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 Samenvatting en conclusie 

De primaire doelstelling van dit survey-onderzoek is inzicht krijgen of en in welke 
mate er sprake is van discriminatie, polarisatie en voedingsbodems voor radicalise-
ring bij jongeren in de regio Utrecht. De onderzoeksresultaten geven antwoord op de 
vraag of er in de regio überhaupt een probleem is op dit gebied.  

In het survey-onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Wat zijn de ervaringen van jongeren uit de regio Utrecht op het gebied van 
polarisatie, radicalisering en discriminatie? Hierbij gaat het om de aard (welke 
vorm), omvang (kwantiteit), oorzaken en locatie (welke gemeente, maar ook 
in welke context: school / horeca / buurt / sportclub / jongerencentrum / werk 
/ stage). 

• Zijn er onder jongeren uit de regio Utrecht voedingsbodems voor discrimi-
natie, polarisatie en radicalisering? 

• Wat zijn attitudes van jongeren uit de regio Utrecht ten aanzien van discrimi-
natie, tolerantie en diversiteit? 

• In hoeverre melden jongeren discriminatie? En zo ja, waar melden jongeren 
dit? Zo nee, waarom niet? En in hoeverre zijn jongeren op de hoogte van waar 
ze discriminatie kunnen melden? 

Uitvoering van het onderzoek 

Het survey-onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2011 en was gericht op jongeren in de 

leeftijd van 14 tot en met 23 jaar uit de 29 gemeenten in de regio Utrecht.1 De gemiddelde leeftijd 

van jongeren is 17,9 jaar. Als methode van onderzoek is gebruikt gemaakt van een online survey. 

Respondenten zijn op verschillende manieren benaderd: via social media, via online panels en 

via aanvullende werving onder andere door het plaatsen van berichten op jongerenwebsites, op 

1 Sinds dit jaar telt de regio Utrecht 26 gemeenten. In dit onderzoek zij we echter uitgegaan van de oude indeling van 29 gemeenten. 

websites van scholen en sportverenigingen en door het persoonlijk overhandigen van flyers met 

een link naar de vragenlijst. In totaal hebben 2701 jongeren de vragenblokken over discriminatie 

en polarisatie beantwoord. Hiernaast hebben 2168 jongeren de onderzoeksvragen over voedings-

bodems voor radicalisering beantwoord. In het onderzoek is gestreefd naar voldoende repre-

sentatie van groepen in de steekproef naar achtergrondkenmerken zoals sekse, leeftijd, oplei-

dingsniveau, etnische herkomst of religie. Alle relevante achtergrondkenmerken zijn voldoende 

aanwezig in de steekproef om de analyses uit te kunnen voeren.  

Resultaten  

Discriminatie 

In hoeverre voelen jongeren uit de regio Utrecht zich gediscrimineerd, hoe vaak, en om 
welke reden? We gaan eerst in op de oorzaken en frequentie van discriminatie. Daarbij 
kijken we naar relevante verschillen tussen subgroepen. Vervolgens beschrijven we 
voor verschillende locaties (school/horeca/buurt/sportclub/jongerencentrum/werk/
stage) in hoeverre jongeren zich daar wel eens gediscrimineerd voelen en waarom, wie 
de daders zijn en wat de negatieve gevolgen zijn voor de slachtoffers. Tot slot besteden 
we specifieke aandacht aan de meldingsbereidheid van slachtoffers van discriminatie. 
In hoeverre melden jongeren discriminatie? En zo ja, waar melden jongeren dit? Zo nee, 
waarom niet? En in hoeverre zijn jongeren op de hoogte waar ze discriminatie kunnen 
melden? 

Conclusies discriminatie 

• Een op de drie jongeren voelt zich wel eens gediscrimineerd. Gevoelens van 
discriminatie komen voor bij alle bevolkingsgroepen, maar vaker bij moslim-
jongeren. De oorzaken die jongeren hiervoor aanwijzen zijn zeer uiteenlopend.  
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• Daders van discriminatie zijn in de meeste gevallen andere jongeren. Discrimi-
natie door volwassenen (docenten, winkeliers, leidinggevenden et cetera) komt 
wel voor, maar veel minder vaak dan discriminatie tussen jongeren onderling. 

• Jongeren die vermelden dat ze worden gediscrimineerd zeggen in meer dan de 
helft van de gevallen dat ze hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden. Maar 
we moeten ook constateren dat de andere helft hiervan dus wel gevolgen onder-
vindt. Vaak is dat boosheid of een gevoel van verdriet. Ook presteren sommige 
jongeren minder goed op hun stage, school of sportclub, of overwegen zij zelfs 
om met hun opleiding of sport te stoppen. 

• Veel jongeren die discriminatie hebben ervaren, zeggen dit wel eens niet te 
melden terwijl zij dat wel zouden willen. Discriminatie in de buurt, horeca en 
op het werk wordt zelden gemeld. 

• Discriminatie op de sportclub wordt relatief vaak gemeld. 

• De mate waarin jongeren die een melding van discriminatie hebben gedaan, 
tevreden zijn over de actie die na hun melding is ondernomen, varieert per 
locatie. Meldingen gedaan op het werk worden in de ervaring van jongeren beter 
afgehandeld dan meldingen in de buurt, horeca of in het jongerencentrum. 

• De meest genoemde redenen om discriminatie niet te melden is dat jongeren 
denken dat dit toch niet helpt, of dat de melding niet serieus zal worden genomen. 
De reden ‘ik weet niet waar of hoe te melden’ wordt relatief vaak genoemd bij 
discriminatie in de buurt. 

• Veel jongeren zijn er niet mee bekend waar en hoe je discriminatie kunt melden. 
De politie blijkt nog het meest bekend te zijn bij jongeren als het gaat om plekken 
waar zij discriminatie kunnen melden. Andere meldingskanalen zijn voor-
alsnog veel minder bekend bij de jongeren uit de regio Utrecht.  

• De overgrote meerderheid van de jongeren zegt discriminatie, om welke reden 
dan ook, (heel) slecht te vinden.  

Oorzaken en frequentie van discriminatie2  
Een op de drie jongeren uit de provincie Utrecht voelt zich wel eens gediscrimineerd. De 
oorzaken die jongeren hiervoor aanwijzen zijn zeer uiteenlopend. Van alle allochtone 
jongeren met een niet-westerse achtergrond voelt 40 procent zich wel eens gediscri-
mineerd vanwege zijn of haar huidskleur, land van herkomst of culturele achtergrond. 
Hierbij zien we verschillen naar etnische herkomst. Meer dan de helft van de Marok-
kaanse jongeren en jongeren met een Surinaamse achtergrond voelt zich wel eens gedis-
crimineerd om deze redenen. Bij jongeren met een Turkse of ‘overige’ niet-westerse 
allochtonen geldt dit voor achtereenvolgens 40 procent en 30 procent van de jongeren. 

• Een op de negen jongeren in de regio Utrecht zegt wel eens gediscrimineerd te 
worden vanwege zijn of haar religie. Zowel islamitische jongeren als (in mindere 
mate) christelijke jongeren voelen zich wel eens gediscrimineerd vanwege hun 
geloof: 42 procent (moslimjongeren) dan wel 18 procent (christelijke jongeren).  

• Bij discriminatie vanwege religie valt op dat Marokkaanse jongeren vaker hun 
geloof als reden noemen waarom zij zich gediscrimineerd voelen dan jongeren 
met een andere etnische herkomst, inclusief Turkse jongeren. Van de Marok-
kaanse jongeren voelt bijna de helft zich wel eens gediscrimineerd om deze 
reden en bij de Turkse jongeren is dat iets meer dan een derde. 

• Eveneens een op de negen jongeren voelt zich wel eens gediscrimineerd vanwege 
zijn of haar sekse. Meisjes voelen zich vaker om die reden gediscrimineerd dan 
jongens. Hoe ouder de jongeren zijn, hoe vaker zij zich vanwege deze reden 
gediscrimineerd voelen. Ter illustratie: 18 procent van de 23-jarigen tegenover 

2 De percentages jongeren die worden genoemd per oorzaak van discriminatie hebben betrekking op de totale populatie 
van 2701 jongeren, en dus niet op alleen de jongeren die zich wel eens gediscrimineerd voelen. 
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4 procent van de 14-jarigen voelt zich wel eens gediscrimineerd vanwege zijn of 
haar sekse. 

• Ongeveer een op de dertig jongeren voelt zich wel eens gediscrimineerd vanwege 
zijn of haar seksuele voorkeur.  

• Een op de twaalf jongeren voelt zich wel eens gediscrimineerd vanwege zijn of 
haar woonplaats.  

• Een op de twaalf jongeren voelt zich om andere redenen dan hierboven genoemd 
wel eens gediscrimineerd. In de meeste gevallen gaat het daarbij om uiterlijke 
kenmerken als overgewicht, haarkleur of een andere kledingstijl dan leeftijds-
genoten. 

Ervaren discriminatie per locatie 

• Jongeren ervaren discriminatie hoofdzakelijk op school, in het uitgaansleven, in 
de eigen buurt of op het werk.  

• 19% van alle jongeren voelt zich op school wel eens gediscrimineerd; 

• 12% van alle jongeren voelt zich in het uitgaansleven wel eens gediscrimineerd; 

• 11% van alle jongeren voelt zich in de eigen buurt wel eens gediscrimineerd; 

•  7% van alle jongeren voelt zich op het werk wel eens gediscrimineerd. 

• Een andere manier om te bekijken hoeveel jongeren discriminatie ervaren op 
bepaalde locaties is door vast te stellen hoeveel jongeren die naar school gaan, 
of die naar een jongerencentrum gaan, zich wel eens gediscrimineerd voelen op 
deze locatie. Immers, lang niet alle jongeren bezoeken jongerencentra. Op deze 
wijze geanalyseerd blijkt dat op het werk relatief gezien de meeste discriminatie 
voorkomt. Een derde van de werkende jongeren heeft op zijn of haar werk wel 
eens te maken met discriminatie. Ook in de jongerencentra (23%) en op school 
(21%) wordt relatief veel discriminatie door jongeren ervaren. In vergelijking 

met andere locaties ervaren jongeren op sportverenigingen betrekkelijk weinig 
discriminatie (10%). 

Vormen van discriminatie 

• De vormen van discriminatie waarvan jongeren volgens eigen zeggen het meest 
slachtoffer zijn, zijn het maken van discriminerende opmerkingen en een onge-
lijkwaardige behandeling. In mindere mate worden ook pesten, contactvermij-
ding en negeren gerapporteerd. Agressief gedrag (bedreigingen, schoppen of 
slaan, vernielingen van eigendommen) komt veel minder vaak voor, behalve bij 
het sporten. 

Daders van discriminatie 

Per locatie is er een sterke variatie van de genoemde veroorzakers van gevoelens van 
discriminatie. 

• In de buurt ervaren jongeren vooral discriminatie door andere jongeren, en in 
mindere mate door volwassen buurtbewoners. Discriminatie door professio-
nals of winkeliers wordt veel minder vaak gerapporteerd. 

• Jongeren die zich wel eens gediscrimineerd voelen op school geven aan dat dit 
voor het overgrote deel gebeurt door medeleerlingen. Docenten worden in dit 
verband veel minder vaak genoemd. 

• Op de stage ervaren jongeren vooral discriminatie door collega’s, en in mindere 
mate door stagebegeleider en leidinggevende. 

• Op het werk zeggen jongeren te worden gediscrimineerd in ongeveer gelijke 
mate door collega’s en leidinggevenden, en slechts in iets mindere mate door 
klanten of opdrachtgevers. 
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• Op de sportvereniging ervaren jongeren discriminatie door zowel tegenstan-
ders als teamgenoten. In mindere mate noemen jongeren ook clubgenoten uit 
andere teams, scheidsrechters en de trainer. 

• In het jongerencentrum vindt discriminatie vooral plaats tussen jongeren 
onderling. Maar toch noemt een aanzienlijke minderheid van de jongeren in dit 
verband ook de begeleiders in de jongerencentra. 

• In het uitgaansleven, ten slotte, ervaren jongeren discriminatie vooral door 
andere jongeren die klant/bezoeker zijn in horecagelegenheden, en in mindere 
mate door portier of barpersoneel, of door volwassen klanten/bezoekers.  

Gevolgen van discriminatie 

• Meer dan de helft van de jongeren die zich wel eens gediscrimineerd voelt 
zegt hiervan geen negatieve gevolgen te ondervinden. Jongeren die aangaven 
hiervan wel gevolgen te ondervinden noemen in de meeste gevallen boosheid 
en verdriet als voornaamste gevolgen. Een veel kleiner deel van de jongeren zegt 
agressief of angstig te worden.  

• De ernst van de gevolgen van discriminatie voor jongeren blijkt te variëren per 
locatie. Jongeren die gediscrimineerd worden op hun stage ondervinden hier 
relatief het meest de negatieve gevolgen van (bang om naar stage te gaan, minder 
gemotiveerd voor stage/willen stoppen met stage, boosheid, verdriet).  

• Ook jongeren die worden gediscrimineerd in het jongerencentrum onder-
vinden hiervan relatief vaak negatieve gevolgen: boos, minder leuk om heen te 
gaan/niet meer willen gaan. 

• Jongeren die in hun buurt, op hun werk, de sportclub, in de horeca of op school 
worden gediscrimineerd gaven in meerderheid aan hiervan niet zo veel last te 
hebben. Jongeren die wel gevolgen ervaren van discriminatie noemen vooral 
(uitgesplitst naar locatie):  

• Buurt: verdrietig, boosheid, agressie, bang over staat te lopen. 

• Werk: minder gemotiveerd voor het werk, boos, verdrietig, minder goed pres-
teren. 

• Sportclub: sporten minder leuk, boos, verdrietig, niet meer sporten. 

• Horeca: boos, uitgaan minder leuk, verdrietig, mijden van bepaalde horeca-
zaken. 

• School: verdrietig, boosheid, minder gemotiveerd, minder presteren.  

Melden van discriminatie 

• Aan alle jongeren die discriminatie hebben ervaren is gevraagd of zij dit soms 
niet melden terwijl zij dat wel zouden willen. Dit wordt bevestigd door 71 
procent van deze jongeren.  

• Discriminatie in de buurt, horeca en op het werk wordt zelden gemeld. Discri-
minatie op de sportclub wordt relatief vaak gemeld. 

• Jongeren die een melding van discriminatie hebben gedaan op hun werk, zijn in 
ruime meerderheid tevreden over de actie die naar door hun melding is onder-
nomen. Een ruime meerderheid van de jongeren die een melding van discri-
minatie heeft gedaan in hun buurt, horeca of jongerencentrum, is daarentegen 
ontevreden over de ondernomen actie. 

• De meest genoemde redenen om discriminatie niet te melden is dat jongeren denken dat 

dit toch niet helpt, of dat de melding niet serieus zal worden genomen. Andere redenen 

die relatief vaak worden gegeven is dat jongeren het liever zelf oplossen, of dat het niet 

belangrijk genoeg is om te melden. In mindere mate noemen jongeren redenen als ‘ik 

weet niet waar of hoe te melden’, ‘ik weet niet zeker of het discriminatie was’ en ‘het kost te 

veel tijd of moeite of te melden’. Uitgesplitst naar locatie valt op dat in de reden ‘het is niet 

belangrijk genoeg om te melden’ vaak wordt gegeven voor discriminatie in de horeca. De 
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reden ‘ik weet niet waar of hoe te melden’ wordt relatief vaak genoemd bij discriminatie 

in de buurt. 

• Aan alle jongeren in de survey is de vraag voorgelegd in hoeverre zij ermee bekend zijn 

waar en hoe je discriminatie kunt melden. Dit is bij veel jongeren uit de steekproef niet 
bekend: 12 

• procent is hier goed bekend mee; 42 procent een beetje mee bekend en 46 
procent weet niet waar en hoe discriminatie te melden.  

• De politie blijkt het meest bekend te zijn bij jongeren als het gaat om plekken 
waar zij discriminatie kunnen melden. Een op de vier jongeren is bekend met de 
website www.discriminatie.nl als mogelijkheid tot het doen van meldingen. De 
discriminatie meld- en advieslijn en het antidiscriminatiebureau Art.1 Midden 
Nederland is bekend bij een op de zes jongeren uit de regio Utrecht. Als het gaat 
om bekendheid met de mogelijkheden voor het melden van discriminatie zijn 
er geen verschillen naar demografische factoren.  

Attitude ten opzichte van discriminatie 
• Hoe kijken de jongeren uit de provincie Utrecht aan tegen verschillende vormen 

van discriminatie (kleur, ras, religie, sekse, seksuele voorkeur)? Ruim acht op 
de tien jongeren vinden discriminatie, om welke reden dan ook, heel slecht, en 
ruim een op de tien jongeren een beetje slecht. Slechts een paar procent vindt 
discriminatie niet slecht.  

• Uit nadere analyses blijkt dat jongens iets minder negatief staan tegenover 
discriminatie dan meisjes. Zo vindt bijvoorbeeld 83 procent van de meisjes het 
heel slecht als mensen worden gediscrimineerd vanwege hun geloof, terwijl 75 
procent van de jongens dat heel slecht vindt.  

• Verder valt op dat de moslimjongeren uit de steekproef minder negatief staan 
tegenover discriminatie vanwege sekse of seksuele geaardheid dan christelijke 

jongeren of jongeren zonder geloof. Dat komt vooral doordat zij het minder 
slecht vinden als mensen worden gediscrimineerd vanwege hun sekse of 
seksuele geaardheid. Zo vindt 8 procent van de moslimjongeren het niet slecht 
als mensen worden gediscrimineerd vanwege hun sekse tegenover 2 procent van 
de christelijke jongeren en de jongeren zonder religie. Bij discriminatie vanwege 
seksuele geaardheid is dat verschil nog groter: 14 procent van de moslimjon-
geren vindt dit niet slecht tegenover 2 procent van de overige jongeren. 

Resultaten polarisatie 

Polarisatie wordt gedefinieerd als ‘de verscherping van tegenstellingen tussen groepen 
in de samenleving die resulteert of kan resulteren in toenemende spanningen tussen 
deze groepen en in segregatie langs etnische of religieuze lijnen’. Polarisatie verwijst 
nadrukkelijk naar groepen en is daarmee een ander type proces dan radicalisering, 
wat een individueel proces is. In het survey onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre er 
sprake is van polarisatie bij jongeren in de regio Utrecht. Daarbij maken we onderscheid 
in wat de jongeren denken en voelen - attitude ten opzichte van mensen met andere 
achtergronden - en gedrag. Daarbij kijken we of er verschillen zijn tussen bijvoorbeeld 
jongens en meisjes, leeftijdsgroep en jongeren met verschillende religies. Ook gaan we 
in op polarisatie op de verschillende locaties. Voor het meten van polarisatie maken 
we gebruik van meetschalen voor polarisatie en vertrouwen tussen bevolkingsgroepen 
zoals die zijn ontwikkeld door Broekhuizen en Van Wonderen (2007, 2010). 

Conclusies polarisatie 

• De meeste jongeren uit de regio Utrecht hebben een positieve houding tegen-
over mensen met andere culturele of religieuze achtergronden. Deze overwe-
gend positieve houding zien we bij zowel autochtone jongeren als westerse en 
niet-westerse allochtone jongeren.  

http://www.discriminatie.nl/
http://www.discriminatie.nl/
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• Wel vermeldt een meerderheid van de jongeren niet positief te denken over 
sommige leden van specifieke bevolkingsgroepen. De meest genoemde redenen 
hiervoor hebben betrekking op vermeend overlast gevend of crimineel gedrag 
van leden van deze bevolkingsgroepen, en op negatieve persoonlijke ervaringen 
met deze bevolkingsgroepen. In mindere mate worden andere normen en 
waarden en andere opvattingen genoemd, bijvoorbeeld over hoe meisjes en jongens 

zich moeten gedragen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gesuggereerd in het 

• publieke debat, blijkt religie niet of nauwelijks een rol te spelen bij de verhou-
dingen tussen jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen.  

• De meeste jongeren zeggen in hun vrije tijd om te gaan met jongeren uit andere 
culturen. Desalniettemin ergeren zij zich soms en/of ervaren ze soms span-
ningen met mensen uit andere culturen. Veel jongeren geven aan dat ze als 
gevolg hiervan wel eens contacten vermijden met mensen uit andere culturen. 

• Uitgesplitst naar locaties blijkt dat jongeren op sportverenigingen het meest 
harmonieus omgaan met mensen uit andere culturen. In de eigen woonbuurt 
en in de horeca is deze omgang het minst harmonieus (op deze locaties is vaker 
sprake van conflicten of het vermijden van elkaar).  

Attitude ten opzichte van mensen uit andere bevolkingsgroepen 

• De meeste jongeren uit de regio Utrecht hebben een positieve houding tegen-
over mensen met andere culturele of religieuze achtergronden. Een minderheid 
- tussen de tien en twintig procent - van de jongeren denkt overwegend negatief 
over mensen met andere culturele of religieuze achtergronden. 

• Autochtone jongeren zijn gemiddeld iets minder positief over mensen uit 
andere bevolkingsgroepen dan jongeren met een niet-westerse allochtone 
achtergrond. 

• Naast deze ‘algemene attitude’ ten aanzien van mensen met andere achter-
gronden is in de survey ook gevraagd of er specifieke bevolkingsgroepen zijn 
waar jongeren niet zo positief over denken. Dit wordt bevestigd door driekwart 
van de jongeren (32 procent helemaal eens, en 43 procent een beetje eens met de 
stelling dat er Nederland bevolkingsgroepen wonen waar men niet zo positief 
over denkt). De Marokkaanse bevolkingsgroep wordt in dit verband het meest 
genoemd, niet alleen door autochtonen maar ook door (Turkse) moslimjon-
geren en door niet-moslimjongeren met een niet-westerse allochtone achter-
grond (Surinaams, Antilliaans en overig). Jongeren geven nadrukkelijk aan 
dat ze hiermee niet de hele bevolkingsgroep bedoelen, maar veeleer sommige 
personen uit deze bevolkingsgroep. 

• Aan de jongeren die vinden dat er in Nederland bevolkingsgroepen wonen waar 
ze niet zo positief over denken, is gevraagd toe te lichten waarom. De meest 
genoemde reden (door twee op de drie van deze jongeren) is dat de jongeren 
het idee hebben dat de betreffende bevolkingsgroepen overlast of criminaliteit 
veroorzaken. Hiernaast geeft bijna de helft van de jongeren aan dat ze niet zo 
positief denken over een bepaalde bevolkingsgroep door negatieve ervaringen 
met mensen uit die betreffende groep. Andere redenen die jongeren relatief vaak 
noemen zijn ‘vanwege de normen en waarden van die groepen’ (29%) en ‘deze 
bevolkingsgroepen denken anders dan ikzelf over hoe meisjes en jongens zich 
moeten gedragen’ (22%). De oorzaak ‘Deze bevolkingsgroepen denken anders 
dan ik over seksualiteit’ wordt genoemd door tien procent van de jongeren. 
Religie als oorzaak voor jongeren om niet positief te denken over andere bevol-
kingsgroepen scoort opvallend laag, te weten slechts zes procent.  
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Polarisatie (emotie en gedrag) 

De emotionele en gedragscomponenten van polarisatie zijn gemeten met verschil-
lende vraagstellingen, waaronder ‘ervaar je wel eens spanningen met mensen uit andere 
culturen’ (emotie) en ‘vermijd je wel eens het contact met mensen uit andere culturen’ 
(gedrag).  

• De meeste jongeren geven aan in hun vrije tijd om te gaan met jongeren uit 
andere culturen.  

• Anderzijds ergert de meerderheid van de jongeren zich soms (65%) of vaak (15%) aan 

mensen uit andere culturen, ervaren de meeste jongeren wel eens spanningen met 

mensen uit andere culturen (57% soms en 13% vaak) of hebben jongeren conflicten met 

mensen uit andere culturen (43% soms en 7% vaak). Als gevolg hiervan vermijdt de helft 

van de jongeren wel eens contact met mensen uit andere culturen. 

• Verdiepende analyses laten zien dat meisjes vaker omgaan met mensen uit 
andere culturen dan jongens, minder conflicten hebben en minder vaak contact 
vermijden. Ook leeftijd en opleidingsniveau spelen hier een rol. Enerzijds: naar-
mate jongeren ouder worden onderhouden zij minder vaak positieve contacten 
met mensen uit andere culturen, en vermijden zij dit contact vaker. Anderzijds: 
hoe hoger de opleiding hoe vaker positieve contacten.  

• Opvallend is het resultaat dat Surinaamse en Antilliaanse jongeren vaker 
positieve contacten hebben over mensen uit andere culturen dan autochtone 
jongeren of jongeren van Marokkaanse of Turkse herkomst. 

Polarisatie op locaties 

De aanwezigheid van verschillende componenten van polarisatie (cognitie, emotie 
en gedrag) onder jongeren is geanalyseerd voor verschillende locaties: buurt, school, 
sportvereniging, jongerencentrum en horeca. Hierbij zijn stellingen voorgelegd over 
hoe ‘jongeren uit verschillende culturen’ over elkaar denken en met elkaar omgaan. 

• Het blijkt dat jongeren in de regio Utrecht relatief het meest harmonieus omgaan 
met mensen uit andere culturen op sportverenigingen: sport verbroedert. 

• Horecagelegenheden en de eigen woonbuurt scoren beneden gemiddeld: in het 
uitgaansleven en in de eigen woonbuurt is vaker sprake van conflicten en het 
vermijden van contact tussen jongeren uit verschillende culturen.  

Verder is de jongeren op indirecte wijze gevraagd naar eventuele spanningen tussen 
verschillende groepen (zoals tussen jongeren en volwassenen, tussen jongeren uit 
verschillende culturen of tussen mensen met verschillende religieuze achtergronden. 
Bijvoorbeeld: ‘Zijn er op jouw school wel eens spanningen of conflicten tussen mensen uit 
verschillende groepen?’ Voor de duidelijkheid merken we op dat de jongere deze span-
ningen of conflicten dus niet persoonlijk hoeft te ervaren, maar wel signaleert dat deze 
op zijn of haar school, of in zijn of haar buurt, voorkomen.  

• In horecagelegenheden blijken het meest spanningen en conflicten voor te 
komen. Bijna alle jongeren zeggen dat er in de horeca in zijn of haar gemeente 
wel eens spanningen zijn tussen jongeren met verschillende culturele achter-
gronden. In mindere mate is in de horeca sprake van spanningen tussen jongeren 
uit verschillende woonplaatsen en tussen jongeren uit verschillende wijken.  

• In buurten is volgens de meeste jongeren wel eens sprake van spanningen tussen 
jongeren uit verschillende culturen en jongeren en volwassenen. Minder vaak 
zijn er ook wel eens spanningen tussen jongeren uit verschillende wijken, tussen 
mensen met verschillende religies, en tussen jongeren die in de buurt op school 
zitten en buurtbewoners. 

• Net als in de buurt, geven de meeste jongeren ook voor hun school aan dat er wel 
eens spanningen of conflicten zijn tussen leerlingen uit verschillende culturen. 
Iets minder dan de helft van de jongeren signaleert wel eens spanningen tussen 
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leerlingen met verschillende politieke opvattingen spanningen; en tussen 
jongeren en leerkrachten met verschillende culturele achtergronden.  

• Opvallend is dat de jongeren veel minder vaak spanningen en conflicten waar-
nemen op sportverenigingen dan in buurten en op scholen. Volgens slechts één 
op de vijf jongeren die lid is van een sportclub zijn er op zijn of haar club wel eens 
spanningen of conflicten tussen sporters uit verschillende culturen. 

Resultaten voedingsbodems radicalisering 

In de survey zijn we onder jongeren nagegaan of er aspecten aanwezig zijn die, volgens 
wetenschappelijke literatuur, gerelateerd kunnen zijn aan radicaliseringsprocessen. 
Het onderliggend theoretisch kader voor deze exercitie is het conceptueel model 
voor radicaliseringsprocessen van Van den Bos, Loseman en Doosje (2009). Samen-
gevat komt het conceptueel model erop neer dat de factoren die tot radicalisering van 
jongeren kunnen leiden complex en veelvoudig zijn. Er kunnen geen directe oorzake-
lijke verbanden worden gelegd tussen demografische factoren (religieuze gezindheid, 
etnische en culturele achtergrond, sekse, opleiding en leeftijd) en radicalisering. Alleen 
kan worden begrepen waarom sommige jongeren radicaliseren, als inzichtelijk wordt 
gemaakt hoe jongeren de moderne samenleving ervaren. In het bijzonder stellen zij 
een conceptueel model voor dat ervan uitgaat dat de volgende sociaalpsychologische 
aspecten een cruciale rol spelen bij radicaliseringsprocessen: 

• Waargenomen onrechtvaardigheid. Het gevoel van onrechtvaardigheid of 
achterstelling kan de eigen persoon betreffen of de sociale groep waartoe men 
behoort. Dit betreft vaak materiële zaken (minder kansen krijgen bij vinden van 
een huis, een baan, een stageplek). Maar ook het gevoel hoe men wordt behan-
deld is belangrijk (zoals ervaren disrespect en onrechtvaardigheid).  

• Een sterke psychologische (emotionele) reactie op onzekerheden die jongeren 
in hun leven ervaren. 

• Het gevoel dat de groep waarvan de jongere deel uitmaakt (of de overtuigingen 
waar deze groep voor staat) wordt bedreigd door andere groepen.  

Hiernaast bieden attitudes van jongeren naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan 
het proces van radicalisering, informatie over het stadium van radicalisering waarin 
zij zich bevinden. Hierin kunnen de onderstaande aspecten van radicalisering worden 
onderscheiden: Legitimiteit van de Nederlandse autoriteiten; Inhoudelijke aspecten van 
radicaal gedachtegoed (de specifieke ideologische of religieuze elementen van radicali-
sering); ‘Wij-zij-denken’; Gevoelens van superioriteit over de eigen (sub)cultuur; Betrok-
kenheid en verbondenheid (of de afwezigheid daarvan) bij de Nederlandse samenleving; 
Attitude ten aanzien van radicaal gedrag.  

Waargenomen onrechtvaardigheid  

Een van de voedingsbodems voor radicalisering is ervaren onrechtvaardigheid. Jongeren 
die het gevoel hebben onrechtvaardig te worden behandeld hebben een grotere kans te 
radicaliseren dan jongeren die dat gevoel niet hebben. De resultaten laten duidelijke 
verschillen zien voor moslimjongeren ten opzichte van autochtone jongeren.  

• Van de islamitische jongeren onderschrijft 76 procent in meer of mindere mate 
dat moslims minder kansen krijgen dan anderen in Nederland. Daarnaast is 
85 procent van de moslimjongeren het in meer of mindere mate eens met de 
stelling dat moslims in Nederland worden gediscrimineerd. Van de autoch-
tone jongeren is 22 procent het enigszins of grotendeels eens met de stelling 
dat moslims meer kansen krijgen dan zijzelf. Samengevat wijst de survey uit dat 
onder de islamitische jongeren in meerderheid het gevoel heerst dat moslims 
onrechtvaardig worden behandeld.  
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Gevoelens van onzekerheid  

Een andere voedingsbodem voor radicalisering is een gevoel van onzekerheid over de 
eigen identiteit en hoe goed te leven.  

• De resultaten geven een gevarieerd beeld. Veel jongeren denken na over wie zij 
zijn. En tegelijkertijd weten de meesten van hen wat ze belangrijk vinden in hun 
leven, en voelen zij zich niet onzeker over hoe zij goed moeten leven en over hun 
toekomst in Nederland.  

• Wat betreft onzekerheid zijn de verschillen tussen autochtone jongeren en 
moslimjongeren gradueel. Jongeren met een moslimachtergrond voelen zich 
iets onzekerder over hoe ze goed moeten leven, en over hun toekomst in Neder-
land dan de jongeren met andere culturele achtergronden. Dit laatste geldt in 
sterkere mate voor Marokkaanse jongeren dan voor jongeren met een Turkse 
achtergrond.  

Ervaren groepsdreiging 

De derde voedingsbodem, ervaren groepsdreiging, is in de survey geoperationali-
seerd door de jongeren te vragen of moslims, dan wel niet moslims, andere normen 
en waarden hebben en/of worden voorgetrokken bij het verdelen van banen. Groeps-
dreiging wordt ervaren door een belangrijk deel van zowel de moslimjongeren als de 
autochtone jongeren. Deze ervaren groepsdreiging is echter groter bij moslimjongeren 
dan bij autochtone jongeren.   

Attitudes 

Legitimiteit Nederlandse autoriteiten 

• De meerderheid van de jongeren heeft vertrouwen in, en respect voor, de Neder-
landse autoriteiten.  

• Echter niet bij alle jongeren is dit respect en vertrouwen even groot. Zodra we 
analyseren wat de relatie is tussen demografische kenmerken en respect en 
vertrouwen, dan blijkt dat de legitimiteit van Nederlandse autoriteiten lager is 
bij jongeren met een laag opleidingsniveau en naarmate jongeren ouder worden.  

• Er zijn geen grote verschillen tussen moslimjongeren en niet-moslimjongeren in 
het vertrouwen in, en respect voor, de Nederlandse autoriteiten. Als we binnen 
de niet- moslimjongeren echter een onderscheid maken tussen niet-gelovigen 
en christenen, dan zien we dat religieuze jongeren (zowel moslim als christe-
lijk) meer vertrouwen en respect voor de Nederlandse autoriteiten hebben dan 
niet-gelovigen. 

Superioriteitsgevoelens  

• Twee op de drie moslimjongeren voelen zich niet superieur ten opzichte van 
mensen uit andere culturen, tegenover een derde van de moslimjongeren die 
zich in meer of mindere mate wel superieur voelt.  

• Bij autochtonen ligt deze verhouding op driekwart van de jongeren die zich niet 
superieur voelt ten opzichte van mensen uit andere culturen, en een kwart die 
zich in meer of mindere mate wel superieur voelt.  

Inhoudelijke aspecten van radicaal gedachtegoed (moslimjongeren) 
Aan moslimjongeren zijn vijf stellingen voorgelegd over hun attitude ten aanzien van 
gedachtegoed dat gerelateerd kan zijn aan moslimradicalisme.  

• De meeste moslimjongeren in onze steekproef kunnen zich helemaal of een 
beetje vinden in deze stellingen. Zo vindt de meerderheid van de moslimjon-
geren het belangrijk om moslim te zijn, en voelt men zich gekwetst als iemand 
iets slechts zegt over de islam. Een derde van de jongeren is het in meer of 
mindere mate eens met de stelling dat moslims terug moeten naar de oorspron-
kelijke wortels van de islam.  
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• De moslimjongeren is gevraagd hoe moslims volgens hen met de teksten in de 
Koran moeten omgaan. Een derde van de jongeren vindt dat er maar één inter-
pretatie van de Koran mogelijk is en hier moet elke moslim zich aan houden. 
Twee derde van de jongeren staat dus een soepeler omgang met de teksten in de 
Koran voor.  

• De moslimjongeren is ook gevraagd of ze wel eens nadenken over hoe een ideale 
samenleving eruit zou zien. Dit wordt door 71 procent van de jongeren beves-
tigd. Drie op de tien van deze jongeren denken dat hun ideale samenleving 
werkelijkheid kan worden; hiernaast denkt 41 procent van hen dat dit misschien 
kan gebeuren.  

Inhoudelijke aspecten van radicaal gedachtegoed (autochtone jongeren) 
Aan autochtone jongeren zijn vier stellingen voorgelegd over hun attitude jegens 
gedachtegoed dat gerelateerd kan zijn aan rechts-extremisme.  

• Autochtone jongeren hebben gemiddeld minder sympathie voor radicaal gedachtegoed 

dan moslimjongeren. Veel autochtone jongeren geven weliswaar aan dat het voor hen 
belangrijk is om Nederlander te zijn (45 procent, tegenover 78 procent bij moslimjon-

geren voor wie het belangrijk is om moslim te zijn), maar toch voelt slechts 10 procent 

zich persoonlijk gekwetst als iemand iets slechts zegt over Nederland (van de moslim-

jongeren voelt 54 procent zich persoonlijk gekwetst als iemand iets slechts zegt over zijn 

of haar geloof). 

Attitude ten aanzien van radicaal gedrag (moslimjongeren) 

• Moslimjongeren vinden voor het merendeel dat geweld niet geoorloofd is om 
(islamitische) idealen te bereiken. Een op de zeven moslimjongeren onder-
schrijft echter de stelling dat geweld soms de enige manier is om een ideaal 
te bereiken. Jongens blijken hier echter een stuk gevoeliger voor te zijn dan 

meisjes. Hoe ouder moslimjongeren zijn, hoe minder zij zich kunnen vinden in 
het gebruik van geweld om idealen te bereiken. 

• De moslimjongeren is gevraagd of zij volgen hoe er over de islam in Nederland 
wordt gesproken; 92 procent bevestigt dat zij deze discussie volgen. Van deze 
jongeren vindt 69 procent dat er te negatief over de islam wordt gesproken in 
Nederland. Aan de jongeren die vinden dat er te negatief over de islam wordt 
gesproken is vervolgens gevraagd wat men wil doen om dat te veranderen. De 
meeste moslimjongeren zeggen zich hiervoor vreedzaam te willen inzetten 
(petitie tekenen, in discussie gaan etc.). Ongeveer een op de acht jongeren die 
vindt dat er te negatief over de islam wordt gesproken (dat is een op de dertien 
van alle moslimjongeren) geeft aan negatieve actie niet uit te sluiten (zoals het 
eventueel gebruiken van geweld als het niet anders kan).  

• Het volgende thema betreft de vraag of moslimjongeren wel eens websites 
bezoeken waarop staat dat streng moet worden opgetreden tegen ongelovigen. 
Meer dan driekwart van de moslimjongeren uit de steekproef bezoekt dergelijke 
websites nooit, 20 procent doet dat (heel) af en toe, en 9 procent doet dat vaak 
of heel vaak. 

Attitude ten aanzien van radicaal gedrag (autochtone jongeren) 

• Ook autochtone jongeren vinden in meerderheid dat geweld niet geoorloofd 
is om idealen te bereiken. Negen procent van de autochtone jongeren vindt dit 
echter wel. 

• Bijna een kwart van de autochtone jongeren vindt dat bevolkingsgroepen die 
zich niet aanpassen aan de Nederlandse cultuur het land moeten verlaten, 
desnoods gedwongen. 

• Als we kijken naar sociale achtergrondkenmerken zien we een aantal verschillen.  

• Jongens staan minder negatief ten opzichte van rechts-radicalisme dan meisjes. 
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• Jongeren met een hoog opleidingsniveau staan negatiever ten opzichte van 
rechtsradicalisme dan jongeren met een lage opleiding. 

• Aan de autochtone jongeren is gevraagd of zij volgen hoe er over de multicul-
turele samenleving in Nederland wordt gesproken; 80 procent bevestigt dat zij 
deze discussie volgen. Van deze jongeren vindt 27 procent dat er te positief over 
de multiculturele samenleving wordt gesproken. Aan hen is vervolgens gevraagd 
wat men wil doen om dat te veranderen. De autochtone jongeren geven aan 
zich hiervoor vreedzaam te willen inzetten (petitie tekenen, in discussie gaan). 
Ongeveer een op de twintig jongeren die vinden dat er te positief over de multi-
culturele samenleving wordt gesproken, zegt negatieve actie niet uit te sluiten 
(zoals geweld gebruiken als het niet anders kan).  

• Aan de autochtone jongeren is de vraag voorgelegd of ze wel eens websites 
bezoeken waarop staat dat streng moet worden opgetreden tegen mensen die 
niet van Nederlandse afkomst zijn. 

• 83 procent van de autochtone jongeren bezoekt dergelijke websites nooit, 9 
procent doet dat (heel) af en toen en 1 procent doet dat vaak of heel vaak. 

Resultaten radicalisering bij jongeren in vergelijkend perspectief 
Uit de hiervoor beschreven resultaten van de jongeren survey blijkt dat voedingsbo-
dems voor radicalisering zoals waargenomen onrechtvaardigheid en ervaren groeps-
dreiging aanwezig zijn bij vooral een deel van de moslimjongeren. Tevens zijn er bij 
sommige van deze jongeren positieve attitudes ten aanzien van denkbeelden die aan 
processen van radicalisering kunnen worden gerelateerd (zoals zich superieur voelen 
ten opzichte van anderen, positief oordeel over inhoudelijke aspecten van radicale 
gedachtegoeden). Dit zegt op zichzelf echter weinig als het gaat om de vraag hoeveel 
jongeren zijn geradicaliseerd.   

Resultaten radicalisering bij jongeren in vergelijkend perspectief 
Wat kunnen we wel zeggen op grond van de scores in de jongeren survey op voedingsbo-
dems voor radicalisering, en attitudes ten aanzien van radicale denkbeelden, in verge-
lijkend perspectief? De resultaten van de jongerensurvey zijn betrekkelijk uniek. In 
Nederland zijn de onderzoeken van Van den Bos, Loseman en Doosje (2009), Slootman 
en Tillie (2006) en Roux, Van Stiphout en Tillie (2010) de weinige studies die wat betreft 
indicatoren en omvang vergelijkbaar zijn met de survey. Dit maakt dit type onderzoek 
feitelijk pionierend en verkennend. In de jongeren survey is gestreefd naar voldoende 
representatie van groepen in de steekproef naar achtergrondkenmerken zoals sekse, 
leeftijd, opleidingsniveau, etnische herkomst of religie. Wij zijn van mening dat de 
resultaten van de jongeren survey hierdoor niet alleen zeggingskracht hebben voor de 
regio Utrecht, maar ook voor Nederland als geheel. 

Bij gebrek aan geobjectiveerde vergelijkingsstandaards is het moeilijk, zo niet onmoge-
lijk, om aan te geven hoeveel jongeren in onze survey ‘geradicaliseerd zijn’. Wat zegt het 
als 9 procent van de autochtone jongeren meent dat geweld soms de enige manier is om 
een ideaal te bereiken? Of dat een op de acht moslimjongeren die vindt dat er te nega-
tief over de islam wordt gesproken (dat is een op de dertien van alle moslimjongeren) 
negatieve actie niet uit wil sluiten (zoals het eventueel gebruiken van geweld als het niet 
anders kan)? Of dit hoge of lage percentages zijn is input voor nader onderzoek en voor 
maatschappelijk debat. In de eerste plaats gaat het hier om attitudes en gedragsintenties. 
Dat is iets heel anders dan het daadwerkelijke agressie. De vraag is dan: onder welke 
omstandigheden kunnen attitudes en gedragsintenties leiden tot daadwerkelijk geweld.  

Bovendien is het woord ‘geweld’ een rijkgeschakeerd begrip met een groot aantal 
gradaties. We hebben niet onderzocht wat jongeren precies verstaan onder ‘het even-
tueel gebruiken van geweld als het niet anders kan’. Bedoelt men hier het uitdelen van 
een klap als een klasgenoot negatief over de islam praat? Of denkt men aan het soort 
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agressie zoals elk weekend voorkomt in het uitgaansleven tussen jongeren? Aldus gere-
deneerd zijn de percentages jongeren die een positieve attitude hebben naar geweld niet 
bijzonder hoog. We kunnen echter niet uitsluiten dat er ook jongeren in de survey zijn 
die wel degelijk denken in termen van de rellen die er zijn geweest in Londen, of acties 
zoals gepleegd door Mohamed B. Of, en in welke mate dit het geval is, kunnen we op 
basis van de jongeren survey echter niet zeggen. 

In het algemeen kunnen we stellen dat de scores die we in de survey hebben gevonden, 
vergelijkbaar zijn met de scores op overeenkomstige items in het onderzoek van Van 
den Bos, Loseman en Doosje. Van den Bos et al. en Roux et al. trekken geen harde 
conclusies over de vraag hoeveel jongeren zijn geradicaliseerd. Van den Bos et al. stellen 
in de eerste plaats de relaties vast tussen de verschillende aspecten die een rol spelen bij 
radicaliseringprocessen. En uit het onderzoek van Roux et al. is een van de hoofdcon-
clusies dat 8 procent van alle moslims in Nederland streng orthodox is. Maar orthodox 
is nog niet radicaal. Wel stijgt de gevoeligheid voor radicalisme en extremisme met de 
mate van religieuze orthodoxie. 

Slootman en Tillie (2006) hebben onderzoek uitgevoerd naar potentiële radicaliseringsprocessen 

onder Amsterdamse moslims. Het onderzoek richtte zich vooral op de fase voor radicalisering, 

dat wil zeggen op de aanwezigheid van opvattingen en denkbeelden bij moslims die tot radica-

lisering kunnen leiden. Slootman en Tillie benadrukken dat op basis van hun onderzoek geen 

uitspraken kunnen worden gedaan over het aantal moslims dat ‘radicaal’ is. Wel stellen Slootman 

en Tillie dat mensen met bepaalde opvattingen en denkbeelden meer ontvankelijk zijn voor radi-

calisering, omdat het radicale gedachtegoed bij deze opvattingen aansluit en bij deze mensen 

gemakkelijker gehoor zou kunnen vinden dan bij anderen. Daarom beschouwen ze deze over-

tuigingen als ‘aangrijpingspunten’ of ‘noodzakelijke (maar niet voldoende)’ voorwaarden voor 

radicalisering.  

Slootman en Tillie zien radicalisering als een proces van de-legitimatie, beginnende met onvrede 

en wantrouwen, vanuit een orthodoxe, salafistische ideologie. Twee kenmerken vormen de basis 

ingrediënten voor een radicaalislamitisch gedachtegoed: een orthodoxe geloofsinvulling en de 

overtuiging dat er door de politiek en in de maatschappij onrechtvaardig wordt omgegaan met 

moslims en dat de islam daardoor bedreigd wordt (politieke dimensie). Moslims die deze religi-

euze en politieke denkbeelden combineren hebben een verhoogde kans om te radicaliseren. Hoe 

hoger men scoort op de combinatie van de religieuze en politieke dimensie, hoe groter de kans 

dat men radicaliseert. 2% van de Amsterdamse moslims scoort volgens Slootman en Tillie hoog 

op zowel de religieuze en politieke dimensie. Zij zijn niet radicaal, maar in potentie het meest 

ontvankelijk voor radicalisering.  

Ontvankelijkheid voor radicalisering onder moslims  
Omdat wij de betreffende vragen van Slootman en Tillie op grond waarvan zij tot hun 
schatting komen hebben opgenomen in onze survey, kunnen wij deze schatting op 
grond van onze data eveneens maken, en vervolgens vergelijken.  

• Wij hebben de resultaten voor de vragen over ‘orthodoxe geloofsopvattingen’ en 
‘islam als strijdpunt’ uit het onderzoek van Slootman en Tillie uit 2006 afgezet 
tegen de resultaten van de jongerensurvey uit 2011. In het onderzoek uit 2006 
blijkt een kwart van de moslims, 24 procent, beide overtuigingen te combineren; 
bij hen is zowel een zekere mate van orthodoxie aanwezig als het gevoel dat 
de islam een politiek strijdpunt is. Eveneens een kwart heeft geen van beide 
overtuigingen. De andere helft heeft of religieuze denkbeelden of het gevoel dat 
de islam een politiek strijdpunt is, maar niet beide. Uitgesplitst naar leeftijds-
groepen zien we in 2006 dat hoe jonger de leeftijdsgroep van de moslims, hoe 
vaker men zowel orthodoxie als het gevoel dat de islam een politiek strijdpunt 
is, combineert. 
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• In de jongerensurvey blijkt 43 procent van de moslimjongeren beide over-
tuigingen te combineren. 12 procent heeft geen van beide overtuigingen. 45 
procent heeft of religieuze denkbeelden of het gevoel dat de islam een politiek 
strijdpunt is, maar niet beide. Als we de cijfers van de jongerensurvey uit 2011 
vergelijken met de leeftijdsgroepen 16-18 jaar en 19-34 jaar uit het onderzoek 
uit 2006, dan zien we geringe verschillen: 43 procent van de moslimjongeren 
uit de jongerensurvey combineert beide overtuigingen, tegenover 37 procent 
van de 16 tot18-jarigen en 35 procent van de 19 tot 34-jarigen in het onderzoek 
van Slootman en Tillie. Wel zien we een iets forser verschil voor wat betreft het 
aantal moslimjongeren dat niet orthodox is maar wel het gevoel heeft dat de 
islam een politiek strijdpunt is. In 2011 zit 20% van de jongeren in deze cate-
gorie, tegenover ongeveer 12% van de 16 tot 34-jarigen in het onderzoek van 
Slootman en Tillie.  

Aandachtspunten en aanbevelingen 

De resultaten van de survey geven ons inziens aanleiding tot de volgende aandachts-
punten en aanbevelingen. 

Discriminatie 

• De meeste jongeren die discriminatie hebben ervaren geven aan dat ze dit wel 
eens niet melden terwijl ze dit wel zouden willen. Vooral discriminatie in de 
buurt, in de horeca, op het werk, op school en op de stage worden weinig gemeld. 
De meest genoemde reden om niet te melden is dat jongeren denken dat melden 
niet helpt of dat de melding niet serieus wordt genomen. Maar er is ook sprake 
van grote onbekendheid bij veel jongeren waar en hoe ze discriminatie kunnen 
melden (slechts een op de acht jongeren is hiermee goed bekend). De website 
www.discriminatie.nl, de meld- en advieslijn en het antidiscriminatiebureau 
zijn bij de meeste jongeren onbekend. Onze aanbeveling is om de bekendheid 
van deze meldingskanalen bij jongeren te vergroten, indien mogelijk gedifferen-
tieerd naar de verschillende locaties (‘melden van discriminatie in de horeca’, 
‘melden van discriminatie op je sportvereniging’ etc.).  

• Voor jongerencentra geldt dat relatief veel jongeren die wel eens een jongeren-
centrum bezoeken, aangeven daar discriminatie te ervaren. Bovendien is een 
ruime meerderheid van de jongeren die een melding heeft gedaan van discrimi-
natie in het jongerencentrum, ontevreden over de ondernomen actie. Ook ten 
aanzien van meldingen van discriminatie op de sportclub, in de horeca en in de 
buurt is de meerderheid van de jongeren niet tevreden over wat er naar aanlei-
ding van de meldingen is gedaan. Hier is dus nadrukkelijk verbetering mogelijk. 

• De ernst van de gevolgen van discriminatie varieert per locatie. Jongeren die 
worden gediscrimineerd in het jongerencentrum en op de stage ondervinden 
hier relatief het meest negatieve gevolgen van (zoals boosheid, verdriet, minder 
gemotiveerd zijn of willen stoppen met stage, niet meer naar het jongerencen-
trum willen gaan). Het vergroten van de meldingsbereidheid en de mogelijk-
heden om te kunnen melden evenals het stimuleren van een goede afhande-
ling van meldingen van discriminatie op de locaties stage en jongerencentrum, 
verdient (ook) om deze redenen extra aandacht.  

• Aangezien de gevolgen van discriminatie voor de slachtoffers ingrijpend kunnen 
zijn, zouden daders van discriminatie (meer) bewust moeten worden gemaakt 
van de effecten van hun gedrag. De focus kan hierbij liggen op jongeren, omdat 
de daders van discriminatie in de meeste gevallen andere jongeren zijn.  

• Discriminatie in de eigen buurt wordt door allochtone en autochtone jongeren 
in ongeveer gelijke mate ervaren. Het feit dat relatief veel autochtone jongeren 
zich gediscrimineerd voelen in de eigen wijk is een interessante bevinding. 
Nader onderzoek zou moeten uitwijzen wat hiervan de oorzaken zijn. 

• Bij discriminatie naar religie valt op dat behalve islamitische jongeren ook een 
deel van de christelijke jongeren zich wel eens gediscrimineerd voelt op basis 
van hun geloof. Hoe en waar deze jongeren zich door hun religie gediscrimi-
neerd voelen, kan worden onderzocht in nadere analyses op de data en door 
aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van focusgroepen. 

http://www.discriminatie.nl/
http://www.discriminatie.nl/
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Polarisatie 
De meest genoemde redenen waarom jongeren niet positief denken over leden van 
specifieke bevolkingsgroepen hebben betrekking op vermeend overlast gevend of crimi-
neel gedrag van leden van deze bevolkingsgroepen, en op negatieve persoonlijke erva-
ringen met deze bevolkingsgroepen. In dit verband worden andere normen en waarden 
en een andere religie (veel) minder vaak genoemd. Als optimistische gevolgtrekking 
hiervan kan worden gesteld dat negatieve beeldvorming en polarisatie ten aanzien van 
bepaalde bevolkingsgroepen voor een belangrijk (zo niet het belangrijkste) deel niet 
zijn oorsprong vindt in (moeilijk te doorbreken) intolerantie tegenover afwijkende 
culturen en religies. Het lijkt eerder te worden veroorzaakt door als overlast gevend of 
intimiderend ervaren gedrag en (jeugd)criminaliteit; en daarmee is het beïnvloedbaar 
door beleid. Beleid om overlast te verminderen zou in potentie ook resultaten moeten 
boeken op negatieve beeldvorming en polarisatie. 

• Sport verbroedert. Jongeren blijken op sportverenigingen het meest harmo-
nieus om te gaan met mensen uit andere culturen. Door sport leren jongeren 
samen te werken in teams, leren ze elkaar kennen en aan hetzelfde doel te 
werken. Deze bevinding sluit aan bij de aanbevelingen in het SCP-rapport Inter-
venties voor integratie (2007). Hierin wordt gesteld dat activiteiten zoals samen 
sporten, die culturele scheidslijnen overstijgen en juist niet de nadruk leggen 
op (overbruggen van) verschillen in geloof en cultuur, vaak goed werken. Sport 
als middel tot verbinden, talentontwikkeling, discipline. Het lidmaatschap van 
een sportvereniging is voor veel allochtone jongeren vaak een drempel. Een 
lokale overheid of organisatie kan bevorderen dat ook naast de sportvereniging 
samenbindende, etniciteit overstijgende (sport)activiteiten duurzaam worden 
opgezet, zoals bijvoorbeeld een zaalvoetbalcompetitie tussen kinderen uit 
verschillende wijken (in plaats van een toernooi) of begeleide sport en spelacti-
viteiten op vaste tijdstippen en locaties in de wijken. 

• Polarisatie blijkt niet (alleen) een kwestie te zijn van autochtonen versus alloch-
tonen, maar ook tussen jongeren uit verschillende allochtone bevolkings-
groepen. Dit betreft een tot dusverre nog betrekkelijk weinig onderzocht feno-
meen, dat naar onze mening verder verkend dient te worden om polarisatie bij 
jongeren goed te kunnen begrijpen en om effectief beleid te kunnen vormgeven. 

• Het zou beleidsmatig interessant kunnen zijn om meer te weten over de aard 
en eigenschappen van jongeren die hoog scoren op polarisatie naar andere 
bevolkingsgroepen. Wat zijn dit precies voor jongeren, wat zijn hun profielen, 
kloppen de gangbare aannames hierover of kunnen we andere conclusies 
trekken? Aangezien de survey een unieke verzameling van gegevens bevat, 
kunnen aanvullende geavanceerde statistische analyses op de dataset van de 
survey hierin meer informatie verschaffen. De inzichten van de analyses kunnen 
worden verdiept door hierover met jongeren in gesprek te gaan in focusgroepen 
of interviews. 

Radicalisering 

• Het zou beleidsmatig interessant kunnen zijn om meer te weten over de aard 
en eigenschappen van jongeren die hoog scoren op attitudes ten opzichte van 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan het proces van radicalisering. Wat zijn dit 
precies voor jongeren, wat zijn hun profielen, kloppen de gangbare aannames 
hierover of kunnen we andere conclusies trekken?  

• ‘Geweld’ is een rijkgeschakeerd begrip met een groot aantal gradaties in aard en 
ernst. Wij bevelen een verdiepingsslag aan om door middel van gesprekken met 
jongeren zo goed mogelijk te kunnen begrijpen wat jongeren precies verstaan 
onder ‘geweld’.  
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1 Inleiding

Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de 26 gemeenten 
van de regio Utrecht, het Openbaar Ministerie en de Politie Utrecht. Onderdeel van de 
regionale veiligheidsstrategie is het thema ‘ongelijkwaardigheid’. Begrippen die ‘onge-
lijkwaardigheid’ reflecteren zijn discriminatie, polarisatie en radicalisering. 

Het Regionaal College is in juli 2010 akkoord gegaan met een regionaal verkennend 
onderzoek naar discriminatie, polarisatie en radicalisering in de regio Utrecht. Hoofd-
doel van het verkennend onderzoek is meer inzicht krijgen in de vormen, de mate en de 
locaties van discriminatie, polarisatie en radicalisering. Het onderzoek wordt gefinan-
cierd met behulp van een decentralisatie-uitkering die is ontvangen van het Ministerie 
van BZK in het kader van het Landelijk Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-
2011. Het verkennend onderzoek wordt gecoördineerd door het Bureau RVS en bestaat 
uit verschillende vormen / methoden van onderzoek. Een van de onderzoeksvormen 
is een survey onder jongeren over hun attitudes over en ervaringen met discriminatie, 
polarisatie en radicalisering. Dit rapport presenteert de resultaten van het survey-on-
derzoek. 

1.1 Aanleiding en relevantie van het onderzoek 
Ongelijkwaardigheid is iets anders dan ongelijkheid. Ongelijkheid verwijst naar 
verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld op grond van sekse, ras, seksuele geaardheid, 
leeftijd, culturele afkomst en dergelijke. Ongelijkwaardigheid gaat vooral over de waar-
dering van die verschillen en kan worden gedefinieerd als ongewenste ongelijkheid. Een 
kernmechanisme in dit verband is het gevoel van sociale uitsluiting of achterstelling 
bij (groepen) mensen, zowel sociaaleconomisch als sociaal cultureel, evenals ervaren 
discriminatie en het gevoel minder kansen te krijgen in deze samenleving. Bijvoorbeeld, 
de dominante cultuur in (werk)organisaties werpt belemmeringen op voor mensen uit 
bepaalde minderheidsgroeperingen. Ongelijkwaardigheid, in de zin van aantasting 

van de gelijkwaardigheid, vergroot de kans op onveiligheid, overlast, criminaliteit en 
polarisering. Door de verscherping van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen in de 
samenleving neemt de sociale cohesie af en kunnen er spanningen en zelfs conflicten 
tussen (groepen) mensen ontstaan.  

Het thema ‘ongelijkwaardigheid’ is een van de speerpunten van de regionale veilig-
heidsstrategie. Begrippen die dit representeren zijn discriminatie, polarisatie en radi-
calisering.  

1.2 Afbakening begrippen: radicalisering, polarisatie en 
discriminatie 

Om de mate van discriminatie, polarisering en radicalisering in de regio Utrecht goed 
te kunnen beschrijven is het belangrijk om eerst het begrip helder af te bakenen. In deze 
paragraaf geven we beknopt uitleg over de drie begrippen. We beschrijven daarbij ook 
beknopt hoe deze concepten zijn gemeten in de survey. 

Discriminatie  
Discriminatie wordt gedefinieerd als het opzettelijk ongelijk behandelen van (groepen) 
mensen op grond van ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele geaardheid of 
lichamelijke, psychische verstandelijke handicap. In de survey zijn vragen gesteld 
over de oorzaken en locaties van discriminatie. Met oorzaken bedoelen we redenen 
waarom jongeren gediscrimineerd, zoals huidskleur, culturele achtergrond, religie, 
sekse of seksuele geaardheid. Locaties waar discriminatie kan voorkomen zijn bijvoor-
beeld de eigen buurt, de school, de werkomgeving, de sportclub of het uitgaansleven. 
Per oorzaak van discriminatie hebben we vragen gesteld over de aard van de discrimi-
natie, wie de daders zijn, welke negatieve gevolgen de jongeren ervaren en in hoeverre 
jongeren eventuele klachten, ervaringen of signalen van discriminatie melden, en of 
de jongeren weten hoe en waar ze dat kunnen melden. Tot slot is gevraagd naar de atti-
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tudes van de jongeren ten aanzien van discriminatie. Wat vinden zij ervan als mensen 
worden gediscrimineerd vanwege hun huidskleur/culturele achtergrond, religie, sekse 
of seksuele geaardheid?   

Polarisatie 
In het Actieplan polarisatie en radicalisering wordt polarisatie gedefinieerd als ‘de 
verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die resulteert of kan 
resulteren in toenemende spanningen tussen deze groepen en in segregatie langs etni-
sche of religieuze lijnen’. Polarisatie verwijst nadrukkelijk naar groepen en is daarmee 
een ander type proces dan radicalisering, dat een individueel proces is. Polarisatie kent 
meerdere aspecten die als verschijningsvormen binnen het proces kunnen worden 
opgevat (Van Wonderen, 2008; BZK Trendanalyse polarisatie en radicalisering, 2009). 
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen cognitieve, emotionele en gedragsma-
tige aspecten van polarisatie. Cognitie is kennis, in dit geval kennis over bevolkings-
groepen en over verschillen tussen bevolkingsgroepen. Dit houdt in dat individuen 
andere etnische groepen associëren met bepaalde kenmerken evenals dat zij vinden op 
deze kenmerken te verschillen van deze groepen. Attributie van kenmerken aan etni-
sche groepen gaat doorgaans gepaard met negatieve emoties ten opzichte van (leden 
van) die groepen. Zoals irritatie, frustratie, vervreemding. Dit kan eventueel leiden tot 
‘spanningen’ of gevoelens van angst of bedreiging. Ten slotte kan polarisatie zichtbaar 
worden door gedrag. Zoals vermijden, stigmatiseren, beledigen (schelden) en pesten. 

Wat is bekend over de oorzaken van polarisatie tussen bevolkingsgroepen? Broekhuizen 
en Van Wonderen (2010) identificeren in een overzichtsstudie risicofactoren die een rol 
kunnen spelen bij het ontstaan van polarisatie. Wij noemen hier enkele van deze risi-
cofactoren; voor referenties naar theorieën en studies verwijzen we naar de uitgebreide 
literatuurstudie van Broekhuizen en Van Wonderen. Naast onder meer sociaalecono-
mische omstandigheden en opleiding blijkt de etnische diversiteit binnen de sociale 

context (werk, school, buurt) relevant te zijn. Uit contact-, conflict- en constricttheorie, 
evenals uit de sociale identificatie theorie, is af te leiden dat grotere etnische diversiteit 
de kans op polarisatie zowel kan vergroten als verkleinen. Het resultaat van diversi-
teit op polarisatie is afhankelijk van de omstandigheden waaronder contacten binnen 
de sociale context plaatsvinden. Bij ongunstige omstandigheden (bv. als er geen over-
eenstemmende opvattingen zijn over hoe je met elkaar omgaat en omtrent normatieve 
en ethische kwesties) kunnen contacten tussen bevolkingsgroepen juist bijdragen aan 
polarisatie. Contactfrequentie speelt hierbij een rol; zeker als contacten vrijblijvend of 
eenmalig zijn, lijken ze verschillen eerder te accentueren dan te overbruggen. Andere 
belangrijke risicofactoren / voedingsbodems voor polarisatie zijn onder meer ervaren 
overlast en criminaliteit, zijn ervaren discriminatie, krenking, maatschappelijk onbe-
hagen, psychologische kenmerken (zelfbeeld, controle). 

Polarisatie kent zoals eerder gesteld meerdere aspecten, waarbij onderscheid kan 
worden gemaakt tussen cognitie, emotie en gedrag. Zowel de cognitieve als emoti-
onele componenten3 als gedrag4 worden gemeten in de survey. Voor het meten van 
polarisatie maken we gebruik van meetschalen voor polarisatie en vertrouwen tussen 
bevolkingsgroepen zoals die zijn ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut, de Vrije 
Universiteit Faculteit Sociale Wetenschappen en de dienst Onderzoek en Statistiek van 
de gemeente Amsterdam (Van Wonderen en Boutellier, 2007) en gevalideerd door 
Broekhuizen en Van Wonderen (2010). In de survey hebben we vragen opgenomen 
over aard, omvang en oorzaken van polarisatie op verschillende ontmoetingsplaatsen 
van jongeren zoals scholen, sportverenigingen, de buurt en horeca.  

3 Wij-zij-denken, positieve en negatieve opvattingen over elkaar.  

4 Wel of niet met elkaar omgaan, positieve of negatieve bejegening van elkaar, pesten etc. 
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Radicalisering 
In het Landelijk Actieplan (2007) wordt radicalisering gedefinieerd als ‘het actief 
nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, 
die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van de democratische rechts-
orde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes die afbreuk kunnen 
doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde’. 

Personen die vatbaar zijn voor processen van radicalisering zijn voornamelijk jongeren 
en jongvolwassenen. Het betreft overwegend jongens en mannen, maar een minder-
heid van personen die radicaliseren zijn vrouwen. Islamitische radicalisering komt rela-
tief vaak voor onder jongeren die op zoek zijn naar zingeving, of naar binding/erken-
ning van de groep (sociaal-cultureel). Een veel voorkomende dimensie bij islamitische 
radicalisering is het politieke aspect, ervaren onrecht en onderdrukking jegens henzelf 
of moslims in binnen- en buitenland. Internationale conflicten waar Moslims bij zijn 
betrokken, kunnen werken als katalysator voor processen van radicalisering. Het gaat 
bij radicalisering niet om de jongeren die op straat voor problemen zorgen, en het 
gaat niet om armoede of taalachterstanden. Hoogopgeleide jongeren die gefrustreerd 
worden in hun ontwikkeling en ambities zijn het meest vatbaar voor radicalisering. 
Hiernaast moeten we natuurlijk ook vaststellen dat 99 procent van deze jongeren niet 
radicaliseren. Rechts-extremisme komt vaker voor onder jongeren die gefrustreerd zijn 
over hun sociale omstandigheden en kansen (werkloosheid, woningnood) en geven 
hiervan de multiculturele samenleving de schuld. 

In de survey gebruiken we verschillende meetschalen voor voedingsbodems van radi-
calisering, zoals gevoelens van onzekerheid, ervaren groepsdreiging en attitude ten 
aanzien van radicalisme. De stellingen in die meetschalen zijn gebaseerd op stellingen 
die Van den Bos, Loseman en Doosje (2009), hebben gebruikt in een eerdere studie naar 
risicofactoren voor radicalisering onder jongeren. De meetschalen uit hun survey, die 

vaak meer dan tien stellingen bevatten, hebben we ingekort naar schalen met maximaal 
zeven items.  

Discriminatie, polarisatie en radicalisering in de regio Utrecht  
Als we inzoomen op de regio Utrecht dan zijn geen kwantitatieve onderzoeksresul-
taten bekend voor polarisatie en radicalisering. Voor de regio is daarnaast ook weinig 
kwalitatieve informatie voorhanden. Wel heeft het COT (2008) kwalitatief onderzoek 
gedaan naar polarisatie en radicalisering in de gemeente Utrecht. Het COT conclu-
deert dat in de gemeente Utrecht radicalisering en polarisatie niet op grote schaal 
zouden voorkomen. Wel zijn er ontwikkelingen op beide dossiers gaande die inten-
sieve aandacht verdienen. Zo zijn er voedingsbodems voor radicalisering aanwezig 
zoals (gevoelens van) discriminatie en onrechtvaardige behandeling, belemmerde kans 
op scholing, stage en werk, en weinig optimale leefomstandigheden. Daarnaast zin in 
een aantal wijken ontwikkelingen waarneembaar die als indicator kunnen gelden voor 
beginnende stadia van polarisatie. Wat betreft discriminatie blijkt uit de Jeugdmonitor 
2008-2009 van de gemeente Utrecht dat een aanzienlijke minderheid (18% tot 25%) 
van de jongeren tussen de 10 en 15 jaar uit deze stad aangeeft wel eens discriminatie te 
ervaren. Hiernaast blijkt dat het aantal meldingen van discriminatie die bij Bureau Art. 
1 Midden Nederland, voorheen het Bureau Discriminatiezaken Utrecht, zijn binnen-
gekomen in 2009 met 60 procent is gestegen. De meeste meldingen zijn op grond van 
etniciteit of op het terrein van arbeid. Bureau Art. 1 Midden Nederland geeft aan dat de 
meldingsbereidheid (ook bij jongeren) voor discriminatie laag is en nog steeds blijft. 
Dit surveyonderzoek inventariseert de bekendheid onder jongeren in de regio Utrecht 
met instellingen waar zij discriminatie kunnen melden en gaat daarnaast in op het 
meldingsgedrag van de jongeren uit de regio.  
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1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 
De primaire doelstelling van dit survey-onderzoek is inzicht krijgen of en in welke 
mate er sprake is van discriminatie, polarisatie en radicalisering bij jongeren in de regio 
Utrecht. Daarmee geven de onderzoeksresultaten zicht op de vraag of in de regio über-
haupt een probleem op dit gebied.  

De centrale onderzoeksvragen van het survey-onderzoek zijn: 

• Wat zijn de ervaringen van jongeren uit de regio Utrecht op het gebied van 
polarisatie, radicalisering5 en discriminatie? Hierbij gaat het om de aard (welke 
vorm), omvang (kwantiteit) en locatie (welke context, school/horeca/ buurt/
sportclub/jongerencentrum/werk/stage). 

• Wat zijn attitudes van jongeren uit de regio Utrecht ten aanzien van discrimi-
natie, tolerantie en diversiteit? 

• Zijn er onder jongeren uit de regio Utrecht voedingsbodems voor discriminatie, 
polarisatie en radicalisering? 

• In hoeverre melden jongeren uit de uitingsvormen van discriminatie, polarisatie 
en radicalisering melden? En zo ja, waar melden jongeren deze uitingsvormen? 

1.4 Onderzoeksopzet 
Deze paragraaf beschrijft de opzet van het onderzoek. We bespreken achtereenvolgens 
de uitvoering van het onderzoek en de analyse. Het survey-onderzoek was gericht op 
jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 23 jaar uit alle gemeenten in de regio Utrecht. 
Deze ondergrens voor de leeftijdsgroep hanteren we omdat jongeren van die leeftijd het 
meest vatbaar zijn voor de voedingsbodems die kunnen leiden tot een proces van radi-
calisering. Bovendien proberen jongeren kansen te grijpen en zichzelf te ontwikkelen 
in studie, stage en werk. Juist dan kunnen (ambitieuze) jongeren aanlopen tegen belem-
meringen, die kunnen leiden tot frustratie en afkeer van de Nederlandse samenleving, 

in het bijzonder indien de belemmeringen worden uitgelegd in termen van afwijzing of 
discriminatie. 

Methoden van onderzoek  
Als methode van onderzoek is gebruikt gemaakt van een online survey. De survey 
bestond grofweg uit vier onderdelen. Het eerste deel bevat introductievragen over 
achtergrondkenmerken van de respondent, zoals leeftijd, opleidingsniveau en etnische 
achtergrond. Daarna volgen drie blokken met vragen over respectievelijk discriminatie, 
polarisatie en radicalisering.  

Voordat de vragenlijst definitief online ging is deze uitvoerig getest op technische 
aspecten zoals routings, en op inhoudelijke aspecten zoals terminologie en eenduidig-
heid van begrippen, en duidelijkheid (niet te moeilijke woorden; de vragenlijst moet 
ook ingevuld kunnen worden door laagopgeleide jongeren). De vragenlijst is getest met 
jongeren in de leeftijd 14-23 jaar. 

Respondenten zijn op verschillende manieren benaderd: via social media, via online 
panels en via aanvullende werving onder andere door het plaatsen van berichten op 
jongerenwebsites, op websites van scholen en sportverenigingen en door het persoon-
lijk overhandigen van flyers met een link naar de vragenlijst. In totaal hebben 2701 
jongeren aan het onderzoek deelgenomen; hiervan hebben 2168 jongeren de vragenlijst 
volledig ingevuld. Tabel 1 toont de respons per wervingsbron.  
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5 In dit onderzoek was het niet reëel om te verwachten dat we veel respondenten kunnen identificeren die 

zelf aangeven dat ze geradicaliseerd zijn. Deze jongeren zijn er op voorhand weinig en zullen waarschijnlijk 

bovendien niet altijd genegen zijn om eerlijk op rechtstreekse vragen naar radicalisering te antwoorden. De 

onderzoeksvragen zijn aldus opgesteld om toch een beeld van de aard en omvang van radicalisering in de 

regio Utrecht te kunnen krijgen. 5

Tabel 1 Respons per wervingsbron 

Wervingsbron N Percentage 5

Social media (Hyves en Facebook) 979 37 
Online panels 821 31 
Overige werving 942 35 
Totaal 2742  

De respondenten zijn ongeveer in gelijke mate verdeeld over de drie wervingsbronnen. 
Bijna duizend jongeren zijn in de survey terechtgekomen via de social media Hyves 
en Facebook. Hier zijn twee wervingsmethoden toegepast: een wervingsbanner met 
beknopte informatie over het onderzoek en een uitnodiging voor deelname; en via 
berichten over het onderzoek in Hyves en Facebook communities. Door te klikken op 
de wervingsbanner, of op de link in een bericht, werden de jongeren direct naar de 
online vragenlijst geleid. Binnen de voornoemde social media was het mogelijk om 
gericht jongeren te werven op basis van enkele achtergrondkenmerken (namelijk sekse 
en leeftijd).6  

De vragenlijst is hiernaast uitgezet bij twee online panels, namelijk PanelClix en SSI. In 
de aanvullende werving, tot slot, is extra ingezet op het vinden van jongeren met een 
lage opleiding en jongeren van allochtone komaf. Deze jongeren zijn door enquêteurs 

5 De percentages bij elkaar opgeteld komt uit boven de 100 procent omdat enkele jongeren aangaven dat ze op verschillende  
manieren over het onderzoek hadden gehoord.

6 Later in deze paragraaf bespreken we de opbouw en representativiteit van de steekproef. 

opgezocht op plekken waar veel jongeren komen, zoals scholen, sportverenigingen en 
op straat. De jongeren zijn persoonlijk aangesproken en kregen een flyer uitgereikt met 
daarop informatie hoe jongeren de online vragenlijst konden bereiken op het Internet.  

Analyse 
De data uit het online survey zijn geanalyseerd in het programma SPSS. De rapportage 
van de analyseresultaten bestaat in eerste instantie uit beschrijvende tabellen. Hierin 
rapporteren we de algemene resultaten op de vragen over discriminatie, polarisatie en 
voedingsbodems voor radicalisering. Daarnaast beschrijven we of er verschillen zijn 
voor verschillende subgroepen jongeren, bijvoorbeeld naar sekse, leeftijd, opleidings-
niveau, etnische herkomst of religie.   

De steekproef: beschrijving van de respondenten  
De steekproef waarover we rapporteren bestaat uit 2701 jongeren. Zij wonen allemaal 
in de provincie Utrecht en hebben allemaal minimaal de blokken met vragen over 
discriminatie afgerond. De gehele vragenlijst, dus ook de blokken over polarisatie en 
voedingsbodems voor radicalisering, is volledig afgerond door in totaal 2168 jongeren. 
Tabel 2 toont de achtergrondkenmerken van de respondenten uit de steekproef. Alle 
relevante achtergrondkenmerken zijn voldoende aanwezig in de steekproef om de 
analyses uit te kunnen voeren.  
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Tabel 2 Achtergrondkenmerken respondenten 

Achtergrondkenmerken respondenten  

Gemiddelde leeftijd 17,9 

Percentage jongens 40 

Percentage meisjes 60 
Percentage autochtoon 77 

Percentage Marokkaanse achtergrond 5 

Percentage Turkse achtergrond 5 

Percentage Surinaamse achtergrond 1 

Percentage Antilliaanse achtergrond 1 

Percentage Somalië, Irak, etc. 2 

Percentage Westers allochtone achtergrond 4 

Percentage Zuidoost Azië 2 

Percentage overige Niet-westers 3 

Percentage geen geloof 60 
Percentage gelovig christelijk 28 

Percentage gelovig moslim 11 

Percentage ander geloof 1 
Percentage dat op een school zit (middelbare school, mbo, hbo,  Universiteit, etc.) 87 
Percentage dat lid is van een sportvereniging 47 

Percentage dat wel eens naar een jongerencentrum gaan 9 

Percentage dat wel eens uitgaat (discotheek of café) 69 

Percentage dat betaald werk heeft (minimaal 20 uur per week) 23 

Percentage dat stage loopt 18 
Percentage vmbo, mavo 16 

Percentage havo 14 

Percentage vwo, Gymnasium 19 

Percentage mbo 23 

Percentage hbo 16 

Percentage Universiteit 9 

Percentage andere opleiding 3 

De jongeren uit de steekproef zijn gemiddeld bijna 18 jaar oud. Van de responderende 
jongeren is 40 procent jongen en 60 procent meisje. In de survey zijn twee vragen 
opgenomen over opleidingsniveau. Een daarvan vraagt naar de huidige opleiding – 87 
procent was op het moment van het onderzoek nog schoolgaand - en een naar de hoogst 
afgeronde opleiding. Deze zijn samengevoegd tot 1 variabele voor opleidingsniveau. De 
respondenten zijn bij benadering evenredig verdeeld over de verschillende opleidingen 
en opleidingsniveaus. Lager opgeleide jongeren vielen gemiddeld genomen vaker uit 
tijdens het invullen van de survey dan hoger opgeleide jongeren. Maar omdat de cellen 
naar leeftijd statistisch voldoende zijn gevuld heeft dat geen invloed op de representati-
viteit van de steekproef. 77 procent van de jongeren uit de steekproef zijn van autochtone 
afkomst. Dat wil zeggen dat zijzelf en hun zowel hun vader als hun moeder in Nederland 
zijn geboren. Een op de twintig jongeren heeft een Turkse achtergrond en eveneens een 
op de twintig jongeren uit de steekproef heeft een Marokkaanse achtergrond.  

Omdat het bij de vraagblokken over radicalisering gaat om rechts-extremisme of om 
moslimextremisme is naast herkomst ook gevraagd naar de religie van de jongeren. 
Zestig procent van de jongeren uit de steekproef heeft geen religie. Iets meer dan tien 
procent is moslim en 28 procent heeft een christelijk geloof. Tot slot heeft 1 procent van 
de responderende jongeren een andere godsdienst. Zoals gezegd zijn jongeren uit 29 
verschillende gemeenten ondervraagd.  

1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2, 3 en 4 bespreken achtereenvolgens de resultaten uit de survey voor vragen 
over discriminatie, polarisatie en voedingsbodems voor radicalisering.  
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2 Discriminatie 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten voor de vragen die betrekking hebben op 
het ervaren van discriminatie. In hoeverre voelen jongeren uit de regio Utrecht zich 
gediscrimineerd, hoe vaak, en om welke reden? Paragraaf 2.1 gaat in op de oorzaken 
en frequentie van discriminatie. Daarbij kijken we naar relevante verschillen tussen 
subgroepen. Paragraaf 2.2 en 2.3 beschrijven de locaties waar jongeren zich gediscri-
mineerd voelen. Voor zeven verschillende locaties gaan we vervolgens in op de aard 
van de discriminatie, de daders, de negatieve gevolgen voor de slachtoffers, en op waar 
zij eventueel melden dat zij zijn gediscrimineerd. In paragraaf 2.4 besteden we speci-
fieke aandacht aan de meldingsbereidheid. Het laatste deel van het hoofdstuk, paragraaf 
2.5, gaat in op attitudes ten opzichte van verschillende oorzaken van discriminatie. De 
vragen over discriminatie zijn beantwoord door 2701 respondenten. 

2.1 Oorzaken en frequentie van discriminatie 
In deze paragraaf beschrijven we waarom jongeren zich in de regio Utrecht gediscrimi-
neerd voelen. In totaal voelt bijna een derde van de jongeren zich soms of vaak gedis-
crimineerd, tegenover twee derde van de jongeren die zich nooit gediscrimineerd voelt. 
Tabel 3 toont hoe vaak de verschillende oorzaken van discriminatie voorkomen. 

Tabel 3 Oorzaken en frequentie van discriminatie bij jongeren 7

Reden discriminatie Percentage nooit Percentage soms  Percentage vaak 

Huidskleur, land van herkomst of culturele 
achtergrond 89 10 1 

Religie 89 9 2 
Sekse 89 10 1 
Seksuele geaardheid 97 3 1 
Woonplaats  92 8 1 
Een andere reden7 92 6 2 

Discriminatie door huidskleur, land van herkomst of culturele achtergrond  
Elf procent van de responderende jongeren uit de steekproef voelt zich wel eens gedis-
crimineerd vanwege zijn of haar huidskleur, land van herkomst of culturele achter-
grond. We constateren grote verschillen naar etnische herkomst (zie tabel 4). Vier van 
de tien allochtone jongeren met een niet-westerse achtergrond voelen zich soms of vaak 
gediscrimineerd om die reden. Van de autochtone respondenten is dat bij een op de 
vijfentwintig jongeren het geval. Opvallend is dat jongeren met een Surinaamse achter-
grond vaker het gevoel hebben gediscrimineerd te worden vanwege hun huidskleur, 
land van herkomst of culturele achtergrond dan de jongeren met andere allochtone 
achtergronden. Van de Surinaamse jongeren voelt meer dan twee derde (69%) zich om 
deze reden soms of vaak gediscrimineerd. Van de Marokkaanse jongeren voelt meer 
dan de helft (54%) zich wel eens gediscrimineerd om deze reden.  

7 Vaak gaat het daarbij om uiterlijke kenmerken als overgewicht, kleur haren of een andere kledingstijl dan leeftijdsgenoten.
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Tabel 4 Gevoelens van discriminatie vanwege huidskleur, land van herkomst of culturele achter-
grond naar etnische herkomst 

Etnische herkomst Percentage nooit Percentage soms  Percentage 
vaak 

Autochtoon 96 4 0 

Turks 59 39 2 
Surinaams/ Antilliaans 46 47 7 
Marokkaans 46 46 8 
Overig niet-westers 69 25 6 

Discriminatie als gevolg van religie  
Elf procent van de jongeren uit de steekproef geeft aan wel eens gediscrimineerd te 
worden vanwege religie. Zowel islamitische jongeren als in mindere mate christelijke 
jongeren voelen zich wel eens gediscrimineerd vanwege hun geloof (zie tabel 5).  

Tabel 5 Discriminatie vanwege religie vergeleken voor christelijke jongeren moslimjongeren 

Religie Percentage nooit Percentage soms  Percentage 
vaak 

Christelijke jongeren 83 17 1 

Moslimjongeren 58 31 11 

Bij discriminatie vanwege religie valt op dat Marokkaanse8 jongeren vaker hun geloof als reden 

noemen waarom zij zich gediscrimineerd voelen dan jongeren met een andere etnische herkomst, 

en dus ook vaker dan Turkse jongeren. Van de Marokkaanse jongeren voelt bijna de helft zich wel 

eens gediscrimineerd om deze reden en bij de Turkse jongeren is dat iets meer dan een derde. 

8 Ook als we controleren voor religie. 

Discriminatie als gevolg van sekse  
Elf procent van de responderende jongeren voelt zich wel eens gediscrimineerd om 
het feit dat hij of zij jongen of meisje is. Hoe ouder de jongeren zijn, hoe vaker zij zich 
vanwege deze reden gediscrimineerd voelen. Achttien procent van de 23-jarigen voelt 
zich bijvoorbeeld wel eens gediscrimineerd vanwege sekse, terwijl dat bij de 14-jarigen 
maar vier procent is. Meisjes voelen zich vaker gediscrimineerd omdat ze meisje zijn 
dan jongens omdat ze jongen zijn: respectievelijk 14 procent ten opzichte van 6 procent.  

Discriminatie als gevolg van seksuele geaardheid, woonplaats of andere redenen 

Een kleine groep van de jongeren (3%) in de steekproef voelt zich gediscrimineerd 
vanwege zijn of haar seksuele voorkeur; acht procent voelt zich wel eens gediscrimi-
neerd vanwege zijn of haar woonplaats. Acht procent voelt zich wel eens gediscrimi-
neerd om een andere reden dan de hierboven genoemde redenen. Vaak gaat het daarbij 
om uiterlijke kenmerken als overgewicht, kleur haren of een andere kledingstijl dan 
leeftijdsgenoten. 
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2.2 Locaties van discriminatie 
De 876 jongeren die zich wel eens gediscrimineerd voelen hebben we gevraagd waar dat 
gebeurt. Tabel 6 geeft de resultaten weer. De percentages in de tabel gaan echter wel over 
de totale steekproef. 

Tabel 6 Locaties waar jongeren zich gediscrimineerd voelen 

Locatie (n=2701) Percentage vaak Percentage soms Percentage 
nooit 

Op school 3 16 81 

In de horeca (café, discotheek of restaurant) 1 11 88 
Buurt waarin de jongeren wonen 1 10 89 
Op het werk 0 7 93 
Op de sportclub (inclusief wedstrijden 
tegenstanders) 

0 4 95 

Op een andere locatie 1 5 95 
Op de stage 0 2 97 
In het jongerencentrum 0 2 98 

 Het ervaren van discriminatie lijkt in de regio Utrecht vooral plaats te vinden op scholen, 
in de horeca, in de buurt waar de jongeren wonen, of op het werk. Bijvoorbeeld, van de 
jongeren uit de steekproef voelt 19 procent zich wel eens gediscrimineerd op school. 
Hoe jonger, hoe vaker jongeren zich op school gediscrimineerd voelen. De mate waarin 
jongeren zich gediscrimineerd voelen op school verschilt niet naar opleidingsniveau. 

Twaalf procent voelt zich wel eens gediscrimineerd in de horeca (11% soms en 1% 
vaak). Hoe ouder de jongeren zijn, hoe vaker zij dit gevoel hebben, wat waarschijnlijk 
(ook) te maken heeft met het feit dat 23-jarigen vaker horecagelegenheden bezoeken 
dan 14-jarigen. Als het gaat om discriminatie in de horeca zijn er geen verschillen naar 
sekse, etnische herkomst of opleidingsniveau van de jongeren. 

De eigen buurt wordt door elf procent van de jongeren die zich wel eens gediscrimineerd 
voelen genoemd als locatie waar dit gebeurt. Daarbij zien we geen verschillen naar 
achtergrondkenmerken. Jongens en meisjes voelen zich bijvoorbeeld even vaak gedis-
crimineerd in hun eigen buurt. Hetzelfde geld voor allochtone en autochtone jongeren. 

Van de jongeren uit de steekproef heeft zeven procent wel eens discriminatie ervaren 
op het werk. Een op de twintig jongeren noemt een andere plek waar hij of zij wel eens 
wordt gediscrimineerd. Meestal gaat het daarbij om plekken in de openbare ruimte 
zoals op straat. Meisjes (9%) voelen zich daar vaker gediscrimineerd dan jongens (6%). 
Vier procent van de jongeren heeft wel eens te maken gehad met discriminatie op 
de sportvereniging (jongens vaker dan meisjes); twee procent geeft aan zich wel eens 
gediscrimineerd te voelen in het jongerencentrum en ook twee procent voelt zich wel 
eens gediscrimineerd op hun stage. Een andere manier om naar deze cijfers te kijken 
is hoeveel procent van de jongeren die een bepaalde locatie bezoeken daar te maken 
hebben met discriminatie (zie tabel 7).  

Tabel 7 Percentage van de jongeren die een bepaalde locatie bezoekt en zich daar gediscrimineerd 
voelt 

Locatie 
Percentage 

vaak 
Percentage 

soms 
Percentage 

nooit 

Op het werk door jongeren die werken (n=610) 3 30 67 

In het jongerencentrum door jongeren die wel eens een jonge-
rencentrum bezoeken (n=239) 3 20 77 

Op school door jongeren die op school zitten (n=2338) 3 18 79 
In de horeca door jongeren die wel eens horecagelegenheden 
bezoeken (café, discotheek of restaurant) (=1858) 2 16 82 

Op de stage door jongeren die stage lopen (n=486) 3 14 83 
Op sportverenigingen door jongeren die op een sportclub 
zitten (n=1274) 1 9 90 
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Tabel 7 laat zien dat relatief gezien op het werk de meeste discriminatie voorkomt. Een 
derde van de jongeren die werken heeft daar wel eens te maken gehad met discriminatie 
(30% soms en 3% vaak). Op sportverenigingen komt in vergelijking met de andere loca-
ties waar we naar hebben gevraagd weinig discriminatie voor. Een op de tien jongeren 
uit de steekproef en die lid zijn van een sportvereniging voelen zich daar wel eens gedis-
crimineerd. 

2.3 Vormen, daders en gevolgen van discriminatie per 
locatie 

Voor iedere locatie is aan jongeren, die zich daar wel eens gediscrimineerd voelen, 
een aantal specifieke vragen voorgelegd over de aard en vorm van de discriminatie – 
bijvoorbeeld pesten of ongelijkwaardig behandelen -, over de daders, over eventuele 
negatieve gevolgen van de discriminatie en over meldingsgedrag van discriminatie. Per 
locatie beschrijven we de resultaten over die onderwerpen aan de hand tabellen.  

Tabel 8 is een overzichtstabel die laat zien welke vormen van discriminatie voorkomen 
op de verschillende locaties. Uit de tabel blijkt bijvoorbeeld dat 56 procent van de 
jongeren die wel eens in hun buurt worden gediscrimineerd, aangeeft dat dit gebeurt in 
de vorm van discriminerende opmerkingen. 

Tabel 8 Vormen van discriminatie naar locatie (in percentages) 

Vorm van discriminatie Buurt School Stage Werk Sport-
club 

Jongeren-
centrum 

Horeca Totaal 

Mensen maakten discri-
minerende opmerkingen 
naar mij 

56 44 38 32 62 44 44 40 

Mensen pestten mij 22 27 17 6 35 24 12 17 

Mensen negeerden mij 21 26 26 12 44 24 13 17 

Mensen vermeden contact 
met mij 20 12 26 15 46 29 13 17 

Ik werd niet als gelijk-
waardig behandeld 43 35 69 56 52 44 51 41 

Mensen vernielden, be-
schadigden of bekladden 
spullen van mij 

7 6 2 3 29 18 9 8 

Ik werd bedreigd  13 4 5 0 29 12 9 8 
Ik werd geslagen /  ge-
schopt 3 3 3 0 20 6 4 4 
Ik kreeg minder leuk of 
interessant werk te doen   50 24    - 

Ik kreeg minder kansen 
dan anderen (zoals pro-
motie of opleidingen) 

   12    - 

Mij werd de toegang 
geweigerd      6 23 - 

Op een andere manier 6 23 8 17 23 12 9 13 

Discriminatie in de buurt 
Jongeren die discriminatie in de buurt ervaren, zeggen dat dit meestal is door discrimi-
nerende opmerkingen (56%) of door niet als gelijkwaardig te worden behandeld (43%). 

Tabel 9 laat zien wie de daders zijn van discriminatie in de buurt. In bijna driekwart van 
de gevallen zijn dat andere jongeren uit de buurt. Een kwart van de jongeren die zich 
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gediscrimineerd voelen in de buurt wijst volwassen buurtbewoners aan als dader en 
dertien procent noemt winkeliers uit de buurt als dader van discriminatie. Meer dan de 
helft van de jongeren (57%) die discriminatie ervaren in de buurt hebben daar weinig 
last van. Ongeveer een derde van hen voelde zich er verdrietig door en ook een derde 
van hen voelde zich boos door de discriminatie (tabel 10). Tabel 11 laat zien dat slechts 
een klein deel van de jongeren die wel eens discriminatie ervaren in de eigen buurt – 16 
procent van de 140 jongeren – hier melding van maakt bij een instantie. En dat doen zij 
meestal niet bij een instelling zoals het antidiscriminatiebureau. De meesten vertellen 
het aan hun ouders. 

Tabel 9 Discriminatie in de buurt. Respondenten konden meerdere antwoorden aankruisen. 

Dader discriminatie Percentage 
Door andere jongeren uit mijn buurt 73 

Door volwassen buurtbewoners 26 

Door anderen, namelijk 14 

Door winkeliers in mijn buurt 13 

Door mensen die in mijn buurt werken, zoals de jongerenwerker, wijk-
agent, toezichthouders etc. 4 

Tabel 10 Negatieve gevolgen discriminatie in de buurt. Respondenten konden meerdere 
antwoorden aankruisen. 

Gevolg discriminatie Percentage 

Ik had er weinig last van / het kon me niet veel schelen 57 

Ik voelde me verdrietig 34 

Ik voelde me boos 33 

Ik werd zelf agressief (ik ging terugschelden, slaan, pesten) 14 

Ik werd bang om over straat te lopen 12 

Ik ben één of meerdere keren niet naar buiten gegaan, terwijl ik dat wel 
wilde 

9 

Er waren andere gevolgen, namelijk 7 

Ik heb erover nagedacht om te verhuizen 6 

Tabel 11 Meldingsgedrag van discriminatie in de buurt. Respondenten konden meerdere 
antwoorden geven. 

Melding discriminatie Percentage 
Ik heb het aan niemand gemeld 84 

Ik heb het ergens anders gemeld, namelijk … 15 

Ik heb het gemeld bij het antidiscriminatiebureau (Bureau Artikel 1) 1 

Discriminatie op school 
Net als in de buurt zijn ook op school discriminerende opmerkingen (44%) en het niet 
als gelijkwaardig behandeld worden (35%) de meest voorkomende vormen van discri-
minatie.  

In tabel 8 was te zien dat pesten en negeren wel vaker voorkomen op school dan in de 
buurt en ook vaker dan op de andere locaties. Meer dan een kwart van de jongeren 
die zich wel eens gediscrimineerd voelt op school geeft aan dat zij er worden gepest 
of genegeerd. Leerlingen zijn meestal de daders van discriminatie op school (zie tabel 
12). Het valt verder op dat 16 procent van de jongeren die discriminatie ervaart op 
school de docent aanwijst als dader. Bijna twee derde van de jongeren die zich op school 
gediscrimineerd voelen heeft daar weinig last van. Ongeveer een kwart van de jongeren 
voelt zich wel eens boos of verdrietig door de discriminatie op school. En één op de vijf 
is door de discriminatie minder gemotiveerd voor school. Als jongeren die zich gedis-
crimineerd voelen op school dat al melden (twee derde van hen doet dat niet) melden 
zij het bij hun mentor (21%). Andere mensen bij wie jongeren discriminatie op school 
melden zijn de leraar of conciërge (12%). Ouders en vrienden of vriendinnen worden 
vaak genoemd als andere mensen bij de jongeren discriminatie op school melden. 
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Tabel 12 Daders van discriminatie op school. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Dader discriminatie Percentage 
Leerlingen 92 

Docenten 16 

Anderen, namelijk 3 

Ouders 1 

Tabel 13 Gevolgen van discriminatie op school. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Gevolg discriminatie Percentage 
Ik had er weinig last van / het kon me niet veel schelen 62 

Ik voelde me verdrietig 27 

Ik voelde me boos 25 

Ik was minder gemotiveerd voor school 20 

Ik presteerde minder goed op school 11 

Ik ben één of meerdere keren niet naar de les of naar school gegaan, terwijl 
ik dat wel wilde 10 

Ik werd zelf agressief (ik ging terugschelden, slaan, pesten) 10 

Ik werd bang om naar school te gaan 6 

Ik heb erover nagedacht om lange tijd niet naar school te gaan of om met 
school te stoppen 5 

Er waren andere gevolgen, namelijk 5 

Tabel 14 Meldingsgedrag van discriminatie op school. Respondenten konden meerdere antwoorden 
geven. 

Melding discriminatie Percentage 
Ik heb het aan niemand gemeld 61 

Ik heb het gemeld bij mijn mentor 21 
Ik heb het ergens anders gemeld, namelijk … 13 
Ik heb het gemeld bij een leraar of conciërge 12 
Ik heb het gemeld bij het meldpunt of de vertrouwenspersoon op mijn school 5 
Ik heb het gemeld bij het antidiscriminatiebureau (Bureau Artikel 1) 1 

Discriminatie op de stage 
Op de stage komen andere vormen van discriminatie voor dan op school of in de buurt 
(zie tabel 8). Op de stageplek gaat het naast discriminerende opmerkingen (38% van de 
jongeren die discriminatie ervaren noemt deze vorm), vooral ook om ongelijke behan-
deling (69%) en om het toebedeeld krijgen van minder interessante werkzaamheden 
(50%) (tabel 8). 

Tabel 15 toont de daders van discriminatie op de stage. In bijna drie van de vier gevallen 
zijn dat collega’s, circa een op de vijf jongeren die gediscrimineerd worden op hun stage, 
geeft aan dat hun stagebegeleider hen discrimineert. Ook bijna een op de vijf jongeren 
uit die groep noemt een andere leidinggevende op de stage als dader. In vergelijking met 
de andere locaties zijn er weinig jongeren die zich niets aantrekken van discriminatie 
op hun stage (zie tabel 16). Iets meer dan een derde van die jongeren geeft aan dat het 
hen niet veel kan schelen. Bij discriminatie in de buurt en discriminatie op school was 
dat bijna twee derde. Jongeren worden vooral bang om naar hun stage te gaan (53%) of 
worden minder gemotiveerd (50%). Ondanks dat het merendeel van de jongeren die 
discriminatie ervaart op de stage hier mee lijkt te zitten, meldt bijna twee van de drie 
jongeren dit nergens. Als ze het wel melden, doen zij dat meestal bij hun stagebegeleider 
op school (zie tabel 17).  



29

Tabel 15 Daders van discriminatie op de stage. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Dader discriminatie Percentage 
Collega’s 72 

Stagebegeleider 22 
Leidinggevende op de stage 19 
Anderen, namelijk …  19 

Tabel 16 Gevolgen van discriminatie op de stage. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Gevolg discriminatie Percentage 
Ik werd bang om naar mijn stage te gaan 53 

Ik was minder gemotiveerd voor mijn stage 50 
Ik voelde me boos 38 
Ik had er weinig last van / het kon me niet veel schelen 36 
Ik voelde me verdrietig 29 
Ik heb erover nagedacht om lange tijd niet naar mijn stage te gaan of te stoppen 28 
Ik presteerde minder goed op mijn stage 24 
Ik ben één of meerdere keren niet naar de les of naar mijn stage gegaan 21 
Er waren andere gevolgen, namelijk 9 
Ik werd zelf agressief (ik ging terugschelden, slaan, pesten) 5 

Tabel 17 Meldingsgedrag van discriminatie op de stage. Respondenten konden meerdere 
antwoorden geven. 

Melding discriminatie Percentage 
Ik heb het aan niemand gemeld 62 

Ik heb het gemeld bij mijn stagebegeleider (of bij iemand anders van mijn school) 33 
Ik heb het gemeld bij iemand van het bedrijf of de organisatie waar ik stage loop 5 
Ik heb het gemeld bij het antidiscriminatiebureau (Bureau Artikel 1) 2 
Ik heb het ergens anders gemeld, namelijk … 2 

Discriminatie op het werk 
56 procent van de jongeren die wel eens worden gediscrimineerd op hun werk geeft aan 
dat zij er ongelijk worden behandeld (zie tabel 8). Op het werk lijkt discriminatie in de 
vorm van het toebedeeld krijgen van minder leuke werkzaamheden in mindere mate 
voor te komen dan op de stage. Ongeveer een kwart van de jongeren die discriminatie 
ervaart op het werk benoemt dit als vorm van discriminatie op het werk tegenover de 
helft van de jongeren die discriminatie ervaren op hun stageplek. 

In tabel 18 is te zien dat vooral collega’s daders zijn van discriminatie op het werk. 44 
procent van de jongeren die op het werk discriminatie ervaart, wijst collega’s aan als 
dader. Ook leidinggevenden worden door vier op de tien van deze jongeren genoemd 
als daders van discriminatie op de werkvloer. Een derde van deze jongeren ervaart wel 
eens discriminatie van klanten of opdrachtgevers. Iets meer dan de helft van de jongeren 
die discriminatie ervaren op de werkvloer, heeft daar weinig last van. Bij de jongeren die 
er wel last van ondervinden, hebben een mindere motivatie op het werk (30%) gevoe-
lens van boosheid (28%) de overhand. Weinig jongeren denken eraan om te stoppen 
met hun baan of lange tijd niet naar het werk te gaan vanwege de discriminatie. Bijna 
driekwart van de jongeren die zich gediscrimineerd voelen op het werk meldt dit aan 
niemand. Als zij het al melden doen zij dat bij hun leidinggevende (14%) of bij iemand 
anders op het werk (9%). 

Tabel 18 Daders van discriminatie op het werk. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Dader discriminatie Percentage 

Collega’s 44 

Leidinggevenden 39 
Klanten/opdrachtgevers 32 
Anderen, namelijk …  8 
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Tabel 19 Gevolgen van discriminatie op het werk. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Gevolg discriminatie Percentage 

Ik had er weinig last van / het kon me niet veel schelen 53 
Ik was minder gemotiveerd voor mijn werk 30 
Ik voelde me boos 28 
Ik voelde me verdrietig 16 
Ik presteerde minder goed op mijn werk 10 
Er waren andere gevolgen, namelijk … 9 
Ik heb erover nagedacht om lange tijd niet naar mijn werk te gaan of met mijn werk te 
stoppen 7 

Ik ben één of meerdere keren niet naar mijn werk gegaan 3 

Ik werd bang om naar mijn werk te gaan 2 

Ik werd zelf agressief (ik ging terugschelden, slaan, pesten) 1 

Tabel 20 Meldingsgedrag van discriminatie op het werk. Respondenten konden meerdere 
antwoorden geven. 

Melding discriminatie Percentage 

Ik heb het aan niemand gemeld 73 

Ik heb het gemeld bij mijn leidinggevende 14 
Ik heb het gemeld bij iemand anders op mijn werk 9 
Ik heb het ergens anders gemeld, namelijk … 6 
Ik heb het gemeld bij het meldpunt of de vertrouwenspersoon op mijn werk 0 
Ik heb het gemeld bij het antidiscriminatiebureau (Bureau Artikel 1) 0 

Discriminatie op de sportclub 
Op sportclubs valt op dat discriminatie door vernielingen, bedreigingen of fysiek 
geweld vaker relatief voorkomen dan op de andere locaties (zie tabel 8).  

Daders van discriminatie op de sportclub zijn vooral tegenstander (57%) en team-
genoten (43%). Scheidsrechters en trainers lijken ook te discrimineren, weliswaar in 

mindere mate dan tegenstanders en teamgenoten (zie tabel 21). Iets meer dan de helft 
van de jongeren die discriminatie ervaren op de sportclub hebben daar weinig last van. 
Als zij er wel last van ondervinden gaan zij het meestal minder leuk vinden om te sporten 
(38%). Ook voelt een op de drie jongeren zich wel eens boos door de discriminatie en 
een op de vier jongeren voelt zich er wel eens verdrietig door. Op sportverenigingen 
worden jongeren die discriminatie ervaren vaker zelf agressief dan jongeren die discri-
minatie ervaren op de andere locaties. Tabel 23 laat zien dat jongeren die discriminatie 
op de sportclub melden, dat vooral doen bij hun trainer (36%).  

Tabel 21 Daders van discriminatie op de sportclub. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Dader discriminatie Percentage 
Door tegenstanders 57 

Door teamgenoten 43 
Door sporters uit een ander team van mijn club 21 
Door scheidsrechter(s) 20 
Door mijn trainer(s) 14 
Door anderen, namelijk …  8 
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Tabel 22 Gevolgen van discriminatie op de sportclub. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Gevolgen discriminatie Percentage 
Ik had er weinig last van / het kon me niet veel schelen 52 

Het sporten vond ik minder leuk 38 
Ik voelde me boos 35 
Ik voelde me verdrietig 25 
Het sporten ging minder goed 18 
Ik ben één of meerdere keren niet naar mijn sportclub gegaan 18 
Ik heb erover nagedacht om lange tijd niet naar mijn sportclub te gaan of met 
mijn sportclub te stoppen 18 

Ik werd zelf agressief (ik ging terugschelden, slaan, pesten) 16 
Ik werd bang om naar mijn sportclub te gaan 9 
Er waren andere gevolgen, namelijk …  8 

Tabel 23 Meldingsgedrag van discriminatie op de sportclub. Respondenten konden meerdere 
antwoorden geven. 

Melding discriminatie Percentage 
Ik heb het aan niemand gemeld 42 
Ik heb het gemeld bij mijn trainer 36 
Ik heb het ergens anders gemeld, namelijk … 17 
Ik heb het gemeld bij iemand anders op mijn sportclub 16 
Ik heb het gemeld bij de vertrouwenspersoon op mijn sportclub 12 
Ik heb het gemeld bij het antidiscriminatiebureau (Bureau Artikel 1) 3 

Discriminatie in het jongerencentrum 
Ongelijke behandeling (44%) en discriminerende opmerkingen (44%) zijn de vormen 
van discriminatie die in het jongerencentrum het meest voorkomen. En net als op 
sportverenigingen lijkt in de jongerencentra vaker dan op de andere locaties sprake te 
zijn van discriminatie door vernieling of bedreiging (zie tabel 8). 

De daders van discriminatie in het jongerencentrum zijn vooral andere jongeren die het 
bezoeken (in meer dan driekwart van de gevallen). In mindere mate zijn de begeleiders 
in het jongerencentrum dader van de discriminatie. Ruim een kwart van de jongeren 
die discriminatie ervaren in het jongerencentrum noemt hen als dader. Jongeren die 
zich gediscrimineerd voelen in een jongerencentrum lijken zich daar vaker iets van 
aan te trekken dan jongeren die discriminatie ervaren op andere locaties. Vier van de 
tien jongeren heeft geen last van de discriminatie in het jongerencentrum, zes op de 
tien jongeren dus wel. Op de meeste andere locaties zegt meer dan de helft geen last te 
hebben van de ervaren discriminatie. Bijna de helft van de jongeren die zich gediscrimi-
neerd voelen in het jongerencentrum melden dit (zie tabel 26). 

Tabel 24 Daders van discriminatie in het jongerencentrum. Respondenten konden meerdere 
antwoorden aankruisen. 

Dader discriminatie Percentage 
Andere jongeren in het jongerencentrum 77 

Begeleiders in het jongerencentrum 27 
Anderen, namelijk … 6 

Tabel 25 Gevolgen van discriminatie in het jongerencentrum. Respondenten konden meerdere 
antwoorden aankruisen. 

Gevolgen discriminatie Percentage 
Ik had er weinig last van / het kon me niet veel schelen 41 

Ik voelde me boos 38 
Het jongerencentrum vond ik minder leuk 27 
Ik voelde me verdrietig 24 
Ik heb erover nagedacht om lange tijd niet naar het jongerencentrum te gaan 21 
Ik ben één of meerdere keren niet naar het jongerencentrum gegaan 18 
Er waren andere gevolgen, namelijk … 12 
Ik werd bang om naar het jongerencentrum te gaan 9 
Ik werd zelf agressief (ik ging terugschelden, slaan, pesten) 9 
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Tabel 26 Meldingsgedrag van discriminatie in het jongerencentrum. Respondenten konden meer-
dere antwoorden geven. 

Melding discriminatie Percentage 
Ik heb het aan niemand gemeld 56 

Ik heb het gemeld bij iemand van het jongerencentrum 24 
Ik heb het gemeld bij het antidiscriminatiebureau (Bureau Artikel 1) 12 
Ik heb het ergens anders gemeld, namelijk … 12 
Ik heb het gemeld bij de politie 0 

Discriminatie in de horeca 
Ongelijkwaardige behandeling is de vorm van discriminatie die in de horeca het meest 
voorkomt. Iets meer van de helft van de jongeren die zich wel eens gediscrimineerd voelt 
in de horeca, noemt dat als vorm van discriminatie. 44 procent van hen geeft aan dat 
mensen discriminerende opmerkingen naar hun maken. Het weigeren van de toegang 
komt ook voor, maar in mindere mate. 

Bijna een kwart van de jongeren noemt dit als vorm van discriminatie in de horeca (zie 
tabel 8).  

Daders van discriminatie in de horeca zijn vooral andere klanten of bezoekers, andere 
jongeren (69%) en in mindere mate volwassenen (32%). Meer dan een derde van de 
jongeren uit onze steekproef die zich wel eens gediscrimineerd voelen in de horeca 
wijzen daarnaast mensen die er werken aan als dader. Bijna zestig procent heeft er geen 
last van als zij worden gediscrimineerd in horecagelegenheden. Een op de vijf jongeren 
lijkt uitgaansgelegenheden te gaan vermijden (zie tabel 28). En net als in jongerencentra 
en op sportverenigingen wordt ook in de horeca een minderheid zelf agressie als zij zich 
gediscrimineerd voelen. Ruim vier van de tien jongeren die discriminatie ervaren in 
uitgaansgelegenheden meldt dit bij iemand anders dan bij een vertegenwoordiger van 
de organisatie of de politie. Vaak zijn dat vrienden of vriendinnen. 

Tabel 27 Daders van discriminatie in de horeca. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Dader discriminatie Percentage 
Andere klanten of bezoekers (jongeren) 68 

Mensen die werken in de horeca (zoals portier, barpersoneel, bewaking) 38 
Andere klanten of bezoekers (volwassenen) 32 
Anderen, namelijk …  4 

Tabel 28 Gevolgen van discriminatie in de horeca. Respondenten konden meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Gevolgen discriminatie Percentage 
Ik had er weinig last van / het kon me niet veel schelen 58 

Ik voelde me boos 29 
Uitgaan vond ik minder leuk 21 
Ik voelde me verdrietig 19 
Ik ben één of meerdere keren niet naar een bepaald café, discotheek of restaurant 
gegaan 19 

Ik ben één of meerdere keren niet uitgegaan 15 
Ik werd zelf agressief (ik ging terugschelden, slaan, pesten) 15 
Ik heb erover nagedacht om lange tijd niet meer uit te gaan 8 
Ik werd bang om uit te gaan 5 
Er waren andere gevolgen, namelijk  1 

Tabel 29 Meldingsgedrag van discriminatie in de horeca. Respondenten konden meerdere 
antwoorden geven. 

Melding discriminatie Percentage 

Ik heb het aan niemand gemeld 81 

Ik heb het ergens anders gemeld, namelijk … 41 
Ik heb het gemeld bij iemand van het café, discotheek of restaurant 8 
Ik heb het gemeld bij de politie 2 
Ik heb het gemeld bij het antidiscriminatiebureau (Bureau Artikel 1) 0 
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2.4 Melden van discriminatie 
Deze paragraaf beschrijft het melden van discriminatie door jongeren in overzichtsta-
bellen die zijn uitgesplitst naar locaties. Uit de resultaten vallen de volgende zaken op: 

• Discriminatie in de buurt, horeca en op het werk wordt zelden gemeld. Discri-
minatie op de sportclub wordt relatief vaak gemeld. 

• Jongeren met ervaringen van discriminatie op de stage en in het jongerencen-
trum, ondervinden daarvan relatief het meest negatieve gevolgen.  

• Jongeren die een melding van discriminatie hebben gedaan op hun werk, zijn in 
ruime meerderheid tevreden over de actie die naar door hun melding is onder-
nomen.  

• Een ruime meerderheid van de jongeren die een melding van discriminatie 
hebben gedaan in hun buurt, horeca of jongerencentrum, zijn ontevreden over 
de ondernomen actie. 

Tabel 30 Percentage jongeren dat na ervaring van discriminatie op onderstaande locaties, dit aan 
niemand heeft gemeld 

Aan niemand gemeld Percentage 

Buurt 84 

Horeca 81 

Werk 73 

Stage 62 

School 70 

Jongerencentrum 56 

Sportclub 38 

Tabel 31 Percentage jongeren dat na ervaring van discriminatie op onderstaande locaties, daar 
negatieve gevolgen van ondervindt 

Ondervindt negatieve gevolgen van de ervaring met discriminatie Percentage 
Stage 64 

Jongerencentrum 59 
Sportclub 48 
Werk 47 
Buurt 43 
Horeca 42 
School 38 

Tabel 32 Meldingen, vervolgacties en tevredenheid over vervolgacties meldingen naar locatie  

Locatie 
Percentage jongeren dat na discri-
minatie een melding hiervan heeft 

gedaan 

Percentage tevreden met wat er is 
gedaan is naar aanleiding van de 

melding 
Sportclub 62 44 

Jongerencentrum 44 33 
Stage 38 55 
School 30 52 
Werk 27 70 
Horeca 19 43 
Buurt 16 36 
Totaal 29 49 



34

Tabel 33 Redenen voor niet melden van discriminatie naar locatie 

Reden niet melden (n=577) Buurt School Stage Werk Sport 
-club 

Jonge-
rencen-

trum 

Horeca Totaal 
(in %) 

Ik denk dat melden niet 
helpt 

30 28 16 13 19 14 51 30% 

Ik denk dat mijn melding 
niet serieus wordt geno-
men 

13 15 10 9 13 8 29 17% 

Ik los het zelf op 12 12 9 11 7 5 38 16%  

Ik vind het niet belangrijk 
genoeg om te melden 

8 11 3 6 3 1 57 15% 

Ik weet niet hoe of waar ik 
moet melden 

18 11 7 5 6 7 19 13% 

Ik weet niet zeker of het 
discriminatie was 

6 12 7 8 9 4 24 12% 

Het kost me te veel tijd of 
moeite om te melden 

14 6 5 5 6 4 27 12% 

Ik ben gewend geraakt aan 
discriminatie 

8 9 7 5 8 4 18 10% 

Ik ben bang voor de gevol-
gen van melden 

3 11 8 7 7 7 11 9% 

Ik heb slechte ervaringen 
met een eerdere melding 

6 8 7  8 4 8 7% 

Ik durf niet te melden 
omdat anderen dat niet 
willen 

1 5 2 3 2 6 3 4% 

Andere reden 4 4 1   1 7 2% 

NB: In deze tabel zijn de absolute aantallen gegeven, en dus niet percentages 

In tabel 33 vallen de volgende zaken op: 

• De meest genoemde redenen om discriminatie niet te melden is dat jongeren 
denken dat dit toch niet helpt, of dat de melding niet serieus zal worden genomen. 
Andere redenen die relatief vaak worden gegeven is dat jongeren het liever zelf 
oplossen, of dat het niet belangrijk genoeg is om te melden. In mindere mate 
noemen jongeren reden als ‘ik weet niet waar of hoe te melden’, ‘ik weet niet 
zeker of het discriminatie was’ en ‘het kost te veel tijd of moeite of te melden’.  

• Uitgesplitst naar locatie valt op dat in de reden ‘het is niet belangrijk genoeg om 
te melden’ vaak wordt gegeven voor discriminatie in de horeca.  

• De reden ‘ik weet niet waar of hoe te melden’ wordt relatief vaak genoemd bij 
discriminatie in de buurt.  

Aan de jongeren die discriminatie hebben ervaren (N = 577), is gevraagd of zij dit wel 
eens niet melden terwijl zij dat wel zouden willen. Dit wordt bevestigd door 71 procent 
van deze jongeren.  

Bekendheid met meldpunten  
Aan alle jongeren in de survey is de vraag voorgelegd in hoeverre zij er mee bekend zijn 
waar en hoe je discriminatie kunt melden? Waar en hoe jongeren discriminatie kunnen 
melden is bij veel jongeren uit de steekproef niet bekend. Slechts 12 procent van de 
jongeren is hier goed bekend mee; 42 procent van hen is hier een beetje mee bekend en 
46 procent weet niet waar en hoe discriminatie te melden.  

Vervolgens is de jongeren die aangaven een beetje bekend of goed bekend te zijn met 
waar discriminatie kan worden gemeld, gevraagd naar de bekendheid van enkele speci-
fieke meldingskanalen. Tabel 34 laat zien hoe bekend jongeren zijn met de verschil-
lende meldpunten. De percentages in deze tabel zijn berekend voor de totale populatie 
jongeren in de survey.  
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Tabel 34 Mate waarin jongeren bekend zijn met de mogelijkheid discriminatie te melden bij 
verschillende instellingen 

Meldingskanaal 
Percentage niet mee 

bekend 
Percentage een beet-

je mee bekend 
Percentage goed 

mee bekend 
www.discrimatie.nl  73 22 5 

Discriminatie meld- en advieslijn 
0900-2354354 84 13 3 

Antidiscriminatiebureau Art.1 
Midden Nederland 87 10 3 

Politie 54 23 23 

De politie blijkt het meest bekend te zijn bij jongeren als het gaat om plekken 
waar zij discriminatie kunnen melden. Een op de vier jongeren kent de website 
www.discriminatie.nl. De discriminatie meld- en advieslijn en het antidiscriminatiebu-
reau Art.1 Midden Nederland zijn nog minder bekend bij jongeren uit de regio Utrecht. 
Als het gaat om bekendheid met de mogelijkheden voor het melden van discriminatie 
zien we niet of nauwelijks verschillen naar achtergrondkenmerken. Oudere jongeren 
zijn hier niet meer mee bekend dan jongere jongeren en ook voor etnische herkomst 
zijn er geen verschillen. 

2.5 Attitude ten opzichte van discriminatie 
In deze paragraaf beschrijven we hoe de jongeren uit de steekproef aankijken tegen 
verschillende vormen van discriminatie. Wat vinden zij ervan als mensen worden 
gediscrimineerd vanwege hun geloof of vanwege hun sekse? Vervolgens analyseren we 
of er verschillen zijn tussen verschillende groepen als het gaat om attitudes ten opzichte 
discriminatie. 

Tabel 35 Attitudes ten opzichte van verschillende vormen van discriminatie 

Wat vindt je ervan als mensen gediscrimi-
neerd worden: 

Percentage heel 
slecht 

Percentage een 
beetje slecht 

Percentage 
niet slecht 

Vanwege huidskleur, land van herkomst of 
culturele achtergrond 83 15 2 

Vanwege religie 80 17 3 

Vanwege sekse 86 12 3 

Vanwege seksuele geaardheid 84 13 3 

Vanwege woonplaats 73 21 6 

Ruim negen van de tien jongeren vindt discriminatie, om welke reden dan ook, heel slecht of een 

beetje slecht. En over het algemeen geldt dat jongeren die discriminatie vanwege de ene reden 

slecht vinden, ook discriminatie vanwege andere redenen slecht vinden. Daarom hebben we de 

vijf items met elkaar gecombineerd tot een score voor attitude ten opzichte van discriminatie.9 

Uit analyses met die nieuwe variabele blijkt dat jongens minder negatief staan tegenover discri-

minatie dan meisjes. Zo vindt bijvoorbeeld 83 procent van de meisjes het heel slecht als mensen 

worden gediscrimineerd vanwege hun geloof, terwijl 75 procent van de jongens dat heel slecht 

vindt. Verder valt op dat de moslimjongeren uit de steekproef minder negatief staan tegenover 

discriminatie dan christelijke jongeren of jongeren zonder geloof. Dat komt vooral doordat zij het 

minder slecht vinden als mensen worden gediscrimineerd vanwege hun sekse of seksuele geaard-

heid. Zo vindt 8 procent van de moslimjongeren het niet slecht als mensen worden gediscrimi-

neerd vanwege hun sekse tegenover 2 procent van de christelijke jongeren en de jongeren zonder 

religie. Bij discriminatie vanwege seksuele geaardheid is dat verschil nog groter. 14 procent van de 

moslimjongeren vindt dit niet slecht tegenover 1,5 procent van de rest van de jongeren. 

9 De verschillende items correleren met elkaar en uit een betrouwbaarheidsanalyse komt een Cronbach’s alpha van ,75.  
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3 Polarisatie 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag in hoeverre sprake is van polarisatie bij jongeren 
in de regio Utrecht. Daarbij maken we onderscheid in wat de jongeren denken en voelen 
- attitude ten opzichte van mensen met andere achtergronden - en gedrag (bijvoor-
beeld opzoeken van contact of juist vermijden van contact). Daarbij kijken we of er 
verschillen zijn tussen bijvoorbeeld jongens en meisjes, leeftijdsgroep en jongeren met 
verschillende religies. Tot slot gaan we in dit hoofdstuk ook in op polarisatie op verschil-
lende locaties, zoals de school, de sportclub, de eigen buurt en het werk. 

3.1 Attitudes ten opzichte van ‘andere’ mensen 
Tabel 36 laat zien hoe de jongeren in de provincie Utrecht denken over mensen met andere (cultu-

rele) achtergronden. De eerste vier items10 hebben we samengevoegd tot 1 schaal voor attitude ten 

opzichte van mensen met een andere achtergrond. Met behulp van die samengevoegde variabele 

hebben we gekeken of achtergrondkenmerken als leeftijd, sekse en etnische herkomst van invloed 

zijn op attitudes ten opzichte van mensen met een andere culturele achtergrond. 

10 De andere twee items verschillen inhoudelijk te veel van de andere vier items. Het vijfde item gaat over houding ten opzichte 
van andere seksuele geaardheden en niet ten opzichte van mensen met een ander geloof of een andere culturele achtergrond. 
De laatste stelling is eerder een gedragsmaat dan een attitude. De Cronbach’s alpha van de aldus gevormde schaal is ,623.  

Tabel 36 Attitudes ten opzichte van mensen met andere (culturele) achtergronden 

In hoeverre ben je het eens met de onderstaande stellin-
gen N = 2643 

Percen-
tage 

oneens 

Percentage be-
tje mee eens 

Percentage 
eens 

Het is goed dat er in Nederland mensen wonen uit andere 
culturen 11 42 48 

Ik ben geïnteresseerd in mensen uit andere culturen 19 41 40 
In Nederland wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo 
positief over denk 25 43 32 

Ik denk niet zo positief over mensen die een andere religie 
hebben dan ikzelf 72 22 6 

Ik denk niet zo positief over mensen die homo of lesbisch 
zijn 79 15 7 

Sommige van mijn vrienden komen uit een andere cultuur 
dan ikzelf 25 30 45 

De gemiddelde score op de schaal voor attitude ten opzichte van mensen met andere 
culturele achtergronden is 2,29 op de schaal van 1 (meest negatief) tot 3 (meest posi-
tief). Dat wil zeggen dat de meeste jongeren uit de steekproef betrekkelijk positief staan 
tegenover mensen met andere culturele achtergronden. Een minderheid - tussen de tien 
en twintig procent - van de jongeren is negatief over andere bevolkingsgroepen.  

In figuur 1 vergelijken we de gemiddelde schaalscores van de verschillende groepen. 
Daaruit blijkt dat autochtone jongeren gemiddeld minder positief zijn over mensen uit 
andere bevolkingsgroepen dan allochtone jongeren. 

Moslimjongeren zijn gemiddeld positiever over andere culturen in Nederland dan 
christelijke jongeren of niet religieuze jongeren. Zij hebben een hoger gemiddelde (2,5) 
op de attitudeschaal ten aanzien van mensen met andere culturele achtergronden dan 
christelijke jongeren (2,2) dan wel jongeren zonder religie (2,3). Jongeren die in het 
verleden zelf zijn gediscrimineerd vanwege hun geloof of culturele achtergrond denken 
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overigens niet negatiever of positiever over mensen met andere culturele achtergronden 
dan jongeren die dat nog niet hebben meegemaakt.

Figuur 1 Verschil in attitude ten aanzien van mensen met andere culturele achtergronden verge-
leken voor jongeren met verschillende etnische herkomst. 

Negatieve beeldvorming  
Zoals kan worden afgeleid uit tabel 36 is driekwart van de jongeren het eens, of een beetje 
eens, met de stelling ‘In Nederland wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo positief 
over denk’. Aan deze jongeren is gevraagd over welke groepen zij niet zo positief denken. 
Bijna 9 van de 10 jongeren die niet zo positief denkt over andere bevolkingsgroepen, 
denkt niet zo positief over Marokkanen. Dat geldt niet alleen autochtone jongeren, maar 
ook voor Turkse jongeren en jongeren met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. 
De helft van deze jongeren denkt niet zo positief over Turkse jongeren; over Surinamers 
en Antillianen denkt ongeveer een vijfde van deze jongeren niet zo positief. Elf procent 
van de responderende jongeren denkt niet zo positief over autochtone Nederlanders. 
Voor het grootste deel zijn dit jongeren met een Marokkaanse achtergrond (44 procent 
van de jongeren met een Marokkaanse achtergrond denkt niet zo positief over autoch-
tone Nederlanders. Ter vergelijking, van de Turkse jongeren is dat 16 procent). 

De jongeren is gevraagd of zij niet zo positief denken over de hele bevolkingsgroep, de 
meeste personen uit de bevolkingsgroep of over sommige personen uit die bevolkings-
groep. Vier procent van de jongeren denkt niet zo positief over een hele bevolkings-
groep, een kwart van de jongeren denk niet zo positief over het grootste deel van een 
bevolkingsgroep en 72 procent van de responderende jongeren denkt niet zo positief 
over sommige personen uit een bevolkingsgroep. Voor alle bevolkingsgroepen waar 
niet zo positief over wordt gedacht is dit ongeveer op dezelfde manier verdeeld. 

Aan de jongeren die aangeven dat er in Nederland bevolkingsgroepen wonen waarover 
ze niet zo positief denken, is vervolgens gevraagd om toe te lichten waarom. De meest 
genoemde reden (door twee op de drie van deze jongeren) is dat de jongeren het idee 
hebben dat de betreffende bevolkingsgroepen overlast of criminaliteit veroorzaken. 
Hiernaast geeft 44 procent van de jongeren aan dat ze niet zo positief denken over een 
bepaalde bevolkingsgroep door negatieve ervaringen met mensen uit die betreffende 
groep. Andere redenen die jongeren relatief vaak noemen zijn ‘vanwege de normen en 
waarden van die groepen’ (29%) en ‘deze bevolkingsgroepen denken anders dan ikzelf 
over hoe meisjes en jongens zich moeten gedragen’ (zie tabel 37). Religie als oorzaak 
voor negatieve attitudes tussen bevolkingsgroepen scoort opvallend laag, namelijk zes 
procent. 
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Tabel 37 Oorzaken van negatief beeld over andere bevolkingsgroepen 

Oorzaken Percentage 

Vanwege overlast die deze bevolkingsgroepen naar mijn mening veroorzaken 69 

Vanwege criminaliteit die deze bevolkingsgroepen naar mijn mening veroorzaken 68 

Vanwege slechte ervaringen die ik heb met mensen uit die bevolkingsgroepen 44 

Vanwege de normen en waarden van deze bevolkingsgroepen 29 

Deze bevolkingsgroepen denken anders dan ikzelf over hoe meisjes en jongens zich 
moeten gedragen 

22 

Deze bevolkingsgroepen bedreigen de Nederlandse cultuur 16 

Vanwege het dragen van religieuze symbolen (kruis, hoofddoek, keppel etc.) 11 

Deze bevolkingsgroepen denken anders dan ikzelf over hoe Nederland zou moeten zijn 11 

Deze bevolkingsgroepen denken anders dan ikzelf over seksualiteit  10 

Vanwege andere opvattingen over politieke kwesties zoals Israël en de Palestijnen 7 

Andere reden, namelijk  7 

Vanwege de religie van deze bevolkingsgroepen 6 

Deze bevolkingsgroepen denken anders dan ikzelf over het dragen van kleding 6 

Door de aanwezigheid van deze bevolkingsgroepen in Nederland heb ik minder kans op 
een baan of een woning  

3 

3.2 Polarisatie in emotie en gedrag 
Deze paragraaf gaat in op de mate waarin polarisatie zichtbaar is in emotie en gedrag 
van jongeren. Tabel 38 laat zien hoe vaak jongeren uit de regio Utrecht spanningen en 
conflicten ervaren met mensen uit andere culturen dan zijzelf en de mate waarin zij 
contact hebben met mensen uit andere culturen. 

Tabel 38 Contacten en conflicten tussen jongeren van verschillende culturele achtergronden. 

Stellingen Percentage 
nooit 

Percentage 
soms 

Percentage 
vaak 

Ga je wel eens in je vrije tijd om met mensen uit andere 
culturen?  16 59 25 

Erger je je wel eens aan mensen uit andere culturen?  20 65 15 

Ervaar je wel eens spanningen met mensen uit andere 
culturen?  30 57 13 

Heb je wel eens conflicten met mensen uit andere culturen?  50 43 7 
Vermijd je wel eens het contact met mensen uit andere 
culturen?  48 44 8 

De drie ‘contact’11 items uit tabel 38 hebben we samengevoegd tot een schaal die iets zegt 
over het de mate van positief contact met mensen met andere culturele achtergronden. 
De gemiddelde score (2,3) op die schaal met een minimumwaarde van 1 en een maxi-
mumwaarde van 3 laat zien dat de jongeren uit de steekproef gemiddeld soms tot vaak 
positieve contacten hebben met mensen uit andere culturen.  

Analyses op de schaal laten zien dat jongens minder vaak positieve contacten hebben 
met mensen uit andere culturen dan meisjes. Ook leeftijd en opleidingsniveau spelen 
een rol. Naarmate jongeren ouder worden hebben zij minder vaak positieve contacten 
met mensen uit andere culturen en hoe hoger de opleiding hoe meer positieve contacten. 
Opvallend is het resultaat dat Surinaamse en Antilliaanse jongeren vaker positieve 
contacten hebben met andere mensen uit andere culturen dan autochtone Nederlan-
ders en Marokkaanse of Turkse Nederlanders. Een mogelijke verklaring zou kunnen 
zijn dat er vooral weinig (positieve) contacten zijn tussen autochtone en Marokkaanse 
en Turkse Nederlanders. 

11 De items over ergeren aan andere bevolkingsgroepen en spanningen tussen groepen verwijzen niet naar gedrag, maar naar emoties. 
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3.3 Polarisatie op verschillende locaties 
In het laatste deel van dit hoofdstuk gaan we in op polarisatie op verschillende locaties. 
We bespreken achtereenvolgens voor de woonbuurt, scholen, sportverenigingen, jonge-
rencentra en horeca, hoe jongeren uit verschillende culturen er met elkaar omgaan en in 
hoeverre er spanningen zijn tussen specifieke groepen die traditioneel tegenover elkaar 
kunnen staan. De survey bevatte over beide onderwerpen een aantal stellingen. De vijf 
stellingen over omgang tussen en houding ten opzichte van andere culturen voegen we 
steeds samen tot één variabele. In figuur 2 vergelijken we de score op die variabele voor 
de vijf locaties. Hoe hoger (maximaal 3), hoe positiever de houding ten aanzien van 
groepen met andere culturele achtergronden. 

Figuur 2 Omgang met en houding ten aanzien van mensen met verschillende culturele achter-
gronden naar locatie 

Op sportverenigingen in de regio Utrecht lijken mensen met verschillende culturele 
achtergronden beter met elkaar overweg te kunnen dan op de andere locaties. Hore-
cagelegenheden en de eigen woonbuurt scoren op dit onderwerp beneden gemiddeld.  

Spanningen tussen verschillende groepen op de vijf locaties  
Aanvullend hebben we de jongeren gevraagd naar hoe vaak spanningen voorkomen 
tussen verschillende groepen. Bijvoorbeeld naar spanningen tussen jongeren en volwas-
senen, tussen jongeren uit verschillende culturen en tussen mensen met verschillende 
religieuze achtergronden. Per locatie is de jongeren ook een aantal specifieke stellingen 
voorgelegd. Alle jongeren hebben de stellingen over spanningen in de buurt voorgelegd 
gekregen. Bij de andere locaties is deze vraag alleen gesteld aan jongeren die daar wel 
eens zijn. 

In de buurten waar de jongeren wonen is sprake van spanningen tussen veel verschil-
lende groepen. Zes van de tien responderende jongeren geven aan dat in de buurt wel 
eens (53% soms, 6% vaak) spanningen zijn tussen jongeren en volwassenen. Span-
ningen tussen jongeren uit verschillende culturen zijn er het meest. Zeven van de tien 
jongeren (56% soms, 15% vaak) geeft aan dat te herkennen in de eigen buurt. In iets 
mindere mate zijn er ook spanningen tussen jongeren uit verschillende wijken (52%), 
tussen mensen met verschillende religies (50%), en tussen jongeren die in de buurt op 
school zitten en buurtbewoners. 

Net als in de woonbuurten van de jongeren zijn verschillende culturele achtergronden 
ook op scholen de belangrijkste bron van spanningen tussen mensen. 59 procent van 
de jongeren geeft aan dat er bij hun op school wel eens (52% soms, 7% vaak) sprake is 
van spanningen of conflicten tussen leerlingen uit verschillende culturen. En 40 procent 
zegt dat dit het geval is tussen jongeren en leerkrachten met verschillende culturele 
achtergronden. Daarnaast noemt 44 procent van de jongeren in de steekproef dat er 
bij hun op school spanningen zijn tussen leerlingen met verschillende politieke opvat-
tingen. Interessant is dat de jongeren uit de steekproef duidelijk minder spanningen 
en conflicten waarnemen op sportverenigingen dan in buurten en op scholen. Er zijn 
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wel spanningen, maar in mindere mate. 18 procent van de jongeren die lid zijn van en 
sportverenigingen nemen die spanningen waar. 

In horecagelegenheden lijken de meeste spanningen en conflicten voor te komen, zeker 
als het gaat om conflicten tussen jongeren met verschillende religies (75%) en jongeren 
met verschillende culturele achtergronden (93%). In iets mindere mate zijn daar ook 
spanningen tussen jongeren uit verschillende woonplaatsen (64%), tussen jongeren uit 
verschillende wijken (62%), en tussen jongeren en buurtbewoners (61%).
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4 Voedingsbodems radicalisering

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eventuele aanwezigheid onder jongeren van 
aspecten die, volgens wetenschappelijke literatuur, gerelateerd kunnen zijn aan radi-
caliseringsprocessen. Het onderliggend theoretisch kader voor deze exercitie is het 
conceptueel model voor radicaliseringsprocessen van Van den Bos, Loseman en Doosje 
(2009). Dit conceptueel model vormt de basis voor de vragenblokken over voedingsbo-
dems voor radicalisering in de Utrechtse jongerensurvey. In bijlage 1 beschrijven we dit 
conceptueel model in detail.  

Samengevat komt het conceptueel model neer op het volgende. De factoren die tot radi-
calisering van jongeren kunnen leiden zijn complex en veelvoudig. Er kunnen geen 
directe oorzakelijke verbanden worden gelegd tussen demografische factoren (reli-
gieuze gezindheid, etnische en culturele achtergrond, sekse, opleiding en leeftijd) en 
radicalisering. Volgens Van den Bos et al. kan alleen maar worden begrepen waarom 
sommige jongeren radicaliseren, als inzichtelijk wordt gemaakt hoe jongeren de 
moderne samenleving ervaren. In het bijzonder stellen zij een conceptueel model voor 
dat ervan uitgaat dat de volgende sociaalpsychologische aspecten een cruciale rol spelen 
bij radicaliseringsprocessen: 

• Waargenomen onrechtvaardigheid. Het gevoel van onrechtvaardigheid of 
achterstelling kan de eigen persoon betreffen of de sociale groep waartoe men 
behoort. Dit betreft vaak materiële zaken (minder kansen krijgen bij vinden van 
een huis, een baan, een stageplek). Maar ook het gevoel hoe men wordt behan-
deld is belangrijk (zoals ervaren disrespect en onrechtvaardigheid).  

• Een sterke psychologische (emotionele) reactie op onzekerheden die jongeren 
in hun leven ervaren. 

• Het gevoel dat de groep waarvan de jongere deel uitmaakt (of de overtuigingen 
waar deze groep voor staat) wordt bedreigd door andere groepen.  

Attitudes van jongeren ten opzichte van onderwerpen die gerelateerd zijn aan het proces 
van radicalisering, bieden informatie over het stadium van radicalisering waarin zij zich 
bevinden. Hierin onderscheiden Van den Bos et al. in hun onderzoek de onderstaande 
aspecten van radicalisering.

• Legitimiteit van de Nederlandse autoriteiten. Dit betreft de mate waarin jongeren 
de Nederlandse autoriteiten zoals de Nederlandse regering en de politie als legi-
tiem beschouwen. 

• Inhoudelijke aspecten van radicaal gedachtegoed. Dit betreft de specifieke ideo-
logische of religieuze elementen van radicalisering.  

• ‘Wij-zij-denken’. 

• Gevoelens van superioriteit over de eigen (sub)cultuur. 

• Betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving: in hoeverre voelen jongeren 
zich verbonden voelen met andere Nederlanders en de Nederlandse samenle-
ving. 

• Attitude t.a.v. radicaal gedrag.

De eerste paragraaf gaat in op ervaren onrechtvaardigheid, ervaren onzekerheid en ervaren 

groepsdreiging. Daarbij maken we telkens vergelijkingen tussen moslimjongeren en niet- 

moslimjongeren van autochtone komaf (verder aangeduid als ‘autochtone jongeren’). Paragraaf 

4.2 en paragraaf 4.3 gaan vervolgens in op de voornoemde attitudes van jongeren. De vragen-

blokken over radicalisering zijn beantwoord door 226 moslimjongeren en door 1756 (autoch-

tone) niet-moslimjongeren.12 

12 Radicalisering betreft rechts radicalisering van autochtone jongeren, en islamitisch radicalisme van moslimjongeren. 
Deze vragenblokken zijn dus aan autochtone Nederlandse jongeren en aan jongeren met een islamitische achtergrond 
gesteld. Niet-islamitische jongeren met een allochtone achtergrond worden in de tabellen buiten beschouwing gelaten. 
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4.1 Sociaalpsychologische factoren  
In deze paragraaf bespreken we drie sociaalpsychologische factoren die kunnen samen-
hangen met radicalisering: ervaren onrechtvaardigheid, gevoelens van onzekerheid, 
ervaren groepsdreiging.  

Ervaren onrechtvaardigheid 
Een van de voedingsbodems voor radicalisering is ervaren onrechtvaardigheid. 
Jongeren die het gevoel hebben onrechtvaardig te worden behandeld hebben een 
grotere kans te radicaliseren dan mensen die dat gevoel niet hebben (zie Van den Bos, 
Loseman & Doosje, 2009). In ons surveyonderzoek hebben we de respondenten drie 
stellingen hierover voorgelegd. De resultaten daarvan zijn te zien in tabel 39.  

Tabel 39 Ervaren onrechtvaardigheid onder moslimjongeren en autochtone jongeren 

Percentage 
oneens 

Percentage beet-
je mee eens 

Percentage hele-
maal mee eens 

Moslimjongeren
Ik denk dat ik niet zoveel kansen krijg als 
anderen in Nederland 

40 40 20 

Moslims worden in Nederland gediscrimineerd 15 42 43 
Moslims krijgen niet zoveel kansen als anderen 
in Nederland 24 41 35 

Autochtone jongeren
Ik denk dat ik niet zoveel kansen krijg als 
anderen in Nederland  

81 15 4 

Moslims krijgen in Nederland meer kansen 
dan mensen zoals ik 79 16 6 

Mensen zoals ik krijgen niet zoveel kansen als 
anderen in Nederland 79 16 4 

De resultaten laten duidelijke verschillen zien voor moslimjongeren ten opzichte van 
autochtone jongeren. Van de islamitische jongeren onderschrijft 76 procent in meer of 

mindere mate dat moslims minder kansen krijgen dan anderen in Nederland. Daar-
naast is 85 procent van de moslimjongeren het in meer of mindere mate eens met de stel-
ling dat moslims in Nederland worden gediscrimineerd. Van de autochtone jongeren is 
22 procent het enigszins of grotendeels eens met de stelling dat moslims meer kansen 
krijgen dan zijzelf. 

Om vast te stellen welke demografische factoren samenhangen met ervaren onrecht-
vaardigheid, hebben we voor beide groepen – moslimjongeren en autochtone jongeren 
– de drie stellingen samengevoegd tot een schaal voor ervaren onrechtvaardigheid13. 
Het blijkt dat ook de gemiddelden op deze schaal aanzienlijk verschillen tussen moslim-
jongeren en autochtone jongeren: op een schaal van één tot drie is de gemiddelde schaal-
score 2,1 voor moslimjongeren tegenover 1,3 voor autochtone jongeren. Dit betekent 
dat onder de islamitische jongeren uit de steekproef sterker het gevoel heerst dat zij 
onrechtvaardig worden behandeld, dan onder de autochtone jongeren uit de steekproef.  

Vervolgens hebben we bekeken welke demografische factoren samenhangen met 
ervaren onrechtvaardigheid. Het blijkt dat: 

• Autochtone jongens ervaren meer gevoelens van onrechtvaardigheid dan 
autochtone meisjes. 

• Laag opgeleide autochtone jongeren ervaren meer gevoelens van onrechtvaar-
digheid dan hoog opgeleide autochtone jongeren. 

• Jongvolwassenen autochtonen uit de steekproef ervaren meer gevoelens van 
onrechtvaardigheid dan pubers. 

13 De schaal voor ervaren onrechtvaardigheid onder Moslimjongeren heeft een Cronbach’s alfa van ,78 en de schaal voor ervaren 
onrechtvaardigheid onder autochtone jongeren heeft een Cronbach’s alfa van ,69. 
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Gevoelens van onzekerheid 
In de survey zijn aan de jongeren vier stellingen voorgelegd over gevoelens van onzeker-
heid. Tabel 40 toont de resultaten op deze vier stellingen.  

Tabel 40 Stellingen gevoelens van onzekerheid 

 Percentage 
oneens 

Percentage  
beetje mee 

eens 

Percentage 
helemaal 
mee eens 

Moslimjongeren
Ik denk vaak na over wie ik ben  25 31 44 
Ik voel me in Nederland onzeker over mijn toe-
komst 

50 30 20 

Ik weet goed wat ik belangrijk vind in mijn leven 11 17 72 
Ik voel me onzeker over hoe ik goed moet leven 56 28 16 

Autochtone jongeren
Ik denk vaak na over wie ik ben  13 41 46 
Ik voel me in Nederland onzeker over mijn toe-
komst 

64 28 8 

Ik weet goed wat ik belangrijk vind in mijn leven 6 28 66 
Ik voel me onzeker over hoe ik goed moet leven 62 32 7 

De resultaten geven voor de verschillende vraagstellingen een gevarieerd beeld. Veel jongeren 

denken na over wie zij zijn. En tegelijkertijd weten de meesten van hen wat ze belangrijk vinden 

in hun leven, en voelen zij zich niet onzeker over hoe zij goed moeten leven en over hun toekomst 

in Nederland. Nadere analyses laten enkele verschillen zien als het gaat om demografische facto-

ren.14 

• Jongens denken minder vaak na over wie zij zijn dan meisjes. 

• Jongens zeggen vaker dan meisjes dat zij weten wat zij belangrijk vinden in het 
leven. 

14 We hebben er hier voor gekozen om geen schaal te maken omwille van een technische reden: de cronbach’s (.38) is te laag.  

• Hoe ouder jongeren zijn, hoe zekerder jongeren zijn over hoe zij goed moeten 
leven. 

• Hoe lager het opleidingsniveau, hoe zekerder jongeren zijn over hoe zij goed 
moeten leven. 

• Wat betreft de stelling ‘Ik voel me in Nederland onzeker over mijn toekomst’ 
blijkt dat drie demografische achtergrondkenmerken hierop invloed hebben: 
hoe ouder jongeren zijn, hoe minder onzeker zij zijn over hun toekomst; hoe 
hoger het opleidingsniveau, hoe minder onzeker jongeren over hun toekomst 
in Nederland. De derde bepalende demografische factor is etnische herkomst. 
Jongeren met een Marokkaanse achtergrond voelen zich onzekerder over hun 
toekomst in Nederland dan de jongeren met andere culturele achtergronden, 
inclusief de Turkse jongeren in de survey.  

Ervaren groepsdreiging 
Uit de onderstaande tabel 41 is af te leiden dat groepsdreiging wordt ervaren door 
zowel moslimjongeren als door autochtone jongeren. De ervaren groepsdreiging door 
moslimjongeren is echter groter dan door de autochtone jongeren. 
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Tabel 41 Ervaren groepsdreiging onder moslimjongeren en autochtone jongeren 

 Percentage 
oneens 

Percentage beetje 
mee eens 

Percentage 
helemaal 
mee eens 

Moslimjongeren
Veel bedrijven zullen eerder niet-moslims aannemen, 
ook al is een moslim geschikter voor deze baan  

21 36 42 

In Nederland hebben niet-moslims andere normen en 
waarden dan Moslims 26 46 28 

Autochtone jongeren
Veel bedrijven zullen eerder Moslims aannemen, ook al 
is een niet-moslim geschikter voor deze baan  

81 16 3 

In Nederland hebben Moslims andere normen en waar-
den dan niet-moslims 16 50 35 

Bijna vier op de vijf moslimjongeren zijn het in meer of mindere mate eens met de stel-
ling dat moslims minder kans maken op een baan. Van de autochtone jongeren denkt 
bijna één op de vijf dat bedrijven eerder moslims aannemen, ook als is een niet-moslim 
geschikter voor de baan. Autochtone jongeren met een hoog opleidingsniveau zijn het 
minder vaak eens met deze stelling dan autochtone jongeren met een laag opleidingsni-
veau. Bij moslimjongeren zien we geen verschillen naar opleidingsniveau 

4.2 Attitudes  
In deze paragraaf gaan we in op attitudes van jongeren die een relatie kunnen hebben 
met radicalisering: Legitimiteit van de Nederlandse autoriteiten; inhoudelijke (ideolo-
gische of religieuze) aspecten van radicaal gedachtegoed; gevoelens van superioriteit 
over de eigen (sub)cultuur; betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving; en de atti-
tude t.a.v. radicaal gedrag. 

Het ‘wij-zij-denken’ van jongeren is reeds besproken in het hoofdstuk over polarisatie. 

Legitimiteit van Nederlandse autoriteiten 
In hoeverre legitimeren jongeren uit de regio Utrecht de Nederlandse autoriteiten? En 
is daarbij een verschil tussen jongeren met verschillende achtergronden? Die vragen 
worden beantwoord in deze paragraaf door middel van vier stellingen waarbij de 
jongeren werd gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens zijn met die stellingen. 
Tabel 42 toont de resultaten.  
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Tabel 42 Stellingen legitimiteit van Nederlandse autoriteiten. 

 Percentage 
oneens 

Percentage beetje 
mee eens 

Percentage hele-
maal mee eens 

Moslimjongeren
Ik heb respect voor de politie 18 36 46 

Ik heb veel vertrouwen in de mensen die het 
voor het zeggen hebben in mijn dorp/stad 

21 46 33 

De Nederlandse regering moet door alle 
Nederlanders gerespecteerd worden 

18 49 34 

Als ik denk aan de Nederlandse regering, 
dan word ik boos 

44 40 16 

Autochtone jongeren
Ik heb respect voor de politie 7 36 57 
Ik heb veel vertrouwen in de mensen die het 
voor het zeggen hebben in mijn dorp/stad 

15 59 27 

De Nederlandse regering moet door alle 
Nederlanders gerespecteerd worden 

13 44 43 

Als ik denk aan de Nederlandse regering, 
dan word ik boos 

60 34 6 

De vier stellingen uit de tabel zijn samengevoegd tot één schaal die samenvat hoe de 
jongeren aankijken tegen Nederlandse autoriteiten. Op een schaal van 1 tot 4 is de 
gemiddelde score 2.3, wat beduidt dat de meerderheid van de jongeren vertrouwen 
heeft in de Nederlandse autoriteiten. Echter niet bij alle jongeren uit de steekproef is 
dit vertrouwen even groot. Zodra we analyseren wat de relatie is tussen demografische 
kenmerken en vertrouwen dan blijkt dat: 

• Legitimiteit Nederlandse autoriteiten is lager bij jongens, en bij jongeren met 
een laag opleidingsniveau en naarmate jongeren ouder worden.  

• Jongeren met een Surinaams/Antilliaanse achtergrond en jongeren met een 
Marokkaanse achtergrond hebben minder vertrouwen in de Nederlandse auto-
riteiten dan jongeren met andere etnische achtergronden.  

• Als het gaat om religie dan valt op dat jongeren zonder religie minder vertrouwen 
hebben in de Nederlandse overheidsorganen dan de jongeren met een christe-
lijke, islamitische of overige religie.  

Superioriteitsgevoelens 
Deze paragraaf beschrijft in welke mate moslims en niet-moslims superioriteitsgevoe-
lens ervaren. 

De stellingen en antwoorden voor moslimjongeren zijn weergegeven in tabel 43. 

Tabel 43 Superioriteitsgevoelens onder moslimjongeren 

 Percentage 
oneens 

Percentage beetje 
mee eens 

Percentage hele-
maal mee eens 

Het maakt me boos als mensen anders 
denken dan ik. 

66 27 7 

Iedereen zou moslim moeten zijn. 67 20 14 

Moslims zijn betere mensen dan 
mensen met een ander geloof. 62 22 17 

Ik ga alleen om met mensen die het-
zelfde denken over de Islam als ikzelf. 68 23 9 

Uit de resultaten op de vier stellingen in tabel 43 komt het beeld naar voren dat de meeste moslim-

jongeren zich niet superieur voelen ten opzichte van mensen uit andere culturen. De vier stel-

lingen hebben we samengevoegd tot één schaal15. De gemiddelde waarde op die variabele is 1,5 

(op een schaal van 1 tot 4). Als vervolgens wordt ingezoomd op de demografische kenmerken 

van de moslimjongeren dan zien we relatie met de mate van superioriteitsgevoelens. Islamitische 

15 Cronbach’s alfa .79 
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jongens hebben in dezelfde mate superioriteitsgevoelens als islamitische meisjes en ook leeftijd, 

opleidingsniveau en etnische herkomst hebben geen invloed hierop. 

Onderstaande tabel 44 toont de antwoorden die autochtone jongeren gaven op de stel-
lingen ten aanzien van superioriteitsgevoelens. Uit de resultaten is op te maken dat ook 
de meeste autochtone jongeren zich niet superieur voelen ten opzichte van mensen uit 
andere culturen. Wel vindt een meerderheid van de jongeren in meer of mindere mate 
dat iedereen trots zou moeten zijn op de Nederlandse nationaliteit. Van de vier items is 
één schaal gemaakt voor superioriteitsgevoelens onder autochtone jongeren.16 

Tabel 44 Superioriteitsgevoelens onder autochtone jongeren 

 Percentage 
oneens 

Percentage beetje 
mee eens 

Percentage 
helemaal mee 

eens 
Het maakt me boos als mensen anders denken 
dan ik. 

73 25 2 

Iedereen zou trots moeten zijn op de Neder-
landse nationaliteit. 19 44 37 

Mensen die trots zijn op de Nederlandse natio-
naliteit zijn beter dan mensen die dat niet zijn. 71 21 8 

Ik ga alleen om met mensen die hetzelfde den-
ken over de Nederlandse nationaliteit als ikzelf. 81 16 3 

De gemiddelde waarde op de variabele voor superioriteitsgevoelens onder de autoch-
tone jongeren uit de steekproef is 1,5. Persoonlijke achtergrondkenmerken als leeftijd, 
sekse of opleidingsniveau spelen geen rol bij het al dan niet hebben van superioriteits-
gevoelens. 

16 Cronbach’s alfa .61 

Inhoudelijke aspecten van radicaal gedachtegoed (moslimjongeren) 
Moslimjongeren uit de steekproef zijn vijf stellingen voorgelegd over hun attitude ten 
aanzien van gedachtegoed dat gerelateerd kan zijn aan moslimradicalisme. Tabel 45 
vat de antwoorden samen. De stellingen in tabel 45 hebben we samengevoegd tot één 
variabele. De gemiddelde score op die variabele is 2,1 op een schaal van 1 tot 3. Dat 
betekent dat de moslimjongeren in onze steekproef zich voor een deel kunnen vinden 
in radicaal gedachtegoed dat gerelateerd kan zijn aan moslimradicalisme. Persoonlijke 
achtergrondkenmerken als sekse, leeftijd of opleidingsniveau hebben geen invloed op 
houdingen van deze jongeren ten aanzien van radicaal gedachtegoed. 

Tabel 45 Inhoudelijke aspecten van radicaal gedachtegoed dat gerelateerd kan zijn aan moslimra-
dicalisme. 

 Percentage 
oneens 

Percentage beetje 
mee eens 

Percentage 
helemaal 
mee eens 

Het is voor mij belangrijk om moslim te zijn 10 12 78 

Als iemand iets slechts over mijn geloof 
zegt, voel ik mij gekwetst. 17 29 54 

Ik vind dat moslims hun kinderen volgens 
Nederlandse normen en waarden moeten 
opvoeden 

37 46 17 

Ik heb wel eens het gevoel dat de wereld 
bestaat uit groepen mensen die lijnrecht 
tegenover elkaar staan. 

36 44 20 

Moslims moeten terug naar de oorspron-
kelijke wortels van de Islam. 65 19 16 

De jongeren is gevraagd hoe moslims volgens hen met de teksten in de Koran moeten 
omgaan: 

• Een derde van de jongeren vindt dat er maar één interpretatie van de Koran 
mogelijk is en hier moet elke moslim zich aan houden.  
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• Tweederde van de jongeren staat kortom een soepeler omgang met de teksten in 
de Koran voor: 10 procent geeft aan dat ‘om in Nederland goed mee te kunnen 
doen handel ik soms anders dan de Koran voorschrijft’ en 19 procent vindt dat 
iedere gelovige moslim de Koran mag interpreteren zoals hij of zij zelf wil.  

De jongeren is ook gevraagd of ze wel eens nadenken over hoe een ideale samenleving er 
uit zou zien. Van de 212 moslimjongeren is 30 procent het helemaal eens met de stelling; 
hiernaast geeft 41 procent van de moslimjongeren aan het een beetje eens te zijn met 
de stelling. 

Tabel 46 Nadenken over ideale samenleving 

 Percentage oneens Percentage beetje 
mee eens 

Percentage 
helemaal 
mee eens 

Ik denk wel eens na over hoe een ideale 
samenleving eruit zou zien. 28 41 30 

Aan de jongeren die het helemaal of een beetje eens zijn met de stelling (n=156) is vervol-
gens gevraagd of hun ideale samenleving werkelijkheid kan worden. Drie op de tien 
islamitische jongeren denken dat hun ideale samenleving werkelijkheid kan worden; 
hiernaast denkt 41 procent van de islamitische jongeren dat dit misschien kan gebeuren.  

Inhoudelijke aspecten van radicaal gedachtegoed (autochtone jongeren) 
Autochtone jongeren (niet-moslim) hebben voor vier stellingen over radicaal gedach-
tegoed dat gerelateerd kan zijn aan rechts-radicalisme. De resultaten zijn weergegeven 
in tabel 47.  

Tabel 47 Inhoudelijke aspecten van gedachtegoed dat gerelateerd kan zijn aan rechtsradicalisme. 

 Percentage 
oneens 

Percentage beetje 
mee eens 

Percentage 
helemaal mee 

eens 

Het is voor mij belangrijk om Nederlander te 
zijn 

18 37 45 

Als iemand iets slechts over Nederland zegt, 
voel ik mij persoonlijk gekwetst. 48 42 10 

Ik heb wel eens het gevoel dat de wereld bestaat 
uit groepen mensen die lijnrecht tegenover 
elkaar staan. 

34 47 18 

Ik vind dat moslims hun kinderen volgens 
Nederlandse normen en waarden moeten 
opvoeden 

12 44 44 

De vier stellingen zijn samengevoegd tot één variabele voor attitude ten aanzien van 
rechts-radicaal gedachtegoed. De gemiddelde waarde op deze variabele is 1,6 en dat 
betekent dat de autochtone jongeren uit de steekproef over het algemeen weinig sympa-
thie hebben voor radicaal gedachtegoed gerelateerd aan rechts-radicalisme. Jongeren 
met bepaalde persoonlijke achtergrondkenmerken hebben een grotere kans om radi-
caal gedachtegoed ten aanzien van rechts-radicalisme te steunen. Jongens zijn het 
bijvoorbeeld meer eens met stellingen over dit onderwerp dan meisjes, christelijke 
jongeren meer dan autochtone niet-moslimjongeren zonder geloof. Tot slot blijkt uit 
ons onderzoek dat hoe ouder jongeren worden, hoe minder negatief zij staan tegen-
over rechts-radicale gedachten en dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe negatiever 
zij staan tegenover dergelijke standpunten. 

Alle jongeren in de steekproef (moslims en niet-moslims) is gevraagd of ze wel eens 
nadenken over hoe een ideale samenleving er uit zou zien. Van de autochtone jongeren 
is 22 procent het helemaal eens met de stelling; hiernaast geeft 47 procent van de autoch-
tone jongeren aan het een beetje eens te zijn met de stelling. 
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Tabel 48 Nadenken over ideale samenleving 

 Percentage 
oneens 

Percentage beetje 
mee eens 

Percentage 
helemaal mee 

eens 
Ik denk wel eens na over hoe een ideale samen-
leving er uit zou zien. 31 47 22 

Van de autochtone jongeren die het helemaal of een beetje eens zijn met de stelling 
denkt bijna één op de tien dat zijn of haar ideale samenleving werkelijkheid kan worden 
(dat is aanmerkelijk lager dan bij moslimjongeren); iets meer dan een derde van de 
autochtone jongeren denkt dat dit misschien kan. 

Attitude ten aanzien van radicaal gedrag (moslimjongeren) 
Tabel 49 toont in hoeverre moslimjongeren het eens zijn met stellingen over moslim-
radicaal gedrag. De stellingen zijn samengevoegd tot één variabele over attitude ten 
aanzien van moslimradicaal gedrag. De gemiddelde waarde op die schaal (1 tot 3) is 
1,7. Dat wil zeggen dat de moslimjongeren uit de steekproef het voor het merendeel 
niet vinden dat geweld geoorloofd is om (islamitische) idealen te bereiken. Jongens 
blijken hier echter een stuk gevoeliger voor te zijn dan meisjes. En hoe ouder moslim-
jongeren zijn, hoe minder zij zich kunnen vinden in het gebruik van geweld om idealen 
te bereiken. 

Tabel 49 Attitude moslimjongeren ten aanzien van moslimradicalisme 

 Percentage 
oneens 

Percentage beetje 
mee eens 

Percentage 
helemaal 
mee eens 

Geweld is niet goed, maar soms de enige ma-
nier om een ideaal te bereiken 56 29 16 

Nederlandse politici die iets slechts zeggen over 
de Islam verdienen het om daarvoor te worden 
gestraft, desnoods met geweld 

49 38 14 

Ik begrijp niets van Nederlandse moslims die, 
vanwege hun idealen, mensen uit andere bevol-
kingsgroepen bedreigen 

30 33 37 

Ik begrijp Nederlandse moslims die, vanwege 
hun idealen, bereid zijn om geweld te gebrui-
ken 

60 29 11 

De moslimjongeren is gevraagd of zij volgen hoe er over de islam in Nederland wordt 
gesproken; 92 procent bevestigt dat zij deze discussie volgen. Van deze jongeren vindt 69 
procent dat er te negatief over de islam wordt gesproken in Nederland. Aan de jongeren 
die vinden dat er te negatief over de islam wordt gesproken is vervolgens gevraagd wat 
men wil doen om dat te veranderen. De resultaten daarvan zijn te zien in tabel 50. 
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Tabel 50 Wat moslimjongeren eraan willen doen dat er negatief wordt gesproken over de islam  

 Percentage van de moslim-
jongeren die vinden dat er te 
negatief wordt gesproken over 
de islam 

(N=143) 

Percentage van alle 
moslimjongeren in 
de survey 

(N=224) 

Meedoen aan het debat (ingezonden brieven 
sturen, in discussie gaan met mensen) 48 31 

Een petitie ondertekenen 32 20 
Meelopen in een demonstratie, betoging of mars 32 20 
Ik wil hier niets aan doen 32 20 
Geld geven voor een actie 21 13 
Beschadigen van eigendom 13 8 
Eventueel gebruiken van geweld als het niet 
anders kan 

13 8 

Dreigen geweld te gaan gebruiken 10 6 

Het volgende thema in dit blok betreft de vraag of moslimjongeren wel eens websites 
bezoeken waarop staat dat streng moet worden opgetreden tegen ongelovigen. Meer 
dan driekwart van de moslimjongeren uit de steekproef bezoekt dergelijke websites 
nooit, bijna twintig procent doet dat (heel) af en toen en 3 procent doet dat vaak of heel 
vaak. Hoe ouder de jongeren zijn, hoe vaker zij dit soort websites bezoeken. En hoger 
opgeleide moslimjongeren doen dit minder vaak dan lager opgeleide moslimjongeren.  

Verder is aan de moslimjongeren gevraagd of ze denken dat er in hun woonplaats 
jongeren wonen die het gebruik van geweld om idealen te bereiken acceptabel vinden. 
Iets meer dan de helft van hen denkt dat in hun woonplaats jongeren dit acceptabel 
vinden (36% sommige jongeren, 15% veel jongeren). 

Attitude ten aanzien van radicaal gedrag (autochtone jongeren) 
Tabel 51 toont in welke mate autochtone jongeren het eens zijn met stellingen ten 
aanzien van rechts-radicalisme. De vier stellingen hebben we samengevoegd tot 1 vari-
abele en de gemiddelde waarde op die variabele is 1,8 (op een schaal van 1 tot 3). Dat 
betekent dat de autochtone niet-moslimjongeren uit de steekproef het iets minder dan 
een beetje eens lijken te zijn met rechtsradicaal. Enige nuancering is wel noodzakelijk. 
Een veel kleiner deel is het eens met het gebruiken van geweld bij het bereiken van 
idealen dan met het uitoefenen van dwang bij het bereiken van idealen. 

Tabel 51 Attitude autochtone jongeren ten aanzien van rechts-radicalisme 

 Percentage 
oneens 

Percentage beet-
je mee eens 

Percentage 
helemaal mee 

eens 

Geweld is niet goed, maar soms de enige ma-
nier om een ideaal te bereiken 60 32 9 

Bevolkingsgroepen die zich niet aanpassen 
aan de Nederlandse cultuur moeten het land 
verlaten, desnoods gedwongen 

32 45 23 

Ik begrijp niets van Nederlanders die, vanwege 
hun idealen, mensen uit andere bevolkings-
groepen bedreigen 

20 34 46 

Ik begrijp Nederlanders die, vanwege hun idea-
len, bereid zijn om geweld te gebruiken 70 24 6 

Als we kijken naar sociale achtergrondkenmerken zien we een aantal verschillen. 
Jongens uit de regio Utrecht staan minder negatief ten opzichte van rechts-radicalisme 
dan meisjes. Daarnaast blijkt dat jongeren met een hoog opleidingsniveau een nega-
tievere attitude hebben ten opzichte van rechts-radicalisme dan jongeren met een lage 
opleiding. 

Aan de autochtone jongeren is gevraagd of zij volgen hoe er over de multiculturele 
samenleving in Nederland wordt gesproken; 80 procent (15% vaak, 65% soms) bevestig 
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dat zij deze discussie volgen. Van deze jongeren vindt 27 procent dat er te positief over 
de multiculturele samenleving wordt gesproken. Aan hen is vervolgens gevraagd wat 
men wil doen om dat te veranderen. De resultaten geven we weer in tabel 52. 

Tabel 52 Wat autochtone jongeren er eventueel aan willen doen om ervoor te zorgen dat er minder 
positief wordt gesproken over de multiculturele samenleving 

 Percentage 

Ik wil hier niets aan doen 53 

Een petitie ondertekenen 31 
Meedoen aan het debat (ingezonden brieven sturen, in discussie gaan met mensen) 26 
Meelopen in een demonstratie, betoging of mars 10 
Geld geven voor een actie 10 
Eventueel gebruiken van geweld als het niet anders kan 5 
Beschadigen van eigendom 3 
Dreigen geweld te gaan gebruiken 2 

Aan de autochtone jongeren is de vraag voorgelegd of ze wel eens websites bezoeken 
waarop staat dat streng moet worden opgetreden tegen mensen die niet van Neder-
landse afkomst zijn. 83 procent van de autochtone jongeren bezoekt dergelijke websites 
nooit, 9 procent doet dat (heel) af en toe, en 1 procent doet dat vaak of heel vaak. 

Tot slot is de autochtone jongeren gevraagd of ze denken dat er in hun woonplaats 
jongeren wonen die het gebruik van geweld om idealen te bereiken acceptabel vinden. 
56 procent van hen denkt dat dit bij sommige jongeren uit hun woonplaats het geval is 
en 11 procent denkt dat dit bij veel jongeren het geval is. 

Attitude ten aanzien van radicaal gedrag in vergelijkend perspectief 
Uit de hiervoor beschreven resultaten van de jongeren survey blijkt dat voedingsbo-
dems voor radicalisering zoals waargenomen onrechtvaardigheid en ervaren groeps-
dreiging aanwezig zijn bij vooral een deel van de moslimjongeren. Tevens zijn er bij 

sommige van deze jongeren positieve attitudes ten aanzien van denkbeelden die aan 
processen van radicalisering kunnen worden gerelateerd (zoals zich superieur voelen 
ten opzichte van anderen, positief oordeel over inhoudelijke aspecten van radicale 
gedachtegoeden). Dit zegt op zichzelf echter weinig als het gaat om de vraag hoeveel 
jongeren zijn geradicaliseerd.  

Wat kunnen we wel zeggen op grond van de scores in de jongeren survey op voedings-
bodems voor radicalisering, en attitudes ten aanzien van radicale denkbeelden, in 
vergelijkend perspectief? De resultaten van de jongerensurvey zijn betrekkelijk uniek. 
In Nederland zijn de onderzoeken van Van den Bos, Loseman en Doosje (2009), 
Slootman en Tillie (2006) en Roux, Van Stiphout en Tillie (2010) de weinige studies die 
wat betreft indicatoren en omvang vergelijkbaar zijn met de survey. Dit maakt dat dit 
type onderzoek feitelijk pionierend en verkennend is. Bij gebrek aan geobjectiveerde 
vergelijkingsstandaards is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om aan te geven hoeveel 
jongeren in onze survey ‘geradicaliseerd zijn’. Wat zegt het als 9 procent van de autoch-
tone jongeren meent dat geweld soms de enige manier is om een ideaal te bereiken? 
Of dat een op de acht moslimjongeren die vindt dat er te negatief over de islam wordt 
gesproken (dat is een op de dertien van alle moslimjongeren) negatieve actie niet uit wil 
sluiten (zoals het eventueel gebruiken van geweld als het niet anders kan)? Of dit hoge 
of lage percentages zijn is input voor nader onderzoek en voor maatschappelijk debat. 
In de eerste plaats gaat het hierom attitudes en gedragsintenties. Dat is iets heel anders 
dan het daadwerkelijke agressie. De vraag is dan: onder welke omstandigheden kunnen 
attitudes en gedragsintenties leiden tot daadwerkelijk geweld.  

Bovendien is het woord ‘geweld’ een rijkgeschakeerd begrip met een groot aantal 
gradaties. We hebben niet onderzocht wat jongeren precies verstaan onder ‘het even-
tueel gebruiken van geweld als het niet anders kan’. Bedoelt men hier het uitdelen van 
een klap als een klasgenoot negatief over de islam praat? Of denkt men aan het soort 



51

agressie zoals elk weekend voorkomt in het uitgaansleven tussen jongeren? Aldus gere-
deneerd zijn de percentages jongeren die een positieve attitude hebben naar geweld niet 
bijzonder hoog. We kunnen echter niet uitsluiten dat er ook jongeren in de survey zijn 
die wel degelijk denken in termen van de rellen die zijn geweest in Londen, of acties 
zoals gepleegd door Mohamed B. Of, en in welke mate dit het geval is, kunnen we op 
basis van de jongeren survey echter niet zeggen. 

In het algemeen kunnen we stellen dat de scores die we in de survey hebben gevonden, 
vergelijkbaar zijn met de scores op overeenkomstige items in het onderzoek van Van 
den Bos, Loseman en Doosje. Van den Bos et al. en Roux et al. trekken geen harde 
conclusies ten aanzien van de vraag hoeveel jongeren zijn geradicaliseerd. Van den Bos 
et al. stellen in de eerste plaats de relaties vast tussen de verschillende aspecten die een 
rol spelen bij radicaliseringprocessen. En uit het onderzoek van Roux et al. is een van 
de hoofdconclusies dat 8 procent van alle moslims in Nederland streng orthodox is. 
Maar orthodox is nog niet radicaal. Wel stijgt de gevoeligheid voor radicalisme en extre-
misme met de mate van religieuze orthodoxie. 

Slootman en Tillie (2006) hebben onderzoek uitgevoerd naar potentiële radicaliserings-
processen onder Amsterdamse moslims. Het onderzoek richtte zich vooral op de fase 
voor radicalisering, dat wil zeggen op de aanwezigheid van opvattingen en denkbeelden 
bij moslims die tot radicalisering kunnen leiden. Slootman en Tillie benadrukken dat 
op basis van hun onderzoek geen uitspraken kunnen worden gedaan over het aantal 
moslims dat ‘radicaal’ is. Wel stellen Slootman en Tillie dat mensen met bepaalde opvat-
tingen en denkbeelden meer ontvankelijk zijn voor radicalisering, omdat het radicale 
gedachtegoed bij deze opvattingen aansluit en bij deze mensen gemakkelijker gehoor 
zou kunnen vinden dan bij anderen. Daarom beschouwen ze deze overtuigingen als 
‘aangrijpingspunten’ of ‘noodzakelijke (maar niet voldoende)’ voorwaarden voor radi-
calisering.  

Slootman en Tillie zien radicalisering als een proces van de-legitimatie, beginnende met 
onvrede en wantrouwen, vanuit een orthodoxe, salafistische ideologie. Dit kan samen-
gaan met gevoelens van wantrouwen ten aanzien van de burgerlijke machthebbers en de 
religieuze leiders, met een religieuze handelingsplicht en in extreme vormen met abso-
lutisme en utopisme. Twee van deze kenmerken vormen de basis ingrediënten voor een 
radicaal islamitisch gedachtegoed: een orthodoxe, fundamentalistische geloofsinvul-
ling en de politieke overtuiging dat de islam onder vuur ligt. Moslims die deze religieuze 
en politieke denkbeelden combineren hebben een verhoogde kans om te radicaliseren. 
Hoe hoger men scoort op de combinatie van de religieuze en politieke dimensie hoe 
groter de kans dat men radicaliseert. 2% van de Amsterdamse moslims scoort hoog 
op zowel de religieuze en politieke dimensie. Zij zijn niet radicaal, maar in potentie het 
meest ontvankelijk voor radicalisering. 

Ontvankelijkheid voor radicalisering onder moslims  
Omdat wij de betreffende vragen van Slootman en Tillie op grond waarvan zij tot hun 
schatting komen hebben opgenomen in onze survey, kunnen wij deze schatting op 
grond van onze data eveneens maken, en vervolgens vergelijken.  

• Wij hebben de resultaten voor ‘orthodoxe geloofsopvattingen’ en ‘islam als strijd-
punt vragen’ uit het onderzoek van Slootman en Tillie uit 2006 afgezet tegen de 
resultaten van de jongerensurvey uit 2011. In het onderzoek uit 2006 blijkt een 
kwart van de moslims, 24 procent, beide overtuigingen te combineren; bij hen is 
zowel een zekere mate van orthodoxie aanwezig als het gevoel dat de islam een 
politiek strijdpunt is. Eveneens een kwart heeft geen van beide overtuigingen. 
De andere helft heeft of religieuze denkbeelden of het gevoel dat de islam een 
politiek strijdpunt is, maar niet beide. Uitgesplitst naar leeftijdsgroepen zien we 
in 2006 dat hoe jonger de leeftijdsgroep van de moslims, hoe vaker men zowel 
orthodoxie als het gevoel dat de islam een politiek strijdpunt is, combineert. 
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• In de jongerensurvey blijkt 43 procent van de moslimjongeren beide over-
tuigingen te combineren. 12 procent heeft geen van beide overtuigingen. 45 
procent heeft of religieuze denkbeelden of het gevoel dat de islam een politiek 
strijdpunt is, maar niet beide. Als we de cijfers van de jongerensurvey uit 2011 
vergelijken met de leeftijdsgroepen 16-18 jaar en 19-34 jaar uit het onderzoek 
uit 2006, dan zien we geringe verschillen: 43 procent van de moslimjongeren 
uit de jongerensurvey combineert beide overtuigingen, tegenover 37 procent 
van de 1618 jarigen en 35 procent van de 19- tot 34-jarigen in het onderzoek 
van Slootman en Tillie. Wel zien we een iets forser verschil voor wat betreft het 
aantal moslimjongeren dat niet orthodox is maar wel het gevoel heeft dat de 
islam een politiek strijdpunt is. In 2011 zit 20% van de jongeren in deze cate-
gorie, tegenover ongeveer 12% van de 16 tot34-jarigen in het onderzoek van 
Slootman en Tillie. 

Interpretatie van de vergelijking 
Wij vooronderstellen twee mogelijke oorzaken voor de verschillen in uitkomsten tussen 
het onderzoek uit 2006 van Slootman en Tillie, en de jongerensurvey uit 2011.  

1. Methodologische verschillen.  

a. De jongerensurvey is anoniem afgenomen via internet. De ABM is afgenomen 
voor het grootste deel via telefonisch en (vooral bij Marokkanen en Turken) en 
face-to-face onderzoek. In deze methoden van dataverzameling (telefonisch en 
face-to-face) is meer kans op sociaal wenselijk antwoorden, wat een onderschat-
ting zou kunnen geven voor wat betreft radicale opvattingen. 

b. Aan het survey-onderzoek is deelgenomen door jongeren in de leeftijd van 14 
tot en met 23 jaar. In de Amsterdamse Burgermonitor 2005 (ABM) is deelge-
nomen door moslims uit verschillende leeftijdsgroepen. Gewogen percentages: 
18% 16-18 jaar; 44% 19-34 jaar; 38% 35 jaar en ouder. Omdat jongeren hoger 

scoren op vooral islam als politiek strijdpunt dan ouderen (zie tabel 61), zou 
voor een zuivere vergelijking de dataset van de ABM opnieuw moeten worden 
geanalyseerd voor specifiek de leeftijdsgroep 16-23 jaar (14- en 15-jarigen zitten 
niet in de ABM). 

2. Uit de vergelijking van de onderzoeksresultaten blijkt dat vooral de islam als poli-
tiek strijdpunt en de actiebereidheid hoger ligt in 2011. Onder voorbehoud van het 
gestelde bij 1) kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat na 10 jaar islam-
debat, moslimjongeren ten opzichte van 5 jaar geleden, de toon negatiever vinden 
en meer bereidheid tonen om de toon van het debat - desnoods met buitenwettelijke 
methoden als geweld, bedreiging en beschadiging - te veranderen. Kortom, de toon 
van het maatschappelijke debat lijkt van invloed.  
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Bijlagen
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1 Theoretisch kader voedingsbodems 
voor radicalisering 

De thema’s van de vragenblokken met betrekking tot de voedingsbodems voor radica-
lisering, hebben we overgenomen van Van den Bos, Loseman en Doosje (2009). Deze 
onderzoekers hebben, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, een conceptueel model 
opgesteld over welke risicofactoren de kans kunnen vergroten dat sommige jongeren 
radicaliseren. Vervolgens hebben het conceptueel model empirisch getoetst door een 
survey onderzoek onder moslimjongeren en niet-moslimjongeren. Wij beschrijven nu 
eerst het conceptueel model van Van den Bos et al., en vervolgens hoe deze is vertaald 
naar de vragenblokken in onze eigen survey onder jongeren in de regio Utrecht. 

Conceptueel model Van den Bos, Loseman en Doosje 

De factoren die tot radicalisering van jongeren kunnen leiden zijn complex en veel-
voudig. In navolging van eerder onderzoek concluderen Van den Bos et al. dat er geen 
directe oorzakelijke verbanden kunnen worden gelegd tussen demografische factoren 
(religieuze gezindheid, etnische en culturele achtergrond, sekse, opleiding en leef-
tijd) en radicalisering. Volgens Van den Bos et al. kan alleen maar worden begrepen 
waarom sommige jongeren radicaliseren, als inzichtelijk wordt gemaakt hoe jongeren 
de moderne samenleving ervaren. In het bijzonder stellen zij een conceptueel model 
voor dat ervan uitgaat dat waargenomen onrechtvaardigheid een cruciale rol speelt. 
Heeft een jongere bijvoorbeeld het idee dat zijn of haar groep op onrechtmatige wijze 
wordt achtergesteld ten opzichte van andere groepen, en/of voelt de jongere zich op 
een oneerlijke manier bejegend in de samenleving, dan vergroot dit de kans dat een 
jongere ontvankelijker wordt voor radicale denkbeelden. Wanneer deze gevoelens 
van onrechtvaardigheid optreden, kan dit er onder bepaalde condities toe leiden dat 
jongeren boos worden op de maatschappij. Deze condities zijn: een sterke psycholo-
gische (emotionele) reactie op onzekerheden die jongeren in hun leven ervaren, en het 
gevoel dat de groep waarvan de jongere deel uitmaakt (of de overtuigingen waar deze 

groep voor staat) wordt bedreigd door andere groepen. Deze negatieve emoties kunnen 
zich vervolgens transformeren in gedragsintenties en daadwerkelijk ongewenst (kwet-
send of anderszins destructief of zelfs gewelddadig) gedrag.   

In de bovenstaande redenering is in feite sprake van een proces. Een jongere radicaliseert niet van 

de ene op de andere dag, maar doorloopt stadia. Jongeren die zich in het eerste stadium bevinden 

zijn vatbaar voor radicaal gedachtegoed. Echter niet alle jongeren ontwikkelen ook daadwerkelijk 

sympathie voor het betreffende gedachtegoed. En nog minder individuen zetten zich ook actief 

in voor de maatschappelijke realisering van het gedachtegoed. Het laatste stadium in het radicali-

seringproces, het deel gaan uitmaken van een extremistische organisatie, wordt de werkelijkheid 

voor slechts een enkeling. Een inzichtelijke, en veel gebruikte, metafoor om het verloop van het 

proces van radicalisering te beschrijven is de staircase metafoor van Moghaddam (2005)17. Radi-

calisering is als het beklimmen van een trap, waarbij elke hogere trede op de trap een volgende 

stap is naar radicalisme. Op elke trede zullen individuen achterblijven, maar sommigen nemen 

de volgende trede en zullen het eindpunt (extremisme en bereidheid tot gewelddadig gedrag) 

steeds dichter naderen. 

Het is zeer lastig om de precieze grenzen aan te geven van verschillende stadia van radicalisering. 

Volgens Van den Bos et al. kan het radicaliseringsproces worden opgevat als een proces waarin 

het vertrouwen in de gevestigde orde steeds verder afneemt18, waarin drie ontwikkelingsstadia 

kunnen worden onderscheiden: vertrouwensbreuk, legitimiteitsconflict en legitimiteitscrisis19.  

Of het radicaliseringsproces van iemand stopt in een bepaald stadium of niet hangt samen met de 

demografische en eerder genoemde psychologische kenmerken van het individu: gepercipieerde 

17 Moghaddam, F.M.(2005). The staircase to terrorism: A psychological exploration. American Psychologist, 60, 161-169. 

18 Zie ook Slootman,M., & Tillie, J. (2006). Processen van radicalisering. Waarom sommige Amsterdamse Moslims radicaal worden. 
Amsterdam: Instituut voor Migratie en Etnische Studies. 

19 Zie ook Buijs, F.J., Demant, F., & Hamdy, A. (2006). Strijders van eigen bodem: Radicale en democratische Moslims in 
Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press 
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onrechtvaardigheid, ervaren onzekerheid en ervaren groepsdreiging. Dit wordt nu verder uitge-

werkt in onderstaand conceptueel model, dat bestaat uit de volgende factoren20: 

1. Relevante demografische kenmerken van het individu 

2. Sociaal-psychologische factoren  

3. Attitudes 

Dit conceptuele model is het uitgangspunt geweest voor de opname van de thema’s in de 
vragenlijst van ons survey onderzoek onder jongeren in de regio Utrecht.  

Ad1) Relevante demografische kenmerken van het individu 
Opleiding, sekse, leeftijd, religie, etniciteit, woonomgeving, werk. 

Ad2) Sociaal-psychologische factoren 
a. Waargenomen onrechtvaardigheid 

Bij waargenomen onrechtvaardigheid kan sprake zijn van daadwerkelijke of vermeende 
relatieve deprivatie (achterstelling). Vermeende achterstelling kan optreden bijvoor-
beeld indien jongeren ervaren dat de eigen (hoge) verwachtingen niet worden waarge-
maakt. Waargenomen onrechtvaardigheid betreft vaak materiële zaken (achtergesteld 
worden, minder kansen krijgen bij vinden van een huis, een baan, een stageplek). Maar 
ook het gevoel hoe men wordt behandeld is belangrijk (zoals ervaren disrespect en 
onrechtvaardigheid). 

20 Eigenlijk kent het model ook de factoren gedragsintentie en gedrag. Gedragsintentie en gedrag zijn echter niet goed te meten 
in survey-onderzoek, daarvoor zijn andere, geschiktere onderzoeksmethoden. Om deze reden hebben wij gedragsintentie 
en gedrag als factor in het conceptuele model weggelaten.  

Twee vormen van achterstelling kunnen worden onderscheiden: 

1. Individuele relatieve deprivatie: een persoon vergelijkt de eigen omstandigheden 
met andere personen uit zijn of haar omgeving. Pakt deze vergelijking negatief 
uit dan kan dat aanleiding geven tot gevoelens van stress of juist inspanningen tot 
persoonlijke verbetering.  

2. Collectieve relatieve deprivatie: een persoon vergelijkt de omstandigheden van de 
eigen groep met andere groepen  

Naast ervaren achterstelling wordt ook het gevoel onrechtvaardig te worden behandeld 
in het onderzoek meegenomen (door Van den Bos et al. aangeduid met de tem ‘proce-
durele onrechtvaardigheid’).  

b. Ervaren onzekerheid

Jongeren bevinden zich in een levensfase waarin ze over veel dingen onzeker kunnen 
zijn, en op bezig zijn om de eigen identiteit te vinden en hieraan uiting te geven. Dit 
geldt in Nederland in het bijzonder voor niet-westerse allochtone jongeren, zij hebben 
te leven tussen twee culturen, de Nederlandse cultuur en de cultuur van hun ouders. In 
de huidige tijd is er sprake van veel onzekerheid in de samenleving, de nadruk is steeds 
meer op het individu komen te liggen. Wie we willen zijn is in theorie onbegrensd. Dat 
maakt mensen onzeker. Het verkrijgen van een gevoel van zekerheid over de wereld 
en over de plaats van het individu in deze wereld is een fundamentele behoefte van 
mensen.21 Dit geeft betekenis aan het bestaan, vertrouwen in hoe te gedragen en wat 
wordt verwacht, en geeft meer (gevoel van) controle over het eigen leven. Een van de 
manieren om onzekerheid te reduceren is aansluiting bij een groep. Een groep biedt 
normen, en regels wat te vinden en hoe te gedragen. In een groep wordt iemand omringd 

21 Zie voor verdieping op dit onderwerp Hogg. Genoemd in Van den Bos et al.:  Hogg, M.A. & McCarthy, C. (1990). Self-categorization 
and social identity. In: D. Abrahams & M.A. Hogg. Social Identity Theory: Constructive and Critical Advances. New York: Springer-
Verlag: 10-27.   Hogg, M.A. & Mullin, B.A. (1999). Joining groups to reduce uncertainty: Subjective uncertainty reduction and group 
identification. In: D. Abrahams & M.A. Hogg. Social Identity and Social Cognition. Oxford: Blackwell: 249-279. 
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door min of meer gelijkgestemden; de groep biedt bovendien meer duidelijkheid over 
wat en wie iemand is (sociale identiteit). Juist bij extreme persoonlijke onzekerheid, 
hebben jongeren behoefte aan heldere regels en opvattingen, welke eerder gevonden 
kunnen worden in groepen met een orthodox of radicaal wereldbeeld. 

c. Ervaren groepsdreiging 

Ervaren groepsdreiging wil zeggen de mate waarin jongeren vinden dat de groep 
waarvan zij deel uitmaken bedreigd worden door andere groepen in de Nederlandse 
samenleving. Groepsdreiging kan worden ervaren als buitenstaanders de (centrale) 
attitudes, waarden of gedragingen van de groep in twijfel trekken of afwijzen. Het 
ervaren van groepsdreiging zal sterker zijn als jongeren hun sociale identiteit voor een 
groot deel ontlenen aan de sociale groep waarvan zij deel uitmaken. Volgens Van den 
Bos et al. zullen jongeren met een moslimachtergrond eerder groepsdreiging ervaren 
dan autochtone jongeren. Omdat moslimjongeren een minderheidspositie hebben in 
Nederland, is de eigen sociale identiteit met bijbehorende groepsnormen meer sail-
lant. Zij worden vaker dan de meerderheidsgroep (autochtonen) geconfronteerd met 
opvattingen en waarden die anders zijn dan die van de eigen groep. Dit benadrukt hun 
afwijkende identiteit als moslim.  

Ad3) Attitudes 
Attitudes van jongeren ten opzichte van onderwerpen die gerelateerd zijn aan het proces 
van radicalisering, bieden informatie over het stadium van radicalisering waarin zij zich 
bevinden. Hierin onderscheiden Van den Bos et al. in hun onderzoek de onderstaande 
aspecten van radicalisering. Deze aspecten zijn ook opgenomen in de vragenlijst van 
onze jongerensurvey in de regio Utrecht.22

a. Inhoudelijke aspecten van radicaal gedachtegoed 

22 Het aspect ‘wij-zij-denken’ is in de jongerenvragenlijst om praktische redenen opgenomen in het vragenblok over polarisatie. 

Het inhoudelijke gedachtegoed betreft de specifieke ideologische of religieuze 
elementen van radicalisering. Het begrip omvat o.a. de mate waarin jongeren trots zijn 
op de cultuur van de groep waartoe zij behoren en het belang dat de cultuur en het 
gedachtegoed van de groep speelt in het leven van de jongeren. De mate waarin een 
jongere dit inhoudelijke (radicale) gedachtegoed aanhangt zou een belangrijke indi-
catie zijn van de mate waarin de jongere is geradicaliseerd.  

b. Legitimiteit van de Nederlandse autoriteiten. 

Dit aspect betreft de mate waarin jongeren de Nederlandse autoriteiten zoals de Neder-
landse regering en de politie als legitiem beschouwen. 

c. ‘Wij-zij–denken’. 

Het wij-zij-denken hangt samen met verschillende kenmerken van radicalisering. 
Jongeren die verder radicaliseren, zullen zichzelf sterker rekenen bij een sociale groep 
en scherper denken in termen van wij of zij. In lijn met sociale identiteitstheorie 
zullen deze jongeren de ‘outgroup’ steeds sterker als een homogene groep waarnemen, 
verschillen tussen individuen die tot de outgroup behoren worden niet of veel minder 
meer gemaakt. Hierbij wordt de eigen groep positief gewaardeerd en de andere groep 
negatief wordt gewaardeerd. Dit proces kan risico’s met zich meebrengen voor de demo-
cratische orde in de samenleving indien het in abstractere, ‘veralgemeniseerde’ denken 
over andere groepen de drempel verlaagt om deze anderen schade toe te brengen.  

d. Superioriteitsgevoelens over de eigen (sub)cultuur. 

Superioriteitsgevoelens over de eigen (sub)cultuur is volgens Van den Bos et al. een 
belangrijke voorspeller van radicalisering en radicaal gedrag. Aspecten van superio-
riteitsgevoelens over de eigen (sub)cultuur betreffen de mate waarin jongeren vinden 
dat iedereen zo zou moeten denken als zijzelf, en de mate waarin jongeren de cultuur 
en opvattingen van de groep waar zij toe behoren superieur ten opzichte van andere 
groepen en culturen. 
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e. Betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving. 

De mate waarin jongeren zich betrokken voelen bij de Nederlandse samenleving is een 
belangrijke indicator voor de attitude van de jongeren ten opzichte van radicale ‘gedra-
gingen’. Deze factor wordt gemeten door te vragen in hoeverre jongeren zich verbonden 
voelen met andere Nederlanders en de Nederlandse samenleving.  

f. Attitude t.a.v. radicaal gedrag 

Als jongeren een positieve attitude hebben ten aanzien van (gewelddadig) gedrag dat 
wordt gemotiveerd uit radicaal gedachtegoed dan betekent dat natuurlijk niet dat deze 
jongeren dit gewelddadig ook daadwerkelijk zullen uitvoeren. De attitude ten aanzien 
van (gewelddadig) gedrag is (slechts) een voorspeller, maar wel een betere voorspeller 
van dit gewelddadige gedrag dan attitudes ten aanzien van algemenere onderwerpen als 
religie en politiek e.d.).  

Het conceptueel model en de vragenlijst voor de jongerensurvey regio Utrecht 
Zoals eerder aangegeven vormt het conceptueel model van Van den Bos, Loseman en 
Doosje de basis voor de vragenblokken over voedingsbodems voor radicalisering in 
de Utrechtse jongerensurvey. Wij hebben daarbij per factor niet de volledige vragen-
blokken integraal overgenomen, waardoor enige voorzichtigheid is geboden bij even-
tuele vergelijkingen van de uitkomsten van ons onderzoek met de onderzoeksresultaten 
van Van den Bos et al. De vragenblokken over voedingsbodems voor radicalisering zijn 
in de Utrechtse survey, in tegenstelling tot het onderzoek van Van den Bos et al., onder-
deel van een veel uitgebreidere vragenlijst. Gezien de aard van het onderzoek (Internet 
survey) en de doelgroepen mocht de invulduur van de vragenlijst niet te lang zijn om te 
voorkomen dat er tussentijds een niet representatieve uitval zou plaatsvinden (zoals van 
laagopgeleide jongeren). Op basis van de (zeer uitgebreide) schalen die Van den Bos et 
al. in hun onderzoek hebben gebruikt, hebben wij een selectie gemaakt van vragen die zo 
dicht mogelijk bij de beleidsrelevante doelstellingen van de jongerensurvey aansloten. 

Bovendien hebben we de formuleringen van items soms aangepast, wederom om met 
het onderzoek zo dicht mogelijk aan te kunnen sluiten bij de beleidsrelevante doelstel-
lingen van de jongerensurvey. Tot slot is ervoor gekozen om de antwoordschalen zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor de doelgroepen van het survey onderzoek. De 
vragenlijst moest begrijpelijk zijn op het niveau van de 14-jarige vmbo-leerling. De 
onderzoekers hebben hierom afgezien van het gebruik van 5-punts likertschalen, en er 
voor gekozen om antwoordschalen te gebruiken die bestaan uit maximaal drie catego-
rieën.  
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Het Verwey-Jonker Instituut voerde een survey uit naar polarisatie, discriminatie en voedingsbodems voor 
radicalisering onder jongeren (van 14-23 jaar) in 29 gemeenten in de regio Utrecht. Met dit onderzoek 
wilden we de vraag beantwoorden of er een probleem is op dit gebied. Wat zijn de ervaringen van jongeren 
uit de regio Utrecht op het gebied van polarisatie, radicalisering en discriminatie? Hoe vaak krijgen ze 
hiermee te maken, en in welke context (school, horeca, sportclub, enz.)? Zijn er onder jongeren uit de regio 
Utrecht voedingsbodems voor discriminatie, polarisatie en radicalisering? Wat zijn attitudes van deze 
jongeren ten aanzien van discriminatie, tolerantie en diversiteit? Al deze vragen legden we de jongeren 
voor. Daarnaast onderzochten we hoe vaak jongeren discriminatie melden, (waarom wel/niet), en of ze op 
de hoogte zijn van waar ze dit kunnen doen.
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