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Migrantenorganisaties deel 2 Functioneren van de organisaties

De literatuur die tot op heden in Nederland verschenen is over
migrantenorganisaties is breed maar beknopt of uitgebreid maar
beperkt tot één etnische groep. Anja van Heelsum beschrijft in
de tweedelige publicatie Migrantenorganisaties in Nederland
uitvoerig de organisaties van de belangrijkste etnische groepen
in Nederland, analyseert hun functioneren en benoemt opvallende
ontwikkelingen. In dit deel 2 geeft de auteur een systematische
beschrijving van factoren die organisatievorming beïnvloeden.
Ook komt het functioneren van de organisaties aan de orde: hun
contacten met de achterban en de wisselwerking met de samenleving. Want het uitgangspunt is altijd dat er bij de ontwikkeling
van migrantenorganisaties sprake is van een dynamisch,
tweezijdig proces: aan de ene kant zijn er de behoeften en
kenmerken van de migranten zelf en aan de andere kant de kansen
die geboden worden door de ontvangende samenleving. Van
Heelsum laat in een heldere analyse zien hoe deze verschillende
factoren op elkaar inwerken.
Migrantenorganisaties in Nederland is een veelomvattende
publicatie die verhelderend werkt voor allen die zich wetenschappelijk, opiniërend, beleidsmatig of praktisch bezighouden
met zelforganisaties. De twee delen zijn aanvullend maar kunnen
ook los van elkaar gelezen worden.

Migrantenorganisaties
in Nederland deel 2
Functioneren
van de organisaties

Anja van Heelsum (1961) is sinds 1997 onderzoeker op het gebied
van migrantenorganisaties bij het Instituut voor Migratie en
Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft
verscheidene publicaties op haar naam staan, onder meer over
migrantenbeleid, politieke participatie van etnische minderheden
en netwerkanalyses van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse
organisaties.
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Hoofdstuk 6 De invloed van de opportunity structuur: landelijk beleid
door Anja van Heelsum en Floris Vermeulen
In dit hoofdstuk veranderen we van perspectief. Tot nu toe is naar de kant van de
migrantengemeenschap gekeken, nu gaan we nu in op de kant van de samenleving, in het
bijzonder de kansen die organisaties in de Nederlandse samenleving geboden wordt. In de
paragrafen hieronder ligt de nadruk op de invloed die het landelijke beleid heeft gehad op
de ontwikkeling van migrantenorganisaties. Voor de verschillende fasen vergelijken we
enerzijds het beleid en anderzijds hoeveel en wat voor soort organisaties in de betreffende
periode ontstaan zijn. We onderscheiden drie periodes: de periode van ongeveer 1960 tot
1979, de periode van 1980 tot ongeveer 1990, en de periode tussen 1990 en 2001.
In het Nederlandse beleid ten aanzien van migrantenorganisaties wordt sinds enkele
decennia de vraag gesteld of diensten aan migranten aangeboden zouden moeten worden
door algemene Nederlandse organisaties, of juist door migrantenorganisaties. Aan beide
beleidsopties kleven voor- en nadelen en beide benaderingen zijn in het verleden in
afwisselende accenten in het beleid op nationaal en lokaal niveau terug te vinden. De
opkomst en uitbouw van de verzorgingsstaat speelt een belangrijke rol bij die discussie
rondom specifiek of algemeen beleid. Binnen de welvaartsstaat heeft de overheid een
invloedrijke functie en van haar wordt verwacht dat iedereen die legaal in Nederland
verblijft recht heeft op bepaalde minimumstandaarden (Penninx & Schrover 2001). Waar
vroeger in het verzuilde Nederland levensbeschouwelijke groepen en bedrijven een grote
verantwoordelijkheid kregen om voor het maatschappelijk welzijn van haar leden te zorgen,
heeft sinds de jaren zeventig de overheid deze taak grotendeels overgenomen. Echter de
structuurn van de verzuiling zijn blijven bestaan en hebben in principe ook migranten de
mogelijkheid geboden bepaalde voorzieningen en instituties zelf te verzorgen. We staan kort
stil bij de discussie rondom het specifieke en algemene beleid, omdat deze discussie als een
rode draad door de geschiedenis van het Nederlandse beleid loopt.
De komst van migranten in de Nederlandse samenleving is als het ware een test
geweest voor de beginselen van de welvaartsstaat. Deze test is nog niet afgerond en blijft in
het publieke en politieke debat een belangrijke rol spelen. Aan de ene kant gaat men in
principe uit van het gelijkheidsbeginsel wat er voor zorgt dat de dienstverlening aan
migranten hetzelfde zou moeten zijn als voor andere groepen in de Nederlandse
samenleving. Daaraan wordt de conclusie verbonden dat Nederlandse algemene
organisaties dan ook de uitvoerders moeten zijn. Bijkomend voordeel hierbij is dat
migranten dankzij de participatie in Nederlandse instellingen blootgesteld worden aan de
Nederlandse samenleving en op die manier sneller kunnen integreren. Een simpel voorbeeld
met betrekking tot organisaties: binnen een migrantengroep bestaat de behoefte om aan
sportbeoefening te doen, bijvoorbeeld voetbal. In dat geval zou het volgens de bovenstaande
benadering het beste zijn als de desbetreffende groep zich zou aanmelden bij een van de vele
Nederlandse voetbalclubs en dat die club zich verder over de mensen zou ontfermen. De
migranten maken kennis met Nederlandse spelers, waardoor het contact tussen
verschillende bevolkingsgroepen wordt bevorderd. De werkelijkheid is echter vaak anders,
Nederlandse clubs zijn niet altijd toegankelijk voor migranten, of migranten voelen zich niet
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welkom. In dat geval zou een migrantengroep haar eigen voetbalclub kunnen oprichten, om
zo mee te doen met de Nederlandse competitie. In dit laatste geval gaat het over specifieke
organisaties. In het geval van specifiek (categoriaal) beleid gaat het over beleid voor
migranten dat rekening houdt met het feit dat Nederlandse instellingen niet altijd
toegankelijk of toegerust zijn voor migranten en dat migrantenorganisaties meer kennis
hebben over specifieke migrantenproblematiek. Onderzoek heeft uitgewezen dat specifiek
beleid niet per definitie slecht hoeft te zijn voor de integratie van migranten (Fennema e.a.
2000). Het dilemma dat het Nederlandse beleid de afgelopen decennia heeft gekenmerkt kan
dus kort gezegd worden samengevat; migranten hebben recht op een gelijke behandeling en
zijn daarom dus in eerste instantie het beste af bij Nederlandse instellingen, maar omdat een
specifieke benadering soms beter werkt kan specifiek beleid in sommige gevallen een beter
resultaat opleveren. De afwegingen die de overheid heeft gemaakt op welke momenten nu
specifiek beleid meer op zijn plaats zou zijn dan algemeen beleid heeft geresulteerd in de
afwisseling tussen beiden type van beleid.
Een ander punt dat van belang is bij het begrijpen van het Nederlandse beleid ten
aanzien van migrantenorganisaties is het onderscheid dat de overheid maakt ten aanzien
van verschillende migrantengroepen. In feite bestaat de belangrijkste verdeling in
postkoloniale migranten, buitenlandse werknemers en vluchtelingen. Ten aanzien van
migranten uit de voormalige koloniën was de Nederlandse overheid in het begin veel
bereidwilliger om specifiek beleid te formuleren dan ten aanzien van buitenlandse
werknemers (Koopmans & Statham 2000). Voor vluchtelingen en hun organisaties werd een
geheel apart beleid gevoerd, dat we in dit hoofdstuk buiten beschouwing laten. In de
beschrijving van het beleid en de ontwikkelingen van migrantenorganisaties op lokaal
niveau is te zien dat dat onderscheid een grote invloed gehad heeft op
migrantenorganisaties.
6.1 De periode 1960-1979
Voor 1970 werd er door de nationale overheid nauwelijks beleid geformuleerd ten aanzien
van migranten en hun organisaties, Nederland was immers officieel geen immigratieland en
diende dat ook niet te worden. Voor zover er beleid gevoerd werd gebeurde dat voor de
verschillende groepen apart. De beleidsverantwoordelijkheid lag bij het ministerie dat
verondersteld werd het meest met die groep te maken te hebben; buitenlandse werknemers
vielen onder het Ministerie van Sociale Zaken; Molukkers, Surinamers en Antillianen onder
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) en vluchtelingen
onder Buitenlandse zaken (Lucassen & Penninx 1994:140-141). Hoewel er in die tijd wel
nagedacht werd over hoe het beleid er uit zou moeten zien (Wentholt 1967), zorgde de
tijdelijkheidgedachte ervoor dat er geen structuurle maatregelen genomen werden. Zeker
wat betreft de buitenlandse werknemers vond de overheid het niet nodig initiatieven van
migranten, als die er al waren, te steunen. Het voornaamste doel van de overheid was het
bieden van adequate behuizing en gezondheidszorg; andere dienstverkening zou verzorgd
worden door Nederlandse welzijnsstichtingen. De Landelijke Stichting Welzijn Buitenlandse
Werknemers (LSWBW) stond aan het hoofd van deze stichtingen en kreeg in 1965 voor het
eerst financiële steun van de overheid. In het land werden in alle belangrijke regio’s waar
buitenlandse werknemers woonden, stichtingen opgericht. De besturen van deze stichtingen
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werden gevormd door Nederlanders, meestal voortkomend uit de vakbeweging, lokale
overheid of uit de kerken (Van Twist 1977: 100-101). In 1973 zijn er volgens het Handboek
Buitenlandse Werknemers (Felix e.a. 1973) in 33 steden vestigingen van de LSWBW. Het zijn
particuliere instellingen, die in het kader van de rijkssubsidieregeling samenlevingsopbouw
gesubsidieerd worden (Felix e.a. 1973: VII-4). De hoofdopdracht van deze stichtingen is
categoriaal opbouwwerk (a) waaronder in wijdere zin ook begrepen worden groepswerk (b)
en voorlichting (c). Het zijn in eerste instantie door Nederlanders gecoördineerde
stichtingen, zoals blijkt uit de namen van de directeuren die het Handboek Buitenlandse
Werknemers vermeldt, maar het groepswerk is “gericht op de ontplooiing van de
buitenlanders in het eigen groepsverband. Het is de taak van de stichtingen faciliteiten en
begeleiding te geven aan groepen buitenlanders, die daartoe de wens te kennen geven en te
assisteren bij het doen functioneren van trefcentra...” (Felix e.a. 1973: VII-4). De LSWBW had
regionale vestigingen; deze ondersteunden in diverse plaatsen de bestaande
migrantenorganisaties. Er werd bijvoorbeeld in kleinere plaatsen een centrum geopend, een
ingericht gebouw met een conciërge, waar diverse organisaties gebruik van maakten en waar
tevens een betaalde medewerker juridische en maatschappelijke bijstand verleende.
In de jaren zeventig begon het verzet tegen de stichtingen te groeien. Dat verzet
richtte zich met name op de geringe mate waarin migranten zelf in de organisatie van de
stichtingen werd betrokken. In steden als Utrecht en Amsterdam werden acties gevoerd om
het bestuur van de plaatselijke stichting te overtuigen van het feit dat het anders moest.
Migranten gesteund door actiegroepen en hun eerste eigen organisaties ervoeren het beleid
van de stichtingen als betuttelend, paternalistisch en onsamenhangend. Migranten wilden
zelf verantwoordelijkheid voor de activiteiten die tot dan toe door de regionale
welzijnsstichtingen gedaan werden (Twist 1977; Platform 1982). Mede als reactie op de
falende stichtingen werden er in de jaren zeventig steeds meer zelforganisaties opgericht
door buitenlandse werknemers. Deze zelforganisaties waren tot 1980 echter genoodzaakt
met de regionale stichtingen samen te blijven werken.
Ten aanzien van Surinaamse en Antilliaanse migranten was het beleid aanzienlijk
anders. Alhoewel ook hier het uitgangspunt van de nationale overheid was dat Nederland
geen immigratieland was en dat ook Surinamers en Antillianen hier slechts tijdelijk
verbleven, zijn er toch ook ontwikkelingen aan te wijzen die op het tegenovergestelde
wijzen. Al in de jaren zestig stelde een werkgroep van het ministerie CRM vast dat de
migratie van Surinamers naar Nederland, mede als gevolg van de historisch gegroeide
verhoudingen, zal dienen te worden aanvaard. Begin jaren zeventig begon dit ministerie
steeds actiever te worden in het opvangen en begeleiden van Surinamers en Antillianen in
de Nederlandse samenleving (Oostindie & Klinkers 2001:153-155). In 1974 besloot de
Nederlandse regering officieel tot een actief beleid gericht op de eerste opvang van
Surinamers en Antillianen in de Nederlandse samenleving. Daarvoor werden met
overheidssteun categoriale Surinaamse en Antilliaanse welzijnsstichtingen opgericht, die een
leidende rol zouden gaan spelen in de dienstverlening aan de Surinaamse en Antilliaanse
migranten (Entzinger 1984).
Samenvattend zou men kunnen zeggen dat er tot 1980
weinig sprake was van
samenhangend beleid. Daar waar een begin gemaakt werd of waar de hoognodige steun
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verleend werd, was het beleid in de jaren zeventig eerder categoriaal dan algemeen. Voor
een belangrijk deel had dat te maken met de terugkeergedachte die in die jaren nog zo
centraal stond. Aangezien er verwacht werd van de migranten dat zij na een bepaalde tijd
weer terug zouden keren naar hun land van herkomst, werd het van belang geacht dat zij
binnen hun eigen cultuur en gebruiken in Nederland geholpen zouden worden.
6.2 De fase na de invoering van het algemeen minderhedenbeleid (WRR rapport 1979)
Aan het einde van de jaren zeventig was de tijdelijkheidgedachte en het daarmee
samenhangende gebrek aan beleid voor de Nederlandse overheid niet meer vol te houden.
Mede door het rapport Etnische Minderheden van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid uit 1979 werd een begin gemaakt met het formuleren van een algemeen
minderhedenbeleid. In 1983 werd de definitieve Minderhedennota gepubliceerd, waarin de
regering duidelijk maakte dat de nationale overheid het initiatief zou gaan nemen voor het
verbeteren van de maatschappelijke positie van expliciet benoemde doelgroepen (Penninx &
Schrover 2001). Het nieuwe beleid werd gekenmerkt door twee sporen. Aan de ene kant
werd gestreefd naar een tolerante, multiculturele samenleving, waarin verscheidenheid
gewaardeerd en aanvaard diende te worden. Aan de andere kant was de belangrijkste
doelstelling van het nieuwe beleid gericht op de bestrijding van maatschappelijke
achterstanden van migranten. Het eerste spoor kan aanhaken bij de gedachte van categoriaal
beleid, waar voor de verschillende migrantengroepen aparte instellingen en voorzieningen
opgericht dienen te worden. Voor het tweede spoor, wat in wezen veel belangrijker voor de
regering was, was consequent achterstandsbeleid noodzakelijk. Hier ging men uit, in lijn met
de gedachte van de welvaartsstaat, dat iedereen gelijke kansen zou moeten krijgen op de
arbeidsmarkt, het onderwijs en de huisvesting. Toegankelijkheid van Nederlandse
instellingen en instituties, gelijke kansen en bestrijding van discriminatie waren hier de
sleutelwoorden. In 1980 werden extra financiële middelen vrijgemaakt en kon het nieuwe
minderhedenbeleid van start gaan (Lucassen & Penninx 1994: 147-148).
De beleidsveranderingen van begin jaren tachtig zijn wat betreft de invloed voor
migrantenorganisaties zeker niet eenduidig. Ten eerste betekende het feit dat de overheid
haar pijlen in eerste instantie richtte op het bestrijden van achterstanden, dat er voor een
pluralistische benadering minder mogelijkheden kwamen. De categoriale benadering die
met name voor Surinaamse en Antilliaanse welzijnsorganisaties in de jaren zeventig nog zo
belangrijk was geweest, was definitief verleden tijd. Wensen van migrantenorganisaties rond
zulke categoriale maatregelen zouden in het vervolg steeds vaker genegeerd worden.
Minderheidsgroepen moesten binnen de bestaande maatschappelijke kaders aan hun
maatschappelijke positie werken. Voor een categoriale benadering en het steunen van
zelforganisaties was ‘alleen’ nog plaats in het kunstenbeleid, het mediabeleid, het
onderwijsbeleid en het inspraakbeleid (Entzinger 1984: 133-134). Hier lagen echter wel, deels
nieuwe, mogelijkheden voor migrantenorganisaties om steun te krijgen voor hun eigen
organisaties.
In grote lijnen kan men stellen het minderhedenbeleid na 1980 op algemene basis
uitgevoerd werd, de categoriale benadering werd steeds verder afgezwakt. Alleen op enkele
gebieden bleef de mogelijkheid bestaan om zich op eigen kracht te organiseren. Voor de
Surinamers en Antillianen betekende dit in veel gevallen een achteruitgang; hun
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welzijnsinstellingen die voor 1980 nog wel directe steun kregen van de Nederlandse
overheid werden afgebouwd. Voor de andere migrantengroepen was het nieuwe beleid een
vooruitgang. Voor 1980 waren er voor hen geen mogelijkheden om direct financiële steun te
krijgen van de Nederlandse overheid. Alle subsidies werden via de regionale SWBW’s
verstrekt, zij bepaalden wie geld kreeg en voor welke activiteiten. Het nieuwe
minderhedenbeleid betekende voor de zelforganisaties van deze groepen dat het voor het
eerst mogelijk werd directe financiële steun en eigen verantwoordelijkheid te krijgen. De
overheid bepaalde wel de gebieden waarin de organisaties zich konden ontwikkelen.
6.3 De periode na 1990
Rond 1990 zijn er veranderingen in het beleid. De kabinetten Lubbers I en II (CDA/PvdA)
starten hun regeerperiode met de noodzaak tot bezuinigingen. Vervolgens komt de nadruk
te liggen op werkloosheidsbestrijding. De bezuinigingen hebben tot gevolg dat subsidie
alleen verstrekt wordt op basis van strengere eisen, een aantal structuurle subsidies worden
afgeschaft en daarvoor in de plaats komen projectsubsidies. Een positieve ontwikkeling is,
dat een aantal overlegmogelijkheden worden opgezet voor advies aan de regering: het
Landelijk Overlegorgaan Minderheden (eerst LAO, later LOM), waarin afgevaardigden van
organisaties van verschillende etnische groepen een plaats kregen.
Twee ministeries zijn bij het integratiebeleid betrokken. Penninx en Slijper (1999: 36)
constateren vier problemen die gerelateerd zijn aan de potentiële rol van
migrantenorganisaties voor het integratiebeleid. Ten eerste, de afstemming tussen het
integratiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het subsidiebeleid voor
migrantenorganisaties van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Migrantenorganisaties hebben sinds de Minderhedennota van 1983 geen uitvoerende functie
in het integratiebeleid, benadrukt wordt dat migranten zoveel mogelijk binnen bestaande
organisaties en instituties zouden moeten participeren. Aan de andere kant subsidieert VWS
migrantenorganisaties juist vanwege hun belangrijke rol voor het emancipatie- en
integratieproces. Ten tweede is er een verschil tussen woord en daad. Het Ministerie van
VWS stelt officieel dat migranten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun
organisaties en dat de overheid zich daar in principe buiten moet houden. Aan de andere
kant kunnen veel migrantenorganisaties niet zonder overheidssteun en zijn dus blijvend
afhankelijk van de staat. Ten derde de mogelijke spanning tussen de functie van organisaties
en de doelstellingen van het minderhedenbeleid. De doelstellingen die de overheid voor
ogen heeft, sporen lang niet altijd met de doelstellingen van de migrantenorganisaties zelf.
Het vierde probleem hangt hier sterk mee samen: de eis dat migrantenorganisaties alleen in
aanmerking komen voor subsidie als zij de integratie van hun achterban in de Nederlandse
samenleving nastreven. De overheid en de organisaties kunnen een geheel verschillende
opvatting hebben van integratie, organisaties gaan hun doelstelling naar de
beleidsuitgangspunten toeschrijven, of de overheid verliest het contact met bepaalde
groeperingen, wiens oriëntaties zich niet direct in het minderhedenbeleid laten passen.
Met ingang van de ‘paarse kabinetten’ (PvdA VVD, 1996-2002) komt de nadruk te
liggen op inburgeringrechten en -plichten, en er is veel nadruk op werkgelegenheid: het
motto van deze regering is ‘werk, werk, werk’. Met name in de grote steden maakt men zich
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zorgen over het gevaar van een gepolariseerde, onbereikbare groep. Er wordt gesproken van
het failliet van het minderhedenbeleid, aangezien nog steeds sprake is van taalachterstand en
werkloosheid onder minderheidsgroepen. Er wordt een minister van Grote-Steden-Beleid en
Integratie geïnstalleerd. Voor de migrantenorganisaties komt het er in de praktijk op neer dat
de ze subsidie krijgen voor projecten die nuttig zijn bij deze inburgering, bij het
taalonderwijs, bij het wegwerken van werkloosheid en bij het bestrijden van criminaliteit.
Voor de eigen doelstellingen van de migrantenorganisaties (vaak cultuur en religie) is
minder aandacht.
In 2002 regeerde korte tijd een kabinet waarin de Lijst Pim Fortuyn (LPF) zitting had.
Politici deden regelmatig zeer negatieve uitspraken over buitenlanders, islam, integratie en
migrantenorganisaties. In deze periode vond het veldwerk van dit onderzoek plaats. De
beleidsgevolgen zijn door de korte regeerperiode pas in de periode daarna te merken.
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