen en allochtonen. Onder
autochtonen worden gerekend personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren,
ongeacht het land waar men zelf is geboren. In deze rapportage gebruiken we soms ook de term
‘Nederlands’ om deze groep aan te duiden. Bij allochtonen gaat het om personen van wie ten
minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland
zijn geboren (de tweede generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen westerse en nietwesterse allochtonen.
Binnen de groep allochtonen maken we een onderscheid tussen:
●● Niet-westerse allochtonen: allochtonen met als herkomstgroepering een van de landen in
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
●● Westerse allochtonen: allochtonen met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan.5
Binnen de groep niet-westers allochtonen maken we een onderscheid naar migranten die tot de
‘klassieke’ migrantengroepen behoren: de Antilliaanse/Arubaanse groep (in deze monitor gemakshalve vaak aangeduid als Antilliaans of Antillianen), de Marokkaanse, de Surinaamse en de Turkse
groep. Daarnaast zijn er de overig niet-westerse allochtonen: deze komen uit andere dan de vier
klassieke groepen. In de monitor worden zij, met uitzondering van hoofdstuk 1, als één groep
beschreven, omdat nadere gegevens in het algemeen ontbreken.

5

Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de
westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en
werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
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Binnen de groep westerse allochtonen is een nader onderscheid te maken tussen (voornamelijk
arbeids)migranten afkomstig uit Midden- en Oost-Europese landen6, en tussen overig westerse
allochtonen, die niet uit deze landen afkomstig zijn. In deze monitor duiden we de migranten uit
Midden- en Oost-Europa ook wel aan als EU-arbeidsmigranten, met de kanttekening dat dit begrip
strikt genomen niet helemaal juist is, omdat hiertoe ook arbeidsmigranten uit andere dan Middenen Oost-Europese landen behoren. De Midden- en Oost-Europeanen vormen echter wel de overgrote meerderheid in deze groep.
De in de meeste gegevensbronnen gehanteerde CBS-definitie van allochtonen maakt het niet
mogelijk om te kijken naar de zogenaamde derde generatie: personen van wie tenminste een
grootouder in het buitenland is geboren. Deze personen staan geregistreerd als autochtoon.
De Integratiemonitor geeft een beeld van de (getalsmatige) ontwikkelingen van de grote niet-westerse migrantengroepen in Nederland/Den Haag. Verreweg de meeste cijfers zijn beschikbaar voor
de zogenaamde ‘klassieke migrantengroepen’: personen die afkomstig zijn, of wier ouders afkomstig zijn uit Suriname, Turkije, Marokko en de Nederlandse Antillen. Waar mogelijk presenteren we
cijfers van andere niet-westerse allochtone groepen en Europese arbeidsmigranten.
De diversiteit van de Haagse bevolking is groot en migranten vormen alles behalve een homogene groep. De wortels van Turkse en Marokkaanse groep immigranten liggen veelal in de gastarbeid van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, terwijl veel Afghaanse, Irakese, Iraanse
en Somalische immigranten als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. De immigratie van
Surinamers en Antillianen houdt vaak verband met de (voormalige) staatkundige verwantschap van
hun herkomstland met Nederland, terwijl Polen, Bulgaren en Roemenen hun weg naar Nederland
vinden door de openstelling van de grenzen binnen de Europese Unie. De diversiteit beperkt zich
overigens niet tot de te onderscheiden etnische groepen. Ook binnen de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen, de vluchtelingengroepen en de Oost-Europese groepen verschilt de mate en
aard van de integratie. Eerste generatie migranten verschillen bijvoorbeeld doorgaans sterk van
tweede generatie migranten als het gaat om hun sociaaleconomische positie en culturele oriëntatie. Hetzelfde geldt voor hoog- en laagopgeleiden. Daar waar de cijfers dit toelaten, maken we
deze diversiteit zichtbaar in onze analyses. Ten behoeve van de leesbaarheid van de tekst spreken
we soms van “Turken” of “Surinamers”, etc. om Hagenaars met een Turkse of Surinaamse achtergrond te duiden.
Deze Haagse Integratiemonitor start met een managementsamenvatting. Hierin staan eerst de
belangrijkste bevindingen op een rij. Daarna beschouwen we deze in het licht van het gevoerde
integratiebeleid. Tot slot doen we aanbevelingen voor het Haagse (integratie)beleid.
In de daarop volgende hoofdstukken bespreken we achtereenvolgens gegevens over demografische kenmerken van de diverse Haagse bevolkingsgroepen, de onderwijspositie, wonen, taal en
inburgering, arbeid en inkomen, gezondheid, maatschappelijke participatie, criminaliteit, discriminatie en diversiteit bij de gemeente en maatschappelijke instellingen. Waar mogelijk vergelijken we de gegevens over Den Haag met die over andere steden. Zo zijn er over de periode 20092012 data beschikbaar uit de zgn. Antillianengemeenten en Marokkanengemeenten, die in deze
periode specifiek beleid voerden ter preventie en bestrijding van criminaliteit onder Antillianen
en Marokkanen. Ook vergelijken we soms met bevindingen over Amsterdam en Rotterdam, zoals
die in het rapport ‘De staat van integratie: Rotterdam en Amsterdam’ (2012)7 zijn gerapporteerd.
De gebruikte data voor elk hoofdstuk is terug te vinden in het Tabellenboek Haagse Integratiemonitor. Overzichten van enkele cruciale data zijn weergegeven in tabellen en figuren in de
lopende tekst. De cijfers die ten grondslag liggen aan de figuren in de tekst zijn opgenomen in
Bijlage 2.

6 Het gaat om: Bulgarije, Polen, Roemenië, Litouwen, Hongarije, Letland, Slowakije, Estland, Tsjechië, Slovenië.
7 Scheffer, P.J., & Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam vergeleken. Gemeente
Amsterdam en Rotterdam.

8

VVerweyJonker
Instituut

Managementsamenvatting
De Haagse Integratiemonitor biedt inzicht in de ontwikkeling van de diverse migrantengemeenschappen in Den Haag, zowel getalsmatig als op het punt van (verdere) integratie in de Haagse
samenleving. In deze managementsamenvatting bespreken we de belangrijkste conclusies en
kijken we naar verworvenheden en belangrijke verschuivingen. Vervolgens duiden we deze bevindingen in het licht van het integratiebeleid van de gemeente Den Haag. We sluiten af met aanbevelingen.

Positie migranten in de Haagse samenleving
Demografische ontwikkeling

De diversiteit van de bevolking van Den Haag neemt toe. In 2013 bestond de helft van de 506.366
inwoners uit autochtone Nederlanders. Hun aandeel in de bevolking is in de afgelopen jaren
afgenomen ten gunste van Hagenaars met een van oorsprong niet-Nederlandse herkomst; de
komende jaren daalt het aantal autochtonen in Den Haag gestaag, zo luidt de prognose, terwijl de
omvang van de totale Haagse bevolking toeneemt tot naar schatting 520.000 in 2020.
Figuur 1 Haagse bevolking naar etniciteit, 2013 (%).
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Figuur 2 Haagse bevolking naar etniciteit, 2009 en 2013 (%).
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De grootste niet-westerse etnische groepen8 in Den Haag zijn in 2013 – in die volgorde - Surinamers9 (circa 47.000 in aantal, 9,6%), Turken (38.000, 7,6%), Marokkanen (29.000, 5,7%) en Antillianen (12.000, 2,4%). Onder de overige niet-westerse groepen zijn de Chinese (bijna 5.000 in
aantal), Pakistaanse (ruim 3.000), Irakese, Egyptische en Indiase (alle bijna 3.000) groep het
grootst; zij zijn in omvang echter veel kleiner dan de kleinste ‘klassieke’ migrantengroep – de
Antilliaanse. Bij deze overige groepen zien we de laatste jaren een relatief sterke groei bij de
Somalische, de Indiase, de Iraanse en de Afghaanse groep. De prognose is dat, in tegenstelling tot
het aantal autochtonen, de omvang van alle niet-westerse migrantengroepen met uitzondering
van de Surinaamse groep in de komende zeven jaar verder stijgt. De sterkste stijging is te zien bij
de overig niet-westerse groepen.

8 Binnen de groep allochtonen maken we een onderscheid tussen:
• Niet-westerse allochtonen: allochtonen met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika
en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Binnen de groep niet-westers allochtonen maken we een onderscheid naar migranten die tot de ‘klassieke’ migrantengroepen behoren: de Antilliaanse/Arubaanse groep (in deze
monitor gemakshalve vaak aangeduid als Antilliaans of Antillianen), de Marokkaanse, de Surinaamse en de Turkse
groep. Daarnaast zijn er de overig niet-westerse allochtonen: deze komen uit andere dan de vier klassieke groepen.
• Westerse allochtonen: allochtonen met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije),
Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele
positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om
mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
9 Het gaat hierbij om meerdere etnische subgroepen, waarvan de grootste de Creoolse en Hindostaanse Surinamers
zijn. In de statistieken wordt dit onderscheid echter niet aangebracht.
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Figuur 3 Prognose bevolkingsgroei Den Haag, naar etniciteit, 2014-2020 (n).
70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antillianen

Marokkanen

Oost-europeanen

Overig niet-westers

Overig-westers

Surinamers

Turken

Indonesiers

2020

Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.

Alhoewel het aantal Antilliaanse nieuwkomers in 2013 een stuk hoger is dan in 2005, is over het
algemeen het aantal nieuwkomers uit de overige klassieke emigratielanden de laatste jaren
relatief beperkt; nieuwe immigratie, bijvoorbeeld door gezinsmigratie, is in deze groepen vrijwel
tot stilstand gekomen. De gemiddelde verblijfsduur van deze groepen neemt bovendien toe. In de
laatste jaren waren nieuwkomers vaak van overige niet-westerse afkomst. Hun aandeel in de
Haagse bevolking zal tot 2020 een vijfde groter zijn dan nu.
Daarnaast zijn er in Den Haag westerse migranten woonachtig. Daarbinnen was de groep Indonesiërs lange tijd de grootste; hun aantal neemt gestaag af, van ruim 20.000 in 2006 naar ruim 19.000
in 2013. In 2013 heeft de groep van (voornamelijk) arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa
hun koppositie echter overgenomen. Deze groep wordt voor het overgrote merendeel gevormd
door mensen afkomstig uit Polen, Bulgarije en Roemenië. Deze groep is met ruim 20.000 inwoners
in omvang in 2013 inmiddels groter dan de kleinste ‘klassieke’ migrantengroep – de Antilliaanse.
Nieuwkomers zijn relatief vaak van Midden- of Oost-Europese afkomst; het jaarlijkse aantal
nieuwkomers uit deze groep is sinds 2005 verdrievoudigd: van 1.000 naar 3.000. De prognose is
dat het aantal inwoners afkomstig uit Midden- en Oost-Europa in 2020 met circa 75 procent is
toegenomen; daarmee zouden zij in 2020 de Marokkaanse groep in omvang zijn gepasseerd.
Daarbij past de kanttekening dat het aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zeer
waarschijnlijk veel groter is dan uit registraties blijkt – velen van hen staan niet geregistreerd.
In vergelijking met de autochtone bevolking is de niet-westerse migrantenbevolking in Den Haag
jong: minder 65plussers, en meer 15minners.10 Maar het aantal ouderen (65 jaar en ouder) in de
niet-westerse migrantenbevolking is in de periode 2006-2013 toegenomen met 3.300. Vooral onder
Hagenaars van Surinaamse afkomst is het aandeel 65-plussers hoog. De komende jaren neemt het
aantal ouderen bij de migrantenbevolking verder toe. Ook het aantal jongeren onder de 15 jaar
neemt toe. Hun aandeel in de hele groep niet-westerse migranten neemt echter geleidelijk af,
terwijl het onder autochtone Hagenaars geleidelijk toeneemt. De trend is dus dat de migrantengroepen in leeftijdsopbouw geleidelijk steeds meer op de autochtone bevolking gaan lijken.
10 In 2013 was onder autochtonen het aandeel 65plussers 20%. Bij de migrantengroepen was het aandeel van 65plussers
in de Surinaamse groep het hoogst met 8%, bij de andere groepen is het 4% of lager. Omgekeerd is het beeld bij
15minners: zij hebben een aandeel van 15% in de autochtone groep, van 16% bij de Surinaamse groep en tussen de 20
en 30% bij de overige groepen.
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Met uitzondering van de Midden- en Oost-Europese groep neemt het aandeel van de eerste generatie geleidelijk af in alle migrantengroepen, maar in omvang is de eerste generatie migranten op
dit moment nog groter dan de tweede generatie. De groei van de totale omvang van de ‘klassieke’
migratiegroepen (Surinamers, Turken, Marokkanen en Antillianen) is uitsluitend het gevolg van een
toename van de tweede generatie.
Tabel 1 Aandeel 2e generatie per herkomstgroep, 2006 en 2013 (%).
Herkomst
Antillen
Marokko
Turkije
Suriname
Overig niet-westers
Midden- en Oost-Europa

2006
26
45
42
38
30
25

2013
32
52
46
42
32
16

Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.

Tot slot: geboorten bij vrouwen onder de 20 jaar (tienermoeders) komen in Den Haag relatief veel
voor onder Antilliaanse vrouwen en sinds kort ook onder vrouwen van Midden- en Oost-Europese
afkomst; de aantallen zijn evenwel laag (in 2012: 15 respectievelijk 11, op een totaal van 120).

Onderwijs
Opleiding is een belangrijke factor als het om integratie gaat, want bepaalt voor een belangrijk
deel de kansen op de arbeidsmarkt en daarmee ook op deelname in de samenleving.11 De gegevens over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking komen overeen met het landelijke beeld:
in 2013 scoren autochtone 16- tot 64-jarigen gemiddeld het hoogst, gevolgd door overige nietwesterse groepen, Antillianen en Surinamers. Turken en Marokkanen scoren het laagst: in deze
groepen is het aantal laag opgeleiden circa 45%, tegen 17% onder autochtone Hagenaars. De
andere groepen zitten daar tussenin: onder Surinamers is het aandeel laag opgeleiden 34%, onder
overig niet-westere Hagenaars 32% en onder Antillianen 25%. Het gemiddelde opleidingsniveau
onder Turkse en Marokkaanse Hagenaars is in de periode 2009-2013 wel gestegen; het aandeel
laag opgeleiden is afgenomen met 14 respectievelijk 10 procentpunten. Ook bij de andere groepen zien we een daling van laag opgeleiden, maar daar was deze minder groot. Landelijk en ook
in andere grote steden als Amsterdam en Rotterdam is er een gestage stijging van het opleidingsniveau, zowel bij de niet-westerse groepen als bij autochtonen.
Er is bij allochtone Hagenaars een verschil in opleidingsniveau tussen de eerste en de tweede
generatie. Dat was in 2009 nog relatief groot (1e generatie: 42% laag opgeleid, 2e generatie: 26%),
maar in 2013 was het verschil een stuk kleiner (34 respectievelijk 32%).
In het schooljaar 2011/2012 kende Den Haag bijna 1.600 voortijdig schoolverlaters; ongeveer een
derde (546) is van autochtone afkomst. Het aandeel voortijdig schoolverlaters is onder scholieren
van niet-westerse afkomst evenwel hoger dan onder autochtone scholieren. Onder Antilliaanse
scholieren (9,2%, 104 vsv-ers) is het aandeel voortijdig schoolverlaters het hoogst; in deze groep is
ook de stijging in tussen de schooljaren 2008/09 en 2011/12 het hoogst. Onder autochtone scholieren lag het percentage in 2011/12 op 4%, onder Marokkaanse scholieren op 5,7% (187 vsv-ers),
onder Turkse op 5,4 (228), onder Surinaamse op 4,9 (203) en onder overig niet-westerse scholieren
op 4,8% (172). Bij de Surinaamse en autochtone scholieren zien we een afname van het percentage voortijdig schoolverlaters in de genoemde periode, bij de overige groepen een lichte stijging.
De Haagse cijfers steken negatief af bij die van Amsterdam en Rotterdam waar het de Antilliaanse
schoolverlaters betreft.
11 Zie onder meer het Jaarrapport Integratie 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
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Figuur 4 Nieuwe voortijdig schoolverlaters (12-22 jaar), naar etniciteit, schooljaar 2008/09 en 2011/12,
als % van 12-22-jarigen in etnische groep.
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Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013).

Voor- en vroegschoolse educatie speelt een belangrijke rol in het vroegtijdig aanpakken van
(potentiële) taal- en ontwikkelingsachterstanden (Pels et al., 2012). In Den Haag worden de risicogroepen beter bereikt dan peuters die niet tot de risicogroepen behoren.
In 2011 is ruim een kwart van de 144 Haagse basisscholen te ‘wit’ of te ‘zwart’; op deze scholen is de leerlingpopulatie geen afspiegeling van de bevolkingssamenstelling in de wijk. Er is
nauwelijks afname van de segregatie in het Haagse basisonderwijs.

Wonen
Ruimtelijke segregatie, dat wil zeggen de mate van spreiding van bevolkingsgroepen over de
verschillende stadsdelen, is een voor integratie belangrijke factor. Deze bepaalt bijvoorbeeld de
kansen op interetnisch contact, en daarmee op het leren van culturele en taalvaardigheden die in
het onderwijs en op de arbeidsmarkt van belang zijn. Uit een vergelijking van Den Haag met vier
andere grote steden blijkt dat de mate van segregatie van migrantengroepen in Den Haag relatief
hoog is. Dit geldt vooral voor Turken en Marokkanen; voor Antillianen/Arubanen zijn de verschillen
met andere steden minder groot. Ook bij de categorie ‘overige niet-westerse groepen’ scoort Den
Haag naar vergelijking hoog. Vooral Somaliërs en Irakezen wonen in Den Haag meer gesegregeerd
dan in de overige vier steden.
Ook de Midden- en Oost-Europeanen wonen in Den Haag meer gesegregeerd in vergelijking met
de vier andere gemeenten. De mate van segregatie is bij de meeste migrantengroepen in Den
Haag in 2012 afgenomen ten opzichte van 2002, maar doorgaans zijn de verschillen niet groot.
Bekijken we de samenstelling van de bevolking van de stadsdelen, dan stellen we vast dat er
stadsdelen zijn met grote concentraties van (niet-westerse) migranten, te weten stadsdeel Centrum en Stadsdeel Laak, terwijl in de stadsdelen Loosduinen, Scheveningen, Leidschenveen-Ypenburg en Segbroek relatief weinig migranten wonen. Stadsdeel Escamp neemt een tussenpositie in.
Autochtone Hagenaars zijn vaker bezitter van een koopwoning dan niet-westerse migranten.
Het aandeel niet-westerse migranten binnen de groep eigenwoningbezitters blijft achter bij het
aandeel van deze groepen in de bevolking. In de periode 2006-2013 is het aandeel woningbezitters onder niet-westerse migranten wel heel licht gestegen.

13

Taal- en Inburgering
Het spreken van de Nederlandse taal wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor een goede
integratie in de Nederlandse samenleving, om op volwaardige wijze mee te kunnen doen in de
maatschappij. Bovendien is het spreken van de taal een basisvoorwaarde om aan het werk te
komen of werk te behouden.
Cijfers over de beheersing van de Nederlandse taal naar herkomst in Den Haag ontbreken. Wel
zijn er gegevens beschikbaar over de deelname aan Taal in de Buurt. Dit is een laagdrempelig
taalaanbod dat onder verantwoordelijkheid van maatschappelijke (zelf)organisaties wordt georganiseerd. In de periode 2010-2013 hebben jaarlijks gemiddeld 2.800 Hagenaars die nauwelijks
Nederlands spreken deelgenomen aan dit programma. Het aantal gemengde groepen (dat wil
zeggen met deelnemers met diverse etnische achtergronden) is in de periode 2010-2013 sterk
toegenomen.
Uit onderzoek naar de impact van Haagse taaltrajecten, waaraan 523 respondenten deelnamen, blijkt dat driekwart vindt dat hun taalbeheersing is toegenomen en dat zij door het taaltraject een betere positie in de Haagse samenleving (kunnen) innemen.
Cijfers over inburgeringstrajecten in den Haag laten zien dat het aantal deelnemers en
geslaagden van de inburgeringstrajecten meer dan verdriedubbeld is vanaf 2012. Het in dat jaar
ingezette specifieke beleid rondom de vrijwillige inburgering van nieuwe EU-arbeidsmigranten
lijkt aan te slaan. De instroomcijfers lijken te suggereren dat een betrekkelijk groot aandeel van
de nieuwe EU-arbeidsmigranten met de inburgering wordt bereikt.

Arbeid en inkomen
De positie op de arbeidsmarkt is een belangrijke indicator voor sociaaleconomische integratie. In
het algemeen kunnen we stellen dat de positie van migrantengroepen op de arbeidsmarkt zich de
afgelopen jaren in ongunstige zin heeft ontwikkeld. In totaal waren er in 2013 bijna 25.000 Haagse
inwoners van 15 tot 65 jaar werkzoekend. In alle migrantengroepen waren er in 2013 minimaal
twee maal zo veel werkzoekenden als onder autochtonen. Hoewel ook autochtone Hagenaars in
2013 in grotere getale werkzoekend zijn, is het aandeel van migrantengroepen onder werkzoekenden sterker gestegen, waarbij vooral de stijging tussen 2012 en 2013 sterk is. Met andere woorden: in vergelijking met autochtonen is hun arbeidsmarktpositie verder verslechterd. In vergelijking met andere G4-steden is er in Den Haag een sterke oververtegenwoordiging van werkzoekenden van Marokkaanse komaf.
Figuur 5 Werkzoekenden in beroepsbevolking (15-64 jaar), naar etniciteit, 2009 en 2013
(in % van betreffende deelpopulatie).
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Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013).
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De hogere percentages werkzoekenden vinden we ook bij vrouwen en jongeren van niet-westerse
oorsprong. Wel is onder de tweede generatie niet-westerse allochtonen het percentage werkzoekenden aanzienlijk lager dan onder de eerste generatie. Zo is in 2013 13,9% van de Antilliaanse
eerste generatie werkzoekend, versus 6,7% van de tweede generatie. Van de eerste generatie
Marokkanen is 15,6% werkzoekend versus 7,8% tweede generatie. Voor Surinamers, Turken en
overige niet-westerse migranten gelden de volgende percentages: 10,1 versus 7,4%, 13,1 versus
5,8% en 13,6 versus 4%. Verder zien we bij alle etnische groepen dat het percentage langdurig
werkzoekenden (langer dan twee jaar werkzoekend) tussen 2009 en 2013 aanzienlijk is geslonken.
Bij uitkeringsgerechtigden zien we een vergelijkbaar beeld als bij werkzoekenden. Onder de in
2013 ruim 23.000 15-64-jarige uitkeringsgerechtigde inwoners van Den Haag komen naar verhouding veel inwoners van niet-westerse afkomst voor. In 2013 zijn vooral Marokkaanse (15,9%), Antilliaanse (13,7%) en overig niet-westerse Hagenaars (13,4%) zijn relatief vaak uitkeringsgerechtigd;
circa drie tot vier keer vaker dan autochtone Hagenaars (4,1%). Het percentage uitkeringsgerechtigden is bij niet-westerse groepen tussen 2009 en 2013 sterker toegenomen dan bij autochtone
Hagenaars; bij Antillianen is sprake van de sterkste stijging – van 9,9% in 2009 naar 13,7% in 2013,
waar bij autochtonen sprake is van een stijging van 3,5 naar 4,1%. Onder 15-24-jarigen zien we een
vergelijkbaar beeld: onder Marokkaanse, Antilliaanse en overig niet-westerse jongeren is het
percentage uitkeringsgerechtigden circa drie keer hoger dan onder autochtonen, en zijn ook
andere niet-westerse jongeren vaker uitkeringsgerechtigd dan autochtone jongeren. Bovendien is
tussen 2009 en 2013 de stijging van het percentage uitkeringsgerechtigde jongeren het hoogst
onder Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Niet-westerse Hagenaars van de eerste generatie
zijn beduidend vaker (twee tot drie keer zo veel, onder overig niet-westerse Hagenaars zelfs vijf
keer zo veel) uitkeringsgerechtigd als niet-westerse Hagenaars van de tweede generatie.
Tabel 2 Personen (15-64 jaar) met een WWB, IOA (of WIJ) uitkering, naar herkomst, 2009 en 2013
(in procenten van betreffende deelpopulatie).
% uitkeringsgerechtigden Den Haag
2009

2013

Autochtoon

3,5

4,1

Turks

8,1

9,8

Marokkaans

13,6

15,9

Surinaams

7,1

8,9

Antilliaans

9,9

13,7

Overig niet - westers

10,9

13,4

Westers

2,7

3,2

Den Haag totaal

5,5

6,7

Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013).

Het aandeel van migranten in de groep minimahuishoudens (maximaal 110 procent van het wettelijk minimumloon) is de afgelopen periode toegenomen. In 2011 kende Den Haag bijna 34.000
minimahuishoudens. Niet-westerse migranten behoren vaker tot de minimahuishoudens dan op
grond van hun aandeel in de bevolking verwacht mag worden: van de minimahuishoudens is bijvoorbeeld 15% van Surinaamse komaf en 11% van Marokkaanse komaf. Het aantal minimahuishoudens dat langdurig (drie jaar of meer) in deze positie verkeert, is ook sterk gestegen. Het is
derhalve niet verbazingwekkend dat migrantengezinnen veel vaker dan autochtone Nederlandse
gezinnen kampen met schulden.
In totaal groeien in Den Haag ruim 22.000 kinderen op in een minimahuishouden. Daarvan zijn
er ruim 18.000 van allochtone afkomst. Vooral Marokkaanse (53%), Antilliaanse (42%) en Turkse
kinderen (33%) hebben een grote kans om op te groeien in een huishouden met een laag inkomen;
van de autochtone kinderen groeit 9% op in een minimahuishouden.

15

Gezondheid
Hagenaars met een migratieachtergrond zijn en voelen zich minder gezond dan autochtone Hagenaars. Zij bezoeken vaker de huisarts, oordelen minder vaak positief over de eigen gezondheid,
hebben vaker last van overgewicht en vaker een hoge kans op angst en depressie, en zij voldoen
minder vaak aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Het aantal zelfdodingen is onder deze
groepen evenwel naar verhouding laag, vooral onder Turkse en Marokkaanse migranten.
Tabel 3 Ervaren gezondheid, overgewicht en kans op angst en depressieve naar herkomst en generatie,
2012 (% van betreffende herkomstgroep/generatie).

Totaal

Ervaren gezondheid goed/
uitstekend
80,2

Matig / ernstig
overgewicht
48,5

Hoge kans op angst
en depressie
11,1

Autochtoon
Turks
Marokkaans
Antiliaans/Arubaans
Surinaams
Overig niet-westers

85,4
61,5
59,5
65,8
67,9
78,2

44,0
59,6
64,5
75,8
53,1
54,3

5,0
25,6
17,0
22,8
22,2
22,0

Niet-westers allochtoon totaal
Waarvan 1e generatie
Waarvan 2e generatie

68,9
65,0
84,8

57,0
61,9
37,9

22,4
23,8
17,0

Bron: GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie. Gezondheidsenquête Den Haag 2008 en 2012. Den Haag 2014.

In het algemeen lijken Hagenaars met een niet-westerse achtergrond van de tweede generatie in
hun gezondheidssituatie sterk op Hagenaars met een Nederlandse achtergrond; de eerste generatie niet-westerse Hagenaars doet het op de meeste punten echter minder goed. Het is zeer wel
mogelijk dat de gemiddeld jongere leeftijd van de tweede generatie hiervoor een verklaring
biedt, maar we kunnen dit niet met zekerheid vaststellen.

Maatschappelijke participatie
De gemeente Den Haag benoemt als belangrijk kernpunt van haar integratiebeleid de vergroting
van deelname van migrantengroepen aan het maatschappelijk leven, onder meer door vrijwilligerswerk, deelname aan culturele activiteiten en sportactiviteiten.
Uit de cijfers blijkt dat niet-westerse migranten minder vaak vrijwilligerswerk verrichten dan
autochtone Hagenaars. Een kwart van de autochtone Hagenaars (25%) verricht vrijwilligerswerk,
tegenover 6-16% van respectievelijk Turkse en Marokkaanse Hagenaars. Respectievelijk 13 en 14%
van de Surinaamse en Antilliaanse Hagenaars doet vrijwilligerswerk. De eerste generatie nietwesterse migranten verricht overigens vaker dan de tweede generatie vrijwilligerswerk (14 tegenover 6%).
Niet-westerse migranten bezoeken minder vaak een museum of tentoonstelling dan autochtone
Hagenaars. Iets meer dan de helft van de autochtone Hagenaars (56%) bezocht in 2013 een museum of tentoonstelling, tegenover 20% van de Surinaamse en Antilliaanse Hagenaars en 29% van de
Turkse en Marokkaanse Hagenaars. Ook nemen niet-westerse migranten minder vaak deel aan
culturele activiteiten, zoals film- of theaterbezoek. Ongeveer vier op de tien Turkse en Marokkaanse Hagenaars (38%) en Surinaamse en Antilliaanse Hagenaars namen deel (40%) ten opzichte
van bijna tweederde (63%) van de autochtone Hagenaars. Bijna de helft van de autochtone Hagenaars (48%) en de Surinaamse en Antilliaanse Hagenaars (47%) bezocht in 2013 tenminste één festival. Dit gold voor een op de vijf (21%) van de Turkse en Marokkaanse Hagenaars. In de periode
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2009 tot 2013 neemt de deelname aan culturele activiteiten van de eerste generatie migranten
toe (van 39 naar 43%), terwijl die van de tweede generatie afneemt (van 62 naar 45%).
Als we kijken naar participatie door sport, dan zien we dat niet-westerse migranten minder
vaak dan autochtone Hagenaars en westerse migranten ten minste één sport beoefenen. Ongeveer driekwart van de autochtone (72%) en overige westerse allochtone Hagenaars (75%) beoefent
sport tegenover de helft van de Turkse Hagenaars (49%) en iets meer dan de helft van de Surinaamse (56%), Antilliaanse (61%), Marokkaanse (57%) en overig niet-westerse allochtone Hagenaars
(58%). Overigens zien we in de periode 2009-2013 dat het percentage sportende Surinamers,
Antilianen/Arubanen en Marokkanen flink toenam. Tweedegeneratiemigranten sporten vaker dan
eerstegeneratiemigranten (respectievelijk 62 en 57%). Eerstegeneratiemigranten blijken in de
periode 2009-2013 vaker een sport te zijn gaan beoefenen, terwijl het percentage bij de tweede
generatie juist licht afneemt.
Naast diverse indicatoren voor maatschappelijke participatie zijn ook indicatoren van sociaalculturele integratie aan de orde gekomen, zoals betrokkenheid bij de eigen etnische groep of leefomgeving, interetnisch contact en waardeoriëntaties van de diverse groepen.
Turkse (80%), Marokkaanse (61%) en overige niet-westerse migranten (64%) voelen zich vaker
zeer of enigszins verbonden met de eigen etnische groep, terwijl bij autochtone Hagenaars opvalt
dat dit in geringere mate het geval is (52%). Als het gaat om de verbondenheid met de eigen buurt
scoren de Turken opvallend hoog (74%), wat illustreert dat verbondenheid met de eigen gemeenschap geenszins hoeft samen te gaan met minder verbondenheid met de omgeving. Migrantengroepen blijken beter te spreken over omgang met bewoners van verschillende herkomst dan
autochtone Hagenaars. Antillianen (48%), Midden- en Oost-Europeanen (25%) en overige niet-westerse groepen (60%) hebben het hoogste aandeel gemengde huwelijken. Turken (12%) en Marokkanen (9%) trouwen het minst vaak met iemand met een andere etnische herkomst.
Er zijn geen grote verschillen waar te nemen tussen de reacties van migrantengroepen en die
van autochtone Hagenaars op stellingen over waardeoriëntaties. Een uitzondering hierop vormt
het onderwerp homoseksualiteit. Hierop reageren Marokkanen en vooral Turken minder positief.

Criminaliteit
Verdachten van een misdrijf zijn veel vaker van niet-westerse afkomst dan op grond van hun
aandeel in de bevolking mag worden verwacht. Vooral de oververtegenwoordiging van verdachten
van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst is hoog. Dat strookt met het beeld uit andere grote
steden. Onder de migranten van de tweede generatie is het aandeel verdachten bij alle groepen
zo’n twee keer hoger dan in de eerste generatie. Uitzondering vormen de Antillianen, waar de
percentages in beide generaties nagenoeg gelijk zijn (ruim 6%).
Figuur 6 Verdachten (12 jaar e.o.) naar etniciteit, 2009 en 2012 (in procenten van de betreffende etnische groep).
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Verder valt op dat verdachten veel vaker van het mannelijke dan van het vrouwelijke geslacht
zijn. In alle groepen gaat het in vergelijking met vrouwen om minstens vier keer zo veel mannen.
Ook jongeren (12-24 jaar) worden relatief vaak verdacht van een misdrijf; onder 18-24-jarigen ligt
het percentage in alle groepen het hoogst; van 11% onder Marokkaanse en 8% onder Antilliaanse
18-24-jarigen, tot tussen de 5 en 6% bij de overige migrantengroepen en 4% bij autochtonen. Bij
Surinamers en vooral Antillianen komen oudere verdachten wat vaker voor.
Onder de verdachten bevinden zich naar verhouding veel personen met een lager opleidingsniveau
(bij alle groepen onder mensen met een laag opleidingsniveau twee keer zo veel als bij mensen
met een middelbaar opleidingsniveau; in vergelijking met mensen met een hoog opleidingsniveau
is de factor in alle groepen nog een stuk hoger), voortijdig schoolverlaters (factor drie tot vier) en
werkzoekenden (factor circa 1,5). Deze omstandigheden lijken de kans op aanraking met het
strafrecht aanzienlijk te verhogen.
In alle niet-westerse groepen vormen de meerplegers de grootste groep, terwijl dat bij autochtonen de beginners zijn.12 Vooral onder de Marokkaanse en Antilliaanse verdachten komen relatief
veel veelplegers voor. Turkse en overige niet-westerse verdachten worden relatief vaak verdacht
van geweldsdelicten, terwijl Marokkaanse verdachten relatief vaak verdacht worden van vermogensdelicten.

Discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die
er niet toe doen in een situatie. Er zijn diverse discriminatiegronden, te weten leeftijd, seksuele
gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische
ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort (arbeids)contract en arbeidsduur. Bestrijding
van discriminatie vormt een belangrijk aspect van het integratiebeleid in Den Haag. De diverse
etnische groepen in Den Haag zien ongelijkheid in toekomstkansen. Desgevraagd vinden Hagenaars van alle bevolkingsgroepen dat autochtone Hagenaars systematisch beter af zijn dan migranten als het gaat om discriminatie. Er is geen verschil in ervaren discriminatie tussen de verschillende groepen. Een op de twintig autochtone Hagenaars (4%) is in 2013 naar eigen zeggen geweigerd bij uitgaansgelegenheden. Voor niet-westerse migranten gelden percentages tussen de 6 en
16%. Tweedegeneratiemigranten (13%) worden vaker geweigerd dan eerstegeneratiemigranten
(5%). Als het gaat om uitschelden of gediscrimineerd worden, dan zegt 17% van de autochtone
Hagenaars dat hen dit in 2013 is overkomen, ten opzichte van 33% van de Marokkaanse en 31% van
de Surinaamse Hagenaars. De overige niet-westerse groepen scoorden rond het gemiddelde van
21%.
Het aantal klachten bij Bureau Discriminatiezaken is in de periode 2009-2010 toegenomen en
daarna weer afgenomen. Gemiddeld werden in de periode 2009-2013 jaarlijks 391 klachten
gemeld. Door de jaren heen heeft ongeveer 60 procent van de klachten racisme als discriminatiegrond. Een (ruim) kwart van de klachten heeft betrekking op de arbeidsmarkt gedurende de
onderzochte jaren. Uit een analyse van gegevens van de Nederlandse politiekorpsen (verzameld in
de Landelijke Basisvoorziening Handhaving) blijkt dat in Den Haag in 2012 in totaal 362 incidenten
van intentioneel antisemitisme, antisemitisch schelden, racisme en racistisch schelden zijn
gemeld.

12 Beginner: verdachte van een misdrijf tegen wie voor het eerst een proces-verbaal van aanhouding is opgemaakt.
Meerpleger: meerderjarige verdachte van misdrijven tegen wie 2 t/m 10 processen-verbaal van aanhouding zijn
opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar. Of een minderjarige verdachte van misdrijven tegen wie 2 t/m 5
processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar.
Veelpleger: meerderjarige verdachte van misdrijven tegen wie meer dan 10 processen-verbaal van aanhouding zijn
opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar. Of een minderjarige verdachte van misdrijven tegen wie meer
dan 5 processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar.
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Diversiteit bij de gemeente en maatschappelijke instellingen
Deze Haagse Integratiemonitor bevat voornamelijk kwantitatieve gegevens. Een uitzondering op
deze regel betreft het thema Diversiteit, waarbij we diversiteit bij de gemeente en bij maatschappelijke instellingen bespreken. Over diversiteit bij deze organisaties, bijvoorbeeld als het om
de samenstelling van het eigen personeel gaat, zijn nauwelijks cijfers voorhanden. Om toch zicht
te krijgen op het vraagstuk hebben we interviews uitgevoerd met (personeels)functionarissen.
Als we kijken hoe het is gesteld met de vertegenwoordiging van niet-westerse migranten in de
verschillende lagen van het gemeentelijke apparaat, dan laten de cijfers zien dat in 2012 het
personeelsbestand van de gemeente Den Haag voor 21 procent uit niet-westerse migranten
bestond. Zij werken vooral in de lagere functiegroepen. Het percentage werknemers met een
niet-westerse achtergrond binnen de hoge functiegroepen is nog gering.
Tabel 4 Etnische achtergrond medewerkers (medewerkers van niet-westerse afkomst als percentage van de verschillende
functiegroepen) gemeente Den Haag naar functiegroepen, 2009 en 2012.
Fs 0-3
2009
2012

Fs 4-6
39%

52%

37%

Fs 7 en 8
24%
27%

Fs 9-13
9%
12%

Fs 14+
4%
5%

Totaal
21%

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kenmerken van migrantengroepen zelf (met name onvoldoende kwalificaties) zijn volgens geïnterviewden van de gemeenten de belangrijkste reden voor het geringe aantal migranten in (hogere)
functies. Sommige geïnterviewden geven echter aan dat ook kenmerken van de eigen
organisatie(cultuur) belemmerend kunnen werken.
De cijfers over de vertegenwoordiging van niet-westerse migranten in besturen, directies of
raden van toezicht van maatschappelijke organisaties in Den Haag, laten zien dat in 2013 het
aandeel migranten gemiddeld op 5,7 procent lag, en in de raden van toezicht/commissarissen op
6,3 procent. Er zijn geen cijfers over de samenstelling van het personeel van maatschappelijke
instellingen naar etnische achtergrond. De diverse geïnterviewden schetsen een gemêleerd beeld:
in sommige instellingen is afspiegeling naar eigen zeggen goeddeels bereikt (vooral op het uitvoerende niveau), terwijl dit bij andere organisaties niet het geval is.
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Beschouwing en aanbevelingen
1. Het Haagse integratiebeleid
Wat betekenen de bevindingen in deze monitor nu voor het Haagse integratiebeleid? In deze
paragraaf reflecteren we op deze vraag en formuleren we enkele aanbevelingen voor het toekomstige Haagse integratiebeleid.
De afgelopen jaren is het aandeel van de niet-westerse migrantenpopulatie gegroeid, en de voorspelling is dat die groei de komende jaren zal doorzetten. Niet alleen het aandeel groeit, ook in
absolute aantallen zal deze groei zichtbaar zijn. Binnen de migrantenpopulatie neemt het aandeel
van de klassieke groepen (Surinaams, Turks, Marokkaans en Antilliaans) langzaam maar zeker af.
Dit terwijl vooral de populatie van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa sterk toeneemt. Ook het aantal inwoners van niet-westerse afkomst dat niet uit de klassieke migrantenlanden afkomstig is neemt sterk toe; de laatste jaren zat de groei vooral bij mensen van Somalische,
Indiase en Iraanse afkomst.
De groei van de migrantenpopulatie manifesteert zich daarmee de komende jaren vooral bij
groepen waarin het aandeel van de eerste generatie relatief groot is: in 2020 meer dan 80 procent bij Midden- en Oost-Europeanen (in aantal bijna 29.000) en bijna 70 procent bij overige
niet-westerse allochtonen (ruim 42.000). Dat is een belangrijke constatering gezien de algemene
doelstelling van het Haagse integratiebeleid: integratie binnen één generatie. Deze groepen
verdienen extra aandacht in het beleid. Tegelijkertijd kunnen we over hun integratie in de Haagse
samenleving weinig zeggen, omdat op de meeste domeinen specifieke gegevens over hun positie
ontbreken – ook als het gaat om illegale woonsituaties. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor
de toekomst.
Wat zeggen de bevindingen in de diverse hoofdstukken nu over deze centrale Haagse integratiedoelstelling – integratie binnen één generatie? Nemen we simpelweg de droge cijfers in ogenschouw, dan moeten we vaststellen dat de tweede generatie niet-westerse allochtonen het op
veel terreinen minder goed doen dan Hagenaars met een Nederlandse achtergrond. In dat opzicht
zouden we moeten vaststellen dat deze doelstelling van het Haagse integratiebeleid nog niet
wordt gerealiseerd. Daarmee doen we echter geen recht aan de sociaaleconomische positie van
de Haagse migrantenpopulatie. Om daadwerkelijk uitspraken te kunnen doen over de vraag of de
tweede generatie op de verschillende domeinen evenredig scoort aan autochtone Hagenaars,
zouden we ook naar de sociaaleconomische uitgangspositie van deze groepen moeten kijken.
Vooral een factor als opleiding is immers cruciaal voor integratie in tal van andere domeinen,
en dit geldt niet alleen voor migranten. Deze monitor staat niet toe om de groep niet-westerse
migranten te vergelijken met autochtone Hagenaars met een vergelijkbare sociaaleconomische
status. Bij het beantwoorden van de vraag of de centrale Haagse integratiedoelstelling is bereikt,
is het daarom ook van belang te kijken naar de verschillen tussen de eerste en tweede generatie
niet-westerse groepen. Nadert de tweede generatie de scores van autochtone Hagenaars, of juist
niet?
Als we kijken naar het opleidingsniveau, dan zien we dat de tweede generatie het wat beter doet
dan de eerste. Turken en Marokkanen blijven op dit gebied duidelijk achter bij andere groepen,
maar tussen 2009 en 2013 is hun gemiddelde opleidingsniveau het sterkst gestegen. Op het punt
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van gezondheid scoort de tweede generatie niet-westerse Hagenaars vaak beduidend beter dan
de eerste generatie, maar dat wordt in ieder geval voor een deel verklaard door hun gemiddeld
veel jongere leeftijd. Wat betreft arbeidsparticipatie scoort de tweede generatie een stuk beter
dan de eerste; niettemin is het percentage werkzoekenden onder niet-westerse jongeren een stuk
hoger dan onder autochtone jongeren, en is de groei van de werkloosheid bij hen de laatste jaren
hoger. We zien daarentegen dat onder de niet-westerse groepen het percentage gehoorde verdachten in de tweede generatie hoger is dan in de eerste generatie; dit zal voor een deel samenhangen met de oververtegenwoordiging van 15- tot 24-jarige verdachten, die (zeer waarschijnlijk)
vaker tot de tweede generatie behoren. Op het gebied van maatschappelijke participatie zien we
dat migranten van de eerste generatie vaker vrijwilligerswerk doen dan migranten uit de tweede
generatie (maar beduidend minder dan autochtonen). De tweede generatie participeert daarentegen wat meer op sportief en cultureel gebied, alhoewel de verschillen met de eerste generatie in
2013 niet groot meer waren.
Samenvattend kunnen we stellen dat de tweede generatie in ieder geval vooruitgang boekt op
de eerste generatie, zeker op cruciale indicatoren als opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt. Anderzijds is van evenredigheid met autochtone leeftijdsgenoten nog geen sprake, en
duiden gegevens over participatie in vrijwilligerswerk en criminaliteit toch ook op enige stagnatie.
Dit betekent dat ook categorieën onder de klassieke groepen – Marokkanen, Antillianen en Turken
- die op verschillende indicatoren van integratie relatief laag scoren, nog steeds beleidsmatige
aandacht verdienen.
Een van de speerpunten van het Haagse integratiebeleid is het vergroten van de zelfredzaamheid,
zodat burgers mee kunnen doen aan het maatschappelijke en economische verkeer. Daartoe is de
afgelopen jaren onder meer stevig ingezet op het programma Taal in de buurt, een programma
voor maatschappelijk betrokken organisaties die voor hun achterban of voor de buurt laagdrempelige taallessen opzetten. We stellen vast dat dit programma de afgelopen jaren een substantieel
aantal deelnemers heeft gekend; het bereik ervan is zonder meer behoorlijk. Uit onderzoek naar
de impact van Haagse taaltrajecten, waaraan 523 respondenten deelnamen, blijkt dat driekwart
vindt dat hun taalbeheersing is toegenomen en dat zij door het taaltraject een betere positie in
de Haagse samenleving (kunnen) innemen. Aangezien slechts een deel van de deelnemers aan
taaltrajecten deelnam aan het onderzoek (analfabeten konden de schriftelijke vragenlijst niet
invullen), hebben we nog geen compleet beeld van de mate waarin deelname aan een taaltraject
heeft bijgedragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemers, en daarmee aan
het versterken van hun maatschappelijke participatie. Ook belemmert het ontbreken van bijvoorbeeld gegevens over taalbeheersing het zicht op de effecten van het integratiebeleid op dit punt.
Meer kennis over dergelijke indicatoren van integratie is van belang voor de evaluatie van integratiebeleid.
Gezien de blijvende instroom van migranten in Den Haag, zeker ook uit Midden– en OostEuropa, kunnen we niettemin concluderen dat investeren in taalvaardigheid in het Nederlands en
inburgering van belang blijven. Dit ook omdat het bevorderen van de integratie van EU-arbeidsmigranten die langer in Den Haag verblijven speerpunt van het Haagse integratiebeleid vormt. Uit de
cijfers blijkt dat tot 2012 een fors deel van de inburgeraars afkomstig was uit Midden- of OostEuropa. In 2012 heeft een groot aantal arbeidsmigranten uit deze landen deelgenomen aan het
specifiek voor hen ontwikkelde inburgeringsprogramma. Het bereik van verschillende programma’s
en de animo ervoor is dus groot.
Het Haagse integratiebeleid heeft daarnaast het bestrijden van uitsluiting op de arbeidsmarkt,
onderwijs en vrije tijd tot speerpunt. De gemeente wil belemmeringen voor migranten(jongeren)
om mee te doen aan de Haagse samenleving wegnemen en focust daarbij op de thema’s discriminatie op de arbeidsmarkt, discriminatie in het onderwijs, discriminatie in het uitgaan en in de
vrije tijd. Als we kijken naar de klachten bij Bureau Discriminatiezaken, dan zien we dat het
aantal ervan tussen 2009 en 2013 redelijk stabiel is. Ook de aard van de meldingen is door de
jaren heen goeddeels gelijk: de helft tot 60 procent van de klachten gaat over discriminatie naar
ras. Bij de maatschappelijke terreinen waarop de klachten betrekkingen hebben, staat de arbeidsmarkt tussen 2009 en 2013 op de eerste plaats (ongeveer een kwart tot 30 procent van de klach-
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ten heeft hierop betrekking). De percentages klachten die betrekking hebben op het onderwijs,
de openbare ruimte en de horeca zijn lager. Het percentage klachten dat betrekking heeft op de
openbare ruimte laat een daling zien (van 15 procent in 2010 tot 11 procent In 2013). Het percentage klachten over het onderwijs en de horeca fluctueert licht. Uit onderzoek blijkt dat – vooral
als het een afwijzing bij een sollicitatie betreft – er twijfel is of het voorval discriminatie betrof.
Dit is voor individuele sollicitanten bijna niet na te gaan, waardoor onzekerheid over de discriminatiegrond voortduurt. Dit leidt vermoedelijk tot onderrapportage.13 Samenvattend: uit de cijfers
van het aantal klachten over discriminatie kunnen we niet concluderen dat belemmeringen om
mee te doen aan de Haagse samenleving zijn weggenomen. Mede vanwege de cruciale betekenis
van werk en opleiding voor integratie verdient bestrijding van uitsluiting blijvende aandacht.
Het Haagse integratiebeleid is gericht op het bevorderen van diversiteit in topfuncties. De cijfers
over het personeelsbestand van de gemeente Den Haag zelf laten zien dat er tussen 2009 en 2012
een bescheiden toename is van het aandeel medewerkers van niet-westerse afkomst in hogere
functies (vanaf schaal 9). Bij maatschappelijke instellingen is het aandeel migranten in raden van
bestuur/directies en raden van toezicht vergelijkbaar met het aandeel migranten in topfuncties
bij de gemeente Den Haag: zo rond de 5 a 6 procent. In alle gevallen blijft dat aandeel ver achter
bij het aandeel van deze groepen in de Haagse bevolking. Het valt verder op dat de gemeente
geen streefcijfers heeft geformuleerd, hetgeen de evaluatie bemoeilijkt.

2. Aanbevelingen
1. De doelstellingen van het Haagse integratiebeleid zijn nauwelijks specifiek geformuleerd. Dat
maakt het lastig om eenduidige conclusies te trekken over de mate van doelbereik. Ontwikkel
indicatoren om integratie te meten en maak ze specifiek en meetbaar. Dit brengt ook aan het
licht welke monitorgegevens ontbreken of ontoereikend zijn. We noemen als voorbeeld twee
doelstellingen van het Haagse integratiebeleid die onvoldoende specifiek zijn geformuleerd, en
daarmee ook niet meetbaar zijn te maken: 1) het verminderen, voorkomen en bestrijden van
sociale druk en spanningen als gevolg van geloofsovertuiging en culturele tradities, en 2) het
zichtbaar maken van het cultureel erfgoed van migranten. Minder algemene formuleringen
dragen er in belangrijke mate aan bij dat effecten van het beleid beter in beeld kunnen worden gebracht.
2. Voor integratie en maatschappelijke participatie is het van belang dat organisaties en instellingen die burgers ondersteunen goed toegankelijk zijn. Op dit moment ontbreken gegevens over
het bereik, de toegankelijkheid en effectiviteit van instellingen als de Centra voor Jeugd en
Gezin, het welzijnswerk, maatschappelijk werk en instellingen voor gezondheidszorg. De
gemeente kan aan dergelijke organisaties (waarmee een subsidierelatie bestaat) vragen inzicht
te geven in hun bereik van en effectiviteit voor specifieke (etnische) groepen. De informatie
die deze vraag oplevert kan de basis vormen voor het formuleren van doelstellingen over
diversiteit.
3. De gemeente Den Haag heeft de ambitie om integratie van migranten binnen één generatie te
realiseren. Uit oogpunt van haalbaarheid moet onder ogen gezien worden dat beleidsinspanningen over een langere periode nodig zijn. Metingen zijn noodzakelijk om de effecten van het
beleid te meten en te vergelijken. Wel verdient de eerste generatie de meeste aandacht, zoals
de beschikbare cijfers aantonen. Maar van evenredigheid in de sociaaleconomische en sociaalculturele positie van migranten en hun nazaten is op een aantal terreinen wellicht pas in de
zogenoemde derde generatie (of mogelijk later) sprake. De in de meeste gegevensbronnen
gehanteerde CBS-definitie van allochtonen maakt het niet mogelijk om te kijken naar de derde
generatie: personen van wie ten minste een grootouder in het buitenland is geboren. Deze
personen staan geregistreerd als autochtoon. Formuleer doelstellingen die haalbaar zijn per
13 Nievers, E. (2007). Ervaren discriminatie en gedragsconsequenties. In: I. Andriessen, J. Dagevos, E. Nievers en I. Boog
(red.), Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.
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generatie. Volg de ontwikkeling op kernindicatoren tot in de derde generatie, zo niet via
bevolkingsgegevens dan via gerichte steekproeven.
4. De diversiteit van de Haagse bevolking neemt toe. Bij het verzamelen en monitoren van gegevens dient rekening te worden gehouden met deze toenemende diversiteit. Includeer in monitoring en onderzoek gegevens over ‘nieuwe’ groepen, zoals EU-arbeidsmigranten en migranten
afkomstig uit Afrika.
5. Onderwijs (voor- en vroegschoolse educatie, voortijdig schoolverlaten, scholen als afspiegeling
van de wijk), werk en inkomen, taal, anti-discriminatie en diversiteit zijn de belangrijkste
speerpunten en beleidssectoren van het integratiebeleid, die bijdragen aan de integratie van
niet-westerse groepen. Aandacht voor integratie zou een vanzelfsprekend uitgangspunt moeten
zijn voor alle relevante beleidsdirecties. Maak expliciet dat diversiteitbeleid een integraal
onderdeel is van alle beleidsterreinen door in de betreffende beleidsplannen en -agenda’s
concreet aandacht te besteden aan (het wegnemen van belemmeringen bij) de integratie van
migranten en hun nazaten. De afdeling Integratie vervult hierin een spilfunctie en heeft de
regie en de expertise. De afdeling gaat een partnerschap aan met de andere beleidssectoren,
waardoor alle betrokken partijen de verantwoordelijkheid gezamenlijk delen.
6. Een hoge mate van segregatie draagt niet bij aan integratie van nieuwkomers. Den Haag is een
sterk gesegregeerde stad, ook in vergelijking met andere steden. Het terugdringen van die
segregatie is een langdurig proces, dat inspanningen verwacht van zowel de bestuurders als
maatschappelijke organisaties in de stad. Het vraagt om strategische keuzes van het gemeentebestuur. Intensiveer samen met stakeholders – woningcorporaties, scholen, bewoners – de
inspanningen om segregatie tegen te gaan. Stel concrete en realistische doelen en werk aan
het wegnemen van obstakels om deze doelen te bereiken.
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Demografische gegevens
Dit hoofdstuk geeft de demografische stand van zaken bij de verschillende niet-westerse en Midden- en Oost Europese migrantengroepen weer, te beginnen met hun aandeel op de totale bevolking.14 Vervolgens komt de verdeling over de eerste en tweede migratiegeneratie aan de orde, de
leeftijdsopbouw en de leeftijd waarop moeders in de verschillende groepen hun eerste kind
krijgen. Daarna bespreken we het aantal nieuwkomers dat de laatste jaren is geïmmigreerd in Den
Haag, en ten slotte de prognose voor de periode tot 2020: hoe zien de getalsmatige verhoudingen
tussen de verschillende groepen en tussen de generaties er dan naar verwachting uit, en hoe zal
de leeftijdsopbouw zijn?

1.1 Aandeel op de totale bevolking
●● Het aandeel autochtonen is in 2013 gedaald tot net onder de 50%.
●● Alle van oorsprong niet-Nederlandse groepen zijn tussen 2006 en 2013 in aantal toegenomen.
●● De grootste van deze groepen wordt gevormd door Hagenaars van Surinaamse afkomst, gevolgd
door Turkse, Marokkaanse, Midden- en Oost-Europese, Indonesische en Antilliaanse Hagenaars,
in die volgorde.
●● De groei zit vooral bij EU-arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa; op basis van de
beschikbare cijfers is zeer waarschijnlijk zelfs sprake van een onderschatting.
●● Onder de overige niet-westerse groepen zijn de Chinese, de Pakistaanse, de Irakese, de Egyptische en de Indiase groep het grootst; zij zijn in omvang echter veel kleiner dan de kleinste
‘klassieke’ migrantengroep.
●● Een relatief sterke groei is te zien bij de Somalische groep, de Indiase groep, de Iraanse groep
en de Afghaanse groep.
In 2013 bestond iets minder dan de helft (49,9%) van de totale bevolking van Den Haag uit autochtone burgers (bijna 253.000).15 Er is sprake van een geleidelijke daling van hun aandeel in de
bevolking: in 2006 was nog 55% van de bevolking autochtoon, in 2010 52,1%. Den Haag telde in
2010 relatief wat meer autochtonen dan Amsterdam (50,1%) en was vergelijkbaar met Rotterdam
(52,3%).16

14 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de GBA Den Haag. Peildatum is in het algemeen 1 januari van het
betreffende jaar.
15 Volgens de CBS-definitie (de persoon zelf en diens beide ouders zijn geboren in Nederland).
16 Scheffer, P.J., & Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam vergeleken. Gemeente
Amsterdam en Rotterdam.
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Figuur 1.1 Haagse bevolking naar etniciteit, 2013 (%).
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Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.

Het aandeel van alle van oorsprong niet-Nederlandse groepen in de Haagse bevolking is de periode 2006-2013 in omvang toegenomen, met uitzondering van de Surinamers. Hun aandeel in de
bevolking nam 0,3% af en bedraagt in 2013 9,6%. Daarmee vormen de Surinamers nog wel steeds
de grootste migrantengroep in Den Haag (47.000).17 Relatief is de omvang van de Surinaamse
groep in Den Haag iets groter dan in Amsterdam en Rotterdam (2010).
Als we inzoomen op de bevolking met een niet-westerse afkomst, zien we een stijging bij de
Hagenaars van Turkse afkomst (0,7%), die in 2013 met 38.000 en een aandeel van 7,6% op de
tweede plaats komen. Het aandeel Hagenaars van Marokkaanse afkomst is gestegen met 0,5%;
absoluut bedraagt hun aantal in 2013 29.000 en hun bevolkingsaandeel 5,7%. Het aandeel Antillianen is met 0,2% gestegen en telt in 2013 12.000 personen, 2,4% van de Haagse bevolking. Vergelijken we de gegevens uit 2010 met die van de twee andere steden, dan blijkt het aandeel van de
Turken en Marokkanen op de totale bevolking in Den Haag de helft respectievelijk een derde
kleiner dan in die steden, terwijl het aandeel Antillianen in Den Haag wat hoger uitvalt dan in
Amsterdam en wat lager in vergelijking met Rotterdam.
De sterkste toename tussen 2006 en 2013 zien we bij de personen van ‘overige niet-westerse’
afkomst’18 (toename van 8,2% tot 9,6% in 2013, bijna 49.000) en vooral de EU-arbeidsmigranten
(toename van 1,4% naar 4,1% in 2013, bijna 20.000). Deze relatief sterke toename ten opzichte van
de vier ‘klassieke’ migrantengroepen valt vermoedelijk terug te voeren op het feit dat het om
groepen gaat met een jongere migratiegeschiedenis. Tot de ‘overige niet-westerse’ bevolking
behoren veel asiel- en kennismigranten waarvan de instroom vanaf de jaren negentig op gang
kwam, terwijl de immigratie van Midden- en Oost-Europeanen op gang kwam vanaf 2004 toen
Polen en enkele jaren later Bulgarije en Roemenië tot de EU toetraden.19

17 Daarbij dient te worden aangetekend dat deze uit verschillende etnische groepen bestaat, waarvan de Hindostanen
en Creoolse Surinamers de grootste vormen.
18 Tot deze groepen behoren allochtonen uit niet-geïndustrialiseerde landen die niet tot de Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse of Antilliaanse groep behoren.
19 Tot de Midden- en Oost Europeanen behoren, in volgorde van groepsomvang, Polen, Bulgaren, Hongaren, Roemenen,
Slowaken, Litouwers, Letten, Tsjechen, Esten en Slovenen. In 2013 zijn de Polen en Bulgaren met de helft,
respectievelijk een kwart, verreweg het grootst in omvang. Ruim de helft van hen heeft naast de oorspronkelijke ook
de Nederlandse identiteit. De gemiddelde verblijfsduur van Midden- en oost Europeanen neemt over de jaren heen
toe. Het groeipercentage van Midden- en oost Europeanen vlakt af vanaf 2010, tot 10% in 2013, terwijl het in
sommige jaren daarvoor rond of ruim boven de 50% lag.
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Figuur 1.2 Haagse bevolking naar etniciteit, 2009 en 2013 (%).
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Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.

Een belangrijke kanttekening bij de gegevens over EU-arbeidsmigranten is dat de cijfers gebaseerd
op GBA-gegevens naar alle waarschijnlijkheid een forse onderschatting zijn van het daadwerkelijk
aantal in Den Haag levende EU-arbeidsmigranten. Onderzoek van Van der Heijden et al. (2013)
toont aan dat in 2010 een fors deel van de EU-arbeidsmigranten niet geregistreerd was; bij de
Polen wordt dit percentage geschat op 23%, bij de Bulgaren op 64%, bij de Roemenen op 87% en
bij de overige EU-arbeidsmigranten op 55%.20
Binnen de groep Hagenaars van ‘overige niet-westerse afkomst’ vormt de groep Chinezen de
grootste groep, met in 2013 ruim 4.600 personen; dat is minder dan 1% van de Haagse bevolking.
Ook in 2006 vormden de Chinezen de grootste groep in deze categorie. Hun aantal is in de periode 2006-2013 met een factor 1,5 toegenomen, hetgeen samenhangt met het feit dat voorheen
mensen uit Hongkong als aparte categorie werden gezien, terwijl zij in 2013 onder de Chinese
groep vallen. Zo bezien blijft de Chinese groep in omvang redelijk stabiel tussen 2006 en 2013.
Andere relatief grote groepen worden gevormd door mensen van Pakistaanse (3.300 in 2013),
Irakese, Egyptische, Indiase (alle rond de 2.800), Ghanese (2.200) en Iraanse afkomst (2.000). Al
deze groepen zijn in omvang gegroeid ten opzichte van 2006, waarbij vooral de groei van de
Somalische groep (71%), de Indiase groep (61%) en de Iraanse groep (45%) opvalt. De Somalische
groep (1.700) is in 2013 nieuw in de top-10 van deze groepen, evenals de groep mensen van
Afghaanse afkomst (1.500). Ook deze laatste groep is sinds 2006 sterk in omvang toegenomen.

20 Als geregistreerden zijn geteld personen die ingeschreven staan bij GBA of WNB. Ook in dat opzicht zijn de op het
GBA gebaseerde cijfers een onderschatting; een deel van de EU-arbeidsmigranten staat wel geregistreerd in WNB,
maar niet in het GBA. Overigens is er bij de Polen en Bulgaren tussen 2008 en 2010 een daling waar te nemen van het
aandeel niet-geregistreerden; het is niet bekend of deze daling zich na 2010 heeft voortgezet.
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Figuur 1.3 Top-10 grootste groepen overig niet-westers allochtoon in 2013, omvang in 2006 en 2013 (n).
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1.2 Migranten van de eerste en tweede generatie
●● Bij alle niet-westerse migrantengroepen neemt het aandeel van de eerste generatie geleidelijk
af.
●● Een omgekeerde ontwikkeling zien we bij de groep EU-arbeidsmigranten.
●● In al deze groepen is het aandeel van de eerste generatie nog minstens (bijna) de helft.
Onderscheid tussen de eerste en tweede generatie is van belang vanwege belangrijke verschillen
in allerlei aspecten van integratie tussen beide generaties, van opleidingsniveau en beheersing
van het Nederlands tot bijvoorbeeld interetnische contacten en opvoedingsgewoonten. Zoals ook
in Amsterdam en Rotterdam het geval is, neemt de eerste generatie relatief geleidelijk af in alle
niet-westerse migrantengroepen, maar niet in de groep EU-arbeidsmigranten.21 Tussen 2006 en
2013 zien we een afname met percentages tussen 2 procentpunten (overige niet-westerse groepen) tot 7 procentpunten (Marokkanen). Bij EU-arbeidsmigranten stijgt het aandeel 1e generatie
juist, met 10 procentpunten. Bij de Marokkanen en Turken en Marokkanen beloopt het aandeel
van de eerste generatie in 2013 rond de 50%, bij de Surinamers ligt het percentage rond de 60%,
en bij Antillianen en de overige niet-westerse migranten ligt het rond de 70%. Onder de groep en
EU-arbeidsmigranten is het aandeel 1e generatie veruit het grootst met 85%.

21 Entzinger. H. (2012), In: Scheffer, P.J., & Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam
vergeleken. Gemeente Amsterdam en Rotterdam.
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Figuur 1.4 Verhouding 1e en 2e generatie per etnische groep, 2006 en 2013 (%).
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In grote lijnen lijkt de verhouding tussen de eerste en tweede generatie samenhang te vertonen
met de verblijfsduur: hoe eerder de immigratie van de betreffende groep op gang kwam, hoe
groter de tweede ten opzichte van de eerste generatie. De EU-arbeidsmigranten vormen echter
een duidelijke uitzondering. Mogelijk maakt het EU-lidmaatschap het hen gemakkelijker om tot
gezinsvorming over te gaan. Een andere verklaring kan zijn dat de groepen met een oudere migratiegeschiedenis meer leden van de ‘derde generatie’ tellen, die in de statistieken onder de
autochtone bevolking worden gerekend. Dit kan het beeld van de verhouding tussen de eerste en
volgende generaties vertekenen.
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Zoals Entzinger (2012)22 stelt is de groei in de totale omvang van de ‘klassieke’ groepen uitsluitend
het gevolg van een toename van de tweede generatie. Nieuwe immigratie, bijvoorbeeld door
gezinsmigratie, is in deze groepen vrijwel tot stilstand gekomen. Hiermee neemt de gemiddelde
verblijfsduur van deze groepen ook toe. Onder de laatst aangekomen migranten bevinden zich
steeds meer mensen met een westerse achtergrond, die een hogere mobiliteit vertonen dan
degenen die vanuit niet-westerse landen zijn geïmmigreerd. Dit kan op termijn leiden tot minder
permanente vestiging in Nederland onder deze groepen in vergelijking met de ‘klassieke’ groepen,
aldus Entzinger.

1.3 Leeftijdsopbouw
●● Het aandeel ouderen in de niet-westerse migrantenbevolking is in de periode 2006-2013 toegenomen, maar het heeft nog niet de omvang zoals onder autochtonen; in absolute zin is sprake
van een toename van 3.300 niet-westerse ouderen.
●● Vooral onder Hagenaars van Surinaamse afkomst is het aandeel 65-plussers hoog.
●● De trend is dat de migrantengroepen in leeftijdsopbouw steeds meer op de autochtone bevolking gaan lijken.
Mét de groei van de tweede generatie neemt ook het aandeel ouderen in de migrantenbevolking
toe. In 2006 was nog slechts 8% van alle 65-plussers in Den Haag van niet-westerse afkomst (inclusief EU-arbeidsmigranten), in 2013 bedroeg dit percentage bijna 13%.23 De niet-westerse migrantengroepen laten een gestage toename van 65-plussers zien, zowel in absolute als relatieve zin.
Bij de EU-arbeidsmigranten groep steeg het aantal 65-plussers, maar was er binnen de groep
een relatieve afname van het aandeel 65-plussers. Dat bedraagt in 2013 2,4%; bij de niet-westerse
groepen is dit 3,1% (Turken en overige), 4,3% (Antillianen en Marokkanen) en 7,8% (Surinamers).
Vooral onder Hagenaars van Surinaamse afkomst is het aandeel 65-plussers dus hoog. Het aantal
ouderen onder de voornoemde migrantengroepen is tussen 2006 en 2013 met ruim 3300 personen
toegenomen, waarvan een relatief groot deel bij de Surinamers. Bij de autochtonen bleef het
aandeel 65-plussers over de jaren heen ongeveer gelijk. Wel ligt bij hen het percentage beduidend hoger: 19,9%.
Daarentegen is bij de autochtonen het aandeel 15-minners op het totaal het kleinst (15%, vergeleken met 16% bij de Surinamers en EU-arbeidsmigranten en tussen de 20% en 30% bij de Antillianen, overige groepen, Turken en Marokkanen). Het aandeel van de leeftijdscategorie 15-64 blijft
over de jaren in de verschillende groepen tamelijk stabiel.
Tezamen betekenen de voorgaande gegevens dat de Haagse migrantenbevolking veel jonger is
dan de autochtone bevolking, waarbij de bevolkingsopbouw bij de Surinamers het dichtst die van
de autochtonen benadert. Over alle migrantengroepen (m.u.v. Westerse allochtonen) samen is
sprake van een toename van 15-minners van 40.000 in 2006 naar ruim 43.000 in 2013. Daarbij is
hun relatieve aandeel vergeleken met de andere leeftijdsgroepen veelal wel gedaald (voor alle
niet-westerse groepen, inclusief EU-arbeidsmigranten, van 25 naar 22%), waarbij de EU-arbeidsmigranten de daling dempen met een sterke relatieve stijging van 15-minners. Al is evenredigheid bij
de meeste groepen nog niet in zicht, met uitzondering van de EU-arbeidsmigranten kan worden
vastgesteld dat de bevolkingsopbouw van de migrantengroepen in Den Haag langzaamaan wat
meer toegroeit naar die van de autochtonen.

22 Entzinger. H. (2012), In: Scheffer, P.J., & Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam
vergeleken. Gemeente Amsterdam en Rotterdam.
23 Ter vergelijking: in 2010 lag dit percentage in Den Haag op ruim 11%, In Rotterdam op bijna 11% en in Amsterdam op
ruim 14%.
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Figuur 1.5 Leeftijdsverdeling per etnische groep, 2006 en 2013 (%).
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Deze trend wordt nog duidelijker als we de leeftijdsopbouw van de opeenvolgende generaties
vergelijken. De eerste generatie niet-westerse personen neemt in relatieve omvang geleidelijk af,
van 63% in 2006 naar 59% in 2013. In absolute zin is hun aantal overigens wel gestegen, van 96.000
naar 103.000. De leeftijdscategorie 15-64 domineert in deze groep, meer specifiek de 25-54-jarigen. De aantallen in de categorieën 15-min en 65-plus zijn beduidend kleiner, waarbij het aandeel
15-min in de tijd licht afneemt en 65-plus licht toeneemt, zoals hiervoor reeds beschreven.
Bij de tweede generatie van niet-westerse afkomst, die in 2013 een relatieve omvang heeft van
41% (stijging in absolute zin van een kleine 57.000 naar een kleine 72.000), behoort iets meer dan
de helft tot de categorie 15-min, waarbinnen de groep 0-4-jarigen het sterkst vertegenwoordigd
is. In de categorie 15-64 heeft de groep t/m 29 de overhand. Er zijn in 2013 nauwelijks 65-plussers
van de tweede generatie (151).
De Midden- en Oost Europeanen vertonen opnieuw een ander patroon. Bij hen neemt het percentage eerste generatie tussen 2006 en 2013 juist toe, van 75% naar 85%. In absolute zin is er een
flinke stijging van bijna 4.900 naar ruim 17.000. Het aandeel van de tweede generatie neemt dus
af, maar absoluut zien we ook hier een stijging, van ruim 1600 naar bijna 3200. Bij de eerste
generatie gaat het vooral om de leeftijdscategorie 15-64, waarvan veruit het grootste deel
gevormd wordt door 20-44-jarigen. Bij de tweede generatie is juist de groep 15-min sterk aanwezig, in het bijzonder de groep 0-4-jarigen.
Figuur 1.6 Verdeling leeftijdsgroepen in 1e en 2e generatie niet-westerse allochtonen en Midden- en Oost-Europeanen,
2006 en 2013 (%).
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1.4 Geboorten
●● Jaarlijks worden in Den Haag in totaal gemiddeld rond de 120 kinderen geboren bij moeders
jonger dan 20 jaar (periode 2005-2012).
●● Geboorten bij vrouwen onder de 20 jaar komen relatief veel voor onder Antilliaanse vrouwen
en recent ook onder vrouwen van Midden- en Oost-Europese afkomst; de aantallen zijn evenwel laag (in 2012: 15 respectievelijk 11, op een totaal van 120).
●● Er is geen trend waar te nemen in het aantal geboorten bij tienermoeders
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Onder de tienermoeders, of beter, bij de geboorten bij vrouwen onder de 20 jaar is het aandeel
Antilliaanse vrouwen hoog vergeleken met de andere groepen, en ook relatief hoog gezien hun
aandeel in de bevolking (zie figuur 1.6). Het laatste geldt ook, in afnemende volgorde, de EUarbeidsmigranten, de overige niet-westerse groepen en autochtonen. De cijfers laten geen sterke
veranderingen over de jaren heen zien.
Figuur 1.7 Vrouwen onder 20 jaar waarbij kind geboren, als aandeel van totaal aantal geboorten bij vrouwen onder
20 jaar, naar etniciteit, afgezet tegen aandeel 15-19-jarige vrouwen in bevolking, 2012 (%).
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Voor de leeftijd van vrouwen waarop hun eerste kind wordt geboren hebben we alleen landelijke
gegevens. Deze duiden op een trend van (lichte) verandering in de richting van de autochtone
‘norm’. In 2011 was de gemiddelde leeftijd 27,3 bij niet-westerse vrouwen en 29,6 bij autochtone
vrouwen. In het verleden waren de leeftijdsverschillen iets groter.
Bij eerste generatie vrouwen uit de ‘klassieke’ groepen was de gemiddelde leeftijd in 1990 nog
24,6; deze is in 2011 2,7 jaar gestegen, tegen een stijging van 1,7 jaar bij autochtone vrouwen. Bij
Antilliaanse vrouwen is sprake van een lichte daling van de leeftijd. Dit houdt waarschijnlijk
verband met het feit dat de oudere generatie Antillianen gemiddeld hoger is opgeleid en later
kinderen krijgt dan recentere immigranten, onder wie ook meer tienermoederschap voorkomt.24
Bij de tweede generatie niet-westerse vrouwen ligt de gemiddelde leeftijd waarop het eerste kind
komt landelijk hoger dan bij de eerste generatie. Wel is het generatieverschil tussen 2001 en 2011
iets afgenomen.
Voor enkele groepen asielmigranten is (landelijk) vanaf 2010 informatie beschikbaar, waaruit blijkt
dat Somalische vrouwen op gemiddeld lage leeftijd (rond hun 25e) moeder worden, terwijl de
gemiddelde leeftijd bij Irakese, Afghaanse en vooral Iraanse vrouwen relatief hoog is, tussen 27 en
30 jaar. Deze verschillen zouden eveneens met sociaal milieu (en daarmee samenhangende sociaal-culturele verwachtingen) geassocieerd kunnen zijn.25

24 Zie bijvoorbeeld Distelbrink, M., & Pels, T. (2008). Deel IVa: Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van
Antillianen (Aanvulling op Cahier 2008-4). In D. Brons, N. Hilhorst, & F. Willemse (red.), WODC Cahier 2008-4
(supplement): Het kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 3-22). Den
Haag: Ministerie van Justitie / WODC (Digitale versie op: http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/specifieke-kennisantilliaanse-criminele-jongeren.aspx).
25 Zie Pels, T., Gruijter, M. de (red.) (2005). Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie. Opvoeding en
ondersteuning in gezinnen uit Iran, Irak, Somalië en Afghanistan in Nederland. Assen: Van Gorcum.
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1.5 Nieuwkomers
●● Nieuwkomers – allochtonen die zich vanuit het buitenland in Den Haag vestigden – komen
vooral uit Midden- en Oost-Europese landen en uit overige westerse en niet-westerse landen.
●● Sinds 2005 is het aantal Midden- en Oost-Europese nieuwkomers verdrievoudigd.
●● Het aantal nieuwkomers uit klassieke immigratielanden is relatief beperkt, waarbij het aantal
Antilliaanse nieuwkomers in 2013 een stuk hoger is dan in 2005.
Gegevens over nieuwkomers – allochtonen die nieuw vanuit het buitenland zijn komen wonen in
Den Haag26 - zijn beschikbaar vanaf 2005. In dat jaar bedroeg hun aantal 6.400, in 2007 kwamen
er 8.400, in 2012 11.000. De groei zit bij drie groepen die toch al het meeste nieuwkomers leveren: EU-arbeidsmigranten (toename ruim 2.000), overig niet-westerse allochtonen (1.200) en
overig westerse allochtonen (1.000). Bij de traditionele migrantengroepen is het aantal nieuwkomers aanzienlijk lager en bovendien min of meer stabiel tussen 2006 en 2013; met uitzondering
van Antillianen, waar het aantal gestegen is van 357 naar 511.
Figuur 1.8 Nieuwkomers in Den Haag, 2005 en 2013 (n).
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Onder de nieuwkomers is een substantieel aantal minderjaren: 1.300 18-minners in 2005, 1.600 in
2007 en 2.200 in 2012; dit is steeds zo rond de 20%. Bij de groep nieuwkomers afkomstig uit
Midden-en Oost-Europa neemt het aandeel 18-minners door de jaren toe, terwijl het bij de andere
groepen afneemt of stabiel blijft. Niettemin is het aandeel 18-minners onder Midden-en OostEuropeaanse nieuwkomers nog steeds lager dan bij de overige migrantengroepen.

1.6 Bevolkingsprognose tot 2020
●● Met uitzondering van de Surinaamse migrantengroep stijgt de omvang van alle migrantengroepen in de komende zeven jaar, zo zegt de prognose; het aantal autochtonen neemt af.
●● Het aandeel autochtonen neemt verder af naar 44% in 2020.
●● Het aandeel van de ‘klassieke’ migrantengroepen groeit, m.u.v. de Surinaamse groep, gestaag;
de grootste groei zit bij overige niet-westerse immigranten en opnieuw vooral de EU-arbeidsmigranten.
26 Allochtonen die eerder in Den Haag hebben gewoond en er terugkeren, zitten niet in de groep nieuwkomers.
Allochtonen die eerder in een andere Nederlandse gemeente hebben gewoond en zich na vestiging in het buitenland
vestigen in Den Haag worden wel gezien als nieuwkomer.
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●● Het aandeel van de tweede generatie neemt alleen toe bij Antillianen en EU-arbeidsmigranten.
●● Bij de meeste migrantengroepen zit de groei vooral bij de hogere leeftijdsgroepen.
Het laat zich aanzien dat de trend in de tijdreeks 2006-2013 zich door zal zetten in de periode tot
2020. De totale omvang van de Haagse bevolking zal in 2020 naar schatting 520.000 bedragen. Alle
groepen vertonen groei, uitgezonderd de Surinamers en autochtonen die licht, respectievelijk
fors, in omvang zullen afnemen. Het aandeel autochtonen zal volgens prognose in 2020 44%
bedragen. De andere drie klassieke groepen groeien gestaag, terwijl de sterkste groei voorkomt
bij de overige niet-westerse immigranten en opnieuw vooral de EU-arbeidsmigranten.
De getalsmatige verhoudingen tussen de verschillende migrantengroepen laten daarbij ook enige
verandering zien. Surinamers vormen in 2020 nog steeds de grootste groep (45.000), maar de
Turken zullen in aantal dicht naar hen zijn toegeschoven (43.500). Het aantal Marokkanen komt in
2020 naar verwachting op 32.000, het aantal Antillianen op 14.000. De overige niet-westerse
groepen stijgen naar 61.000, de EU-arbeidsmigranten naar 34.500, waarmee zij als groep de
Marokkanen in omvang zullen voorbijstreven.
Figuur 1.9 Prognose bevolkingsgroei Den Haag, naar etniciteit, 2014-2020 (n).
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De verhoudingen tussen de eerste en tweede generatie in 2020 vertonen over de groepen heen
geen consistent verschil met die in 2013. Bij de Antillianen en EU-arbeidsmigranten neemt de
tweede generatie verhoudingsgewijs toe ten opzichte van de eerste generatie, bij de Surinamers,
Marokkanen en Turken blijft de verhouding min of meer gelijk, en bij de overige niet-westerse
minderheden zien we een lichte afname van de tweede ten opzichte van de eerste generatie.
Daarbij past de kanttekening dat we geen gegevens hebben over de ‘derde generatie’: deze
worden tot de groep autochtonen gerekend. Het is niet gewaagd te veronderstellen dat er in 2020
meer inwoners van de derde generatie zullen zijn dan in 2014.
Wat betreft de leeftijdsopbouw zien we bij de klassieke groepen vooral een relatieve toename
van het aantal ouderen: bij de Marokkanen betreft het met name 40-plussers, bij de Turken
45-plussers, bij de Surinamers 50-plussers; de toename van ouderen onder de Antillianen zal
vooral sterk zijn onder de 65-plussers. Bij de categorie overige niet-westerse groepen en EUarbeidsmigranten zitten (vrijwel) alle leeftijdscategorieën in de lift. De autochtone Hagenaars
vertonen het omgekeerde beeld: een daling is te verwachten in alle leeftijdscategorieën, met
uitzondering van de 70-79-jarigen.
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Onderwijs
Dit hoofdstuk opent met gegevens over het opleidingsniveau van de verschillende bevolkingsgroepen. 27 Daarbij komen ook de schooladviezen ter sprake die de verschillende groepen kinderen bij
de overgang naar het voortgezet onderwijs krijgen. Een van de speerpunten in het Haagse integratiebeleid is verbetering van de onderwijspositie van kinderen uit migrantengezinnen, en meer
specifiek preventie van voortijdig schoolverlaten. De cijfers over drop-out komen uitgebreid aan
de orde, en als laatste bespreken we de deelname aan de voorschool, als belangrijk middel om
achterstand vroegtijdig te voorkomen.

2.1 Opleidingsniveau
●● Het opleidingsniveau is onder de klassieke migrantengroepen gemiddeld lager dan onder Hagenaars die tot de autochtone bevolking behoren; Turken en Marokkanen scoren het laagst.
●● Het gemiddelde opleidingsniveau onder Hagenaars van Turkse en Marokkaanse afkomst is in de
periode 2009-2013 het sterkst gestegen.
Opleidingsniveau is, zoals eerder gesteld, een sterk bepalende factor als het om integratie gaat.
De gegevens over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking (zie tabel 5) zijn consistent met
het landelijke beeld.28 in 2013 scoren autochtone 16-64-jarigen gemiddeld het hoogst, gevolgd
door overige niet-westerse groepen, Antillianen en Surinamers. Turken en Marokkanen scoren het
laagst: 46% respectievelijk 45% van hen heeft maximaal lbo/mavo behaald, tegen 17% van de
autochtonen. Voor Surinamers en Antillianen liggen de percentages laagopgeleiden op 34%, respectievelijk 25%. De overige niet-westerse burgers zitten daar tussenin met 32%. Bij de klassieke
migrantengroepen is het aandeel middelbaar opgeleiden hoger dan het aandeel hoger opgeleiden;
wat betreft aantal hoger opgeleiden blijven zij fors achter. Bij de autochtonen en overige nietwesterse groepen is dit andersom: zij tellen relatief meer hoger opgeleiden dan middelbaar
opgeleiden.
Vergeleken met 2009 is met name het opleidingsniveau onder Turken en Marokkanen gestegen.
Het aandeel laagopgeleiden is in deze groepen afgenomen met 14 respectievelijk 10%, waarbij
vooral het aandeel middelbaar opgeleiden is toegenomen. Vooral het aandeel met geen of alleen
een opleiding in het basisonderwijs is in deze groepen gedaald. Bij alle andere groepen, inclusief
autochtonen, is er eveneens sprake van een afname van het aandeel lager opgeleiden; deze is
evenwel geringer in omvang dan onder Turken en Marokkanen.

27 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de Stadsenquetes, concept-Risbo monitor 2013 integratiemonitor 2012.
28 Zie bijvoorbeeld SCP (2013). Jaarrapport Integratie. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau.
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Tabel 2.1 Opleidingsniveau potentiële Haagse beroepsbevolking (16-64), naar herkomst en generatie, 2009 en 2013.

Lager

2009
Middelbaar

Hoger

Lager

2013
Middelbaar

Hoger

19
28
55

31
39
27

50
33
18

38
60
29

39
24
29

23
16
42

17
25
45
32
17
34
46

30
46
33
23
26
40
37

52
29
22
44
57
25
18

Generatie
1e
2e

42
26

28
36

30
38

34
32

30
42

35
27

Den Haag Totaal

27

30

43

24

31

45

Etniciteit
Autochtoon
Antilliaans
Marokkaans
Overig NW*
Overig W*
Surinaams
Turks
Overig allochtoon*

*

In 2009 is bij overige allochtonen geen onderscheid gemaakt tussen westers en niet-westers

Categorieën:
Lager = geen onderwijs, basisonderwijs, LBO, VMBO, MAVO, Mulo-a, KMBO, leerlingwezen.
Middelbaar = MBO, MEAO, MTS, Verpleegster, HAVO, VWO, Gymnasium, Mulo-B, HBS, MMS.
Hoger = HBO, HEAO, HTS, HLS, KMA, WO/ Universiteit.
Vraag: Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding, die u met een diploma heeft afgerond? (meerkeuze vraag)
2009: N= 4879 (iedereen t/m 64 jaar, excl. geen antwoord).
2013: N= 5283 (iedereen t/m 64 jaar, excl. geen antwoord, gewogen).
Bron: Stadsenquêtes 2009 + 2013.

De leerling-gegevens van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Den Haag weerspiegelen
de relatieve opleidingspositie van leerlingen van niet-westerse origine en autochtone leerlingen:
tussen 2007 en 2011 doet zich geleidelijk een afname (relatief en absoluut) voor van het aantal
autochtone leerlingen op MBO en HBO, en een geleidelijke toename van leerlingen uit migrantengezinnen.
Landelijk en ook in andere grote steden als Amsterdam en Rotterdam is sprake van een gestage stijging van het opleidingsniveau, zowel bij de niet-westerse groepen als autochtonen.29 Voor
Den Haag gaan de cijfers niet verder terug dan 2012, maar het is aannemelijk dat ook in Den Haag
het opleidingsniveau van de bevolking, dus ook van niet-westerse migranten en hun nazaten,
stijgt.
Naar generatie zijn over 2009 en 2013 gegevens beschikbaar. Daaruit blijkt enige verschuiving
tussen beide jaren. In 2009 scoorde de tweede generatie beduidend beter dan de eerste generatie, met minder laagopgeleiden (26% vs. 42%) en meer hoogopgeleiden (38% vs. 30%). In 2013 telt
de eerste generatie nog steeds relatief meer laagopgeleiden (34% tegen 32%), maar is het verschil
veel kleiner geworden.
De schooladviezen die leerlingen krijgen in groep 8 reflecteren voor een belangrijk deel genoemde verschillen in opleidingsniveau. Turkse leerlingen kregen in het schooljaar 2010-2011 veel
minder vaak hogere schooladviezen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs dan autochtone leerlingen: 29% kreeg advies HAVO/VWO, tegen 65% onder autochtonen. Ook Surinaamse en
Antilliaanse leerlingen kregen veel minder vaak een hoger schooladvies (34% HAVO/VWO). Marokkaanse leerlingen scoorden beter (45% HAVO/VWO), maar bleven eveneens nog fors achter bij
autochtone leerlingen.

29 Zie SCP (2011). Jaarrapport Integratie 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. En Scheffer, P.J., &
Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam vergeleken. Gemeente Amsterdam en
Rotterdam.
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2.2 Voortijdig schoolverlaten
●● Het aandeel nieuwe voortijdig schoolverlaters (hierna vsv-ers) is onder scholieren van nietwesterse afkomst hoger dan onder autochtone scholieren.
●● Onder Antilliaanse scholieren is het aandeel vsv-ers het hoogst, evenals de stijging in de periode 2008/09-2011/12. De stijging is groter dan in Amsterdam en Rotterdam, en de oververtegenwoordiging van Antilliaanse vsv-ers is in Den Haag groter dan in deze beide steden.
●● Behalve onder scholieren van Surinaamse afkomst, stijgt het percentage vsv-ers in de ‘klassieke’ migrantengroepen. Bij autochtone scholieren is sprake van een daling.
De laatste jaren is er landelijk en ook in Den Haag meer aandacht gekomen voor preventie van
voortijdig schoolverlaten, dat ook in de recente integratienota een belangrijk speerpunt vormt.
Dit is niet voor niets, want het probleem in Den Haag is groot. In absolute aantallen ging het in
het schooljaar 2011/12 om 104 Antilliaanse nieuwe vsv-ers, 187 Marokkanen, 228 Turken, 203
Surinamers, 172 overige niet-westerse leerlingen en 545 autochtone leerlingen.
In relatieve zin komt voortijdig schoolverlaten het meest voor onder Antilliaanse jongeren en het
minst onder autochtone leerlingen, de andere groepen nemen een tussenpositie in. Sinds 2008/09
schommelt het percentage vsv-ers onder de niet-westerse groepen zo tussen de 4,5 en 6%; bij
autochtone leerlingen ligt het alle jaren zo rond e 4%. Bij de meest problematische groep, de
Antillianen, ligt dit percentage beduidend hoger (9,2% in 2011/12) en is bovendien sprake van een
enigszins stijgende trend. Ook bij Marokkaanse, Turkse en overig niet-westerse vsv-ers is sprake
van een stijging ten opzichte van 2008/09, alhoewel die kleiner is dan onder Antillianen. Bij
Surinaamse en autochtone vsv-ers is juist sprake van een daling ten opzichte van 2008/09.
We kunnen Den Haag voor de Antillianen vergelijken met twee van de vier overige G4-steden
(Amsterdam en Rotterdam) en voor Marokkanen met de drie overige G4-steden(ook Utrecht).
In het schooljaar 2011/12 blijkt in Den Haag (9,2%) het aandeel Antilliaanse vsv-ers hoger dan in
Amsterdam (7,8%) en Rotterdam (8,9%); het verschil met Rotterdam is klein. Den Haag kent in de
periode 2008/09-2011/12 ook de sterkste stijging in procentpunten (1,4 procentpunt); in Rotterdam
is sprake van een geringe daling. De oververtegenwoordiging van Antilliaanse vsv’ers (dat wil
zeggen, ten opzichte van hun aandeel in de bevolking) is in 2011/12 in Den Haag groter dan in
beide andere steden: in Den Haag is het aandeel een factor van ongeveer 1,9 hoger, tegen 1,7 in
beide andere steden. Bovendien is de oververtegenwoordiging in de genoemde periode toegenomen; in 2008/09 was de factor ongeveer 1,6. In de overige steden is de trend vergelijkbaar, maar
minder sterk.
Bij Marokkaanse vsv’ers (5,7% van de Marokkaanse scholieren) is het aandeel in 2011/12 ongeveer
gelijk aan dat in Rotterdam; in Utrecht ligt het percentage ongeveer een procentpunt hoger, in
Amsterdam een procentpunt lager. Net als in Den Haag is er in 2011/12 een afname van het aandeel Marokkaanse vsv-ers ten opzichte van het jaar daarvoor; vergeleken met 2008/09 is het
percentage in Den Haag met 0,3 procentpunt gestegen. Den Haag is in de enige G4-stad waar het
percentage in die periode is gestegen. Ook de vsv’ers van Marokkaanse afkomst zijn in Den Haag
oververtegenwoordigd ten opzichte van hun aandeel in de bevolking; in 2011/12 met een factor
van bijna 1,2, hetgeen iets hoger is dan in 2008/09, maar lager dan in de tussenliggende jaren. De
oververtegenwoordiging van Marokkaanse vsv-ers is daarmee in Den Haag hoger dan in Amsterdam
en Rotterdam, maar fors lager dan in Utrecht.
Voor alle groepen geldt over de jaren heen dat voortijdig schoolverlaten aanzienlijk meer voorkomt bij mbo-leerlingen dan bij vo-leerlingen, evenals bij leerlingen die behoren tot de eerste
generatie vergeleken met de tweede generatie. Verder zien we dat jongens in alle groepen en
jaren oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van meisjes, en 17-19-jarigen ten opzichte van
jongere ex-leerlingen. Deze laatste gegevens zijn consistent met die over demotivatie en verzuim
onder (vo-)leerlingen: ook op die punten zijn de problemen groter bij jongens en naarmate leerlingen ouder worden.30
30 Zie Pels, T.V.M. & Jonkman, H. (2011). Socialiseren en presteren in het voortgezet onderwijs. Over de motivatie van
leerlingen voor school en de rol van ouders, peers en onderwijs. In T. Schokker, J. Van Katwijk & T. Arendz (Eds.),
CU@SCHOOL. Jeugdcultuur en onderwijs (pp. 79-99). Den Haag: Ministerie OCW, Directie Kennis.
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Figuur 2.1 Nieuwe voortijdig schoolverlaters (12-22 jaar), naar etniciteit, schooljaar 2008/09 en 2011/12,
als % van 12-22-jarigen in etnische groep.
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Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013).

2.3 Deelname aan voorschool (VVE)
●● Peuters uit de doelgroep worden beter bereikt dan peuters die niet tot de doelgroep behoren.
Wat betreft op de Haagse voorschool ingeschreven peuters (schooljaar 2010/2011) zien we
een oververtegenwoordiging van Turkse peuters (20% op vve, 10% in bevolking), evenals Marokkaanse (17% tegen 9%) en in iets mindere mate van peuters uit overige niet-westerse gezinnen
(17% tegen 13%). Bij peuters uit Surinaamse en Antilliaanse gezinnen is de deelname evenredig,
autochtone peuters zijn ondervertegenwoordigd. De doelgroep (peuters die risico lopen op taalen/of ontwikkelingsachterstand) wordt dus beter bereikt dan peuters die niet tot de doelgroep
behoren.
Het aantal peuters uit Midden- en Oost Europese gezinnen op VVE neemt snel toe, van 95 in
2008 naar bijna 500 in 2012.31 Hun aandeel op het totaal stijgt ook snel: in 2008 ging het nog om
1% van alle VVE-peuters, in 2012 was dat al 5%. Hun aandeel in VVE was in 2012 ongeveer evenredig aan het aandeel 0-4-jarige peuters van Midden- en Oost Europese komaf in het totaal van alle
0-4-jarigen in Den Haag. Het merendeel van de VVE-peuters komt uit Polen of Bulgarije. In 2012 is
een relatieve stijging te zien van deelname uit Roemenië, Hongarije en Litouwen, maar de aantallen blijven beperkt.

31 Ook in het basis- en voortgezet onderwijs zien we tussen 2009 en 2013 een forse toename van het aantal leerlingen
uit gezinnen van Midden- en Oost Europese afkomst, vooral Poolse en Bulgaarse. Zie tabellen 2.7 en 2.8.
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Figuur 2.2 Peuters op Haagse voorscholen, naar etniciteit, als % totaal aantal peuters op voorscholen, en % 0-4-jarigen
per etnische groep in totaal aantal Haagse 0-4-jarigen, 2010/11.
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Bron: Leerlingadministratie 1 oktober 2011 & GBA, bewerking OIV.

2.4 Segregatie in het onderwijs
●● Segregatie in het basisonderwijs neemt nauwelijks af; in 2011 is ruim een kwart van de scholen
te ‘wit’ of te ‘zwart’.
Vooral in het basisonderwijs vormt segregatie een hardnekkig probleem. Landelijk vertonen
scholen in etnisch gemengde buurten de neiging steeds ‘zwarter’ of juist steeds ‘witter’ te worden. Uit onderzoek is bekend dat de kwaliteit van een school niet per se samenhangt met de
etnische samenstelling ervan, maar gezien het belang van interetnisch contact hecht de overheid
er aan dat de leerling-populatie van scholen een afspiegeling vormt van de buurt waarin zij
staan.32 Dat is ook het uitgangspunt van de gemeente Den Haag (zie Haagse Educatieve Agenda.33
Gegevens over zwarte en witte basisscholen, te weten scholen waarvan de leerling-populatie
meer dan 15% ‘zwarter’ of ‘witter’ is dan de betreffende wijk, zijn aanwezig over de jaren 2007,
2009 en 2011. In deze jaren nam het aantal witte licht af scholen af van 12 naar 10 (van 8% naar
7%). Het aantal zwarte scholen schommelde van 31 in 2007 naar 34 in 2009 naar 27 in 2011, en
bedroeg in 2011 nog steeds bijna 20% van alle Haagse basisscholen.34 Vergeleken met de situatie in
Amsterdam en Rotterdam lijkt die in Den Haag iets ongunstiger. Ook die steden kennen meer ‘te
zwarte’ dan ‘te witte’ scholen, maar terwijl daar ongeveer 80% van de scholen in dezelfde periode een leerlingenbestand had dat een redelijke afspiegeling vormde van de buurt (zie noot 30),
ging dat op voor rond de 70% van de Haagse scholen.

32 Scheffer, P.J., & Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam vergeleken. Gemeente
Amsterdam en Rotterdam.
33 Gemeente Den Haag (2010). De Haagse Educatieve Agenda 2010-2014. Talent erkend. Gemeente Den Haag.
34 In 2011 vond een wijziging van de definitie van migrantengroepen plaats. Het is onbekend in hoeverre dit de
vergelijkbaarheid van de gegevens over de verschillende jaren heeft beïnvloed.
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Wonen
In dit hoofdstuk kijken we naar de spreiding van de bevolkingsgroepen over de verschillende stadsdelen en de positie op de woningmarkt.35 De spreiding, of segregatie is een voor integratie belangrijke factor. Deze bepaalt bijvoorbeeld de kansen op interetnisch contact, en daarmee op het
leren van culturele en taalvaardigheden die in het onderwijs en op de arbeidsmarkt van belang
zijn. Ook de gemeente Den Haag constateert dat in bepaalde delen van de stad migranten weinig
mogelijkheden hebben om in aanraking te komen met autochtone Hagenaars en dat dit integratie
niet ten goede komt. De gemeente wil werken aan een veelzijdiger samengestelde bevolking in
deze stadsdelen.36
Eerst presenteren we gegevens over segregatie op stedelijk niveau. Daarbij vergelijken we de
situatie in Den Haag met die in vier andere grote steden. Daarna kijken we naar de samenstelling
van de bevolking in de verschillende stadsdelen. Tot slot komen cijfers over het eigen woningbezit
aan de orde.

3.1 Segregatie op stedelijk niveau
●● De mate van segregatie van de verschillende groepen migranten (naast de klassieke groepen,
ook de EU arbeidsmigranten) is in Den Haag relatief hoog, vergeleken met vier andere grote
steden in Nederland.
Wat betreft de segregatie van de verschillende groepen zijn gegevens beschikbaar over 2002 en
2012 voor zowel Den Haag als vier andere grootste steden. Daaruit blijkt dat de mate van segregatie van migrantengroepen in Den Haag relatief hoog is vergeleken met Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Eindhoven. Dit geldt vooral voor de Turken en Marokkanen; voor de Antillianen zijn de
verschillen met andere steden minder groot, voor Surinamers is het verschil met koploper Amsterdam slechts enkele procenten lager. Ook wat betreft de categorie overige niet-westerse groepen
scoort Den Haag naar vergelijking hoog. Met name Somaliërs en Irakezen wonen in Den Haag meer
gesegregeerd dan in de overige vier steden.
Ook de Midden- en Oost Europeanen wonen in Den Haag meer gesegregeerd vergeleken met de
vier andere gemeenten. Voor de Polen scoort Den Haag het hoogst, alleen Rotterdam komt in de
buurt. In Rotterdam wonen de Bulgaren het meest gesegregeerd, maar Den Haag komt op de
tweede plaats. Voor Roemenen in Den Haag is de mate van segregatie vergelijkbaar met die in
Rotterdam, Utrecht en Eindhoven, maar hoger dan in Amsterdam.
De mate van segregatie is bij de meeste migrantengroepen in Den Haag in 2012 afgenomen ten
opzichte van 2002, maar doorgaans zijn de verschillen niet groot.

35 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig van Den Haag in cijfers. http://www.denhaag.buurtmonitor.nl.
36 Gemeente Den Haag (2011). Integratienota: 2010-2014. Verschillend verleden, één toekomst. Den Haag.
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3.2 Samenstelling bevolking naar etnische herkomst in de stadsdelen
●● Hagenaars met een migratieachtergrond wonen niet gelijkelijk verdeeld over de stadsdelen.
Grote concentraties migranten wonen in stadsdeel Centrum en Laak, terwijl in de stadsdelen
Loosduinen, Scheveningen, Leidschenveen-Ypenburg en Segbroek veel minder migranten
wonen. Stadsdeel Escamp neemt een tussenpositie in.
In deze paragraaf kijken we naar de samenstelling van de bevolking naar etnische herkomst op
stadsdeelniveau. De gegevens zijn uit 2013 en zijn uitgesplitst naar bewoners met een Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse herkomst. De overige bewoners met een
niet-Nederlandse herkomst zijn verdeeld in de categorieën: westers en overige niet-westerse
groepen.
In twee stadsdelen, te weten Centrum en Laak vormen bewoners met een niet-Nederlandse
herkomst (westers en niet-westers samen) ongeveer driekwart van de bevolking. Als we kijken
naar het aandeel bewoners van niet-westerse herkomst, dan vormt dit 58,2 (Centrum) en 54,9%
(Laak). In stadsdeel Escamp is precies de helft van de bevolking van niet-Nederlandse herkomst
(westers en niet-westers samen). Vier op de tien bewoners van deze wijk heeft een niet-westerse
etnische achtergrond. Er zijn ook stadsdelen waar de ruime meerderheid van de bevolking bestaat
uit autochtone Hagenaars. Dit is het geval in Loosduinen (72,5%), Scheveningen (69,5%), Leidschenveen-Ypenburg (63,4%) en Segbroek (61,7%). Het aandeel westerse migranten is het grootst in
Haagse Hout (21,9%), Scheveningen (20,9%0 en Segbroek (18,6%).
Figuur 3.1 Bevolking van de stadsdelen naar herkomst, 2013 (%).
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3.3 Eigen woningbezit
●● Ruim 100.000 Hagenaars zijn hoofdbewoner van een koopwoning.
●● Niet-Westerse migranten hebben veel minder vaak dan autochtone Hagenaars een koopwoning.
●● Het aandeel niet-westerse migranten met een koopwoning blijft achter bij het aandeel dat zij
hebben in de bevolking.
●● In de periode 2006-2013 is het aandeel woningbezitters onder niet-westerse migranten heel
licht gestegen.
In deze paragraaf kijken we naar de etnische achtergrond van de hoofdbewoners van koopwoningen in Den Haag. In totaal zijn in Den Haag in 2013 100.570 bewoners hoofdbewoner van een
koopwoning. Het aandeel Surinamers met een koopwoning in de groep bezitters van een koopwoning loopt in de periode 2006-2013 geleidelijk op van 8,1 naar 9,5%. In 2013 komt dit woningbezit
ongeveer overeen met het aandeel van de Surinamers in de Haagse bevolking.
Het aandeel Antillianen met een koopwoning blijft hangen onder de 1% Dit is aanzienlijk minder
dan het aandeel dat de Antillianen in de bevolking uitmaken (2,5% in 2013).
Het aandeel Turken met een koopwoning blijft gedurende de onderzochte periode rond de 4%. Dit
ligt onder het aandeel van bijna 8% in de bevolking. Ook de Marokkanen bezitten minder vaak een
eigen huis dan op grond van hun aandeel in de bevolking (bijna 6%) verwacht zou kunnen worden,
namelijk rond de 1%.
Het aandeel Oost-Europeanen onder de bezitters van een koopwoning stijgt in de periode
2006-2013 van 0,7 naar 1,6%. Ook dit ligt aanzienlijk onder het aandeel van bijna 6% in de bevolking.
Tot slot, het aandeel overige niet-westerse migranten bij de bezitters van een woning stijgt in van
3,2 naar 3,9%. Toch is dat ook aanzienlijk lager dan het aandeel van 10% dat zij in de bevolking
van 2013 hebben.
Kortom, de afgelopen periode (2006-2013) is het aandeel woningbezitters onder de niet westerse migranten heel licht gestegen. Zij zijn echter minder vaak eigenaar van een koopwoning dan
men op grond van het aandeel dat zij hebben in de bevolking, zou verwachten.
Figuur 3.2 Hoofdbewoners in koopwoning naar herkomst, 2013 (%).
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Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.

48

VVerweyJonker
Instituut

4

Taal en Inburgering
Het spreken van de Nederlandse taal wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor een goede
integratie in de Nederlandse samenleving, om op volwaardige wijze mee te kunnen doen in de
maatschappij. Bovendien is het spreken van de taal een basisvoorwaarde om aan het werk te
komen of werk te behouden.
Er zijn geen cijfers over de beheersing van de Nederlandse taal naar herkomst in Den Haag.
Wel zijn er gegevens beschikbaar over de deelname aan Taal in de Buurt, die we in dit hoofdstuk
presenteren. Daarna staan we stil bij de cijfers rondom de vrijwillige en verplichte inburgering. 37

4.1 Taal (in de buurt)
●● In de periode 2010-2013 hebben jaarlijks gemiddeld 2.800 Hagenaars die nauwelijks Nederlands
spreken deelgenomen aan het programma Taal in de buurt.
●● Het aantal gemengde groepen (dat wil zeggen met deelnemers met diverse etnische achtergronden) is in de periode 2010-2013 sterk toegenomen.
●● Uit onderzoek naar de impact van Haagse taaltrajecten blijkt dat deelnemers vinden dat hun
taalbeheersing is toegenomen en dat zij door het taaltraject een betere positie in de Haagse
samenleving (kunnen) innemen.
In Den Haag wordt het programma Taal in de buurt aangeboden aan Hagenaars van 18 jaar en
ouder die nauwelijks Nederlands spreken. Bij Taal in de Buurt gaat het om Nederlands leren in de
eigen buurt. De nadruk ligt op spreken en luisteren. De lessen zijn 2 keer per week voor een
periode van minimaal 24 weken. Taal in de buurt vindt plaats op laagdrempelige plaatsen in de
wijk, zoals het buurthuis, bij zelforganisaties van migranten, of op scholen.
In onderstaande tabel is het aantal deelnemers weergegeven in de periode 2010-2013
Tabel 4.1 Aantal gestarte deelnemers aan Taal in de Buurt 2010-2013.

Totaal aantal gestarte deelnemers

2010
2.649

2011
3.150

2012
2.596

2013
2.815

Bron: gemeente Den Haag.

Er zijn geen gegevens bekend over de etnische herkomst van individuele deelnemers. Wel zijn er
cijfers over de etnische herkomst van de gestarte groepen. Het aantal groepen schommelt in de
periode 2010-2013 tussen de 127 en 153. Meest opvallende gegeven is dat het aantal gemengde
groepen door de tijd heen sterk is toegenomen (van 47 in 2010 tot 82 in 2013). Ook het aantal
groepen van EU-arbeidsmigranten en Chinezen steeg, maar lang niet zo sterk. Een scherpe afname
is te zien van met name de Turkse en Hindoestaans-Surinaamse/Antilliaanse groepen. Ook het
aantal Marokkaanse en Afrikaanse groepen nam af.

37 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit van de gemeente Den Haag.

49

Tabel 4.2 Aantal gestarte groepen naar etniciteit deelnemers 2010-2013.

Turks
Marokkaans
Turks+Marokkaans
Hindoestaans-Surinaams/
Antilliaans
Afrikaans
EU-arbeidsmigranten
Chinees
Gemengd
TOTAAL

2010
23
16

2011
21
23

15

2

19
20
2
47
142

11
27
9
60
153

2012
13
9
4

2013
2
8
2
1

7
17
8
69
127

2
25
12
82
134

Bron: Gemeente Den Haag

Door de afdeling Educational Research & Development (ERD) van de School of Business and Economics van Universiteit Maastricht is de impact van allerlei Haagse taaltrajecten in kaart gebracht.
Dit gebeurde via de afname van een vragenlijst op twee momenten in 2013. Door de schriftelijke
afname zijn deelnemers die geheel analfabeet zijn, niet meegenomen in het onderzoek. De
analyse is gebaseerd op een respons van 523 deelnemers. Driekwart van de deelnemers aan
diverse taaltrajecten in Den Haag rapporteert in het onderzoek dat de taalbeheersing is toegenomen. Daarnaast ervaart meer dan 50% een beter plek in de samenleving, wat zich onder andere
vertaalt in het feit dat men meer mensen ontmoet en meer onderneemt, assertiever is geworden
en meer deelneemt aan natuur- en sportactiviteiten. De Haagse taaltrajecten scoren hoger op
impact dan de percentages die in landelijk onderzoek naar taaltrajecten wordt gevonden.38

4.2 Inburgering
●● Tussen 2009 en 2011 is het aantal deelnemers en geslaagden van het inburgeringsexamen meer
dan verdriedubbeld.
●● Ongeveer een vijfde de van inburgeraars bestond in 2011 uit EU-Arbeidsmigranten.
Sinds 1 januari 2013 zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en de kosten
daarvan. De gemeente mag vanaf die datum geen aanbod meer doen aan nieuwe inburgeringsplichtigen. De cijfers in dit hoofdstuk hebben echter betrekking op de periode vóór ingang van de
wetswijziging, toen de gemeente met rijksgelden een aanbod deed aan inburgeringsplichtigen en
vrijwillige inburgeraars. We bespreken eerst het aantal deelnemers en geslaagden aan de inburgering. Daarna kijken we naar het aantal inburgeraars uit Midden- en Oost Europa.
Tussen 2009 en 2011 is sprake van meer dan een verdriedubbeling van het aantal deelnemers én
geslaagden van het inburgeringsexamen. Namen in 2009 nog ruim 1.100 personen deel, in 20111
was dit opgelopen tot bijna 3.700. In 2009 slaagden 845 personen voor het examen, in 2011 waren
dit bijna 2.900 personen.
Ook de instroom in inburgeringstrajecten nam fors toe. In 2011 was de instroom 2,5 keer groter
dan in 2009 (6.532 versus 2.691).
Vanaf 2012 zijn inburgeringstrajecten specifiek voor de groep EU-arbeidsmigranten ingezet. In
2011 was 22% van de inburgeraars die met een traject startten afkomstig uit Midden- en Oost
Europa (dat zijn ruim 1400 inburgeraars).39
Het speciale inburgeringsprogramma – dat is afgestemd op de behoeften van de EU-arbeidsmigranten geeft informatie over de sociale kaart van Den Haag, waarmee de inburgeraars wegwijs
worden gemaakt bij de instanties en hulpverleners.

38 Zie Greef, M. de (2014). Haagse taaltrajecten hebben impact op werk en leven inwoners Den Haag. Maastricht:
Educational Research & Development (ERD) Business School Maastricht University.
39 Gemeente Den Haag, (2012). Voortgangsrapportage EU arbeidsmigratie. Gemeente Den Haag, rm 2012.094 BOW/2012.130, RIS 248008, 12 april 2012.
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In 2012 zijn ruim 1200 EU-arbeidsmigranten gestart met de(ze) inburgering. Meer dan de helft van
hen is Pools (674), ruim een kwart Bulgaars (347). Ter vergelijking: In 2012 waren er 2.600 nieuwe
EU-arbeidsmigranten van 18 jaar en ouder. Dit lijkt te suggereren dat een betrekkelijk groot
aandeel van de nieuwe EU-arbeidsmigranten met de inburgering wordt bereikt.
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Arbeid en inkomen
Arbeid en inkomen zijn belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische integratie. In dit hoofdstuk staan we stil bij het uitkeringen, de hoogte van het inkomen, schulden en schuldhulpverlening en het hebben van een koopwoning. 40 De cijfers hebben betrekking op de jaren 2009 tot en
met 2013. Waar mogelijk vergelijken we de gegevens uit den Haag met die uit de overige G4-steden.

5.1 Uitkeringen41
●● Haagse inwoners van niet-westerse afkomst waren naar verhouding in 2009 en in 2013 veel
vaker uitkeringsgerechtigd dan autochtone Hagenaars.
●● Vooral Marokkaanse, Antilliaanse en overig niet-westerse Hagenaars zijn relatief vaak uitkeringsgerechtigd; in 2013 circa drie tot vier keer vaker dan autochtone Hagenaars.
●● Het percentage uitkeringsgerechtigden is bij niet-westerse groepen tussen 2009 en 2013 sterker
toegenomen dan bij autochtone Hagenaars; bij Antillianen is sprake van de sterkste stijging.
●● Onder 15-24-jarigen zien we een vergelijkbaar beeld: onder Marokkaanse, Antilliaanse en
overig niet-westerse jongeren is het percentage uitkeringsgerechtigden circa drie keer hoger
dan onder autochtonen, en zijn ook andere niet-westerse jongeren vaker uitkeringsgerechtigd
dan autochtone jongeren.
●● Tussen 2009 en 2013 is de stijging van het percentage uitkeringsgerechtigde jongeren het
hoogst onder Marokkanen, Surinamers en Antillianen.
●● Niet-westerse Hagenaars van de eerste generatie zijn beduidend vaker (twee tot drie keer zo
veel, onder overig niet-westerse Hagenaars zelfs vijf keer zo veel) uitkeringsgerechtigd als
niet-westerse Hagenaars van de tweede generatie.
Als eerste kijken we naar het percentage personen van 15-64 jaar met een uitkering (WWB, IOAW
of WIJ). In Den Haag zijn ruim 23.000 15-64-jarigen uitkeringsgerechtigd. De gegevens (tabel 5.1)
laten zien dat onder de in 2013 ruim 23.000 Haagse uitkeringsgerechtigden (15-64 jaar) er een
zware oververtegenwoordiging is van Marokkanen (15,9%), Antillianen (13,7%) en overige niet-westerse migranten (13,4%). Zij ontvangen (ruim) twee maal zo vaak een uitkering als de gemiddelde
Haagse beroepsbevolking (6,7%) en drie tot vier maal zo vaak als autochtone Hagenaars (4,1%). De
oververtegenwoordiging geldt over de gehele onderzochte periode (2009 tot en met 2013). Ook
Turken (9,8%) en Surinamers (8,9%) ontvangen in 2013 vaker dan de gemiddelde Haagse beroepsbevolking een uitkering, maar zij wijken minder af van dit gemiddelde. Zij ontvangen ruim twee
maal zo vaak een uitkering als autochtone Hagenaars. Het percentage uitkeringsgerechtigden is
tussen 2009 en 2013 binnen alle groepen toegenomen, ook bij autochtonen. Door de jaren heen is
de stijging van het percentage uitkeringsgerechtigden bij alle niet-westerse migranten wel sterker
dan bij de autochtone bevolking. Zo nam de werkloosheid bij de autochtone bevolking toe met
0,6% tussen 2009 en 2013, terwijl de stijging in dezelfde periode bij de Antillianen 3,8% bedroeg.

40 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de concept-Risbo Monitor 2013 en uit de Armoedemonitor 2012 van de
gemeente Den Haag.
41 Voor de uitkeringsgerechtigden beschikken we niet over gegevens voor de overige G4-gemeenten.

53

Tabel 5.1 Personen (15-64 jaar) met een WWB, IOA (of WIJ) uitkering, naar herkomst, 2009 en 2013 (in procenten van
betreffende deelpopulatie).
% uitkeringsgerechtigden Den Haag
2009
2013
Autochtoon
3,5
4,1
Turks
8,1
9,8
Marokkaans
13,6
15,9
Surinaams
7,1
8,9
Antilliaans
9,9
13,7
Overig niet-westers
10,9
13,4
Westers
2,7
3,2
Den Haag totaal
5,5
6,7
Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

Als we kijken naar de uitkeringsgerechtigden in de leeftijdscategorie van 15-24 jaar (tabel 5.2),
dan zien we dat in 2013 het percentage onder Marokkanen (4,5%), overige niet-westerse migranten
(4,3%) en Antillianen (4,2%) het hoogste is. In deze groepen is het aandeel uitkeringsgerechtigden
(bijna) drie keer zo hoog als onder autochtonen in die leeftijd (1,5%). Voor Surinaamse jongeren
(2,9%) geldt dat het percentage uitkeringsgerechtigden ongeveer twee maal zo hoog is als onder
autochtone jongeren. Bij de Turkse jongeren valt op dat zij in 2009 en 2013 een nagenoeg hetzelfde percentage uitkeringsgerechtigden hebben als autochtone jongeren. In de tussenliggende
jaren is het steeds wat hoger.
Onder jongeren van niet-westerse afkomst is de stijging van uitkeringsgerechtigden tussen
2009 en 2013 in procentpunten groter dan bij autochtonen (0,4 procentpunt), alhoewel de stijging
bij Turkse jongeren (0,5) maar heel licht groter is. Meest in het oog springt de toename onder
Marokkaanse jongeren met 1,6 procentpunt en onder Antilliaanse jongeren met 1,3 procentpunt.
Tabel 5.2 Personen (15-24 jaar) met een WWB, IOA (of WIJ)uitkering, naar herkomst, 2009 en 2013 (in procenten van
betreffende deelpopulatie).
% uitkeringsgerechtigden
2009
Autochtoon
1,1
Turks
1,1
Marokkaans
2,9
Surinaams
1,8
Antilliaans
2,9
Overig niet-westers
3,6
Westers
0,6
Den Haag totaal
1,6

Den Haag
2013
1,5
1,6
4,5
2,9
4,2
4,3
0,7
2,3

Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

In het algemeen ontvangen 15-64-jarige Haagse vrouwen in 2013 vaker een uitkering dan mannen
(7,1 tegen 6,3%, zie tabel 5.3). Dit beeld zien we terug bij alle etnische groepen, behalve bij de
Marokkaanse groep waar de percentages voor mannen en vrouwen ongeveer aan elkaar gelijk zijn
(16,1 resp. 15,8%). In alle groepen zien we een veel hoger percentage uitkeringsgerechtigden
onder de eerste generatie; onder Surinamers ligt het percentage onder de eerste generatie twee
keer zo hoog als onder de tweede generatie, onder Marokkanen en Antillianen is de factor 3, bij
de Turken is de factor 4 en bij overig niet-westerse groepen een factor 5. Verder zien we in alle
groepen (ook bij autochtonen) dat het percentage uitkeringsgerechtigden toeneemt met de leeftijdscategorie. Het leeftijdseffect lijkt bij niet-westerse migrantengroepen evenwel veel sterker
dan bij autochtonen.

54

Tabel 5.3 Personen (15-24 jaar) met een WWB, IOA (of WIJ)uitkering, naar geslacht, generatie, leeftijd en herkomst,
2013 (in procenten van betreffende deelpopulatie).
Antilliaans

Marokkaans

Surinaams

Turks

13,7

15,9

8,9

12,4
14,9

16,1
15,8

15,8
5,8
4,2
12,5
17,2
22,5
26,3

Totaal
Geslacht
Man
Vrouw
Generatie
Eerste
Tweede
Leeftijd
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64

Westers

9,8

Overig
nw
13,4

Totaal

3,2

Autochtoon
4,1

8,3
9,4

7,8
12,1

12,8
14,0

2,9
3,4

3,9
4,3

6,3
7,1

20,3
7,8

10,5
5,7

12,3
4,0

15,4
3,2

2,8
3,9

4,5
15,0
19,6
25,9
26,5

2,9
8,1
8,9
10,7
14,4

1,6
7,0
12,0
18,0
23,9

4,3
12,0
15,0
18,6
23,3

0,7
1,9
2,9
4,5
7,0

6,7

10,9
4,8
1,5
2,8
3,5
5,2
6,4

2,3
5,8
7,0
8,9
9,8

Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

5.2 Werkzoekenden
●● Haagse inwoners van niet-westerse afkomst zijn in 2013 een beduidend vaker werkzoekend te
zijn dan autochtone Hagenaars.
●● De stijging in het percentage werkzoekenden tussen 2009 en 2013 is onder niet-westerse
groepen hoger dan onder autochtone Hagenaars; vooral de stijging in 2013 is opmerkelijk.
●● In vergelijking met andere G4-steden is er in Den Haag een sterke oververtegenwoordiging van
werkzoekenden van Marokkaanse komaf.
●● De hogere percentages werkzoekenden vinden we ook bij vrouwen en jongeren van niet-westerse oorsprong.
●● Onder de tweede generatie niet-westerse allochtonen is het percentage werkzoekenden aanzienlijk lager dan onder de eerste generatie.
●● In alle etnische groepen is het percentage langdurig werkzoekenden tussen 2009 en 2013
aanzienlijk geslonken.
In 2013 is 7,1% van de Haagse beroepsbevolking (15-64 jaar) werkzoekend. Het hoogste percentage
werkzoekenden is te vinden bij de Marokkaanse groep (12,9), gevolgd door de Antillianen (12,4) en
de overige niet-westerse groepen (12,0). Bijna 11% van de Turken is in 2013 werkzoekend. Dit geldt
voor 5,4% van de westerse migrantengroepen en 4,6% van de autochtone Hagenaars.
Het percentage werkzoekenden (15-64) jaar binnen de diverse etnische groepen is in Den Haag in
de periode 2009-2013 flink toegenomen. Daarbij valt op dat de stijging vanaf 2009 geleidelijk is en
dat een sterke stijging te zien is in het jaar 2013.
Het aandeel werkzoekenden steeg het sterkst binnen de Antilliaanse en Surinaamse groepen:
zo was in 2009 8,5% van de Antillianen werkzoekend. Dit is in 2013 opgelopen tot 12,4%, een
toename van 4%. Bij de Surinamers is in dezelfde periode het aandeel werkzoekenden opgelopen
met 3,7%. Bij de Turken en Marokkanen nam het aandeel werkzoekenden ongeveer met 3% toe.
Bij de overige niet-westerse migranten en de autochtone Hagenaars was dit respectievelijk 2,6 en
1,9%.
Hoewel de Turkse groep minder vaak werkzoekend is dan de andere niet-westerse migrantengroepen (met uitzondering van de Surinamers), is de stijging van het percentage werkzoekenden
onder Turken vooral in 2013 hoger dan gemiddeld, én dan onder autochtonen (van 9,1% in 2012
naar 10,9% in 2013). De Surinamers scoren – hoewel zij het minst vaak van de niet-westerse
migrantengroepen op zoek naar werk zijn – toch hoger dan het gemiddelde percentage werkzoekenden in 2013 (9% voor de Surinamers en 7,1% gemiddeld) en beduidend hoger dan autochtonen
(4,6%).
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Figuur 5.1 Werkzoekenden in beroepsbevolking (15-64 jaar), naar etniciteit, 2009 en 2013
(in % van betreffende deelpopulatie).
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Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

We kunnen Den Haag voor de Antillianen vergelijken met een van de vier overige G4-steden
(Rotterdam) en voor Marokkanen met twee van de overige G4-steden(ook Utrecht).42
Onder de Antillianen is in 2013 het percentage werkzoekenden in Den Haag een stuk lager dan in
Rotterdam (12,4 tegen 17,4%). De stijging vanaf 2008 is procentpunten in Den Haag ook kleiner dan
in Rotterdam (4 tegen 6,1%punt). Het aandeel Antilliaanse werkzoekenden van 15-64 jaar is in Den
Haag wel hoger dan het aandeel 15-64-jarige Antillianen in de Haagse bevolking (met ongeveer
een factor 1,7); de oververtegenwoordiging is sinds 2008 wel wat teruggelopen. In 2013 is de
oververtegenwoordiging vergelijkbaar met die in Rotterdam; daar is de trend echter, anders dan
in Den Haag, stijgend.
Het percentage werkzoekende 15-64-jarige Marokkanen is in Den Haag in 2013 met zo’n 13% een
stuk lager dan in Rotterdam (18,1%) maar een stuk hoger dan in Utrecht (5,9%). Zowel in Den Haag
als in Rotterdam is in 2013 een sprake van een stijging met 2 tot 3 procentpunten ten opzichte
van 2008, waar in Utrecht juist sprake is van een daling met ruim 3 procentpunten. In Den Haag is
de oververtegenwoordiging (aandeel werkzoekenden op hele groep werkzoekenden afgezet tegen
aandeel etnische groep in totale bevolking van 15-64 jaar) van Marokkaanse werkzoekenden in
2013 het hoogst (factor 1,8), waarbij het verschil met vooral Rotterdam klein is. De oververtegenwoordiging in Den Haag is sinds 2008 teruggelopen, vergelijkbaar met de trend in Rotterdam; in
Utrecht is de oververtegenwoordiging veel sterker afgenomen.
Het percentage Turken in Den Haag dat op zoek is naar werk, is vergelijkbaar met het percentage
in Marokkanen- en Antillianengemeenten (rond de 11%).
Het percentage werkzoekenden onder de Surinaamse groep in Den Haag is iets lager dan in de
overige Marokkanen- en Antillianengemeenten. De stijging van het percentage werkzoekenden
onder deze groep is vergelijkbaar met de andere gemeenten. De overige niet-westerse migranten
zijn in Den Haag ongeveer even vaak op zoek naar werk als in de Marokkanen- en Antillianengemeenten.
Als we specifiek inzoomen op vrouwen onder de werkzoekenden, dan is ook hier binnen alle
groepen sprake van een stijging sinds 2009 (zie tabel 5.1). Er zijn in 2013 geen grote afwijkingen
van het gemiddelde in de overige Marokkanen- en Antillianengemeenten. Alleen de Antilliaanse
vrouwen zoeken vaker dan gemiddeld werk dan gemiddeld binnen de gehele Antilliaanse groep

42 Voor Amsterdam ontbreken in de Risbo-monitor 2013 de cijfers.
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(0,2% verschil), terwijl Marokkaanse vrouwen juist relatief veel onder het gemiddelde scoren
(11,5% vrouwen versus 12,9% werkzoekenden onder de gehele Marokkaanse groep). Overigens zijn
niet-westerse migrantenvrouwen veel vaker werkzoekend dan autochtone vrouwen en westerse
migrantenvrouwen.
Het bovenstaande beeld is over het geheel vergelijkbaar met het beeld van de Marokkanen- en
Antillianengemeenten, maar de stijging van het aandeel werkzoekende vrouwen sinds 2009 is in
Den Haag doorgaans groter dan in deze gemeenten.
Tabel 5.4: Werkzoekende vrouwen (15-64 jaar), naar herkomst, 2009-2013 (in procenten van betreffende deelpopulatie).
2009

2013

Autochtoon

2,7

4,3

Turks

9,4

11

Marokkaans

9,3

11,5

Surinaams

5,9

8,9

Antilliaans
Overig n-westers
Westers
Den Haag Totaal

9,8

12,6

10,2

11,4

3

5,5

4,8

6,8

Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

Als we kijken naar de generaties binnen de groepen werkzoekenden, dan valt op dat onder alle
groepen het percentage werkzoekenden in de tweede generatie een stuk lager is dan onder de
eerste generatie.43 Zo is in 2013? 13,9% van de Antilliaanse eerste generatie werkzoekend, versus
6,7% van de tweede generatie. Van de eerste generatie Marokkanen is 15,6% werkzoekend versus
7,8% tweede generatie. Voor Surinamers, Turken en overige niet-westerse migranten gelden de
volgende percentages: 10,1 versus 7,4%, 13,1 versus 5,8% en 13,6 versus 4%.
Ook bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar is het percentage werkzoekenden in Den Haag tussen
2009 en 2013 toegenomen. Voor alle groepen samen steeg het percentage werkzoekenden van
1,8% in 2009 naar 3,1% van de jongeren. In 2013 scoren Marokkanen (5,1%) en Surinamers en Antillianen (beiden 4,3%) het hoogst; Turken scoren in 2013 iets boven het gemiddelde (3,4%), maar
nog altijd aanzienlijk hoger dan autochtone jongeren; van hem is 2,3% werkzoekend. De toename
sinds 2009 bij niet-westerse migrantengroepen is sterker dan onder de autochtone jongeren, met
uitzondering van de Antillianen en overige niet-westerse migranten. Surinaamse jongeren lieten
een relatief sterke toename zien (van 1,8 naar 4,3%).

43 Risbo monitor Den Haag, 2013.
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Figuur 5.2 Werkzoekende jongeren (15-24 jaar), naar etniciteit, 2009 en 2013 (in % van betreffende deelpopulatie).

Westers
Overig niet-westers
Antilliaans
Surinaams
Marokkaans
Turks
Autochtoon
0,0%

1,0%

2,0%
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Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

In vergelijking met Rotterdam is het aandeel werkzoekende Antilliaanse 15-24-jarigen in 2013 in
Den Haag lager (4,3 tegen 5,3%). In 2008 waren de percentages in beide steden ongeveer gelijk;
de stijging in Rotterdam is in de periode 2008-2013 beduidend hoger dan in Den Haag. In 2013 is
het aandeel van 15-25 jarige Antilliaanse werkzoekenden in de totale groep werkzoekenden een
factor 1,4 hoger dan hun aandeel in de Haagse bevolking van 15-24 jaar. De oververtegenwoordiging is sinds 2008 fors teruggelopen; toen was de factor bijna 2. In Rotterdam zien we een vergelijkbare trend.
Onder Marokkaanse jongeren (15-24) is het aandeel werkzoekenden in 2013 met 5,1% iets lager
dan in Rotterdam (5,5%), maar een stuk hoger dan in Utrecht (2,3%). In Den Haag is het aandeel
sinds 2008 met 1,5 procentpunt gestegen, in Rotterdam met bijna 3 procentpunten; in Utrecht is
het aandeel sinds 2008 licht gedaald. Ten opzichte van hun aandeel in de bevolking is de werkloosheid onder Marokkaanse jongeren in Den Haag in 2013 een factor 1,7 hoger; in 2008 was deze
factor nog bijna 2. De oververtegenwoordiging is dus afgenomen. In Utrecht is de afname van de
oververtegenwoordiging van jonge Marokkaanse werkzoekenden veel sterker, maar in 2013 met
een factor van bijna 2 nog steeds groter dan in Den Haag. In Rotterdam is de oververtegenwoordiging van deze groep met een factor 1,5 het kleinst.
In vergelijking met de Marokkanen- en Antillianengemeenten zijn Haagse jongeren tussen de 15 en
24 jaar gemiddeld iets vaker op zoek naar werk. In den Haag is in 2013 3,1% op zoek naar werk,
ten opzichte van 2,6 en 2,9% in respectievelijk de overige Marokkanen- en Antillianengemeenten.
De Turkse jongeren in Den Haag zijn minder vaak werkzoekend dan de Turkse jongeren in de
Marokkanen- en Antilianengemeenten. De Surinaamse jongeren in Den Haag scoren vergelijkbaar
met de Surinaamse jongeren in de Marokkanen- en Antillianengemeenten. De stijging onder de
Surinaamse jongeren is wel wat geringer in vergelijking met andere gemeenten.
Gemiddeld staat in 2013 van alle werkzoekenden (15-64 jaar) bijna 80% langer dan 1 jaar ingeschreven als werkzoekende, waarvan 37% (= bijna de helft van deze groep) langer dan 5 jaar. Het
percentage langer dan 1 jaar werkzoekend ligt voor alle groepen rond de 80%. Uitzondering zijn
de Antillianen, die met 73% wat lager scoren. Bij de groep langer dan 5 jaar werkzoekend scoren
Marokkanen, Surinamers en Turken rond het gemiddelde van 37%, Antillianen en overige niet-westerse migranten scoren lager met 27 respectievelijk 28%. Autochtone Hagenaars scoren het hoogst
met 44%.
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In alle groepen is tussen 2009 en 2013 sprake van een scherpe afname van langdurig werkzoekenden (langer dan 5 jaar). Voor de gehele beroepsbevolking geldt een afname van 52% naar 37%,
zo’n 15 procentpunten. De sterkste daling is te zien bij de Antillianen en Surinamers (respectievelijk een daling van 20 en 17 procentpunten).

5.3 Huishoudinkomen
●● Niet-westerse migranten behoren vaker tot de minimahuishoudens dan op grond van hun aandeel in de bevolking verwacht mag worden.
●● In de periode 2007-2011 is het aandeel van niet-westerse migranten in de totale groep minimahuishoudens nauwelijks veranderd.
●● In de periode 2007 tot 2011 is sprake van een zeer sterke groei van het aantal langdurige
minimahuishoudens; die toename zien we bij alle etnische groepen.
●● Het aantal kinderen in minimahuishoudens is in 2011 fors lager dan in 2007, maar wat hoger
dan in 2009.
●● Vooral Marokkaanse en in iets mindere mate Turkse kinderen hebben een grote kans om op te
groeien in een huishouden met een laag inkomen.
In deze paragraaf kijken we naar het inkomen bij migrantengroepen in Den Haag.
Minimahuishoudens zijn huishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Het aandeel autochtone minimahuishoudens in de totale groep minimahuishoudens is tussen
2007 en 2011 licht afgenomen van 38 naar 36%. Bij de overige groepen zijn de verschuivingen
beperkt.
Helaas hebben we geen cijfers over huishoudens naar herkomst (totaal). De etnische achtergrond van Haagse bewoners is wel bekend (zie hoofdstuk 1). Als we deze cijfers leggen naast die
van het huishoudinkomen, dan zien we dat voor alle niet-westerse groepen geldt dat het aandeel
minimahuishoudens relatief hoog is. De Antillianen hebben een aandeel van 5% in de groep minimahuishoudens, terwijl zij maar 2,5% van de bevolking uitmaken. Bij de Surinamers is het aandeel
in de bevolking 10%, terwijl zij 14% van de minimahuishoudens voor hun rekening nemen. In de
Haagse bevolking is 6% van Marokkaanse komaf, terwijl het aandeel minimahuishoudens uit deze
groep 11% bedraagt. Bij de Turken is van oververtegenwoordiging in de groep minimahuishoudens
in mindere mate sprake (8% van de bevolking is van Turkse komaf, versus een aandeel van 9% van
de Turken in de minimahuishoudens).
Kortom, niet-westerse migranten behoren vaker tot de minimahuishoudens dan op grond van
hun aandeel in de bevolking verwacht mag worden. In de periode 2007-2011 is het aandeel van
niet-westerse migranten in de totale groep minimahuishoudens nauwelijks veranderd.
We beschikken ook over gegevens over huishoudens die langdurig (meer dan drie jaar) tot de minimahuishoudens behoren. Opnieuw gaat het om huishoudens die maximaal 110% van het wettelijk
sociaal minimum tot hun beschikking hebben. In de periode 2007 tot 2011 is sprake van een zeer
sterke groei van het aantal langdurige minimahuishoudens: van 24.000 naar 34.000. Het percentage minimahuishoudens dat langdurig tot maximaal 110% van het bijstandsniveau zit is derhalve
ook sterk gestegen van 53% in 2007 tot 77% in 2011. Drie van de vier minimahuishoudens verkeert
langdurig in deze situatie.
Het aandeel langdurige minimahuishoudens neemt in de totale groep tussen 2007 en 2011 af
onder autochtone en Surinaamse gezinnen. Vanwege de sterke groei van het aantal langdurige
minimahuishoudens is wel sprake van een groei in absolute aantallen. Bij de Antilliaanse, Turkse
en Marokkaanse groep langdurige minimahuishoudens is sprake van stabilisatie. Bij de overige
langdurige minimahuishoudens44 is sprake van een lichte groei.
Het aantal kinderen in minimahuishoudens is in 2011 fors lager dan in 2007 (ruim 22.000 tegen
27.000), maar wel weer wat hoger dan in 2009 (21.000). Van de ruim 22.000 kinderen in een
44 Westerse en overige niet-westerse migranten.
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minimahuishouden in 2011 zijn er ruim 18.000 van allochtone afkomst. Circa een kwart van deze
kinderen is van Marokkaanse afkomst, en ook een kwart is afkomstig uit overige groepen.45 Bijna
een vijfde van de kinderen in minimahuishoudens is van Turkse komaf. Hun aandeel loopt door de
tijd licht op. Surinaamse kinderen maken minder dan een tiende deel van de kinderen in minimahuishoudens uit (en hun aandeel neemt door de tijd heen af). De Antilliaanse kinderen vormen
een stabiele 5% van de kinderen in minimahuishoudens.
Als we kijken binnen de groepen, dan valt op dat in 2011 ruim de helft van de Marokkaanse
kinderen in een minimahuishouden leefde. Dit was in 2007 nog tweederde. Ook bij de Antilliaanse
kinderen is een daling te zien van het percentage kinderen dat in minimahuishoudens leeft: van
57% in 2007 naar 42% in 2011. Een derde van de Turkse kinderen groeit op in een minimahuishouden en een vijfde van de Surinaamse kinderen groeit op in een dergelijk gezin. Voor beide groepen geldt dat dit percentage stabiel is gebleven tussen 2007 en 2011. De Surinaamse groep kinderen is met 21% in minimahuishoudens in 2011 ongeveer gemiddeld, terwijl de andere niet-westerse
migrantengroepen hier fors boven zitten. De autochtone kinderen maken veel minder vaak dan
gemiddeld deel uit van een minimahuishouden (9% in 2011).

5.4 Schulden en schuldhulpverlening
●● Niet-westerse migranten hebben veel vaker met schulden te kampen dan autochtone
Hagenaars.
●● Kinderen van niet-westerse komaf hebben een relatief hoge kans om op te groeien in een gezin
met schulden.
Ongeveer een derde van de Haagse Turken, Marokkanen en Antillianen kampte in 2012 met schulden. Bij de overige niet-westerse migrantengroepen en de Surinamers kampte ongeveer een kwart
met schulden. Daarmee hebben niet-westerse migranten in Den Haag veel vaker schulden dan
autochtone inwoners (een op de 12).
De gegevens over kinderen in gezinnen met schuldhulpverlening (2011) laten zien dat bijna de
helft van deze gezinnen van Surinaamse, Turkse, Antilliaanse of Marokkaanse komaf is. Een flink
deel (23%) bestaat uit gezinnen uit overige groepen.46

45 Westerse en overige niet-westerse migranten.
46 Westerse en overige niet-westerse migranten
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Gezondheid
In dit hoofdstuk staat de (ervaren) gezondheid centraal.47 We kijken naar huisartsbezoek, de
beoordeling van de eigen gezondheid, overgewicht, kans op depressie, bewegen en zelfdodingen.48 In sommige gevallen is een vergelijking mogelijk met gegevens uit Amsterdam en Rotterdam.49

6.1 Huisartsbezoek
●● Onder de klassieke migrantengroepen lag het huisartsenbezoek in 2012 wat hoger dan onder
autochtonen.
●● Bij de niet-westerse groepen is er een duidelijk verschil tussen de eerste en tweede generatie:
de eerste generatie bezoekt vaker de huisarts dan de tweede generatie, die ook minder vaak
gaat dan autochtonen.
●● Het is zeer waarschijnlijk dat het verschil tussen de eerste en tweede generatie (deels) voortkomt uit de gemiddeld jongere leeftijd van de tweede generatie.
Tabel 6.1 Inwoners Den Haag van 19 jaar en ouder die in het afgelopen jaar minimaal 1 keer de huisarts hebben bezocht,
naar herkomst en generatie (in % van betreffende herkomstgroep).

Totaal

2008
77,0%

2012
77,0%

Autochtoon
Turks
Marokkaans
Antiliaans/Arubaans
Surinaams
Overig niet-westers

76,4%
82,9%
76,7%
74,2%
87,0%
75,2%

76,6%
79,9%
82,8%
83,5%
79,9%
75,9%

Westers allochtoon totaal
Westers allochtoon 1e gen
Westers allochtoon 2e gen

72,1%
69,4%
75,1%

74,3%
71,1%
78,2%

Niet-westers allochtoon totaal
Niet-westers allochtoon 1e gen
Niet-westers allochtoon 2e gen

81,1%
81,6%
78,1%

79,1%
80,8%
72,8%

Bron: GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie. Gezondheidsenquête Den Haag 2008 en 2012. Den Haag 2014.

Het aandeel personen van 19 jaar en ouder dat minimaal eenmaal de huisarts bezocht in het
laatste jaar voor de afname van de enquête, is in 2012 onder Antillianen (83%), Marokkanen (83%),
Turken (80%) en Surinamers (80%) hoger dan onder autochtonen (77%). Bij Surinamers is het per-

47 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquete Den Haag en van de GGD Afdeling
Epidemiologie.
48 Deze indicatoren komen, met uitzondering van het aantal zelfdodingen, overeen met de indicatoren in het rapport
De staat van de integratie, waardoor vergelijking met Amsterdamse en Rotterdamse cijfers mogelijk is.
49 Scheffer, P.J., & Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam vergeleken. Gemeente
Amsterdam en Rotterdam.
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centage sinds 2008 teruggelopen (van 87 naar 80%). Bij Marokkanen en Antillianen is het gestegen
(van 77 naar 83 respectievelijk van 74 naar 84%), bij autochtonen is het stabiel.
Verder blijkt dat eerste generatie niet-westerse migranten in 2012 vaker tenminste een maal
de huisarts hebben bezocht dan tweede generatie niet-westerse migranten (81 versus 73%). Het
verschil tussen de generaties is toegenomen ten opzichte van 2008. Toen bezocht 82% van de
eerste generatie tenminste eenmaal de huisarts tegenover 78% van de tweede generatie.
We kunnen vergelijken met de gegeven van Amsterdam en Rotterdam uit 2008, waarbij moet
worden opgemerkt dat de gegevens uit deze steden betrekking hebben op inwoners vanaf 16 jaar.
Over het geheel genomen gingen de Haagse inwoners in 2008 gemiddeld iets vaker ten minste
eenmaal naar de huisarts (77%) dan de Rotterdamse en Amsterdamse inwoners (beide 74%). In
2008 bezochten de Haagse Surinamers aanmerkelijk vaker (87%) dan de Rotterdamse (80%) en
Amsterdamse (78%) Surinamers tenminste eenmaal de huisarts. Zoals we boven al aangaven,
vormt het percentage Surinamers in 2008 echt een uitschieter, die we in 2012 niet meer terugzien.

6.2 Ervaren gezondheid
●● Inwoners van Den Haag die tot de klassieke groepen behoren, ervaren hun gezondheid beduidend minder vaak dan autochtonen als goed.
●● Daarbij is er een groot verschil tussen de eerste en tweede generatie: onder de tweede generatie niet-westerse allochtonen is het aandeel dat de gezondheid als goed ervaart gelijk aan
dat bij autochtonen; bij de eerste generatie is het veel lager.
●● Het is zeer waarschijnlijk dat het verschil tussen de eerste en tweede generatie (deels) voortkomt uit de gemiddeld jongere leeftijd van de tweede generatie.
In deze paragraaf kijken we naar het aandeel inwoners dat de eigen gezondheid als goed, of juist
als slecht ervaart.
In 2012 is het percentage Turken (62), Marokkanen (60), Antillianen (66) en Surinamers (68) dat
de eigen gezondheid als goed (‘uitstekend’ en ‘goed’ is hier samengenomen) ervaart beduidend
lager dan gemiddeld (80%) en onder autochtonen (85%). De overige niet-westerse migranten liggen
qua score tegen het gemiddelde (78%). Dit is een stuk hoger dan de score in 2008. Toen beoordeelden 72% van de overige niet-westerse migranten de eigen gezondheid als goed. Ook de Turken
beoordeelden hun gezondheid in 2008 gemiddeld nog aanmerkelijk lager (51% goed in 2008 tegenover 62% in 2012). Bij de Antillianen en Marokkanen is een omgekeerde beweging zichtbaar. Zij
beoordeelden in 2012 hun gezondheid juist gemiddeld minder positief dan in 2008. Drieënzeventig
procent van de Antillianen noemden in 2008 hun gezondheid goed ten opzichte van 66% in 2012.
De percentage voor de Marokkanen zijn 67 (2008) en 60 (in 2012).
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Tabel 6.2 Inwoners Den Haag van 19 jaar en ouder die de gezondheid als goed (uitstekend + goed samengenomen)
ervaren, naar herkomst en generatie (in % van betreffende herkomstgoep).

Totaal

2008
79,0%

2012
80,2%

Autochtoon
Turks
Marokkaans
Antiliaans/Arubaans
Surinaams
Overig niet-westers

83,5%
51,3%
67,1%
72,6%
69,7%
72,4%

85,4%
61,5%
59,5%
65,8%
67,9%
78,2%

Westers allochtoon totaal
Westers allochtoon 1e gen
Westers allochtoon 2e gen

83,8%
82,7%
85,0%

84,8%
86,5%
82,7%

Niet-westers allochtoon totaal
Niet-westers allochtoon 1e gen
Niet-westers allochtoon 2e gen

65,7%
62,6%
83,2%

68,9%
65,0%
84,8%

Bron: GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie. Gezondheidsenquête Den Haag 2008 en 2012. Den Haag 2014.

Bij niet-westerse migranten blijkt een groot verschil in beoordeling van de eigen gezondheid ten
opzichte van de tweede generatie. In 2012 noemde 65% van de eerste generatie de eigen gezondheid goed, ten opzichte van 85% van de tweede. De tweede generatie niet-westerse allochtonen
wijkt daarmee in hun score niet af van de autochtone bevolking.
De cijfers van het aandeel inwoners dat de eigen gezondheid als ‘slecht’ ervaart zijn min of meer
het spiegelbeeld van de cijfers over het aandeel bewoners dat de eigen gezondheid juist goed
noemt. De Turken (39%), Marokkanen (41%), Antillianen (34%) en de Surinamers (32%) noemen in
2012 de eigen gezondheid veel vaker dan gemiddeld (20%) slecht (de categorieën ‘matig’ en
‘slecht’ zijn hier samengenomen). Vijftien procent van de autochtone Hagenaars noemt in 2012 de
eigen gezondheid slecht. In overeenstemming met de cijfers over het aandeel inwoners dat de
eigen gezondheid als goed beoordeelt, is ten opzichte van 2008 wel een daling te zien van het
aandeel Turken dat de eigen gezondheid slecht noemt (49% in 2008 versus 39% in 2012). Antillianen en Marokkanen zijn de eigen gezondheid tussen 2008 en 2012 juist gemiddeld slechter gaan
beoordelen. Zegt in 2008 nog 27% van de Antillianen dat de eigen gezondheid slecht was, in 2012
is dit opgelopen tot 34%. Voor de Marokkanen geldt 33% in 2008 ten opzichte van 41% in 2012. De
beoordeling van de Surinamers bleef min of meer stabiel.
De overige niet-westerse migranten zijn de eigen gezondheid gemiddeld beter gaan beoordelen. In 2008 vond 28% dat deze slecht was, ten opzichte van 20% in 2012.
In overeenstemming met de cijfers over het aandeel bewoners dat de eigen gezondheid als goed
beoordeelt, is er bij niet-westerse migranten een groot verschil tussen de eerste en tweede
generatie. In 2012 noemde 35% van de eerste generatie de eigen gezondheid slecht, versus 15%
van de tweede generatie. Deze tweede generatie scoort daarmee hetzelfde als de autochtone
Hagenaars.
We kunnen vergelijken met de gegeven van Amsterdam en Rotterdam uit 2008, waarbij moet
worden opgemerkt dat de gegevens uit deze steden betrekking hebben op inwoners vanaf 16 jaar.
Gemiddeld beoordelen de Hagenaars de eigen gezondheid iets minder vaak als positief (79%) dan
de Rotterdammers ((81%) en de Amsterdammers (84%). De Turken scoren het laagst in alle drie de
steden, maar het laagst in Den Haag (51% ten opzichte van 59% in Rotterdam en 64% in Amsterdam). Ook de Surinamers en de overige niet-westerse migranten in Den Haag zeggen minder vaak
een goede gezondheid te hebben dan dezelfde bevolkingsgroepen in Rotterdam en Amsterdam.
Gegeven het bovenstaande is het niet opmerkelijk dat de Haagse inwoners gemiddeld de eigen
gezondheid vaker dan de Rotterdammers of Amsterdammers als slecht beoordelen. Uitschieters
zijn in 2008 de Haagse Turken waarvan de helft de eigen gezondheid als slecht bestempelt.
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6.3 Obesitas
●● Migranten uit de klassieke groepen hebben beduidend vaker te maken met matig of ernstig
overgewicht dan autochtonen; dat geldt het sterkst voor Antillianen en Marokkanen en in wat
mindere mate voor Turken en Surinamers.
●● Ernstig overgewicht komt te vaakst voor bij personen van Antilliaanse en Turkse komaf.
●● Onder migranten van de tweede generatie komt overgewicht beduidend minder vaak voor dan
onder de eerste generatie.
●● Het is zeer waarschijnlijk dat het verschil tussen de eerste en tweede generatie (deels) voortkomt uit de gemiddeld jongere leeftijd van de tweede generatie.
Als we kijken naar het aandeel Hagenaars van 19 jaar en ouder met matig en ernstig overgewicht,
dan zien we dat de Turken (60%), Marokkanen (65%), Surinamers (53%), Antillianen (76%) en overige niet-westerse migranten (54%) hiermee vaker kampen dan gemiddeld (49%) en dan autochtonen (44%). Ten opzichte van 2008 is bij de Antillianen een sterke toename te zien (76 ten opzichte
van 56%). Dat geldt ook voor de overige niet-westerse migranten (54 versus 46%). De overige
groepen bleven min of meer stabiel.
Als we alleen kijken naar ernstig overgewicht, dan komt dit het vaakst voor bij Turken (22%) en
Antillianen (31%). Gemiddeld is bij 14% van de bevolking sprake van ernstig overgewicht. Bij de
Marokkanen is overigens een sterke afname te zien van ernstig overgewicht (van 26 naar 16%).
Als we kijken naar de generaties onder de niet-westerse migranten, dan zien we dat bij de tweede
generatie veel minder vaak sprake is van overgewicht (38% voor matig en ernstig totaal) dan bij de
eerste generatie (62%). Dit geldt ook als we kijken naar ernstig overgewicht. Hiermee kampt 7%
van de tweede generatie niet-westerse migranten versus 20% van de eerste generatie.
Tabel 6.3 Inwoners DH van 19 jaar en ouder met matig en ernstig overgewicht (%), 2008 en 2012.

Totaal

Matig
35,2%

Ernstig
13,2%

2008
Totaal
48,4%

Matig
34,4%

Ernstig
14,1%

2012
Totaal
48,5%

Autochtoon
Turks
Marokkaans
Antiliaans/Arubaans
Surinaams
Overig niet-westers

35,3%
37,0%
37,4%
34,2%
38,7%
34,0%

12,3%
20,8%
26,5%
22,0%
15,6%
11,5%

47,6%
57,8%
64,0%
56,2%
54,3%
45,5%

32,3%
37,2%
48,7%
44,7%
36,3%
41,2%

11,6%
22,4%
15,8%
31,1%
16,9%
13,1%

44,0%
59,6%
64,5%
75,8%
53,1%
54,3%

Westers allochtoon totaal
Westers allochtoon 1e gen
Westers allochtoon 2e gen

31,6%
30,3%
33,1%

8,0%
9,3%
6,4%

39,6%
39,6%
39,5%

31,3%
31,5%
31,1%

15,7%
18,6%
12,2%

47,0%
50,1%
43,4%

Niet-westers allochtoon
totaal
Niet-westers allochtoon 1e
gen
Niet-westers allochtoon 2e
gen

36,8%

17,9%

54,6%

39,5%

17,4%

57,0%

38,1%

19,1%

57,2%

41,7%

20,2%

61,9%

29,0%

10,6%

39,6%

31,0%

6,8%

37,9%

Bron: GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie. Gezondheidsenquête Den Haag 2008 en 2012. Den Haag 2014.

We kunnen vergelijken met de gegeven van Amsterdam en Rotterdam uit 2008, waarbij moet
worden opgemerkt dat de gegevens uit deze steden betrekking hebben op inwoners vanaf 16 jaar.
Uit de gegevens blijkt dat de Amsterdammers gemiddeld minder obesitas hebben (10%) dan Rotterdammers (14%) en Hagenaars (13%). Voor bijna alle groepen geldt dat de Haagse inwoners qua
overgewicht het meest lijken op Rotterdammers. Een uitschieter in Den Haag vormen de Marokka-
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nen. In 2008 had 27% matig of ernstig overgewicht, ten opzichte van 20% van de Amsterdamse en
15% van de Rotterdamse Marokkanen.

6.4 Kans op depressie
●● Migranten uit de klassieke groepen hebben beduidend vaker een hoge kans op depressie dan
autochtonen; dat geldt met name voor migranten van Turkse, Antilliaanse en Surinaamse
afkomst en iets minder voor migranten van Marokkaanse afkomst. Ook onder overige niet-westerse migranten is het aandeel personen met een hoge kans op depressie beduidend hoger dan
onder autochtonen.
●● Het verschil tussen migranten van de eerste en tweede generatie bestaat hier ook (kans op
hoge depressie komt bij tweede generatie minder voor), maar de verschillen zijn kleiner dan
bij andere gezondheidsindicatoren; het aandeel met een hoge kans op depressie is onder de
tweede generatie nog altijd een stuk hoger dan onder autochtonen.
Gemiddeld had 11% van de Hagenaars van 19 jaar en ouder in 2012 een hoge kans op angst en
depressie. Maar er zijn grote verschillen tussen de groepen. Slechts 5% van de autochtonen heeft
hier een hoge kans op, tegen maar liefst 26% van de Turken, 23% van de Antillianen, 22% van de
Surinamers en 17% van de Marokkanen. Bij de overigen niet-westerse migranten had 22% een hoge
kans op angst en depressie. Sinds 2008 is overigens bij de Antillianen, Surinamers en overige
niet-westerse migranten sprake van een sterke toename, terwijl bij de andere groepen sprake is
van een afname, of het aandeel stabiel blijft.
Eerste generatie niet-westerse migranten hebben in 2012 vaker een hoge kans op angst en
depressie dan de tweede generatie (24 versus 17%), maar bij beide generaties is een toename ten
opzichte van 2008 te zien. Bij de eerste generatie groeide het percentage van 20 naar 24%; bij de
tweede generatie van 12 naar 17%.
We kunnen vergelijken met de gegeven van Amsterdam en Rotterdam uit 2008, waarbij moet
worden opgemerkt dat de gegevens uit deze steden betrekking hebben op inwoners vanaf 16 jaar.
De Hagenaars blijken gemiddeld wat vaker een hoge kans te hebben op angst en depressie. Tien
procent van de Hagenaars had hier in 2008 een hoge kans op, versus 8% van de Rotterdammers en
7% van de Amsterdammers. Voor alle (overige) niet-westerse groepen geldt dat de Haagse onder
hen vaker een hoge kans hebben op angst en depressie in vergelijking met Rotterdam en Amsterdam. Vooral de Marokkanen hebben in Den Haag vaker een hogere kans (29% versus 17% in Rotterdam en 15% in Amsterdam.
Tabel 6.4: Inwoners Den Haag van 19 jaar en ouder met een hoge kans op angst en depressie (%), 2008 en 2012.
2008
9,5%

2012
11,1%

Autochtoon
Turks
Marokkaans
Antiliaans/Arubaans
Surinaams
Overig niet-westers

6,0%
29,2%
22,3%
10,0%
13,6%
13,5%

5,0%
25,6%
17,0%
22,8%
22,2%
22,0%

Westers allochtoon totaal
Westers allochtoon 1e gen
Westers allochtoon 2e gen

8,8%
7,4%
10,2%

9,5%
10,2%
8,6%

Niet-westers allochtoon totaal
Niet-westers allochtoon 1e gen
Niet-westers allochtoon 2e gen

18,4%
19,5%
12,0%

22,4%
23,8%
17,0%

Totaal

Bron: GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie. Gezondheidsenquête Den Haag 2008 en 2012. Den Haag 2014.

65

6.5 Bewegen
●● Hagenaars uit de klassieke migrantengroepen voldoen minder vaak dan autochtone Hagenaars
aan de norm gezond bewegen; dat geldt vooral voor Hagenaars van Turkse en van Antilliaanse
afkomst, waarbij het aandeel Turkse inwoners dat voldoet aan de norm tussen 2008 en 2012
wel aanzienlijk is gestegen.
●● Migranten van de tweede generatie voldoen vaker aan de norm dan de eerste generatie, maar
minder dan autochtonen.
●● Het is zeer waarschijnlijk dat het verschil tussen de eerste en tweede generatie (deels) voortkomt uit de gemiddeld jongere leeftijd van de tweede generatie.
Als we kijken naar het voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen dan valt op dat veel
minder Turken (42%), Marokkanen (52%), Antillianen (47%) en Surinamers (52%) van 19 jaar en
ouder hieraan voldoen dan gemiddelde in de Haagse bevolking (63%) en dan de autochtone Hagenaars (68%). De overige niet-westerse allochtonen scoren ongeveer gemiddeld (62%). Dit is te
danken aan een sterke stijging sinds 2008, toen van deze groep nog maar 46% aan de norm voldeed. Ook de Turken maakten in dezelfde periode een sterke stijging door (van 29 naar 42%).
Tabel 6.5 Inwoners Den Haag van 19 jaar en ouder die voldoen aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (%),
2008 en 2012.

Totaal

2008
59,0%

2012
62,7%

Autochtoon
Turks
Marokkaans
Antiliaans/Arubaans
Surinaams
Overig niet-westers

64,9%
29,2%
47,4%
44,6%
49,3%
45,5%

67,6%
41,6%
52,4%
46,6%
52,4%
62,1%

Westers allochtoon totaal
Westers allochtoon 1e gen
Westers allochtoon 2e gen

62,1%
62,9%
61,2%

65,6%
65,1%
66,1%

Niet-westers allochtoon totaal
Niet-westers allochtoon 1e gen
Niet-westers allochtoon 2e gen

42,9%
41,8%
49,3%

52,9%
51,9%
56,7%

Bron: GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie. Gezondheidsenquête Den Haag 2008 en 2012. Den Haag 2014.

Meer niet-westerse migranten van de tweede generatie voldoen aan de norm dan eerste generatie
(57 versus 52%), maar de verschillen zijn niet groot. De tweede generatie niet-westerse migranten
(57%) blijft achter bij het gemiddelde (63%) en bij de autochtone Hagenaars (68%).
We kunnen vergelijken met de gegeven van Amsterdam en Rotterdam uit 2008, waarbij moet
worden opgemerkt dat de gegevens uit deze steden betrekking hebben op inwoners vanaf 16 jaar.
Gemiddeld voldoen de Hagenaars iets vaker aan de beweegnorm dan Rotterdammers (59 versus
57%), maar minder vaak dan de Amsterdammers (62%). Verder zijn er geen duidelijke patronen: De
Haagse Turken voldoen in 2008 veel minder vaak aan de beweegnorm (29%) dan de Turken uit
Rotterdam (39%) en Amsterdam (37%), maar zoals hierboven is aangegeven hebben de Haagse
Turken een sterke stijging doorgemaakt.
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6.6 Zelfdodingen50
●● Onder niet-westerse migranten komen zelfdodingen relatief weinig voor, met name onder
Turkse en Marokkaanse migranten.
In de periode van 2002 tot en met 2012 kwamen in Den Haag bijna 500 zelfdodingen voor.51 In de
meeste jaren ligt het aantal zelfdodingen tussen de 40 en de 50; in 2006 was het wat lager (34)
en in 2011 hoger (69). In circa twee derde van de gevallen gaat het om mannen, en dus in een
derde van de gevallen om vrouwen.
Onder de niet-westerse migranten komen zelfdodingen minder vaak voor dan op grond van hun
aandeel in de bevolking verwacht mag worden, vooral bij migranten van Turkse en Marokkaanse
komaf; onder autochtonen komen zelfdodingen juist beduidend vaker voor.

6.7 Diabetes
●● Hagenaars van niet-westerse afkomst lijden vaker aan diabetes dan autochtone Hagenaars;
vooral onder Marokkaanse en Surinaamse Hagenaars is het aandeel met diabetes hoog.
●● Onder de tweede generatie niet-westerse Hagenaars is het percentage personen dat zegt
diabetes te hebben veel lager. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de gemiddeld veel lagere
leeftijd in deze groep.
In 2012 rapporteerden vooral Hagenaars van Marokkaanse (14%) en Surinaamse (12%) afkomst veel
vaker dan autochtone Hagenaars dat zij kampten met diabetes. Ook bij overig niet-westerse
allochtonen komt diabetes vaker voor dan gemiddeld, bij Turkse Hagenaars ligt het percentage
ongeveer op het Haagse gemiddelde. Bij Antillianen is het percentage juist relatief laag. Bij deze
groep, maar ook bij de Surinaamse groep, is er in vergelijking met 2008 sprake van een sterke
daling van het aantal mensen met diabetes.
Onder niet-westerse groepen komt diabetes bij de tweede generatie veel minder vaak voor dan
bij de eerste generatie; onder de tweede generatie ook minder dan bij autochtonen. Dit heeft
naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval voor een deel te maken met de gemiddeld veel lagere
gemiddelde leeftijd bij de tweede generatie. Die is bij de respondenten van de Gezondheidsenquête 2014 ruim 31 jaar, tegen 57 jaar bij de eerste generatie en 64 onder autochtonen.

50 Cijfers zijn afkomstig van GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie.
51 Het gaat om zelfdodingen op grondgebied van de gemeente Den Haag; het kan dus ook gaan om zelfdodingen van
personen die niet in Den Haag wonen. Omgekeerd zijn zelfdodingen van Hagenaars buiten de gemeentegrenzen niet
in deze cijfers opgenomen.
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Tabel 6.6 Inwoners Den Haag van 19 jaar en ouder die aan diabetes lijden (zelfrapportage)* (%), 2008 en 2012.

Totaal
Autochtoon
Turks
Marokkaans
Antiliaans/Arubaans
Surinaams
Overig niet-westers
Westers allochtoon totaal
Westers allochtoon 1e gen
Westers allochtoon 2e gen
Niet-westers allochtoon totaal
Niet-westers allochtoon 1e gen
Niet-westers allochtoon 2e gen

2008

2012

8,4

7,4

7,3
9,1
14,0
10,7
18,1
5,7

6,2
7,6
13,6
3,5
12,1
9,9

6,0
8,5
3,3

5,9
6,5
5,3

12,1

10,3

13,3

12,2

4,7

2,9

* dat wil zeggen, door respondent gerapporteerd, al dan niet vastgesteld door arts en al dan niet daarvoor in laatste 12
maanden onder behandeling van arts/specialist
Bron: GGD Haaglanden, afdeling Epidemiologie. Gezondheidsenquête Den Haag 2008 en 2012. Den Haag 2014.
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Maatschappelijke participatie
De gemeente Den Haag benoemt als belangrijk kernpunt van haar integratiebeleid de vergroting
van deelname van migrantengroepen aan het maatschappelijk leven, onder meer door vrijwilligerswerk, deelname aan culturele activiteiten en sportactiviteiten.
In dit hoofdstuk52 kijken we allereerst naar de participatie van verschillende groepen in vrijwillig verband. Daarna presenteren we cijfers over deelname aan culturele activiteiten en sport. Tot
slot kijken we naar diverse indicatoren van sociaal-culturele integratie.

7.1 Vrijwillige activiteiten
●● Niet-westerse migranten verrichten minder vaak vrijwilligerswerk dan autochtone Hagenaars.
●● De eerste generatie verricht vaker dan de tweede generatie vrijwilligerswerk.
Hoe staat het met de participatie van de verschillende Haagse groepen in vrijwillig verband? Zoals
dat ook landelijk geldt53, zijn autochtonen in Den Haag vaker vrijwillig actief dan de verschillende
migrantengroepen. Van hen deed 25% in 2013 vrijwilligerswerk en wilde nog eens 23% dat (weer)
gaan doen. Van de niet-westerse minderheden is tussen de 13% (Surinamers) en 16% (Marokkanen)
actief, uitgezonderd de Turken met slechts 6%. Daarbij geldt voor substantiële delen van degenen
die in 2013 geen vrijwilligerswerk deden, dat zij dat wel (weer) zouden willen doen: dit geldt voor
tussen 21% (Surinamers) en 33% (Marokkanen en Antillianen). De eerste generatie participeert
meer dan de tweede (14% vs. 6%).
Voor 2013 zijn ook gegevens beschikbaar over deelname aan activiteiten om de buurt te verbeteren. Opnieuw waren de autochtonen het meest actief, met 21%. Van de migrantengroepen
waren dat opnieuw de Marokkanen (17%), terwijl de overige niet-westerse groepen het minst
participeerden (9%). De twee generaties laten geen verschil zien.

7.2 Deelname aan culturele activiteiten
●● Niet-westerse migranten bezoeken minder vaak dan autochtone Hagenaars en westerse migranten een museum of tentoonstelling en nemen ook minder vaak deel aan culturele activiteiten.
●● In de periode 2009 tot 2013 neemt de deelname aan culturele activiteiten van de eerste generatie migranten toe, terwijl die van de tweede generatie juist afneemt.
In deze paragraaf presenteren we cijfers over deelname aan culturele activiteiten. Deze hebben
betrekking op het percentage bewoners dat ten minste 1 keer per jaar een culturele activiteit
heeft bezocht. In 2013 bezocht bijna de helft (47%) van de Hagenaars tenminste eenmaal een
museum of tentoonstelling. Autochtone inwoners en overige (westerse en niet-westerse migranten) doen dit het meest (56 respectievelijk 52%). Twee op de tien Surinaamse en Antilliaanse/
Arubaanse Hagenaars hebben in 2013 een museum of tentoonstelling bezocht. Dit geldt voor drie
op de tien Turkse en Marokkaanse Hagenaars. Er is weinig diversiteit als het gaat om de migratiegeneraties.

52 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de Stadsenquete Den Haag.
53 Zie bijvoorbeeld SCP (2009). Vrijwilligers in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5. Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau.
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De cijfers over het bezoek (ten minste eenmaal per jaar) aan een culturele voorziening (van
bioscoop tot schouwburg en muziekvoorstelling) hebben betrekking op 2009 en 2013. In 2013
bezocht 55% van de Hagenaars een culturele voorziening. Ook hier zijn autochtone Hagenaars en
overige (westerse en niet-westerse) migranten de grootste groepen. Ongeveer vier op de tien
Surinamers/Antillianen/Arubanen en Turken en Marokkanen bezochten in 2013 tenminste eenmaal
een culturele activiteit. Bij de Turken en Marokkanen is sprake van een relatief sterke toename
(van 30% in 2009 naar 38% in 2013). Opvallend is de diversiteit naar generatie in de tijd: ten
opzichte van 2009 is het percentage eerste generatie migranten toegenomen (van 39% naar 43%),
terwijl dat van de tweede generatie migranten sterk is afgenomen (van 62% in 2009 naar 45% in
2013).
Vierenveertig procent van de Hagenaars bezocht in 2013 ten minste eenmaal een festival. Bij deze
cijfers valt op dat Surinamers en Antillianen/Arubanen ongeveer even vaak een festival bezoeken
als autochtone Hagenaars en overige (westerse en niet-westerse) migranten (allemaal iets minder
dan 50%). Tussen 2009 en 2013 is met name de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse groep en de
groep overige (westerse en niet-westerse) migranten vaker een festival gaan bezoeken. Ten
opzichte van 2009 bezoekt de tweede generatie migranten in 2013 minder vaak een festival (42%
ten opzichte van 35%).

Bezoek museum of tentoonstelling
Bezoek aan culturele voorziening
Bezoek aan festivals
Bezoek museum of tentoonstelling
Bezoek aan culturele voorziening
Bezoek aan festivals
Bezoek museum of tentoonstelling
Bezoek aan culturele voorziening
Bezoek aan festivals
Bezoek museum of tentoonstelling
Bezoek aan culturele voorziening

Eerste
generatie

Bezoek aan festivals
Bezoek museum of tentoonstelling

Tweede
generatie

Overig

Turks/
Surinaams/
Marokkaans Antilliaans Nederlands

Figuur 7.1 Cultuurdeelname: bezoek aan Haags museum/tentoonstellingsruimte, culturele voorziening en festival in
afgelopen jaar, naar etniciteit en generatie, 2009 en 2013 (in % van betreffende groep).
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Bron: Stadsenquête 2009/2013
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7.3 Sport
●● Niet-westerse migranten beoefenen minder vaak dan autochtone Hagenaars en westerse
migranten ten minste één sport.
●● In de periode 2009-2013 nam het percentage sportende Surinamers, Antilianen/Arubanen en
Marokkanen flink toe.
●● Eerste generatie migranten zijn in de periode 2009-2013 vaker een sport gaan beoefenen,
terwijl het percentage bij de tweede generatie juist licht afneemt.
We kijken naar het percentage personen dat tenminste een sport beoefent, naar etniciteit en
generatie in 2009 en 2013 (naar percentage van de betreffende groep).
In 2013 beoefent tweederde (66%) van de Hagenaars tenminste een sport. Westerse migranten en
autochtone Hagenaars doen dit het vaakst (ongeveer drie kwart). Hagenaars met een Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaans/Arubaanse achtergrond beoefenen minder vaak een sport.
De Turken scoren het laagst, met ongeveer de helft die een sport beoefent. Ten opzichte van
2009 is het percentage dat sport bij de Turken het minst gestegen (van 46 naar 49%), terwijl het
percentage bij Surinamers, Antillianen/Arubanen en Marokkanen met ongeveer 10% is toegenomen. Als we kijken naar diversiteit bij de migratiegeneraties, dan valt op dat de eerste generatie
migranten in 2013 vaker een sport beoefent (van 47 naar 57%), terwijl het percentage bij de
tweede generatie stabiel blijft (van 64 naar 62%).
Figuur 7.2 Percentage bewoners dat tenminste één sport beoefent, naar etniciteit en generatie, in 2009 en 2013.

Nederlands
Surinaams
Antilliaans/Arubaans
Turks
Marokkaans
Overig Niet-Westers
Overig Westers
Overig
Eerste generatie
Tweede generatie
0

10

20

30
2009

40

50

60

70

80

2013

Bron: Stadsenquête 2009 en 2013.
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7.4 Sociaal-culturele integratie
Om de integratie op sociaal en cultureel terrein te beschrijven zijn gegevens betreffende verschillende indicatoren voorhanden, zowel van subjectieve aard, zoals ervaren verbondenheid met de
eigen gemeenschap en bredere omgeving, als van objectieve aard, zoals gemengde huwelijken.
In deze paragraaf belichten we eerst de verbondenheid met de eigen en wijdere gemeenschap
zoals de verschillende groepen die ervaren. Daarna komen gegevens over interetnisch contact ter
sprake, met inbegrip van gegevens over gemengde huwelijken. Vervolgens bezien we enkele
indicatoren van de geloofs- en waardeoriëntatie van de verschillende groepen.
●● Turkse en Marokkaanse en overige niet-westerse migranten voelen zich vaker zeer of enigszins
verbonden met de eigen etnische groep.
●● Autochtone Hagenaars vallen op door hun geringere onderlinge verbondenheid.
●● Migrantengroepen zijn beter te spreken over omgang met buurtbewoners van verschillende
herkomst, dan autochtone Hagenaars.
●● Antillianen, Midden-en Oost Europeanen en overigen niet-westerse groepen hebben het hoogste aandeel gemengde huwelijken. Turken en Marokkanen trouwen het minst vaak met iemand
met een andere etnische herkomst.
●● Behoudens het onderwerp homoseksualiteit (waarover vooral Turken en in minder mate Marokkanen minder positief reageren), zijn er geen grote verschillen te zien in de wijze waarop
migrantengroepen reageren op stellingen over waardeoriëntaties ten opzichte van autochtone
Hagenaars.

Ervaren betrokkenheid

In de jaren 2009, 2010 en 2011 is de door de verschillende groepen ervaren verbondenheid met
verschillende verbanden in hun nabije en bredere omgeving gemeten. Over deze jaren heen
traden weinig verschillen op. In het volgende baseren we ons op de gegevens uit het laatste jaar,
2011.
Zeer of enigszins verbonden met de eigen etnische groep voelen zich in Den Haag in de eerste
plaats de Turken (84%) en Marokkanen (76%), gevolgd door de overige niet-westerse immigranten
(gemiddeld 62%), Surinamers (61%), Antillianen (54%) en autochtonen (53%). De laatsten springen
er dus duidelijk uit door hun relatief geringe onderlinge verbondenheid. De eerste en tweede
generatie laten over het geheel geen grote verschillen zien. Over de jaren heen is er weinig
verschil.
De gegevens over verbondenheid met de buurt, met de eigen stad, met andere Hagenaars en
met Nederland laten het volgende beeld zien. Over het geheel genomen ervaren de niet-westerse
migrantengroepen in Den Haag in de eerste plaats verbondenheid met Nederland. Den Haag komt
op de tweede plaats, maar dit betekent niet dat men zich ook met de Hagenaars zo verbonden
voelt: die komen op de vierde plaats. De buurt staat op de derde plaats. De buurt en de stad
lijken hiermee wat minder populair vergeleken met Amsterdam en Rotterdam, waar deze naar
verhouding hoger scoren.54
Op het bovengenoemde patroon voor Den Haag is een belangrijke uitzondering. De Turkse
ingezetenen vallen op door een relatief lage verbondenheid met Nederland (74%, tegen tussen de
80% en 86% onder de andere migrantengroepen, en 89% onder de autochtonen). Daar staat tegenover dat zij op verbondenheid met de buurt, Den Haag en vooral Hagenaars het hoogst scoren van
alle groepen, inclusief autochtonen. Liefst 80% van hen voelt zich verbonden met andere Hagenaars, tegen tussen 42% en 64% van de andere groepen.
Met deze gegevens wordt ook duidelijk, dat verbondenheid met de eigen gemeenschap, die
voor de Turken hoog is, geenszins hoeft samen te gaan met minder verbondenheid met de omgeving, in dit geval buurt, stad of andere stadgenoten. Of, zoals bij de Marokkanen, met sterke
verbondenheid met Nederland (80%).
Ook de autochtonen vallen op: zij scoren relatief laag op verbondenheid met andere Hagenaars
(52%), en op verbondenheid met Den Haag iets lager dan de Turken, Surinamers en overige niet54 Scheffer, P.J., & Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam vergeleken. Gemeente
Amsterdam en Rotterdam. Het betreffende onderzoek vermeldt gegevens uit 2008 tot 2010.
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westerse burgers 77% vs. 78% à 81%; alleen de Marokkanen en Antillianen laten hier lagere percentages zien. De verbondenheid met de buurt houdt bij de autochtonen ook niet over: 69%. Alleen
de Antillianen (58%) en Surinamers (61%) scoren hier lager, de andere groepen scoren met tussen
70% en 74% hoger. Opmerkelijk is de relatief geringe verbondenheid van Haagse autochtonen met
de buurt en hun stad, vergeleken met Amsterdam en Rotterdam waar autochtonen in ongeveer
dezelfde periode relatief meer verbondenheid voelen met de buurt en de stad dan de niet-westerse migrantengroepen.55
De Antillianen wijken af door relatief lage scores over de hele linie vergeleken met de andere
groepen; zij voelen zich dus op alle niveaus minder verbonden, inclusief de eigen etnische
gemeenschap. Ook in andere literatuur wordt gewezen op het relatieve isolement van de Antilliaanse bevolkingsgroep in Nederland.56
Tabel 7.1 Verbondenheid met Nederland, Den Haag, buurt, eigen etnische groep en Hagenaars, naar etniciteit en
generatie, 2011 (in % enigszins en zeer verbonden van etnische groep).
Nederland

Den Haag

buurt

eigen etnische
groep
Zeer
Enigszins

Hagenaars
Zeer

Enigszins

Zeer

Enigszins

Zeer

Enigszins

Zeer

Enigszins

Autochtoon
Antilliaans
Marokkaans
Overig NW
Overig W
Surinaams
Turks

55%
33%
37%
31%
56%
47%
22%

34%
42%
43%
51%
34%
39%
52%

55%
33%
32%
26%
41%
49%
27%

34%
42%
39%
55%
39%
29%
52%

55%
29%
16%
22%
34%
32%
19%

34%
29%
56%
48%
44%
29%
55%

21%
27%
28%
29%
20%
29%
44%

32%
27%
48%
33%
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Interetnisch contact

Als indicatoren voor interetnisch contact zijn gegevens beschikbaar over het oordeel van Haagse
burgers over de omgang tussen buurtbewoners van verschillende afkomst, evenals over gemengde
huwelijken.
Wat de onderlinge omgang betreft, in alle meetjaren (2009 tot 2013) zijn de migrantengroepen
daar beter over te spreken dan autochtonen, hetgeen wellicht een (deel)verklaring vormt voor het
feit dat autochtonen zich weinig thuis voelen in hun buurt. Vooral Turken, die een hoge mate van
buurtverbondenheid lieten zien, scoren in alle jaren hoog; (80% vs. 63% gemiddeld en 58% onder
autochtonen). Er zijn doorgaans geen grote verschillen tussen de eerste en tweede generatie. In
het algemeen liggen voor alle groepen de percentages in 2013 wat lager dan in 2009. Met andere
woorden: de tevredenheid met het contact met buurtgenoten van verschillende afkomst is in de
loop der tijd gedaald.
Het aandeel gemengde huwelijken bij autochtonen ligt rond de 20% (in de jaren 2006, 2008 en
2013). De meeste partners kwamen uit andere Westerse landen, (een derde), Indonesië (een
kwart) en de overige niet-westerse landen (een zesde).

55 Scheffer, P.J., & Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam vergeleken. Gemeente
Amsterdam en Rotterdam.
56 Zie Distelbrink, M., & Pels, T. (2008). Deel IVa: Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen
(Aanvulling op Cahier 2008-4). In D. Brons, N. Hilhorst, & F. Willemse (red.), WODC Cahier 2008-4 (supplement): Het
kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 3-22). Den Haag: Ministerie
van Justitie / WODC (Digitale versie op: http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/specifieke-kennis-antilliaansecriminele-jongeren.aspx).
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Bij de migrantengroepen komt het hoogste aantal gemengde huwelijken voor bij de Antillianen
(tussen 45% en 50%), Midden- en Oost Europeanen (46% in 2006, 25% in 2013) en overige niet-westerse groepen (rond de 30%). Surinamers zijn vergelijkbaar met autochtonen; Turken en Marokkanen zitten met jaarlijks 10% ver onder het gemiddelde. Bij de migranten komen autochtonen als
huwelijkspartner in vrijwel alle groepen op de eerste plaats, uitgezonderd de Turken die wat
vaker met Midden- en Oost Europeanen trouwen. Op de tweede plaats komen bij sommige groepen overige niet-westerse personen Antillianen, Surinamers, Marokkanen), bij de andere groepen
personen uit andere Westerse landen.

Geloofs- en waardeoriëntatie

Van de Turken en Marokkanen in Den Haag is in 2013 het overgrote merendeel moslim (96%, respectievelijk 93%). Onder de Surinamers is 55% hindoe, 20% moslim, 15% Christelijk en 10% nietgelovig. De meeste Antillianen zijn christelijk (71%); 24% van de Antillianen is niet-gelovig. Van de
overige niet-westerse groepen is ongeveer een derde christelijk, een derde niet-gelovig en 25%
moslim. De autochtonen tellen de meeste niet-gelovigen (69%) en een deel is christelijk (29%). In
totaal vormen in 2013 de atheïsten de grootste groep (50%), gevolgd door de christenen (28%),
moslims (15%) en Hindoes (6%).
De gemeente Den Haag hecht aan de handhaving van belangrijke basiswaarden, zoals gelijke
rechten voor vrouwen en mannen, verbod op discriminatie en tolerantie. De waardeoriëntatie van
de Hagenaars van verschillende afkomst is gemeten aan de hand van vier stellingen, waarvan een
gendergelijkheid betreft en drie gaan over tolerantie voor homoseksualiteit in verschillende
contexten.
De stelling ‘Man en vrouw mogen samenwerken’ laat geen grote verschillen tussen groepen
zien. Gemiddeld is 98% het hiermee eens, Turken en Marokkanen komen op 94% respectievelijk
95%. De eerste generatie scoort 1% lager dan de tweede generatie.
‘Als ik naar het ziekenhuis moet, dan zou het mij niet uitmaken als ik door een homoseksuele
arts word geholpen.’: met deze stelling is gemiddeld 93% het eens; Turken vormen de grote uitzondering met 68%. Er is een klein verschil tussen de eerste en tweede generatie: 88% vs 81%; de
eerste generatie is het dus meer eens met de stelling. Mogen kinderen les krijgen van een homoseksuele leraar? Op de stelling hierover is de reactie van 90% positief. Opnieuw vormen de Turken
de uitzondering met 63%, terwijl ook de Marokkanen met 81% wat minder positief zijn. Voor
Amsterdam en Rotterdam zijn over deze stelling gegevens beschikbaar uit 2010. In vergelijking
lijken de Haagse Turken en Marokkanen toleranter; in deze steden scoren zij tussen de 39% en
51%. Bij de autochtonen is er geen verschil.57
Homoseksuelen kunnen goed leven en zichzelf zijn in Den Haag: hiermee is 88% het eens; er
zijn geen grote verschillen tussen groepen en generaties, behalve dat de Marokkanen met 94%
relatief hoog scoren. Uitgezonderd de laatste stelling is de score van de autochtonen hoger dan
het gemiddelde, en die van de migrantengroepen lager.

57 Scheffer, P.J., & Entzinger, H. (2012). De staat van integratie: Amsterdam en Rotterdam vergeleken. Gemeente
Amsterdam en Rotterdam.
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Criminaliteit
Preventie en bestrijding van criminaliteit, ook onder migrantengroepen die veelal oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken, staat al lang op de Haagse beleidsagenda. Criminaliteitscijfers zijn beschikbaar over de jaren 2009 tot 2012, voor Den Haag en ook voor de andere
gemeenten die in deze periode als ‘Antillianen- en Marokkanengemeenten’ specifiek beleid voerden ter preventie en bestrijding van criminaliteit onder deze risicogroepen. Waar mogelijk vergelijken we de gegevens uit den Haag met die uit de overige G4-steden of met de 21 Antillianengemeenten en 22 Marokkanengemeenten. Eerst worden de gegevens behandeld over (gehoorde)
verdachten in Den Haag vergeleken met de andere steden, en vervolgens gegevens over plegercarrières en type delicten. 58

8.1 Verdachten en hun achtergrondkenmerken
●● Verdachten van een misdrijf zijn veel vaker dan op grond van hun aandeel in de bevolking mag
worden verwacht van niet-westerse afkomst.
●● Vooral de oververtegenwoordiging van verdachten van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst is
hoog.
●● Onder de migranten van de tweede generatie is het aandeel verdachten hoger dan in de eerste
generatie, mannen worden vaker verdacht dan vrouwen, en vooral jongeren van 12-24 jaar
worden relatief vaak verdacht.
●● Bij Surinamers (25-44 jaar) en vooral Antillianen (25-64 jaar) komen oudere verdachten relatief
vaak voor.
●● Personen met een lage opleiding en voortijdig schoolverlaters worden veel vaker verdacht van
een misdrijf dan personen met een hogere opleiding en personen die het onderwijs niet voortijdig hebben verlaten.
Als we het aandeel (gehoorde) verdachten op de totale populatie vergelijken blijkt dat Den Haag
meer criminaliteit kent dan de Antillianengemeenten en Marokkanengemeenten: tussen de 2,5%
(2009) en 2,2% (2012) van de totale bevolking van 12 jaar en ouder stond geregistreerd als verdachte, tegen tussen 1,7% (2009) en 1,5% (2012) in de andere gemeenten. Verder zijn alle nietwesterse groepen oververtegenwoordigd in de verdachtenstatistieken, waarbij de Antillianen en
Marokkanen verreweg de koplopers zijn, zowel in Den Haag als in de andere gemeenten.
Bij de Antillianen in Den Haag ligt het percentage verdachten (6,3%) in 2012 ruim 4 keer hoger dan
bij autochtonen (1,5%). Het percentage Antilliaanse verdachten in Den Haag is in 2012 hoger dan in
Amsterdam (4,1%), maar lager dan in Rotterdam (7,3%). In Den Haag is het percentage in 2012 iets
lager dan in 2009 (0,3 procentpunt), waar in Rotterdam het percentage in die periode nagenoeg
stabiel is en in Amsterdam het percentage aanzienlijk is gedaald (met 1,6 procentpunt). In alle
drie de steden zijn Antillianen in 2012 ongeveer twee keer zo vaak verdacht van een misdrijf als
op grond van hun aandeel in de bevolking zou mogen worden verwacht. Waar in Amsterdam en
Rotterdam de oververtegenwoordiging van Antillianen tussen 2009 en 2012 (licht) is afgenomen, is
deze in Den Haag licht toegenomen.
Bij de Marokkanen in Den Haag ligt het percentage verdachten (5,3%) in 2012 circa 3,5 keer hoger
dan bij autochtonen (1,5%). Den Haag heeft in 2012 van de G4 het hoogste aandeel verdachten van
58 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de concept Risbo monitor 2013.
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Marokkaanse afkomst: 5,3% van de Hagenaars van Marokkaanse bevolking ouder dan 12 jaar is in
2012 verdacht van een misdrijf. In Rotterdam ligt dit percentage een fractie lager (5,2%), met
Utrecht (4,6%) is het verschil al wat groter, en met Amsterdam (3,1%) is het verschil het grootst.
Net zoals in twee andere G4-steden is in Den Haag het aandeel sinds 2008 afgenomen; in
Utrecht (2 procentpunten) en Amsterdam (1,4) wel meer dan in Den Haag (0,9). In Rotterdam is
het aandeel juist opgelopen. In Den Haag zijn er in 2012 ongeveer 1,4 keer zo veel verdachten van
Marokkaanse komaf als op grond van hun aandeel in de bevolking verwacht zou mogen worden;
dat is ongeveer vergelijkbaar met Amsterdam en Rotterdam. In Utrecht is de oververtegenwoordiging van Marokkaanse verdachten veel groter (bijna factor 3). Door de jaren heen zijn er geen
grote verschuivingen in de oververtegenwoordiging van Marokkaanse verdachten.
Surinamers scoren in 2012 circa 2,5 keer hoger dan autochtonen. Het aandeel verdachte Surinamers is in 2012 vergelijkbaar met dat in de andere gemeenten met Antillianen- en Marokkanenbeleid (beide 3,5%), en evenals in deze gemeenten is vanaf 2009 een lichte afname te zien.
Bij de Turken is het aantal verdachten in 2012 2 keer hoger dan bij autochtonen. Het percentage
is in 2012 iets hoger dan in de andere gemeenten (3,0% vs. 2,6%); net als bij deze gemeenten zien
we in Den Haag een lichte afname over de jaren heen.
Naar verhouding is de criminaliteit bij niet-westerse migranten, afgemeten aan het aantal
verdachten, het laagst bij de categorie overige niet-westerse groepen. Het aantal verdachten in
2012 is ruim 1,5 keer hoger dan bij autochtonen. Het percentage is in 2012 iets hoger dan in de
andere gemeenten (2,6% vs. 2,3%) en evenals daar zien we in Den Haag vanaf 2009 een lichte
afname.
Al met al zien we dat Den Haag naar verhouding meer criminaliteit kent dan de andere
gemeenten waar specifiek Antillianen- en Marokkanenbeleid is gevoerd, maar ook dat dit beleid,
afgemeten aan de wat sterkere daling van het aantal Antilliaanse en Marokkaanse verdachten, wel
enige vruchten lijkt te hebben afgeworpen.
Figuur 8.1 Verdachten (12 jaar e.o.) naar etniciteit, 2009 en 2012 (in procenten van de betreffende etnische groep).
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5,0%
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7,0%

2009

Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

De gegevens laten uitsplitsing naar belangrijke kenmerken van de verdachten toe.
Generatie maakt in alle groepen verschil. Er zijn meer gehoorde verdachten onder de tweede
generatie. Dit geldt het sterkst voor de Marokkanen en het minst voor de Antillianen, bij wie de
tweede en eerste generatie minder uiteenlopen.
Ook geslacht en leeftijd zijn belangrijke kenmerken. In alle groepen zijn mannen veruit in de
meerderheid (2012: 4%, tegen 1% vrouwen). De leeftijdscategorie 12-24 domineert, vooral in de
Marokkaanse groep en in wat mindere mate in de Antilliaanse en Surinaamse groep; deze laatste
groepen tellen relatief meer ‘oudere’ verdachten van vooral 25 tot 44-jarigen en onder Antillianen
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ook 45-64-jarigen. Personen met een laag opleidingsniveau worden in alle groepen veel vaker
verdacht dan personen met een hoog opleidingsniveau. Ook voortijdig schoolverlaters worden in
alle groepen veel vaker verdacht van een misdrijf dan personen die niet voortijdig het onderwijs
hebben verlaten.
Figuur 8.2 Verdachten (12 jaar e.o.) per etnische groep, naar sekse, generatie, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en voor
tijdig schoolverlaten, 2012 (in procenten van de betreffende etnische groep).
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Opleiding
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Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

8.2 Plegercarrière en type delicten
●● In alle niet-westerse groepen vormen de meerplegers de grootste groep, terwijl dat bij autochtonen de beginners zijn.
●● Onder de Marokkaanse en Antilliaanse verdachten komen relatief veel veelplegers voor.
●● Turkse en overig niet-westerse verdachten worden relatief vaak verdacht van geweldsdelicten.
●● Marokkaanse verdachten worden relatief vaak verdacht van vermogensdelicten.
In de statistieken zijn ‘veelplegers’ onderscheiden van ‘meerplegers’ en ‘beginners’.59
Naast dat Antillianen en Marokkanen het sterkst zijn oververtegenwoordigd onder de verdachten, tellen zij ook relatief veel veelplegers. Dit gaat het meest op voor de Marokkanen (26% vs.
22% bij de Antillianen, tegen 17% gemiddeld in 2012). Omgekeerd ligt het aandeel ‘beginnende’

59

Beginner: verdachte van een misdrijf tegen wie voor het eerst een proces-verbaal van aanhouding is opgemaakt.
Meerpleger: meerderjarige verdachte van misdrijven tegen wie 2 t/m 10 processen-verbaal van aanhouding zijn
opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar. Of een minderjarige verdachte van misdrijven tegen wie 2 t/m 5
processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar.
Veelpleger: meerderjarige verdachte van misdrijven tegen wie meer dan 10 processen-verbaal van aanhouding zijn
opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar. Of een minderjarige verdachte van misdrijven tegen wie meer
dan 5 processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar.
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verdachten onder de Marokkanen met 10% en onder de Antillianen met 8% ruim onder het gemiddelde van 40%. De Surinaamse verdachten tellen relatief wat meer veelplegers en vooral meerplegers dan het gemiddelde, terwijl de Turken en overige niet-westerse groepen minder veelplegers
tellen en wat meer beginners en meerplegers dan gemiddeld.
In bijna alle groepen is het percentage veelplegers vanaf 2009 toegenomen, maar bij de Antillianen en Marokkanen is het in 2012 wel gedaald. Alleen bij de Turken is het percentage over de
jaren heen min of meer stabiel gebleven.
Wat betreft de aard van de gepleegde delicten: vermogens- en geweldsdelicten komen, in deze
volgorde, het meest voor. Antillianen en vooral Marokkanen zijn in 2012 bij vermogensdelicten
oververtegenwoordigd ten opzichte van het totaal (3%, respectievelijk 13% meer); voor Surinamers
en overige niet-westerse verdachten geldt dat in lichte mate (1% verschil), terwijl Turkse verdachten hier relatief weinig van worden verdacht. Bij geweldsdelicten liggen de zaken deels anders.
Ook daar scoren de Antillianen en overige niet-westerse groepen relatief hoog (4% hoger dan het
gemiddelde) en de Turken het hoogst (5% boven gemiddelde). Surinamers en Marokkanen scoren
gelijk met het totaal, respectievelijk 1% daar onder.
Over de periode 2009-2012 heeft zich bij de meeste groepen een afname voorgedaan van het
aandeel geweldsdelicten, uitgezonderd de overige niet-westerse groepen waar sprake is van een
toename. Bij het aandeel van de vermogensdelicten is het patroon grilliger: afname bij Turken,
toename bij Marokkanen, Surinamers en Turken, en schommelingen rond eenzelfde aandeel bij de
Antillianen en niet-westerse groepen.
Wat betreft verdachten uit Midden- en Oost-Europa zijn alleen gegevens beschikbaar uit 2004
en 2008, betreffende de regio Haaglanden (Integratiemonitor, 2011). Daaruit komt naar voren dat
het aantal verdachten tussen deze jaren met 15% is gestegen, maar aangezien het aantal ingeschreven Midden- en Oost Europeanen in dezelfde periode met 30% steeg kan gesproken worden
van een relatieve daling van het aantal verdachten.
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Discriminatie
Bestrijding van discriminatie vormt een belangrijk aspect van het integratiebeleid in Den Haag.
Achtereenvolgens komt aan de orde in hoeverre de verschillende groepen ongelijkheid van toekomstkansen zien en brengen we de door verschillende groepen ervaren uitingen van discriminatie in kaart. Daarna bespreken we aantallen en aard van klachten bij Bureau Discriminatiezaken.
Tot slot presenteren we een analyse van de meldingen van antisemitisme en racisme.60

9.1 Maatschappelijke kansen en ervaringen met discriminatoire uitingen
●● Desgevraagd vinden alle Hagenaars dat autochtone Hagenaars systematisch beter af zijn dan
migranten als het gaat om discriminatie.
●● Een op de twintig Hagenaars is naar eigen zeggen geweigerd bij uitgaansgelegenheden en een
mystey guest onderzoek liet zien dat ongeveer 3% van weigeringen bij uitgaansgelegenheden
twijfelachtige gronden had.
●● Ongeveer een op de vijf Hagenaars zegt in 2013 uitgescholden of gediscrimineerd te zijn.
Marokkaanse Hagenaars hebben hier het vaakst mee te maken (ongeveer een op de drie) en
autochtone Hagenaars het minst (ongeveer een op de zes).
Een eerste indicator voor discriminatie vormt het oordeel over de kansen van autochtonen en van
oorsprong niet-Nederlanders om hogerop te komen in de maatschappij.
Wie hebben er meer kans om hogerop te komen bij gelijke leeftijd en opleiding? De kansen
voor autochtonen worden door alle groepen vele malen hoger ingeschat (in 2011 tussen de 50% en
70%) dan voor de andere groepen (in 2011 tussen de 3% en 5%). Tussen 2009 en 2011 is het percentage dat vindt dat autochtonen meer kansen hebben wel gedaald (van 61% naar 55%), en ook zien
meer respondenten geen verschil (van 37% naar 42%).
Er zijn geen grote verschillen tussen de groepen als het gaat om hun oordeel dat autochtonen
meer kansen hebben; alleen Antillianen zijn duidelijk vaker deze mening toegedaan (70% vs. 55%
gemiddeld), en Turken juist minder (47%). In 2010 en 2009 vinden Turken daarentegen juist relatief vaak dat autochtonen meer kansen hebben (8% boven het gemiddelde). De Antillianen scoren
in deze jaren rond het gemiddelde. Alleen in 2010 is er verschil tussen de generaties, en vindt de
tweede generatie vaker 8% vaker dan gemiddeld dat autochtonen betere kansen hebben.
Een tweede indicator voor discriminatie is mate van weigering bij uitgaansgelegenheden. In 2013
geeft 5% van de migrantengroepen aan in het afgelopen jaar de deur geweigerd te zijn. Naar
herkomst bestaan er geen grote verschillen, alleen Antillianen worden meer geweigerd: 16%. In
2012 was het beeld anders: toen werden de Antillianen minder (11%), maar de andere groepen
niet-westerse migranten meer geweigerd: 15% van de Marokkanen en overige groepen migranten
en 20% van de Turken, tegen 5% van de autochtonen waren slachtoffer. In beide jaren rapporteren
personen van de tweede generatie meer afwijzing dan van de eerste generatie. In de drie jaren
voor 2012 rapporteren de Turken steeds meer weigeringen, en in afzonderlijke jaren geldt dat
voor Antillianen en Marokkanen, terwijl de tweede generatie ook in die jaren steeds domineert.
De gemeente Den Haag heeft in 2012 en 2013 onderzoek laten uitvoeren naar het deurbeleid
van uitgaansgelegenheden in Den Haag. Omdat betrekkelijk weinig meldingen van discriminatie
betrekking op de horeca, zijn zogenoemde mystery guests ingezet om zicht te krijgen op het
60 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig van Bureau Discriminatiezaken Hollands-Midden en Haaglanden en de
Nationale Politie.
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toelatingsbeleid en de eventuele vormen van discriminatie, weigeren van gasten op oneigenlijke
gronden (ras, geslacht of seksuele geaardheid). Uit het onderzoek – dat bestond uit observaties en
bezoeken – blijkt dat in ongeveer 2,9% van de weigeringen bij uitgaansgelegenheden sprake is van
twijfelachtige gronden.61
Ten derde bezien we ervaringen met uitschelden en discriminatie. In 2013 is in totaal 21% van de
Hagenaars in het afgelopen jaar naar eigen zeggen wel eens uitgescholden of gediscrimineerd.
Onder autochtonen gaat het om 17%. Het hoogst scoren Marokkanen met 33% en dat is ook in 2012
en 2010 zo. Daarna volgen Surinamers (31%); zij onderscheiden zich in de andere jaren niet echt.
De overige niet-westerse groepen scoren in 2013 rond het gemiddelde, en in de andere jaren
daaronder. Turken scoren in 2013 eveneens rond het gemiddelde, maar in 2012 en 2009 daarboven. Antillianen scoren alle jaren onder het gemiddelde, met uitzondering van 2009. Er zijn geen
stelselmatige verschillen tussen de generaties en ook is er geen duidelijke trend in de tijd te
ontdekken.
Over het geheel genomen zijn geen duidelijke patronen waarneembaar, behalve dat de autochtonen in ieders’ ogen systematisch beter af zijn dan niet-Nederlanders. Er is geen onderscheid in
ervaren discriminatie tussen de verschillende groepen. Wat betreft weigeringen bij het uitgaan
zijn Antillianen en Turken naar hun eigen oordeel slechter af, terwijl wat betreft uitschelden en
‘gediscrimineerd worden’ vooral Marokkanen zich slachtoffer voelen. Dat autochtonen relatief
betere toekomstkansen hebben dan niet-westerse migranten en hun nazaten is een breed gedeelde mening, mogelijk nog wat sterker onder de Antillianen. De tweede generatie meent slechter af
te zijn dan de eerste generatie als het gaat om weigeringen bij uitgaansgelegenheden en maatschappelijke kansen; bij uitschelden en ‘gediscrimineerd worden’ is het patroon minder duidelijk.

9.2 Klachten bij Bureau Discriminatiezaken
●● Het aantal klachten bij Bureau Discriminatiezaken is in de periode 2009-2013 gemiddeld 391
per jaar. Een piek in het aantal klachten was in 2010 toen 426 klachten zijn gemeld.
●● Door de jaren heen heeft ongeveer 60% van de klachten ras als discriminatiegrond
●● In een kwart tot 30% van de gevallen heeft de klacht betrekking op de arbeidsmarkt.
We bespraken hierboven ervaringen met discriminatie. In deze paragraaf staan de geregistreerde
discriminatieklachten in de gemeente Den Haag in de periode 2009-2013 centraal. Van 2009 naar
2010 is het aantal klachten gestegen van 395 naar 426. In de jaren daarna (2011 en 2012) nam het
aantal klachten af tot ongeveer 360. In 2013 was het aantal klachten 385. Een mogelijke verklaring
voor de piek in het aantal klachten is een anti-discriminatiecampagne van de landelijke overheid
uit 2009, waarin burgers werden opgeroepen om ervaringen met discriminatie te melden.
Door de jaren heen (ruim) driekwart van de klachten afkomstig van een Hagenaar. Deze Hagenaars hebben door de jaren heen in grote meerderheid van de gevallen een klacht over een
voorval in de eigen gemeente, de rest heeft een klacht over een voorval in een andere gemeente.
De overige klachten zijn afkomstig van niet-ingezetenen, maar hebben wel betrekking op een
voorval in Den Haag.
Door de jaren heen heeft de helft tot 60% van de klachten ras als discriminatiegrond. Ook leeftijd,
geslacht, godsdienst, handicap/chronische ziekte en seksuele gerichtheid worden door de jaren
heen betrekkelijk vaak genoemd als discriminatiegrond.

61 Zie Onderzoek deurbeleid uitgaansgelegenheden Den Haag, juni 2012. Kesteren: Mystery Guest BV.
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Tabel 9.1 Totaal aantal klachten bij bureau Discriminatiezaken Den Haag naar discriminatiegrond.62

Ras
Antisemitisme
Nationaliteit
Handicap/chonische ziekte
Leeftijd
Seksuele gerichtheid
Geslacht
Arbeidsduur
Arbeidscontract vast/tijdelijk
Burgerlijke staat
Godsdienst
Levensovertuiging
Politieke gezindheid
Overige (niet-wettelijke gronden)
Onbekend
TOTAAL

2009
233

3
35
1
3
131

1
1
30
1
3
29

1
18
0
2
41

2
31
2
14

201362
208
5
3
22
56
21
34
1
1
2
24
1
3
22

395

426

362

367

403

3
12
24
30
19
1

2010
256
13
3
24
25
16
24

2011
216
10
5
17
13
15
23
1

2012
216
8
7
20
23
19
25

Bron: Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden.

Door de jaren heen heeft een kwart tot 30% van de klachten betrekking op de arbeidsmarkt.
Andere terreinen die vaker terugkomen zijn klachten die betrekking hebben op de buurt of wijk,
de openbare ruimte, collectieve voorzieningen en de publieke opinie.
Tabel 9.2 Maatschappelijke terreinen van klachten bij Bureau Discriminatiezaken, 2009-2013.

Arbeidsmarkt
Buurt/wijk
Collectieve voorzieningen
Commerciële dienstverlening
Horeca/amusement
Huisvesting
Media en reclame
Onderwijs
Politie/OM/Vreemdelingendienst
Privésfeer
Publieke/politieke opinie
Sport/recreatie
Openbare ruimte/publiek domein
Overige
TOTAAL

2009
109
36
38
43
26
6
9
20
21
8
18
3
58

2010
131
32
49
47
19
11
7
22
13
4
25
1
65

2011
87
30
37
36
29
11
4
25
13
4
11
7
68

2012
100
27
51
29
22
7
9
19
11
2
27
4
59

395

426

362

367

2013
111
51
38
21
19
6
12
16
25
6
36
2
41
1
385

Bron: Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden.

Ongeveer de helft van de klachten heeft betrekking op een omstreden behandeling en ongeveer
vier op de tien klachten heeft betrekking op een vijandige bejegening. Deze globale verdeling
blijft redelijk stabiel over de jaren 2009-2013. Wel is een kleine toename van het aandeel ‘vijandige bejegening’ te zien en een afname van ‘omstreden behandeling’. Geweld en bedreiging
worden in enkele gevallen genoemd.

62 In 2013 zijn er 385 klachten gemeld. In tegenstelling tot eerder jaren is het in 2013 mogelijk om meerdere
discriminatiegronden bij 1 klacht te vermelden, waardoor het totaal aantal discrimina-tiegronden groter is dan het
aantal klachten.
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9.3 Antisemitisme en racisme
●● In Den Haag zijn in 2012 totaal 362 incidenten van intentioneel antisemitisme, antisemitisch
schelden, racisme en racistisch schelden. 63
Over uitingen van antisemitisme en racisme zijn meer specifieke data beschikbaar over de vier
grote steden.64 De navolgende gegevens betreffen pleeggemeenten, dus de gemeente waar de
incidenten plaatsvonden en niet de gemeente van herkomst van de verdachten of aangevers, en
hebben betrekking op het jaar 2012. De gegevens zijn afkomstig van politiedossiers en zijn gebaseerd op aangiften en meldingen bij de politie, en op eigen waarnemingen van de politie. De
duiding ervan is verzorgd door het Verwey-Jonker Instituut, op basis van de inhoud van de incidenten.
In de vier grote gemeenten is het totaal aan incidenten van intentioneel antisemitisme, antisemitisch schelden, racisme en racistisch schelden naar verhouding veel groter dan in de overige
gemeenten. Dit geldt ook voor Den Haag: deze stad telt 3% van de Nederlandse bevolking, maar
7,6% van de gemelde incidenten komt uit Den Haag; het gaat om in totaal 326 incidenten. Den
Haag is het sterkst oververtegenwoordigd waar het gaat om antisemitisch schelden (bijna 15%
tegen de genoemde 3% als aandeel in de bevolking; dat is bijna vijf maal zo veel); ruim 40% van
de incidenten in Den Haag betreft antismemitisch schelden. Ook voor de andere typen incidenten
is het aandeel van Den Haag groter dan op grond van de omvang van de Haagse bevolking mag
worden verwacht, maar minder (circa twee maal zo veel) dan bij antisemitisch schelden. Intentioneel antisemitisme kwam in 2012 in Den Haag nauwelijks voor (drie incidenten), racisme en racistisch schelden beduidend vaker: 111 respectievelijk 84 meldingen. Den Haag lijkt wat betreft de
verdeling naar type incident het meest op Rotterdam. In Utrecht komen relatief wat meer meldingen van racisme voor; Amsterdam valt op door een hoog aandeel antisemitische incidenten (8 van
de 15).

63 In deze paragraaf worden diverse termen gebruikt, die we hier nader omschrijven. De gebruikte definitie voor
antisemitisme is: het anders behandelen van Joden dan andere mensen, en vooral het vijandig opstellen jegens
Joden op grond van vooroordelen’ (CIDI, 2013). Van antisemitische incidenten of antisemitisch geweld is sprake bij
geweldsincidenten en beledigingen jegens personen of objecten met een vermeende Joodse achtergrond. We
noemen dit intentioneel antisemitisme. Naast intentioneel antisemitisme komen uitingen van antisemitisme ook
voor zonder dat er mensen of objecten met een Joodse achtergrond bij betrokken zijn, of niet gericht zijn tegen
Joden. Dit zijn kort gezegd beledigingen waarbij het woord Jood als scheldwoord wordt gebruikt. Dit noemen we
antisemitisch schelden (zie Tierolf, B., & Hermens, N. (2013). Tweede rapportage racisme, antisemitisme en
extreemrechts geweld in Nederland. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut).
Racisme is iedere vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeursbehandeling die gebaseerd is op ras,
huidskleur, afkomst, en nationale of etnische afstamming, die tot doel of gevolg heeft de erkenning, het genot of de
uitoefening, op gelijke voet, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden teniet te doen of in te
perken (art. 1 IVUR ). Racisitische incidenten betreffen onder meer racistisch geweld en ongelijke behandeling. Bij
racistisch geweld is sprake van geweld, zoals bedreiging of mishandeling op grond van een racistisch motief of als
reactie op een racistische belediging (zie Bol, M.W., & Wiersma E.G., (1997). Racistisch geweld in Nederland: aard en
omvang, strafrechtelijke afdoening, dadertypen (WODC Onderzoek en Beleid nr. 160), Arnhem:
Gouda Quint 1997). In tegenstelling tot antisemitisch schelden, dat hoofdzakelijk is gericht tegen niet-Joden, is
racistisch schelden gericht tegen een persoon met een andere etnische achtergrond of huidskleur. Deze mensen,
waaronder ook ambtenaren in functie, worden uitgescholden voor bijvoorbeeld ‘…zwarte’ of ‘…buitenlander’. Het
kan zijn dat het blijft bij een scheldpartij, maar bij een deel van dit type incidenten gaat de racistische belediging
samen met racistisch geweld (zie Tierolf, B., & Hermens, N. (2013). Tweede rapportage racisme, antisemitisme en
extreemrechts geweld in Nederland. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut).
64 De gegevens zijn afkomstig van de Nederlandse politiekorpsen (verzameld in de landelijke Basis Voorziening
Handhaving) en zijn gebaseerd op aangiften en meldingen bij de politie, en op eigen waarnemingen van de politie.
De duiding is verzorgd door het Verwey-Jonker Instituut, op basis van de inhoud van de incidenten.
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Gegevens over de herkomst van de verdachten van de incidenten wijzen uit dat de autochtonen in
de vier grote steden een wat kleiner aandeel uitmaken van het totaal dan in de overige gemeenten: 71%, tegen tussen de 54% in Den Haag en 62% in Utrecht.65 Op grond van de bevolkingssamenstelling ligt dat in de lijn der verwachting. In Den Haag zijn er dus relatief weinig autochtone
verdachten en relatief wat meer verdachten uit migrantengroepen. Daarbij vormen de Marokkanen de grootste groep met 20%, gevolgd door de Turken en Surinamers met 10%, respectievelijk
9% van het totaal aan verdachten. Ook in de andere drie grote steden zijn Marokkanen vaker
verdachte dan de andere groepen, zij het in Rotterdam naar verhouding minder vaak.
De enige verdachte in Den Haag van intentioneel antisemitisme is autochtoon, net overigens
als de verdachten van dit type incident in Amsterdam en andere gemeenten. Ook bij de andere
typen incidenten scoren de autochtonen het hoogst, tussen 42% en 45%, maar ten opzichte van
hun aandeel in de totale bevolking in 2012 zijn zij enigszins ondervertegenwoordigd.
Bij antisemitisch schelden valt het hoge aandeel Marokkaanse verdachten (30%) op, evenals bij
racistisch schelden (29%) en racisme (17%). Bij racistisch schelden scoren ook de Turken relatief
hoog (15%), bij racisme de overige niet-Westerse groepen (17%) en Surinamers (14%).
Vergelijken we het aandeel verdachten in de verschillende migrantengroepen met hun aandeel
in de totale Haagse bevolking in 2012, dan blijkt hieruit dat de Marokkanen, behalve bij intentioneel antisemitisme, fors zijn oververtegenwoordigd met tussen 17% en 30% op een bevolkingsaandeel van 6%. De Turken zijn bij racistisch schelden oververtegenwoordigd, de Surinamers en
overige niet-Westerse groepen bij racisme. Over het geheel genomen komen de overige niet-Westerse groepen relatief het minst in de statistieken voor, gevolgd door de Surinamers.

65 De herkomst van de verdachte wordt door de politie ‘berekend’ op basis van twee gegevens: 1) nationaliteit, en 2) de
‘geschatte’ etniciteit op basis van achtergrondgegevens. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van ingebouwde
intelligentie in het politie-zoek systeem, en dit systeem levert uiteindelijk twee etniciteit variabelen op, met
richtlijnen voor gebruik om ze te combineren. Voor de meeste groepen levert dit een betrouwbare schatting op.
Alleen bepaalde groepen komen daardoor niet voor, zoals de Antillianen, omdat deze vanwege hun nationaliteit
onder de autochtone/Nederlandse groep vallen.
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10 Diversiteit bij de gemeente en maatschappelijke instellingen
De gemeente Den Haag heeft diverse doelen gesteld als het gaat om een diverse samenstelling
van het eigen personeel (sekse en etniciteit) en in de richting van maatschappelijke organisaties
waarmee zij samenwerkt. In de Integratienota 2010-2014 stelt het College zichzelf tot doel om
ernaar te streven dat de samenstelling van het eigen personeel afspiegeling vormt van de Haagse
samenleving. Een van de beleidsdoelstellingen betreft het bevorderen van diversiteit in topfuncties bij de gemeente.
Daarnaast wil het College instellingen en organisaties die werken met subsidie of faciliteiten
van de gemeente meer dan tot dan toe aanspreken op de kwaliteit en het rendement van hun
inspanningen voor de integratie.66
In de Brief Diversiteitsbeleid Gemeente Den Haag (oktober 2013) wordt geconstateerd dat de
benodigde toename van diversiteit onvoldoende tot stand komt en achterblijft bij de ambities.67
In dit hoofdstuk kijken we hoe het is gesteld met de vertegenwoordiging van migranten in de
verschillende lagen van gemeentelijke apparaat en maatschappelijke instellingen in Den Haag. 68
Er zijn cijfers over etnische diversiteit in de (sub)top van de gemeentelijke diensten, die we in dit
hoofdstuk presenteren. Ook is er een overzicht van de diversiteit in besturen en Raden van Toezicht van maatschappelijke instellingen.69
Om zicht te krijgen op samenstelling van het personeelsbestand bij de gemeente en bij maatschappelijke instellingen hebben we een zevental interviews gehouden met leidinggevenden van
een aantal gemeentelijke diensten en leidinggevenden en/of bestuurders van enkele maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het personeelsbeleid.70
In de interviews is besproken hoe het is gesteld met diversiteit binnen de organisatie en wat
recente ontwikkelingen zijn.

10.1 Diversiteit bij de gemeente
●● In 2012 bestond het personeelsbestand van de gemeente Den Haag voor 21% uit migranten.
Migranten werken vooral in de lagere functiegroepen.
●● Kenmerken van migrantengroepen zelf (met name onvoldoende gekwalificeerd zijn) zijn volgens geïnterviewden van de gemeenten de belangrijkste reden voor het geringe aantal migranten in (hogere) functies.
●● Daarnaast zeggen geïnterviewden dat de organisatiecultuur en selectiecriteria belemmerend
kunnen werken voor migrantengroepen.
De gemeente registreert al een aantal jaren geen etnische achtergrond van medewerkers. Er zijn
wel cijfers bekend via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De cijfers
hebben betrekking op het percentage migranten in de diverse functiegroepen binnen de gemeen66 Gemeente Den Haag (2011). Integratienota: 2010-2014. Verschillend verleden, één toekomst. Den Haag.
67 Gemeente Den Haag, (2013). Brief Diversiteitsbeleid Gemeente Den Haag. Gemeente Den Haag, BSD/2013.909 – RIS
266230, 18 oktober 213.
68 De cijfers in dit hoofdstuk zijn afkomstig van het Ministerie van Binnenlandsee Zaken en de Gemeente Den Haag.
69 Maatschappelijke instellingen zijn: corporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, instellingen
voor kinderopvang, welzijnsinstellingen en culturele instellingen.
70 Interviews zijn gehouden met: Dhr. Joger de Jong (Bestuurder Welzijnsorganisatie Xtra); De heer Hassan Lamou
(Politie Haaglanden, Project “Leiderschap”); Mevr. Mei lan Chung (Manager CJG Den Haag); Mevrouw Trudy Loeffen
(Directeur P&O gemeente Den Haag); Mevrouw Ans Rietstra (Directeur Dienst Stadsbeheer); Mevrouw Els van der
Schans en mevrouw Joyce Godecke (Manager Wonen en Wijken en hoofd P&O van Haag wonen); De heer Martin
Andriessen (Directeur Dienst Sociale Zaken).
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te Den Haag. In 2012 bestond het totale personeelsbestand van de gemeente Den Haag uit 21%
migranten. In de lagere functiegroepen (schaal 0-3) is bestaat de helft van het personeel uit
migranten. Hoe hoger de functiegroepen, hoe lager het percentage migranten. In de periode 2009
tot en met 2012 is het percentage migranten onder de totale groep medewerkers van de gemeente Den Haag licht toegenomen. Het aandeel migranten onder de medewerkers van de gemeente
blijft achter bij het aandeel migranten in de bevolking in 2013 (te weten 35%).
Tabel 10.1 Etnische achtergrond medewerkers (medewerkers van niet-westerse afkomst als percentage van de
verschillende functiegroepen) gemeente Den Haag naar functiegroepen, 2009 en 2012.

2009
2012

Fs 0-3
39%*
52%

Fs 4-6
37%

Fs 7 en 8
24%
27%

Fs 9-13
9%
12%

Fs 14+
4%
5%

Totaal
21%

* Betreft Fs0-3 en Fs4-6 samengevoegd.
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de interviews is gevraagd of – ondanks dat hiertoe geen (wettelijke) verplichting bestaat -, of
binnen de gemeente de etnische herkomst van personeel wordt geregistreerd. Dit bleek bij geen
enkele dienst het geval. De geïnterviewden konden dan ook weinig precies zijn over de precieze
samenstelling van het eigen personeel naar etnische achtergrond. De geïnterviewden hebben wel
een globaal beeld van de situatie.
Volgens de geïnterviewden van de gemeente is het beeld als volgt: “Het aandeel niet-Nederlandse personeelsleden in de lagere functiegroepen is hoger dan die in de hogere, maar ook op
het laagste functieniveau is nog niet van evenredigheid [tov de Haagse bevolking] sprake”. En:
“Vanaf schaal 11 zie je weinig niet-Nederlanders meer”.
De geïnterviewden constateren desgevraagd dat er zich de afgelopen jaren geen belangrijke
wijzigingen hebben voltrokken wat betreft de samenstelling van het personeel naar etnische
afkomst. “Op managementniveau is er bij de gemeente niet veel in- en uitstroom, mede vanwege
de crisis. En er zijn nauwelijks vacatures meer. Daarom is er weinig verandering in de samenstelling van het personeel”.

Factoren die samenstelling personeel beïnvloeden

De belangrijkste reden die door de geïnterviewden worden aangedragen voor het feit dat de
samenstelling van het eigen personeel nog geen afspiegeling vormt van de Haagse bevolking, is
dat er – wat betreft de hogere functies – niet zich voldoende (gekwalificeerde) migranten melden
voor dergelijke functies. “De spoeling is dun”. Er zijn volgens de geïnterviewden nog niet veel
migranten die over de juiste opleiding en ervaring voor dergelijke functies beschikken. Daarnaast
merkt een geïnterviewde van de gemeente op dat migranten zich niet altijd met Nederlandse
overheidsinstellingen identificeren en daarom zich ook nog niet oriënteren op een functie bij de
gemeente. “Velen komen uit een cultuur van ondernemerschap en handarbeid”.
Volgens de geïnterviewden zijn het dus voornamelijk kenmerken van migrantengroepen die
instroom in de hogere functiegroepen in de weg staan. In de lagere functiegroepen lukt het beter
om personeel met een andere etnische achtergrond in de organisatie op te nemen. Naast het
gegeven dat zich voor deze functies meer migranten melden, speelt beleid uit het verleden ook
een rol. “Zij zijn vaak afkomstig uit gesubsidieerde banen, bijvoorbeeld de Melkertbanen, die
bedoeld waren voor werklozen met een geringe Nederlandse taalvaardigheid en een laag opleidingsniveau”.
Verder wordt door de geïnterviewden opgemerkt dat de huidige economische crisis belemmerend werkt. “Dat hangt samen met de krimp in de organisatie. Er zijn nauwelijks vacatures
meer”.
Een van de geïnterviewden geeft aan dat ook de eigen organisatiecultuur – en de (informele)
selectiecriteria die hiermee samenhangen belemmerend kunnen werken bij het realiseren van een
groter aandeel personeel uit migrantengroepen. “Om meer niet-Nederlanders binnen te krijgen,
moet je feitelijk anders kijken, denken en doen. Daarvoor is meer investering nodig”. De huidige
personeelssamenstelling zorgt ervoor dat een oriëntatie op meer diversiteit niet vanzelfsprekend
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is. “Er is nu nog sprake van dominantie van oudere, witte mannen die geneigd zijn klonen van
zichzelf aan te trekken. Van hen gaat ook een zekere weerstand uit”.
Naast factoren die belemmeren dat personeel nog geen afspiegeling vormt van de Haagse
bevolking, zijn er volgens de geïnterviewden ook enkele zaken die de ontwikkeling richting een
meer divers samengesteld personeelsbestand, positief (kunnen gaan) beïnvloeden. Bijvoorbeeld
de werving en selectie van trainees, waarbij etnische diversiteit een speerpunt is. “Jaarlijks
worden er 24 trainees aangenomen. We zorgen bewust voor een mix van 50% allochtoon en 50%
autochtoon en daarbinnen op een goede man-vrouw verhouding”.
Binnen de gemeente wordt daarnaast veel verwacht van een aan te stellen diversiteitcoördinator. Die zou onder andere bij de vacaturevervulling erop moeten letten dat voldoende divers
personeel wordt aangesteld.

10.2 Diversiteit bij maatschappelijke organisaties
●● Gemiddeld genomen is het aandeel migranten in Raden van Besturen/directies van maatschappelijke instellingen in Den Haag 5,7%.
●● Gemiddeld genomen is het aandeel migranten in de Raden van Toezicht/Commissarissen 6,3%.
●● Er zijn geen cijfers over de samenstelling van het personeel van maatschappelijke instellingen
naar etnische achtergrond. De diverse geïnterviewden schetsen een gemêleerd beeld: in
sommige instellingen is afspiegeling naar eigen zeggen goeddeels bereikt (zeker op het uitvoerende niveau), terwijl dit bij ander organisaties niet het geval is.
In 2013 heeft de gemeente een inventarisatie gehouden van de samenstelling van de besturen/
directies en Raden van Toezicht van de Haagse maatschappelijke instellingen.71 In de inventarisatie zijn de grotere maatschappelijke instellingen betrokken (niet alleen de instellingen waar de
gemeente een subsidierelatie mee heeft) uit de sectoren onderwijs, corporaties, zorg, kinderopvang, welzijn, cultuur en de Haagse Ziekenhuizen. Gemiddeld genomen is het aandeel migranten
in de Raden van Besturen/directies van maatschappelijke instellingen in Den Haag 5,7%. Gemiddeld genomen is het aandeel migranten in de Raden van Toezicht/Commissarissen 6.3%, waarbij
opvalt dat met name de welzijnsinstellingen bovengemiddeld scoren: 15,6% van hun Raden van
Toezicht bestaat uit personen met een migratieachtergrond.
Wat betreft de samenstelling van de medewerkers van maatschappelijke organisaties naar etniciteit zijn geen cijfers beschikbaar. Uit de interviews komt het volgende beeld naar voren:
Bij Xtra en Haag Wonen is het personeel naar eigen zeggen goeddeels een afspiegeling van de
Haagse bevolking, hoewel dit op het midden- en managementniveau wat achterblijft. Bij de
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) is naar schatting 80% van het personeel autochtoon. Bij de
politie heeft naar schatting ongeveer 7% van het personeel een migratieachtergrond. Dit zijn
vooral politieagenten op straat. Ook de personele samenstelling van de top van de Haagse politie
is gemêleerd. De leidinggevenden van de agenten – het middenkader – is voornamelijk autochtoon.
Ook de geïnterviewden van de maatschappelijke organisaties constateren dat zich de afgelopen jaren weinig verandering hebben voorgedaan, vanwege het geringere aantal vacatures en
afgenomen arbeidsmobiliteit. Bij Xtra heeft men overigens de laatste jaren wel een grotere
instroom van stagiaires met een migratieachtergrond. Bij Haag Wonen valt het op dat moslimvrouwen in het personeelsbestand vaker dan eerst blijven werken nadat zij kinderen hebben gekregen. Deze groep oriënteert zich ook meer dan eerst op doorgroeimogelijkheden en deze doorstroom is al in de organisatie waarneembaar. Bij de CJG’s in achterstandswijken zijn de afgelopen
jaren meer medewerkers met een migratieachtergrond gaan werken, volgens de geïnterviewde
overigens niet als gevolg van expliciet beleid, maar uit pragmatische overwegingen.

71 Gemeente Den Haag, (2013). Brief Diversiteitsbeleid Gemeente Den Haag. Gemeente Den Haag, BSD/2013.909 – RIS
266230, 18 oktober 213.
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Factoren die samenstelling personeel beïnvloeden

Bij de politie vormt de cultuur van de organisatie een belemmering voor het ontstaan van een
meer divers samengesteld personeel. De geïnterviewde constateert dat men op de werkvloer niet
altijd open staat voor diversiteit. Aan de andere kant zijn jongeren met een migratieachtergrond
onvoldoende bekend met het politiewerk en wordt er daardoor weinig gesolliciteerd. En, net als
bij de CJG’s, Haag Wonen en Xtra melden zich ook bij de politie nog weinig kandidaten met een
migratieachtergrond voor hogere functies en ook bij deze organisaties is sprake van een door de
economische crisis veroorzaakte afname van het aantal (hogere) functies en de doorstroommogelijkheden hierin.
Naast deze belemmerende factoren zijn er volgens de geïnterviewden ook enkele zaken die de
ontwikkeling richting een meer divers samengesteld personeelsbestand, positief beïnvloeden.
Haag Wonen en Xtra benadrukken dat de eigen organisatiecultuur positief staat ten opzichte van
diversiteit in brede zin. “Ik prijs me gelukkig dat ik in een organisatie werk waarbij hoe iemand
eruit ziet, geen rol speelt. Toen eind jaren negentig de eerste receptioniste met hoofddoek werd
aangenomen, werd er wel even met de wenkbrauwen gefronst, maar nu kijkt niemand daar mee
van op en is het volkomen geaccepteerd. Het gaat er bij ons om dat iemand op de goede plek zit
en zijn of haar werk goed doet”. Deze organisaties verwachten dat de eigen personele samenstelling in de hogere functies steeds meer een afspiegeling zal vormen van de Haagse samenleving.
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Bijlagen
1 Gebruikte bronnen en definities
1. Gegevens DSO/PSO
Gebruikte definities (gebaseerd op CBS-definities):
Autochtoon: Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar
men zelf is geboren.
Allochtoon: Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en
personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt
tussen westerse en niet-westerse allochtonen.
Niet-westerse allochtoon: allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Toelichting: op grond van hun
sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de
westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtoon: allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan. Toelichting:
op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Antilliaan: een op de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba geboren persoon van wie ten
minste één ouder op de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba geboren is (eerste generatie)
of een in Nederland geboren persoon van wie de moeder op de (voormalige) Nederlandse Antillen
of Aruba is geboren of, in het geval de moeder in Nederland is geboren, de vader op de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba is geboren (de tweede generatie). De (voormalige) Nederlandse Antillen betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse
Antillen en Aruba van vóór 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Eerste generatie allochtoon: persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één
ouder in het buitenland is geboren.
Tweede generatie allochtoon: persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één
ouder in het buitenland is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Overig niet-westerse allochtoon: niet-westerse allochtonen die niet tot de Antilliaans/Arubaanse,
Marokkaanse, Surinaamse of Turkse groep worden gerekend.
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Overig westerse allochtoon: westerse allochtonen niet afkomstig uit Midden- of Oost-Europa. Bij
sommige tabellen/figuren is de Indonesische groep als aparte categorie benoemd. In die gevallen
behoren zij niet tot de categorie overig westers.
EU-arbeidsmigranten: deze term gebruiken we op een aantal plekken voor Midden- en Oost-Europese migranten. De term is evenwel niet helemaal zuiver: tot EU-arbeidsmigranten behoren ook
arbeidsmigranten uit overige EU-landen.
Nieuwkomers: allochtonen die nieuw vanuit het buitenland zijn komen wonen in Den Haag. Allochtonen die eerder in Den Haag hebben gewoond en er terugkeren, zitten niet in de groep nieuwkomers. Allochtonen die eerder in een andere Nederlandse gemeente hebben gewoond en zich na
vestiging in het buitenland vestigen in Den Haag worden wel gezien als nieuwkomer.

2. Risbo-rapportage
Het achterliggende doel van de Risbo-monitoren is betrouwbare en actuele informatie op te
leveren over de maatschappelijke positie van Antilliaanse Nederlanders in de betrokken gemeenten72 en van Marokkaanse Nederlanders in de gemeenten behorende tot het samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren73 om zo de voortgang van de verschillende
aanpakken te kunnen monitoren.
De monitor is gebaseerd op informatie uit bestaande registratiesystemen zoals de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie. De gegevens
zijn opgevraagd bij de bronnen die uit het oogpunt van uniformiteit van de gegevens en haalbaarheid het meest geschikt waren. Essentieel in de monitor is dat de gegevens op persoonsniveau
zijn opgevraagd en gekoppeld. Dit maakt het onderzoek flexibel en geeft de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de informatie uit de diverse bronnen.
Met het oog op de privacy van de betrokkenen zijn de persoonsgebonden nummers met behulp
van een encryptieprogramma en een unieke code aan de bron versleuteld zodat ze niet meer
terug te herleiden zijn naar personen. Pas na versleuteling van de identificerende persoonsnummers werden de bestanden met persoonsgegevens geleverd aan Risbo. Risbo heft vervolgens de
uit de diverse bronnen afkomstige gegevens op basis van het versleutelde persoonsnummer aan
elkaar gekoppeld. Deze gegevens zijn ten slotte omgewerkt tot een voor onderzoeksdoeleinden
geschikt onderzoeksbestand waarop de benodigde analyses zijn uitgevoerd.

Definities hoofdstuk 2

Gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Onderwijs (BRON). Daarin staan alle leerlingen in
het bekostigd voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs geregistreerd. Deze gegevens zijn
aangeleverd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv-ers): leerlingen van 12 t/m 22 jaar die in een schooljaar
zonder startkwalificatie (diploma van havo, vwo of mbo met minimaal niveau 2) het onderwijs verlaten.

Definities hoofdstuk 5

Gegevens over niet-werkende werkzoekenden zijn gebaseerd op registraties afkomstig van het
UWV WERKbedrijf.

72 Het betreft de gemeenten: Almere, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Capelle a/d IJssel, Den Haag, Den Helder,
Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Hellevoetsluis, Leeuwarden, Lelystad,Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse,
Tilburg, Vlaardingen, Vlissingen, Zoetermeeren Zwolle.
73 Het betreft de gemeenten: Amersfoort, Amsterdam, Culemborg, Den Haag, Ede, Eindhoven,Gorinchem, Gouda,
Helmond, Leiden, Lelystad, Maassluis, Nijmegen, Oosterhout,Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, ‘s-Hertogenbosch,
Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Zeist.
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Niet-werkende werkzoekende (NWW): eenpersoon die bij een vestiging van het UWV WERKbedrijf
is ingeschreven als een werkzoekende zonder werk of als werkzoekende die minder dan twaalf
uur per week werkt met een inschrijfdatum en geen uitschrijfdatum.

Definities hoofdstuk 8

Gegevens zijn afkomstig uit verdachtenregistraties uit het zogenaamde Herkenningsdienstsysteem
(HKS). De gegevens zijn afkomstig van de Dienst IPOL van het Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD). De Dienst IPOL verzamelt jaarlijks data vanuit het HKS.
Beginner: verdachte van een misdrijf tegen wie voor het eerst een proces-verbaal
van aanhouding is opgemaakt.
Meerpleger: meerderjarige verdachte van misdrijven tegen wie 2 t/m 10 processen-verbaal
van aanhouding zijn opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar. Of een minderjarige
verdachte van misdrijven tegen wie 2 t/m 5 processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt,
waarvan ten minste één in het peiljaar.
Veelpleger: meerderjarige verdachte van misdrijven tegen wie meer dan 10 processen-verbaal van
aanhouding zijn opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar. Of een minderjarige verdachte van misdrijven tegen wie meer dan 5 processen-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt, waarvan ten minste één in het peiljaar.
Verdachte: persoon van 12 jaar of ouder tegen wie een proces-verbaal is opgemaakt, omdat een
redelijk vermoeden bestaat dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd.
Bron: concept-Risbo-rapportage 2013
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Stadsenquête Den Haag
Voor de stadsenquête wordt sinds 2006 een gecombineerde methode gehanteerd van een online
en telefonische enquête. Er is voor de combinatie met internet gekozen om alle Hagenaars, die
via een aselecte trekking in de steekproef zijn opgenomen, een kans te bieden om mee te doen
aan de enquête. Omdat het invullen van een enquête via internet anoniemer is dan een telefonische enquête, mag worden verondersteld dat respondenten die via internet reageren op een
aantal punten kritischer zijn dan respondenten die telefonisch meewerken.
Voor de enquête is een steekproef getrokken op persoonsniveau uit het bevolkingsbestand (GBA)
van inwoners van 16 jaar en ouder in de gemeente Den Haag. Dit bestand is door DIMENSUS verrijkt met zoveel mogelijk opvraagbare telefoonnummers. In 2012 is voor het eerst gebruik
gemaakt van een herinneringsbrief. Pas in deze herinneringsbrief is de telefonische enquête
aangekondigd (voorheen werd dit al in de eerste brief gedaan). Hierdoor is het aandeel enquêtes
dat via internet is ingevuld beduidend toegenomen. Mensen die thuis niet de beschikking hebben
over internet of die liever telefonisch geënquêteerd wilden worden, konden bij DIMENSUS een
(mobiel) telefoonnummer doorgeven, zodat zij toch aan het onderzoek konden deelnemen. Hagenaars van allochtone afkomst hadden de mogelijkheid om het interview (telefonisch) te laten
afnemen in een andere taal, waaronder Turks, Arabisch/Berbers of Engels. Deze interviews zijn
uitgevoerd door tweetalige interviewers.
Om ervoor te zorgen dat de respons zo evenredig mogelijk is verdeeld over verschillende bewonersgroepen, is bij het trekken van de steekproef rekening gehouden met de verdeling naar
stadsdeel, leeftijdsgroep en etnische achtergrond. Daarbij zijn de responsgegevens van voorafgaande jaren richtinggevend. Voor alle deelenquêtes is een respons nagestreefd van minimaal
1.400 (voorheen was dat 1.750).
De totale respons op de enquête onder bewoners met een opvraagbaar telefoonnummer bedraagt
51%. De respons onder de bewoners zonder opvraagbaar telefoonnummer is 13%.
Vanaf 2011 is, vanwege een traditioneel lage respons in deze groep, een extra steekproef getrokken onder jongeren. In 2013 bedroeg de extra steekproef 2.000. Hiervan heeft 14% (273) deelgenomen.
Van de mensen met een opvraagbaar telefoonnummer is een deel niet bereikt. Bewoners die
wel zijn bereikt, maar niet wilden meedoen, gaven meestal aan geen zin of geen interesse te
hebben.
Een aantal achtergrondkenmerken is gebruikt om de enquête-uitkomsten te wegen op basis van
een aantal sleutelvariabelen. Zo zijn de gegevens per deelenquête gewogen naar stadsdeel,
leeftijd en geslacht. In de rapportage zijn uitsluitend de resultaten na weging opgenomen.
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Overzicht respons
Totaal

7.087

100%

Naar Stadsdeel
Loosduinen
Escamp
Segbroek
Scheveningen
Centrum

Naar opleiding
laag

1808

27%

middelbaar

2075

31%

812

11%

hoog

2760

41%

1494

21%

Anders

60

1%

991

14%

815

11%

Naar betaald werk

1185

17%

werkt >=12u

3296

49%

werkt niet >=12u

3408

51%

<= 950

542

11%

950-1300

759

15%

Laak

456

6%

Haagse Hout

717

10%

Leidschenveen-Ypenburg

617

9%

Naar leeftijd

Naar huishoudinkomen (netto p m)

16-24 jr

615

9%

1300-1800

934

19%

25-44 jr

2019

30%

1800-3100

1457

29%

45-64 jr

2531

38%

>3100

1287

26%

65+

1522

23%
Nederland

4260

63%

Naar etniciteit
Naar geslacht
Man

3076

44%

Turkije

639

9%

Vrouw

3860

56%

Marokko

135

2%

Suriname

423

6%

Naar huishoudsamenstelling
1 persoon (<= 40 jaar)
2 personen (<= 40 jaar)

348

6%

Antillen/Curaçao

208

3%

overig

1135

17%

419

7%

2031

32%

1 persoon (> 40 jaar)

1597

25%

Nederland

4260

63%

2 personen (> 40 jaar)

1240

20%

Buitenland 1e generatie

2139

32%

676

11%

Buitenland 2e generatie

333

5%

gezin met kinderen

> 3 volwassenen en geen kinderen

Naar etniciteit

Gezondheidsmonitor
Gezondheidsenquête 2008
In het voorjaar van 2008 is met de G4 gezondheidsenquête onderzoek gedaan naar de gezondheidstoestand van de inwoners van de G4 van 16 jaar en ouder. Een steekproef is getrokken uit
het register van de Gemeentelijke Basisadministratie (zie bijlage 1). Er zijn 42.686 inwoners
uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Iedere stad heeft gekozen voor een gestratificeerde steekproef waarbij de gehele groep inwoners van 16 jaar en ouder in een aantal subpopulaties
is verdeeld. Vervolgens is uit elke subpopulatie op aselecte wijze een steekproef getrokken. Op
deze manier kunnen achteraf de verschillende subpopulaties makkelijker met elkaar vergeleken
worden. In Den Haag is de steekproef gestratificeerd naar stadsdeel. Daarnaast is als ophoging
een extra steekproef gedaan voor de wijken met achterstand: Valkenboskwartier, Regentessekwartier, Stationsbuurt, Centrum, Groente en Fruitmarkt, Schildersbuurt, Transvaalkwartier,
Bouwlust/Vredelust, Morgenstond, Moerwijk en ook in Duindorp (niet-achterstandswijk). In de
wijk met achterstand Laakkwartier en Spoorwijk is geen extra steekproef getrokken omdat deze
wijk al als stadsdeel Laak in de reguliere steekproef zat.
Een week voor het versturen van de enquête hebben de respondenten via de post een aankondigingskaart ontvangen. Bij de eerste verzending van de schriftelijke enquête hebben de respondenten ook een inlogcode gekregen waarmee ze de enquête digitaal konden invullen op het
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internet. Ook werd in de brief de mogelijkheid geboden om persoonlijke hulp te krijgen bij het
invullen van de enquête.
Uiteindelijk zijn er 42.686 inwoners van de G4 door middel van de steekproeven geselecteerd om
betrokken te worden in het onderzoek. De respons van de vier steden komt gemiddeld uit op 50%
(20.877 respondenten). Tussen de steden zijn er verschillen in de respons. Zo is in Utrecht het
respons percentage met 54% het hoogst en in Rotterdam met 47% het laagst. In Amsterdam heeft
de helft van de aangeschreven personen een ingevulde enquête teruggestuurd en in Den Haag is
dit percentage 51%. Voor alle steden geldt dat de respons onder vrouwen hoger is dan onder
mannen en dat de respons stijgt naarmate de leeftijd toeneemt. De inwoners van Nederlandse
herkomst (57%) responderen het vaakst en de inwoners van Marokkaanse herkomst (30%) het
minst. In wijken met achterstand (47%) is de respons lager dan in wijken zonder achterstand
(52%).

Gezondheidsenquête 2012

In 2012 hebben alle GGD-en in Nederland in samenwerking met het RIVM en het CBS een gezondheidsenquête uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder. Naast de landelijke samenwerking
en afstemming zijn er aanvullende afspraken gemaakt tussen de G4 (Den Haag, Amsterdam,
Utrecht en Rotterdam). In deze G4-samenwerking is afgesproken de inhoud van de vragenlijsten
en de uitvoering van het onderzoek zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en een gezamenlijk
databestand te maken. Deelnemers konden in alle steden deelnemen door middel van een digitale
vragenlijst of een schriftelijke vragenlijst en werd hulp bij het invullen aangeboden. Een deel van
de onderzoekspopulatie is in elke stad aanvullend benaderd met een huisbezoek, of een mondeling of telefonisch interview. De gegevens in zijn gebaseerd op de gezamenlijke G4 dataset van de
gezondheidsenquête volwassenen en ouderen 2012. De prevalentiecijfers zijn gebaseerd op de
lokale bestanden aangevuld met respondenten van het CBS.
De respons in Den Haag was overall 45%. Onder ouderen (65+) was de respons met 57% hoger dan
onder de groep van 19-64 jaar. In het algemeen is de respons onder niet-westers allochtone groepen lager dan onder autochtonen en westers allochtonen. Ook is bij de niet-westers allochtonen
de respons onder de 2e generatie lager dan onder de 1e generatie, hetgeen samenhangt met de
gemiddeld lagere leeftijd van de 2e generatie.
Om te corrigeren voor de verschillen in bevolkingsopbouw tussen de totale G4 bevolking en de
groep respondenten is gebruik gemaakt van weging. Door te wegen is de onderzoekspopulatie
vergelijkbaar gemaakt met de werkelijke bevolkingsopbouw en kunnen er betrouwbaardere uitspraken gedaan worden over de inwoners van de G4 van 16 jaar en ouder. Voor de weging is
binnen het statistische programma SPSS gebruik gemaakt van Complex Samples.
De in deze monitor gepresenteerde gegevens over 2008 zijn vergelijkbaar gemaakt met die van
2012; voor beide jaren betreffen de cijfers inwoners van 19 jaar en ouder.
Bron: Gezondheidsenquêtes 2008 en 2012
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Bijlage 2 Cijfers bij figuren hoofdtekst
hoofdstuk 1
Tabel B 1.1 Haagse bevolking naar etniciteit, in absolute aantallen, en als percentage Haagse bevolking, 2006 en 2013.
2006
Etniciteit

2013

n

%

n

%

Autochtoon

261.716

55,0%

252.756

49,9%

Antilliaans

10.700

2,2%

12.218

2,4%

Marokkaans

24.783

5,2%

28.757

5,7%

M- en O-Europees

6.505

1,4%

20.577

4,1%

Overig-nwa

39.139

8,2%

48.688

9,6%

Overig-wa

33.769

7,1%

39.211

7,7%

Surinaams

45.514

9,6%

46.855

9,3%

Turks

32.875

6,9%

38.257

7,6%

Indonesië

20.579

4,3%

19.047

3,8%

475.580

100,0%

506.366

100,0%

Totaal

Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PS

Tabel B 1.2 Top-10 grootste groepen overig niet-westers allochtoon in 2013, omvang in 2013 (n), groei t.o.v. 2006
(n en %)*.
2013

Absolute groei t.o.v
2006 (n)

% groei .t.o.v 2006

1

China**

4610

90

2,0%

2

Pakistan

3320

340

11,4%

3

Irak

2870

460

19,1%

4

Egypte

2800

470

20,2%

5

India

2750

1040

60,8%

6

Ghana

2230

350

18,6%

7

Iran

1990

620

45,3%

8

Somalië

1740

720

70,6%

9

Colombia

1620

240

17,4%

10

Afganistan

1510

310

25,8%

* Afgerond op tientallen
** Incl Hongkong 2006
Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.
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Tabel B 1.3. Aandeel 1e generatie per niet-westerse etnische groep en Oost-Europeanen op totale groep, 2006 en 2013
(%).
2006

2013

Antilliaans

73,8%

67,8%

Marokkaans

54,8%

47,5%

Midden- en Oost-Europa

75,0%

84,5%

Overig niet-westers

70,1%

67,9%

Surinaams

62,2%

58,2%

Turks

58,4%

54,1%

Etniciteit

Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.

Tabel B 1.4. Aantal geboorten per jaar bij moeders < 20 jaar en naar etniciteit, 2005-2012.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

als % geboortenmoeders <20 in
2012

aandeel
15-19-jarige
vrouwen (2013)

Antillianen

12

13

8

16

17

10

20

15

12,5%

3,8%

Autochtonen

60

55

60

53

98

48

69

60

50,0%

41,0%

Marokkanen

14

7

4

3

6

3

5

2

1,7%

9,1%

Midden- en
Oost-europeanen

2

0

1

3

10

4

8

11

9,2%

3,3%

Overig nietwesters allochtoon

31

10

13

9

15

15

16

16

13,3%

11,6%

Overig westers
allochtoon

5

1

3

4

1

4

9

3

2,5%

8,3%

Surinamers

4

6

5

4

7

5

8

7

5,8%

11,3%

Turken

33

6

3

3

11

5

4

6

5,0%

11,6%

Totaal

161

98

97

95

165

94

139

120

100,0%

100,0%

Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.

Tabel B1.5. absolute aantallen nieuwkomers 2005 en 2013, per groep.
2005

2013

Surinaams

360

263

Antilliaans

357

511

Turks

541

546

Marokkaans

240

268

Midden- en OostEuropees

963

3109

Overig westers
allochtoon

1692

2700

Overig niet-westers
allochtoon

2151

3335

89

172

6393

10904

Indonesisch
Totaal

Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.
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Tabel B.1.6. Prognose Haagse bevolking, naar etniciteit en generatie, 2014 en 2020 (absolute aantallen).
2014
1e

2e

generatie

generatie

Antilliaans

8.313

4.368

Marokkaans

14.189

O-Europees

18.274

Overig-nwa
Overig-wa

Totaal

2020
1e

2e

Totaal

generatie

generatie

12.680

8.174

5.710

13.885

15.287

29.475

15.842

16.405

32.246

3.237

21.511

28.529

6.058

34.587

34.821

16.006

50.827

42.411

18.250

60.662

24.728

16.225

40.953

28.329

17.404

45.733

Surinaams

27.299

19.478

46.777

26.596

18.610

45.206

Turks

21.323

17.991

39.314

23.504

19.978

43.482

6.297

12.336

18.634

5.238

11.269

16.506

Etniciteit
Autochtoon

Indonesiërs

248.914

Totaal

509.084

227.234

519.540

Bron: GBA Den Haag, bewerking DSO/PSO.
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Hoofdstuk 2
Tabel B.2.1. Nieuwe vsv-ers (12-22 jaar) naar etniciteit, schooljaren 08/09 en 11/12 (in % betreffende deelpopulatie).
2008/09

2011/12

Autochtoon

4,5

4,0

Antilliaans

7,8

9,2

Marokkaans

5,4

5,7

Overig niet-westers

4,6

4,8

Westers allochtoon

3,5

5,6

Surinaams

5,3

4,9

Turks

5,1

5,4

Totaal

4,8

4,9

Etniciteit

Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

Tabel B.2.2. Ingeschreven peuters op de Haagse voorschool naar etniciteit, in schooljaar 2010/2011 (n, in procenten vvepeuters en in procenten van betreffende bevolkingsgroep).

Etniciteit

N

% vve-peuters

% 0-4 in Haagse bevolking

Autochtoon

817

21,1

44,2

Turks

780

20,1

10,3

Marokkaans

644

16,6

9,4

Surinaams

303

7,8

6,4

Antilliaans

115

3

2,9

Overig niet-westers

640,0

16,5

13,0

Westers

345,0

8,9

13,9

Onbekend
Den Haag totaal

235,0

6,1

3879,0

100,0

94,0

Bron: Integratiemonitor 2012, p.7, tabel 3.2.
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101

102

45485

Totaal

131450
100,0%

9,3%
10,9%
50,0%

%
10,5%
6,8%
9,8%
2,7%

60054

3776
11180
37038

n
1281
1145
4639
995

Segbroek

7168

65268

6187

Overig westers

Autochtonen

Indonesiërs

Bron: GBA.ch.

100570

4325

Overig niet-westers

Totaal

1024

1761

Oost-Europeanen

91,2%

5,6%

59,2%

6,5%

3,9%

1,6%

0,9%

4,0%

4374

Turken

Marokkanen

0,8%

880

Antillianen

%
8,7%

9583

Surinamers

N

100,0%

6,2%

64,9%

7,1%

4,3%

1,8%

1,0%

4,3%

0,9%

9,5%

Valid Percent

Tabel B.3.2.Hoofdbewoner in koopwoning naar herkomst, 2013.

Bron: Den Haag in cijfers.

4,8%
13,4%
72,5%

2184
6097
32997

Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
Overig nietwesters
Westers
Autochtoon

100,0%

n
13841
8932
12838
3538

%
1,9%
1,9%
4,3%
1,2%

n
878
853
1952
524

12249
14327
65725

Escamp

Loosduinen

2013

Tabel B.3.1. Bevolking van de stadsdelen naar herkomst, 2013.

100,0%

6,3%
18,6%
61,7%

%
2,1%
1,9%
7,7%
1,7%

53425

3157
11190
37153

n
201
321
924
479

100,0%

5,9%
20,9%
69,5%

%
0,4%
0,6%
1,7%
0,9%

Scheveningen

99283

13054
14543
26953

n
16576
11802
13266
3089

Centrum

100,0%

13,1%
14,6%
27,1%

%
16,7%
11,9%
13,4%
3,1%

40222

6167
7068
11191

n
3465
3733
6640
1958

Laak

100,0%

15,3%
17,6%
27,8%

%
8,6%
9,3%
16,5%
4,9%

42326

4693
9288
24805

n
518
699
1542
781

Haagse Hout

100,0%

11,1%
21,9%
58,6%

%
1,2%
1,7%
3,6%
1,8%

47088

3408
5142
29861

n
1497
1272
5054
854

100,0%

7,2%
10,9%
63,4%

%
3,2%
2,7%
10,7%
1,8%

Leidschenveen-Ypenburg

Hoofdstuk 5
Tabel B.5.1.Werkzoekenden in beroepsbevolking (15-64 jaar), naar herkomst, 2009 en 2013 (in procenten van betreffende deelpopulatie).
% werkzoekenden Den Haag
Autochtoon
Turks

2009

2013

2,7

4,6

8,0

10,9

10,0

12,9

Surinaams

5,5

9,2

Antilliaans

8,4

12,4

Overig niet-westers

9,7

12,0

Westers

2,8

5,4

Totaal

4,6

7,1

Marokkaans

Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.

Tabel B.5.2.Werkzoekenden 15-24 jaar naar herkomst, 2009 en 2013 (in procenten van betreffende deelpopulatie).
2009

2013

Autochtoon

1,0%

1,5%

Turks

1,0%

1,5%

Marokkaans

2,5%

4,1%

Surinaams

1,7%

2,8%

Antilliaans

2,8%

4,1%

Overig niet-westers

3,5%

4,0%

Westers

0,5%

0,7%

Den Haag totaal

1,5%

2,1%

Bron: De Boom et al., 2013 (concept-Risbo-monitor Den Haag 2013); voorlopige cijfers.
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Tabel B.7.1. Cultuurdeelname: bezoek aan Haags museum/tentoonstellingsruimte, culturele voorziening en festival in
afgelopen jaar, naar etniciteit en generatie, 2009 en 2013 (in % van betreffende groep).
2013

2009
Bezoek museum
of tentoonstelling

Bezoek aan
culturele
voorziening

Bezoek
aan festivals

Bezoek museum
of tentoonstelling

Bezoek aan
culturele
voorziening

Bezoek
aan festivals

Totaal

.

55

42

47

55

44

NL

.

63

47

56

63

48

Sur/Ant

.

42

39

20

40

47

Tur/Mar

.

30

18

29

38

21

Overig

.

53

39

52

50

47

Autochtoon

.

62

47

56

63

48

Allochtoon 1e gen

.

39

31

27

43

40

Allochtoon 2e gen

.

62

42

30

45

35

Bron: Stadsenquête 2009 en 2013.

Tabel B.7.2.percentage bewoners dat tenminste één sport beoefent, naar etniciteit en generatie, in 2009 en 2013.
2009

2013

Totaal

64

66

Nederlands

72

72

Surinaams

46

56

Antilliaans/Arubaans

52

61

Turks

46

48

Marokkaans

48

57

Overig Niet-Westers

58

Overig Westers

75

Overig

57

Autochtoon

72

72

Eerste generatie

47

57

Tweede generatie

64

62

Bron: Stadsenquête 2009 en 2013.
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105

106

3,5

Vrouw

7,1

2e generatie

8,3

6,6

4,9

-

18-24 jaar

25-44 jaar

45-64 jaar

65 jaar e.o.

7,7

2,3

Midden niveau

Hoog niveau

Nieuw vsv

12,7

Werkzoekend

10,0

6,2

20,2

7,4

1,6

5,5

12,5

-

4,3

6,9

8,3

6,7

6,5

6,3

2,7

10,1

6,3

2012

8,8

6,1

26,7

10,5

2,6

8,1

15,7

-

1,5

5,5

11,4

9,7

10,4

4,2

1,7

10,2

6,2

8,2

5,3

23,0

9,1

2,1

7,7

13,6

-

1,3

4,9

10,8

8,0

8,5

3,5

1,7

8,7

5,3

2012

Marokkaans

2009

3,9

2,9

19,1

4,2

1,7

4,2

9,5

-

1,6

2,8

4,8

4,2

4,0

2,7

1,1

4,7

2,9

2009

4,3

2,5

14,5

4,0

1,1

3,7

8,8

-

1,6

2,5

4,7

3,6

4,2

2,2

0,9

4,2

2,6

2012

Ov. niet-westers

Bron: De Boom et al., 2013 (Risbo-monitor Den Haag ; voorlopige cijfers.

6,4

Niet werkzoekend

Werk

9,4

18,2

Geen nieuw vsv

Nieuw vsv

14,1

Laag niveau

Schoolsoort

9,2

12-17 jaar

Leeftijd

6,5

1e generatie

Generatie

9,8

6,6

Man

Geslacht

Totaal 12 jr e.o.

2009

Antilliaans

betreffende deelpopulatie).

7,5

4,0

14,3

5,5

2,1

5,0

8,5

-

2,5

4,4

6,5

4,8

5,6

3,1

1,3

6,8

3,9

2009

6,5

3,6

17,2

4,3

1,5

4,0

8,1

-

2,3

4,3

5,7

3,4

4,7

2,8

1,2

5,9

3,5

2012

Surinaams

3,8

3,7

13,6

5,4

1,3

4,1

8,4

-

1,7

3,4

5,3

5,4

5,5

2,8

0,9

6,0

3,6

2009

Turks

3,3

3,2

12,7

4,4

1,4

3,0

7,8

-

1,6

3,0

5,0

4,1

4,7

2,3

0,6

5,2

3,0

2012

5,9

2,0

11,3

4,0

2,0

3,4

8,6

0,3

1,4

2,1

4,3

3,6

-

-

0,7

2,8

1,7

2009

5,2

1,8

10,5

3,1

1,0

2,7

6,6

0,3

1,3

1,9

4,0

2,0

-

-

0,7

2,4

1,5

2012

Autochtoon

5,9

2,7

15,0

5,1

2,0

4,5

10,2

0,3

1,6

2,7

5,3

4,8

4,4

2,8

0,9

4,0

2,5

2009

5,3

2,4

14,2

4,1

1,2

3,7

8,9

0,3

1,5

2,5

4,9

3,3

4,0

2,4

0,8

3,6

2,2

2012

Totaal

Tabel B.8.1.Verdachten (12 jaar e.o.) naar etnische groep, en naar leeftijd, schoolsoort, arbeidsmarktpositie en voortijdig schoolverlaten, 2009 en 2012 (in procenten van de

VVerweyJonker
Instituut

Bijlage 3 Thermometer Integratie

1.

Inleiding
Integratie verwijst naar een proces van toenemende participatie en positieverwerving in de
samenleving, met als doel een volwaardige deelname aan die samenleving. Dit is speciaal van
belang voor immigranten en hun kinderen, die hun bestaan moeten opbouwen in een voor hen
nieuwe samenleving, zeker als deze economisch en cultureel erg verschilt van de samenleving
waarin zij zijn opgegroeid.

Thermometer Integratie

De gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, heeft het Verwey-Jonker Instituut
gevraagd om een Haagse Integratiemonitor te ontwikkelen. Daarmee wil de gemeente zowel het
effect van het gevoerde integratiebeleid van de gemeente Den Haag, als de stand van zaken van
de participatie van migranten in de Haagse samenleving inzichtelijk maken, mede om toekomstig
beleid nader vorm te kunnen geven.
De Haagse Integratiemonitor bevat cijfers en een interpretatie daarvan, maar de gemeente
heeft daarnaast behoefte aan meer zicht op de kwesties en vraagstukken die ‘leven’ in de Haagse
samenleving als het gaat om de integratie van migranten. Hiervoor heeft het Verwey-Jonker
Instituut aanvullend kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarvan we in deze rapportage Thermometer Integratie verslag doen. In het aanvullende onderzoek stond de volgende vraag centraal:
Welke kwesties en vraagstukken ‘leven’ bij betrokken burgers en organisaties als het gaat
om integratie van migranten in de Haagse samenleving?
Het onderzoek
In de periode november 2013 tot begin januari 2014 hebben wij 26 interviews gehouden met in
totaal 29 respondenten. Drie interviews vonden telefonisch plaats, de overigen vonden face to
face plaats, op een privé- of werklocatie van de respondenten. De respondenten zijn betrokken
burgers (bijvoorbeeld actief als vrijwilliger bij een bewonersorganisatie, of zelforganisatie van
migranten) en een aantal professionals die in hun werk te maken hebben het integratievraagstuk. Een lijst van respondenten is bij deze rapportage gevoegd (bijlage 1).
In de interviews –en voor de selectie van de respondenten – zijn grofweg de thema’s gevolgd
die in de integratiemonitor aan bod komen. De interviews waren semigestructureerd , dat wil
zeggen dat het gaat om vooraf opgestelde open vragen. De vragen zijn toegesneden op thema’s
van de integratiemonitor en er was veel ruimte voor dóórvragen door de interviewer. De respondenten heb- ben een conceptverslag van hun interview ontvangen en zijn in de gelegenheid
gesteld om hierop te reageren. Een klein aantal respondenten heeft hiervan gebruik gemaakt. De
voorgestelde wijzigingen of aanvullingen waren klein en hadden goeddeels betrekking op feitelijkheden (correcte spelling namen, jaartallen, etc.). In onderhavige rapportage komen de respondenten via geanonimiseerde citaten uit de verslagen direct aan het woord.
We hebben de analyse van de interviewverslagen als volgt uitgevoerd. Eerst hebben we alle
interviewverslagen gelezen en een codelijst ontwikkeld. Deze codes correspondeerden in redelijke mate met de thema’s van het interviews (en de thema’s van de Integratiemonitor). Daarna
hebben we de tekst van de interviewverslagen gecodeerd, dat wil zeggen dat we aan alle tekstdelen over een bepaald thema de betreffende code hebben toegekend. Waar nodig zijn extra
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codes toegevoegd. Nadat de interviewverslagen waren verwerkt in codes, analyseerden we vervolgens langs inductieve weg het materiaal naar achterliggende dimensies of naar een hiërarchische opbouw. We hebben de thema’s die hieruit voortkwamen, gebruikt om deze rapportage te
schrijven.
De werkwijze voor de werving van de respondenten was als volgt: In overleg met de opdrachtgever is een lijst van potentiële respondenten samengesteld. De meesten bleken bereid en in staat
om een interview te geven. Waar dat niet mogelijk was is gezocht naar een andere kandidaat,
met vergelijkbare ervaring. Bij de werving van de respondenten hebben we er rekening mee
gehouden dat personen uit alle lagen van de bevolking en diverse typen organisaties (uit het
maatschappelijk middenveld) betrokken zijn. Criterium voor de te interviewen personen en organisaties was daar- naast dat zij een directe ervaringsdeskundigheid bezitten ten aanzien van het
thema waarop zij werden bevraagd.
Hierdoor wordt voorkómen dat de interviews slechts inzicht geven in persoonlijke en particuliere
meningen: Het gaat er niet om wat geïnterviewden ergens van vinden, maar wat zij hebben
ervaren, meegemaakt, geobserveerd, etc. Vanzelfsprekend is hier geen sprake van een representatief onderzoek. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in actuele kwesties en vraagstukken rondom integratie waarmee betrokken burgers en organisaties te maken krijgen. Deze rapportage is daarmee een aanvulling op en een verdieping van de cijfers uit de Haagse Integratiemonitor.
Leeswijzer
Hierna brengen we eerst in beeld wat volgens de respondenten actuele integratievraagstukken in
de stad Den Haag zijn. Daarna kijken we welke aanknopingspunten de respondenten zien voor
bevordering van de integratie van migranten in de Haagse samenleving.
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2.

Integratievraagstukken in beeld
De interviews met de bijna 30 Haagse respondenten stonden in het teken van hun perspectief op
de integratie van migranten in de Haagse samenleving. De respondenten benadrukken veel
migranten heel gemotiveerd zijn om een volwaardige plek in de Haagse samenleving in te nemen.
“Ik zie absoluut positieve ontwikkelingen. Ik zie dat iedereen aan de weg probeert te timmeren.
No matter what. Wat de omstandigheden ook zijn. Er is een enorme drive om iets te doen”. Er
zijn ontwikkelingen die er op duiden dat migranten in allerlei opzichten steeds meer convergeren
naar de totale Haagse bevolking. Als je kijk naar ondernemerschap, dan vind ik dat veel allochtonen op dat gebied goed scoren. Er niet alleen maar bakkerijen en slagerijen. Het is steeds meer
dienst- verlening en ZZP’ers enzo”. En: “De mogelijkheden om verder te komen via het onderwijs
zijn er. Kijk alleen al naar de meerderheid die op school een mavoplus advies krijgen. Daar moet
toch iets goeds van komen”. De positieve ontwikkelingen die de respondenten noemen hebben
vaak te maken met de jeugd: men verwacht in de toekomst dat integratiekwesties een steeds
minder grote rol gaan spelen. “Je ziet dat de jongeren op school zich veel minder bezighouden
met huidskleur, achtergrond en religie. Ze vormen gemengde groepen die gebaseerd zijn op interesses zoals muziek”.
Bijna alle respondenten hebben hun kijk op integratie geplaatst in het kader van (ruimtelijke)
scheiding tussen ‘arme’ en ‘rijke’ Hagenaars. Daarom bespreken we hieronder eerst hoe de respondenten deze segregatie duiden. Daarna komen de genoemde integratievraagstukken aan bod.
Deze bespreken we aan de hand van een indeling naar sociaaleconomische en sociaal culturele
positie. Tot slot bespreken we diversiteit tussen en binnen groepen.

2.1 Segregatie tussen arm en rijk

Gevraagd naar de kwesties die spelen als het om integratie gaat, stellen bijna alle respondenten
dat de scheiding tussen armere en rijkere burgers de belangrijkste oorzaak is van het niet snel
genoeg vorderen van een volwaardige participatie van migranten in de Haagse samenleving. Veel
respondenten verwijzen daarbij naar “Het veen en het zand”, een bekende zegswijze om de
rijkere buurten (in het verleden gebouwd op zand) en de armere buurten (gebouwd op veengrond) van elkaar te onderscheiden. Diverse respondenten wijzen er op dat de ruimtelijke scheiding tussen armere en rijkere bewoners nergens in Nederland zo scherp is als in Den Haag. “Als
je in lijn 12 zit, van start- naar eindpunt, zie je drie keer het hele publiek veranderen”.
De meeste migranten wonen in de armere wijken. En daar ontstaan integratieproblemen, zo
stellen de respondenten.
“Er zijn wijken waar het aantal allochtonen op een hand te tellen is, daar speelt het integratievraagstuk niet. Ook voor de vele expats die in deze stad wonen, is integratie geen issue. Zij
blijven hier maar kort en weten hun weg eenvoudig te vinden. Waar integratie wel speelt, zijn de
wijken waar er procentueel gezien heel veel nieuwe Nederlanders wonen. En die concentratie in
wijken ontstaat doordat juist in die wijken de huren laag zijn. Een verlies van de balans in de stad
is het resultaat”.
Voor succesvolle integratie is het noodzakelijk dat migranten daadwerkelijk in de gelegenheid
zijn om in aanraking te komen met burgers en instituties in de bredere Haagse samenleving. En
omgekeerd: dat deze samenleving migranten kan leren kennen en kan opnemen in sociaaleconomisch en sociaal cultureel opzicht. Aan deze voorwaarde wordt op dit moment in een aantal
Haagse wijken, niet voldaan volgens de respondenten: “Integratie lukt gewoon het beste als je
een minderheid en een meerderheid hebt. En dat is hier niet. De balans is verstoord”.
Op zich hoeft het geen probleem te zijn als groepen mensen met een bepaalde etnische
herkomst bij elkaar (willen) wonen. Genoemd zijn succesvolle groepswoningen voor ouderen uit
bijvoorbeeld Indonesië. “Segregatie is wél een probleem als kinderen niet samen opgroeien en er
geen perspectief van vooruitkomen in een wijk aanwezig is. Dan ontstaat uitzichtloosheid en
allerhande sociale problemen. Wat nog wel het ergst is, is het gebrek aan kansen, aan vooruitzicht”. Dat er in wijken waarin veel armere burgers bij elkaar wonen minder kansen zijn, manifesteert zich door een vlucht van autochtone en migrantenbewoners die zich dat kunnen permitteren. “Het is bekend dat bij wie het beter gaat, hij vertrekt naar andere wijken. Dus wat hier blijft
wonen is toch een beetje het afvalputje van Den Haag, oneerbiedig gezegd”. En: “Wie het beter
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krijgt, vertrekt uit de Schilderswijk. Nieuwkomers uit het buitenland komen juist naar de Schilderswijk toe”. Kortom, veel van de hieronder besproken integratiekwesties hebben volgens de
respondenten een relatie met het gegeven dat in Den Haag migranten in meerderheid in
kans(arme) wijken wonen.

2.2 Sociaaleconomische positie

De respondenten hebben diverse integratiekwesties genoemd die te maken hebben met de sociaaleconomische positie die migranten in de Haagse samenleving innemen. We bespreken
werk(loosheid), inkomenspositie, gezondheid en de positie in het onderwijs. Tot slot staan we stil
bij de rol die de (lokale) overheid volgens de respondenten heeft gespeeld.
Werk(loosheid)
Werkloosheid onder migrantengroepen is door bijna alle respondenten genoemd als een serieus
obstakel voor een succesvolle integratie. Want via werk kom je in aanraking met mensen die je
in je eigen netwerk niet altijd zult treffen en raak je meer betrokken bij de Nederlandse samenleving.
“Als ik in de vroege middag doordeweeks naar een koffiehuis ga, zijn ze allemaal vol. Niemand
is aan het werk. Dat moet echt anders. Wanneer mensen werk hebben zijn ze meer maatschappelijk betrokken en kunnen ze meer meedoen met de Nederlandse samenleving. Het is ook beter
voor hun thuissituatie. Mannen zijn weg van huis en hun families zijn trots. Kinderen hoeven zich
niet te schamen omdat hun vader geen werk heeft en ze niet op vakantie kunnen”.
Zoals in het bovenstaande citaat is aangegeven heeft werkloosheid niet alleen gevolgen voor
de werkloze zelf, maar heeft het ook een grote impact op zijn of haar familie, bijvoorbeeld doordat er in het gezin (te)weinig geld is, en er zorgen en/of schulden zijn (zie ook ‘inkomenspositie).
Maar de respondenten noemen diverse voorbeelden die laten zien dat het hebben van (fulltime)
werk niet zaligmakend is. De werkcondities zijn net zo belangrijk. Zo vertelt een respondent dat
laagopgeleide Chinezen die nog niet lang in Nederland zijn, vaak in veel uren in de horeca werken
en hiervoor heel weinig geld ontvangen. Ook arbeidsmigranten uit Midden-en Oost Europa hebben
vaak wel werk, zijn niettemin kwetsbaar. “Het gaat om gezinnen die meestal laagopgeleid zijn.
De ouders werken in het Westland of in de bouw en worden uitgebuit. Als zij hun werk verliezen,
dan kiezen de kinderen er soms voor om van school te gaan om ook te gaan werken”.
Kortom, geen werk is problematisch, maar (teveel) werken onder slechte condities heeft ook een
direct impact op de mogelijkheden om succesvol te integreren. Er blijft dan niet genoeg tijd en
energie over om zich te verdiepen in het land waarin men zich gevestigd heeft. “Voor middenen Oost-Europeanen geldt vaak dat zowel man als vrouw werkt. Dan duurt het veel langer voordat ze gaan meedoen aan de Nederlandse samenleving. Taal is dan niet hun prioriteit. Bij hen
staat het verdienen van geld om te kunnen leven voorop. Dan wonen ze vijf jaar in Nederland en
spreken ze heel weinig Nederlands”.
In diverse interviews is speciaal stilgestaan bij de arbeidsmarktpositie van jongeren. Die is
volgens de respondenten de afgelopen tijd sterk verslechterd. Waren het eerder vooral jongeren
zonder startkwalificatie die veel moeite hadden met het vinden van werk, zijn het nu ook jongeren die een goede opleiding hebben afgerond. “We hebben hier [Schilderswijk] heel veel werklozen. Heel veel jongeren die afgestudeerd zijn, maar aan de zijlijn staan, ook veel HBO-afgestudeerden die geen baan kunnen vinden”.
Dit terwijl deze jongeren volgens een respondent heel gemotiveerd zijn om aan de slag te
gaan, en zich inspannen om aan een baan te komen. “Zij hebben vier jaar lang gestudeerd, voelen zich intelligent en zijn klaar om aan het werk te gaan. Maar vervolgens komen zij nergens aan
het werk. Zij gaan vrijwilligerswerk doen om hun CV op te vullen en om zichzelf in de kijker te
spelen. Maar het lukt hen op de een of andere manier niet. En dat terwijl hun capaciteiten zo
nodig zijn in Nederland”. Naast discriminatie op grond van afkomst (waarop we in paragraaf 2.3
ingaan) wordt vooral de economische crisis genoemd als oorzaak voor de oplopende werkloosheid
bij migranten(jongeren). De crisis vergroot al bestaande ongelijkheid, of ongelijke kansen uit, zo
stellen enkele respondenten. “Tijdens een crisis willen mensen niet met elkaar delen. Het zijn
onzekere tijden”. Een respondent vertelt dat jongvolwassen migranten die eerder wel een baan
hadden, in de problemen komen als zij hun werk verliezen en daardoor hun hypotheeklasten niet
meer kunnen opbrengen.
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Een positiever geluid komt van een respondent over etnisch ondernemerschap. Niet alleen komen
er steeds meer ondernemers met een migratieachtergrond, zij gaan ook steeds vaker deel uitmaken van de bestaande infrastructuren voor ondernemers in den Haag. “Allochtone ondernemers
dingen steeds meer binnen in verschillende netwerken en businessclubs. Dat valt op, want deze
clubs waren in het verleden voornamelijk wit”.
Inkomenspositie
We stelden al dat het hebben van een minimuminkomen vérstrekkende gevolgen heeft. Het
maakt mensen kwetsbaar voor allerhande sociale problemen. “Vaak een te krappe woning met
vocht en schimmel. Werkloosheid. Daardoor ook veel schulden. Door die schulden weer veel
relatieproblemen”. En of een laag inkomen nu het gevolg is van problemen, of deze problemen
veroorzaakt, de respondenten constateren dat sprake is van een opeenstapeling van problemen
waaruit het lastig op te klimmen is. Volgens een respondent ontstaan schulden vaak als een life
event plaatsvindt: een scheiding, het verlies van werk, of van een dierbare, ziekte, etc. Dit geldt
voor alle burgers, maar een extra kwetsbaarheid bij migrantengroepen is dat sommigen niet goed
weten hoe zaken in Nederland werken en dat ze weinig hulpbronnen hebben, bijvoorbeeld een
familielid of vriend die hen kan helpen. “Ze weten niet goed wat er van hen verlangd wordt. Dit
geldt niet alleen voor de eerste generatie. Ook de tweede generatie geeft aan dat zij dit soort
dingen missen omdat zij die niet van thuis hebben meegekregen”.
Een aantal andere respondenten bevestigt dit beeld. Ook jongeren die (goeddeels) in Nederland zijn opgegroeid kunnen extra kwetsbaar zijn voor financiële problemen omdat zij onvoldoende bekend zijn met de regels en de mogelijkheden. Een moment waarin deze kwetsbaarheid zich
manifesteert, is als jongeren 18 jaar worden en als financieel volwassenen worden gezien. Vaak
hebben deze jongeren naast studiefinanciering geen inkomen, maar wel kosten en daardoor
ont- staan schulden. “Deze jongeren hebben van huis uit vaak geen goede financiële opvoeding
meegekregen. Als je 18 jaar wordt, ben je opeens zelf verantwoordelijk voor je financiën. Je
moet bijvoorbeeld een zorgverzekering afsluiten. Een heleboel jongeren weten hier niet vanaf.
Wat dan niet helpt is dat ouders zelf slecht geïnformeerd zijn. Op die manier kun je snel in de
problemen raken. En dan komen jongeren er zonder hulp niet goed uit”.
Een lichtpuntje is volgens een aantal respondenten dat armoede in gezinnen niet perse overgedragen hoeft te worden op volgende generaties. Er zijn voor kinderen– via het onderwijs - reële
kansen om aan armoede te ontsnappen. “Mijn gevoel is dat je vroeger generaties lang armoede
had, generaties die uitgesloten waren. Dat is nu niet meer zo. Er zijn wel arme mensen, maar dat
betekent niet automatisch dat de kinderen daarvoor ook arm worden”.
Gezondheid
Met een aantal respondenten is gesproken over gezondheids(problemen) van migranten. De
respondenten leggen daarbij een nadrukkelijk link met de sociaaleconomische positie van migranten en het wonen in armere wijken. Meest genoemde problemen zijn depressieve en/of stressgerelateerde klachten, die op hun beurt weer voor andere problemen zorgen. “De relatie thuis
heeft dan ook veel spanning. De relationele sfeer is vaak hooggespannen”.
Een respondent trekt de conclusie dat men vaak lichamelijk veel gezonder is dan men zelf
ervaart: “Mensen uit de Schilderswijk maken veel meer gebruik van medische zorg dan mensen uit
andere wijken. Dit komt omdat ze veelal psychosomatische klachten hebben. Men is eigenlijk veel
gezonder dan men zelf denkt”.
Niet alleen een slechtere gezondheid, ook een ander gebruik van (gezondheidszorg)voorzieningen zijn door een aantal respondenten opgemerkt. Bestaande klachten worden erger als mensen
de weg naar voorzieningen niet weten te vinden en met hun klachten dus niet effectief geholpen
worden. Ten aanzien van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa merkt een respondent op
dat nog onvoldoende zicht bestaat op de behoeften aan(gezondheids)zorg binnen die groep.
“Lastig bij deze groep is dat soms onduidelijk is of er voldoende zorg is, want ze zoeken deels de
zorg nog in het land van herkomst, dus dan is niet helder of ze de zorg krijgen die ze nodig hebben”.
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Positie in het onderwijs
Ook ten aanzien van de positie in het onderwijs speelt het migranten soms parten dat zij minder
goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van (het Nederlandse school)systeem. Een respondent constateert dat het weliswaar goed lukt om ouders uit te nodigen op school, maar dat
activiteiten gericht op voorlichting hen minder goed bereiken. “Moeders zijn voor de school vaak
goed te bereiken. Ze kunnen koffie drinken op school en blijven dan wel voor activiteiten, want
ze hebben geen afspraken waar ze heen moeten. Maar bijvoorbeeld dat ze meer kennis opdoen
over opvoeden in Nederland of hoe het werkt in de Nederlandse maatschappij, dat gebeurt veel
beperkter”.
Een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal heeft gevolgen voor de wijze waarop
jongere kinderen het onderwijssysteem instromen. “In eenzijdig samengestelde wijken komen
veel kinderen op school binnen met een beperkte woordenschat”.
Op het voortgezet onderwijs heeft onvoldoende kennis van ouders tot gevolg dat zij hun kinderen
niet goed (kunnen) begeleiden door de schoolloopbaan. “Er zijn veel Turkse en Marokkaanse
leerlingen met ouders die weinig snappen van het onderwijs waar hun kind aan deelneemt en de
begeleiding van kinderen helemaal bij de school leggen”. Dit kan de kans op voortijdig schoolverlaten vergroten.
Er klinkt een positief geluid over zij-instromers in het voortgezet onderwijs, in de praktijk vaak
kinderen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa. “Zij komen via een warme overdracht
vanuit de Schakelklassen en zijn heel gemotiveerd”.
Rol van de (lokale) overheid
Door een aantal respondenten is een link gelegd tussen de sociaaleconomische positie van bewoners van armere wijken, waaronder migranten, en het gevoerde overheidsbeleid, waarbij voornamelijk de landelijke overheidsbeleid verantwoordelijk wordt gehouden.
Enerzijds wordt opgemerkt dat werken niet (voldoende) loont, waardoor mensen niet gemotiveerd worden om uit hun (uitkerings)situatie te willen stappen. “Er is een situatie ontstaan waarin
mensen die niet werken en een uitkering ontvangen net zoveel inkomen hebben als mensen die
12-15 uur per dag aan het werk zijn. Ze lachen je gewoon uit. Er is geen werkstimulans. Mensen
die wel aan het werk zijn, moet je beter belonen. En als je mensen eenmaal aan het werk hebt,
dan gaat de participatie van deze groepen vanzelf beter”.
Anderzijds is volgens een respondent een succesvol initiatief om mensen te activeren gesneuveld door bezuinigingen. “Er is bezuinigd op de leerwerkprojecten waarbij mensen de kans kregen
om werkervaring op te doen als ze een uitkering kregen. Dat werkte goed, want op de werkvloer
kwamen mensen in aanraking met anderen buiten hun reguliere sociale kringen. Een tijdje geleden zijn deze regelingen teruggedraaid en zo is de situatie in de Schilderswijk verslechterd”.

2.3 Sociaal culturele positie

De respondenten hebben diverse integratiekwesties genoemd die te maken hebben met de
sociaal culturele positie die migranten in de Haagse samenleving innemen. We bespreken
taal(beheersing), discriminatie en uitsluiting, en opvoeding. Tot slot staan we stil bij de rol die
de (lokale) overheid volgens de respondenten heeft gespeeld.
Taal
Het al dan niet beheersen van de Nederlandse taal wordt door de respondenten in nadrukkelijk
verband gebracht met (ruimtelijke) segregatie enerzijds, en met een gebrekkig integratie anderzijds. Iemand die de Nederlandse taal niet (voldoende) beheerst, kan zijn eigen weg in Den Haag
niet vinden, en interetnisch contact wordt er sterk door belemmerd: “Of het nu in hun werk is,
of in hun vrije tijd, ze gaan om met dezelfde soort mensen, met dezelfde achtergrond. Ze speken
onderling geen Nederlands en worden hiertoe ook niet gedwongen of uitgenodigd, dus de taalbeheersing blijft slecht. Het is dus een opeenstapeling van problemen die zichzelf in stand houdt.
Dan komt er van integratie natuurlijk niet veel terecht”.
Diverse respondenten brengen ter sprake dat taalcursussen een mooi startpunt zijn voor het
leren van de Nederlandse taal, maar dat je pas echt Nederlands leert door de taal ook actief te
gebruiken. “Ze doen wel een inburgering, maar spreken daarna nooit meer Nederlands en dan
raken ze de taal weer kwijt”. Het niet spreken van Nederlands heeft niet alleen gevolgen voor de
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persoon in kwestie, maar ook voor de buurt waarin deze persoon woont. “Toen ik jong was en
kattenkwaad uithaalde, konden de buren mijn familie hierop aanspreken, maar nu kan dat niet.
Buren kunnen niet met elkaar communiceren”.
De overgrote meerderheid van de respondenten vindt een slechte beheersing van de Nederlandse taal een majeur obstakel voor integratie. Een tegengeluid komt van enkele respondenten
die stellen dat taalbeheersing weliswaar heel belangrijk is, maar dat de nadruk op het belang van
taal ook uitsluitend kan werken. Er zijn ook functies waarin men (aanvankelijk) met gebruikmaking van de Engelse taal goed zou kunnen functioneren, maar nieuwkomers merken dat Nederlands de norm is. “Er zijn ook hoog opgeleide (Afrikanen) die wel Engels, maar slecht Nederlands
spreken. Die willen heel graag werken, maar komen niet aan de bak. Daar is gewoon ontzettend
veel frustratie omdat ze weten dat ze gekwalificeerd zijn en ze weten dat ze niet dom zijn en
toch worden ze hier zo behandeld. En dat doet gewoon heel veel pijn”. En er zijn activiteiten die
veel minder eisen stellen aan iemands taalvaardigheid. Een respondent pleit er voor om in die
gevallen dan ook geen formele of informele taaleisen te stellen.
Discriminatie en uitsluiting
In diverse interviews is het thema discriminatie op grond van etnische afkomst ter sprake gekomen als een belemmerende factor bij integratie. Vaak genoemd is dat migranten minder kans
maken op de krappe arbeidsmarkt en dat migrantenjongeren vanwege hun afkomst minder kans
maken op stageplaatsen. Diverse respondenten wijzen erop dat discriminatie niet alleen draait
om minder kansen, maar ook gevolgen heeft voor je ervaren positie in de samenleving. “Allochtonen voelen zich al bij voorbaat een tweederangs burger”. Gevolg kan zijn dat men minder
geneigd is om interetnisch contact op te zoeken. “Door discriminatie trek je wel naar je eigen
cultuur, dat voelt beter”.
Opvallen genoeg vertellen diverse respondenten dat er minder wordt geklaagd en gemeld over
discriminatie op basis van etnische herkomst. “Wij horen nu veel minder dan een aantal jaren
geleden over discriminatie of uitsluiting op basis van etniciteit of seksuele geaardheid. Terwijl er
geen aanleiding is om te denken dat dit ook daadwerkelijk is afgenomen”. Volgens deze respondenten wordt er minder gemeld omdat migranten wennen aan discriminatie – “De tijdgeest is dat
mensen niet zo veel meer klagen. Het is een ongemak dat bij het leven hoort”- of dat migranten
melden niet als oplossing zien. “Jongeren doen vaak niets als ze discriminatie aan den lijve
onder- vinden. Want ze willen geen slachtoffer zijn. Ze houden het voor zichzelf”.
In een interview is de positie van homoseksuele migranten besproken. Hoewel er diversiteit is
tussen en binnen groepen, kan gesteld worden de deze positie zeer kwetsbaar is: in veel migrantengemeenschappen is homoseksualiteit niet geaccepteerd. Dit betekent dat homoseksuelen – als
zij voor hun geaardheid uitkomen – te maken kunnen krijgen met uitsluiting uit de eigen sociale
kring. “Een homo met een migrantenachtergrond kan zich ontzettend alleen voelen: in zijn
gemeenschap zijn er geen rolmodellen en hij weet dat als hij voor zijn geaardheid uitkomt dat de
consequenties groot en onomkeerbaar kunnen zijn”.
De respondent ziet wat betreft de acceptatie van homoseksualiteit nog weinig verandering.
“Er komen natuurlijk ook steeds weer nieuwe groepen bij. Misschien willen we ook wel te snel
gaan. We vragen nu van hen om zich aan te passen binnen twee generaties, terwijl wij er eeuwen
over hebben gedaan”.
Opvoeding
In een aantal interviews is ter sprake gekomen dat opvoedingsstijlen van migrantenouders gevolgen hebben voor de mate waarin hun kinderen erin slagen succesvol te participeren in de Haagse
samenleving. “Je woont en werkt in een bepaalde maatschappij, je voedt je kinderen op in een
bepaalde maatschappij. Dus moet je ook investeren in die maatschappij”.
Net als bij het voorgaande, toen we de financiële opvoeding van kinderen bespraken, merken
enkele respondenten op dat gebrek aan kennis – in dit geval over hoe het er bijvoorbeeld op
school of in de publieke ruimte aan toe gaat – ervoor zorgt dat kinderen of jongeren niet goed zijn
voorbereid en zich dus niet goed weten te gedragen. “Als mijn ouders mij niet hebben geadviseerd om het goed te doen op school en uit te leggen waarom ik het goed moet doen en wat goed
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en slecht is, dan is het voor mij heel lastig om grenzen te stellen en om dezelfde normen en
waarden te hebben als de gemiddelde Nederlander.”
Dit kan tot gevolg hebben dat jongeren grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen, zo stelt een
respondent. Ook hier lopen armoede en een andere waardeoriëntatie door elkaar heen. “Deze
jongeren hebben vanaf jongs af aan te maken met een gebrek aan geld in het gezin. Ook is er een
gebrek aan goede opvoeding en begeleiding en voorlichting. De ouders vinden het vooral; belangrijk om voedsel en onderdak te bieden. Deze jongeren voelen zich uitgesloten van de maatschappij, omdat de zaken missen. Het risico bestaat dat zij de eerste mogelijkheid die ze krijgen om
geld te verdienen meteen pakken zonder erbij na te denken of het goed is wat ze doen”. Een
respondent die advies geeft aan jongeren constateert dat er in veel migrantengezinnen communicatieproblemen bestaan tussen ouders en jongeren. Er zijn taboeonderwerpen waarmee
jongeren worstelen, terwijl zij daar thuis niet over kunnen praten, zoals jong (ongehuwd) zwanger
worden, het hebben van een vriendje of homoseksueel zijn. “In het algemeen zou je kunnen
zeggen dat ouders het niet willen accepteren als hun kind op een of andere manier afwijkt van de
norm”. Een dergelijke conflictvolle thuissituatie leidt er soms toe dat jongeren, vooral meiden,
het ouderlijk huis verlaten: “Als je dan zo nodig een kind moet krijgen, dan moet je het ook maar
helemaal zelf doen”. De indruk bestaat dat meiden thuis veel minder ruimte krijgen dan jongens
en conflicten van meiden vaker uitlopen op een breuk met de ouders.
Rol van de (lokale) overheid
In diverse interviews hebben respondenten gereflecteerd op de rol van de (lokale) overheid bij
sociaal culturele aspecten van integratie. Meerdere respondenten stellen dat het beleid van de
landelijke overheid in het verleden veel te afwachtend is geweest: destijds zijn aan nieuwkomers
onvoldoende eisen gesteld, waardoor integratieproblemen voortduren. “Ze hebben gezegd: “Die
mensen willen lekker bij hun familie wonen, laat ze maar lekker”. En dan zeg ik tegen de gemeente: “Je hebt citroenen gepland; eet citroen!”. Als we mensen verspreid hadden in heel Nederland
en in alle wijken, dan hadden we nu geen probleem”.
Een respondent vindt dat de overheid in het verleden weliswaar te laks is geweest, maar dat
het huidige beleid wel bijdraagt aan integratie van nieuwkomers. “Het integratiebeleid was te
vrijblijvend. Mensen konden van bepaalde trajecten gebruik maken en het kostte hen niets. Nu wil
de Nederlandse overheid mensen graag bij bepaalde dingen helpen, maar mensen moeten ook
laten zien dat zij er voor gaan en hun plichten nakomen. Het is geven en nemen, dat vind ik
goed”.
Ten aanzien van huidig beleid merken enkele respondenten op dat integratie soms onbedoeld
wordt belemmerd doordat generieke maatregelen ongunstig uitpakken. “De nieuwe inkomensgrenzen voor huren zorgen er voor dat mensen – bijvoorbeeld in de Schilderswijk – die het nét wat
beter krijgen, wegtrekken naar een andere, betere buurt. We zouden in de Schilderswijk wel wat
scheefwoners kunnen gebruiken”.
Hetzelfde geldt voor bezuinigingen op de cultuur-en welzijnssector: die kan de gemeente zich
vanuit integratieoogpunt niet permitteren, zo stelt een flink aantal respondenten. “Het is een
gemis dat de bibliotheek in de Schilderswijk is wegbezuinigd. Deze was laagdrempelig en vervulde
een rol als multifunctionele plek waar boeken werden uitgeleend en huiswerkbegeleiding werd
gegeven. Nu gaan de jongeren naar cafés, waar zich baldadige praktijken afspelen”.
Tot slot, een aantal respondenten vindt dat de lokale overheid meer van (alle) burgers mag
verwachten als het gaat om de eigen leefomgeving. “Buurten worden opgeknapt., een mooie
speel- plaats die ontzettend in trek is. Zomers zijn er wel 60 kinderen aan het spelen. Ouders
zitten er bij, maar doen niets. De buurt wordt goed onderhouden door de gemeente, maar de
mensen worden niet gestimuleerd om een steentje bij te dragen. Ze gooien het vuilnis op straat”.

2.4 Diversiteit tussen en binnen groepen

De respondenten in dit onderzoek hebben allemaal op hun eigen manier te maken met integratievraagstukken in de Haagse samenleving: via hun vrijwilligerswerk voor een bepaalde doelgroep,
als bewoner en/of als professional. We hebben met de respondenten gesproken over hun persoonlijke en (para)professionele ervaringen. In sommige gevallen hebben respondenten vergelijkingen
gemaakt tussen en binnen (etnische) groepen Hagenaars. Als we kijken naar de interviewverslagen
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dan komt het volgende beeld naar voren als het gaat om verschillen tussen en binnen (etnische)
groepen als het gaat om integratie.
Als het gaat om de vier grootste groepen migranten – Turken, Surinamers, Marokkanen en
Antillianen – dan wordt grofweg een onderscheid gemaakt tussen eerste generatie migranten en
personen die in Nederland zijn geboren (tweede en derde generatie). Eerste generatie migranten
die al lang in Nederland wonen zijn succesvol aan de Haagse samenleving gaan deelnemen, of dit
is niet gelukt. Naar de inschatting van enkele respondenten is het wat betreft die laatste groep
onwaarschijnlijk dat – bij ongewijzigde omstandigheden – er grote veranderingen zullen plaatsvinden. “Ik merk dat heel veel ouderen, die al echt heel lang hier zijn, eigenlijk nog steeds hetzelfde
zijn als toen zij hier kwamen. Juist omdat er in die tijd geen verplichting was voor inburgering.
Dat hebben ze dus ook niet geleerd”. Voor jongere nieuwkomers, bijvoorbeeld huwelijkmigranten
is men minder pessimistisch, ook vanwege (verplichte) inburgering.
Wat betreft tweede en derde generatie jongeren: Al eerder merkten we op dat naar inschatting van de respondenten het onderwijs veel kansen biedt. Kinderen uit kansarme gezinnen,
behoeven niet zelf kansarm te worden. Veel respondenten hebben voorbeelden gegeven van
jongeren die – hoewel zij belemmeringen tegenkomen – er heel goed in slagen om hun dromen te
realiseren. Een punt van zorg is voor een aantal respondenten dat jongeren zich – ondanks hun
inspanningen – niet geaccepteerd voelen in de Haagse, of Nederlandse samenleving. Zeker de
jongeren moeten zich realiseren dat ze hier blijven. En niet altijd tweeslachtig: “ Als ik het hier
niet red, dan ga ik wel terug naar het land van mijn vader en moeder. Deze jongeren moeten
voelen: ” je gaat nooit meer weg, en je bent veilig, je wordt niet weggestuurd, dus leer om hier
te leven”. Er is veel angst voor afwijzing. Die angst zou je weg moeten nemen”.
Naast de vier grootste groepen, zijn door de respondenten nog andere groepen genoemd die zich
(recent) in Den Haag hebben gevestigd, bijvoorbeeld Chinezen, Afrikanen, vluchtelingen (waaronder voormalig Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost
Europa. Specifiek voor de laatste groep is volgens enkele respondenten dat zij recent naar Nederland zijn gekomen om te werken met het idee om tijdelijk hier te verblijven. De ervaring leert
dat veel van hen langer blijven dan gedacht, of dat zij zich permanent vestigen. Door de gedachte
tijdelijkheid van het verblijf, wordt minder geïnvesteerd in participatie in de Nederlandse samenleving. “De groep lager opgeleiden doet het minder goed, zijn teveel gefocust op werk. Deze
ouders denken dat ze nog terug gaan, maar ze roepen dat al jaren. Deze ouders maken het onduidelijk voor zichzelf, maar ook voor hun gezin. Het lukt hun kinderen niet om hun weg te vinden in
Nederland omdat zij ervan uitgaan dat zij naar hun thuisland teruggaan”.
Tot slot, binnen de groepen wordt door veel respondenten een onderscheid gemaakt tussen
hoger- en lager opgeleiden. Op alle fronten – of het nu gaat om werk, inkomen, taal, interetnisch
contact, etc. – participeren hoger opgeleiden het volgens respondenten beter dan lager opgeleiden, omdat zij meer kansen en meer bagage hebben.
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3.

Aanknopingpunten voor verbetering
In de interviews is aan de orde geweest hoe de integratie van nieuwe Hagenaars kan worden
bevorderd. Met andere woorden: hoe kan het beter, en wie is aan zet? In dit hoofdstuk bespreken
we wat migranten, de samenleving en de (lokale) overheid volgens de respondenten moeten doen
om belemmeringen, zoals die naar voren zijn gekomen in de vorige hoofdstukken, weg te nemen
en kansen te creëren voor een optimale deelname aan de Haagse samenleving.

3.1 Migranten(organisaties)

Integratie in de Haagse samenleving is in eerste instantie een zaak van migranten zelf. Zij moeten kansen creëren en benutten om meer en meer deel uit te maken van de samenleving. Dat
gaat volgens de respondenten het gemakkelijkst via werk. “Als je een inkomen hebt, dan heb je
meer status en aan status zijn verplichtingen verbonden. Je gaat op een andere manier in de wijk
staan. Je gaat je anders gedragen. Als je een baan hebt, dan leer je de taal ook sneller, omdat
je Nederlands moet spreken met je collega’s”.
Maar ook niet bang zijn voor veranderingen en risico’s durven nemen, horen erbij. “Ze blijven
bij elkaar uit gemakzucht. ”Waarom zou ik moeilijk doen als dat niet hoeft?”. Ze spreken de taal
niet goed, en binnen je eigen groep weet je wat kan en wat niet, dat is veel makkelijker. Ik denk
dat mensen ook willen voorkomen om de nieuweling te zijn. Ze zijn bang voor verandering”. Uit
bovenstaande citaten blijkt dat respondenten het belangrijk vinden dat migranten actief onderdeel zijn van gemixte netwerken. “Anders heb je een netwerk van mensen die net zo kansarm zijn
als jij”.
Enkele respondenten hebben voorbeelden genoemd van migranten die – ondanks stevige
belemmeringen – actief proberen hun leefsituatie te verbeteren. “Sommige eerste generatie
vrouwen doen heel erg hun best om vooruit te komen. Sommigen doen het specifiek om hun
kinderen te kunnen helpen. Bijvoorbeeld oma’s die taalles nemen om met de kleinkinderen te
kunnen praten, als ze op hen passen. Want de generatie van nu spreekt alleen Nederlands”.
Daarnaast kunnen zelforganisaties van migranten een positieve rol spelen bij de verbetering van
de positie van hun achterban. Een van de achterliggende principes is dat migranten in de eigen
vertrouwde omgeving elkaar kunnen steunen bij het integratieproces. “Ik heb de stellige overtuiging dat wij [moskee] ook een rol spelen in het helpen van mensen om zich hier in dit land of in
deze stad thuis te laten voelen. Het gaat om grassroot integratie en waar kun je dat beter doen
dan in je eigen vertrouwde omgeving?”.
Maar migrantenorganisaties doen meer dan het geven van onderlinge steun. Vaak nemen ze
een rol op zich om hun achterban te voorzien van informatie over het reilen en zeilen van de
(Haagse) samenleving. “We moeten meer informatie geven over het functioneren van een samenleving, een stad, een wijk. We mogen er niet vanuit gaan dat alle nieuwelingen begrijpen hoe
onze samenleving en stad in elkaar zitten. Zij zijn hier niet op school geweest en zij hebben niet
geleerd over de Eerste en de Tweede Kamer, over de gemeenteraad of over maatschappelijke
organisaties”.

3.2 ‘Ontvangende samenleving’

Veel respondenten hebben er op gewezen dat integratie “van twee kanten” moet komen.
Bedoeld wordt dat de verantwoordelijkheid voor integratie in de samenleving niet alleen ligt bij
migranten, maar ook bij de samenleving waarin de migranten zijn komen wonen. Meer dan 50% is
niet- Nederlands. Wij moeten ons ook echt aanpassen. En dan niet alleen maar shoarma en
Turkse pizza eten, maar dan bedoel ik echt aanpassen, echt openstaan voor andere culturen. Af
en toe zou ik sommige mensen wel een cursus “Integratie voor Nederlanders” willen geven”.
De rol van deze ‘ontvangende’ samenleving is wat betreft veel respondenten te weinig besproken, of expliciet.
“De nadruk ligt wel heel sterk op individuele migranten en dat zij kansen moeten grijpen.
Maar hoe dat dan precies moet en wat daar voor nodig is, is niet duidelijk. Als je niet uitkijkt leg
je de hele verantwoordelijkheid voor integratie bij migranten, terwijl je geen oog meer hebt voor
dat wat migranten nodig hebben om goed te kunnen integreren. De menselijke maat gaat er dan
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uit en er is weinig experimenteerruimte. Burgers moeten het direct goed doen, anders falen ze.
Maar aan instanties en autochtone burgers worden geen eisen gesteld. Dat knelt”.
Welke eisen zou je dan kunnen stellen aan de ‘ontvangende samenleving’? Meest genoemd –
vooral in het kader van een vraag naar de wensen van de respondenten voor de toekomst – is dat
mensen open staan voor mensen met een andere etnische achtergrond en inzien dat het loont
om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan: “Mijn ideaal voor Nederland, Den Haag en
deze wijk is dat los van waar je vandaan komt, en welke religie je uitoefent en welke maatschappelijke positie je ook hebt, dat je op een normale, in Nederland geaccepteerde manier met
respect met elkaar omgaat”. Daarbij is het belangrijk dat burgers weten dat het met de meeste
migranten goed gaat en dat negatieve stereotypering (in de media) wordt vermeden. “De positieve verhalen moeten verteld worden. Het overgrote deel van de mensen houdt zich keurig aan
de regels en integreren goed”. En: “Iedereen verdient een gelijke behandeling, zonder beledigingen”.
Dit zal er volgens de respondenten toe leiden dat migranten meer kansen krijgen, bijvoorbeeld
op werk, of een stageplaats. Dat verbetert de positie van migranten in de samenleving, maar
zorgt er ook voor dat mensen zich geaccepteerd en gelijkwaardig voelen: Dan hoeven migrantenjongeren nooit meer te denken dat ze anders zijn, of minder”.
Door een aantal respondenten is tot slot genoemd dat niet alleen burgers onderling in de
samenleving kunnen bijdragen aan de kansen voor migranten om succesvol te integreren: ook het
bedrijfsleven zou een dergelijke rol veel meer kunnen vervullen, bijvoorbeeld door stageplekken
te bieden voor migrantenjongeren. En: “Het is bezwaarlijk dat er voor laagopgeleide nieuwkomers
zo weinig kansen zijn om hun positie te verbeteren. Zonder opleiding of goede Nederlandse taalvaardigheid is er geen baan voor je. Terwijl het toch goed zou kunnen werken om via bijvoorbeeld
Mc Donalds op te klimmen? We stellen zulke hoge eisen aan mensen!”.

3.3 (Lokale) Overheid

Alle respondenten hebben in meer of mindere mate ideeën over hoe de (lokale) overheid integratie (meer) zou kunnen bevorderen. Een respondent stelt dat de gemeente vooral moet doorgaan
met het in gang gezette beleid: “Gewoon doorgaan met alles. Ze zitten op de goede weg. Niet nu
stoppen, want anders is het water naar de zee dragen. Gewoon doorgaan, vooral met taal”.
Diverse respondenten hebben aangegeven positieve resultaten te zien van Taal in de Buurt. De
mogelijkheden om Nederlands te leren spreken en verstaan in de eigen leefomgeving leidt worden benut door mensen die eerder niet of nauwelijks participeerden, en dat is een mooi resultaat. Een aantal respondenten betwijfelt echter of winst de behalen valt door integratiebeleid:
“Er is geen integratiebeleid nodig, maar integraal beleid. Het thema integratie moet goed zijn
ingebed in al het andere beleid. Juist voor kwetsbare groepen, die tussen wal en schip dreigen te
raken, is er nog niet de optimale afstemming en samenwerking”. Kortom, in algemeen beleid
moet structureel aandacht bestaan voor gevolgen van beleid voor specifieke groepen, waaronder
migranten. Wat betreft de respondenten staat hierbij overigens niet etniciteit, maar sociaaleconomische positie voorop: “Als de aandacht voor sociaaleconomische verschillen verdwijnt van de
agenda vindt een soort nivellering plaats die onvoldoende recht doet aan mensen die iets meer
nodig hebben”. Ook op de woningmarkt zou de gemeente meer kunnen sturen volgens een aantal
respondenten:
“Ik denk dat de gemeente de woningen beter moet verdelen. Dus niet overal een propje van
maken. Als een wijk heel goedkoop is qua woningen, dan komen alle sociaaleconomisch zwakkeren
bij elkaar”.
Kortom, (bij)sturen om de gevolgen van generiek beleid voor specifieke groepen te verzachten
is belangrijk. Daarnaast kan de gemeente door middel van het eigen subsidiebeleid sturen op
diversiteit. Concreet wordt geopperd om organisaties waarmee een subsidierelatie bestaat concrete doelstellingen te geven rondom het bereik van doelgroepen: “Veel organisaties bereiken de
diverse doelgroepen niet. De gemeente zou instellingen moeten aansporen om hun doelgroepen
beter te bereiken. Bijvoorbeeld door organisaties contractueel te verplichten om resultaat te
boeken. Veel organisaties zijn nu niet ‘migranten-proof’”. De gemeente kan bovendien volgens
een respondent vaker kritisch kijken naar de uitkomsten van beleid of activiteiten: “Alles wat hier
niet goed loopt, moet je in de prullenbak gooien. Iedereen roept dat ze iets willen doen voor de
wijk, maar er wordt niet gemeten of het uiteindelijk effect heeft gehad. Daar moeten we naar
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toe”. Er liggen volgens een flink aantal respondenten veel kansen als meer wordt samengewerkt
met initiatieven vanuit burgers zelf. Vrijwilligersorganisaties hebben niet alleen veel kennis van
kansen en belemmeringen van de doelgroep bij participatie in de Haagse samenleving; zij stellen
ook burgers in staat om actiever te worden. Dergelijke organisaties zijn intrinsiek gemotiveerd om
maatschappelijke activiteiten voor hun achterban te organiseren. Onder de juiste condities kunnen deze organisaties bijdragen aan het realiseren van doelstellingen van gemeentelijk beleid. De
gemeente hanteert hiervoor volgens een respondent, strenge criteria. “Ik begrijp dat deels wel,
stichtingen plegen vaak fraude. Maar de gemeente beoordeelt nu veel te streng en doet dan de
deur dicht. De gemeente zou veel meer moeten kijken of het plan van de organisatie een aanvulling is op bestaande initiatieven en dan kijken hoe het kan worden uitgevoerd”.
Maar het gaat niet alleen om middelen. Diverse respondenten vinden dat de gemeente zich
meer zou kunnen opstellen als makelaar, schakelaar of verbinder tussen de vele maatschappelijke
initiatieven die er zijn. Voor dergelijke initiatieven is het ondoenlijk om een compleet beeld
hiervan te hebben, terwijl zij zeer geïnteresseerd zijn in samenwerken, en leren van elkaar. “Wat
de gemeente zou kunnen doen is een overzicht maken van wat er allemaal aan initiatieven is en
bij- voorbeeld speeddate-bijeenkomsten organiseren, waardoor organisaties ook contact met
elkaar kunnen krijgen. Want we kennen elkaar helemaal niet zo goed”.
En: “De gemeente doet al heel veel. Maar als ik de sociale kaart lees, dan kom ik er zelf al
niet meer uit. Dan zal dat zeker voor de mensen gelden. Één simpel loket voor alle informatie,
dat zou makkelijker zijn”. De gemeente zou volgens diverse respondenten nog actiever informatie
moeten aanbieden aan nieuwkomers, of oudkomers die de taal niet beheersen. Wat betreft de
nieuwkomers: een respondent prijst het informatieloket voor Bulgaren en Roemenen en roept de
gemeente op om ook voor toekomstige nieuwkomers dergelijke faciliteiten aan te bieden: “Want
als er nieuwe Europese groepen worden toegelaten, dan heb je alle rechten, maar je weet niet
waar je terecht kunt, en hoe het werkt”.
En er zijn oudkomers die door allerlei oorzaken de Nederlandse taal niet goed beheersen. Voor
Turken en Marokkanen geldt dat soms informatie in de eigen taal beschikbaar is, maar voor andere groepen niet. “Algemene informatievoorzieningen vanuit de gemeente is als je mazzel hebt nog
in het Marokkaans of Turks, maar nooit in het Chinees. Hierdoor wordt de oudere generatie
nauwelijks bereikt”.
Een laatste punt dat door diverse respondenten is genoemd, is de vertegenwoordiging van
migranten in politiek, bestuur en maatschappelijke ondernemingen. “Er is een kloof ontstaan
tussen de leefwereld van de wat oudere beleidsmakers en die van migrantenjongeren. Beleidsmedewerkers lopen vaak achter de feiten aan”. Vertegenwoordiging van alle Haagse burgers in organisaties is van belang voor kwalitatief goede dienstverlening die aansluit op behoeften. “Er moet
meer diversiteit komen in de organisaties. Maar begin bij de gemeente zelf: die moet ook meekleuren”. Daarna(ast) kan de gemeente erop sturen dat het personeel van dienstverlenende organisaties een afspiegeling wordt van de doelgroepen die zij bedienen: “Wat ik heel vreemd vind is
dat allochtonen geen macht hebben in justitiële organisaties en het maatschappelijk middenveld.
Bijvoorbeeld in de Schilderswijk, daar is ongeveer 80% allochtoon, maar alle organisaties die daar
actief zijn hebben alleen maar autochtonen aan de top. Het middenveld is dichtgetimmerd, je
komt daar niet meer in. De gemeente moet ingrijpen”.
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Bijlage 4

Lijst met respondenten

Naam

Functie

1. Mevrouw Annemarie Leidekker

STEK, Projectleider Vandebankaf

2. Mevrouw Eva Heezemans

STEK, Coördinator sociaal maatjesproject

3. Sharmila Rambocus

Apotheker Hoefkade - Schilderswijk

4. Sharief Mohamed

Vrijwilliger bij welzijnsorganisatie voor moslims. Moskee Anware

5. Lianne Belt

Stichting Promoveo en PEP

6. Annie Tahangir

Vrouwenvereniging AASRA

7. Anita Schwab

Leergeld den Haag

8. Sabine Kunst

ROC Mondriaan programmaregisseur voortijdig schoolverlaten

9. Alette Broekens

Gezondheidsmakelaar gemeente DH

10. Oscar Demesmaeker

Directeur basisschool ‘t Palet

11. Sevgi Gezer

Teamleider crisisinterventie, bureau jeugdzorg, stichting paraplu

12. Yasier Syed

Directeur Culture Clash 4 you

13. Hans van der Hoorst

Voorzitter Platform Bouwlust

14. Kaajal Bachoe

Jongerenadviseur Jongeren Informatie Punt

15. Roel van der Wal

Secretaris Stichting Rainbow

16. Sylvia Wessel

Projectmedewerker Stichting Den Haag & Midden Europa (IDHEM)

17. Nordin Tahboun

Penningmeester/ bestuurslid Stichting Marokkaans Jongeren
Geluid

18. Bert Wams

Bedrijfsadviseur Partners in Nieuw Ondernemerschap

19. Florine van der Kraan

Projectleider Eerste hulp bij administratie Rode Kruis

20. Atlin Sandvliet

Bureau Discriminatiezaken

21. Mevrouw T. Kraan

Gezondheidscentrum De Rubenshoek

22. Fatma Aslantas

Wijkverpleegkundige Zichtbare Schakels

23. Yeemay Kwok

Stichting De Chinese Brug

24. Ruben Severina

HAAB

25. Wendy van Nouland

Vreemdelingenpolitie

26. Karima Sahla

Steunpunt SABR
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Bijlage 5

Gespreksthema’s

Introductie

●● Naam en functie respondent.
●● Achtergrond: wat doet respondent en hoe / op welke manier heeft hij/zij te maken met
migranten / integratievraagstukken.
●● Email gegevens (voor toezenden info over verschijnen rapportage).

I. Hoe gaat het met… (doelgroep die respondent bedient, of waarmee hij/zij te maken heeft)

●● Kunt u vanuit uw ervaring vertellen hoe het gaat met ………. (sociaaleconomische positie,
maatschappelijke participatie, welbevinden).
●● Ziet u hier in ontwikkelingen, bijvoorbeeld over de afgelopen 5 of 10 jaar?
●● Wat gaat beter en wat gaat minder goed en hoe komt dat volgens u?
●● Integratie, of meedoen is niet alleen een kwestie die migranten aangaat. Ook de ‘ontvangende
samenleving’ heeft een rol. Welke rol is dat volgens u op dit moment?
●● Wat zou er volgens u nodig zijn om ervoor te zorgen dat …… volwaardig kunnen meedoen in de
Haagse samenleving?

II. Integratievraagstukken

●● Wat zijn volgens u belangrijke kwesties in Den Haag als het om integratie gaat? Met andere
woorden: wat speelt er?
●● Hoe zit dit vraagstuk / deze vraagstukken in elkaar, wat zijn de belangrijkste kwesties?
●● Hoe wordt er door mensen over dit vraagstuk / deze vraagstukken gedacht?
●● Wat is of zijn de oplossingen voor dit vraagstuk / deze vraagstukken en wie zou wat moe- ten
doen?
●● Denkt u dat dit vraagstuk/ deze vraagstukken in de nabije toekomst wordt/ worden opge- lost
en waarom wel/niet?

III. Integratiebeleid

●●
●●
●●
●●

Wat weet u, of merkt u van het (Haagse) integratiebeleid en wat vindt u hier van?
Wat gaat er goed, wat kan beter, wat ontbreekt?
Wat zijn resultaten van het gevoerde beleid?
De gemeente wil bijdragen aan het realiseren van ‘integratie binnen 1 generatie’. Denkt u dat
dit haalbaar is? Wat zou de gemeente dan moeten doen? Wat zouden anderen moeten doen?
●● In het voorjaar zijn er verkiezingen en komt er een nieuw gemeentelijk bestuur. Wat zou u aan
dit nieuwe bestuur willen aanbevelen als het om integratie gaat?

Afronding

●● Wat is uw grootste wens als het gaat om integratie?
●● Kwesties die nog niet aan de orde zijn geweest
●● Tips voor het onderzoek, voor de gemeente.

Hartelijk dank voor het interview
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De Haagse Integratiemonitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de diverse
migrantengemeenschappen in Den Haag, tegen de achtergrond van het
integratiebeleid van de gemeente Den Haag. Hoe ontwikkelen de diverse
meer opleiding, arbeidsparticipatie, gezondheid en betrokkenheid bij de
samenleving? Wat zijn verworvenheden en belangrijke verschuivingen en welke
knelpunten verdienen speciale aandacht? Zijn er verschillen tussen de eerste
en tweede generatie zichtbaar? De Haagse bevolking wordt steeds gemengder.
Op veel beleidsterreinen is de positie van migranten nog niet gelijk aan die
van autochtone Hagenaars, maar er wordt in opeenvolgende generaties wel
vooruitgang geboekt. Na een beschouwing van de bevindingen in het licht van het
gevoerde Haagse integratiebeleid besluit de rapportage met aanbevelingen voor
het beleid in de toekomst.

