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Immigrantenn in Nederland 

Nederlandd kent een rijke immigratiegeschiedenis, die reeds eeuwen geleden een aan-
vangg nam. In de periode van 1580 tot 1800 was die immigratie zelfs relatief omvang-
rijkerr dan die anno 2000. Ook emigratie heeft een, zij het wat minder rijke en kortere 
geschiedeniss (ongeveer vanaf 1870). In eerste instantie gaat het daarbij om emigratie 
naarr de koloniën, maar vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw vertrokken vele 
Nederlanderss naar de Verenigde Staten en na de Tweede Wereldoorlog ook naar ande-
ree klassieke immigratielanden als Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika. 
Terwijll  de overheid Nederland na 1945 primair als een emigratieland beschouwde, nam 
dee immigratie tegelijkertijd steeds omvangrijker vormen aan. Vanaf het begin van de 
jarenn zestig van de twintigste eeuw was de immigratie zelfs groter dan de emigratie (met 
19677 als uitzondering), en was Nederland strikt genomen een immigratieland, ook al 
erkendee de Nederlandse overheid dat niet (Vermeulen & Penninx 2000: 5). 

Inn het hiernavolgende geef ik, min of meer in chronologische volgorde, een korte 
schetss van de (in omvang) belangrijkste naoorlogse immigrantengroepen: de post-
kolonialee immigranten uit Nederlands-Indië, de 'gastarbeiders' uit het mediterrane 
gebied,, (koloniale) immigranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen en vluchte-
lingenn en asielzoekers. Bij deze chronologische volgorde houd ik niet zozeer het tijd-
stipp aan waarop een immigratiestroom op gang kwam, maar ga ik uit van de periode 
waaropp deze zijn hoogtepunt bereikte.1 

Naoorlogsee immigrantengroepen 

Naa de Tweede Wereldoorlog kwam er, als gevolg van de dekolonisatie van Neder-
lands-Indië,, een immigratiestroom op gang vanuit Nederlands-Indië en Nieuw-
Guinea;; in de periode 1946-1962 ging het om ongeveer 300.000 'repatrianten'. Deze 
immigrantenn waren in het algemeen goed opgeleid en sterk op Nederland geori-
ënteerd,, en er werd een actief beleid gevoerd om hen in de Nederlandse samenleving 
tee integreren. Het succes van dit beleid werd bevorderd doordat hun komst samenviel 
mett een expanderende economie en een gunstige arbeidsmarkt. 

Onderr druk van de politieke ontwikkelingen in Indonesië kwam in 19 51 een 
tweedee groep immigranten - in totaal ongeveer 12.500 - uit deze voormalige kolonie: 
dee Molukse militairen (en hun families) van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
(KNIL) .. Deze militairen hadden aan Nederlandse zijde gevochten in de strijd om de 
onafhankelijkheidd van Nederlands-Indië, en velen van hen weigerden daarna in het 
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Indonesischee leger te dienen en/of waren voorstander van een onafhankelijke Repu-
bliekk der Molukken. Zowel de Nederlandse overheid als de Molukkers zelf gingen 
aanvankelijkk uit van een tijdelijk verblijf in Nederland. De daaruit voortvloeiende 
overheidspolitiekk belemmerde vervolgens gedurende enige jaren (1951-1956) deelname 
aann de arbeidsmarkt en bemoeilijkte de integratie van Molukkers in de Nederlandse 
samenleving.. Pas na een reeks van gewelddadige acties en kapingen van gedesillusio-
neerdee Molukse jongeren, deed de Nederlandse overheid in 1978 formeel afstand van 
hett idee van terugkeer naar de Molukken en werd een beleid geformuleerd ter verbete-
ringg van de integratie en positie van Molukkers in de Nederlandse samenleving.1 

Vanaff  de jaren vijfti g kwam de arbeidsmigratie op gang. Deze 'gastarbeiders' kwa-
menn veelal op contractbasis naar Nederland en werden geworven in de landen rondom 
dee Middellandse Zee (Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Joegoslavië, Marokko en 
Turkije).. Binnen deze groep vormen de Turkse en Marokkaanse immigranten thans 
verrewegg de grootste groepen. Vergeleken met de andere arbeidsmigranten zijn zij na 
dee economische recessie van 1973 niet alleen in groteren getale in Nederland gebleven, 
maarr lieten zij ook vaker hun gezinnen overkomen. De gezinshereniging van Zuid-
Europesee arbeidsmigranten was voor het grootste deel al voor de oliecrisis van 1973 vol-
tooid.. Als gevolg van deze crisis en de relatief gunstige economische (en politieke) ont-
wikkelingenn in Zuid-Europa, nam de immigratie uit deze landen na 1973 af en keerde 
eenn vrij groot aantal Zuid-Europeanen zelfs terug naar het land van herkomst. 

Hoewell  Suriname en de Nederlandse Antillen net als Indonesië deel uitmaakten 
vann het Nederlandse koninkrijk, kende de immigratie vanuit deze twee landen een 
geheell  ander verloop. Voor een groot deel was dit verschil het resultaat van het latere 
tijdstipp waarop deze beide landen onafhankelijk werden. In het Koninkrijksstatuut uit 
19544 werd aan Suriname en de Nederlandse Antillen namelijk meer autonomie ver-
leendd en werd aan alle onderdanen van het koninkrijk de Nederlandse nationaliteit 
toegekend,, waardoor Surinamers en Antillianen/Arubanen het recht hadden zich in 
Nederlandd te vestigen en vice versa. Aanvankelijk leverde deze vrije toegang weinig 
problemenn op, omdat het voornamelijk om kleinschalige immigratie ging en de 
immigrantenn voornamelijk uit de middenklasse afkomstig waren. Dit veranderde 
evenwell  midden jaren zestig, toen de immigratie uit Suriname toenam en er ook 
steedss meer laaggeschoolde werknemers naar Nederland kwamen.3 Vooral met het 
doell  om deze immigratie een halt toe te roepen, drong de Nederlandse overheid ver-
volgenss aan op de onafhankelijkheid van Suriname, die uiteindelijk in 1975 een feit 
was.. In de jaren daaraan voorafgaand, 1973-1975, nam de emigratie uit Suriname een 
enormee vlucht en ook in de periode 1979-1980, vooral vlak voor het aflopen van het 
'Verdragg inzake de vestiging van wederzijdse onderdanen' uit 1980 - waardoor Surina-
merss zich relatief makkelijker dan andere immigranten in Nederland konden vesti-
genn - was er een grote immigratiegolf. 

Ookk de immigratie vanuit de Nederlandse Antillen was voor 1964 beperkt; hier 
betroff  het voornamelijk studenten. Na dat jaar nam de Antilliaanse/Arubaanse immi-
gratiee voorzichtig toe, onder andere door werving van Nederlandse bedrijven, maar 
bereiktee pas in 1985 een hoogtepunt toen de Lago-raffinaderij op Aruba sloot en Shell 
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Curasaoo verliet. In de praktijk blijkt de immigratie vanuit dit gebied sterk te worden 
bepaaldd door schommelingen in de conjunctuur. 

Dee volgende groep immigranten, de vluchtelingen, kwamen tot het begin van de 
jarenn zeventig voornamelijk uit Oost-Europa. In de periode daarna kwamen zij vaker 
uitt landen met rechtse regimes (waaronder Chili en Argentinië). In de periode van 
i9600 tot ongeveer halverwege de jaren zeventig waren er relatief weinig illegale vluch-
telingen,, omdat er voldoende mogelijkheden waren om aan een werk- en verblijfsver-
gunningg te komen. Ook werd de vluchtelingenstatus niet altijd aangevraagd, omdat 
hett in deze periode in vele gevallen eenvoudiger was om zich als arbeidsmigrant in een 
anderr land te vestigen. Dit veranderde toen in 1975 de immigratiewetgeving werd aan-
gescherpt.. Vanaf dat moment nam niet alleen het aantal illegaal verblijvende immi-
grantenn toe, maar ook het aantal immigranten dat een vluchtelingenstatus aanvroeg. 
Dee discussie over vluchtelingen en asielzoekers kwam pas midden jaren tachtig echt 
goedd op gang door de grootschalige immigratie van asielzoekers vanuit alle delen van 
dee wereld naar Europa. Het vluchtelingen- en asielzoekersbeleid werd steeds restrictie-
verr en maatregelen om hun instroom te beperken werden steeds minder op nationaal 
enn in toenemende mate op Europees niveau bepaald. 

Inn 1997 vormden de Surinamers (287.000), Antillianen (95.000), Turken (280.000) 
enn Marokkanen (233.000) de vier grootste immigrantengroepen (Vermeulen & Pen-
ninxx 2000: 9). Surinamers en Antillianen hebben in het algemeen de Nederlandse 
nationaliteitt en daarmee een sterke rechtspositie. Hun belangenbehartiging, maat-
schappelijkee begeleiding en (uiteindelijke) integratie vielen tot 1979 voornamelijk 
onderr de verantwoordelijkheid van de overheid en (particuliere) welzijnsinstellingen. 
Dee vakbeweging hield zich hiervan afzijdig. Zij concentreerde zich voornamelijk op 
dee 'gastarbeiders', wier rechtspositie zwakker was dan die van immigranten met de 
Nederlandsee nationaliteit. Ook de belangenbehartiging was in hun geval een zaak 
waarbijj  (tevens) de sociale partners waren betrokken. Deze verschillen komen ook tot 
uitdrukkingg in de voor beide groepen immigranten verantwoordelijke departemen-
ten.. Voor de Surinamers en Antillianen lag de beleidsverantwoordelijkheid bij het 
Ministeriee van Maatschappelijk Werk/Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk 
(CRM);; voor de 'gastarbeiders' lag deze bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheidd (szw), in samenwerking met de sociale partners (Entzinger 1984:79,84). 

Tott het einde van de jaren zeventig gingen overheid, werkgevers- en werknemers-
organisatiess maar ook vele immigranten zelf ervan uit dat zij hier tijdelijk verbleven en 
opp den duur zouden terugkeren naar het land van herkomst. Deze aanname bleek niet 
houdbaar.. Bovendien werd duidelijk dat het, mede op deze aanname gebaseerde 
beleidd niet had bijgedragen aan de integratie van (bepaalde groepen) immigranten en 
datt de werkloosheid onder hen toenam. De overheid vreesde dan ook dat een deel van 
dee immigranten blijvend een achterstandspositie zou innemen indien er geen maat-
regelenn werden getroffen. Onder invloed van het rapport Etnische minderheden (WRR 
1979)) onderging het beleid in het begin van de jaren tachtig de eerste veranderingen, 
diee hun weerslag vonden in de Minderhedennotavan 1983 van het Ministerie van Bin-
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nenlandsee Zaken. In deze nota werd erkend dat Nederland een immigratieland was en 
datt specifiek minderhedenbeleid nodig was. Het voorgestelde beleid bevatte in essen-
tiee twee doelstellingen. Enerzijds was het gericht op de bestrijding en opheffing van 
achterstandd en achterstelling van de doelgroepen van het beleid, anderzijds werd 
gestreefdd naar een tolerante, multiculturele samenleving, een samenleving waarin 
mensenn met een andere etnische herkomst en cultuur als gelijken aanvaard en gewaar-
deerdd zouden worden. Tot de doelgroepen behoorden diegenen die in sociaal-econo-
mischh opzicht in een achterstandspositie verkeerden en in etnisch-cultureel opzicht als 
'anders'' werden beschouwd. Hieronder vielen Molukkers, Surinamers, Antillianen, 
buitenlandsee werknemers uit de wervingslanden en hun gezinnen en vluchtelingen 
(Entzingerr 1985: 71).4 In de praktijk was het beleid geconcentreerd op de terreinen 
werk,, onderwijs, huisvesting en welzijn. 

Halverwegee de jaren tachtig werd de term '(etnische) minderheden' door de negatieve 
connotatiee die hij volgens sommigen had, steeds minder populair en raakte de term 
'allochtonen'' in zwang. In beleidsstukken zijn 'etnische minderheden' echter strikt 
genomenn niet dezelfde groepen als 'allochtonen' of 'immigranten'. Met die laatste 
groepenn worden in principe alle personen met een vreemde afkomst aangeduid, dus 
bijvoorbeeldd ook Amerikanen, Japanners of onderdanen uit de Europese Unie. Een 
'etnischee minderheidsgroep' is volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleidd (WRR 1989: 62) een allochtone groepering met een lage sociale positie. In 
hett dagelijkse spraakgebruik worden de termen 'allochtonen', 'immigranten' en 'etni-
schee minderheden' evenwel als synoniemen gebruikt (Van Heelsum 1997: 5). 

Voorr mijn onderzoek betekent dit concreet dat ik met de term 'immigranten' in 
dee periode 1960-1983 voornamelijk doel op de groep die toen als 'buitenlandse werk-
nemers'' werd aangeduid. Voor de periode daarna ga ik uit van de definitie van (etni-
sche)) minderheden zoals de overheid die sinds het begin van de jaren tachtig hanteert. 

Werkgelegenheidd en arbeidsmarktpositie 

Aangezienn buitenlandse arbeidskrachten vaak werden geworven, er een specifieke 
vraagg naar hun (lage) kwalificaties was én een deel van hen ook weer terugkeerde, was 
dee werkloosheid onder hen tot en met 1973 vrijwel nihil (minder dan 2,5 procent, ver-
gelijkbaarr met het aandeel onder autochtonen) en was derhalve sprake van frictie-
werkloosheidd (Penninx 1979:93,98). Mede door het in de jaren zestig stijgende onder-
wijsniveauu van autochtonen, stond de onderkant van de arbeidsmarkt open voor laag-
geschooldee nieuwkomers, een situatie die voortduurde tot het moment waarop de 
gevolgenn van de eerste oliecrisis van eind 1973 ook in Nederland voelbaar werden. Tij -
denss de daaropvolgende economische recessie zette de herstructurering van de Neder-
landsee economie, die al aarzelend was begonnen, zich in versterkte mate door. Die 
herstructureringg had voor de secundaire sector de meest ingrijpende gevolgen, juist 
daarr waar de meeste arbeidsmigranten emplooi hadden gevonden. Begin jaren zeven-
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tigg werkte 80 procent van de buitenlandse werknemers in de industriële sector en ver-
richttee meer dan 90 procent van hen laaggeschoold werk (Tesser et al. 1998: 245-256). 
Hett is dan ook niet verwonderlijk dat de sanering van sectoren als textiel en scheeps-
bouww disproportioneel veel immigranten werkloos achterliet, mensen voor wie ook 
elderss geen plaats meer was (Doomernik & Penninx 1999:117). 

Dee reorganisaties en inkrimpingen in de industrie leidden tot massale werkloos-
heid,, vooral onder ongeschoold en laaggeschoold personeel, immigranten in het bij-
zonder:: zij waren de eersten die werden ontslagen, vaak in grote aantallen tegelijk. Het 
werkgelegenheidsverliess in de industriesector werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd 
doorr een uitbreiding van de dienstensector. Dit herstructureringsproces was duidelijk 
zichtbaarr in het begin van de jaren tachtig. De crisis in de werkgelegenheid werd in 
dezee jaren versterkt door een toename van het arbeidsaanbod, die op haar beurt werd 
veroorzaaktt door het grote aantal babyboomers dat de arbeidsmarkt betrad en de stij-
gingg van de arbeidsparticipatie van vrouwen (Kloosterman & Elfrink 1991: 28). 

Inn de jaren tachtig groeide het aantal langdurig werklozen en kreeg langdurige 
werkloosheidd een structureler karakter. Dit betrof voornamelijk ongeschoolde en 
laaggeschooldee werknemers, hetgeen niet alleen te maken had met het verlies van 
banenn in de industrie, maar ook met algemener ontwikkelingen aan de onderkant van 
dee arbeidsmarkt. Het hoge werkloosheidspercentage, inclusief de langdurige werk-
loosheid,, wordt veelal toegeschreven aan een algemene vermindering van de vraag 
naarr laaggeschoolde arbeid.' Onderzoek van De Beer (1999) wijst evenwel uit dat hier 
enigee kanttekeningen bij te plaatsen zijn. De daling van het aantal banen in de indu-
striee ging gepaard met een stijging van het aantal banen in de dienstensector. Veel van 
dezee banen vereisten een hoog opleidingsniveau, maar voor een deel ging het ook om 
laaggeschooldee functies (bijvoorbeeld functies in het supermarktwezen of in de ho-
reca).. Het resultaat hiervan was dat de vraag naar laaggeschoolde arbeid nagenoeg 
gelijkk bleef. Veel van deze banen werden echter bezet door mensen met een hoger 
opleidingsniveauu dan feitelijk nodig was. Daarnaast vereisten de laaggeschoolde 
banenn in de dienstensector andere vaardigheden dan die in de industrie, bijvoorbeeld 
meerr communicatieve vaardigheden en kennis van de Nederlandse taal. Bovendien 
warenn deze banen niet erg aantrekkelijk voor werknemers die jaren in de industrie 
haddenn gewerkt, aangezien het vaak om tijdelijke, onzekere en slechtbetaalde banen 
ging,, met een geringe kans op promotie. Deze banen gingen eerder naar vrouwen en 
jongerenn dan naar oudere mannen met industriële werkervaring. 

Overigenss zij opgemerkt dat niet uitsluitend laaggeschoolde arbeidsmigranten 
naarr Nederland zijn gekomen. Zo is de vraag naar arbeid van hooggeschoolde buiten-
landers,, vooral uit de Europese Unie en hooggeïndustrialiseerde landen als de Ver-
enigdee Staten en Japan, in de afgelopen decennia substantieel toegenomen. Deze 
werknemerss zijn veelal werkzaam in gespecialiseerde banen en zijn in geheel andere 
sectorenn dominant dan de 'gastarbeiders' (Doomernik & Penninx 1999:119). 

Tott 1975 lag het werkloosheidspercentage onder immigranten lager dan dat onder 
autochtonen.. Daarna, en vooral na 1979, veranderde de verhouding in de werkloos-
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heidspercentagess van immigranten en autochtonen drastisch. Door de economische 
recessiee groeide het aantal geregistreerde werklozen in de periode van 1979 tot 1983 naar 
144 procent van de totale beroepsbevolking. De werkloosheid onder etnische minder-
hedenn steeg echter sneller, tot maar liefst 30 procent in 1985 (Vermeulen & Penninx 
2000:12).. Na de crisis van 1983 nam de werkgelegenheid weer toe, zij het in wat min-
deree mate voor laaggeschoolden. Ondanks deze trend bleef de werkloosheid onder 
etnischee minderheden nog een paar jaar stijgen en bleef hun werkloosheidspercentage 
relatieff  hoog. In de jaren negentig daalde het werkloosheidspercentage van autochto-
nenn van 7 procent in 1991 tot 4 procent in 1998. Ook het werkloosheidspercentage 
onderr allochtonen daalde; was in 1991 nog 31 procent van de Turkse, 36 procent van de 
Marokkaanse,, 26 procent van de Surinaamse en 31 procent van de Antilliaanse beroeps-
bevolkingg werkloos, in 1998 waren deze percentages teruggelopen tot respectievelijk 18, 
20,100 en 13.6 Niettemin lag het gemiddelde werkloosheidspercentage van allochtonen 
inn 1998 viermaal zo hoog als dat van autochtonen (Vermeulen & Penninx 2000:13). 

Onderzoekk naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt wijst uit dat de wijze van werving 
enn selectie eveneens van invloed is op de arbeidsmarktpositie van immigranten. Hier-
bijj  gaat het vooral om het keuzegedrag, de beeldvorming en de opvattingen van werk-
geverss en personeelsfunctionarissen in het geval van werknemers uit minderheidsgroe-
pen.. Zo blijkt uit studies verricht in de jaren tachtig en negentig dat autochtone kan-
didatenn in selectiesituaties aanzienlijk vaker werden verkozen boven allochtone kandi-
datenn en dat etnocentrisme en communicatieproblemen de kansen van de laatsten 
nadeligg beïnvloedden (Brassé & Sikking 1986; Reynaert 1988)? Sociaal-normatieve 
criteriaa als motivatie, betrouwbaarheid, brede inzetbaarheid, wijze van functioneren 
enn 'passen in het team' waren vaak belangrijker criteria dan technisch-instrumentele 
criteriaa als opleiding en ervaring (Hooghiemstra 1991; Verweij et al. 1990). In een aan-
tall  gevallen was er ronduit sprake van discriminatie naar etnische afkomst (Bovenkerk 
&&  Breuning-Van Leeuwen 1978; Gras et al. 1996). Verder komt naar voren dat het 
gebruikk van psychologische tests bij de selectie van personeel van invloed was op de 
kansenkansen van allochtone werknemers. Zij scoorden op deze tests gemiddeld lager dan 
autochtonen,, hetgeen voor een deel te wijten kan zijn aan cultural bias (Choenni & 
Vann der Zwan 1988). Overigens heeft Te Nijenhuis (1997) in zijn onderzoek naar de 
bruikbaarheidd van de psychologische test van de NS voor allochtone werknemers een 
dergelijkee bias niet kunnen constateren. 

Dee verdeling over de bedrijfstakken 

Eerste-generatiee buitenlandse werknemers werden in het bijzonder voor de industriële 
bedrijvenn geworven, waardoor zij ook van oudsher sterk in deze bedrijfstak waren 
geconcentreerd.. Gaandeweg is de oververtegenwoordiging van Turkse en Marok-
kaansee werknemers in deze sector geringer geworden (Tesser 1993; Tesser et al. 1996). 
Wass van de Marokkaanse beroepsbevolking in 1979 nog 68 procent en van de Turkse 
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beroepsbevolkingg nog 71 procent werkzaam in de industrie (Muus 1984), in 1991 ging 
hett nog maar om respectievelijk 34 en 41 procent (Roelandt et al. 1992) en in 1998 om 
respectievelijkk 28 en 34 procent (Tesser et al. 1999: 310). Deze afname is veel sterker 
dann de daling in het aandeel van de industrie in de werkgelegenheid, wat inhoudt dat 
Turksee en Marokkaanse werknemers in andere sectoren zijn terechtgekomen (Tesser 
ett al. 1999:309). Voor steeds meer van deze werknemers blijkt dat de dienstverlenende 
sectorr te zijn, waarin destijds ook het gros van de Nederlandse bevolking werkzaam 
was.. Deze verandering wordt vooral gedragen door Turkse en Marokkaanse jongeren 
(Tesserr et al. 1999: 325). In de categorie 'overige dienstverlening' bijvoorbeeld was in 
19799 slechtss 8 procent van de Marokkaanse en 11 procent van de Turkse beroepsbevol-
kingwerkzaamm (Muus 1984). In 1991 was dit gestegen naar respectievelijk 23 en 19 pro-
centt (Roelandt et al. 1992). 

Dee Surinamers waren in de jaren zeventig vooral werkzaam in industriële en 
ambachtelijkee beroepen (43 procent), en op de tweede plaats in de dienstverlening 
(311 procent) (Reubsaet et al. 1982). In 1991 waren Surinamers en Antillianen voor-
namelijkk werkzaam in de categorie 'overige dienstverlening': respectievelijk 40 en 
411 procent van de totale beroepsbevolking van deze twee groepen; het percentage 
werkzamenn in de industrie was toen respectievelijk 20 en 22 procent (Roelandt et al. 
1992).. In 1998 werkte 42 procent van de Surinaamse en 40 procent van de Antilli -
aansee beroepsbevolking in de dienstverlening en respectievelijk 26 en 24 procent in 
dee industrie (Tesser et al. 1999: 310). Deze spreiding van Surinamers en Antillianen 
overr de verschillende sectoren lijk t sterk op die van de autochtonen. Wel was er bin-
nenn de dienstverlenende sector in 1998 een verschil tussen de vrouwen: Surinaamse 
enn Antilliaanse vrouwen werkten relatief vaker in de zorg en het onderwijs en minder 
vaakk in de commerciële dienstverlening (Tesser et al. 1999: 325). Ook als het gaat om 
hett niveau van het werk verschilden Antilliaanse mannen in 1998 nauwelijks van au-
tochtonee mannen. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen waren gemiddeld op een iets 
lagerr niveau werkzaam. Werkende Turken en Marokkanen, zowel mannen als vrou-
wen,, waren in 1998 nog steeds oververtegenwoordigd in de laagste functies op 
dee arbeidsmarkt: ongeveer driekwart van hen werkte op elementair of lager niveau 
(Tesserr et al. 1999: 325). 

Dee organisatiegraad van immigranten 

OrganisatiegraadOrganisatiegraad in cijfers 

Inn Nederland zijn geen betrouwbare, landelijke cijfers bekend over de organisatie-
graadd van allochtone werknemers, omdat de meeste bonden om principiële redenen 
hunn leden niet op nationaliteit of herkomst registreren. De schattingen hierover lopen 
zeerr uiteen, en ook de resultaten van enquêteonderzoek bieden weinig houvast (De 
Jonghh et al. 1984: 7). Volgens een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeentenn (VNG) was in 1983 21 procent van de Marokkanen, 18 procent van de 
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Turken,, 14 procent van de Italianen en 24 procent van de Spanjaarden lid van een vak-
bondd (Niessen 1987:159). Volgens een onderzoek in de gemeente Rotterdam waren 
Spanjaardenn in 1981 voor 58 procent, Turken voor 13 procent en Surinamers voor 
155 procent lid van een vakbond, de autochtone Rotterdammers voor 21 procent. Suri-
namerss zouden landelijk voor slechts 4 procent lid zijn van een bond (Reubsaet et al. 
1982:: 222). Ten slotte varieert ook de organisatiegraad per bedrijfstak. Uit een onder-
zoekk uit 1976 bij de NS bijvoorbeeld, komt naar voren dat 80 procent van de Turken 
lidd was van een bond (Vervoersbond CNV 1976). Deze cijfers zijn afkomstig uit uiteen-
lopendee bronnen en berusten veelal op schattingen. Bovendien zijn ze soms met 
elkaarr in tegenspraak. Daarnaast verschaffen ze ook weinig inzicht in de verdeling van 
allochtonee leden over de vakcentrales en -bonden, en geven ze geen overzicht van de 
ontwikkelingenn in de organisatiegraad van allochtonen in de periode 1960-1996. 

Hett vaststellen van deze organisatiegraad wordt als gezegd bemoeilijkt door de 
wijzee waarop de bonden hun leden registreren: soms wordt er wel op nationaliteit ge-
registreerd,, maar zelden of nooit op afkomst of herkomstland. Dit impliceert dat 
immigrantenn met een Nederlandse nationaliteit buiten beeld blijven. Diverse bonden 
doenn wel een poging hun allochtone leden te registreren, maar aangezien dit op basis 
vann vrijwilligheid gebeurt, levert dit evenmin een volledig beeld op: degenen die niet 
alss allochtoon willen worden aangemerkt, worden ook niet als zodanig opgenomen. 

Inn de jaren negentig zijn wel serieuze pogingen ondernomen om de organisatiegraad 
vann allochtone werknemers te achterhalen. Zo heeft Stokman (1995) getracht de organi-
satiegraadd van allochtone werknemers bij zes FNV-vakbonden te achterhalen. Uit dit 
onderzoekk blijkt dat slechts één vakbond, de AbvaKabo FNV, bijhield hoeveel leden 
'allochtoon'' waren; de overige vijf bonden uit het onderzoek registreerden alleen op 
nationaliteit.. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gevonden aantallen allochtone leden. 

Ookk de FNV zelf probeert dit soort cijfers boven tafel te krijgen. Sinds 1993 wordt 
jaarlijkss op 21 maart onder de FNV-bonden een enquête gehouden, waarmee onder 
anderee wordt getracht het aantal allochtone FNV-leden te achterhalen. De enquête van 
20000 (de Doelgroep-enquête 2000) leverde (op 1 januari 2000) een totaal van 2 procent 
allochtonee leden op, wat neerkomt op ruim 24.000 mensen (zie tabel 3.2). Vergeleken 
mett het aandeel allochtonen in de landelijke beroepsbevolking (7 procent), lijken rela-
tieff  weinig allochtonen lid van de FNV. Hierbij zij nogmaals opgemerkt dat de cijfers 
vanwegee de gebrekkige registratie met de nodige armslagen moeten worden gelezen. 
Dee percentages allochtone leden lijken per bond sterk te verschillen, FNV Bondgeno-
tenn en Kiem hadden relatief gezien verreweg de meeste allochtone leden. De andere 
bondenn hadden geen allochtone leden óf zij registreerden dit niet. Ten opzichte van 
19977 waren er, voorzover bekend, geen grote verschillen. 

Inn tabel 3.3 worden de aandelen mannelijke en vrouwelijke allochtone leden verge-
lekenn met die in het totale ledenbestand van de FNV-bonden. Ook hier geldt weer dat 
dee gegevens niet erg betrouwbaar zijn. Het totale aandeel allochtone vrouwen lijk t 
relatieff  laag (20 procent), ook ten opzichte van het aandeel vrouwen in het totale 
ledenbestandd van de FNV (28 procent). Vooral de AOB telde verhoudingsgewijs weinig 
allochtonee vrouwen, maar ook de FNV Bondgenoten en Kiem. 
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Tabe ll  3.1 Aantal allochtone leden bij zes FNV-bonden' 

vakbonden vakbonden 

AbvaKabo o 

Industriebond d 

Dienstenbond d 

Voedingsbond d 

Vervoersbond d 

Bouw+Houtbond d 

registratie registratie 
opop  basis  van 

etniciteit t 

nationaliteit t 

nationaliteit t 

nationaliteit t 

nationaliteit t 

nationaliteit t 

aantalaantal  allochtone  leden 

abs.abs.  % 

2.0001 1 

8.400 0 

onbekend1 1 

2.800 0 

1.510 0 

1.000' ' 

0,7 7 

3.7 7 

--
4,4 4 

2,2 2 

0,6 6 

totaaltotaal  aantal 
leden leden 

307.499 9 

227.000 0 

89.226 6 

63.000 0 

70.000 0 

160.000 0 

11 De gegevens zijn uit verschillende jaartallen afkomstig: bij de AbvaKabo, de Vervoersbond en 
dee Bouw- en Houtbond gaat het om 1993, de Industriebond om 1991 en bij Voedingsbond om 
1992. . 

22 Dit is het totale aantal leden dat als 'allochtoon' staat geregistreerd. Dit zijn nieuwe leden, die 
zichh na de invoering van het registratiesysteem als lid hebben opgegeven. Daarnaast is ook een 
pogingg ondernomen om de 'oude' allochtone leden te registreren als 'allochtoon'. De 
AbvaKaboo schat dat ongeveer 10 procent van de leden allochtoon is. Hier wordt de conclusie 
aann verbonden dat allochtonen vergeleken met autochtonen zijn ondervertegenwoordigd 
(Stokmann 1995:32). 

33 In het onderzoek van Stokman wordt het aantal geregistreerde allochtone leden niet genoemd. 
Uitt een onderzoek van Leget (1994) naar de organisatiegraad van allochtonen bij de FNV Dien-
stenbondd blijkt dat het aantal allochtone leden binnen deze bond (in 1993) 488 was. 

44 Als het aantal allochtone leden van de Bouw- en Houtbond wordt vergeleken met het aantal 
werkzamee allochtonen in de sector (4.000), komt een participatiegraad naar voren van 25 pro-
cent.. Deze blijft ver achter bij die van autochtone werknemers in deze sector (40 tot 50 pro-
cent)) (Stokman 1995:45). 

BronBron Stokman 1995. 

Tabe ll  3.2 Allochtone leden in de ledenbestanden van de FNV-bonden, per I januari 2000 

FNV-bondFNV-bond  totale  ledental  aantal  allochtone leden  allochtone  leden 

AbvaKabo o 

AOB B 

BHB B 

Bondgenoten1 1 

Horecabond d 

Kiem1 1 

FNVV totaal 

eindeind  1999 

361.105 5 

74.602 2 

160.096 6 

491.984 4 

28.567 7 

51.448 8 

1.238.924 4 

perper  Ui 12000' 

abs. abs. 

3.754 4 

364 4 

1.761 1 

17.262 2 

onbekend d 

1.142 2 

24.241 1 

% % 
1.0 0 

0.7 7 

1,0 0 

3.5 5 

--
2,2 2 

2,0 0 

inin  1997(%) 

1,0 0 

0.6 6 

l.l l 
onbekend d 

3,2 2 

onbekend d 

2,1 1 

11 Dit zijn aantallen en percentages allochtonen volgens de definitie van het Centraal Bureau voor 
dee Statistiek (CBS): personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en personen die 
well de Nederlandse nationaliteit bezitten maar niet in Nederland zijn geboren. Als de definitie 
vann de Wet Samen wordt aangehouden (zie hoofdstuk 5, noot 3), behoort I procent van de 
FNN V-leden tot een etnische minderheidsgroep (het total aantal is dan 12.525). 

22 Na 1997 zijn de Industriebond, de Dienstenbond, de Voedingsbond en de Vervoersbond gefu-
seerdd tot FNV Bondgenoten. 

33 Na 1997 zijn Druk en Papier en de Kunstenbond gefuseerd tot Kiem. 
Bronn Eindrapport Doelgroep-enquête 2000. 
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Hett aandeel van mannen en vrouwen in de allochtone beroepsbevolking was in 

19988 respectievelijk 59 en 41 procent. Wanneer we deze percentages vergelijken met de 

aandelenn mannen (80 procent) en vrouwen (20 procent) in het allochtone ledenbe-

standd van de FNV (zie tabel 3.3), kan worden geconstateerd dat de verdeling naar 

geslachtt van het allochtone ledenbestand geen afspiegeling vormt van de allochtone 

beroepsbevolking--

Tabell  3.3 Allochtone leden in de FNV-ledenbestanden naar geslacht, per I januari 2000, in 
percentage s s 

FNV-bond FNV-bond 

AbvaKab o o 

AOB B 
BHB B 

Bondgenote n n 

Kiem m 

NPB B 
NVJ J 

FNVV totaa l 

mannen mannen 

55,7 7 

45,5 5 

97,0 0 

81,2 2 

78,6 6 
75,7 7 

6S,9 9 

72,0 0 

o/tee leden 
vrouwen vrouwen 

44,3 3 

54,5 5 

2,8 8 

18,8 8 
21,4 4 

24,3 3 

34.1 1 

28,0 0 

allochtoneallochtone  leden 
mannen mannen 

54,1 1 

75,8 8 

98,5 5 
84,3 3 

83,0 0 

onbeken d d 

onbeken d d 

80,4 4 

vrouwe n n 

45,9 9 

24,2 2 

1,5 5 

15,7 7 

17,0 0 

onbeken d d 
onbeken d d 

19,6 6 

Bronn Eindrappor t Doelgroep-enquêt e 2000. 

AlgemeneAlgemene oorzaken van een lage organisatiegraad 

Wanneerr we kijken naar de samenstelling van de vakbeweging, dan zien we dat deze de 
verscheidenheidd op de arbeidsmarkt niet weerspiegelt. Vrouwen, jongeren tot 25 jaar en 
deeltijdwerkerss (onderverdeeld in degenen die 20-35 u ur en I2_I9 u u r P" week werken) 
zijnn ondervertegenwoordigd. In 1996 was de organisatiegraad van deze groepen respec-
tievelijkk 20,15, 23 (20-35 uur) en 13 (12-19 u u r) procent. Ook werknemers met flexibele 
contracten,, werknemers in de dienstensector en medewerkers in kleine bedrijven zijn 
ondervertegenwoordigd.. Werklozen, en vooral de langdurig werklozen, blijken nauwe-
lijk ss door vakbonden te worden bereikt. Daarentegen zijn de oudere, de mannelijke en 
dee fulltime werkende werknemers sterk oververtegenwoordigd (Albeda et al. 1998:60).' 
Ookk uit onderzoek van Visser et al. (1992,1994) en Rojer en Visser (1993) blijkt dat leef-
tijd,, geslacht en de grootte van het bedrijf van invloed zijn op de vraag of iemand lid 
is/wordt.. In de leeftijdscategorie 35-64 jaar bevinden zich relatief veel vakbondsleden. 
Jongerenn zijn binnen de vakbond fors ondervertegenwoordigd. De leeftijdscategorie 
16-344 rnaakte in 1994 33 procent uit van het ledenbestand, terwijl haar aandeel in de 
totalee beroepsbevolking 45 procent was. De kleinere bedrijven tellen relatief weinig vak-
bondsleden.. Slechts 6 procent van de leden werkte in 1994 in een vestiging met tien of 
minderr personeelsleden, terwijl 18 procent van de beroepsbevolking in dergelijke be-
drijvenn werkzaam was. Blijkbaar is het moeilijk voor de vakbond om hier voet aan de 
grondd te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van het aanstellen van een kaderlid dat vervol-
genss dee vakbond verder introduceert op de werkvloer (Van Esterik 1995: 38). 
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Eenn aantal van deze gegevens kan wellicht mede de lage organisatiegraad van 
allochtonenn en hun ondervertegenwoordiging in het ledenbestand van vakbonden 
verklaren.. Zo kan de leeftijdsopbouw van de allochtone beroepsbevolking gedeeltelijk 
hunn lage organisatiegraad verklaren. Allochtonen blijken relatief jonger te zijn dan 
hunn autochtone collega's: 61 procent is jonger dan 35 jaar. Allochtonen zijn dus over-
vertegenwoordigdd in die leeftijdscategorieën die ook bij autochtonen een lage organi-
satiegraadd kennen (Van Esterik 1995: 36). In het voorafgaande hebben we gezien dat 
hett percentage (langdurig) werklozen onder allochtonen in 1998 viermaal zo hoog lag 
alss onder autochtonen. Dit kan een tweede oorzaak zijn van een lage organisatiegraad 
vann immigranten. Deze factor gaat echter niet op voor de periode 1960-1975, omdat 
hett werkloosheidscijfer van immigranten toen onder dat van autochtonen lag. Er zijn 
geenn cijfers over de verdeling van het aantal allochtone werknemers over grootteklas-
senn van bedrijven. Niessen (1987: 59) maakt echter aannemelijk dat allochtonen zijn 
oververtegenwoordigdd in kleine bedrijven. Hij merkt op dat relatief veel allochtonen 
werkzaamm zijn in de schoonmaak en de horeca, waar juist vaak kleine bedrijven opere-
renn die in het algemeen al worden gekenmerkt door een lage organisatiegraad. Ook dit 
kann een deelverklaring bieden voor de lage organisatiegraad van allochtonen. 

Klandermanss (1986:14-16) onderkent drie theoretische benaderingen van vakbonds-
participatie,, die ieder een eigen verklaring aandragen voor het al dan niet participeren 
vann werknemers. De eerste is de 'frustratie-agressiebenadering', waarin vakbondspar-
ticipatiee wordt gezien als een reactie op ontevredenheid met de werksituatie, het ar-
beidsinkomenn en dergelijke. Werknemers zouden lid worden van een bond om zich 
hiertegenn (georganiseerd) te verzetten. Een reden voor de lage organisatiegraad van al-
lochtonenn die enigszins bij deze theorie aansluit, is dat allochtonen slechts bij proble-
menn lid worden van een vakbond. Als deze problemen zijn verdwenen, haken zij weer 
aff  (De Jongh et al. 1984). Dit blijkt echter ook op te gaan voor autochtonen. 

Inn de tweede benadering, de 'rationele-keuzetheorie', wordt verondersteld dat 
werknemerss een rationele kosten-batenafweging maken op basis waarvan zij besluiten 
all  dan niet lid te worden. Er zijn aanwijzingen dat deze afweging bij allochtonen nega-
tieff  uitpakt. Zo stelt Niessen (1987:160) dat Marokkanen individuele belangenbehar-
tigingg als een belangrijke functie van de vakbond zien, maar tegelijkertijd menen dat 
dee bond hierin tekortschiet. Hij voegt hieraan toe dat de belangen van allochtonen 
vaakk door eigen organisaties worden behartigd, waardoor de noodzaak van lidmaat-
schapp van de vakbeweging nauwelijks wordt ingezien. Daarnaast merkt hij op dat 
Marokkanenn vinden dat hun eigen organisaties en welzij nsstichtingen voor buitenlan-
derss sneller en goedkoper werken dan de vakbond. 

Dee derde benadering is de 'interactionistische theorie'. Hierin wordt veronder-
steldd dat de afweging om lid van een vakbond te worden, wordt beïnvloed door de 
groepp waartoe iemand behoort. De veronderstelling is dan dat iemand lid wordt van 
eenn vakbond omdat de vader, collega's of vrienden dat ook zijn. Het ontbreken van 
eenn 'vader-op-zoontraditie' wordt onder andere genoemd als oorzaak van een lage par-
ticipatiegraadd van allochtonen (Van Esterik 1995: 56; Stokman 1995: 29). 
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Volgenss Van Rij en Van den Putte (1992: 265) valt op deze benaderingen het 
nodigee af te dingen, vooral op de frustratie-agressiebenadering en de rationele-keuze-
theorie.. Volgens hen is het besluit om lid te worden van een vakbond terug te voeren 
opp de aan- of afwezigheid van de bond op de werkvloer. Werknemers zouden eerder 
besluitenn lid te worden wanneer zich in hun directe omgeving relatief veel vakbonds-
ledenn bevinden.10 Wanneer er op de werkplek een 'pro-vakbondscultuur' heerst, zul-
lenn de leden andere werknemers aanzetten om eveneens lid te worden. Statistische 
analysess wijzen uit dat de kans op lidmaatschap significant wordt beïnvloed door de 
organisatiegraadd van het bedrijf, het aantal contacten met andere leden en met de vak-
bondd zelf (Van den Berg 1995: 209). 

SpecifiekeSpecifieke oorzaken van een lage organisatiegraad van immigranten 

Hiervoorr zijn factoren behandeld die in het algemeen van invloed zijn op het vak-
bondslidmaatschapp van werknemers. Deze factoren kunnen voor immigranten extra 
zwaarr wegen, omdat zij oververtegenwoordigd zijn in categorieën die een lage organi-
satiegraadd genereren. In de literatuur, maar ook door vakbondsbestuurders, actieve 
leden,, beleidsmedewerkers en autochtone en allochtone werknemers worden de oor-
zakenn van een lage organisatiegraad van immigranten echter het meest gezocht in ken-
merkenn van immigranten zelf en hun specifieke positie in de samenleving. Zo wordt een 
gebrekkigee beheersing van de Nederlandse taal sterk benadrukt." Daarnaast zouden 
immigrantenn (en dan vooral Turken en Marokkanen) vaak van het platteland afkom-
stigg zijn en daardoor niet bekend zijn met organisaties als vakbonden (Van Borselen 
1985:: 39). Tevens zouden de meeste immigranten geen vakbondstraditie en -bewust-
zijnn hebben, waardoor zij vaak ook weinig openstaan voor lidmaatschap van een 
Nederlandsee vakbond (Niessen 1987:160). Maar ook wanneer zij die achtergrond wel 
hebben,, leidt dit in veel gevallen tot een negatieve houding tegenover de vakbeweging; 
Marokkanenn bijvoorbeeld hebben vaak slechte ervaringen met de vakbonden in 
Marokkoo (Niessen 1987: 164). Ook wantrouwen jegens de Nederlandse vakbonden 
wordtt als reden gegeven: (vermeende) discriminatie en racisme van vakbondszijde en 
hett zich niet herkennen in de 'witte' bond weerhouden immigranten van lidmaat-
schapp (Ritsema 1993). Tot slot worden de tijdelijke aard van de werving en tewerkstel-
ling,, de slechte rechtspositie en de angst voor repercussies na eventuele acties als speci-
fiekefieke redenen genoemd voor de lage organisatiegraad van immigranten (Handboek 
Buitenlandsee Werknemers 1973; Vranken 1990: 60). 

Veell  van deze specifieke verklaringen zijn erg statisch - zo lijk t de onbekendheid 
mett vakbonden haast per definitie te worden overgedragen op in Nederland opge-
groeidee generaties. Bovendien worden de oorzaken van de lage organisatiegraad vrij -
well  uitsluitend bij immigranten zelf gelegd, terwijl er genoeg aanwijzingen zijn dat 
juistt de hiervoor genoemde algemene oorzaken ook bij immigranten een belangrijke 
roll  spelen. In het slothoofdstuk ga ik hier nader op in. 


