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Samenvatting g 

Samenvatting g 

1.. Een analytisch kader  voor  het begrijpen van lokaal migrantenbeleid 

Dee laatste vijfti g jaar heeft de aanwezigheid van arbeidsmigranten in Europese steden een 

permanentt en omvangrijk karakter gekregen, waardoor het aanzien van stedelijk Europa wezenlijk is 

veranderd.. Onder 'arbeidsmigranten' versta ik buitenlandse werknemers die van het eind van de 

jarenn vijfti g tot in het midden van de jaren zeventig van de twintigste eeuw naar Noordwest-Europa 

zijnn gekomen, gevolgd door hun gezinnen, en economisch gemotiveerde migranten die (vaak op 

ongeregeldee wijze) in de jaren tachtig en negentig arriveerden. De concentratie van arbeidsmigranten 

inn steden, en binnen steden in bepaalde buurten, leidt tot specifiek lokale problemen en 

mogelijkhedenn voor lokale bestuurders, vanwege de invloed die deze concentratie heeft op de 

plaatselijkee huizen- en arbeidsmarkt, het lokale dienstenaanbod en de stadsontwikkeling. In 

verschillendee steden werd zeer uiteenlopend gereageerd op de komst van migranten. Hierbij speelden 

dee meeste beleidsterreinen van het lokale bestuur een rol, met maatregelen in het juridisch-politieke 

domeinn (bijv. migrantenadviesraden), het sociaal-economische domein (bijv. dienstenbeleid), het 

cultureel-religieuzee domein (bijv. beleid ten aanzien van godsdienstuitoefening) en het ruimtelijke 

domeinn (bijv. stadsontwikkeling in migrantenwijken). Al deze maatregelen (vastgesteld beleid), 

alsmedee uitspraken en besluiten (gewenst beleid) kunnen worden bestempeld als 'lokaal 

migrantenbeleid',, in die zin dat ze plaatsvinden op initiatief van, often minste in grote mate worden 

bepaaldd door, het lokale bestuur en wezenlijke invloed hebben op de migrantenbevolking, hetzij door 

specifiekee (op migranten gerichte), hetzij door algemene maatregelen. 

Loss van de praktische consequenties grijpt de vestiging van nieuwkomers met een geheel andere 

achtergrondd diep in de gaststad in. Twee kenmerken van arbeidsmigratie zijn van invloed geweest op 

dee reactie van de ontvangende samenlevingen. Het eerste is de wezenlijke verschuiving die zich 

voordoett van een verwacht tijdelijk karakter (de 'mythe van de terugkeer') naar een feitelijk 

permanentt verblijf. Het tweede is de mate waarin de nieuwkomers in etnisch/raciaal en 

religieus/cultureell  opzicht anders zijn. Lokale bestuurders moeten een antwoord vinden op deze 

uitdagingen,, omdat arbeidsmigranten en hun kinderen in zekere zin de rol van de bedreigende maar 

exotischee 'ander' hebben overgenomen van de traditionele etnische minderheden in West-Europa. 

Hett is deze vaak impliciete dimensie van lokale beleidsvorming die in dit boek wordt onderzocht. Zo 

wordtt een aspect belicht dat niet eerder systematisch in kaart is gebracht in de literatuur over het 

migrantenbeleidd op lokaal niveau. 

Zonderr andere verklaringen uit te sluiten, stel ik voor dat lokaal beleid ten aanzien van 

migrantenn kan worden begrepen als het resultaat van een gastheer-vreemdeling-relatie. Lokale 

gastheer-vreemdeling-relatiess worden hier gedefinieerd als de attitudes en verwachtingen van het 

11 De mate waarin hierbij sprake is van lokaal 'arbeidsmigrantenbeleid' is ook in grote mate afhankelijk van hei 
stadsbestuurr - zie hoofdstuk 3. 
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lokalee bestuur met betrekking tot de tijdelijke en ruimtelijke aanwezigheid van de 

migrantenbevolkingg (de verwachte duur van hun verblijf, de plaatsen in de stad waar zij verblijven) 

enn met betrekking tot haar anders-zijn (culturele/religieuze verschillen). Zulke attitudes en 

verwachtingenn zijn maar één verschijningsvorm van een breder pakket gastheer-vreemdeling-

relaties.. waarmee iedere samenleving 'haar vreemdelingen' (zowel autochtone anderen als 

nieuwkomers)) definieert en haar verhouding tot hen bepaalt, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

Gastheer-vreemdeling-relatiess dienden als basis voorde uitwerking van immigratiebeleid op 

nationaall  niveau, waarvan de modellen van Castles voor "citizenship regimes" wel de bekendste zijn. 

Maarr de verklaringen op nationaal niveau zijn bekritiseerd omdat ze te deductief zouden zijn, 

onvoldoendee gebaseerd zouden zijn op empirische bevindingen en geen recht zouden doen aan 

lokalee variatie. Analyses van migrantenbeleid op lokaal niveau zijn daarentegen inhoudelijk zeer 

uitvoerigg maar ontberen een algemeen kader. Er wordt zelden getheoretiseerd over lokaal 

migrantenbeleid,, en als dit gebeurt beperkt het zich vrijwel uitsluitend tot institutioneel-politieke 

verklaringenn in het juridisch-politieke domein. 

Ditt project beoogt deze lacune in de literatuur over migrantenbeleid op te vullen door een 

voorstell  te doen voor een analytisch kader op lokaal niveau met een algemene theoretische basis 

(gastheer-vreemdeling-relaties).. De gerichtheid op het lokale niveau maakt 'aardser', meer empirisch 

onderzoekk mogelijk. Het model van de gastheer-vreemdeling-relaties plaatst de bevindingen in een 

brederee context, met een koppeling tussen verklaringen op lokaal niveau en modellen op nationaal 

niveau. niveau. 

Volgenss het model kan de houding van het lokale bestuur ten aanzien van migranten worden 

onderverdeeldd in verschillende algemene typen. Arbeidsmigranten kunnen worden beschouwd als 

'passanten""  (zodat hun anders-zijn kan worden genegeerd), als tijdelijke 'gasten' (hun anders-zijn 

kann worden getolereerd) of als 'blijvers', in welk geval hun anders-zijn geacht wordt te verdwijnen 

(assimilatie)) ofte blijven (pluralisme). Op basis van dit model en met gebruikmaking van de 

voorlopigee uitkomst van een literatuurstudie naar beleidsreacties in ongeveer 25 steden, wordt een 

typologiee ontwikkeld (hoofdstuk 4). Deze typologie draagt vier algemene 'soorten' lokale 

beleidsreactiess aan op de vestiging van migranten en etnische diversiteit, die corresponderen met vier 

soortenn gastheer-vreemdeling-relaties: de passantenbenadering (geen beleid), de 

gastarbeiderbenadering,, de assimilatiebenadering en de pluralismebenadering. De tweede dimensie 

vann de typologie groepeert lokaal beleid ten aanzien van migranten in vier 'beleidsterreinen', die 

weerr zijn onderverdeeld in probleemgebieden. Met behulp van deductie en de bevindingen van een 

literatuuronderzoekk naar lokaal beleid in ongeveer 25 steden draagt de typologie specifiek beleid aan 

opp ieder beleidsterrein, als verschijningsvormen van alle algemene 'typen' reacties. 

Omm dit analytische kader te testen, volg ik de ontwikkeling van lokaal beleid ten aanzien van 

migrantenn in twee nieuwe en twee traditionele immigratiesteden. Rome en Tel Aviv werden gekozen 

omm respectievelijk de fase zonder beleid en de gastarbeiderbenadering te onderzoeken. Parijs en 

Amsterdamm werden gekozen als voorbeeld van respectievelijk de assimilatie- en de pluralismefase. 
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Inn alle gevallen zijn algemene fasen van lokale beleidsreacties vastgesteld, in aanvulling op de 
specifiekee 'soort' die iedere stad geacht werd te vertegenwoordigen, waardoor verscheidene 
chronologieënn van beleidsreacties op de vestiging van arbeidsmigranten aan het licht traden. 

Bijj  het testen van de bruikbaarheid van het analytische kader behandelt dit project twee series 

vragen.. De eerste heeft betrekking op de manier waarop het lokale bestuur reageert op de vestiging 

vann arbeidsmigranten (en de etnische diversiteit die daarvan het gevolg is). Meer specifiek gaat het 

omm de volgende vraag: kunnen we in de loop van de tijd algemene 'typen' lokale beleidsreacties en 

typischee 'chronologieën van lokale beleidsreacties' in de verschillende steden vaststellen? De tweede 

heeftt betrekking op de manier waarop lokaal beleid wordt beïnvloed door gastheer-vreemdeling-

relaties.. Het onderzoek kijkt ook indirect naar de relatie tussen lokaal en nationaal migrantenbeleid, 

datt wil zeggen de verhouding tussen stad en staat. 

2.. Bevindingen en conclusies uit de case studies 
Inn het geval van Rome (hoofdstuk 6) leverde een onderzoek uit de jaren tachtig naar 

gemeentelijkee maatregelen of het gebrek daaraan een bevestiging op van het beleidstype 'geen 

beleid'' en van de passantenbenadering van immigranten. Ondanks een duidelijke omslag in de jaren 

negentigg in het officiële beleid van de stad van een passantenbenadering naar een pluralismehouding, 

kann van Rome niet worden gezegd dat de stad de pluralismefase heeft bereikt in het daadwerkelijk 

uitgevoerdeuitgevoerde beleid. In plaats daarvan kan het afgelopen decennium van lokaal migrantenbeleid het 

bestt worden gezien als pluralistisch bedoeld beleid. Om de kloof tussen uitgevoerd en officieel 

beleidd te kunnen verklaren richten wij ons op de relatie tussen nationale overheid, lokaal bestuur en 

maatschappijj  in Italië, dat wil zeggen op de institutioneel-politieke context. 

Inn het geval van Tel Aviv (hoofdstuk 7) ontwikkelde de reactie van de plaatselijke bestuurders op 

dee vestiging van arbeidsmigranten zich in minder dan een decennium (en zonder dat dit met enige 

crisiss gepaard ging) van een passantenbenadering tot een minimalistische gastarbeiderbenadering, 

diee ook wel een liberale gastarbeiderbenadering kan worden genoemd. Tel Aviv illustreert hoe een 

gemeentelijkee bureaucratie zich in de eerste helft van de jaren negentig bewust wordt van de 

aanwezigheidd en de beleidsimplicaties van migranten en de politiek uiteindelijk dwingt om deze 

aanwezigheidd te erkennen, waarbij een verschuiving optreedt van een beleidsloze reactie naar een 

gastarbeiderbeleidd in de tweede helft van de jaren negentig. Het minimalistische gastarbeiderbeleid 

vann Tel Aviv is beter te begrijpen in de context van Israels exclusieve immigratiebeleid, waarin alle 

niet-joodsee immigranten als tijdelijke gasten worden beschouwd. Desondanks veranderde de houding 

vann gemeenten tegenover de arbeidsmigranten in een bottom-up-proces dat uiteindelijk leidde tot een 

nieuww migrantenbeleid in 1999. Maar het nieuwe bestuur neemt een ambivalente houding aan, zowel 

inn het voorgenomen als in het uitgevoerde beleid; het erkent de waarschijnlijkheid van een 

permanentt in de stad gevestigde niet-joodse minderheid zonder de gevolgen van deze ontwikkeling 

volledigg te accepteren. Dit vormt een weerspiegeling van de constante overheersing van de 

gastarbeiderbenaderingg binnen het gemeentebestuur. De fase waarin Tel Aviv zich momenteel 

bevindtt zou een 'liberale gastarbeiderbenadering' kunnen worden genoemd. 
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Hett geval van Parij s (hoofdstuk 8) illustreert een continue assimilatiebenadering in het lokale 

beleidd die teruggaat tot het midden van de negentiende eeuw. Van oudsher werd van nieuwkomers in 

Parijss geaccepteerd dat zij zich er blijvend vestigden (vandaar de afwezigheid van een beleidsloze 

fasee en een gastarbeiderbenadering), maar de Franse republikeinse ideologie eiste dat hun anders-zijn 

zouu verdwijnen in een eenzijdig assimilatieproces. Hoewel het zeer moeilijk was om te omschrijven 

waaruitt het 'lokale migrantenbeleid' in Parijs bestaat (kenmerkend voor assimilatiebeleid), komen 

tweee conclusies naar voren. Ten eerste kan een rode draad worden waargenomen in de beleidsagenda 

voorr stedelijke ontwikkeling, die in het kort kan worden omschreven als de verburgerlijking van de 

hoofdstad,, waarbij de armen en andere ongewenste bevolkingsgroepen steeds verder uit het 

stadscentrumm worden verdreven. Ten tweede heeft het Parij se beleid voor stadsherstel een 

substantiëlee invloed gehad op de verspreiding van de migranten- en minderheidsgroepen, waarvan 

hett merendeel tegenwoordig 'buiten de stadswallen' in de banlieues woont. Er wordt nog steeds over 

gediscussieerdd of dit een onbedoeld gevolg was van het stadsherstelbeleid, of dat dit beleid een 

implicietee etnische agenda bevatte. Wel is duidelijk dat ondanks de goed waarneembare gevolgen 

vann het beleid voor etnische minderheden, het etnische element uitdrukkelijk werd genegeerd. Deze 

assimilatiebenaderingg van de etnische diversiteit in het ruimtelijke beleid van Parijs is ook 

waarneembaarr op andere beleidsterreinen, zoals de dienstverlening. 

Hett 'integratiebeleid' dat in 2001 door het nieuwe stadsbestuur werd opgestart, lijk t een 

trendbreukk te vormen, met name in het juridisch-politieke domein. Het nieuwe beleid van Parijs lijk t 

echterr niet volledig overeen te komen met wat we hebben omschreven als een pluralismebenadering, 

omdatt 'integratie van migranten' nog steeds wordt gezien als een puur individueel proces, waarbij 

hett stadsbestuur vermijdt op enigerlei wijzede indruk van maatschappelijk gestuurde integratie te 

wekken.. Hoewel het nieuwe beleid enkele pluralistische elementen bevat, hebben de 

assimilatiekenmerkenn nog altijd de overhand. 

Amsterdamm (hoofdstuk 9) gaf een beleidstraject te zien van vier verschillende fasen en 

illustreerdee daarmee hoe het analytische kader kan worden gebruikt om de veranderingen in het 

migrantenbeleidd van een stad gedurende een langere periode te volgen. Het migrantenbeleid in 

Amsterdamm ontwikkelde zich van een beleidsloze reactie in het begin van de jaren zestig via een 

gastarbeiderfasee (middenjaren zestig tot middenjaren zeventig) naar een pluralistisch beleid in de 

jarenn tachtig en negentig. In die fase kende zowel het officiële als het uitgevoerde beleid een 

duidelijkk pluralistische benadering van migranten en minderheden op alle terreinen. De meest 

recentee verandering in het lokale migrantenbeleid (het 'diversiteitsbeleid') geeft een duidelijke 

verschuivingg te zien in de houding van de ontvangende samenleving, in de richting van een 

beperkteree uitleg van multiculturalisme, waarin van minderheden wordt verwacht dat zij zich beter 

aanpassenn aan de normen van de ontvangende samenleving. Op lokaal niveau blijkt uit de resultaten 

echterr dat het uitgevoerde beleid in Amsterdam op verschillende terreinen een aantal pluralistische 

kenmerkenn behoudt, zoals op minderheden gerichte en op etniciteit gebaseerde maatregelen. Dit 

wordtt gedeeltelijk uitgelegd als een doorgaande uiting van de paternalistische benadering van 
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vreemdelingenn die een rot speelt in het Nederlandse sociale beleid - een ander aspect dat naar voren 
kwamm in het model van gastheer-vreemdeling-relaties. 

3.. Vergelijkende analyse en generalisatie 
Uitt bovenstaande samenvattingen blijkt het nut van het analytische kader op één niveau: als 

hulpmiddell  voor het in kaart brengen en begrijpen van complexe lokale beleidsreacties in een 

bepaaldee stad gedurende langere tijd. In hoofdstuk 10 wordt dit kader gebruikt voor een 

vergelijkendee analyse van de onderzoeksresultaten om meer algemene conclusies te kunnen trekken. 

Sommigee daarvan worden hieronder kort besproken. 

Algemenee 'soorten' lokale beleidsreacties benoemen 
Dee case studies hebben aangetoond dat het ondanks de grote verscheidenheid aan contexten 

(waaronderr verschillen in nationaal migrantenbeleid, stadsgrootte, wijze van besturen en 

migratiegeschiedenis)) mogelijk is om in specifieke steden en perioden algemene soorten lokale 

beleidsreactiess op vestiging door arbeidsmigranten aan te wijzen, zoals in de typologie werd 

voorgesteld.. Bovendien blijkt uit deze typen dat de meeste beleidsuitingen in een bepaalde stad vaker 

well  dan niet aansluiten bij dezelfde algemene beleidssoort. Hierdoor lijk t het dat de steden ondanks 

zeerr verschillende achtergronden dezelfde fasen doorlopen in hun beleidsreacties op vestiging van 

arbeidsmigranten.. Natuurlijk vertonen deze fasen verschillen in hun lokale verschijningsvorm. Zo 

kwamm het gastarbeiderbeleid in Amsterdam vooral tot uiting in sociale huisvesting en in Tel Aviv 

voorall  in sociale dienstverlening. Desalniettemin zijn ze aan te wijzen als algemene typen in de zin 

datt ze in verschillende steden vergelijkbaar zijn en verschillen van de andere typen beleidsreacties, 

zowell  in de benadering waarvan het beleid een uiting is (zoals de passantenbenadering) als in de 

kenmerkenn van het uitgevoerde beleid (zoals kortetermijnoplossingen binnen specifieke 

probleemgebieden). . 

Vaststellenn van typische trajecten in de evolutie van lokaal migrantenbeleid 

Eerderee bevindingen uit het literatuuronderzoek gaven aan dat er wellicht 'typische' trajecten of 

chronologieënn bestaan van lokale beleidsreacties op de vestiging van migranten, en dat deze in 

verschillendee steden terugkeren. De bevindingen uit drie van de case studies geven aan dat de eerste 

reactiefasee in deze steden wordt gekenmerkt door het ontbreken van beleid. 

Hett geval van Parijs laat zien dat deze fase niet relevant is in landen waar immigratie als 

permanentt verschijnsel wordt beschouwd. In de meeste Europese steden werden arbeidsmigranten 

echterr oorspronkelijk als tijdelijk fenomeen gezien. 

Dee casus Amsterdam laat zien wat een typisch verloop kan zijn van lokaal migrantenbeleid in 

landenn die in de jaren zestig nationaal beleid ten aanzien van gastarbeiders hebben aangenomen: de 

stedenn schuiven van de beleidsloze fase door naar de gastarbeiderfase, en ontwikkelen uiteindelijk 

eenn eigen vorm van min of meer pluralistisch beleid. 

Romee is een voorbeeld van een stad die de gastarbeiderfase niet heeft doorlopen, maar direct is 

overgegaann van de beleidsloze benadering naar een vorm van pluralistisch beleid. Dit traject zou 
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kenmerkendd kunnen zijn voor nieuwe immigratiesteden die sinds de jaren tachtig van de twintigste 

eeuw,, toen nationaal beleid ten aanzien van buitenlandse werknemers in Europa niet langer als 

werkbaarr werd beschouwd, met arbeidsimmigratie te maken hebben. Aangezien ook het 

assimilatiemodell  van integratie in de meeste Europese landen niet meer als wenselijk wordt 

beschouwd,, zou het in nieuwe immigratiesteden in Europa wel eens een typische ontwikkeling 

kunnenn blijken om van een beleidsloze benadering over te gaan naar een pluralistische (of een 
variatiee ervan, zie onder). 

Dee relatie tussen soorten/fasen in het beleid en beleidsterreinen/probleemgebieden 
Wordenn bepaalde soorten of fasen van lokale beleidsreacties op immigratie en etnische diversiteit 

gekenmerktt door extra gemeentelijke maatregelen ten aanzien van bepaalde probleemgebieden? Op 

basiss van de case studies lijk t het dat het sociaal-economische terrein het belangrijkste toneel vormt 

voorr lokale beleidsreacties op migranten in alle fasen, terwijl dit op het juridisch-politieke en 

cultureel-religieuzee terrein per fase sterker verschilt. Ruimtelijk beleid (inclusief huisvesting en 

stadsontwikkeling)) is zonder twijfel cruciaal, maar de mate van lokale beleidsvorming op dit terrein 

iss sterker afhankelijk van het nationale beleid. Deze opmerkingen moeten niet worden beschouwd als 

definitievee conclusies maar als verkennende observaties ten behoeve van nader vergelijkend 

onderzoek. . 

Hett  concept van gastheer-vreemdeling-relaties bij  het verklaren van lokaal migrantenbeleid 

Uitt deze studie blijkt dat het concept van de gastheer-vreemdeling-relatie kan bijdragen aan een 

volledigerr begrip van de vorming van migrantenbeleid op lokaal niveau, waarbij verschillende 

aspectenn van beleidsvorming naar voren komen die dikwijls niet worden uitgesproken. Ten eerste 

hebbenn we gezien dat immigratie meer van de ontvangende samenleving vraagt dan alleen de 

'praktische'' gevolgen van vestiging door migranten. In een poging deze problemen het hoofd te 

biedenn vormt het lokale beleid een weerspiegeling van heersende opvattingen en verwachtingen ten 

aanzienn van de aanwezigheid van vreemdelingen. Dit bleek op verschillende manieren uit de case 

studies.. Ten tweede, de manier waarop nieuwkomers door de ontvangende samenleving worden 

ervarenn (men kan wel zeggen: gedefinieerd) heeft ten minste evenveel, zo niet méér invloed op de 

vormingg van migrantenbeleid dan de werkelijke eigenschappen van de nieuwkomers. Zoals Bauman 

opmerktt creëert iedere samenleving zelf eigen categorieën vreemdelingen. De case studies laten zien 

welkee invloed dit heeft gehad op lokaal beleid ten aanzien van arbeidsmigranten. Ten derde is de 

perceptiee van de ontvangende samenleving van één type vreemdeling van invloed op de reactie op de 

aankomstt van andere typen vreemdelingen. Dit betekent dat de reactiee van het lokale bestuur op de 

vestigingg van arbeidsmigranten moet worden gezien in de context van historische en actuele lokale 

gastheer-vreemdeling-relaties,, dat wil zeggen hoe de wisselwerking is geweest, en nog steeds is, 

tussenn de lokale samenleving en de verschillende typen vreemdeling, autochtoon en buitenlands. De 

nadrukk op gastheer-vreemdeling-relaties laat ook zien hoe belangrijk de gevoelens van relatieve 

machtt of machteloosheid van lokale bewoners ten opzichte van de nieuwkomers zijn. Hoe minder 

lokalee bewoners het gevoel hebben dat zij hun eigen leven kunnen bepalen, hoe meer zij zich 
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'gevangen'' voelen in hun eigen buurt, en hoe groter de kans is dat zij negatief reageren op de 
vestigingg van arbeidsmigranten. Lokaal migrantenbeleid is vaak een weerslag van gemeentelijk 
bewustzijnn van deze situaties. 

Kortom,, de benadering volgens het principe van de gastheer-vreemdeling-relaties kan een 
belangrijkee bijdrage leveren aan ons begrip van lokaal migrantenbeleid. Dit is bedoeld als aanvulling 
op,, en niet als vervanging voor andere verklaringen zoals de politiek-institutionele uitleg. Dit boek 
heeftt tot doel expliciete en theoretisch bruikbare verbanden te leggen tussen gastheer-vreemdeling-
relatiess en lokaal migrantenbeleid. 
Lokaall  migrantenbeleid en de relatie tussen stad en staat 

Hoewell  het geen kernonderwerp van deze studie is, speelt de relatie tussen stad en staat overal in 
ditt boek een rol. Uit de case studies blijkt de mate waarin het lokale migrantenbeleid is ingebed in de 
nationalee context, maar ook dat dit lokale verschillen niet uitsluit. De dominante rol van de nationale 
contextt betekent niet alleen dat overgangen op landelijk niveau van de ene fase naar de andere (met 
betrekkingg tot gastheer-vreemdeling-relaties en migrantenbeleid) hebben geleid tot vergelijkbare 
overgangenn op lokaal niveau. Het betekent ook dat bijvoorbeeld de pluralistische fase in Amsterdam 
enn Rome op totaal verschillende manieren wordt ingevuld. Waar de casuss Amsterdam een algehele 
consistentiee vertoont tussen lokaal en nationaal migrantenbeleid, zien we in de gevallen van Tel Aviv 
(sindss 1999) en Parijs (sinds 2001) ook hoe lokale bestuurders met een onafhankelijke agenda hun 
benaderingg kunnen laten afwijken van het beleid op nationaal niveau. 

4.. Heroverwegen van de typologie 
Dee opkomst van het diversiteitsbeleid sinds het midden van de jaren negentig in de case study 

overr Amsterdam vraagt, evenals vergelijkbaar beleid in andere steden dat in het literatuuronderzoek 

werdd gemeld, om de toevoeging van een vijfde algemeen type aan de typologie. In hoofdstuk 10 is 

ditt omschreven als 'intercultureel' beleid, een soort houding van het lokale bestuur en een 

beleidsreactiee op de etnische diversiteit die de afgelopen tien jaar kon worden waargenomen. De 

interculturelee visie op integratie lijkt , zonder terug te vallen op doelstellingen van het assimilatietype, 

eenn directe reactie op de voorgaande fase van pluralistisch beleid, in elk geval in een aantal steden 

mett een lange immigratietraditie zoals Amsterdam en Birmingham. In enkele nieuwe 

immigratiestedenn lijk t de erkenning van de permanente vestiging van arbeidsmigranten te worden 

gevolgdd door een verschuiving ineens van een beleidsloze benadering naar de retoriek en de 

maatregelenn die passen bij de interculturele benadering. Op sociaal-economisch gebied is het lokale 

beleidd bijvoorbeeld gevoelig voorde behoeften van minderheden, maar worden etnisch-specifieke 

maatregelenn vermeden. Onderscheid tussen 'pluralistisch' en 'intercultureel' beleid is echter niet 

altijdd duidelijk, en het is soms moeilijk vast te stellen of er een aanmerkelijk verschil bestaat, of dat 

hett etiket 'intercultureel' simpelweg over het etiket 'multicultureel' is geplakt. Op basis van de 

resultatenn kan het interculturele type echter worden voorgesteld als basis voor verder onderzoek. 
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5.. Implicaties voor  theorie, onderzoek en beleid 

Theoretischee implicaties 

Zowell  uit de vier case studies als uit de resultaten van het literatuuronderzoek wordt duidelijk hoe 

hett analytische kader kan worden toegepast, door het definiëren van 'lokaal migrantenbeleid', het 

groeperenn van beleid in domeinen en probleemgebieden, en het beschrijven van beleidspunten in de 

vormm van verschillende universele 'typen'. Dit legt de basis voor nader onderzoek op dit gebied. 

Hoewell  de hier voorgestelde typologie slechts een eerste aanzet in deze richting vormt, tonen de 

resultatenn van de vier case studies dat deze zowel sterk als flexibel is. En nog belangrijker: het 

betekentt dat aanpassingen van de typologie op basis van verder onderzoek mogelijk zijn, 

bijvoorbeeldd de toevoeging van beleidssoortenAfasen of het opnieuw indelen van 

beleidsterreinen/probleemgebieden,, zonderde algehele geldigheid van het kader voor verder 

onderzoekk te ondermijnen. 

Inn welke richting zou zulk onderzoek plaats moeten vinden? De resultaten van de case studies en 

dee vergelijkende analyse en generalisaties in dit hoofdstuk wijzen op verschillende mogelijkheden. 

Tenn eerste, de vaststelling van universele typen in de lokale beleidsreacties op de vestiging van 

migrantenn (en de etnische diversiteit die er het gevolg van is) impliceert de mogelijkheid van 

aanvullendee typen die in dit onderzoek niet naar voren zijn gekomen. De hier voorgestelde typologie 

iss een eerste stap. De volgende stap zou bestaan uit het verrichten van meer onderzoek in andere 

steden,, met het doel de bestaande typologie te bevestigen of aan te passen. Een deel hiervan kan 

wordenn gerealiseerd door het opnieuw onderzoeken van bestaand materiaal met behulp van het 

analytischee kader. Ten tweede onderstreept de waarschijnlijkheid van algemene ontwikkelingen in 

lokalee beleidsreacties de hypothese dat nieuwe immigratiesteden het traject van de traditionele 

imm mi gratie steden zullen volgen. Om dit verder te kunnen uitwerken is een vergelijkende analyse 

vereistt van een aantal 'traditionele steden' (om een aantal typische ontwikkelingschronologieên vast 

tee stellen) en 'nieuwe steden' (na een minimale periode van migranteninstroom). De kracht van het 

betoogg zal uiteindelijk afhankelijk zijn van de overtuigende vaststelling van dezelfde algemene fasen 

inn lokale beleidsreacties in de verschillende steden, ondanks hun contextuele verschillen. 

Zulkee onderzoeksprojecten kunnen uitgebreider ingaan op de rol van gastheer-vreemdeling-

relatiess als variabele in de ontwikkeling van lokaal migrantenbeleid, in relatie tot andere variabelen 

zoalss de rol van de landelijke overheid en haar kaders. De resultaten van dit onderzoek hebben 

theoretischee implicaties met betrekking tot de interactie tussen lokaal en nationaal bestuur en de 

burgers,, zoals terug te vinden in lokale beleidsreacties op migranten/minderheden. All e vier case 

studiess laten een specifieke dynamiek op lokaal niveau zien met betrekking tot de manier waarop 

stedenn omgaan met immigranten en etnische minderheden, maar zij laten ook zien dat deze nauw 

samenhangtt met de nationale context. Door ons te richten op het lokale niveau kunnen we de relatie 

onderzoekenn tussen nationaal (maar vaak veel vager geformuleerd) beleid en lokaal (vaak concreter) 

beleidd ten aanzien van migranten. Tevens wijzen de bevindingen van de case studies op de 

belangrijkee rol die in sommige steden door derden wordt gespeeld bij de ontwikkeling en 

implementatiee van lokaal migrantenbeleid. 
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Ditt wijst erop dat de beleidsreactie op de vestiging van immigranten/etnische diversiteit niet 

zozeerr moet worden gezien als een verticaal, binair systeem (nationale overheid -> lokale overheid), 

maarr als een recursief, interactief proces waarbij overheid en burgers (inclusief gemobiliseerde 

migranten/minderheden)) op verschillende niveaus betrokken zijn, naast supranationale actoren. Kort 

gezegdd moet toekomstig onderzoek naar de beleidsreactie op immigratie/etnische diversiteit dit 

onderzoeksgebiedd meer beschouwen als een open bestuurssysteem dan als een door de landelijke 

overheidd gedomineerd beleidsterrein (of, omgekeerd, als een gebied met relatieve autonomie voor 

lokalee bestuurders). In zo'n systeem (of proces) zou aandacht moeten worden besteed aan het 

spanningsveldd tussen officieel en uitgevoerd beleid. Verklaringen op nationaal niveau nijgen naar te 

veell  nadruk op het eerste, terwijl verklaringen op lokaal niveau meer gericht zijn op het laatste. 

Beleidsimplicaties s 
Nuu immigratiestromen steeds meer steden bereiken, groeit de belangstelling van lokale 

bestuurderss voor onderzoek naar lokaal migrantenbeleid, in het bijzonder vergelijkend onderzoek. 

Mett behulp van het model en de typologie die hier zijn uitgewerkt kunnen beleidsmakers hun situatie 

duidelijkerr vergelijken met de situatie in andere steden. Het analytische kader biedt beleidsmakers de 

mogelijkheidd om 'reflexief leren' toe te passen op de eigen eerdere beleidsreacties en een 

vergelijkingg te maken tussen de eigen maatregelen en die van andere steden. Dit kan heel nuttige 

inzichtenn opleveren met het oog op toekomstige beleidsvorming. De modulaire indeling van de 

typologiee biedt de mogelijkheid om zo'n vergelijkend leerproces te doorlopen op één, meerdere of 

allee relevante beleidsterreinen. Met name in het geval van nieuwe immigratiesteden kunnen lokale 

beleidsmakerss (en anderen die bij het migrantenbeleid betrokken zijn, zoals particuliere organisaties) 

zulkee vergelijkingen gebruiken om hun voordeel te doen met de zuurverdiende ervaring van anderen. 

Ditt wil zeggen dat vergelijkingen tussen steden mogelijk en waardevol zijn, met name voor mensen 

inn nieuwe immigratiesteden. Inzicht in het proces dat traditionele immigratiesteden hebben 

doorlopenn in hun beleidsreacties op de problemen die werden veroorzaakt door de komst van 

nieuwkomers,, zou moeten belichten wat de mogelijkheden (en valkuilen) voor beleidsmakers zijn in 

dee eerste fasen van de migranteninstroom. 
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