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BIJLAGE 2: Itemlijst
THEMA’S VOOR DE DIEPTE-INTERVIEWS
Vier hoofdthema’s
»» Identificatie met Amsterdam
»» Identificatie met Nederland
»» Identificatie met herkomstland
»» Relatie Amsterdamse, Nederlandse en herkomstlandidentiteit
Drie Subthema’s
»» Positieve aspecten voor identificatie
»» Identificatiebarrières
»» Identiteitslabels

BEGINVRAAG:
Kun je mij vertellen waar je allemaal hebt gewoond en hoe lang je al in
Amsterdam woont?

GESPREKSONDERWERPEN PER THEMA:
Identificatie met Amsterdam
Waardering stad en bewoners:
»» Wat vind je leuk aan wonen in Amsterdam?
»» Wat vind je minder leuk aan wonen in Amsterdam?
»» Wat vind je leuk aan wonen in deze buurt?
»» Wat vind je minder leuk aan wonen in deze buurt?
»» Wat is er veranderd in Amsterdam als je de situatie vergelijkt met toen je
kind was?
»» Hoe vind je dat de verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam met
elkaar omgaan?
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Sociaal-culturele identificatie:
»» Voel je je thuis in Amsterdam?
»» Voel je je thuis in de buurt?
»» Zie je jouw toekomst in Amsterdam? En die van je kinderen?
Politieke identificatie:
»» Volg je de (politieke) situatie in de stad?
»» Wat zijn volgens jou de problemen in Amsterdam?
»» Heb je vertrouwen in de lokale politiek?
»» In welke lokale politici heb je vertrouwen en waarom?
»» Ga je altijd stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen?
Amsterdammer:
»» Voel je je Amsterdammer? Wat betekent dat dan?
Identificatie met Nederland
Waardering Nederland en Nederlanders:
»» Wat vind je positief aan wonen in Nederland?
»» Wat vind je negatief aan wonen in Nederland?
»» Zie je jouw toekomst in Nederland? En die van je kinderen?
Sociaal-culturele identificatie:
»» Voel je je thuis in Nederland?
»» Zie je jouw toekomst in Nederland? En die van je kinderen?
Politieke identificatie:
»» Volg je de Nederlandse politiek? Wat heeft je interesse?
»» Zijn er mensen of partijen in de Nederlandse politiek waarin je vertrouwen
hebt?
»» Ga je altijd stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen?
Nederlander:
»» Voel je je Nederlander? Wat betekent dat dan?
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Identificatie met geboorteland ouders
Waardering herkomstland en bewoners:
»» Hoe vaak bezoek je Marokko/Turkije/Suriname?
»» Hoe vind je het om daar te zijn?
»» Sociaal netwerk in Marokko/Turkije/Suriname? Vrienden/Familie?
Sociaal-culturele identificatie:
»» Hoe zou jij jouw band met Marokko/Turkije/Suriname omschrijven?
»» Voel je je thuis in Marokko/Turkije/Suriname?
»» Zie je jouw toekomst in Marokko/Turkije/Suriname?
Politieke identificatie:
»» Volg je de (politieke) situatie in Marokko/Turkije/Suriname?
»» Heb je vertrouwen in de Marokkaanse/Turkse/Surinaamse politiek?
»» Heb je de Marokkaanse/Turkse/Surinaamse nationaliteit? Wat merk je
daarvan?
Marokkaan/Turk/Surinamer:
»» Voel je je Marokkaan/Turk/Surinamer? Wat betekent dat?
Relatie stedelijke/woonland/herkomstland identiteit
»» Voel je je meer Amsterdammer dan Nederlander?
»» Voel je je meer Nederlander dan Marokkaan/Turk/Surinamer?
»» Wat vind je van de dubbele nationaliteit?
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