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Samenvatting (Nederlands) 
 

 

Migrantenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen in het integratieproces. Door 

het sociaal kapitaal dat deze organisaties hebben, dragen zij bij aan het sociaal kapitaal 

van de leden van hun gemeenschap. In deze studie wordt onderzocht waar het sociaal 

kapitaal van migrantenorganisaties uit bestaat en hoe zij dit gebruiken. Om dit laatste te 

onderzoeken, is het Big World Experiment ontwikkeld. Ook wordt de invloed van de 

politieke mogelijkhedenstructuur op (de mobilisatie van) het sociaal kapitaal 

geanalyseerd. 

 

1. De theorie 

Zoals mensen financieel kapitaal hebben, beschikken zij ook over sociaal kapitaal. Lin 

(2001) definieert dit als ‘de toegang tot en het gebruik van bronnen die zijn ingebed in 

een sociale structuur’. Financieel kapitaal stelt je in staat een auto te kopen en op een 

soortgelijke manier helpt sociaal kapitaal je doelen te bereiken die je alleen niet zou 

hebben bereikt. Sociaal kapitaal gaat over je vrienden en bekenden en de goederen en 

diensten die zij jou ter beschikking stellen, bijvoorbeeld of ze bereid zijn je hond uit te 

laten, je aan een betere baan te helpen, of geld te lenen. Wetenschappers onderscheiden 

drie aspecten van sociaal kapitaal: netwerken, vertrouwen en gedeelde normen en 

waarden (vgl. Van Deth, 2003), al legt niet iedereen op alle onderdelen evenveel nadruk. 

In deze studie richt ik mij primair op het onderdeel netwerken, omdat een actor pas 

toegang heeft tot hulpbronnen van anderen als hij/zij daadwerkelijk met die anderen 

verbonden is. De netwerkcomponent is dus een noodzakelijke voorwaarde voor de 

aanwezigheid van sociaal kapitaal. Bovendien is het in vrijwel alle gevallen zo dat als 

twee actoren met elkaar zijn verbonden, zij elkaar vertrouwen en gedeelde normen 

hebben.  

 Sociaal kapitaal kan ook over andere actoren dan personen gaan en bovendien over 

meer dan één persoon. Zo betoogt Putnam (1995) dat de kwaliteit van de democratie 

samenhangt met de hoeveelheid sociaal kapitaal in een maatschappij. Het sociaal 

kapitaal meet hij af aan de mate van veralgemeniseerd sociaal vertrouwen binnen die 

maatschappij (d.w.z. of iemand ook mensen vertrouwt die hij of zij niet persoonlijk 

kent). Putnam onderzoekt sociaal kapitaal dus op groepsniveau. Het is belangrijk dat het 

onderscheid tussen individueel en collectief sociaal kapitaal duidelijk wordt gemaakt, 

omdat onderzoekers andere perspectieven aannemen, zonder dit expliciet te maken. Zij 

gebruiken meetinstrumenten die weliswaar aansluiten bij hun perspectief op sociaal 

kapitaal, maar niet zouden passen bij een ander perspectief. Daardoor lijkt het soms 

alsof deze onderzoekers zich met hele andere onderwerpen bezighouden, maar eigenlijk 

hebben ze het over hetzelfde maar op een ander niveau. Om deze verschillen inzichtelijk 
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te maken, introduceer ik een typologie die onderscheid maakt tussen een individuele en 

collectieve ‘verlener’ en een individuele en collectieve ‘verkrijger’ van sociaal kapitaal. 

De ‘verlener’ verwijst naar wie of wat de bron is van het sociaal kapitaal en de 

‘verkrijger’ verwijst naar de actor of set van actoren die van dit sociaal kapitaal kan 

profiteren. Bij Putnam bevinden zowel de verlener als de verkrijger zich op het 

collectieve niveau. Daarentegen bestudeert Lin de twee kanten van sociaal kapitaal op 

het individuele niveau. In Coleman’s (1990) visie is het collectief de verlener en het 

individu de verkrijger. In onderhavige studie wordt het vierde perspectief gebruikt, dat 

van een individuele verlener en een collectieve verkrijger. Het gaat in deze studie 

namelijk over hoe vrijwilligersorganisaties binnen etnische gemeenschappen 

(migrantenorganisaties) hun sociaal kapitaal gebruiken. Een organisatie (de verlener) 

wordt daarbij als ‘individu’ of op zichzelf staande actor beschouwd. Als iedere 

afzonderlijke organisatie haar sociaal kapitaal in werking zet, bijvoorbeeld door het 

verzamelen en doorgeven van informatie, dan kunnen alle organisaties samen ervoor 

zorgen dat alle leden van de gemeenschap geïnformeerd worden. De gemeenschap (het 

collectief) kan in dit perspectief dus gezien worden als de verkrijger van het sociaal 

kapitaal.  

 

Immigratie en integratie zijn toonaangevende thema’s in het publieke debat in westerse 

liberale democratieën. Een deel van de discussie gaat over het belang van 

migrantenorganisaties. Sommigen vinden dat migrantenorganisaties de (politieke) 

integratie belemmeren, terwijl anderen betogen dat deze organisaties de integratie juist 

bevorderen.  

 Volgens Almond en Verba (1962) hebben vrijwilligersorganisaties in het algemeen 

een stimulerende werking op de politieke attitudes en het politieke gedrag van burgers. 

Zij stellen dat mensen van diverse pluimage en met tegengestelde visies elkaar 

ontmoeten binnen deze organisaties. Om een succesvolle organisatie te vormen en hun 

gemeenschappelijke doel te bereiken, moeten de leden hun onderlinge tegenstellingen 

zien te overbruggen. Daarbij leren zij democratische vaardigheden, zoals debatteren, 

democratische normen, bijvoorbeeld onderlinge gelijkheid, en ontwikkelen ze sociaal 

vertrouwen. Al deze vaardigheden en attitudes nemen zij vervolgens mee naar de ‘echte 

wereld’ waar ze uiteindelijk beter mee kunnen doen in het politieke proces.  

 Almond en Verba onderzochten weliswaar niet in het bijzonder 

migrantenorganisaties, maar waarom zou wat voor organisaties in het algemeen geldt, 

niet ook gelden voor migrantenorganisaties? Fennema en Tillie (1999) lieten in 

Amsterdam zien dat leden van etnische gemeenschappen die meer georganiseerd zijn, 

ook meer politiek participeren dan leden van gemeenschappen die minder goed 

georganiseerd zijn. Met andere woorden, zij konden de these van Almond en Verba 

bevestigen in het geval van migrantenorganisaties. De onderzoekers stelden bovendien 

dat niet alleen het aantal organisaties binnen een gemeenschap van belang is, maar ook 

of deze organisaties op bestuursniveau een netwerk met elkaar vormen door middel van 
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dubbelfuncties. Een bestuurlijke dubbelfunctie verwijst naar een persoon die in het 

bestuur van twee of meer organisaties zit. Fennema en Tillie veronderstellen dat 

dubbelfuncties het leren van ‘lessen in democratie’ versnellen, omdat bestuursleden van 

verschillende organisaties samenwerken en onderling informatie uitwisselen. De 

bestuursleden ontwikkelen sociaal en politiek vertrouwen door contacten met andere 

organisatiebesturen en met overheidsinstanties. Zij geven dit door aan hun leden, die dit 

op hun beurt over kunnen brengen op vrienden en kennissen die geen lid zijn van een 

organisatie.  

 Hoewel dit een overtuigende redenering is, is deze theorie empirisch nog weinig 

onderbouwd. De enkele indicatoren die Fennema en Tillie presenteerden voor 

organisatiegraad enerzijds en participatie anderzijds, laten niet zien of de processen van 

informatie-uitwisseling en doorgeven van vertrouwen daadwerkelijk plaatsvinden. In 

onderhavig onderzoek heb ik een methode ontwikkeld, het Big World Experiment, 

waarmee het proces van informatie-uitwisseling tussen organisaties wel in beeld 

gebracht kan worden. Dit proces wordt beschouwd als een vorm van mobilisatie van het 

sociaal kapitaal van migrantenorganisaties. Door het organisatienetwerk en de 

mobilisatie ervan daadwerkelijk te bestuderen, kunnen de volgende onderzoeksvragen 

worden beantwoord: 

Hoe ziet het sociaal kapitaal van een etnische gemeenschap eruit?  

 

Hoe wordt dit sociaal kapitaal gemobiliseerd? 

Hoe organisaties hun sociaal kapitaal mobiliseren, hangt niet alleen af van hoe hun 

netwerk eruit ziet, maar ook van de context waarin zij zich bevinden. De relevante 

context voor migrantenorganisaties is de politieke mogelijkhedenstructuur. Dit verwijst 

naar ‘dimensies van de politieke omgeving die burgers aanzetten tot of weerhouden van 

het ondernemen van collectieve actie’ (Tarrow, 1994). In het specifieke geval van 

immigranten, onderscheiden Koopmans en Statham (2000) twee dimensies die de 

politieke mogelijkhedenstructuur (POS, naar het Engels: political opportunity structure) 

bepalen: burgerschapsregime en integratiebeleid. De eerste dimensie refereert aan de 

individuele rechten van immigranten, zoals het recht zich te naturaliseren en stemrecht. 

De tweede dimensie betreft de groepsrechten van immigranten, bijvoorbeeld het recht 

om etnische organisaties op te richten en daar subsidie voor te krijgen. Een POS wordt 

‘gesloten’ genoemd naarmate immigranten weinig individuele en groepsrechten hebben 

en ‘open’ als zij die meer hebben. Het wordt algemeen aangenomen dat de openheid van 

een POS van invloed is op de mate van collectieve actie die wordt ondernomen (o.a. Tilly, 

1978). Het is waarschijnlijk dat de openheid van een POS ook invloed heeft op de wijze 

waarop collectieve actie wordt ondernomen. Dit betekent dat in onderhavig onderzoek 

verwacht wordt dat de POS waarin migrantenorganisaties zich bevinden van invloed is 
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op de manier waarop migrantenorganisaties hun sociaal kapitaal mobiliseren. Een derde 

onderzoeksvraag is dus:  

Wat is de invloed van de politieke mogelijkhedenstructuur op het sociaal 

kapitaal van migrantenorganisaties en de manier waarop zij dit mobiliseren? 

Dit wordt onderzocht door twee steden te vergelijken waarvan de POS in het ene geval 

als open bekend staat, te weten Amsterdam, en in het andere geval als relatief gesloten, 

namelijk Berlijn. Kenmerken van de open POS in Amsterdam zijn onder andere het feit 

dat migranten die langer dan 5 jaar in Amsterdam wonen stemrecht hebben bij lokale 

verkiezingen, dat veel migrantenorganisaties gesubsidieerd worden en dat er al 

decennia lang actief beleid gevoerd wordt met betrekking tot integratie. De geslotenheid 

van de POS in Berlijn blijkt onder andere uit het feit dat immigranten zich moeilijk 

kunnen laten naturaliseren, dat zij geen stemerecht hebben, dat er weinig geld 

beschikbaar is voor migrantenorganisaties en dat integratie pas sinds enkele jaren een 

apart beleidsterrein is.  

 In beide steden bevindt zich een Turkse gemeenschap van aanzienlijke omvang, met 

ieder een behoorlijke organisatiegraad en die bovendien vergelijkbaar zijn wat betreft 

sociaaldemografische kenmerken. Deze vergelijkbare gemeenschappen in verschillende 

omstandigheden lenen zich daarom goed om de invloed van de POS te onderzoeken.  

 

2. De methoden 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn verschillende data nodig. 

Allereerst moet worden geïnventariseerd hoe het sociaal kapitaal van 

migrantenorganisaties eruitziet. Fennema en Tillie namen het bestuursnetwerk, 

gebaseerd op bestuurlijke dubbelfuncties als indicator van sociaal kapitaal. In 

onderhavige studie wordt het sociaal kapitaal van migrantenorganisaties ruimer 

opgevat. Het is waarschijnlijk dat veel organisaties misschien geen bestuurlijke relaties 

met andere organisaties hebben, maar in het dagelijks leven wel veel contacten met hen 

onderhouden. Daarom is het belangrijk niet alleen het formele bestuursnetwerk, maar 

ook het informele contactennetwerk in kaart te brengen. Voor het bestuursnetwerk is 

gebruik gemaakt van data uit de archieven van de Kamer van Koophandel (Amsterdam) 

en het Vereinsregister (Berlijn), waarin alle formeel geregistreerde Turkse organisaties 

en hun bestuurders zijn opgenomen. Het contactennetwerk is gebaseerd op interviews 

met vertegenwoordigeres (bij voorkeur de voorzitter) van Turkse organisaties in 

Amsterdam en Berlijn, die aan de hand van een gestructureerde vragenlijst werden 

bevraagd over de contacten die hun organisatie in het dagelijks leven onderhoudt met 

andere organisaties. Voor iedere ondervraagde organisatie kon op deze manier een 

‘egonetwerk’ worden vastgesteld, en deze egonetwerken vormen samen het 

contactennetwerk. 
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Hoe het sociaal kapitaal is gemobiliseerd (de tweede onderzoeksvraag), is onderzocht 

aan de hand van een veldexperiment: het Big World Experiment. Het dankt zijn naam 

aan het doel van het experiment: achterhalen hoe groot de wereld van 

vrijwilligersorganisaties in een etnische gemeenschap is. Met andere woorden, hoeveel 

organisaties worden geactiveerd tijdens een mobilisatie? Om dit in beeld te brengen 

werden de organisaties die deel hadden genomen aan de eerder afgenomen interviews 

uitgenodigd voor een lezing over de ‘kunst van het netwerken’. Tijdens de lezing zouden 

de onderzoeksresultaten van het eerste deel van het onderzoek worden gepresenteerd, 

en zou het bovendien gaan over het belang van netwerken voor 

vrijwilligersorganisaties. Iedere genodigde werd bovendien gevraagd of er andere 

organisaties zijn die zij ook voor de lezing uit zouden willen nodigen. Als hij of zij namen 

noemde, werden de contactgegevens van deze organisaties genoteerd. Vervolgens 

benaderde het onderzoeksteam ook deze organisaties, nodigde hen uit voor de lezing en 

legden hen dezelfde vraag voor. Via deze sneeuwbalmethode werd een netwerk 

zichtbaar van naar elkaar verwijzende organisaties, dat hier het mobilisatienetwerk 

wordt genoemd.  

 

De bestuurs- en contactennetwerken (het sociaal kapitaal) zijn per stad vergeleken met 

het mobilisatienetwerk (het gemobiliseerde sociaal kapitaal). Daarbij is onder andere 

gekeken naar de vorm en aard van de netwerken, naar centrale actoren in de netwerken 

en de hoeveelheid verbindend en overbruggend (gemobiliseerd) sociaal kapitaal. 

Verbindend sociaal kapitaal verwijst naar banden tussen actoren die op elkaar lijken 

voor wat betreft relevante kenmerken (hier: etniciteit, type organisatie); overbruggend 

sociaal kapitaal betreft de banden tussen actoren die van elkaar verschillen op deze 

eigenschappen. Ook is werden de banden tussen de migrantenorganisaties en 

overheidsinstanties geanalyseerd.  

 

3. De resultaten 

Binnen de open politieke mogelijkhedenstructuur in Amsterdam heeft het sociaal 

kapitaal van Turkse organisaties zich ontwikkeld tot een horizontaal netwerk. Er zijn 

geen leidende organisaties die op een ander, hoger niveau opereren. Het sociaal kapitaal 

omvat relatief veel interetnische contacten (overbruggend sociaal kapitaal) en er is veel 

contact tussen de organisaties en de lokale overheid. De gemeenschap bestaat uit 

ideologisch afwijkende groepen organisaties. Deze groepen zijn intern hecht verbonden, 

maar tussen de groepen is er relatief weinig contact. De kenmerken van het sociaal 

kapitaal, waaronder de ideologische scheidslijnen, de hoge etnische diversiteit en het 

feit dat er goed contact is tussen de organisaties en de overheid, kwamen ook 

uitgesproken naar voren in het mobilisatienetwerk.  
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Binnen de gesloten POS in Berlijn heeft het sociaal kapitaal van de Turkse organisaties 

een verticale structuur. Twee koepelorganisaties nemen ieder een prominente positie in 

in het organisatielandschap en weten veel organisaties aan zich te binden, zowel 

lidorganisaties als sympathiserende organisaties. Deze organisaties hebben zich als spil 

van de gemeenschap ontwikkeld doordat de overheid hen als aanspreekpunten koos via 

wie alle contacten verlopen. De relatief afwijzende houding van de overheid heeft er toe 

geleid dat er een sceptische houding heerst binnen de Turkse gemeenschap ten opzichte 

van die overheid en dat de gemeenschap sterk naar binnen is gericht. Het is daardoor 

een onafhankelijke gemeenschap met een gestroomlijnde mobilisatie, waarin de meest 

centrale organisaties gemakkelijk en veelvuldig werden bereikt en waarin informatie 

zich snel kan verspreiden. Net als in Amsterdam, werd het verloop van de mobilisatie 

bepaald door de structuur en aard van het sociaal kapitaal. In Berlijn is er een veelheid 

aan samenwerkingsverbanden (veel meer dan in Amsterdam) die bijdragen aan het 

sociaal kapitaal en waarvan er een aantal een cruciale rol speelt tijdens de mobilisatie. 

De grootste, de Migrationsrat, heeft een centrale positie in het mobilisatienetwerk en 

verbindt daardoor ideologisch verschillende groepen (terwijl deze in de Amsterdamse 

mobilisatie onverbonden bleven). De koepelorganisaties fungeerden als aanspreekpunt 

voor vele kleine organisaties.  

 

De openheid van de politieke mogelijkhedenstructuur is van invloed gebleken op de 

structuur en aard van het sociaal kapitaal van de Turkse gemeenschappen in 

Amsterdam en Berlijn. De POS en de samenstelling van het sociaal kapitaal bepalen 

vervolgens hoe het sociaal kapitaal wordt gemobiliseerd. Er is geen eenduidig positieve 

of negatieve samenhang tussen de openheid van de POS en het (gemobiliseerde) sociaal 

kapitaal. Op sommige aspecten hangt een open POS positief samen met het sociaal 

kapitaal van migranten organisaties. Zo werkt een open POS meer etnisch overbruggend 

sociaal kapitaal in de hand. Wat betreft andere aspecten is er daarentegen een negatieve 

relatie te zien tussen een open POS en het (gemobiliseerde) sociaal kapitaal. De gesloten 

POS in Berlijn leidt er bijvoorbeeld toe dat migrantenorganisaties veel meer initiatief 

nemen en samenwerkingsverbanden opzetten. Hoe dan ook zijn de verschillen tussen de 

twee steden dermate uitgesproken dat het gerechtvaardigd is om te stellen dat de 

politieke mogelijkhedenstructuur het sociaal kapitaal en daarmee ook het 

gemobiliseerde sociaal kapitaal beïnvloedt.  

 

4. De conclusies 

In deze studie is gebruik gemaakt van een alternatieve onderzoeksmethode, het Big 

World Experiment. Veel onderzoekers in de sociale wetenschappen zijn huiverig voor 

experimenten, maar hun vrees is niet gegrond. Sterker nog: door gebruik te maken van 

deze onorthodoxe methode is het mogelijk daadwerkelijk aan te tonen hoe sociaal 
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kapitaal werkt, in plaats van te moeten volstaan met veronderstellingen hierover. Dit is 

iets dat met andere methoden niet mogelijk is. Met deze studie wil ik dan ook een 

pleidooi houden voor het gebruik van meer experimentele methoden in de sociale 

wetenschappen.  

 

Samengevat is gebleken dat de openheid van de politieke mogelijkhedenstructuur van 

invloed is op het sociaal kapitaal van migrantenorganisaties. Een open POS leidt tot een 

meer horizontaal netwerk, terwijl een gesloten POS in een meer verticaal netwerk 

resulteert. Dit heeft ook gevolgen voor de mobilisatie van een gemeenschap. In een 

horizontale structuur verloopt de mobilisatie gefragmenteerd, terwijl in een verticale 

structuur sneller een veelomvattende mobilisatie kan plaatsvinden. 

 Met betrekking tot de theorie heeft deze studie uitgewezen dat het beter is het 

sociaal kapitaal van organisaties op te vatten als de combinatie van het bestuurs- en het 

contactennetwerk dan alleen als het bestuursnetwerk. Zoals werd verwacht, vullen het 

bestuursnetwerk en het contactennetwerk elkaar aan en overlappen zij slechts in enkele 

gevallen. Bovendien werden er tijdens de mobilisatie wel contacten uit het 

contactennetwerk aangesproken, maar niet uit het bestuursnetwerk. Wel bleek dat de 

aard van de relaties tussen organisaties die elkaar tijdens een mobilisatie benaderden, 

overeenkomt met die van de relaties in het bestuursnetwerk. De relaties in het 

bestuursnetwerk en het mobilisatienetwerk worden namelijk beide gekenmerkt door 

een hogere mate van gelijkenis tussen de actoren. 

 Ook heeft deze studie aangetoond dat het bestuderen van sociaal kapitaal vanuit het 

individueel-collectief perspectief (één van de vier invalshoeken in de gepresenteerde 

typologie), een vruchtbare onderneming is geweest. Door vanuit dit perspectief te 

werken, is het mogelijk in kaart te brengen hoe individuele organisaties bijdragen aan 

het functioneren van het sociaal kapitaal van de gemeenschap als geheel.  

 

Er zijn zaken die in deze studie niet aan bod konden komen, maar die in de toekomst 

zeker aandacht verdienen. Zo zou bijvoorbeeld het onderwerp op basis waarvan de 

mobilisatie in gang is gezet van invloed kunnen zijn op het verloop ervan. In toekomstig 

onderzoek zou er kunnen worden gekeken naar het effect van andere informatie op de 

mobilisatie van sociaal kapitaal. Andere punten van aandacht kunnen zijn: het toepassen 

van het experiment in andere etnische gemeenschappen, de vergelijking van de 

resultaten binnen migrantengemeenschappen tegen die binnen de niet-migranten 

meerderheid, de vergelijking van de werking van sociaal kapitaal in 

migrantengemeenschappen en in het land van herkomst, en de invloed van in het 

ontvangende land opgegroeide bestuurders op de vorm en de werking van sociaal 

kapitaal. 




