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VOORWOORD 

Meedoen is het credo. Al enkele jaren staat participatie van etnische minderheden — in 
ieder geval in woord - hoog op de agenda van de Nederlandse overheid. Beleid is er niet 
alleen voor etnische minderheden, het besef dringt steeds meer door dat dit beleid ook 
door en in samenwerking met leden van de diverse etnische gemeenschappen gemaakt 
dient te worden. 'AUochtonen', 'migranten', 'etnische minderheden' worden uitgenodigd 
om de handen uit de mouwen te steken en op velerlei gebied hun bijdrage te leveren aan 
de Nederlandse samenleving. Een loffelijk streven. Een noodzakeHjk streven ook, gezien 
het aandeel etnische minderheden in de Nederlandse bevolking, vooral in de grote steden. 
Maar in hoeverre komt hier in praktijk lets van terecht? In welke mate wordt nieuwe 
groepen gelegenheid geboden om mee te denken, mce te doen en mee te beslissen? En in 
hoeverre maken deze groepen daar gebruik van? 

In de lente van 2000 kregen we van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de opdracht een rapport te schrijven over een vorm van participatie die 
tot nu toe betrekkelijk weinig aandacht heeft gekregcn: de deelname van etnische minder
heden aan van overheidswege ingestelde landelijke adviescolleges en gemeentelijke over
legstructuren voor algemeen beleid (dit in tegensteUing tot advisering en overleg in het 
kader van het groepsspecifieke minderheden-, diversiteits- of integratiebeleid). 

Misschien springt deze vorm van participatie van etnische minderheden niet het 
meest in het oog — die rol lijkt weggelegd voor politici uit etnische gemeenschappen, voor 
migrantenorganisaties die hun invloed doen gelden op groepsspecifiek beleid en voor 
etnische gemeenschappen als stempopulaties tijdens verkiezingen —, maar dit doet niets af 
aan haar belang. Het gezelschap van leden van adviescolleges en deelnemers aan gemeen
telijke overlegstructuren is een niet te onderschatten grootheid in het beleidsproces. Zij 
hebben niet het laatste woord, maar hun stem kan moeilijk ongehoord blijven, al was het 
alleen maar ter legitimering van beleid. Het is onze opdracht geweest om te onderzoeken 
in hoeverre geluiden vanuit etnische hoek doorklinken in de adviezen en besluiten van 
deze colleges en overlegstructuren, in hoeverre er sprake is van een kleurrijk advies. We 
hopen dat we met dit rapport aan deze opdracht hebben voldaan. 

We danken prof. Rinus Penninx, dr. Meindert Fennema en dr. Jean Tillie van het Instituut 
voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) die ons geholpen hebben bij het aanscherpen 
van formuleringen en het vergelijkbaar maken van het schier onvergelijkbare. Voorts 
bedanken we onze opdrachtgever, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties: geen rapport zonder middelen. Ten slotte gaat onze dank uit naar alle informanten 
en respondenten die de tijd en moeite hebben genomen om onze vragen te beantwoorden. 

Amsterdam, September 2001 
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1 I N L E I D I N G 

Sinds de regeringsreactie uit 1980 (Ministerie van BiZa 1980) op het WRR-rapport Etnische 
minderheden (1979), waarin erkend werd dat een aantal zogenaamde tijdelijke migranten-
groepen waarschijnHjk in Nederland zou blijven, is er beleid gevoerd om de komst en het 
verbHjf van etnische minderheidsgroepen in zo goed mogelijke banen te leiden. Aanvanke-
lijk ont^vikkelden de verschillende overheidslagen beleid wor deze groepen, bekend onder 
de naam minderhedenbeleid. De laatste jaren wordt er echter ook steeds vaker gesproken 
over mogelijkheden om deze groepen meer te betrekken bij de totstandkoming en uitv^oe-
ring van beleid. De aandacht voor de relatie tussen etnische minderheidsgroepen en beleid 
is hiermee verbreed: naast 'passieve consumptie van' is ook de 'actieve deelname aan' 
beleid in de schijnwerpers komen te staan. 

Onderzoek naar participatie van etnische minderheden heeft zich tot nu toe vooral 
gericht op die vormen die het meest zichtbaar zijn en die beleid het meest direct (lijken te) 
beinvloeden. Zo is onderzoek gedaan naar participatie via migrantenorganisaties, bijvoor-
beeld in studies naar de invloed van deze organisaties op het beleid van de Amsterdamse 
stadsdelen (AHnk & Berger 1999; Wolff & TilHe 1995; Wolff et al. 1999). Ook is aandacht 
bcstccd aan de invloed van de Adviesraden Minderheden in Amsterdam op het lokale 
beleid (Bei-\'eling 1994). Andere onderzoeken waren gericht op de politieke participatie 
van etnische minderheden, zoals de opkomst en stemvoorkeur van deze groepen en /of 
hun deelname in gemeenteraden (Berger et al. 2001; Cadat & Fennema 1996; Pennings 
1987; Rath 1990; TilHe 2000). 

Er zijn echter meer mogelijkheden om mee te doen aan het beleidsproces dan 
bovengenoemde varianten. Bestuur en overheid laten zich immers ook via een scala van 
andere kanalen en op verschillende niveaus informeren en adviseren. Het kan gaan om 
een inspraakavond voor buurtbewoners, georganiseerd door een (deel)gemeente, maar 
ook om een adviescollege van deskundigen dat ten dienste staat van een minister. De 
deelname van etnische minderheden aan dcrgeUjke vormen van overleg en advisering 
heeft tot nu relatief weinig aandacht gekregen. Met dit onderzoek proberen we meer zicht 
op deze materie te la-ijgen. 

We gaan na in hoeverre leden van etnische minderheidsgroepen participeren in door 
overheden ingestelde algemene adviesorganen en in overleggen waarin vertegenwoor-
digingen uit verschillende maatschappelijke sferen de gelegenheid krijgen invloed uit te 
oefenen op het politieke bestuur en het overheidsbeleid. Het gaat ons daarbij om besturen 
van adviesorganen en overige organisaties of instellingen waar overheden structured hun 
oor te luisteren leggen. We concentreren ons op algemene adviesorganen en overleggen in 
tegenstelling tot groepsspecifieke. Participatievormen die specifiek zijn ingesteld om leden 
van etnische minderheidsgroepen mogelijkheden te bieden tot advisering en overleg, zoals 
de Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Samenleving in Rotterdam, laten we buiten 
beschouwing voor zover zij geen deel uitmaken van de algemene structuren. Hetzelfde 
geldt voor (besturen van) migrantenorganisaties. 
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1.1 ProbleemsteUing 

De participatie van etnische minderheden in algemene advies- en overlegstructuren wordt 
in dit rapport vanuit drie invalshoeken bestudeerd. Ten eerste zal via een inventarisatie van 
studies naar participatie van etnische minderheden in besturen een stand van zaken gegeven 
worden. We richten ons in dit deel op de deelname aan besturen van organen, organisaties 
en instellingen die vallen buiten het openbare bestuur. 

l"en tweede kijken we naar de deelname van etnische minderheden in de landelijke 
adviescolleges. Deze keuze is ingegeven vanwege de herziening van het landelijk adviesstelsel. 
Als gevolg van de Herzieningswet kent Nederland sinds 1 januari 1997 een nieuw advies
stelsel en zijn vanaf die datum alle tot dan toe bestaande adviescolleges opgeheven en een 
beperkt aantal adviescolleges (opnieuw) ingesteld. Het aantal adviescolleges is sindsdien 
teruggebracht van circa 120 tot 22. Tegelijkertijd is ook de KadeiAvet landelijke adviescol
leges in werking gctreden die algemene regels gee ft voor de instelHng en inrichting van de 
nieuwe colleges. In de nieuwe regelgeving is onder meer de bepaling opgenomen dat bij 
gelijke geschiktheid van kandidaat-leden voor een adviescollege de voorkeur wordt gege
ven aan personen 'behorend tot een etnische of culturele minderheid'. 

Hoe deze ontwikkelingen hebben uitgepakt voor de participatie van etnische 
minderheden in de adviescolleges is niet op voorhand te zeggen. De herziening kan 
belemmerend werken, omdat het aantal advieszetels sterk is teruggebracht en de kansen 
om deel uit te maken van het corps adviseurs kleiner zijn geworden (zie ook Meloen 
1995). Het zou de participatie echter ook kunnen bevorderen, omdat 'schoon schip' is 
gemaakt — en er dus kansen liggen voor nieuwe groepen — en vanwege de bepaUng met 
betrekking tot etnische of culturele minderheden die de participatie van deze groepen op 
de agenda plaatst. 

I'en derde besteden we aandacht aan de participatie van etnische minderheden op 
lokaal niveau. Dit doen we door te kijken in welke mate leden van etnische minderheids
groepen deel uitmaken van circuits waarin gemeenten structured overleg plegen met, en 
zich laten adviseren door, vertegenwoordigers van verschillende maatschappeUjke velden. 
Zoals gezegd gaat het om besturen van organen, organisaties of instdUngen. 

Wc hebben gekozen voor het lokale niveau omdat lokaal beleid steeds meer aan 
belang wint. Waar bijvoorbedd het minderhedenbeleid in de jaren tachtig vooral ontwik-
keld werd door de rijksoverheid, is de tendens de afgelopcn jaren geweest om beleid meer 
en meer te decentraliseren naar gemeenten. De rijksoverheid biedt tegenwoordig bdeids-
kaders waarbinnen andere overheidslagen veel ruimte krijgen om verdere invuIUng aan het 
beleid te gevcn. lien voorbedd daarvan is het grotestedenbdeid: de overheid formuleert 
enkele ruime dodstdlingen en maakt middelen vrij die de grote gemeenten vei^x^olgens 
naar eigen inzicht kunnen besteden, op maat gesneden voor de lokale situatie. Omdat het 
zwaartepunt van de concrete beleidsinvulling steeds meer is komen te Hggen bij de lokale 
overheid, zal de overleg- en adviseringsfunctie van lokale organisaties en instanties waar
schijnHjk ook van meer belang worden. Deze ontwikkeling kan er weer toe leiden dat 
gemeenten die maatschappelijke vertegenwoordigingen als gesprekspartners wiUen waar-
van de samenstdling zo veel mogelijk overeenkomt met de bevolkingssamenstdling. We 
\'ei'wachten daarom dat de deelname van etnische minderheden aan advies- en overleg
structuren op gemeenteUjk niveau groter zal zijn naarmate steden een groter aandeel 
etnische ininderheden hebben. 

Het onderzoek op lokaal niveau heeft betrekking op de steden Amsterdam, 
Rotterdam, Zaanstad en Eindhoven. Amsterdam en Rotterdam onderscheiden zich op 
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verschillende manieren van Zaanstad en Eindhoven. Ten eerste is het aandeel etnische 
minderheden in de bevolking in Amsterdam en Rotterdam groter dan in Zaanstad en 
Eindhoven. Ten tweede behoren Amsterdam en Rotterdam tot de vier grote steden in 
Nederland, Eindhoven en Zaanstad niet. Ten derde verschillen de steden in politieke 
participatie van etnische minderheden. Zo tellen Amsterdam en Rotterdam meer gemeen-
teraadsleden uit etnische minderheidsgroepen dan Zaanstad en Eindhoven (zie ook Berger 
et al. 2001). 

Omdat er vele maatschappelijke terreinen zijn - en daarmee vele bdeidsterreinen —, 
hebben we ons in dit onderzoek beperkt tot het wdzijns-, onderwijs- en huisvestingsvdd. 
De keuze voor deze drie terreinen berust op twee veronderstdlingen. De eerste is dat 
participatie van etnische minderheden in overlegorganen die geen directe binding hebben 
met vraagstukken van minderheden, bijvoorbedd infrastructuur en transport, het laagst 
zal zijn. De tweede veronderstdling is dat er binnen bdeidsterreinen waar minderheids-
thema's w d een rol spelen, een relatief verschil in intensiteit van participatie is: leden van 
etnische minderheidsgroepen participeren het meest binnen welzijn, vervolgens binnen 
onderwijs en ten slotte binnen huisvesting (zie bijvoorbedd Wolff et al. 1999). 

Op basis van de drie gekozen invalshoeken komen we tot een probleemsteUing die bestaat 
uit een drietal vragen. De eerste vraag is een empirische: 

1) Hoeveelpersonen van landelijke adviesorganen en binnen gemeentelijke overlegstructuren 
kunnen tot een van de etnische minderheidsgroepen worden gerckend en tot welke groepen behoren 
T^ij? 

De uveede vraag heeft betrekking op het rekruteringsbdeid: 

2) Op welke manier en volgens welke richtlijnen worden personen voor det^ organen en 
overlegstructuren gewonen en welke inspanningen :Jjn er gepleegd om personen uit etnische 
minderheidsgroepen te werven? 

De derde vraag is theoretisch van aard en is gericht op de duiding of betekenis van het 
empirische materiaal dat voor de beantwoording van de twee voorgaande vragen is 
verzamdd: 

3) Onder welke condities is er sprake van een sterkere ofjuist t^akkere deelname? 

1.2 Gehanteerde terminologie en het evenredigheidsvraagstuk 

De participatie van etnische minderheden wordt vaak in verband gebracht met de vraag of 
deze evenredig is: is hun deelname aan een bepaalde activiteit (bijvoorbedd advisering van 
en overleg met het lokale openbare bestuur) een afspiegeUng van hun aandeel in een 
bepaalde populatie (bijvoorbedd de lokale bevolking)? O m de samenhang tussen parti
cipatie en aandeel in de populatie te achterhalen, dient de populatie onden^erdedd te 
worden in verschiUende etnische groepen. Nu blijkt het begrip 'etnische minderheden' in 
het dagdijks spraakgebruik vaak verwissdd te worden met veiAvante termen als 'alloch-
tonen', 'minderheden', 'migranten' en 'buitenlanders', zonder dat helder aangegeven wordt 
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wat men nu precies onder de verschiUende begrippen verstaat. Voor dit rapport is een 
duiddijke omschrijving van begrippen echter w d van belang. Hieronder geven we een 
overzicht van verschiUende definities. Gevodsmatig gaan zij inisschien over hetzelfde, in 
hun uinverldng leiden zij echter tot verschillende resultaten. 

De term etnische minderheden is door de overheid geexpUciteerd in de Minderhedennota van 
1983 (Ministerie van BiZa 1983). Het gaat om groepen met een maatschappeUjke achter-
stand, die in etnisch en cultured opzicht verschillend zijn van de Nederlandse samenleving 
(Penninx et al. 1998). Voor deze groepen is het ininderhedenbeleid ontwikkdd en de nota 
benoemt als dodgroepen de buitenlandse werknemers uit de acht weivingslanden rond de 
Midddlandse Zee (ItaHe, Spanje, Portugal, Griekenland,Joegoslavie, Turkije, Marokko en 
Tunesie), Molukkers, Surinamers, AntiUianen (inclusief Arubanen), vluchteUngen, zigeu-
ners, woonwagenbewoners en Kaapverdiers. Icmand bchoort tot een dodgroep van het 
minderhedenbeleid als hij of zij zelf of minstens een van de ouders in een van de doel-
groeplanden geboren is. De vier grootste etnische minderheidsgroepen zijn de Surinamers, 
Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert de term allochtonen voor het 
aanduiden van personen met een niet-Nedeiiandsc afl-comst. Volgens de nieuwe CBS-
defmitie is iemand allochtoon als ten minste een ouder in het buitenland is geboren. Deze 
groep is verder onder te verdelen in eerste- en tweede-generatie allochtonen. De eerste genera-
tie betreft personen die zelf in het buitenland geboren zijn en van wic minstens een ouder 
in het buitenland is geboren. De Uveede generatie betreft personen die zelf in Nederland 
geboren zijn, maar van wie een of beide ouders in het buitenland geboren zijn (Keij 2000). 

Naast deze definities zijn er ook definities in omloop om groepen op specifieke 
bdeidsterreinen van elkaar te kunnen onderscheiden. Zo benoemt het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgdegenheid in verband met de wet Stimulering Arbeidsparticipatie 
Minderheden (SAMEN) de volgende doelgroepen: mensen die geboren zijn in, of van wie 
een van de ouders geboren is in Turltije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen, 
Aruba, voormaligjoegoslavic, of in overige landen in Zuid- of Midden-Amerika, Afrika of 
Azic, met uitzondering van Japan en voormaUg Nederlands-Indie (maar weer exclusief 
Molukse werknemers die w d behoren tot de dodgroep) (Muus 1999). 

Om te iUustreren welke consequenties de verschUlendc definities hebben voor de bepaling 
van de rclatieve omvang van de diverse bevolkingsgrocpcn, gevcn we in tabel 1.1 een 
overzicht van de bevolkingssamenstelHng op 1 januari 1997. Hieruit bUjkt dat de diverse 
definities verschiUende percentages opleveren. Het meest opvallend is dat het aandeel 
allochtonen (volgens de nieuwe CBS-definitie) in de Nederlandse bevolking bijna tweemaal 
zo groot is als het aandeel etnische minderheden. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat 
veel allochtonen buiten de doelgroepen van het minderhedenbeleid vallen, zoals in Neder
land woonachtige personen van (Noord-)West-Europcse of Noord-Amcrikaanse afkomst 
(momcnted ruim 950.000 personen) en de categoric personen met een Indische achter-
grond (momented ruim 400.000 personen). Ook bUjkt het nogal wat uit te maken welke 
detlnitic men hanteert indien evenredige participatie het streven is. Uitgaande van de 
gegevens uit tabel 1.1 Ugt de lat voor het streven naar evenredige deelname voor alloch
tonen iminers bijna tweemaal zo hoog als ditzdfde streven voor etnische minderheden. 
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Tabel 1.1 Aandeel personen van niet-Nederlandse afkomst en/of behorend tot doelgroepen van 
het minderhedenbeleid in de Nederlandse bevolking volgens diverse definities, per 1 
januari 1997 

percentage van de 
Nederlandse bevolking 
(1-1-'97)' 

etnische minder
heden (doelgroepen 
minderhedenbeleid)^ 

7,8 

allochtonen (volgens 
de nieuwe CBS-
definitie) 

14,5 

doelgroepen Wet-
SAMEN 

8,5 

Percentages berekend op basis van gegevens van het CBS. 
^ Voor doelgroepen die niet (direct) traceerbaar zijn in de CBS-gegevens hebben we andere bronnen 

geraadpleegd. Voor het aantal vluchtelingen is de som genomen van het aantal vluchtelingen dat van 
1983 tot en met 1997 jaarlijks is erkend (in totaal 90.428 personen; Muus 1997). De aantallen 
Molukkers, woonwagenbewoners en zigeuners berusten op schattingen van Penninx et al. (1998). Het 
gaat om 40.000 tot 50.000 Molukkers, zo'n 30.000 woonwagenbewoners en rond de 3.700 zigeuners. 

In dit rapport staat de participatie van etnische minderheden centraal. Dit betekent dat we 
ons in het veixolg vooral zuUen concentreren op de deelname van doelgroepen van het 
minderhedenbeleid in de landeUjke adviescolleges en gemeenteHjke overlegstructuren. 
Onder evenredige deelname verstaan we evenredige deelname van etnische minderheden, 
tenzij anders vermeld. Voor de landeUjke adviescolleges zal evenredigheid worden afgeme-
ten aan de totale bevolking van Nederland (hoewd daar een en ander op is af te dingen, 
zoals uit het veixolg zal blijken). Voor evenredige participatie in de gemeenteUjke 
overlegstructuren zal de lokale bevolking als referentiepunt dienen. 

Als gegevens (ook) betrekking hebben op personen die niet tot de doelgroepen van 
het minderhedenbeleid behoren, melden we dat expUciet. Wanneer we het hebben over 
'allochtonen', heeft dat betrekking op personen die volgens de nieuwe CBS-definitie tot die 
categoric behoren. Tot slot zuUen we regdmatig gebruikmaken van het bijvoegUjk naam-
woord 'etnisch', bijvoorbedd etnische bestuursleden. Daarmee bedoden we bestuurslcden 
die tot etnische minderheidsgroepen behoren. 

1.3 O p b o u w van het rapport 

De opbouw van het rapport loopt paraUel aan de drie gekozen invalshoeken. In hoofdstuk 
2 inventariseren we de bestaande onderzoeken naar de participatie van etnische minder
heden in besturen. We stellen ons daarbij de vraag op welke besturen deze onderzoeken 
betrekking hebben, hoe de bevolkingsgroepen gedefinieerd zijn en welk beeld uit deze 
studies naar voren komt: welke statistische gegevens leveren zij op en welke factoren staan 
volgens deze studies participatie in de weg of werken juist bevorderend? 

Hoofdstuk 3 gaat over de landeUjke adviescolleges. In welke mate zijn etnische 
minderheden vertegenwoordigd in de landeUjke colleges? Volgens welke procedures 
verloopt het benoemingsproces voor nieuwe leden van adviescolleges? Is er speciale 
aandacht besteed om meer leden van etnische minderheidsgroepen binnen adviescolleges 
te Imjgen? 

In hoofdstuk 4 komt participatie op het lokale niveau aan de orde, in dit geval de 
participatie in Zaanstad , Eindhoven, Amsterdam en Eindhoven. In hoeverre maken 
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etnische minderheden deel uit van besturen van lokale (koepel)organisaties en instanties 
die als gesprekspartners optreden voor de gemeente op de bdeidsterreinen welzijn, 
onderwijs en huisvesting? Hoc worden leden voor deze besturen gerekruteerd en 
benoemd? En welke inspanningen zijn er gdeverd om meer leden uit etnische minder
heidsgroepen te laten participeren in de algemene overleg- en adviseringscircuits op deze 
drie bdeidsterreinen? 

In hoofdstuk 5 vatten we de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken samen, 
beantwoorden we de probleemstelUng en geven we de eindconclusies. We besluiten dit 
rapport met enkele aanbeveUngen om de participatie van etnische minderheden in advies-
en overlegorganen te bevorderen. 

Een apart hoofdstuk over de gehanteerde onderzoeksmethoden ontbreekt in dit rapport. 
Omdat bovengenoemde drie dedonderwerpen ieder een eigen onderzoeksopzet vereisten 
en dus ook een eigen wijze van dataverzameUng kenden, hebben we en^oor gekozen om 
de methoden van onderzoek in de afzonderUjke hoofdstukken te behandden. 
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2 INVENTARISATIE VAN LITERATUUR 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van Uteratuur over de participatie van etnische 
minderheden in besturen in Nederland. We zuUen ingaan op de feiteUjke deelname die in 
de diverse studies naar voren komt: hoeveel bestuursleden van de onderzochte besturen 
behoren tot etnische minderheidsgroepen en welk aandeel vormen zij van het totale aantal 
bestuurders? Vervolgens komen factoren aan de orde die volgens deze studies de partici
patie van etnische minderheden bevorderen dan w d bdemmeren. Op basis van de bevin
dingen uit de Uteratuur trekken we conclusies. Maar voor het zover is, lichten we eerst toe 
hoe we de verschillende onderzoeken op het spoor zijn gekomen. 

We hebben diverse bronnen aangeboord om een zo voUedig mogeUjk beeld te 
Ivrijgen van de bestaande Uteratuur. In de eerste plaats hebben we ons gericht op de 
overheid. Op het niveau van de rijksoverheid is contact opgenomen met ministeries en 
met de Interdepartementale Commissie Minderhedenbeleid. O p lokaal niveau is infor-
matie ingewonnen bij ambtenaren van de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht) en is — in overleg met de opdrachtgever - contact geweest met de 
gemeenten Groningen en Den Bosch. Ten tweede hebben we gezocht in de bestanden 
van verschillende universiteitsbibUothcken en documcntatiecentra van organisaties als de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Anti-Racisme Informatie Centrum 
(ARIC:)/Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatic (LBR) en het Nederlands 
Instituut voor Wetenschappdijke Informatiediensten (NIWI). Ten derde is er contact 
geweest met steunfunctie-insteUingen minderheden. Ten slotte hebben we zowd commer-
ciele onderzoeksbureaus als niet-commerciele onderzoeksinstituten benaderd (zie bijlage 1 
voor een voUedige Ujst van benaderde instanties en organisaties). 

Onze zoektocht heeft een elftal bruikbare publicaties opgdeverd, dat wil zeggen studies 
die statistische gegevens bevatten omtrent de participatie van etnische groepen in besturen 
en/of studies waarin factoren genoemd worden die deze participatie bevorderen ofjuist in 
de weg zitten. In de volgende paragrafen presenteren we de bevindingen uit deze 
onderzoeken. 

2.1 FeiteUjke deelname van etnische minderheden in besturen 

De gevonden onderzoeken zijn onder te verdelen in studies op gemeenteUjk niveau - de 
meeste van deze studies hebben bettekking op een gemeente, een enkele gaat over meer-
dere gemeenten - en studies gericht op landelijke organen of organisaties. We zuUen per 
studie aangeven welk soort bestuur is onderzocht, welke definitie is gehanteerd om de 
verschillende bevolkingsgroepen te onderscheiden en hoe hoog de deelname van deze 
groepen is in de besturen. 
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Onderzoeken op lokaal niveau 

yimsterdam 

In 1995 pubUceren Van Loon et al. in opdracht van het Emancipatiebureau Amsterdam 
een studie naar de participatie van vrouwcn en aUochtonen in besturen van Amsterdamse 
organisaties die als stichting of vereniging staan ingeschreven in de Kamer van Koop-
handel.' De stichtingen en verenigingen hebben zeer uiteenlopende werkgebieden. Huis
vesting, buurtbeheer, reUgie, onderwijs, sport, recreatie, media en zorg zijn daar slechts 
enkele van. In totaal doen 406 van de 14.000 organisaties die onder genoemde sectoren 
vallen, aan het onderzoek mee.- De omschrijving van allochtoon, zoals deze is terug te 
vinden in de gehanteerde vragenUjst, is: 

'Met het begrip allochtoon worden vooral de etnische en culturele minderheidsgroepen 
aangeduid waarop het overheidsbeleid zich richt: Surinamers, AntiUianen en Arubanen, 
Turken, Marokkanen, Molukkers, Zuid-Europeanen en vluchtelingen' (\^an Loon et al. 
1995: 10). 

De auteurs voegen hieraan toe dat deze omschrijving richtinggevend is. Het is niet de 
bedoding om een waterdichte definitie te geven, omdat men buiten de (poUtieke en 
gevodige) discussie wil blijven wie bepaalt tot welke bevolkingsgroepen individuele 
personen behoren. 

Uit het onderzoek blijkt dat 1 procent van het totale aantal bestuursleden binnen 
algemene stichtingen van aUochtone afkomst is. Als de dcdnaine in besturen van categori-
ale instdUngen wordt meegerekend, bedraagt dit 5 procent. Negen procent van de 
besturen herbergt een aUochtoon bestuursUd. Over de herkomst van aUochtone bestuurs
leden wordt opgemerkt dat de grootste groep gevormd wordt door Surinamers. Een 
\-erdeUng van aUochtone bestuurders naar etnische afl-comst wordt verder niet gegeven. De 
kans dat een aUochtoon bestuursUd wordt aangetroffen is het grootst bij sociaal-culturele 
en culturele instdUngen en instdUngen waar\'an de dodgroep geheel of voor een groot 
deel (meer dan 80 procent) uit aUochtonen bestaat. 

In 1999 verschijnt een studie naar de deelname van vrouwcn en allochtonen in de Amster
damse adviesorganen en in besturen waarin de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd is 
(Hoolt & \?^n Loon 1999). Er zijn gegevens verzamdd van zcventien adviesraden: elf 
algemene en zcs categoriale. Vijf van deze zes vertegemvoordigen de verschillende etni
sche minderheidsgroepen in de stad en satnen vormen zij de Adviesraden Minderheden. 
Bij het onderzoek zijn ook 27 besturen betrokken van a) stichtingen en N\''s (werkzaam 
op uiteenlopende terreinen als kunst, hulpverlening, werkgdegenheid, onderwijs en 
huisvesting), b) openbare Uchamen (poUtieke/ambteUjke instanties die bepaalde bestuurs-
en bdeidstaken uiu'oeren) en c) water- en recreatieschappen. Allochtonen worden in dit 
onderzoek omschreven als personen 

' Het Emancipatiebureau .\mstcrdam is inmiddcls opgegaan in her projectbureau voor MultiCulturalisarie 
en Emancipatie (.MCi:). Het .\1C1-: is gericht op maatschappelijke verandenngen met een emancipatoir en 
multicultureel perspectief, en onn,\ikkelt onder meer projecten op het gebied van bestuurlijkc en politieke 
beslum-orming, zorg en arbcid, ombudswerk of gezondheidszorg. 
- Deze 406 organisaties zijn overgebleven na een eerste aselecte steekproef van 1.400 organisaties. 
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'behotende tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid: Surinamers, AntiUianen, 
Turken, Marokkanen en mensen uit overige niet-geindustriaUseerde landen.(...) Iemand 
behoort tot deze groepen als ofwel de persoon zelf of\vel een van de ouders in de 
bedoelde landen geboren is' (Hoolt & Van Loon 1999: 18). 

Ruim driekwart van de zeventien Amsterdams adviesraden heeft een of meer allochtonen 
in de raad zitten. Het aandeel aUochtone leden in de algemene adviesraden is 6 procent (van 
in totaal 165 leden). Deze 6 procent is verdedd over zeven van de elf algemene raden. De 
meeste aUochtone raadsleden zijn Surinaamse mannen. Er zijn twee aUochtone vrouwcn 
(van Chinese en Surinaamse afkomst). De zes categoriale adviesraden, waarondcr de vijf 
Adviesraden Minderheden, tellen in totaal 70 raadsleden. Negentig procent van hen is van 
aUochtone afkomst. Surinamers (achttien leden), Turken (zestien) en Marokkanen (acht) 
zijn het sterkst vertegenwoordigd in de categoriale raden. Ongeveer een kwart van hen is 
vrouw. Worden de algemene en categoriale adviesraden samengenomen, dan wordt ruim 
31 procent van de zctels bezel door een allochtoon (73 van 235 leden). 

De besturen waarin de gemeente vertegenwoordigd is, omvatten in totaal 191 
leden. Vijf procent daar^^an is van aUochtone afkomst. Daar zit een vrouw tussen. De 
aUochtone bestuursleden zijn voornameUjk Surinamers en Turken. Ruim 22 procent van 
de besturen heeft allochtonen binnen de gdederen. 

¥j)tterdam 

In 1995 pubUceren Den Dulk en Bons een evaluatiestudie van het Project Participatie 
Allochtonen van Stichting Train. De bedoeUng van dit project is om de deelname van 
allochtonen in besturen van Rotterdamse algemene instdUngen te stimuleren, onder 
andere door een Ujst van kandidaat-leden uit etnische groepen samen te stellen en deze 
leden ook daadwerkeUjk bij instdUngen geplaatst te krijgen. Uit het rapport wordt niet 
duideUjk om wat voor algemene instellingen het gaat. De auteurs beperken zich tot de 
zinsnede dat 

'maatschappeUjke insteUingen en organisaties op gemeenteUjk, wijk- en buurtniveau 
plekken in de samenleving zijn waar invloed uitgeoefend kan worden. Deze moetcn 
toegankcUjker worden voor aUochtone bevolkingsgroepen' (Den Dulk & Bons 1993: 2). 

Ook een omschrijving van allochtoon ontbreekt. W d wordt expUciet vermeld dat vijf 
etnische groepen bij het project betrokken zijn: Surinamers, AntiUanen, Turken, Marok
kanen en Kaapverdiers. 

De evaluatie is met name gericht op de instroom van aUochtonen in bestuurs-
functies van algemene instellingen. De uitkomsten in het rapport hebben hier dan ook 
betrekking op. Een stand van zaken over het percentage aUochtone bestuurders in Rotter
damse algemene instdUngen - zoals w d wordt gegeven de andere studies - ontbreekt. O p 
het moment van schrijven van het rapport waren 58 van de 108 kandidaat-bestuursleden 
geplaatst bij algemene instdUngen. Van de geplaatsten waren er 41 van Surinaamse, acht 
van Turkse en zeven van Marokkaansc afkomst. Verder zijn er door het project een 
AntilUaans en een Kaapverdisch bestuursUd bij gekomen. Het hoge aantal Surinamers 
wordt veroorzaakt door het hoge percentage Surinamers onder de kandidaten (58 
procent), wat de auteurs toeschrijvcn aan de actieve medewerking door KROSBE, een 
Surinaainse migrantenorganisaties in Rotterdam. 
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In 2000 verschijnt een onderzoek naar de participatie van allochtonen, vrouwcn en 
arbeidsgehandicapten in besturen van Rotterdamse gesubsidieerde instdUngen (Sophie 
2000). Deze instdUngen zijn door een in 1994 aangenomen motie van het Rotterdamse 
gemeenteraadsUd Woei-A-Tsoei verpUcht om een beleid te onuvikkden om de deelname 
van allochtonen te bevorderen. Het onderzoek heeft betrekking op een beperkt aantal 
gesubsidieerde instellingen. Het gaat om organisaties die de Rotterdamse dedgemeenten 
(met uitzondering van Hoek van HoUand en Stadscentrum) subsidieren op de bdeids
terreinen cultuur, recreatie, sociale voorzieningen en maatschappeUjke dienstverlening. 
Daarnaast is gekozen voor instellingen die voorkomen op de jaarrekeningen over 1998 
van de gemeenteUjke dienst Sociale Zaken en Werkgdegenheid en die subsidie ont\^angen 
voor de bdeidsterreinen jeugdhulpverlening, regeUng opvang asidzoekers/vooiwaarde-
Ujke vergunning tot verblijf, maatschappeUjke diensn'erlening, culturele minderheden, 
opvang\^oorzieningen, sociaal-cultured werk en kinderopvang. De opsomming maakt 
duideUjk dat het onderzoek betrekking heeft op zowd algemene als categoriale instdUn
gen. In totaal hebben 216 instdUngen aan het onderzoek meegedaan. Allochtoon wordt 
gedefinieerd volgens de Wet-SAMEN, zoals die beschreven is in paragraaf 1.2. De huidige 
Wet-SAMEN voegt daaraan toe dat ook tot de doelgroepen behoren zij 

'die na 27 december 1949 in Indonesic geboren zijn en personen die voorkomen in het 
register dat werd toegepast in het kader van de Wet llietkerk-uitkering. Dit register 
vcrmcldt personen die door de zorg van de Nederlandse regering in 1951 of 1952 in 
groepsverband vanuit Indonesie naar Nederland zijn ovcrgebracht' (Sophie 2000: 2). 

Uit de analyses blijkt dat 71 procent van de onderzochte instdUngen geen aUochtoon in 
het bestuur heeft, bij 90 procent zijn maximaal twee op de vijf bestuursleden van aUoch
tone atLomst. Dertien procent (210 personen) van het totale aantal bestuursleden van de 
insteUingen is allochtoon. AUochtone, vrouweUjke en arbeidsgehandicapte bestuurslcden 
zijn echter geconcentreerd in een klein aantal (vaak categoriale) instdUngen. Zij absor-
beren samen meer dan 80 procent van de bestuursleden die tot een van deze drie groepen 
behoren. Als deze insteUingen buiten de berekeningen worden gehouden, daalt het 
aandeel aUochtone bestuurders naar 7 procent. 

InstdUngen die gesubsidieerd worden door de dienst Sociale Zaken en Werkgde
genheid beschikken het meest over een aUochtoon bestuursUd, gevolgd door instdUngen 
die middelen ont\^angen van dedgemeenten met veel aUochtone inwoners. AUochtone 
bestuurders worden het minst aangetroffen bij instdUngen in dedgemeenten met weinig 
aUochtone inwoners. Verder bUjkt er een verband te zijn tussen de participatie van aUoch
tonen in het bestuur en de doelgroep van een instclUng. Als allochtonen tot de doelgroep 
behoren, is de kans groter dat het bestuur ook allochtonen bevat. 

Uit de rapportage wordt niet duideUjk tot wclke etnische groepen de aUochtone 

bestuursleden horen. 

Dordrecht 

In een onderzoek van de gemeente Dordrecht komt de deelname van (aUochtone) 
vrouwcn in besturen van Dordtse maatschappelijke organisaties aan bod (Kees 1996). De 
maatschappelijke organisaties die in dezc studie naar voren komen zijn de organisaties die 
als verenigingen en stichtingen geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. In totaal 
hebben 247 organisaties aan het onderzoek meegewerkt. Een op de dertien organisaties 
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heeft overheidssubsidie als belangrijkste inkomstenbron. Een derde van de organisaties 
ont\'angt inkomsten uit een combinatic van bronnen. Daarvan worden overheidssubsidies 
en bijdragen van leden het meest genoemd. De organisaties zijn op vele maatschappeUjke 
gebieden werkzaam. De belangrijkste daar\^an zijn vrijetijdsbesteding (22 procent), welzijn 
en gezondheid (12 procent), cultuur en kunst (9 procent), sociaal-maatschappeUjk of chari-
tatief, kerk en geesteUjk leven, vrije ondernemersorganisaties en onderwijs en opvoeding 
(alle 6 procent). In het rapport wordt extra aandacht besteed aan aUochtone vrouwcn. 
Daaronder worden verstaan: 

'... vrouwcn met een niet-Nederlandse nationaUteit of herkomst, zoals Surinaamse, 
AntilUaanse, Indonesische, Turkse en Marokkaansc vrouwen' (Kees 1996: 4). 

Het aandeel aUochtone vrouwen dat wordt aangetroffen in de bestuursfuncties van de 
maatschappelijke organisaties komt niet boven de 2 procent uit. Binnen de totale groep 
vrouweUjke bestuurders Ugt dit percentage op 7. Absolute aantaUen worden niet gegeven, 
en ook de herkomst van de vrouwen bUjft onbekend. Het onderzoek vermddt verder dat 
aUochtone vrouweUjke bestuurders vooral te vinden zijn in een beperkt aantal maatschap
pelijke sectoren, nameUjk cultuur en kunst, bouw en volkshuisvesting, vrije ondernemers
organisaties, sociaal-maatschappcUjk of charitatief, jeugd en jongeren. 

Studies over meerdere oemeenten 

Een onderzoek dat meerdere gemeenten bestrijkt is dat van Leijenaar en Verhoef (1998). 
Zij hebben een studie verricht naar de bestuurUjke deelname van vrouwen en allochtonen 
in maatschappeUjke organisaties in Noord-HoUand. De auteurs geven geen definitie van 
'maatschappelijke organisatie'. Uit hun woorden is echter w d op te maken dat zij deze 
opvatten als organisaties die als intermediair optreden tussen burger en overheid. Aan de 
ene kant oefenen zij pressie uit op het openbare bestuur, aan de andere kant zijn zij 
bdangrijke uin^oerders van overheidsbeleid. De uitkomsten van het onderzoek zijn geba-
seerd op gegevens die verstrekt zijn door 273 maatschappeUjke organisaties, verspreid 
over 50 gemeenten. Vooral organisaties uit Amsterdam, Haarlem en Alkmaar verleenden 
medewerking. De organisaties zijn werkzaam binnen een groot aantal sectoren, waar\^an 
de sectoren kunst en cultuur, ondeiAvijs, gezondheidszorg en huisvesting het sterkst verte
genwoordigd zijn. Meer dan tweederde geeft diens^v^erlcning als dodstdUng op, bijna een 
op de tien bdangenbehartiging. De organisaties zijn voor meer dan 70 procent stichtingen, 
bij 16 procent gaat het om een vereniging. De overige kennen andere organisatiesvormen, 
zoals cooperaties, BV's of (lokale) overheidsorganisaties. Bijna tweederde van de organisa
ties is afliankeUjk van overheidssubsidie. 

In de studie ontbreekt een omschrijving van het begrip aUochtoon. Het is dus 
onduideUjk welke groepen we hieronder moeten verstaan. De onderzoekers constateren 
dat acht van de 273 onderzochte besturen minstens een aUochtone vertegenwoordiger 
hebben. Dit komt neer op 3 procent. De absolute aantallen en rclatieve aandden op het 
niveau van individuele bestuursleden worden niet vermeld. Ook worden de organisaties 
op het punt van participatie van aUochtonen niet onderscheiden naar sector. 

Van Son en Bulder presenteren in 1999 de resultaten van hun onderzoek naar bestuurs-
en arbeidsparticipatie van etnische minderheden in Haagse en Rotterdamse gesubsidieerde 
instdUngen. Zij richten zich op organisaties en instdUngen die subsidies ontvangen van 
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het rijk of de gemeente. De instdUngen/organisaties zijn onderverdecld in verschiUende 
sectoren, nameUjk onderwijs (43 onderzochte instdUngen), penitentiaire inrichtingen en 
reclassering (4), maatschappeUjke en geesteUjke zorg (16), woningbouw (19) en cultuur 
(80). Onder etnische minderheden verstaan de auteurs de doelgroepen van de Wet-SAMEN 
zoals we deze reeds eerder tegenkwamen bij het onderzoek van Sophie (2000). 

In de sector ondeiAvijs is 12 procent van het totale aantal bestuursleden van etni
sche komaf UitgespUtst naar gemeenten bUjkt dit in Rotterdam voor 8 procent van de 
bestuurders te gelden. De helft daarvan is van Turkse, een kwart van Marokkaansc en een 
achtste van Surinaamse afkomst. In Den Haag is 15 procent van de bestuursleden van 
etnische komaf. Deze zijn geUjk verdedd over de Turkse, Marokkaansc en Surinaamse 
bevolkingsgroepen. 

Voor de andere sectoren wordt geen onderscheid naar gemeenten gemaakt. In de 
inaatschappeUjke en geesteUjke zorg is het aandeel bestuursleden van etnische komaf 12 
procent. Het gaat hier voornameUjk om personen met een Turkse of Surinaamse achter-
grond. In de woningbouw bedraagt het aandeel etnische bestuursleden 2 procent van het 
totaal. Dit wordt verder niet gespecificeerd naar bevolkingsgroep. De sector cultuur levert 
een aandeel etnische bestuursleden op van een kleine 5 procent. Het bUjkt dat deze leden 
niet geUjkmatig verspreid zijn over de verschiUende cultuuivclden. Bij 'media' behoort 16 
procent van de bestuursleden tot de doelgroepen van de Wet-SAMEN. Een ruime meer-
derheid hieiwan is van Surinaamse afkomst. Bij 'musea' zijn geen etnische bestuursleden te 
vinden. Hun aandeel bij 'podiumkunstinstdUngen' bedraagt 2 proceiit. De etnische af
komst van deze bestuursleden wordt niet vermeld. Dit laatste geldt ook voor het veld 
'overige culturele instdUngen', waar nog geen 1 procent van de bestuursleden van etnische 
komaf is. Bij de penitentiaire instdUngen zijn geen cijfers over het aantal leden van etni
sche minderheidsgroepen in besturen bekend, omdat insteUingen geen bestuur hebben of 
de besturen in deze sector aUeen op landeUjk niveau opereren. 

Onderzoek op landelijk niveau 

Participatie in besturen van instellingen en organisaties 

Als bijlage bij een onderzoek naar de deelname van vrouwen in besturen van maatschap
pelijke organisaties presenteren Leijenaar en NiemoUer (1994) een inventarisatie naar de 
participatie van aUochtone vrouwen in 146 instdUngen die zich bewegen op de bdeids
terreinen minderheden (70 instellingen) en emancipatie (76 instdUngen).^ Ze verschillen 
sterk in doelstelUng, dodgroep en fmancieringsbron, maar ont\^angen bijna aUemaal over
heidssubsidie. De auteurs geven niet aan wat zij onder allochtoon verstaan. 

\^oor de emancipatie-instclUngen bUjkt de participatie van aUochtone vrouwen te 
varieren van 10 procent (de Vrouw en Werkwinkds) tot 22 procent (de Vrouweneman-
cipatiebureaus). Gezien de doelgroepen en dodstdUngen van de instdUngen mochten 
deze percentages volgens de auteurs ook verwacht worden. Van de aUochtone bestuurs
leden is 41 procent van Surinaamse afkomst, Turkse en AntUliaanse/Arubaansc vrouwen 

"' Leijenaar en NiemoUer hebben de inventarisatie als bijlage opgenomen omdat een aparte categoric 
aUochtone vrouwen in het grote onderzoek 'tc weinig significante informatie opgeleverd zou hebben: het 
is bekend dat aUochtone vrouwen niet of nauwelijks participeren in besturen van landelijke 
maatschappelijke organisaties' (1994: 123). 
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nemen ieder 12 procent voor hun rekening. De auteurs steUen dat Marokkaansc vrouwen 
'duideUjk ondervertcgenwoordigd' zijn (1994: 123). 

De minderhedeninstdUngen zijn ondcrx^erdedd in vijf categorieen. Voor alle 
insteUingen tezamen is het aandeel aUochtone vrouwcn 23 procent (ter vergeUjking: het 
gemidddde voor vrouwen in het algemeen bedraagt 20 procent van de bestuurszetcls in 
de landelijke maatschappeUjke organisaties). Van de bestuurders van regionale steun
functie-insteUingen is 41 procent een aUochtone vrouw. Ditzdfde geldt voor 34 procent 
van de bestuurders van samenwerkingsverbanden van minderhedenorganisaties in het 
kader van de LandeUjke Advies en Overlegstructuur voor het minderhedenbeleid, 27 
procent van de bestuurders van landeUjke steunfunctics en 20 procent van de bestuurders 
van steunpunten voor Molukkers. De categoric 'overige insteUingen' herbergt geen aUoch
tone vrouweUjke bestuurders. Van de aUochtone vrouwen in besturen van minderheden
instdUngen vormen de vrouwen van AntiUiaanse/Arubaanse komaf de grootste groep (39 
procent). De auteurs noemen het aandeel Marokkanen (11 procent) en Molukkers (14 
procent) zeer laag. 

Meloen maakt in 1998 de resultaten bekend van een onderzoek naar de besmurspartici-
patie van allochtonen in algemene besturen die vielen onder het beleid van VCA'C en later 
VVVS. Er zijn twee metingen verricht, een in 1992 (medcwerldng van 528 instdUngen) en 
een in 1997 (453 insteUingen). 

De besturen van de onderzochte instdUngen zijn onderscheiden naar vier sectoren: 
gezondheidszorg, welzijn, cultuur en sport. Het gaat om een grote varieteit aan organisa
ties: van zieken-, bejaarden- en verpleeghuizen tot sport- en amateurkunst\^erenigingen. 
Helaas wordt niet duideUjk of er een selectie is gemaakt naar geografisch werkgebied. Gaat 
het om lokale, regionale of landeUjke instdUngen of een combinatic daarvan? Hoewd niet 
expUciet gemaakt, is uit het rapport op te maken dat het om instdUngen gaat die over heel 
het land verspreid zijn. Allochtonen worden in het onderzoek gedefinieerd als 

'ingezctcnen (en hun nazaten) afkomstig uit Suriname, de AntiUen/Aruba, de Molukken, 
Marokko, Turkije, Zuid-Europa (Portugal, Kaapvcrdie, Spanje, Italic, Griekenland en 
voormaUg Joegoslavie) en vluchteUngen' (Meloen 1998: 6). 

Deze definitie komt vrijwel overeen met die van de doelgroepen van het minderheden
beleid. 

Als besturen als eenheden worden genomen, dan had in 1992 7 procent van de 
besturen in de sectoren volksgezondheid, welzijn en cultuur een of meer etnische 
bestuursleden. Voor 3 procent was dat ooit het geval, maar op het moment van onder-
vraging niet meer. In 1997 Uggen deze cijfers respectieveUjk op 10 en 13,5 procent. 
Worden bestuursleden als eenheden opgevat, dan bUjkt voor alle besturen uit dezelfde 
sectoren tezamen dat het aandeel bestuurders uit etnische minderheidsgroepen op het 
totaal voor deze besturen is gestegen van 1,8 procent in 1992 naar 3,5 procent in 1997.̂ * 
Worden de minderhedenorganisaties buiten beschouwing gelaten, dan is de toename een 
stuk minder groot, nameUjk van 0,8 naar 1,1 procent. Voor de afzonderUjke sectoren treft 
Meloen, bij uitsluiting van de migrantenorganisaties in de analyses, de volgende cijfers aan: 

"* Bij de vergelijking tussen het aandeel aUochtone bestuursleden in 1992 en 1997 is de sector sport niet 
meegenomen, omdat er voor het jaar 1992 geen geschikte gegevens over de besturen in deze sector 
beschikbaar waren. 
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volksgezondheid 0,6 procent in 1992, 0,7 procent in 1997; welzijn 0,9 procent in 1992, 
1,1 procent in 1997; cultuur 1,1 procent in 1992, 1,7 procent in 1997. Geen van de gevon
den verschillen bUjkt bij nadere analyse significant (dat wil zeggen: op meer dan toeval 
berustend). \^oor de sector welzijn is het mogeUjk om ook migrantenorganisaties bij de 
berekening te betrekken. In dit geval neemt het aandeel aUochtone besmurders toe van 3,5 
procent in 1992 tot 6,5 procent in 1997. Dit lijkt een fUnke toename, maar ook hier is 
geen sprake van significantie. De hogere percentages voor de gehele sector welzijn (alge
mene en categoriale besturen) kunnen deds worden toegeschreven aan de steunfunctics 
minderheden waaiwan de grote meerdcrheid onder deze sector valt. In 1992 was 19,2 
procent van de bestuurders in deze steunfunctics van aUochtone afkomst, in 1997 is dit 
inmiddcls - in vergelijking met de andere percentages - fors toegenomen tot 49,8 procent. 
Vanwege het geringe aantal aUochtone bestuursleden is er geen nadere uitspUtsing gemaakt 
naar bevoU-dngsgroep. Meloen concludeert naar aanleiding van deze gegevens: 

'Vooralsnog Ujkt in geen van de sectoren een stijging van algemene besturen (...) 
aantoonbaar tussen 1992 en 1997, met uitzondering van dc besturen van de steunfunctics 
voor ininderheden' (1998: 29). 

Participatie in de landelijke adviescolleges 

In 1995 verrichtte Meloen tevens een onderzoek naar de participatie van aUochtonen in 
landeUjke adviesorganen. Onder adviesorganen verstaat hij 'crkende instellingen met een 
adviesfunctie ten aanzien van de overheid' (1995: 6). Uit de groep van in totaal 164 advies
organen zijn gegevens verzamdd van 37 adviesorganen die gesclccteerd zijn op basis van 
hun belang voor aUochtonen of omdat zij bdeidsgebieden bestrijken die voor allochtonen 
van belang zijn (wonen, werken, weten, gezondheidszorg, welzijn en cultuur). Meloen 
geeft verder niet aan wat hij precies bedoelt met dit onderscheid. Verder is een zo groot 
mogelijke spreiding van dc adviesorganen over de departementen nagestreefd. Alloch
tonen zijn in dit onderzoek gedefinieerd als de doelgroepen van het minderhedenbeleid 
(zie paragraaf 1.2). Meloen plaatst bij deze definitie de kanttekening dat personen die strikt 
genomen onder een van deze doelgroepen vallen dusdanig geintegreerd kunnen zijn, dat 
zij zichzdf niet meer als 'allochtoon' beschouwen en hun (autochtone) omgeving hen ook 
niet meer als zodanig ziet. De auteur doelt hierbij vooral op hoger opgcleide Surinamers 
en AntilUanen, dc 'onzichtbare geintegreerden' zoals hij die noemt. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat elf van de 1.256 leden van de (niet-catego-
riale) adviesraden van aUochtone afkomst zijn. Dit komt neer op een aandeel van minder 
dan 1 procent. De etnische afkomst is niet gegeven. De bestuurders uit minderheids
groepen komen vrijwel niet voor in de belangrijkste posities binnen raden (voorzitter, 
vice-voorzittcr, kernraadslid en dergeUjke). Ook worden zij eenzijdig op categoriale 
onderwerpen ingezet, dat wil zeggen wanneer een advies deskundigheid uit aUochtone 
hoek vereist. 

Mulock Houwer (1999) publiceert anderhalf jaar na de invoering van de Kaderwet lande
lijke adviescolleges een artikel over de eerste ervaringen van de twaalf adviescolleges die 
de kerngroep vormen van de zogenoemde strategische adviescolleges. Deze twaalf raden 
komen jaarlijks bij elkaar om zaken van gemeenschappcUjk belang tc bespreken.'' In dit 

^ De strategische adviesraden geven in de fase van beleidsvoorbereiding adviezen voor de middenlange 
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onderzoek wordt, naast andere onderwerpen, ook aandacht besteed aan de deelname van 
allochtonen in de adviescolleges. Mulock Houwer geeft zelf geen definitie van het begrip 
aUochtonen. De statistische gegevens waarop de auteur zich baseert zijn echter afkomstig 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zodat we er\'an uit mogen gaan dat het hier 
de dodgroepen van het minderhedenbeleid betreft. Het aandeel etnische bestuursleden 
dat in de onder^^raagde adviesorganen wordt aangetroffen bedraagt 2,6 procent van het 
totaal (vier van 153 leden).^ De etnische bestuursleden zijn verdedd over vier raden. Hun 
etnische afkomst wordt niet vermeld. 

Aangezien er een groot aantal percentages de revue is gepasseerd, hebben we voor het 
overzicht en de voUedigheid in tabel 2.1 de resultaten van de verschillende onderzoeken 
nog eens op een rijtje gezet. 

Tabel 2.1 Feiten en cijfers zoals aangetroffen in studies over de participatie van allochtonen en 
etnische minderheden in besturen 

auteurs onderzoek aantal en soort 
onderzochte 
besturen 

definitie 
allochtoon/etni-
sche minderheid 

aandeel etnische of 
aUochtone 
bestuursleden 

percentage 
besturen met 
allochtoon of 
etnisch bestuursUd 

onderzoek op lokaal niveau 
Van Loon et al. 1995 

Hoolt & Van Loon 
1999 

Sophie 2000 

406 stichtingen en 
verenigingen, 
geregistreerd in de 
Amsterdamse KvK 

17 Amsterdamse 
adviesraden en 27 
besturen waarin de 
gemeente 
Amsterdam is 
vertegenwoordigd 

216 organisaties 
gesubsidieerd door 
Rotterdamse deel-
gemeenten of door 
de gemeentelijke 
dienst Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 

Surinamers, Antil
lianen/Arubanen,Tur
ken, Marokkanen, 
Molukkers, Zuid-
Europeanen en 
vluchtelingen 
Surinamers, Antil-
lianen, Turken, 
Marokkanen en 
mensen uit overige 
niet-gei'ndustriali-
seerde landen; 
iemand behoort tot 
deze groepen als 
ofwel de persoon 
zelf ofwel een van de 
ouders in de bedoel
de landen geboren is 
doelgroepen van de 
Wet-SAMEN 

algemene besturen: 
1 % 
alg. en categoriale 
besturen: 5% 

adviesraden 
algemene raden: 6% 
categoriale raden: 
90% 
alg. en categoriaal: 
3 1 % 

besturen 
5% 

algemene 
instellingen: 7% 

alg. en categoriaal: 
13% 

9% 

adviesraden 
algemene raden: 
64% 
alg. en categoriaal: 
76% 

besturen: 
22% 

29% 

termijn. Om de samenhang tussen de verschillende bdeidsterreinen te bewaken, zijn deze raden breed 
opgezet. De volgende adviescolleges zijn in het onderzoek betrokken: Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WKR), Raad voor het Openbare Bestuur, Algemene Energieraad, Raad voor het Landelijk 
gebied, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur, Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, 
Sociaal-Economische Raad (SliR), Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (IIMO), Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg, \'ROM-raad, Raad voor Verkeer en Waterstaat. 
^' Het totale aantal leden is de som van het aantal leden van de afzonderlijke raden, met uitzondering van 
de Sl'̂ R. Deze bestaat uit 33 leden, van wic er elf kroonlid zijn (benoemd op voordracht van de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid); 22 leden worden afgevaardigd door de werkgevers- en 
werknemersorganiaaties. In de berekening zijn alleen de elf kroonleden opgenomen. 
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Kees1996 

Leijenaar & Verhoef 
1998 

Van Son & Bulder 
1999 

247 verenigingen en 
stichtingen 
geregistreerd in de 
KvK van Dordrecht 

273 maatschap
pelijke organisaties 
in Noord-Holland 
162 Haagse en 
Rotterdamse organi
saties die subsidie 
ontvangen van de 
rijksoverheid of de 
gemeente 

gericht op vrouwen; 
allochtoon is: het 
hebben van een niet-
Nederlandse 
afkomst 
niet vermeld 

doelgroepen van de 
Wet-SAMEN 

minder dan 2% 

niet vermeld 

ondenwiis: 12% 

maatschappeliike en 
qeesteliike 
qezondheidszorg: 
12% 

woningbouw: 2% 

cultuur: 5% 
waaronder 
media: 16% 
musea: 0% 
podiumkunst; 2% 
overige culturele 
instellingen: 0,5% 

niet vermeld 1 

3% 

niet vermeld 1 

onderzoek op landelijk niveau 
Leijenaar & 
NiemoUer 1994 

Meloen 1998 

Meloen 1995 

Mulock Houwer 1999 

70 minderheden-
instellingen en 76 
emancipatie-
instellingen 

welzijns-, cultuur-, 
gezondheidszorg- en 
sportorganisaties; 
528 instellingen in 
1992, 453 
instellingen in 1997 

37 landelijke 
adviesorganen 

1 12 strategische 
landelijke 
adviescolleges 

het onderzoek heeft 
betrekking op 
aUochtone vrouwen; 
een definitie van 
allochtonen 
ontbreekt 
doelgroepen van het 
minderhedenbeleid 

doelgroepen van het 
minderhedenbeleid 

doelgroepen van het 
minderhedenbeleid 

minderhedeninstel-
lingen: 23% 

emancipatie-instel-
lingen: tussen de 10 
en 22% 
wvc-instellinqen 
totaal: 
alg. en categoriaal: 
in 1992: 1,8% 
in 1997: 3,5% 
algemeen: 
in 1992: 0,8% 
in 1997: 1,1% 

volksgezondheid: 
in 1992: 0,6% 
in 1997:0,7% 

welziin: 
alg. en categoriaal: 
in 1992: 3,5% 
in 1997: 6,5% 
algemeen: 
in 1992: 0,9% 
in 1997: 1,1% 

cultuur: 
in 1992: 1,1% 
in 1997: 1,7% 

steunfuncties 
minderheden: 
in 1992: 19,2% 
in 1997:49,8% 
algemene raden: 
0,9% 

alg. en categoriaal: 
1,6% 
2,6% 

niet vermeld 

wvc-instellinqen 
totaal: 
in 1992: 7% 
in 1997: 10% 

algemene raden: 
17% 

alg. en categoriaal: 
22% 
33% 
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2.2 Factoren die van invloed zijn op de participatie 

In dc vorige paragraaf zijn we ingegaan op dc feitelijke participatie van etnische minder
heden en allochtonen in besturen. Welke factoren beinvloeden volgens de onderzoekers 
nu dc participatie van deze bevolkingsgroepen negatief dan wel positief? 

In de eerste plaats wordt in alle studies het feit dat de meeste benoemingen nog 
plaatsvinden via het systeem van cobptatie als belemmercnde factor gezien. De netwerken 
van de bestuurders die al in functie zijn worden aangcsproken en de werving gaat dus via-
via. Omdat de neUverken van autochtonen en andere bevolkingsgroepen nog gescheiden 
zijn, is het moeilijk om op deze manier personen uit aUochtone of etnische minderheids
groepen te vinden. Het aanspreken van een ander netwcrk wordt als oplossing hiervoor 
gezien. Besturen die nieuwe leden zoeken, zouden dus andere netwerken moeten aan-
boren, bijvoorbedd het netwerk van een etnische organisatie of het netwcrk van een 
aUochtone politicus. Meloen (1995) wijst crop dat een meer open soUicitatieprocedure 
voor vacante bestuursfuncties ook kan bijdragen aan het openbreken van bestaande 
netwerken. 

In de tweede plaats beroepen veel bestuurders zich op het feit dat zij vooral naar 
een bepaalde deskundigheid zoeken en dus niet naar mensen met een bepaalde etnische 
afkomst. Dezelfde personen constateren regelmatig dat er geen aUochtone of etnische 
deskundigen te vinden zijn. Zo merkt Mulock Houwer (1999) op dat secretarissen en 
voorzitters van landelijke adviescolleges de geringe deelname van allochtonen zien als een 
gevolg van de geringe beschikbaarheid van hooggekwalifrceerde mensen uit die groepen. 
Het vinden van aUochtone of etnische deskundigen wordt min of meer geHjkgesteld met 
het vinden van een speld in een hooibcrg, waardoor dit bij voorbaat al als een onmogelijke 
opgave gezien kan worden. Toch blijkt uit andere onderzoeken dat een actieve opstelling 
wel degeUjk kan helpen. De instellingen die specifieke inspanningen hebben verricht om 
aUochtone of etnische bestuursleden te vinden, zijn daar vaak ook in geslaagd (Hoolt & 
Van Loon 1999). Overigcns beschouwen veel vertegenwoordigers van besturen een 
gebrek aan deskundigheid onder allochtonen of leden van etnische minderheidsgroepen 
als een tijdelijk probleem. Hun participatie zal vanzelf toenemen als de participatie van 
deze groepen in het gehele maatschappelijk leven toeneemt. 

Ten derde wordt dc c/z/to/zr binnen besturen als belemmerend er\^aren. Zo verwijzen 
emancipatie-instcllingen in het onderzoek van Leijenaar cn NiemoUer (1994) naar de 
'witte' dominante cultuur - criteria, procedures en omgangsvormen van overwegend 
autochtone (emancipatie-)instellingen — terwijl minderhedeninstelHngen verwijzen naar de 
dominante 'mannencultuur' die voor aUochtone vrouwen belemmerend kan werken. Het 
is in dit kader opvallend dat het de minderhedeninstellingcn zijn die een minder goede 
taalbehecrsing als belemmering opvoercn voor de deelname van aUochtone vrouwen in 
besturen. Meloen (1995) is van mening dat de mogelijke onbekendheid met ongeschreven 
en geschrcven 'autochtone' bestuurscodes participatie in de weg kan staan. 

Ten vierde zien Hoolt en Van Loon (1999) het gebrek aan draagvlak voor culturele 
diversiteit binnen besturen als struikelblok. Dc participatie van etnische minderheden 
blijkt vaak niet dc hoogste prioriteit te hebben, dit in tegenstelling tot de participatie van 
vrouwen. Meloen (1998) merkt op dat de participatie van etnische minderheden vaak niet 
op de voorgrond staat, omdat er andere, urgenter zaken zijn, zoals reorganisaties. 

In dc vijfde plaats blijkt uit het onderzoek van Sophie (2000) dat de participatie van 
allochtonen in besturen samenhangt met het aandeel allochtonen in de doelgroepen van 
instellingen. Hoe meer allochtonen in de doelgroep, des tc groter de kans op aUochtone 
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besmurders. De duideUjkste verschillen komen wat dit betreft naar voren wanneer een 
vergelijking wordt gemaakt tussen de algemene en de categoriale instellingen en organi
saties. Ook Van Loon et al. (1995) vinden een verband tussen participatie in besturen en 
de doelgroep. De deelname is het hoogst bij (sociaal-)culturcle instellingen met een groot 
aandeel allochtonen in de doelgroep. Meloen (1998) voorziet een terugslageffect. Hij con
cludeert dat (algemene) organisaties met veel allochtonen in dc doelgroep zich in eerste 
instantie wel inspannen om het bestuur kleurrijker te maken, maar als er eenmaal een of 
twee allochtonen in het bestuur zitten, zoeken zij daarna niet meer verder. 

Ten zesde wordt een samenhang geconstateerd tussen de participatie van etnische 
minderheden of allochtonen in besturen en de jw/or waarin instellingen en organisaties 
werkzaam zijn. Zo vinden Van Son en Bulder (1999) verschillen tussen de diverse onder
zochte sectoren en concludeert Kees (1996) dat vrouweUjke bestuurders van aUochtone 
aflvomst slechts binnen een beperkt aantal maatschappelijke sectoren werkzaam zijn. 

Ten slotte wijst Meloen (1995) op de beschikbaarheid van allochtoon kader. Dit kader 
kan ovcrbelast zijn. Geschikte aUochtone kandidaten worden vaak gevraagd zitting te 
iiemen m besturen; ook zij bUjken hun grenzen te hebben wat betreft het aanvaarden van 
bestuursfuncties. 

2.3 Conclusies 

In dit hoofdstuk hebben we een overzicht gegeven van onderzoek naar de participatie van 
allochtonen en etnische minderheden in besturen in Nederland. We hebben per studie 
gekeken naar het aandeel bestuurders van aUochtone of etnische afkomst op het totaal van 
bestuurders. Ook hebben we aandacht besteed aan verklaringcn voor de gevonden cijfers. 

Deze studies overziend, is het niet eenvoudig om een algemeen beeld er\'an te 
schctsen. Zij blijken ondcrUng op twee punten moeilijk vergelijkbaar te zijn. Ten eerste 
zijn dc besturen van de diverse onderzoeken op basis van verschillende criteria gesclcc
teerd. Soms beperkt een studie zich tot een gemeente, of strekt zij zich uit over meerdere 
gemeenten, soms hebben studies een regionaal of zclfs nationaal karakter. In het cne 
onderzoek zijn de selecticcriteria ruim geformuleerd, bijvoorbedd met als enige eis dat 
instdUngen cn organisaties als vereniging of stichting geregistreerd moeten staan bij de 
(lokale) Kamer van Koophandel. In het andere onderzoek zijn de criteria enger geformu
leerd, zoals het ont\'angen van overheidssubsidie, het opereren op een bepaald beleids-
terrein, en /of overheidsvertegenwoordiging in het bestuur. 

Ten tweede worden in de onderzoeken verschillende definities gehanteerd om 
bevolkingsgroepen van elkaar te onderscheiden. In enkele stucUes zijn deze groepen vrij 
helder omschreven. In deze gevallen hanteert men de doelgrocpcndcfinitie zoals die is 
geformuleerd in het minderhedenbeleid (waarbij de definitie van het Ministerie niet altijd 
even zorg\^uldig is overgenomen) of zoals geformuleerd in de Wet-SAMEN. In andere 
studies zijn definities minder duideUjk omschreven - zo bUjft soms in het midden of ook 
dc tweede generatie in het onderzoek betrokken is — of ontbreekt een definitie. 

Ondanks deze beperkingen zijn er wel enkele algemene opmerkingen te maken. 
Ten eerste zijn dc oordelcn over dc gevonden mate van participatie vrij eenduidig. Deze 
wordt in alle onderzoeken als (te) laag beschouwd. Van Loon et al. (1995) zijn het meest 
uitgesproken op dit punt. Zij beschouwen het gevonden aandeel aUochtonen in de onder
zochte besturen 
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'schrikbarend laag. Het staat noch in verhouding tot het aandeel van anochtonen in de 
bevolking, noch tot het percentage allochtonen onder klantcn, clienten, leden of 
personeel van Amsterdamse organisaties' (1995: 42). 

Ten Uveede lijkt de participatie van allochtonen en etnische minderheden beperkt tot 
mannen uit een klein aantal bevolldngsgroepen. Hoewd lang niet alle onderzoeken een 
onderscheid maken naar etnische aflvomst, kunnen we stellen dat het vooral de Surinamers 
zijn, en in wat mindere mate de Turken, die hun weg hebben gevonden naar de bestuur
Ujke echelons. Veel minder Ujkt dit te gelden voor Marokkanen en AntilUanen/Arubanen, 
terwijl andere aUochtone of etnische groepen nauwelijks genoemd worden. Voor zover 
bekend zijn er weinig vrouweUjke bestuurders van aUochtone of etnische afkomst. 

Ten derde zijn er indicatics dat dc participatie van aUochtonen en etnische minder
heden in besturen op lokaal niveau in dc loop der jaren is toegenomen. Als we ons bijvoor
bedd richten op besturen van algemene instdUngen en organisaties, dan zien we dat de 
deelname in de eerste helft van de jaren negentig hooguit 2 procent was. We tekenen hier 
wd bij aan dat de gegevens over deze periode zeer schaars zijn. In de tweede helft van de 
jaren negentig worden percentages gevonden van 5 en hoger (in sommige sectoren zelfs 
boven de 10 procent). Wat betreft de onderzoeken op landelijk niveau zijn de ontwikke
lingen minder eenduidig. Op het terrcin van instdUngen en organisaties concludeert 
Meloen (1998: 123) naar aanleiding van zijn onderzoek onder besturen in de welzijns-, 
gezondheids-, cultuur- en sportsector: 

'Er is geen verbetering van de afspiegeUng van allochtonen in de besturen van de 
onderzochte sectoren. Het afspiegeUngstekort is [in de periode van 1992-1997] niet 
significant vcranderd cn Ujkt eerder te zijn toegenomen dan afgenomen. Er is dan ook 
geen sprake van een inhaaleffect' 

Daarcntcgen lijkt de participatie van allochtonen en etnische minderheden in de landeUjke 
adviesorganen te zijn toegenomen. Voor de herziening van het adviesstelsel, toen nog een 
groot aantal adviescolleges operationed was, was nog niet 1 procent van de raadsleden 
van de algemene raden van aUochtone afkomst. Na de herziening, na een sterke reductie 
van het aantal adviescolleges (en er dus minder raadsplekken beschikbaar waren), bleek dit 
aandeel te zijn toegenomen tot 2,6 procent. 

O p basis van dit geschetste beeld concluderen we dat de participatie van alloch
tonen en etnische minderheden in grote lijnen Ujkt te zijn toegenomen. Er zijn vooralsnog 
geen directe verklaringcn te vinden voor deze groei. Ze zouden gezocht kunnen worden 
in dc richting van een (of een combinatic) van de factoren die hieronder aan de orde 
komen. 

Een vierde algemene bevinding is dat een theoretisch kader waarbinnen de uitkom
sten geplaatst kunnen worden vrijwel ontbreekt. WeUswaar worden er factoren genoemd 
die de participatie van allochtonen en etnische minderheden stimuleren ofjuist bdem
meren, maar meer dan een opsomming wordt niet gegeven. Hoe deze factoren precies 
werken, onder welke condities, en welke invloed zij op elkaar hebben komt vrijwel niet 
aan de orde. Uit de literatuur kunnen we de volgende invlocdsfactoren destiUeren: 

• het wer-\angssysteem voor kandidaat-bestuursleden; 

• de beschikbaarheid van/oog hebben voor gekwaUficeerde deskundigen uit 
aUochtone of etnische groepen; 

• de heersende cultuur binnen (algemene) besturen; 
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• het draag\dak binnen besturen om het aandeel aUochtone of etnische bestuursleden 
te vergroten; 

• de doelgroepen van instdUngen of organisaties; 

• de sectoren of bdeidsterreinen waarop instdUngen en organisaties actief zijn. 

Tot slot 

Tijdens de Uteratuurinventarisatic bleek dat enkele steunfunctie-instclUngen, maatschap
peUjke organisaties en gemeenten momented bezig zijn met het opstarten van projecten 
rondom het thema bestuurUjke participatie. Het succes van deze initiatieven is wissdend. 
Zo zijn sommige projecten voortijdig beeindigd vanwege onvoldoende fmancide midde
len of omdat de doelstdUngen te hoog gegrepen bleken te zijn. De projecten - geslaagde 
en niet-geslaagde — zijn vooral gericht op het opstarten van databanken en bemiddeUngs-
projecten. Een voorbedd van een project is het eerder genoemde Project Participatie 
AUochtonen van Stichting Train (in Rotterdam), dat nog steeds loopt. Ook in Den Haag 
worden activiteiten ontplooid. Binnenkort wordt er in deze gemeente een Databank 
AUochtone Bestuurders opgericht. Deze Databank heeft tot doel de bestuurUjke partici
patie van allochtonen in algemene instdUngen te bevorderen. Dit project gaat drie jaar 
duren en is voorafgegaan door een startnotitie van het bureau TopUnk. 
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3 E T N I S C H E M I N D E R H E D E N I N LANDELIJKE ADVIESCOLLEGES 

Tot enkele jaren geleden kende Nederland een alsmaar uitdijend landeUjk adviesstelsel dat 
vele adviescolleges, -raden en -commissies omvatte en dat in de loop der tijd zeer ondoor-
zichtig was geworden. De samenhang binnen deze structuur dreigde verloren te gaan. O m 
het adviesstelsel, en daarmee de poUtieke besluit\^orming weer transparant te maken, is de 
Herzieningswet adviescolleges aangenomen. De belangrijkste doelen van de herziening 
waren het hersteUen van het primaat van de poUtieke verhoudingen door de advies
organen betere mogeUikhcdcn tot poUtieke sturing te geven en het verhdderen van de 
verhouding door een scherpere scheiding te maken tussen (onafhankeUjk) advies en 
(bdangbehartigend) overleg. 

Door deze herziening beschikt Nederland sinds 1 januari 1997 over een nieuw 
landelijk adviesstelsel. Vanaf die datum zijn alle tot dan toe bestaande adviescolleges 
opgeheven en een beperkt aantal adviescolleges (opnieuw) ingesteld. Het aantal colleges is 
sindsdien teruggebracht van circa 120 naar 22. De adviescolleges voorzien bewinds-
personen (ministers of staatssecretarissen) en parlement gevraagd en ongevraagd van 
advies. TegeUjkertijd met de start van het nieuwe adviesstelsel is de Kader-wet advies-
coUeges in werking gctreden die algemene regels geeft voor de instclUng en inrichting van 
de nieuwe coUeges.^ In die nieuwe regelgeving is onder meer de bepaUng opgenomen dat 
bij gelijke geschiktheid van kandidaat-leden voor een adviescollege de voorkeur wordt 
gegeven aan personen 'behorend tot een etnische of culturele minderheid'. 

Welke gevolgen de invoering van de Kaderwet zou hebben voor de deelname van 
etnische minderheden in het landelijke adviesstelsel was op voorhand moeiUjk tc voor-
speUen. Aan de ene kant zou dit de participatie sterk kunnen bdemmeren. Zo vrcesde 
Meloen (1995) het ontstaan van een enorme pool van er\^aren, autochtone bestuurders die 
beschikbaar zijn voor de schaars geworden bestuursfuncties, waardoor de kansen voor 
etnische minderheden om aanspraak te maken op een plaats in een van de adviescolleges 
sterk gereduceerd zouden worden. Aan de andere kant zou de Kaderwet kansen kunnen 
bieden om de participatie juist te stimuleren, omdat 'schoon schip' is gemaakt — en er dus 
kansen Uggen voor nieuwe groepen — en vanwege de bepaUng over etnische of culturele 
minderheden. 

Er is tot nu toe weinig bekend over de resultaten van deze bepaUng. De enige 
beschikbare gegevens laten zien dat vlak na de inwerkingtreding van de Kaderwet twaalf 
strategische adviesraden gezamenUjk vier etnische leden hadden van de in totaal 153 leden: 
een percentage van 2,6. Als voornaamste reden voor dit (lage) aantal noemden voorzitters 
en algemeen secretarissen 'de geringe beschikbaarheid van hooggekwaUficeerde alloch
tonen'. Vooral kwaUficaties bUjken zwaar te tellen om in aanmerking tc komen voor het 
lidmaatschap van een adviescolleges, aangezien deskundigheid bij ieder college hoog in het 
vaandel staat (Mulock Houwer 1999). 

In dit hoofdstuk gevcn we een beeld van de huidige stand van zaken rond de deelname 
van etnische minderheden in de landelijke adviescolleges: in welke mate zijn deze vandaag 

^ De huidige 22 adviescolleges vallen niet allemaal geheel onder de KadeiAvet. Zo zijn er voor (het 
voortbestaan van) dc C^ezondheidsraad enkele uitzonderingsbepalingen in dc wet opgenomen en valt de 
WRR zclfs geheel buiten deze wet. 
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de dag vertegenwoordigd in de landeUjke adviescolleges? Volgens welke algemene proce
dures verloopt het benoemingsproces voor het invuUen van vacaturcs van adviescoUeges? 
Is er speciale aandacht besteed om meer leden van etnische minderheidsgroepen binnen 
adviescolleges te krijgen? Welke plannen worden er in dit kader gemaakt cn op welke 
manier zou de benoemingsprocedure verbeterd kunnen worden om de raden toegankc
Ujker te maken voor leden van etnische minderheidsgroepen? Hoe groot is hun aandeel in 
dc cominissics en secretariaten die de adviescolleges ondersteunen? Deze vragen zuUen in 
het ven'olg aan de orde komen. Maar eerst gaan we in op de methodische kant van dit 
onderzoeksded. 

3.1 M e t h o d e van onderzoek 

Voor het beantwoorden van de bovengenoemde vragen hebben wc gebruikgemaakt van 
intciA^cws en vragenUjsten. Bij de inter-\ticws hebben wc een gestructureerde vragenUjst 
gehanteerd, waarin vraag\'olgorde en -formulering vaststonden (zie bijlage 2x\) en waarin 
open vragen waren geformuleerd. De respondenten werd zocloende voldocnde gelegen
heid geboden uitgebreid op thema's in te gaan en antwoorden toe te Uchten. Gezien de 
gegeven tijd voor het onderzoek was het niet mogelijk om alle adviescolleges aan deze 
methode van dataverzameUng te onderwerpen. Als alternaticf hebben we de advies
colleges waar geen intciAuews zijn afgenomen een vragenformuUer toegestuurd (zie bijlage 
2B). Dit vragenformuUer was een afgeslankte versie van de vragenUjst die we tijdens de 
inteiwiews hantecrden. 

\"anwege de scheiding in dc wijze van dataverzameUng, hebben wc ook een onder
scheid naar adviescolleges moeten maken. Van welke adviescoUeges wilden wc 'alles' 
weten omtrent samenstdling en benocmingprocedures en bij wclke adviescolleges konden 
wc volstaan met het stellen van een aantal kernvragcn? Aldus hebben we drie groepen 
adviescolleges onderscheiden. De eerste groep adviescolleges waar^-an we aan dc hand van 
een intei"(,tiew zo veel mogeUjk gegevens wilden hebben, moest aan twee criteria voldocn: 
deze colleges moesten 1) behoren tot de groep van 22 vastc adviescolleges en 2) adviseren 
over bdeidsterreinen die in verband staan met (onderdelen van) het minderhedenbeleid.* 
Alle elf colleges die we op basis van deze twee criteria benaderdcn, hebben meegewerkt. 
De tweede groep adviescolleges bestond uit vaste colleges wier adviezen naar ons idee 
weinig tot geen directe raakvlakken vertonen met het iTiinderhedenbdeid. Ook bij deze 
colleges is een inter\new afgenomen. Deze groep is toegevoegd om na te gaan of visies en 
praktijken ten aanzien van de participatie van etnische irdndcrheden verschillen van die 
van de eerste groep. De drie adviescolleges die we voor dit doel — wiUekeurig - hebben 
gekozen, verleenden alle hun medewerking. Dc overige adviescolleges, vast en tijdeUjk, 
hebben we een vragenformuUer toegestuurd. Van de vijftien adviescolleges die tot dezc 
groep behoorden, hebben acht een ingevuld vragenformuUer gcretourneerd, zeven hebben 
niet meegewerkt (zie tabel 3.1). 

" \'aste adviescolleges zijn te beschouwen als de pcrmanentc adviescolleges voor regering en 'i'weede 
Kamer. Daarnaast zijn er tijdelijke adviescolleges die in het leven worden geroepen wanneer speciaUstisch 
advies gevraagd wordt dat buiten het werkterrein van de vaste colleges valt. Om te voorkomen dat er 
opnieuw een woud aan adviesorganen ontstaat, moeten vakministers een duidelijke motivering geven voor 
de ins telling van een tijdelijk adviescollege. 
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Tabel 3.1 Landelijke adviescolleges die benaderd zijn maar geen gegevens hebben verstrekt 

adviescollege 

Nationals Raad voor Landbouwkundig onderzoek 
Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht 
Adviescommissie voor het Vennootschapsrecht 
Raad van Advies voor het Wetenschappeiijk 
Onderzoek in het kader van 
Ontwikkelingssamenwerking 
Raad voor Gezondheidsonderzoek 
Raad van deskundigen voor de Nationals 
Standaarden 
Raad voor het Landelijk Gebied 

reden van weigering 

beschouwt zich niet als strategische adviesraad 
beschouwt zich niet als strategische adviesraad 
beschouwt zich niet als strategische adviesraad 

geen reactie 
geen reactie 

geen reactie 
geen reactie 

De inter^tiews zijn gehouden met dc algemeen secretarissen van de adviescolleges. In onze 
optiek zijn zij te beschouwen als directeuren van de adviesraad in de organisatorischc 
betekenis van het woord en als zodanig goed op de hoogte van de gang van zaken rond 
benoemingsprocedures en andere organisatorischc aspecten van hun college. 

3.2 Het aandeel van etnische minderheden 

Tabel 3.2 geeft de huidige stand van zaken omtrent de participatie van etnische minder
heden in de landeUjke adviescolleges. De gegevens uit deze tabel geven aanleiding tot drie 
opmerkingen. 

Als we ons, ten eerste, beperken tot de elf personen van wie we zeker weten dat zij 
tot etnische minderheidsgroepen behoren, dan bUjkt dat zij 4 procent van het totale aantal 
leden (276 personen) uitmaken. Naast deze elf leden zijn er drie aUochtonc raadsleden van 
wie niet bekend is tot welke bevolkingsgroep zij horen. Als we hen ook 'meerekenen', dan 
stijgt het aandeel etnische raadsleden naar ruim 5 procent. 

Uitspraken over de evenredigheid van de gevonden percentages kunnen niet 
zonder meer gedaan worden. De bepaUng in de KadeiAvet aangaande positieve actie biedt 
in elk geval geen houvast, omdat daarmee geen uitspraak is gedaan over het aandeel etni
sche minderheden dat tot tevredenheid kan stemmen; er worden verder geen streefcijfers 
genoemd. We kunnen de gevonden percentages afzetten tegen het aandeel etnische 
minderheden in dc totale bevoUdng in Nederland. In paragraaf 1.2 is naar voren gekomen 
dat dit geldt voor 7,8 procent van dc bevolking. Zo bezien is er sprake van een onderver-
tegenwoordiging. Dc populatie 'leden van adviescoUeges' vormt echter geen afspiegeUng 
van de bevolking, omdat het om een gezelschap gaat van op bepaalde terreinen deskundig 
geachte personen (zie ook Meloen 1995: 2). Zij worden aangcsproken op deze deskundig
heid en hebben geen vertegenwoordigcnde functie, zoals dat bijvoorbedd wel het geval is 
voor leden van dc Tweede Kamer of gemeenteraden. We komen hier later nog op terug. 

Hoewd weinig gezegd kan worden over evenredigheid, is het w d mogeUjk om de 
gevonden percentages meer in perspectief te plaatsen door tc Idjken naar ontwikkeUngen 
in de tijd: hoe is dc huidige stand van zaken in vergeUjking met ecrdere periodes? O m de 
gegevens zo veel mogeUjk vergeUjkbaar te maken, beperken wc ons tot dc raden die zowcl 
door Mulock Houwer (1999) als door ons onderzocht zijn. Dit komt neer op een aantal 
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Tabel 3.2 De vertegenwoordiging van etnische minderheden en allochtonen in de landelijke 
adviescolleges^ (per maart 2000) 

adviescolleges totaal aantal leden 
(inclusief 
voorzitter) 

leden behorend tot 
een etnische 
minderheid^' 

aUochtone^ leden 
niet-behorend tot 
een etnische 
minderheid 

aUochtone 
leden 
afkomst 
onbekend 

gei'nten/iewde raden (raakvlakken met het minderhedenbeleid) 
Ondenwijsraad 
SER 
Registratiekamer 
WRR 
Kiesraad 
RMO 
VROM-raad 
Raad voor Cultuur 
Raad Openbaar Bestuur & 
Financiele Verhoudingen 
Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg 

^ 5 (-t- 2 vacatures) 
11 (33') 
13 
8 
7 
9 
19 
24 

11 

9 

2 (Antil. en Surin.) 
0 
2 (Antilliaans) 
1 (Surinaams) 
0 
1 (Indisch/Moluks) 
1 (Turks) 
1 (Surinaams) 

1 (Surinaams) 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
gei'nten/iewde raden (random gekozen) 

Adviesraad voor het 
Wetenschaps- en 
Technologiebeleid 
Adviescollege Internationale 
Vraagstukken 
Raad voor ruimtelijk, milieu-
en natuuronderzoek 

11 

9 

15 

0 

0 

0 

0 

1 (Hongaars) 

1 (Engels) 

0 

0 

0 

raden waarnaar vragenlijst is toegestuurd 
Commissie Grondrechten in 
het digitale tijdperk (tot 1 
juni 2000) 
Tijdelijk Adviescollege 
Sport, Tolerance en Fair 
Play (tot 1 juni 2000) 
Algemene Energie Raad 
Waddenadviesraad 
Raad voor Verkeer en 
Waterstaat 
Commissie bedreigde 
uitheemse dier- en 
plantensoorten 
Commissie van Advies 
Inzake Volkenrechtelijke 
Vraagstukken 
Staatscommissie voor het 
Internationaal Privaatrecht 
totaal 

0 

15 
10 
33 

11 

9 

12 

15 
276 

0 

2 (Surinaams) 
0 
0 

0 

0 

0 

1 
11 

1 (Deens) 

0 
1 (Hongaars) 
0 

0 

0 

0 

1 (Duits) 
5 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

3 

0 
3 

Bron: Secretariaten adviescolleges. 
^ In deze tabel is de Gezondheidsraad buiten beschouwing gelaten. Ten eerste omdat deze raad van zeer 

grote omvang is in vergelijking met de andere raden (180 leden!). Ten tweede, en dat is belangrijker, 
kon er slechts een zeer ruwe schatting gemaakt worden van het aantal leden uit etnische 
minderheidsgroepen. Als we deze gegevens in de tabel zouden verwerken, zou deze naar onze mening 
te vertekenend zijn, 

^ Zie voor een toelichting van het begrip 'etnische minderheden' paragraaf 1.2. 
^ Zie voor een toelichting van het begrip 'allochtoon' paragraaf 1.2. 
* Bij de SER zijn alleen de kroonleden meegerekend (zie ook noot 6). 
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van elf raden.^ Bovendien teUen we alleen de 'etnisch bekende' leden uit tabel 3.2 mee 
(kolom 3). Uitgaande van deze twee vooiAvaarden komt Mulock Houwer op een aandeel 
etnische raadsleden van 2,9 procent. Onze gegevens leveren een aandeel op van 5,1 
procent. Vc^or deze raden geldt dus dat de deelname van etnische minderheden lets is 
toegenomen. 

Ten tweede zijn de raadsleden uit etnische minderheidsgroepen niet gclijkcUjk over 
de verschillende categorieen adviescolleges verdedd. Zeven van de elf adviescolleges wier 
adviezen betrekking (kunnen) hebben op (onderdelen van) het minderhedenbeleid, heb
ben een of twee leden uit een etnische minderheidsgrocp in de gdederen. Van de overige 
adviescolleges heeft aUeen het TijdeUjk Adviescollege Sport, Tolerance en Fair Play etni
sche bestuursleden. Dit college is echter tijdeUjk ingesteld en advisccrt op het gebied van 
sport, een bdeidsterrein dat dichter bij het minderhedenbeleid staat dan de terreinen waar-
over dc andere tien coUeges adviseren. Deze bevindingen wijzen crop dat er een samen
hang bestaat tussen de bdeidsterreinen waarop adviescolleges opereren en dc deelname 
van etnische minderheden: adviescolleges waarvan aannemeUjk is dat zij op een of andere 
manier te maken krijgen met (onderdelen van) het minderhedenbeleid, bUjken zelf ook 
toegankcUjker tc zijn voor leden van etnische minderheidsgroepen dan adviescolleges die 
verder af lijken te staan van dit beleid. 

Ten derde betekent de huidige participatie van etnische minderheden in advies
colleges vooral de deelname van Surinamers en - in wat mindere mate - AntilUanen 
(respectieveUjk zcs cn drie personen). Er is een raadslid van Turkse en een van Indisch/ 
Molukse aflvomst. Volgens de verstrekte gegevens participeren geen leden van andere 
etnische minderheidsgroepen in het landeUjke adviesstelsel. Opvallend daarbij is dat de 
Marokkanen, als een van de vier grootste etnische minderheidsgroepen, eveneens ont-
breken. Lang niet alle etnische minderheidsgroepen blijken dus vertegenwoordigd in de 
adviescolleges. 

3.3 Benoemingsprocedures 

In deze paragraaf kijken we naar de algemene procedures die leiden tot de benoemingen 
voor dc adviescolleges. Eerst doorlopen we de route die kandidaat-leden aflcggcn alvorens 
zij worden voorgedragen voor het raadsUdmaatschap. Daarna gaan we in op eisen waaraan 
kandidaten moeten voldoen wUlen zij in aanmerking komen voor een plaats in een van de 
adviescolleges. 

In grote Ujnen verlopen de benoemingsprocedures van de diverse adviescolleges op 
vergeUjkbare wijze. Wanneer een adviescollege gevormd moet worden of zctels binnen 
coUeges vacant zijn, zorgt de verantwoordcUjke bewindspersoon (minister, staatssecretaris) 
voor een Ujst met kandidaten die via de Ministerraad ter goedkeuring aan de Koningin 
wordt voorgdegd. Zij benoemt de leden vervolgens bij KoninkUjk Besluit — vandaar dat 
leden van adviescolleges ook wel kroonleden worden genoemd. 

'•* Dezc elf rnden zijn de \X'RR, Raad voor het Openbare Bestuur, .Mgcmenc Energieraad, Onderwijsraad, 
Raad voor Cultuur, Adviesraad voor het Wetenschaps- en 'reclinologiebeleid, SI'lR, RMO, Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg, \'R()M-raad, Raad voor N'erkeer en Waterstaat. Alleen de Raad voor het 
Landelijk gebied valt hicrbuiten. Deze is wel onderzocht door Mulock Houwer, maar heeft niet 
meegewerkt aan ons onderzoek. 

25 



BewindsUeden spelen een bdangrijke rol in het samenstellen van de namenUjst. Niet alleen 
omdat zij met de uiteindeUjke voordracht moetcn komen, maar ook bepalen op welke 
wijze de kandidaat-leden gerekruteerd worden. De weg waarlangs dit verloopt verschilt 
per college. Zo laten enkele bewindslieden zich bijstaan door benoemings- of sdectie-
commissies. Dit wordt bijvoorbedd gedaan voor de Raad voor Cultuur, de Onderwijsraad 
en de RMO. Deze benoemingscommissies kunnen bestaan uit de voorzitter en de alge
meen secretaris van de (te vormen) adviesraad cn personen van buitenaf (externen). De 
leden van deze commissies gaan binnen hun netwerk op zoek naar geschikte kandidaten 
of maken een selectie uit kandidaten die zich aanmdden. DergeUjke commissies vormen 
echter een uitzondering. In de benoemingsprocedures van de meeste andere adviesraden 
legt de bewindspersoon het oor rechtstreeks te luisteren bij de voorzitter van de raad en 
de ambteUjkc top. Soms wordt ook navraag gedaan bij het secretariaat van dc raad. Ook 
hier Ugt de nadruk sterk op het netwerk van betrokkenen. Secretarissen merkcn hier onder 
andere over op: 

'De voorzitter praat bij het opstellen van het lijstje ccns met wat mensen in zijn of haar 
omgeving. Suggesties voor het lijstje kunnen komen van het stafbureau. De stafmcde-
werkers lezen de tijdschriften en houden zichzelf op dc hoogte. Bij mensen die nooit 
publiceren en zich nooit manifestercn, moet je er maar van uitgaan dat zij niet geschikt 
zijn of geen belangstelUng hebben voor onze raad.' 

Als wc nu icmand zouden zoeken, zouden we het gewoon via de tam-tam bekend 
maken.' 

'Ons netwerk is zo hecht dat het wel heel vreemd zou zijn als je deskundigen over het 
hoofd zou zien.' 

Individuele raadsleden hebben sinds dc invoering van de Kaderwet minder rechtstreekse 
im-locd gekregen op de benoemingsprocedure. Als zij niet door bewindspersonen zelf 
wc^rdcn geconsultccrd, kunnen zij alleen nog via de voorzitter enige invloed uitoefenen op 
de samenstdling van het college. 

Sinds de instclUng van de Kaderwet zijn adviescolleges die onder deze wet vallen 
ook verpUcht om een advertentie te zetten voor vrijgekomen raadszetcls. Dit blijkt echter 
geen populairc weivingsmethode te zijn vanwege het lage rendement. Zeker wanneer 
breed geadvertcerd wordt, bijvoorbedd in dc landelijke dagbladen, komen veel onbruik-
bare reacties binnen. Alle readies moeten behanddd worden, wat veel tijd kost, en de 
meeste soUicitantcn bUjkcn bovendien onvoldoende gekwaUficcerd. Drie secretarissen 
over de eiwaringcn met het wen>'en via advertcnties: 

'Hoewel de vacature openbaar wordt gemaakt, gaat in de praktijk de \ver\-ing toch voor
nameUjk via netwerken (...). De mensen die wij op het oog hebben, reageren toch niet op 
een advertentie. We hebben nog nooit iemand benoemd die op een advertentie heeft 
gereageerd.' 

'De soUicitatieprocedure is nu dus meer open. Zo kon het gebeuren dat voor de afge-
kjpen drie vacaturcs nveehonderdachtenncgentig aanmeldingen binnenkwamen. Ook van 
mensen die twinug en allochtoon waren en vermclddcn dat ze in een bandjc speelden.' 
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'We hebben grote advertcnties in verschillende bladen geplaatst. Daar kwamen zo'n 
driehonderd reaches op waar wij in het algemeen weinig aan hadden. We kregen bijvoor
bedd brieven van derdejaarsstudenten die op kamers woonden en vonden dat zij genoeg 
over huisvesting wisten. Dat was nou niet bepaald waar wij naar op zoek waren.' 

Vanwege deze ervaringen kiezen adviescolleges er momented voor om open solUcitatic-
rondes achterwege te laten, of in ieder geval low profile te adverteren (een paar regels in de 
Staatscourant). Dit onderstreept dat netwerken nog steeds een bdangrijk wervtingskanaal 
zijn voor menig adviesraad. 

De eisen waaraan leden voor elk coUege moeten voldocn zijn deskundigheid, maat
schappelijke betrokkenheid/visie op maatschappeUjke ontwikkeUngen en onafhankcUjke 
meningsvorming.'" Wat precies verstaan moet worden onder deskundigheid en maat
schappeUjke betrokkenheid Ujkt vooral een optdsom te zijn van wat betrokkenen bij 
benoemingsprocedures daaronder verstaan. Vaak wordt gekeken naar hoe ervaren en 
gezaghebbend personen zijn op een bepaald gebied: hebben zij bijvoorbedd veel gepubU-
ceerd en hoe lang zijn zij al bezig op het werkterrein van het adviescollege, in hoeverre 
mengen zij zich in het pubUekc debat en wat hebben zij daaraan toe te voegen? In praktijk 
draait het er veelal op uit dat veel kandidaat-leden betrokken worden uit de universitaire 
wereld. Het is daarom niet verwonderUjk dat in veel coUeges hoogleraren zitting hebben. 

Naast deze algemeen gddende eisen voor individuele leden zijn er voor ieder 
college ook specifieke criteria waaraan het college als geheel moet voldoen. Deze hebben 
vooral bctrcklting op de sainenstdUng van het college. Zo wordt gelet op voldoende 
spreiding van expertise binnen een beleidsvdd (Onderwijsraad), spreiding van (weten-
schappcUjke) discipUnes (WRR, Raad voor ruimteUjk, miUeu- en natuuronderzoek, SER, 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg), de verhouding tussen wetenschappeUjke en 
bestuurlijkc eiwaring (RMO), voldoende inbreng vanuit het bcdrijfsleven (Adviesraad voor 
het Wetenschaps- cn Technologiebeleid) of de poUtieke kleur van leden. De secretarissen 
er^^aren dat dc laatste tijd veel aandacht wordt besteed aan dc vertegenwoordiging van 
vrouwcn in de raden. Hier enkele citaten: 

'De verhouding man-vrouw weegt zwaar voor Binnenlandse Zaken omdat ze verant-
woordeUjk zijn voor de Kaderwet. Er wordt net zo lang gezocht tot een vrouw is gezocht 
die een beetje in het coUege past' 

'Als onze raad alleen uit mannen zou bestaan, dan zou dat moeiUjk verkoopbaar zijn.' 

'Binnenkort zullen er tien nieuwe leden benoemd worden, vijf leden worden herbe-
noemd. We hebben twee lijstjes, een voor mannen en een voor vrouwen. Vertegen
woordiging van vrouwen heeft dus een hoge prioriteit.' 

Het bUjkt dat de moeite die wordt gedaan om tegemoet te komen aan specifieke eisen 
omtrent de samensteUing van raden in hoge mate afhankeUjk is van de poUtieke druk die 
er achtcr wordt gezet. Hiermee doelen respondenten dan met name op de druk die wordt 
uitgeoefend door de veranUvoordeUjke bewindslieden. De aandacht voor evenredige 

'" De SIUI vormt hierop een uitzondering. Van de in totaal 33 leden vertegenwoordigen elf leden de 
weikgeversorganisaties en elf de werknemersorganisaties. Dezen kan men beschouwen als belangen-
behartigers voor hun achterban. 
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vertegenwoordiging van vrouwen is in dit geval iUustratief Secretarissen van drie verschil
lende colleges laten weten: 

'In de regel grijpt de irdnister niet in, maar deze ininister doet dat wel. Hij is bijvoorbeeld 
zelf een keer met een vrouw gekomen toen wij geen geschikte vrouw konden vinden.' 

'Als er een manneUjke kandidaat werd voorgedragen, dan wees de minister die opdracht 
af omdat ze per se vrouweUjke raadsleden wilde. Er is intensief gezocht binnen het inter
ne netwerk van het secretariaat, de raad en het departement, wat geresulteerd heeft in een 
Ujst namen van twintig a dertig vrouwen.' 

'Er bestaat vanuit de poUtiek een grote druk om meer vrouwen in de raad te benoemen. 
De minister heeft bijvoorbeeld een vacature vastgehouden totdat er een geschikte vrouw 
werd gevonden.' 

Het werken volgens een reseiweringssysteem staat momented ook op de agenda van de 
huidige Staatssecretaris voor Cultuur. Deze heeft opdracht gegeven om bij vacatures voor 
de Raad voor Cultuur een voorrangsbdeid te voeren voor jongeren en aUochtonen. 

Dat het pad naar evenredige vertegenwoordiging niet altijd ewer rozen gaat, laten 
de volgende uitspraken zien: 

'Politieke kleur en seksc spelen een belangrijker rol in de selectieprocedure dan de des
kundigheid. Vooral de combinatic van die twee is veixclend. Zo mis ik discipHnes in irdjn 
raad.' 

'De toenmaUge minister heeft er grote druk achter gezet dat vrouwen en leden van etni
sche minderheidsgroepen deel uit zouden maken van dc raad. Dat heeft de installatie van 
de nieuwe raad wel wat vertraagd omdat het niet eenvoudig bleek om ze tc vinden via de 
gcijkte kanalen.' 

Het weiwen van kandidaten uit 'nieuwe' groepen w^ordt niet als eenvoudig ciwaren. Deze 
omslag kan ook — in ieder geval tijdelijk — als contraproductief eiwarcn worden, bijvoor
beeld omdat het langer duurt voordat vacatures in adviescolleges opgevuld zijn en een 
college in deze zoekperiode slechts op gedecltclijke kracht kan werken. En zoals het eerste 
citaat laat zien, kan het streven naar evenredige vertegenwoordiging in het meest cxtreem 
doorgevoerdc scenario er zelfs toe leiden dat de eis van deskundigheid vcrdrongen wordt. 

3.4 Opvattingen over en inspanningen ten behoeve van participatie 

O m te bezien wat er is gedaan om het aandeel etnische iTiindcrheden in de adviescolleges 
te verhogen, kijken we eerst naar de wenseUjkhcid binnen colleges om meer leden van 
etnische minderheidsgroepen binnen te halen, daarna naar concrete inspanningen om een 
betere toegankcUjkheid te vei-wezenUjkcn. Ver\"olgens besteden we aandacht aan de haal-
baarheid om adviescoUeges etnisch diverscr tc maken. Ten slotte kijken we naar plannen 
cn suggesties ter verbetering van de benoemingsprocedures. 
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Vrijwel alle adviescoUeges zijn het erover eens dat het een goed streven is om een even
redige vertegenwoordiging te krijgen van etnische minderheden, niet aUeen in het alge
meen maar ook voor de eigen raad. Een regelmatig terugkomend argument hier\^oor is dat 
raden moeten meegaan met de maatschappelijke ontwikkeUngen. Als zij dat niet doen, 
zullen zij op den duur ver^^reemden van het etnische minderheidsded van de samenleving. 
Secretarissen verwoorden dat als volgt: 

'Ik dcnk dat allochtonen toch de wortels van hun eigen achtergrond altijd veel beter 
zullen verwoorden dan buitenstaanders.' 

'Onze raad wordt gckenmerkt door adviezen over vraagstukken die ook allochtonen 
aangaan. PersoonUjk dcnk ik dat het goed zou zijn als er wat dat betreft een vertegen
woordiging zou zijn, niet namens de allochtonen in Nederland, maar wel iemand van 
aUochtone afkomst, omdat je dan een afspiegeUng hebt van wat er maatschappeUjk in 
Nederland gcbcurt.' 

Een enkcUng spreekt geen oordeel uit over het genoemde streven. Het wordt gezien als 
een wens die van buitenaf geformuleerd is, als een streven waaiwoor de verantwoordcUjke 
bewindspersoon zich moet inzetten of als een streven dat binnen het beleid past. 

Vrijwel geUjktijdig met het positieve oordeel over evenredige vertegenwoordiging 
merkcn de woordvoerders op dat adviescolleges voor alles deskundigenraden zijn. Dit 
betekent dat dc deskundigheid van leden voorop moet bUjvcn staan, daaraan mag niet 
getornd worden. Het mag niet zo zijn dat die eis op gespannen voet komt te staan met het 
streven naar representativiteit. Enkele uitspraken van secretarissen iUustreren dit: 

'Priniair staat deskundigheid voorop. Dus de etnische afkomst van leden is hoogstens een 
bijkomend argument.' 

'We vinden het wenseUjk om meer allochtonen binnen onze raad te krijgen, maar voor 
ons moet deskundigheid vooropstaan.' 

'Geschiktheid is het primaire selectiepunt. Daarna wordt pas gekeken naar zaken als 
seksc, leeftijd, etnische afkomst of poUtieke voorkeur.' 

(3ok is cr hier cn daar wat vrees dat etnische raadsleden zich mogeUjk te betrokken tonen 
met de gemeenschap waaruit zij afkomstig zijn, waardoor de onafliankeUjke menings
vorming in gevaar kan komen. Een secretaris spreekt deze zorg expUciet uit: 

'AUochtone raadsleden moeten ook afstand kunnen nemen en onderwerpen naar een 
abstracter beleidsniveau kunnen tiUen.' 

Ondanks het feit dat vrijwel iedereen het een goede zaak vindt als meer personen uit 
etnische minderheidsgroepen participeren in de adviesraden, zijn er tot nu toe weinig 
concrete inspanningen gepleegd om dit ook te bevorderen. Vijftien van de 21 door ons 
onderzochte raden, dus meer dan tweederde, zegt niets in dit kader ondernomen te 
hebben. Hooguit wordt verwezen naar het openbaar maken van vacatures conform de 
Kaderwet en het organiseren van open sollicitatieproccdurcs waarin potentiele kandidaten 
uit (een van de) etnische minderheidsgroepen worden opgerocpen te reageren. Er worden 
verschillende oorzaken genoemd voor deze lage activiteit: 
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'Bij onze raad zal de wens tot meer etnische minderheden actueel kunnen worden als het 
in de wet geformuleerd zou zijn. Dan zouden wij zeker actievcr gaan zoeken.' 

'Wij hebben geen specifieke inspanningen verricht om allochtonen te wer^^en. Het is ook 
geen criterium bij de wer\'ing van kandidaten.' 

'Het voornemen om meer allochtonen in het adviescollege te krijgen zou als criterium 
mee moeten wegen, maar het is wel de formele vcrantwoordeUjkheid van de minister en 
het kabinet.' 

'Ik heb wel het idee dat het voor de vorige bewindslieden, die de huidige raads- en 
commissieleden moesten voordragen, niet zo'n item was. Misschien is er wel op gelet, 
maar men heeft zich er niet buitengewoon voor ingcspannen.' 

Deze citaten laten zien dat het wciwen van etnische kandidaten bij veel colleges geen issue 
is. Verwezen wordt naar de wet die op dit punt te vrijbUjvend is geformuleerd, maar ook 
naar bcwindsUcden die dit niet als aparte opdracht hebben gegeven. 

Dit laatste bUjkt een bdangrijke factor te zijn als men bedenkt dat daar waar w d 
concrete inspanningen gdeverd zijn om etnische kandidaten te wTiwen, het juist dc 
bewindsUedcn zijn geweest die zich hiciwoor sterk hebben gemaakt. De VROM-raad heeft 
hierdoor een headhunters-hu.T(t2.u in de arm genomen dat gespeciaUseerd is in vrouweUjk en 
allochtoon/etnisch personeel. Bij de Raad Openbaar Bestuur & Financiele Verhoudingen 
is gezocht in de vorm van een soort 'wie is wie in allochtoon Nederland' cn bij de Onder
wijsraad is voor het takenpakket interculturecl ondei-wijs bewust gezocht naar iemand 
afkomstig uit een van de etnische minderheidsgroepen. Op cultuurgebied is naast de 
expUciete wens van de staatssecretaris om meer jongeren en allochtonen te wciwen 
inmiddcls het project ATANA gestart waarin allochtonen opgdeid worden voor bestuurs-
werk in dc cultuursector. Het Ministerie van OC&W verleent zijn medewerking hieraan. 

Het leveren van concrete inspanningen is ovcrigens geen noodzakeUjke voor-
waardc om meer etnische raadsleden binnen het adviescollege te krijgen. De Registratie
kamer, die twee leden uit etnische minderheidsgroepen heeft, heeft hier in ieder geval niets 
extra's voor gedaan. Hetzelfde geldt voor dc WRR. BUjkbaar is er in deze gevallen sprake 
geweest van een natuurlijk verlopen proces. 

De meeste adviesccjUcges geven te kennen dat het in de huidige situatie geen haalbare 
kaart lijkt om meer etnische leden in de raad te krijgen. Voor dc meeste secretarissen die 
dit standpunt dden is de huidige geringe deelname van etnische minderheden vooral een 
kwestie van gebrek aan deskundigheid. Dc volgende uitspraken iUustreren dit: 

'Het voornemen om het aandeel etnische minderheden te verhogen is moeiUjk te reaU-
seren vanwege de deskundigheidscriteria.' 

'AfspiegeUng is een goed streven maar als je dat gaat invuUen, loop je wel tegen een aantal 
problcmen op, bijvoorbeeld daar waar om specifieke deskundigheid wordt gevraagd. Als 
je dan bij dc samensteUing met harde eisen, harde minima, zou werken, denk ik dat je niet 
vcrstanclig bezig bent. Die bepaalde deskundigheid is cr, dcnk ik, niet.' 

'Je kunt er geen beleid op voeren. Het is heel toevalUg als je een allochtoon kandidaat-Ud 
tegen het Ujf loopt. (...) Het blijft erg moeiUjk. Wij werven bij de universitciten en je bent 
dus afliankeUjk van het aanbod aldaar. En hoeveel aUochtone hoogleraren zijn er?' 
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'Het hangt samen met de functies die de mensen die in de raad zitten bekleden. Daar 
participeren ook minder vrouwen en allochtonen. En omdat het daar een afspiegeUng van 
is (...). Je selecteert mensen met een bepaalde achtergrond en dan is het heel moeilijk om 
een evenredige vertegenwoordiging van de bevolking van heel Nederland te bereiken.' 

'Nou, die haalbaarheid kan nog behoorUjk tegenvaUen. (...) We hebben toch vooral te 
maken met speciaUsten in het vak, en daar moet dan toevallig een allochtoon tussen 
zitten.' 

Uit deze uitspraken maken we op dat voor vacatures in de adviescoUeges geput wordt uit 
een pool van kandidaten waarvan etnische minderheden nog weinig deel uitmaken. Kan
didaten worden bijvoorbeeld veel gezocht in de toplaag van de universitciten, die nog 
altijd gedomineerd wordt door 'witte mannen'. Etnische minderheden maken, met andere 
woorden, nog onvoldoende deel uit van 'het neUverk'. En als zij dat al wel doen, steekt er 
weer een ander probleem de kop op. De volgende secretaris Ucht toe: 

'De groep aUochtonen waaruit we kunnen rekruteren is niet zo groot. En als ze geschikte 
kandidaten zijn, wil iedereen ze hebben. Ik ken hele goede, maar die zijn al over\'raagd.' 

Woordvoerders van enkele adviescoUeges laten echter weten dat waar een wil is, ook een 
weg is te vinden. Als de politieke druk maar groot genoeg is, blijken er mogeUjkheden te 
zijn waar van tevorcn niet aan is gedacht. Inspanningen in het kader van een evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwcn worden hier als voorbedd genoemd: 

'De perscKjnUjke betrokkenheid en druk van ministers en voorzitters zijn erg belangrijk. 
Zoals de inspanningen van de vorige minister hebben laten zien, bUjkt cr door deze druk 
wel het een en ander mogelijk.' 

'De druk moet heel groot zijn. (...) De pool met kandidaten uit een specifieke groep bUjkt 
altijd groter te zijn als de poUtieke druk groot is.' 

Hoewel er op enkele gevallen na weinig concrete inspanningen gdeverd worden om meer 
etnische leden de raad binnen te halen, laten de meeste secretarissen wel weten plannen en 
suggesties te hebben om de situatie te verbeteren. Als bdangrijke basisvoorwaarde wordt 
gewezen op het al eerder genoemde verhogen van de poUtieke druk. Andere mogeUjk
heden met een katalyserende werking Uggen in de sfeer van wet- en regelgeving. Twee 
secretarissen doen als suggestie: 

'Als verhogen van het aandeel etnische minderheden een specifiek doel is, dan moet je 
dat gewoon in de wet vastleggen en quota gaan noemen. Daar kun je mensen op 
afrekenen. De huidige formulering in de wet is wat dat betreft dan te vrijbUjvend.' 

'Je zou kunnen denken aan sancties indien colleges zich niet aan hun inspannings-
verplichtingen houden, maar dit middel gaat wel een beetje ver.' 

In praktische zin worden uiteenlopende voorstcUen gedaan. Sommigen stellen voor om 
gerichter te zoeken door andere zoekkanalen aan te boren, bijvoorbeeld door sleutel-
figuren te benadercn (Tweede-Kamerleden van aUochtone afkomst) en gerichter te 
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adverteren. Ook kunnen potentiele kandidaten uit etnische groepen actievcr benaderd 
worden door ze te wijzen op vrijkomende plekken en kunnen adviescolleges zelf wat meer 
doen aan hun naamsbekendheid, zodat ook onder etnische minderheidsgroepen bekend 
wordt wat hun werkzaamheden zijn. Een andere mogeUjkheid is de lat voor deskundig
heid wat lager te leggen en niet meer te verlangen dat de beste kandidaat wordt 
aangenomen, maar dat een voldoende mate aan expertise volstaat om raadsUd te worden. 
Ook wordt gedacht aan het aanleggen van een databank van allochtone/etnische deskun
digen — zoals Binnenlandse Zaken al heeft gedaan voor vrouweUjke deskundigen - of het 
inschakden van gespeciaUseerde bureaus - zoals is gedaan door de VROM-raad. In de 
voorstcUen wordt regelmatig verwezen naar de werkzaamheden van de TECENA, een 
tijdeUjk ingestelde commissie die zich bezighoudt met cn zich inzct voor een evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in dc adviescolleges. 

3.5 Ondersteunende commissies en secretariaten 

AdviescoUeges opereren niet geheel zclfstandig. Adviezen die in de coUcgevergaderingen 
besproken cn — uiteindeUjk — goedgekeurd worden, worden regelmatig voorbercid in com
missies. Naast leden uit bet adviescollege hebben ook externen daar zitting in. Vaak zijn 
dit personen die gespeciaUseerd zijn op een bepaald deel- of vakgebied. De adviescolleges 
worden verder ondersteund door secretariaten, die naast inhoudeUjke ook organisato
rischc taken uitA'oercn. In deze paragraaf gaan wc in op dc deelname van etnische minder
heden in de ondersteunende comirdssies en secretariaten. 

Omdat het aantal eisen dat aan commissieleden gesteld wordt beperkter is dan bij 
kandidaten \'oor adviescolleges, is het voor te stellen dat etnische minderheden minder 
drcmpds ondeiwinden om tot deze regionen door te dringen en om zo op langere termijn 
deel uit te gaan maken van de pool van kandidaten voor een zetcl in adviescolleges. Het is 
helaas niet mogelijk gebleken om precies vast te stellen hoe groot het aandeel etnische 
minderheden is in de ondersteunende commissies. Ten eerste kan het aantal commissies 
dat adviescolleges bij staat varieren. Zo heeft dc SER enkele zware commissies met een min 
of meer vast karakter, tciAvijl andere commissies tijdelijk zijn ingesteld. Ten tweede kan de 
grootte van cc^mmissies verschillen. Zo beschikt de Gezondheidsraad over 30 tot 40 com
missies die in grootte varieren van nvaalf tor vijftien leden. Ten slotte zijn van slechts vijf 
adviescolleges gegevens over commissies bekend. 

Uit dc beschikbare gegevens komt het beeld naar voren van een lage participatie 
van etnische minderheden. Zo hebben de Gezondheidsraad en Onderwijsraad (veertien 
commissieleden) geen etnische leden in de ondersteunende commissies. De Adviesraad 
Internationale Vraagstukken en de Raad voor Cultuur hcrbergen aUebei drie etnische 
commissieleden, maar het totale aantal commissieleden is daarcntcgen groot (de eerste 
heeft 49 leden, dc tweede 24 commissies van drie tot elf leden). \^an de vele commissies 
en werkgroepen die de SER rijk is, is van een werkgroep (die zich bezighoudt met een 
advies over de arbeidsmarkt en etnische minderheden) bekend dat twee werknemers
organisaties ieder een Ud van etnische aflvomst naar deze werkgroep hebben afgevaardigd. 
Deze uitkomsten vormen een indicatie dat de ondersteunende commissies voor etnische 
minderheden weinig toegankeUjk zijn. 
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Naast gegevens over de ondersteunende commissies zijn er van zeventien advies
colleges ook gegevens verzamdd over de secretariaten. In totaal hebben deze secretariaten 
circa 240 medewcrkers, van wie er twaalf van aUochtone afkomst zijn. Vier van hen beho
ren niet tot een etnische minderheid (het betreft een Duitse, een Chinese en nvee Indische 
medewerkers). Vijf van de overige acht medewcrkers maken geen deel uit van de weten
schappeUjke staf, maar verrichten ondersteunende secretaricle werkzaamheden. Op dit 
terrcin is de participatie van etnische minderheden dus laag te noemen. Vooral het geringe 
aandeel in de wetenschappeUjke staf kan van invloed zijn op het aandeel etnische minder
heden in de adviesraden. Stafmedewerkers worden immers regelmatig gepolst bij de zoek
tocht naar kandidaten voor opengevallen plaatsen in adviescolleges. 

3.6 Conclusies 

Wc kunnen dc belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk als volgt samenvatten: 

• \^an elf van de in totaal 276 leden van adviescolleges is bekend dat zij tot etnische 
minderheidsgroepen behoren, wat neerkomt op 4 procent. Naast deze elf leden 
zijn er drie aUochtone raadsleden van wic niet bekend is tot welke bevolkingsgroep 
zij horen. Als we hen ook 'meerekenen', stijgt het aandeel etnische raadsleden naar 
ruim 5 procent. 

• Uitspraken over de evenredigheid van de gevonden percentages kunnen niet 
zonder meer gedaan worden. De bepaUng in de Kaderwet aangaande positieve 
actie biedt in elk geval geen houvast: er worden geen streefcijfers genoemd. Als we 
de gevonden percentages afzetten tegen het aandeel etnische minderheden in de 
totale bevolking in Nederland, is er sprake van een onevenredige vertegenwoor
diging. Echter, de populatie 'leden van adviescoUeges' vormt geen afspiegeUng van 
dc bevoUdng omdat het gaat om een gezelschap van op bepaalde terreinen deskun
dig geachte personen. 

• In dc loop van de tijd is het aandeel etnische bestuursleden in adviescolleges toege
nomen. Wanneer we onze gegevens zo veel mogeUjk matchen met data van eerder 
onderzoek (Mulock Houwer 1999), dan bUjkt dat het aandeel etnische raadsleden 
in dc adviescolleges die in beide onderzoeken betrokken zijn, is toegenomen van 
2,9 procent naar 5,1 procent. 

• Raadsleden uit etnische minderheidsgroepen zijn niet geUjk over de verschiUende 
categorieen adviescolleges verdedd. Adviescolleges die op de een of andere manier 
te maken hebben met (onderdelen van) het minderhedenbeleid, Ujken voor leden 
van etnische minderheidsgroepen toegankcUjker te zijn dan adviescolleges die 
verder af Ujken te staan van dit beleid. 

• Etnische raadsleden zijn in de meeste gevallen van Surinaamse en — in wat mindere 
mate - AntilUaanse afkomst. Het is opvallend dat Marokkanen, die een van de vier 
grootste etnische minderheidsgroepen vormen, niet zijn terug te vinden in de 
adviescolleges. 

• Ondanks de wetteUjke pUcht tot een open solUcitaticronde voor adviescolleges die 
onder de Kadei^wct vallen, verloopt de weiwing van kandidaat-leden voor deze 
colleges nog in hoge mate via het netwerk van degencn die bij de benocmings-
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procedure betrokken zijn. Dit zijn in de eerste plaats de bewindsUedcn en vervol
gens degenen die zij bij dit proces betrekken. 

• Etnische minderheden maken nog nauwelijks deel uit van deze netwerken. Deze 
mismatch is een van de redenen waarom zij niet in aUe colleges vertegenwoordigd 
zijn. 

• De beperkte participatie van etnische minderheidsgroepen wordt voor een belang
rijk deel toegeschreven aan het geringe aantal deskundigen binnen deze groepen. 
Het aanbod is klein en degenen die wel in aanmerking komen voor een zetel in een 
adviescollege zijn vaak ovcr\'raagd en derhalvc niet beschikbaar. 

• Hoewel participatie van etnische minderheden in adviescoUeges van belang wordt 
geacht, is dit onderwerp voor verrewcg dc meeste adviescolleges nog nauweUjks 
een issue. Er zijn bijgevolg weinig tot geen concrete inspanningen gdeverd en 
plannen gemaakt om de participatie van deze groepen te bevorderen. 

• Er wordt nauwelijks poUtieke druk (door bewindsUedcn) uitgeoefend om de parti
cipatie van etnische minderheden te bevorderen, dit in tegenstdUng tot de deel
name van vrouwen. Daar waar deze druk wel aanwezig is, bijvoorbedd om 'anders 
te wciwen', blijken er mogeUjkheden te zijn. Zo bUjken groepen waaruit eerst niet 
specifiek gerekruteerd werd (zoals vrouwen en etnische minderheden) 66k geschik
te kandidaten te hcrbergen. 

• De deelname van etnische minderheden in de ondersteunende commissies eii 
secretariaten is zeer gering. Uitgaande van cooptatie binnen het eigen etnische 
netwerk kunnen deze organen dus slechts in beperkte mate gebruikt worden als 
altcrnatievc route naar het Udmaatschap van een adviescollege. 
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4 ETNISCHE MINDERHEDEN IN GEMEENTELIJKE 
OVERLEGSTRUCTUREN 

In het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan de deelname van etnische minder
heden in dc landeUjke adviescoUeges. Hoe staat het met de participatie van etnische 
minderheden op een ander bestuursniveau, nameUjk dat van gemeenten? In hoeverre 
maken zij deel uit van dc overlegstructuren die gemeenten gebruiken om lokale actoren te 
betrekken bij het beleidsproces? In dit hoofdstuk gaan wc op deze vragen in voor de 
gemeenten Eindhoven, Zaanstad, Amsterdam en Rotterdam." 

Onder participatie verstaan we in dit hoofdstuk de deelname van etnische minder
heden in besturen van organen, instelUngen en organisaties die gemeenten als belangrijkste 
gesprekspartners beschouwen. Gemeenten kunnen overleg en inspraak geformaUscerd 
hebben in adviesraden en bestuurlijkc overleggen, maar dat hoeft niet altijd het geval te 
zijn. Daarover straks meer. We wijzen crop dat het ons in dit onderzoek te doen is om de 
algemene vormen van advies en overleg, oftewel die vormen die in principe voor alle 
bevolkingsgroepen toegankeUjk zijn. Hieraan kan ook deel genomen worden door catego
riale organen of instellingen zoals minderhddsadviesorganen of migrantenorganisaties. 
Specifieke overlegvormen die speciaal zijn ingesteld voor etnische minderheden zoals 
(iDCStuurUjkc) overleggen met migrantenorganisaties of adviesraden minderheden laten we 
zo veel mogeUjk buiten beschouwing. 

Advies en overleg vinden plaats op alle mogeUjke maatschappeUjke terreinen. We 
beperken ons in dit hoofdstuk tot de bdeidsterreinen welzijn, onderwijs en huisvesting. 
De keuze is gemaakt omdat eerder onderzoek doet vermocden dat op diverse bdeids
terreinen de aandacht voor etnisch minderheden kan verschiUen (Wolff et al. 1999). De 
mate waarin etnische minderheden betrokken worden bij advisering en overleg kan hier 
een indicatie voor zijn. Onze inschatting is dat de participatie bij welzijn en onderwijs 
hoger zullen Uggen dan bij huisvesting. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 4.1 bevat het methodische deel. 
Daarin wordt aangeduid hoe de onderzoekspopulatic is opgebouwd en welke wijze van 
dataverzameUng we hebben toegepast. De paragrafen 4.2 tot en met 4.5 gaan over de 
participatie in de vier door ons onderzochte gemeenten. In deze paragrafen kijken we 
eerst naar de lokale bevolkingssamenstdUng. Voor de indeUng naar diverse bevolkings
groepen maken we gebruik van de gegevens zoals verstrekt door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Dit betekent dat groepen worden ingededd op basis van de nieuwe 
CBS-definitie van allochtoon (zie ook paragraaf 1.2).'2 We hebben hiervoor gekozen 
vanwege het argument van uniformiteit: om vergcUjkende uitspraken te kunnen doen, 
moeten gegevens waarop deze uitspraken gebaseerd zijn ook zo veel mogeUjk met elkaar 
te vergeUjken zijn. Na de bevolkingssamenstdUng komen per bdeidsterrein de volgende 
onderdelen aan de orde: 

" Zie voor een toelichting op deze keuze hoofdstuk 1. 
'- De (~BS-definitie van allochtoon luidt: 'Een allochtoon is een persoon van wie ten minste een ouder in 
het buitenland is geboren. ' Is een persoon zelf ook in het buitenland geboren, dan bchoort deze tot de 
eerste generatie, anders tot de tweede. Als de ouders een verschillend geboorteland hebben, dan krijgt het 
geboorteland van de moedcr voorrang, behalve als dit Nederland is. Dan krijgt het geboorteland van de 
vader voorrang. 
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• de overleg- en inspraakstructuren waar de gemeente gebruik van maakt; 

• de feiteUjke deelname van etnisch minderheden binnen deze structuren; 

• dc werwings- en benoemingsprocedure voor vacante besmurszctds; 

• de eisen waaraan kandidaten moeten voldoen; 

• de concrete inspanningen die verricht zijn en zuUen worden om (meer) etnische 
minderheden in het bestuur te krijgen; 

• de eventudc verbeteringen in de benoemingsprocedures om (meer) etnische 
minderheden in het bestuur te krijgen. 

De paragrafen worden tdkens afgesloten met een totaaloverzicht. In slotparagraaf 4.6 
worden conclusies getrokken. 

4.1 Methode van onderzoek 

O m de participatie van etnische minderheden in besturen te achterhalen, moet in de eerste 
plaats per bdeidsterrein zicht verkregen worden op de lokale advies- en overlegstructuren. 
Hieiwoor hebben we bcleidsmedcwcrkers en andere ambtenaren benaderd met de vraag 
op wclke manier de gemeente inspraak en overleg op de voor ons rclcvantc drie bdeids
terreinen heeft geregeld. \^ciwolgcns is gevraagd welke organisaties, instellingen cn instan
ties declncmen aan deze inspraak- en overlegstructuren, met andere woorden: wie de 
belangrijkste gesprekspartners voor de gemeente zijn. 

Op basis van dezc informatie hebben we contact gezocht met deze gesprekspart
ners cn hun verzocht mee te doen aan het onderzoek. \^oor het verzamden van gegevens 
hebben we gebruikgemaakt van drie vragenformuUeren, afliankeUjk van het aantal organi
saties dat we per bdeidsterrein moesten benadercn (zie voor de vragenformuUeren bijlage 
3A, 3B en 3C). Wanneer met weinig actoren gesproken hoefdc tc worden, bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers ^-an een of twee organisaties, hantcerden we het nicest uitgebreide 
vragenformuUer. Als met meer actoren gesproken diende te worden, maakten we gebruik 
van ecu afgeslankte vorm van dit vragenformuUer. Dc vragen van deze t\vee vragenformu
Ueren werden tclefonischc afgenomen. Tot slot hebben wc ook een enquete rondgestuurd 
indien het aantal actoren te groot was om apart te inteniewen. Het vragenformuUer voor 
de enquete is het minst uitgebreid en bevat een aantal kernvragcn. Wc hebben dit enquete-
formuUer bewust kort gehouden om de drempel voor medewerking zo laag mogeUjk te 
houden. Strikte regels hebben we ovcrigens niet opgestdd voor de besUssing bij hoeveel 
actoren we welk vragenformuUer zouden gebruiken. Dit was bijvoorbeeld ook afliankeUjk 
van de tijd die de respondent beschikbaar had en de tijd die voor het onderzoek restte. Als 
-^-uistrcgcl hebben we gehanteerd: een tot drie actoren: lange tclefonische inter\tiews; vier 
tot zes actoren: korte tclefonischc inter%tiews; zeven actoren of meer: enqueteformuUer. 

De (tclefonische) inteiwiews zijn gehouden met personen die zicht hebben op de 
benoemingsprocedures voor vacante bestuursfuncties. \'eelal waren dit voorzitters of 
secretarissen van de besturen of de directeuren van de onderzochte organisaties. 

In alle gemeenten zijn data verzamdd. Een overzicht hieiwan wordt gegeven in tabel 4.1. 
Per gemeente zijn voor sommige bdeidsterreinen gegevens verkregen van alle door de 
ambtenaren genoemde organisaties en instelUngen, voor andere bdeidsterreinen is dat ten 
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dele gelukt. Voor twee gevaUen hebben we geen data kunnen verzamden. In Rotterdam is 

het wdzijnsvcld voUedig gcdecentraUsecrd naar de dedgemeenten, zodat er geen gesprek-

ken mogelijk waren op gemeenteUjk niveau. In Amsterdam hebben we geen zicht kunnen 

krijgen op de overlegstructuren op onderwijsgebied. Hoewel ambtenaren ons meerdere 

malen toezegden een Ujst toe te sturen met de belangrijkste onderwijskoepels in deze 

gemeente, hebben we deze Ujst niet ontvangen. 

Tabel 4.1 Overzicht aantal meewerkende besturen 

gemeente 
Eindhoven 

Zaanstad 

Amsterdam 

Rotterdam 

welzijn 
benaderde besturen: 10 
meewerkende besturen: 6 
dataverzameUng: enquete 

benaderde besturen: 1 
meew/erkende besturen: 1 
dataverzameUng: telefonisch 
interview 
benaderde besturen: 1 
meewerkende besturen: 1 
dataverzameUng: telefonisch 
interview 
benaderde besturen: 0 
meewerkende besturen: 0 
dataverzameUng: n.v.t. 

onderwijs 
benaderde besturen: 18 
meewerkende besturen: 8 
dataverzameUng: enquete 

benaderde besturen: 5 
meewerkende besturen: 5 
dataverzameUng: telefonisch 
interview 
benaderde besturen: 0 
meewerkende besturen: 0 
dataverzameUng: n.v.t. 

benaderde besturen: 14 
meewerkende besturen: 8 
dataverzameUng: telefonisch 
interview 

huisvesting 
benaderde besturen: 2 
meewerkende besturen: 2 
dataverzameUng: telefonisch 
interview 
benaderde besturen: 15 
meewerkende besturen: 10 
dataverzameUng: telefonisch 
interview 
benaderde besturen: 3 
meewerkende besturen: 3 
dataverzameUng: telefonisch 
interview 
benaderde besturen: 1 
meewerkende besturen: 1 
dataverzameUng: telefonisch 
interview 

4.2 Eindhoven 

In Eindhoven kan bijna 12 procent van de bevolking tot dc groep 'AUochtonen uit niet-

westerse landen' gerckend worden. Turken vormen de grootste aUochtone gemeenschap, 

op de voet gevolgd door de groep overige allochtonen uit nict-westerse landen die niet tot 

de grootste etnische minderheidsgroepen behoren. De Surinaamse en Marokkaansc 

gemeenschappen maken ieder nog geen 2 procent uit van de Eindhovense bevolking. 

Eindhoven kent enige concentratievorming binnen haar stadsgrenzen. De wijkcn Woensel 

en Tongdre staan plaatseUjk bekend als de 'Turkse wijkcn'. 

Tabel 4.2 De bevolkingssamenstelling in Eindhoven naar etniciteit, per 1 januari 1999 

bevolking 

totale bevolking (199.679 inwoners) 
allochtonen* uit niet-westerse landen 
van wie: 
Turken 
Marokkanen 
Antillianen/Arubanen 
Surinamers 
overige niet-westerse landen 

percentage 

100,0 
11,7 

3,8 
1,9 
0,9 
1,7 
3,4 
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Welzijn 

Dc Eindhovense gemeente heeft inspraak en overleg met vertegenwoordigers uit het 
wdzijnsvcld geregeld op het niveau van de afzonderUjke organisaties. Twee van deze 
organisaties zijn (Turkse) migrantenorganisaties.'^ 

Tabel 4.3 Aantal etnische bestuursleden binnen het Eindhovense welzijnsveld 

welzijnsorganisatie 

Stichting Dynamo 
Korein Kinderopvang 
Stichting Welzijn Ouderen 
Eindhoven 
Stichting Dienstverlening 
Welzijnswerk 
Stichting School en Arbeid 
Eindhovense Turkse Vrouwen 
Vereniging ETKB 
totaal 

aantal bestuursleden 

3 
3 

8 

6 
5 

5 
30 

v.w. behorend tot een 
etnische minderheid 

0 
0 

0 

0 
3 (Turks) 

5 (Turks) 
8 

Tabel 4.3 laat zien dat van de zes onderzochte welzijnsorganisaties bijna een derde van het 
totale aantal bestuursleden tot een etnische minderheid (de Turkse) behoort. De twee 
organisaties waar deze bestuursleden te vinden zijn, zijn echter geen algemene organisa
ties. Zij richten zich vooral op etnische minderheden en zijn aldus te beschouwen als 
migrantenorganisaties. Als we ons beperken tot de vier andere organisaties, die alle alge
meen zijn, dan bUjft de teller voor het aantal etnische bestuursleden op nul staan. 

De weiwing voor en benoeming van nieuwe bestuursleden vindt bij alle zes orga
nisaties plaats via gesloten circuits, zoals voordrachten door interne raden of aangesloten 
organisaties, cooptatie (het weiwen van bestuursleden binnen de eigen gdederen) en het 
mobiliseren van netwerken. Geen van de organisaties rckruteert via een open solUcitatic-
procedure, zoals via het plaatsen van bckendmakingen/advertenties in (lokale) pers en 
media. 

De aan kandidaat-bestuursleden gestclde eisen van de meeste organisaties hebben 
vooral betrekking op bestuurUjke kwaUteiten. Al naar gclang de te ver^mllen functie is het 
gewenst dat kandidaten verstand hebben van zaken als het voeren van het voorzitter-, 
secretaris- of penningmeesterschap. Daarnaast kan van kandidaten verlangd worden dat 
zij over specifieke kwaUteiten beschikken, zoals inzicht in juridische, bcdrijfseconomische, 
financiele, organisatorischc of personedszaken. Een andere eis waaraan zij volgens een 
meerderhcid van dc organisaties moeten voldoen is affiniteit met de doelgroep. Kandida
ten moeten kunnen aantonen dat zij zich betrokken voelen bij en zich ook willen inzetten 
voor de doelgroep. Deskundigheid op het vakgebied speelt bij dc helft van de welzijns
organisaties een rol. 

Vooral de twee migrantenorganisaties hebben concrete inspanningen verricht om 
etnische minderheden in het bestuur te krijgen. Zij onderhouden daartoe contacten met 
migrantengemeenschappen en ontplooien ook activiteiten voor het opleidcn van kader. 

' ' Op het moment dat wij de data voor dit onderzoek verzamelden, waren er nog geen overkoepelende 
welzijnsorganisaties. Het welzijnsveld in Eindhoven onderging wel een reorganisatie, met de bcdocling tot 
een bundeling van organisaties en werk\-elden te komen. 
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o p een organisatie na, die contacten heeft onderhouden met individuele aUochtone 
bewoners en migrantenorganisaties, hebben geen van de algemene organisaties specifieke 
inspanningen verricht om het bestuur etnisch diverscr te maken. 

Eenzdfde beeld zien we bij plannen die op stapel staan. De migrantenorganisaties 
willen meer concrete projecten ontwikkclen in het kader van bestuurswerk en meer 
samenwerking tot stand brengen tussen de instelUngen. Dc algemene instelUngen zeggen 
geen plannen te hebben om (meer) etnische bestuursleden binnen te halen. Voornaamste 
reden daaiwoor is de reorganisatie van het welzijnsveld in Eindhoven. Nog onbekend is 
hoe deze reorganisaties voor de bestaande organisaties zullen uitpakken. Het is dus ook 
niet bekend hoe benoemingsprocedures van toekomstige bestuursleden vastgclegd zullen 
worden. 

Die reorganisatie wordt ook als reden aangevoerd voor het niet aangeven van 
mogeUjke verbeteringen in de huidige procedures om meer aUochtone kandidaten te 
wer\^en. Een organisatie meldt daarnaast verbeteringen niet nodig te vinden omdat afspie
geUng geen uitgesproken doel is. Het zijn, alweer, de migrantenorganisaties die aangeven 
wat er beter kan in de huidige benoemingsprocedures. Zij noemen meer training en 
schoUng, het belonen van organisaties bij het aansteUen van etnische bestuursleden cn, 
evenals een van de algemene organisaties, het gerichter wciwen via zdforganisaties en 
(aUochtone) media. 

Onderwijs 

Evenals in het welzijnsveld is er geen adviesraad voor het onderwijs, noch structured 
overleg met koepels van scholen; de gemeente voert overleg met de afzonderUjke school
besturen. Ambtenaren van de sector Onderwijs en Educatie geven aan dat er in Eindho
ven achttien schoolbesturen zijn, waaiwan er acht aan ons onderzoek hebben meegewerkt. 
Tabel 4.4 toonr dat deze acht onderwijsinstelUngen in totaal 57 bestuursleden tellen. Geen 
van de bestuursleden behoort tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid. 

Vrijwel alle schoolbesturen komen aan hun bestuursleden via rekrutering in eigen 
kring. Kandidaten worden gezocht binnen het eigen netwerk, al dan niet via cooptatie, of 
worden benoemd op voordracht van interne organen als de ouderraad. Een bestuur geeft 
aan ook gebruik te maken van een open solUcitatieprocedure. 

De eis waaraan kandidaten volgens de meeste schoolbesturen moeten voldoen is 
het beschikken over bestuurUjke kwaUteiten. Ook affiniteit met de doelgroep (het onder-
schrijven van de grondslag van de school) en het hebben van een kind op school worden 
genoemd. Twee schoolbesturen zeggen expUciet dat deskundigheid van het onderwijsvdd 
gewenst is. 

Verrewcg de meeste onderwijsinstelUngen hebben geen inspanningen verricht en 
ook geen plannen gemaakt om etnische minderheden in het bestuur te krijgen. Ook zien 
deze instelUngen geen reden om voor een dergeUjke doelstelUng verbeteringen aan te 
brengen in de benoemingsprocedures, of zoals een van de besturen het verwoordt: 'In 
onze procedure maken wij geen verschil naar herkomst van de kandidaten.' 
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Tabel 4.4 Aantal etnische bestuursleden binnen het Eindhovense onderwijsveld 

onderwijsinstelling 

Regionaal Internationaal 
Basisonderwijs 
Commissie voor het Openbaar 
Basis- en Speciaal Onderwijs 
Stichting Katholiek en 
Protestants Christelijk Onderwijs 
Eindhoven e.o. 
Vrije School Brabant 
Stichting Evangelisch Onderwijs 
Eindhoven 
Vereniging Departement 
Eindhoven der Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen 
Stichting Speciaal Ondenwijs 
Eindhoven 
Openbaar Voorgezet Ondenwijs 
Eindhoven 
totaal 

aantal bestuursleden 

8 

7 

11 
5 

5 

6 

8 

7 
57 

v.w. behorend tot een etnische 
minderheid 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

Er zijn enkele ahvijkende standpuntcn. Een school is van plan de statuten tc herzien om 
bestuursfuncties toegankcUjker te maken voor nieuwe groepen. Een andere school oppert 
dc oprichting van een aanmddpunt voor geinteresseerde leden van etnische minderheids
groepen die (mogeUjk) een bestuursfunctie ambieren. 

Huisvesting 

In tegenstdUng tot het welzijns- en onderwijsvdd voert de gemeente Eindhoven op lict 
terrcin van huisvesting wel overleg met koepdorganisaties. De contacten vinden zowcl op 
ambtclijk als bestuurUjk niveau plaats. Voor de verhuurders is er een koepel waaronder vijf 
woningcorporaties ressorteren. Daarnaast is er sinds 1999 een koepel opgericht voor de 
huurdersraden van de woningcorporaties. Tijdens het verzamden van dc data maakten 
drie van de vijf huurdersraden hier deel van uit. Tabel 4.5 laat zien dat dc gemeente in het 
overleg met vertegenwoordigers uit het huisvestingsvdd geen leden van etnische minder
heidsgroepen tegenkomt. 

Tabel 4.5 Aantal etnische bestuursleden binnen het Eindhovense huisvestingsveld 

huisvestingskoepel 

Stichting Samenwerkings-
verband Eindhovense 
Woningcorporaties 
Stichting Huurdersbelangen 
Eindhoven 
totaal 

aantal bestuursleden 

5 

3 
8 

v.w. behorend tot een etnische 
minderheid 

0 

0 
0 

De bestuurslcden van de verhuurders- en huurderskocpd worden op voordracht 
benoemd door de aangesloten woningcorporaties, respectieveUjk huurdersraden. De 
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woningcorporaties vaardigen hun directeuren af, van de huurdersraden wordt verlangd dat 
de afgevaardigde op dcmocratische wijze is gekozen door de leden. Vanwege deze voor-
drachtsbenoeming hebben de koepels geen concrete inspanningen verricht of plannen 
gemaakt om het bestuur etnisch diverscr te maken. Zij achten het ook moeiUjk haalbaar 
om etnische minderheden binnen te halen: dc verhuurderskoepd omdat hij afhankeUjk is 
van het aanbod ('de directeuren vertegenwoordigen de corporaties'), de huurderskocpd 
omdat na enige contacten met migrantenorganisaties is gebleken dat 'allochtonen zich 
nauwelijks betrokken voelen bij onze doelstdUngen'. Toch vindt dc huurderskocpd dat er 
op den duur mogeUjkheden komen als etnische groepen de gelegenheid wordt geboden 
van onderaf in te stromen bij wijkraden en bewonerscommissies. Hierdoor is een door-
stroom mogeUjk naar de meer vertegenwoordigcnde en overkoepelende organen. 

Totaaloverzicht 

Tabel 4.6 Aantal bestuursleden van de door ons onderzochte besturen in Eindhoven naar 
etniciteit en beleidsveld 

beleidsterreinen 

welzijn 
onderwijs 
huisvesting 
totaal 

aantal onderzochte 
besturen 

6 
8 
2 
16 

aantal bestuursleden 

30 
57 
8 

95 

v.w. behorend tot een 
etnische minderheid 

8 (Turks) 
0 
0 
8 (Turks) 

Tabel 4.6 laat zien dat zo'n 8 procent van het totale aantal bestuirrsleden tot een etnische 
minderheidsgroep gerckend kan worden. Dit percentage Ugt lager dan het percentage 
etnische minderheden in de Eindhovense bevolking. Als we de Eindhovense bevolking 
dus als referentiepunt nemen, kunnen we spreken van een bestuurUjke ondervertegen-
woordiging. Verder zijn de etnische bestuursleden aUcen te vinden in het welzijnsveld en 
zijn zij alien van Turkse afkomst. Zij zijn verbonden aan twee (Turkse) migrantenorganisa
ties, van wie vijf bij de ene en drie bij de andere organisatie. De andere etnische minder
heidsgroepen zijn niet vertegenwoordigd in de besturen die we onderzocht hebben. 

Voor veruit de meeste organisaties Ugt het zwaartepunt van de benoemingsproce
dures voor nieuwe bestuursleden bij gesloten solUcitatieprocedures, zoals netwerken, 
benoeming via voordracht of cooptatie. Een van de zestien ondeiwraagde besturen zegt 
expUciet gebruik te maken van een open solUcitaticronde. De eisen die aan kandidaten 
worden gesteld hebben vooral betrekking op bestuurUjke kwaUteiten, gevolgd door 
betrokkenheid bij de doelgroep. Deskundigheid Ujkt van minder belang, alhoewd deze 
misschien wel impliciet verwacht wordt, bijvoorbeeld op het huisvestingsterrein waar het 
bestuur van de verhuurderskoepd bestaat uit de directeuren van de aangesloten woning
corporaties. 

Ten slotte heeft een meerderhcid van de organisaties (tien van de zestien) geen 
specifieke inspanningen gepleegd om het bestuur diverscr te maken, heeft hier\^oor ook 
geen plannen op tafel Uggen en acht het niet nodig om de huidige benoemingsprocedures 
aan te passen. Drie organisaties zijn wel van plan lets tc gaan ondernemen om het aandeel 
etnische bestuursleden te vergroten of geven suggesties om procedures te verbeteren. Nog 
eens drie organisaties, waaronder de twee migrantenorganisaties, hebben concrete inspan
ningen gdeverd om meer etnische bestuurders binnen te halen. 
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4.3 Zaanstad 

Tabel 4.7 toont dat een op de acht inwoners van Zaanstad is aan te duiden als aUochtoon 
van niet-westerse afkomst. Turken vormen hien^an veruit de grootste aUochtone groep: 
meer dan de helft van de Zaanse niet-westerse allochtonen kan tot de Turkse 
gemeenschap gerckend worden. In grootte wordt zij gevolgd door de Surinamers. 
Marokkanen en AntilUanen maken ieder nog geen procent uit van de Zaanse bevolking. 
De grootste groepen etnische minderheden in Zaanstad zijn te vinden in de wijkcn 
Podenburg, Pdder-Hoornseveld, Kogervdd en Zaandam-Zuid. 

Tabel 4.7 De bevolkingssamenstelling in Zaanstad naar etniciteit, per 1 januari 1999 

bevolking 

totale bevolking (135.185 inwoners) 
allochtonen uit niet-westerse landen 
van wie: 
Turken 
Marokkanen 
Antillianen/Arubanen 
Surinamers 
overige niet-westerse landen 

percentage 

100,0 
12,5 

6,4 
0,7 
0,4 
2,5 
2,5 

Welzijn 

De gemeente Zaanstad heeft op het terrcin van welzijn te maken met een grote wdzijns-
instdUng. Deze is dan ook de gesprekspartner op dit terrcin. Zoals tabel 4.8 toont zijn er 
momented zeven bestuurslcden, onder wie een vrouw van Turkse afkomst. Bij voUedige 
bezetting telt het bestuur acht leden, een bestuursplek was op het moment van schrijven 
van dit rapport echter vacant. Deze werd bezet door een Surinaamse man die inmiddcls is 
vertrokken. 

Tabel 4.8 Aantal etnische bestuursleden binnen het Zaanse welzijnsveld 

welzijnsinstelling 

Stichting Welsaen 

aantal bestuursleden 

7 

V.W. behorend tot een etnische 
minderheid 

1 (Turks) 

Kandidaten voor bestuursfuncties worden gewoiwen via het netwerk van groepen en 
organisaties die bijvoorbeeld in de wijkcn werkzaam zijn. Dit nenverk wordt als breed 
genoeg beschouwd; het plaatsen van advertcnties wordt achterwege gelaten. De profiel-
schets voor nieuwe bestuursleden bestaat uit drie verschUlende onderdelen: besmurlijke 
kwaUteiten, expertise op het werkterrein en het onderschrijven van de doelstdUngen. 
Verder moet het besmur als geheel een afspiegeUng zijn van de bevolking naar etniciteit, 
gcslacht en leeftijd. 'Voor de vacature die nu openstaat proberen we een allochtoon te 
weiwen, het Uefst een vrouw,' aldus onze informant. Hoewel de gemeente de welzijns
instelling wel subsidieert, heeft zij geen zeggenschap over de samenstdUng van het 
bestuur. Daarin is de instclUng autonoom. 
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Concrete inspanningen die gdeverd zijn en worden om meer leden van etnische minder
heidsgroepen in het bestuur te krijgen, bestaan uit het vedvuldig onderhouden van con
tacten met migrantengemeenschappen op alle niveaus (individuen en organisaties). Het 
plan is o m een evenredige vertegenwoordiging in het bestuur te krijgen, diversiteit is het 
uitgangspunt. Dit doel acht men haalbaar vanwege de contacten die er zijn. In de optiek 
van onze informant is evenredige vertegenwoordiging wenseUjk maar ook noodzakeUjk: 
'De bevolking moet zich in onze organisatie kunnen herkennen.' Het netwerk van de 
wdzijnsinstdUng binnen de migrantengemeenschappen wordt als dusdanig wijdvertakt 
gezien dat (nog) niet gedacht wordt aan verandcringen of verbeteringen van de benoe
mingsprocedures. Deze voldoen binnen de huidige situatie. 

Onderwijs 

Inspraak en overleg op het bdeidsterrein ondeiAvijs heeft in Zaanstad vorm gekregen in 
het BestuurUjk Overleg OnderwijsinstelUngen Zaanstad (BOOZ). Aan dit overleg, dat twee-
tot driemaal jaarUjks plaatsheeft, nemen ambteUjke en bestuurUjke vertegenwoordigers van 
de gemeente en vertegenwoordigers van alle schoolbesturen deel. De deelnemers voeren 
overleg over de voorbereiding en uin^oering van het lokale onderwijsbdeid. Negen 
bijzondere onderwijsinstelUngen waren op het moment dat de data voor dit rapport 
werden verzamdd bezig de Ivtachten te bundden in een federatie. Het bestuur van deze 
federatie beschouwde zich daarom als bestuur in oprichting. In tabel 4.9 is tc zien dat geen 
van de schoolbesturen een etnisch bestuursUd heeft. 

Tabel 4.9 Aantal etnische bestuursleden binnen het Zaanse onderwijsveld 

onderwijsinstelling 

Regio College Zaanstreek 
R.K. Onderwijsinstelling 
St. Michael 
Bestuurscommissie Openbaar 
Primair Onderwijs Zaanstad 
Bestuurscommissie Voortgezet 
Onderwijs Zaanstad 
Federatie Bijzonder Ondenwijs 
Zaanstad 
totaal 

aantal bestuursleden 

2 

8 

8 

9 

9 
36 

V.w. behorend tot een etnische 
minderheid 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

De leden van de schoolbesturen worden in een meerderhcid van de gevallen via het 
netwerk van de onderwijsinstelUngen gewoiwen en benoemd. Maar benoemingen op 
voordracht van bijvoorbeeld de aangesloten scholen of de gemeenteraad (openbaar 
onderwijs) cn rclvrutering via cooptatie komen ook voor. Een onderwijsinstdUng heeft 
voor de weiwing van een nieuw bestuursUd een sclectiebureau ingeschakdd. 

D c eisen die aan kandidaten gesteld worden hebben voornameUjk betrekking op 
bestuurlijkc kwaUteiten. Een schoolbesmur meldt expUciet ook deskundigheid op onder
wijsgebied en het onderschrijven van het doelstdUngen van belang te vinden. De gemeen
te heeft in de meeste gevallen geen invloed op dc samensteUing van het bestuur. Slechts in 
een geval heeft zij lets te zeggen over de proficlschcts voor nieuwe bestuursleden. 
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Geen van de onderwijsinstelUngen heeft zich apart ingcspannen of plannen gemaakt om 
het aandeel etnische minderheden in het bestuur te verhogen. Hiervoor worden uiteen
lopende redenen aangedragen. We laten vertegenwoordigers van drie schoolbesturen aan 
het woord: 

'In de profielschets wordt niet gesproken over iets dergeUjks als voorrang voor 
allochtonen.' 

'Onze school ligt midden in de polder, ons leerUngenbestand is voornameUjk 
autochtoon.' 

'Het blijkt in zijn algemeenheid al moeiUjk genoeg om kandidaten voor het bestuur te 
vinden.' 

Huisvesting 

Op het terrcin van huisvesting heeft de gemeente Zaanstad van de kant van de verhuur
ders te maken met de koepdorganisatie Samenwerkende Woningcorporaties Zaanstreek-
Waterland (SWZVV). Bij dezc koepel zijn vijftien woningcorporaties aangesloten, waaiwan 
negen Zaanstad als werkgebied hebben. De huurders in Zaanstad hebben zich niet 
verenigd in een overkoepdend orgaan. Wethouders en ambtenaren hebben echter wel met 
hen tc maken via de zogenaamde wijkorganisaties. Zaanstad is verdedd in zeventien 
wijkcn waaiwan veertien een actieve wijkorganisatie hebben. In de besturen van deze 
organisaties hebben bewoners zitting die zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. 
Aan iedere wijk is een wethouder (de wijkwethoudcr) en een ambtenaar (dc wijkcoor-
dinator) verbonden die als vertegenwoordigers en aanspreekpunten van het stadhuis 
optreden. 

Tabel 4.10 Aantal etnische bestuursleden binnen het Zaanse huisvestingsveld 

huisvestingsorganisatie 

swzw 
Wijkoverleg Assendelft 
Wijkbeheer Krommenie 
Wijkoverleg Wormerveer 
Wijkoverleg Oud Zaandijk 
Wijkoverleg Oud Koog 
Dorspcontact Oostzaan 
Wijkbeheer Zaandam-Zuid 
Wijkoverleg Pelderhoorn 
Wijkoverleg Poelenburq 
totaal 

aantal bestuursleden 

15 
7 
7 
4 
7 
7 
8 
6 
4 
3 
68 

v.w. behorend tot een etnische 
minderheid 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Tabel 4.10 laat zien dat geen van de huisvestingsorganisatics etnische minderheden in het 
bestuur hebben. Op basis van deze tabel is niet op te maken dat er in sommige wijkcn 
grote etnische gemeenschappen aanwezig zijn. We kunnen dus nu al zeggen dat, gelet op 
de etnische afkomst, de door ons onderzochte besturen geen afspiegeUng vormen van de 
bevolking. 
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De bestuursleden van de SWZW zijn volgens de statuten de directeuren van de corporaties. 
Zij kiezen uit hun midden een dageUjks bestuur dat bestaat uit vier leden. In tegenstdUng 
tot deze gesloten procedure maken veruit de meeste wijkorganisaties bij de werving van 
nieuwe bestuursleden gebruik van een open solUcitaticronde. In het plaatseUjke huis-aan-
huisblad wordt een advertentie geplaatst voor de vacante functie. Geschikte kandidaten 
worden vers^olgcns door de openbare vergadering, waar alle wijkbewoners bij aanwezig 
kunnen zijn, benoemd tot bestuursUd. Het zal weinig verbazing wekken dat kandidaten 
voor bestuursfuncties binnen wijkorganen bewoner van de wijk moeten zijn. Daarnaast 
moeten zij over bestuurUjke kwaUteiten beschikken of, zoals een van de bestuurders het 
weergeeft: 

'De voorzitter moet goed kunnen spreken, de secretaris goed kunnen schrijven en de 
penningmeester goed kunnen tellen.' 

De gemeente Zaanstad heeft bij geen van de besmren invloed op de samenstdUng erx'̂ an. 
Bij de SWZW ligt dit eenvoudig omdat deze koepel geen subsidierdatie heeft met de 
gemeente. De wijkorganen hebben echter wel een dergeUjke relatie, omdat de gemeente 
het budget beheert dat de wijkorganen ter beschikking staat om de leefbaarheid in de wijk 
te verbeteren (sped- en trapvcldjes, plekken voor jongeren, herprofilering straten). De 
gemeente zou op die manier enige zeggenschap kunnen uitoefenen op de bestuurs-
samcnstclUng, maar er is bewust voor gekozen om dat niet te doen. Een bestuurder van 
een van de wijkorganen laat hierover weten: 

'De gemeente heeft wel het initiatief genomen tot het wijkoverleg, maar het wordt aan de 
dynamiek binnen de wijk overgelaten wie er uiteindeUjk in het bestuur terechtkomen.' 

Een meerderhcid van de wijkorganisaties heeft geen inspanningen gdeverd om etnische 
minderheden in het bestuur te Imjgen. Als reden wordt aangevoerd dat de wijk weinig tot 
geen aUochtone bewoners telt, of dat de organisaties pas sinds kort bestaat en het een en 
ander nog niet is uitgekristalUseerd. De verhuurderskoepd heeft zich niet ingcspannen 
omdat zij gebonden is aan de statuten. 

Enkele wijkorganisaties hebben wel wat gedaan om etnische minderheden in het 
besmur te krijgen. Zo zijn er contacten gelegd met migrantenorganisaties, sleutdfiguren 
binnen de migrantengemeenschappen en /of bewoners van aUochtone afkomst. Ook zijn 
in een enkel geval vacatures voor bestuursfuncties via maiUngs bekendgemaakt. DuideUjk 
is dat deze inspanningen weinig hebben opgeleverd: de wijkorganisaties teUen immers nul 
bestuursleden afkomstig uit etnische minderheidsgroepen. Soms is bekend hoe dat komt, 
soms ook moeten wijkorganisaties gissen waarom reacties zijn uitgebleven. Bestuurders 
van de wijkorganen verteUen hun ervaringen: 

'We onderhouden contacten met de moskce en we hebben de woordvoerder daar̂ ĵ an, die 
redeUjk goed Nederlands spreekt, enkele keren gevraagd om zich naast dc moskee ook in 
te zetten voor meer algemene zaken die de buurt aangaan. Maar dat heeft hij afgehouden 
omdat hij het te druk heeft.' 

'Ik heb het afgelopcn half jaar heel veel mensen benaderd, gesprckkcn gevoerd met de 
imam, met winkeUers, noem maar op. Dit heeft niets uitgehaald. Ze willen niet vrijwilUg 
werken. Ze weten de gemeente en het wijkoverleg goed tc vinden als ze iets nodig 
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hebben, maar verder.. Ik ben daar wel teleurgesteld over. Ik heb het wel even gehad met 
de aUochtone gemeenschappen.' 

'We hebben de secretaris van de aUochtone vereniging hier wel eens gevraagd of mensen 
uit zijn gemeenschap in het bestuur wUden, maar daar is verder niet op ingegaan.' 

'We hebben hier Turken, Surinamers en Marokkanen wonen. We hebben zowel bewoners 
als organisaties benaderd met folders, via uitnodigingen, doc^r ze op speelavonden te 
vragen, en gevraagd of ze actief wUlen worden in het wijkoverleg. Maar dat willen ze niet. 
Ik heb geen idee hoe dat komt. Ze leven erg op zichzelf 

Ovcrigens wil het ontbreken van etnische bestuursleden nog niet zeggen dat leden van 
etnische minderheidsgroepen zich hclemaal niet betrokken tonen bij hun buurt of wijk. 
Enkele bestuurders verteUen: 

'AUochtonen participeren wel degeUjk, bijvoorbeeld in de buurthuizen. (...) Als het om 
concrete dingen gaat, is het toch makkeUjker om mensen te rekruteren.' 

'De aUochtone bewoners komen soins wel op openbare vergadcringen als het 
onderwerpen zijn die ze direct aangaan.' 

Gezien de opgedane eiwaringen worden er (nog) nauweUjks plannen gemaakt om etnische 
bestuursleden binnen te halen. Gebrek aan bclangstcUing van etnische minderheden is 
echter niet de enige reden waarom cr geen plannen op stapel staan. Menige wijkorganisatie 
heeft nameUjk te maken met een algemener probleem, verwoordt door een bestuurder van 
een van de ouderc wijkorganisaties: 

'Het is al een probleem om autochtonen in het bestuur te laijgcn. Zelf zit ik er al zo'n 
veertien jaar in en ik zou wel willen stoppen, maar omdat niemand zich aanmeldt blijf ik 
maar zitten.' 

Hoewel er geen concrete plannen zijn worden wel enkele suggesties gegeven om via 
veranderingen in de werving- en benoemingsprocedures tot een kleurrijker bestuurs-
bcstand te komen. Zo oppert een van de wijkorganisaties om meer te doen aan het laten 
instromen van etnische minderheden via bijvoorbeeld werkgroepen. Een doorstroom naar 
het bestuur wordt op dezc manier mogeUjk. Een andere suggesties is het (meer) aanhalen 
van contacten binnen etnische gemeenschappen. Ook de lokale overheid wordt opgeroc
pen ceil stcentje bij te dragen door wijkorganisaties meer bekend te maken bij dc contac
ten die zij heeft met deze gemeenschappen. Een meerderhcid van de wijkorganisaties ziet 
er echter weinig in om de huidige procedures aan te passen, speciaal om etnische leden in 
het bestuur te krijgen. Als gezegd is het voor de meeste organisaties al moeiUjk genoeg om 
hoe dan ook bestuursleden te vinden. Andere zijn van mening dat de procedures al open 
genoeg zijn: het wordt aan alle bewoners bekendgemaakt en iedereen kan zich aanmdden. 
Een bestuurder merkt bovendien op: 

'De procedures zijn goed. We hebben van alles geprobeerd cjm allochtcjnen erbij te 
betrekken, maar ze wUlcn gewoon niet. Dan bUjft cr niet veel over dan de huidige 
procedures maar zo te laten. Je kunt mensen niet dwingen om mee te doen.' 
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Totaaloverzicht 

Tabel 4.11 Aantal bestuursleden van de door ons onderzochte besturen in Zaanstad naar etniciteit 
en beleidsveld 

beleidsterreinen 

welzijn 
ondenwijs 
huisvesting 
totaal 

aantal onderzochte 
besturen 

1 
5 
10 
16 

aantal bestuursleden 

7 
36 
68 
111 

v.w. behorend tot een 
etnische minderheid 

1 (Turks) 
0 
0 
1 

Tabel 4.11 laat zien dat van de onderzochte besturen nog niet 1 procent tot een etnische 
minderheidsgroep behoort, terwijl 10 procent van de Zaanse bevolking tot de vier 
grootste etnische minderheidsgroepen gerckend kan worden. Etnische minderheden zijn, 
met andere woorden, in bestuurUjk opzicht sterk ondeiwertegenwoordigd. Het enige 
aUochtone bestuursUd is te vinden in het welzijnsveld. Op de terreinen onderwijs en huis
vesting bestaan alle besturen voUedig uit autochtonen. 

Dc weiwing en benoeming van nieuwe bestuursleden in Zaanstad verlopen zowel 
via open als gesloten procedures. Hierin is een onderscheid te maken tussen de besturen 
van de wijkorganisaties en de andere besturen. Vacante bestuursposten in wijkorganisaties 
worden vcdal bekendgemaakt via een aankondiging in het plaatseUjke huis-aan-huisblad. 
Kandidaten kunnen zich aanmdden en de openbare vergadering, waarop alle wijkbewo
ners welkom zijn, besUst wie uiteindeUjk de gdukkige is. De andere besturen worden 
aangcstcld via geslotener procedures, bijvoorbeeld via het aanspreken van netwerken van 
zittende bestuurders, directie en andere medewerkers. Ook komt het voor dat statutair is 
bepaald dat het bestuur bestaat uit directeuren van aangesloten organisaties. In een geval 
heeft een schoolbestuur gekozen voor een opener procedure door een sclectiebureau 
opdracht te geven op zoek te gaan naar een geschikt bestuursUd. 

Dc eisen zoals die binnen de onderscheiden velden gesteld worden aan nieuwe 
bestuurslcden zijn in grote Ujnen hetzelfde. Vrijwel alle onden^raagde organisaties vinden 
dat bestuurders over bestuurUjke kwaUteiten moeten beschikken. Daarnaast, maar dat 
komt minder voor, moeten bestuurders zich betrokken tonen. Dit kan expUciet geformu
leerd zijn, bijvoorbeeld dat kandidaten de doelstdUngen van de organisatie moeten onder
schrijven, of impUciet zijn, bijvoorbeeld dat kandidaat-leden voor de wijkorganisaties in 
ieder geval wijkbewoners moeten zijn. Deskundigheid van het werkvdd Ujkt van weinig 
belang te zijn. Alleen de welzijnsorganisatie en een schoolbestuur spreken dit als eis uit. 
AfspiegeUng als eis waaraan het besmur als geheel moet voldoen, komt aUeen voor bij de 
welzijnsorganisatie. Mannen, vrouwen, de verschillende etnische groepen en dc verschil
lende leeftijdscategorieen moeten zo evenredig mogeUjk in het bestuur vertegenwoordigd 
zijn. De gemeente heeft ovcrigens bij vrijwel alle organisaties geen invloed op de samen
steUing van het bestuur, ook al treedt zij op als subsidiegever. De uitzondering hierop 
vormt een schoolbestuur (van openbaar onderwijs). 

Een vijftal besturen heeft zich extra ingcspannen om etnische minderheden in het bestuur 
te krijgen. Voor dit doel is met name energie gestoken in het creeren, activeren en /of 
uitbrciden van het net\verk binnen migrantengemeenschappen. Zowel individuen als 
vertegenwoordigers van organisaties zijn aangcsproken. Soms zijn ook uitnodigingen en 
mailings verstuurd. Alleen voor het bestuur op het gebied van welzijn hebben de inspan-
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ningen vruchten afgeworpen. De andere vier besturen, aUe van wijkorganisaties, zijn 
ietwat teleurgesteld met lege handen bUjvcn staan. De vijf besturen hebben geen verdere, 
extra plannen. Of\vel omdat zij menen dat de huidige procedures voldoen, ofwel omdat zij 
naar hun idee al het mogeUjke hebben gedaan, of\vel omdat het al moeiUjk genoeg is om 
hoe dan ook bestuursleden te vinden. 

De overige besturen hebben geen extra inspanningen verricht, noch plannen 
gemaakt. Hiervoor worden verschiUende redenen genoemd. Zo wordt veiAvezen naar de 
statuten waarin de benoemingsprocedure uit de doeken wordt gedaan en waar niets staat 
vermeld over afspiegeUng of evenredige vertegenwoordiging. Een andere reden is het niet 
of nauweUjks voorkomen van etnische minderheden in het school- of bewonersbestand. 
Een derde reden is ook hier het meer algemene probleem om mensen te vinden die 
bestuurwerk willen verrichten. 

Alleen een paar wijkorganisaties noemen verbeteringen in de huidige benoemings
procedures met als doel de drempel voor potentiele bestuurders uit etnische minderheids
groepen te verlagen. De meeste andere onderzochte besturen zijn van mening dat de 
huidige procedures al toegankeUjk genoeg zijn, of hebben evenredige vertegenwc:)ordiging 
in dc bestuurUjke samenstdUng niet als streven. 

4.4 A m s t e r d a m 

Amsterdam kent een grote groep aUochtone inwoners van nict-westerse afkomst.'"^ Bijna 
een derde van dc bevolking valt hieronder. De vier grootste etnische minderheidsgroepen 
(Surinamers, AntilUanen, Turken en Marokkanen) maken gezamenUjk bijna een kwart uit 
van de .Amsterdamse bevolking. AUochtonen zijn niet geUjkeUjk over dc stad verdedd. In 
de stadsdelen Zuidoost, Zeeburg, Bos en Lommer en Geuzenvdd/Slotermeer vormen 
allochtonen een meerderhcid. Het aandeel etnische inwoners is relatief klein in de 
stadsdelen Oud-West, Oud-Zuid, Amsterdam-Noord, Binnenstad en Zuideramstel. 

Tabel 4.12 De bevolkingssamenstelling in Amsterdam naar etniciteit, per 1 januari 1999 

bevolking 

totale bevolking (726.138 inwoners) 
allochtonen uit niet-westerse landen 
van wie: 
Turken 
Marokkanen 
Antillianen/Arubanen 
Surinamers 
overige niet-westerse landen 

percentage 

100,0 
30,4 

4,5 
7,3 
1,5 
9,8 
7,4 

'•* Wc wijzen cr nogmaals op dat in deze paragraaf geen aandacht wordt besteed aan het Amsterdamse 
onderwijsveld, omdat hier\'oor de gegevens ontbreken (zie ook paragraaf 4.1). 
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Welzijn 

Het welzijnsveld in Amsterdam heeft de bestuurUjke decentraUsatie gevolgd die zich tien 
jaar geleden in deze stad voltrok. Sinds de instclUng van de stadsdelen in 1990 telt ieder 
stadsded een eigen wclzijnsinstdUng. De decentraUsatie heeft tot gevolg gehad dat het 
Amsterdamse centrale bestuur alleen nog te maken heeft met een wclzijnsinstdUng voor 
de Binnenstad.'-'' Het overleg met deze wclzijnsinstdUng, Stichting Welzijn Binnenstad, 
vindt zowel op bestuurUjk als ambteUjk niveau plaats. Er zijn (structurde) contacten met 
meerdere wethouders cn sectoren/afdeUngen omdat er naast inhoudeUjke wdzijnsonder-
werpen ook gesproken wordt over kwesties als openbare ruimte en accommodaties. 

In tabel 4.13 is te zien dat twee van de negen bestuursleden van de stichting tot een 
etnische minderheidsgrocp gerckend kunnen worden. Daarnaast telt het bestuur ook nog 
een bestuursUd van Chinese en een van Indiase afkomst. Bijna de helft van het bestuur is 
dus allochtoon. 

Tabel 4.13 Aantal etnische bestuursleden binnen het Amsterdamse welzijnsveld (Binnenstad) 

welzijnsinstelling 

Stichting Welzijn 
Binnenstad 

aantal 
bestuursleden 

9 

v.w.behorend tot een 
etnische minderheid 

2 (Surinaams, Algerijns) 

v.w. behorend tot 
allochtonen uit overige 
niet-westerse landen 

2 (Chinees, Indiaas) 

Nieuwe bestuurders worden geworv'^en via het netwerk van bestuur, directie en mede
werkers. In opdracht van het bestuur draagt de directcur kandidaten voor. Bestuursleden 
moeten over bestuurUjke kwaUteiten beschikken en affiniteit met het werkvcld hebben, 
zonder dat zij als bclangenbehartiger gaan optreden. De gemeente is subsidiegever, maar 
heeft geen zeggenschap over de samenstdUng van het bestuur. 

De wclzijnsinstdUng heeft verschUlende inspanningen verricht om (meer) etnische 
minderheden in het bestuur te krijgen. Volgens onze informant lag aan de basis Â an deze 
inspanningen het uitgangspunt dat het bestuur een afspiegeUng van de bevolking moest 
zijn. Om dit doel te bereiken is het netwerk met migrantengemeenschappen versterkt en 
zijn vacante bestuurszetcls voor aUochtonen gereser\^eerd, echter wel onder de voor-
waardc dat dezc plekken alleen bezet worden door kandidaten die aan de profielschets 
voldoen. 'KwaUteit staat voorop,' aldus onze informant. 

Omdat de contacten met de migrantengemeenschappen momented goed lopen, is 
er volgens de wclzijnsinstdUng geen reden om plannen te maken voor een etnisch nog 
diverscr bestuur. Het huidige instrumentarium voldoet en behoeft ook geen aanpassingen 
of verbeteringen. 

'•' In de portefeuiUes van het (College van Burgemeester en Wethouders is het bdeidsterrein welzijn alleen 
expUciet terug te vinden als Welzijn Binnenstad. 
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Huisvesting 

De gemeente Amsterdam maakt voor het gezamenUjk overleg met vertegenwoordigers uit 
het huisvestingsveld gebruik van het zogenaamde Amsterdams Volkshuisvestings Overleg 
(AVO). In dit overleg wordt beleid voorbercid, afgestemd en geinitieerd. In het AVO is de 
gemeente vertegenwoordigd door ambtenaren van de StedeUjke Woningdienst en het 
Grondbedrijf De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties neemt deel namens de 
verhuurders, het Amsterdams Steunpunt Wonen en Huurdersbelangen Amsterdam (dat 
op het moment van dataverzameUng in oprichting was) behartigen de bdangen van de 
verhuurders. Naast het overleg vindt er nog bilateraal overleg plaats tussen de wethouder 
die huisvesting in zijn portefeuille heeft en het Amsterdams Steunpunt Wonen en de 
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. 

Tabel 4.14 geeft een overzicht van de bestuurUjke deelname van etnische minder
heden in het huisvestingsveld. Te zien is dat beide besturen van de huurdersorganisaties 
leden uit etnische minderheidsgroepen in de gdederen hebben. Het bestuur van de 
verhuurderskoepd bestaat uit alleen autochtonen. 

Tabel 4.14 Aantal etnische bestuursleden binnen het Amsterdamse huisvestingsveld 

huisvestingskoepel 

Amsterdams Steunpunt Wonen 
Huurdersvereniging Amsterdam 
Amsterdamse Federatie van 
Wonincorporaties 
totaal 

aantal bestuursleden 

7 
9 

12 
28 

V.W. behorend tot een etnische 
minderheid 

2 (Surinaams) 
3 (2 Surinaams, 1 Turks) 

0 
5 

De benoeming van bestuursleden van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties 
gcbcurt op voordracht van de aangesloten corporaties, dat wU zeggen dat de corporaties 
vertegenwoordigd worden door hun directeuren. Dit is statutair bepaald. De enige eis is 
dat men directcur is van een van de aangesloten woningcorporaties. Vanwege dit voor-
schrift zijn er ook geen concrete inspanningen gepleegd of plannen gemaakt om alloch
tonen in het bestuur te krijgen. Allochtonen kunnen dus slechts bestuursUd worden als ze 
directcur worden van een van de corporaties. Zover is het echter nog niet, weet een 
zegspcrsoon: 

'AUochtonen komen wel steeds vaker binnen bij dc woningcorporaties, maar ze zijn nog 
niet doorgegroeid naar de hogere lagen van de corporaties. En wat dat betreft zie ik het 
nog niet zo snel gebeuren dat er aUochtone directeuren van woningcorporaties komen.' 

Ook de huurdersorganisaties maken voor de wciwing van nieuwe bestuursleden gebruik 
van gesloten circuits door het eigen netwerk te mobiUseren en te zoeken bij aangesloten 
organisaties. Daarnaast worden er echter ook meer open weiwingskanalcn ingezet, bijvoor
beeld het plaatsen van advertcnties of het inschakden van gespeciaUseerde sdectiebureaus. 

Beide huurdersorganisaties verlangen van hun bestuursleden dat zij inhoudeUjk 
kennis van zaken hebben, verder varieren de eisen. Het ene bestuur vindt het belangrijk 
dat een bestuursUd zich betrokken betoont en zich kan opwerpen als bclangenbehartiger. 
Het andere bestuur stclt als eisen dat kandidaat-leden bestuurUjke kwaUteiten bezitten en 
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een eigen netwerk inbrengen. Bovendien dient het bestuur als geheel een afspiegeUng te 
zijn van de bevolking naar seksc en culturele achtergrond. 

To t de inspanningen die verricht zijn om meer etnische minderheden in het 
bestuur te krijgen, behoren het aanspreken van contacten (zowel op individued als op 
organisatieniveau) binnen migrantengemeenschappen, het rondsturen van maiUngs en het 
inschakden van gespeciaUseerde sdectiebureaus. Het Amsterdams Steunpunt Wonen 
meent dat het huidige benoemingsinstrumentarium voldoet en heeft geen plannen voor 
extra inspanningen, voor de Huurdersvereniging, die in oprichting is, is dat afwachten. Er 
is echter wel voor het volgende uitgangspunt gekozen: 

'AfspiegeUng is een bdangrijke doelstelUng. Er zijn geen plekken gereserveerd, maar de 
filosofic is wel dat de organisatie dusdanig moet zijn dat allochtonen op aUe niveaus 
vertegenwoordigd zijn. (...) De samenstdUng van het bestuur kan een voorbedd zijn 
voor de rest van dc organisatie.' 

Totaaloverzicht 

Tabel 4.15 Aantal bestuursleden van de door ons onderzochte besturen in Amsterdam naar 
etniciteit en beleidsveld 

beleidsterrein 

welzijn 
(Binnenstad) 
huisvesting 
totaal 

aantal onderzochte 
besturen 

1 
3 
4 

aantal bestuursleden 

9 
28 
37 

v.w. behorend tot een 
etnische minderheid of 
afkomstig uit een van de 
overige niet-westerse 
landen 

4 (Surinaams, Algerijns, 
Chinees, Indiaas) 
5 (4 Surinaams, 1 Turks) 
9 

We zien ten eerste dat bijna een kwart van het totale aantal besmursleden in Amsterdam 
uit niet-westerse allochtonen bestaat. Vergdeken met het aandeel niet-westerse aUochto
nen binnen de Amsterdamse bevolking is dit een ondciwertegenwoordiging van 5 procent. 
Zestien procent van aUe bestuursleden kan gerekend worden tot de vier grootste etnische 
minderheidsgroepen. Het aandeel van deze vier groepen in de Amsterdamse bevolking is 
ruim 23 procent. Uiteraard dient hierbij aangetekend te worden dat de steekproef van 
organisaties in Amsterdam niet als representatief voor de gesdecteerde sectoren kan 
worden beschouwd, mede omdat gegevens over het onderwijsveld ontbreken. 

VergeUjken we deze gegevens met eerder onderzoek naar de participatie van 
allochtonen in Amsterdamse besturen, dan lijkt de deelname wat te zijn afgenomen(zie 
Hoolt & Van Loon 1999 en tabel 2.1). Echter, in andere onderzoeken wordt een andere 
definitie gehanteerd om bevolkingsgroepen te onderscheiden dan we in dit hoofdstuk 
hebben gedaan. Bovendien hebben zij betrekking op andersoortige besturen. Het is dan 
ook de vraag in hoeverre de gegevens met elkaar vergdeken mogen worden. 

Ten Uveede bUjkt dat de Surinamers de meeste bestuursleden 'leveren', nameUjk 
vijf Verder is er ccn Turks bestuursUd. Dc andere etnische minderheidsgroepen zijn niet 
vertegenwoordigd in dc onderzochte besturen. Vooral bij de Marokkanen is dit opmerke-
lijk omdat zij na de Surinamers de grootste etnische minderheidsgroep zijn in Amsterdam 
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en de Marokkaansc gemeenschap in omvang anderhalf maal zo groot is als de Turkse 
gemeenschap. 

Ten derde zijn er zowd binnen de sector welzijn als huisvesting etnische bestuurs
lcden te vinden. O p beide terreinen heeft de gemeente Amsterdam dus te maken met 
gcsprekpartners/besturen waarin de etnische stem doorkUnkt. De ecrdere verwachting dat 
er een onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende beleidsterreinen wat 
betreft de deelname van etnische minderheden in besturen Ujkt voor de Amsterdamse 
situatie dus niet op te gaan. Deze conclusie moet echter voorzichtig getrokken worden 
gezien de beperktheid van het materiaal. 

Bij bovenstaande bevindingen dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst. 
In de eerste plaats ontbreken gegevens over het onderwijsveld. In de tweede plaats is op 
bet terrcin van welzijn aUcen de wdzijnsinstdUng voor de Amsterdamse Binnenstad in het 
onderzoek betrokken, omdat de gemeente Amsterdam op dit terrcin alleen met deze 
instclUng te maken heeft. De andere wdzijnsinstdUngen in Amsterdam hebben de stads-
dedbesturen als gesprekpartners. De bestuurUjke samenstdUng van deze sublokalc instel
lingen is in deze studie niet onderzocht. We weten echter wel van een enkel stadsded dat 
leden van verschillende etnische minderheidsgroepen (ook van de Marokkaansc groep) 
bestuursfuncties binnen wdzijnsinstdUngen bekleden (Wolff et al. 1999). 

Dc door ons onderzochte besturen in Amsterdam hanteren zowel gesloten als open 
benoemingsprocedures. Op het eerste gezicht Ujkt het niet veel uit te maken welke weg 
wordt bewanddd: bestuurslcden uit etnische minderheidsgroepen komen zowel voor bij 
welzijn, waar men alleen gebruik maakt van netwerken, als bij huisvesting, waar ook open 
procedures gehanteerd worden. Een nadere beschouwing leert echter dat enige nuancering 
wel op haar plaats is. Dc enige organisatie zonder aUochtonen in het bestuur, de Amster
damse Federatie van Woningcorporaties, benoemt bestuurslcden nameUjk op voordracht 
van de aangesloten corporaties. Statutair is bepaald dat zij vertegenwoordigd worden door 
de directeuren. Leden \^an etnische minderheidsgroepen kunnen dus alleen maar via deze 
weg in het bestuur van deze federatie komen. 

De drie andere Amsterdamse organisaties zijn in hun weiwings- cn benoemings-
beleid minder gebonden aan de statuten cn kunnen op dit gebied dus wat meer creativiteit 
aan de dag leggen. Deze organisaties hebben ook gebruikgemaakt van de geboden ruimte 
om meer etnische minderheden in het bestuur te krijgen. Bij twee organisaties lag aan dc 
basis van deze inspanningen de expUciete eis of doelstelUng dat de samenstdUng van het 
bestuur een afspiegeUng moest zijn van de bevolking. Naast algemene eisen als het 
beschikken over bestuurUjke kwaUteiten en inhoudeUjke expertise en het betrokken zijn bij 
de dodgroep, spelen bij de benoeming van bestuursleden dus ook groepsspecifieke 
kenmerken als etnische afkomst en gcslacht een rol. 

Concrete inspanningen om het bestuur diverscr te maken, zijn onder andere het 
aanhalen van contacten met migrantengemeenschappen om zo het netwerk met etnische 
minderheden uit te breiden, het rondsturen van maiUngs, het plaatsen van advertcnties en, 
in een enkel geval, het inhuren van een gespeciaUseerd bureau. De resultaten van deze 
inspanningen stemmen in de ogen van dc betreffende besturen in het algemeen tot 
tevredenheid. Er is voor dc besturen dan ook geen reden om de huidige benoemings
procedures aan te passen of tc verbeteren. 
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4.5 Rotterdam 

In Rotterdam kan bijna 30 procent van de bevolking tot de categoric 'aUochtonen uit niet-
westerse landen' gerekend worden.^^ Dc Surinamers vormen de grootste etnische minder
heidsgroep, maar ook de Turkse gemeenschap is in vergcUjldng met andere groepen groot 
te noemen. De Marokkaansc gemeenschap is wat kleiner in omvang en de AntilUanen/ 
Arubanen vormen de kleinste gemeenschap. Ten slotte mag de groep allochtonen uit 
overige niet-westerse landen niet over het hoofd worden gezien; naar omvang staan zij op 
de tweede plaats. 

Veel aUochtone Rotterdammers hebben onderdak gevonden in de dedgemeenten 
Ddfshaven en Feijenoord. In de dedgemeenten Hillegersberg/Schiebroek, Prins Alexan
der, Pernis en Hoek van HoUand wonen relatief weinig allochtonen. 

Tabel 4.16 De bevolkingssamenstelling in Rotterdam naar etniciteit, per 1 januari 1999 

bevolking 

totale bevolking (592.676 inwoners) 
allochtonen uit niet-westerse landen 
van wie: 
Turken 
Marokkanen 
Antillianen/Arubanen 
Surinamers 
overige niet-westerse landen 

percentage 1 

100,0 
29,0 

6,6 
4,9 
2,7 
8,3 
7,0 1 

Huisvesting 

Voor de gemeente Rotterdam is het belangrijkste aanspreekpunt op het gebied van huis
vesting het Centraal Steunpunt Wonen. Dit steunpunt heeft vooral contact met de dienst 
Stedebouw en Volkshuisvesting, soms met Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De contac
ten Uggen voornameUjk op directienivcau. Het bestuur telt vier leden. Geen daarvan is van 
etnische aflcomst. 

Tabel 4.17 Aantal etnische bestuursleden binnen het Rotterdamse huisvestingsveld 

huisvestingskoepel 

Centraal Steunpunt Wonen 

aantal bestuursleden 

4 

v.w. behorend tot een etnische 1 
minderheid 

0 

De bestuursleden van het Centraal Steunpunt Wonen worden gekozen via cooptatie. Zij 
moeten over bestuurUjke kwaUteiten beschikken en inhoudeUjke kennis van de volkshuis
vesting hebben. De gemeente heeft geen invloed op de samenstdUng van het bestuur. Er 
zijn geen inspanningen verricht om etnische minderheden in het bestuur te krijgen. Vol
gens onze informant bij het steunpunt is het heel wel mogeUjk dat er plannen komen in 
die richting: 

'̂ ' In dezc paragraaf besteden wij geen aandacht aan het welzijnsveld, omdat dit beleidsterrein 
gedecentralisccrd is naar het sublokale niveau van de deelgemeenten (zie ook paragraaf 4.1). 
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'Het Ujkt me logisch, gezien het werkterrein en de personeelssamenstelUng, dat we de 
ambitie hebben om meer allochtonen in het bestuur te willen hebben.' 

Een optic om de participatie van etnische minderheden in het eigen bestuur te verhogen is 
het gerichter zoeken naar mensen: 

'Een advertentie werkt niet. De aUochtone werknemers die we nu in dienst hebben zijn 
bijna allemaal persoonUjk benaderd.' 

De contacten met migrantengemeenschappen vinden projectmatig plaats en bevinden zich 
voornameUjk op het niveau van de uit\'oering, minder op bestuurUjk niveau. 

Onderwijs 

Rotterdam kent dric bestuurUjke overlegstructuren op het gebied van onderwijs, een voor 
primair cn voortgezet onderwijs, een voor volwassenenonderwijs en een voor hoger 
onderwijs. In deze overleggen praat de gemeente met (vertegenwoordigers van) de bestu
ren van de verschillende onderwijsinstelUngen. We beperken ons hier tot het overleg met 
het primaire en voortgczette onderwijs vanwege de vergcUjldng met Eindhoven en 
Zaanstad (waar we ook alleen gekeken hebben naar de overleggen op dit niveau). 

Overleg tussen gemeente cn vertegenwoordigers uit het primaire en midddbare 
onderwijs vindt plaats in het zogenaamde Rottcrdams OndeiAvijs Forum (ROF). De deel
nemers aan het ROh' komen ongeveer zesmaal per jaar bij elkaar. Naast scholen doen ook 
onderwijscmderstcunende instelUngen mee aan het ROF. In tabel 4.18 is de participatie te 
zien van etnische leden in besturen van acht ROF-dednemers. 

Tabel 4.18 Aantal etnische bestuursleden binnen het Rotterdamse ondenwijsveld 

onderwijsinstelling 

Koninklijke Amman Stichting 
Stichting de Meeuw 
Rotterdamse Vereniging voor 
Katholiek Ondenwijs 
Bestuur Openbaar Onderwijs 
Rotterdam 
Stichting Hindoo Onden/vijs 
Stichting Protestants-Christelijk 
Basis en Orthopedagogisch 
Ondenwijs 
Vereniging Federatie Regionaal 
Samenwerkingsverband VO-
VSO Rotterdam en omstreken 
Centrum Educatieve 
Dienstverlening 
totaal 

aantal bestuursleden 

5 
5 

11 

6 
7 

5 

5 

11 
55 

v.w. behorend tot een etnische 
minderheid 

0 
0 

0 

1 (Surinaams) 
7 (Surinaams) 

0 

0 

0 
8 
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Acht van de 55 bestuursleden, ruim 14 procent, behoort tot de groep etnische minder
heden. Dit is meer dan de 8 procent die Van Son en Bulder (1999) aantroffen bij Rotter
damse ondci-wijsinstclUngen. Een vcrklaring voor dit verschil kan zijn dat zij gegevens 
hebben ont\'angen van een groter aantal van deze instelUngen (25), die in ruime 
meerderhcid algemene instelUngen zijn. 

Alle etnische bestuurders zijn van Surinaamse afkomst en bijna alle etnische 
bestuursleden maken deel uit van het bestuur van de Stichting Hindoe Onderwijs, een 
specifieke ondei-wijsinsteUing. De enige etnische bestuurder buiten deze stichting behoort 
tot de algemene instclUng Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Van Son en Bulder 
(1999) troffen overigcns wd bestuursleden uit andere etnische minderheidsgroepen aan: 
van 'hun' etnische bestuursleden is de helft van Turkse en een kwart van Marokkaansc 
afkomst. Dit heeft waarschijnUjk te maken met het feit dat zij scholen hebben aange-
schreven, waaronder islamitische. Wij richten ons hier op de koepdorganisaties van 
scholen die dednemen aan het ROF. Ook daarin participeert een islamitische organisatie, 
de Stichting Islamitisch OndeiAvijs, maar deze stichting bleek, evenals vijf andere ROF-
dednemers, voor ons niet bereikbaar. Als deze stichting wel bij ons onderzoek betrokken 
was geweest, was de spreiding van bestuursleden naar etnische afkomst vrijwel zeker 
groter geweest. 

De kandidaat-leden van de meeste besturen worden gerekruteerd via gesloten 
procedures, zoals cooptatie, het netwerk van bestuursleden, directie of medewerkers of via 
voordracht van aangesloten of anderszins betrokken organisaties. Slechts een van de acht 
onderzochte besturen vormt hierop de uitzondering. Voor een deel van dat bestuur vindt 
een open procedure plaats via een advertentie. 

De gemeente heeft in twee gevallen invloed op de samenstdUng van het bestuur. 
Voor een bestuur is de gemeenteraad verantwoordeUjk voor de rekrutering en voordracht 
van vier van de zeven leden, het CoUege van Burgemeester en Wethouders voor de 
benoeming. In het andere geval benoemt de gemeenteraad de bestuursleden op voor
dracht van de aangesloten ondei-wijskoepds. 

De meeste besturen verlangen van hun bestuursleden dat zij over bestuurUjke 
kwaUteiten beschikken. Ook inhoudeUjke deskundigheid en betrokkenheid met de doel
groep of het onderschrijven van de doelstdUngen van de instclUng worden in dit verband 
genoemd. 

De meeste besturen hebben geen specifieke inspanningen gdeverd om meer leden 
uit etnische minderheidsgroepen in het bestuur te Ivrijgen. Geen van deze besturen ver
mddt plannen te hebben in deze richting. Binnen drie besturen is wel extra aandacht 
besteed aan een diverscr samenstdUng. Met wissdend succes, zoals uit de woorden van 
drie informanten bUjkt: 

'Ik [de directcur] heb het onderwerp wel onder de aandacht van het bestuur gebracht. 
Momented is het echter zo dat we voor een fusie staan. (...) Ons bestuur heeft voor 
hanclhaving van de huidige situatie gekozen in a£\vachting van wat er uit de fusie komt.' 

'De gemeenteraad heeft er bij de benoeming van het vorige bestuur op gehamerd dat er 
meer vrouwen en allochtonen in het bestuur moesten komen. Toen bleek dat aUe voor-
gedragenen witte mannen waren, heeft de gemeenteraad de benoeming van het bestuur 
opgeschort tot dc samenstdling wel voldoende divers was. Er werden toen twee vrouwen 
voorgedragen. De gemeente ging hiermee akkoord, maar sprak wel haar teleurstelUng uit 
over het feit dat het zcjvcel moeite kostte otn geschikte kandidaten voorgedragen te 
krijgen.' 
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'De benoeming van het aUochtone bestuursUd is mede tot stand gekomen doordat een 
van de wethouders zich er in het College sterk voor heeft gemaakt dat ook allochtonen in 
het bestuur zitting moesten hebben.' 

De citaten laten zien dat degenen die verantwoordeUjk zijn voor de benoeming van nieu
we bestuursleden grote invloed hebben op de uiteindeUjk samenstdUng van het bestuur. 
In het eerste geval kiest het bestuur voor een status-quo en bUjft het bestuur uit autoch
tonen bestaan. In de andere twee gevaUen zijn het de gemeenteraad en een wethouder die 
via poUtieke druk en met (gedeelteUjk) succes de samenstdUng van besturen diverser 
hebben gemaakt. 

Dat de meeste besturen geen etnische bestuursleden hebben, wil ovcrigens niet 
zeggen dat er geen contacten zijn met leden van etnische gemeenschappen. Een enkel 
bestuur laat weten (werk)contacten te hebben met organisaties. Vertegenwoordigers van 
andere besturen melden dat zij aUochtoon personeel hebben. Een organisatie zonder 
etnische bestuurslcden heeft diversiteit breder aangepakt: 

'Wij hebben veel inspanningen verricht om de participatie van allochtonen op de scholen 
en in de centra te stimuleren. Projecten in dit kader staan onder leiding van een aUoch
tone medewerker. We hebben een Turkse en een Marokkaansc medewerker en voor de 
verschillende werkvclden willen wij dat uitbreiden en spreiden naar de verschillende 
etnische groepen. \'erder komt de ouderparticipatie goed op gang. Er zitten nu ook 
aUochtonc ouders in de ouderraden. En de Turkse medewerker zit in de medezeggen-
schapsraad. (...) Ik vind het zelf ook belangrijk dat allochtonen participeren. Dat mag 
best aandacht krijgen.' 

Deze informant acht het denkbaar dat de weg die nu is ingezet, een dooi-werking zal 
hebben op dc samenstdling van het toekomstige bestuur. 

Totaaloverzicht 

Tabel 4.19 Aantal bestuursleden van de door ons onderzochte besturen in Rotterdam naar 
etniciteit en beleidsveld 

beleidsterrein 

onderwijs 
huisvesting 
totaal 

aantal onderzochte 
besturen 

8 
1 
9 

aantal bestuursleden 

55 
4 
59 

v.w. behorend tot een 
etnische minderheid 

8 (Surinaams) 
0 
8 

We zien in deze tabel dat acht van de 59 bestuursleden van de door ons onderzochte 
besturen tot een etnische minderheidsgroep behoren, dit is ruim 13,5 procent. Deze 
bevinding komt overeen met die van de studie van Sophie (2000) naar de participatie van 
aUochtonen in besturen van gesubsidieerde instelUngen en organisaties in Rotterdam (zie 
ook tabel 2.1). 

VergeUjken we deze 13,5 procent met het aandeel Turken, Marokkanen, Antil
Uanen/Arubanen en Surinamers in de totale Rotterdamse bevolking (22,5 procent), dan is 
er sprake van een bestuurUjke ondcrvertegenwoordiging. De onden'crtegcnwoordiging is 
groter als we de totale groep allochtonen uit niet-westerse landen ter vergeUjking nemen 
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(29,0 procent). Kijken we naar de afzonderUjke groepen, dan zien we een Surinaamse 
oveiwertegenwoordiging. AUe etnische bestuurders (13,5 procent) zijn van Surinaamse 
afkomst, terwijl hun aandeel in de Rotterdamse bevoUdng 8,3 procent bedraagt. Zij zijn 
alien actief in het onderAvijsvcld. In de door ons onderzochte besturen hebben we geen 
leden van de andere etnische minderheidsgroepen aangetroffen. 

In Rotterdam lopen de meeste benoemingsprocedures via een gesloten systeem, 
waarbij bestuurders, directie en /of andere medewcrkers binnen hun eigen netwerk op 
zoek gaan naar geschikte kandidaat-leden. Ook komt het voor dat aangesloten of betrok
ken organisaties kandidaten voordragen. Kandidaten moeten beschikken over bestuurUjke 
kwaUteiten. In de profidschetsen komen ook regelmatig inhoudeUjke deskundigheid en 
affiniteit met de doelgroep voor. 

Opvallend is dat de inspanningen om het aandeel etnische minderheden in het 
bestuur tc verhogen vooral gdeverd zijn voor besturen waarbij de gemeente (gedeelteUjk) 
verantwoordeUjk is voor dc rekrutering en benoeming. Zowel vanuit de gemeenteraad als 
vanuit het College van Burgemeester en Wethouders is bij twee onderwijsinstelUngen (met 
enig succes) druk uitgeoefend om de samenstdUng van het bestuur diverser te maken naar 
etnische afkomst en /o f geslacht. 

4.6 Conclusies 

In tabel 4.20 wordt een totaaloverzicht gegeven van de bestuurUjke participatie in de vier 
onderzochte steden. Uit deze tabel is af te leiden dat 26 van de in totaal 302 bestuursleden 
(8,6 procent) tot etnische minderheidsgroepen behoren. 

Tabel 4.20 De participatie van etnische minderheden naar gemeente en beleidsveld 

beleidsterrein aantal onderzochte besturen 
aantal bestuursleden 

v.w. behorend tot een 
etnische minderheid of 
afkomstig uit een van de 
overige niet-westerse 
landen 

Eindhoven 
welzijn 
onderwijs 
huisvesting 

6 
8 
2 

30 
57 
8 

8 (Turks) 
0 
0 

Zaanstad 
welzijn 
onderwijs 
huisvesting 

1 
5 
10 

7 
36 
68 

1 (Turks) 
0 
0 

Amsterdam 
welzijn 
onderwijs 
huisvesting 

1 
geen data 
3 

9 

28 

4 (Surinaams, Algerijns, 
Chinees, Indiaas) 

5 (4 Surinaams, 1 Turks) 
Rotterdam 

welzijn 
onden/vijs 
huisvesting 
totaal 

geen data 
8 
1 

45 

55 
4 

302 

8 (Surinaams) 
0 

26 

57 



Tien van deze bestuursleden zijn van Turkse, en dertien van Surinaamse afkomst. De twee 
andere grote etnische minderheidsgroepen, Marokkanen en AntilUanen/Arubanen, zijn in 
de door ons onderzochte besturen niet vertegenwoordigd. 

Uit nadere analyse komt naar voren dat acht van de tien Turkse bestuursleden Ud 
zijn van nvee Eindhovense migrantenorganisaties en dat zeven van de dertien Surinaamse 
bestuursleden in het bestuur van de Rotterdamse Stichting Hindoe Onderwijs zitten. Vijf
tien van de 26 etnische bestuursleden zijn dus bestuursUd van drie migrantenorganisaties. 
De vraag is nu in hoeverre de cijfers vertekend zijn door deze bestuursleden in de bereke
ningen te betrekken. We hebben in eerste instantie dc aandacht gericht op dc participatie 
van individuele leden van etnische minderheidsgroepen in besturen die onderded uitmaken 
van algemene overlegstructuren. Het bUjkt echter dat in sommige gevallen ook migranten-
organisaties, die vaak een ruime meerdcrheid aan etnische leden in het bestuur hebben, aan 
deze algemene overleggen meedoen. Dit is uiteraard ook een vorm van participatie (zij het 
op een ander niveau dan het individuele). Vanwege dit argument hebben we er alsnog 
voor gekozen om de bestuursleden van deze migrantenorganisaties in de analyses op te 
nemen. 

We hebben voor alle steden geconstateerd dat er sprake is van een bestuurUjke ondcr
vertegenwoordiging van etnische minderheden. Tussen en binnen steden zijn er echter 
enige nuanceringen aan te brengen. Etnische bestuursleden zijn vooral te vinden in het 
welzijnsveld, veel minder op onderwijs- of huisvestingsgebicd. Dit is een bevestiging van 
onze eerder uitgesproken verwachting dat etnische minderheden vooral participeren in 
besturen die werkzaam zijn op terreinen met weinig afstand tot het minderhedenbeleid. 
Alleen in Amsterdam en Rotterdam zijn etnische bestuursleden ook werkzaam in respec
tieveUjk het huisvestings- en onderwijsveld. Een mogeUjke vcrklaring hier\^oor is het 
relatief grote aandeel allochtonen in de Amsterdamse en Rotterdamse bevolking, waar
door op meerdere terreinen de noodzaak gcvoeld wordt zich in te zetten voor de parti
cipatie van etnische minderheden in besturen. Dezc vcrklaring lijkt echter maar ten dele 
op te gaan, getuige de nul-participatic van etnische minderheden in het onderzochte 
huisvestingsbcstuur in Rotterdam. 

WeiAdngs- en benoemingsprocedures bUjken op zich niet zonder meer samen te 
liangcn met het aandeel van leden uit etnische mindcrheidgroepen in besturen. Er zijn 
besturen die uitsluitend een gesloten procedure toepasscn (nenverken, cooptatie, voor
dracht door raden of aangesloten organisaties) en geen etnische bestuursleden tellen, maar 
er zijn ook besturen bij wie dat wel het geval is. Veeleer Ujkt het aandeel etnische minder
heden allerecrst afhankeUjk van de motivatie en veiwolgcns van de gekozen procedure om 
nieuwe bestuursleden te werven. Als het nenverk (dccls) bestaat uit leden van etnische 
minderheidsgroepen, of als er speciaal wordt ingezet om een dergeUjk netwerk op te 
spannen, dan bUjkt het activeren van dit netwerk tot resultaten te kunnen leiden. Daar-
tegenover staat dat netwerken binnen migrantengemeenschappen geen garantie zijn voor 
een toename van de bestuurUjke participatie van etnische minderheden. Zo hebben 
pogingen in die richting van verschillende Zaanse wijkorganisaties niet tot de gewenste 
resultaten geleid. 

Naast gesloten weiwings- en benoemingsprocedures zijn er ook de meer open 
procedures, zoals het inschakden van gespeciaUseerde sdectiebureaus of het plaatsen van 
advertcnties en bekendmakingen in lokale bladen. Deze open procedures kunnen zeer 
geschikt zijn om potentiele bestuursleden te bereiken die zich niet in het eigen netwerk 
bevinden. Juist voor relatief nieuwe groepen als etnische minderheden zou dit de deuren 
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naar bestuurskamers kunnen openen. Bij de Amsterdamse huurdersorganisaties is dit 
inderdaad gebeurd. Bij verschiUende andere besturen die ccn open procedure toepasscn 
echter weer niet. Ook hier Ujkt ccn en ander af te hangen van de gerichtheid van zoek-
acties, het aandeel etnische minderheden in de doelgroep, maar ook de bereidheid van 
aangezochtcn om mee te doen. 

Het is denkbaar dat gemeenten subsidiering als middel inzetten om enige invloed uit te 
oefenen op de samenstdUng van besturen. O p basis van de vcrzamdde gegevens kunnen 
wc daar nauweUjks uitspraken over doen. Verrewcg de meeste onderzochte besturen 
geven nameUjk aan dat de gemeente geen zeggenschap heeft over de bestuurssamcn-
stelUng. Soms omdat organisaties geen subsidierdatie met de gemeente hebben, vaker 
omdat is vastgclegd dat de gemeente zich hier verre van lioudt. 

Gemeenten hebben soms de mogeUjkheid directer invloed uit te oefenen op de 
samenstdUng van besturen, bijvoorbeeld omdat zij verantwoordeUjk zijn voor de rekru
tering, voordracht en/of benoeming van bestuursleden. Deze directe invloed komt voor 
bij twee Rotterdamse onderwijsinstelUngen. Bij het ene bestuur heeft de gemeenteraad 
druk uitgeoefend om het bestuur diverser te maken, bij het andere bestuur heeft een 
wethouder dit gedaan. Deze druk heeft ook tot enige verandering in de samenstdUng van 
deze besturen geleid. 

Beinvloeding door de gemeente, rechtstreeks of via subsidiering, kan een stimulans 
zijn om besturen kleurrijker te maken. Het feit dat enkele besturen ook zonder bemoeienis 
van de gemeente leden van etnische minderheidsgroepen in het bestuur hebben zitten, 
toont echter aan dat dit zeker geen noodzakeUjke voorwaarde is. 

Het komt zcldcn voor dat vertegenwoordiging naar etniciteit binnen besturen als eis wordt 
gesteld; slechts bij vier besturen is dit het geval geweest. Drie daarvan hebben ook leden 
van etnische minderheidsgroepen in het bestuur zitten, niet in de laatste plaats omdat bij 
twee van hen bestuursposten voor etnische kandidaten gercscr^^cerd werden. Wat voor 
een grote meerderhcid van de besturen wel boven aan het prioriteitenUjstjc van eisen staat, 
is dat kandidaat-leden over bestuurUjke kwaUteiten moeten beschikken. Ook betrokken
heid bij de doelgroepen of doelstdUngen van organisaties wordt hoog gewaardeerd. 
InhoudeUjke deskundigheid lijkt voor vele besturen van minder groot belang. De 
onderzochte organisaties Ujken hiermee meer op te treden als bdangenbehartigers dan als 
'deskundigenorganen'. 

Resumerend concluderen we dat er enkele factoren zijn die de participatie van etnische 
minderheden kunnen bevorderen. Ten eerste Ujkt deze participatie samen te hangen met 
de verwantschap van werkvclden van organisaties met het minderhedenbeleid. De oor-
sprong en ontwikkeUng van het minderhedenbeleid Uggen veelal op het terrcin van wel
zijn, en juist daar zijn de meeste etnische bestuursleden te vinden. Ten tweede zijn het 
zowel bij gesloten als open procedures niet zozeer de procedures zelf die een verschil 
kunnen maken, maar veeleer de uit\^oering van de procedures. Uitzondering hierop vor
men bepaalde statutaire bepalingen, zoals de bepaUng dat aangesloten organisaties hun 
directeuren dienen af te vaardigen als bestuursUd. DergeUjke vormen van 'getrapte nomi-
natie' zijn niet bevorderlijk voor een betere vertegenwoordiging van nieuwe (etnische) 
groepen. Ten derde kan een mentaUteitsomslag prikkclcnd werken: organisaties kunnen 
evenredige vertegenwoordiging als eis stellen, waardoor zij zichzelf dwingen om te kijken 
wat zich achter de horizon bevindt. In de vierde plaats kan ook poUtieke druk stimulerend 
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werken, mits vertegenwoordigende poUtieke Uchamen genoeg zeggenschap hebben over 
de samenstdUng van een bestuur. 

Ten slotte is de participatie van etnische minderheden in besturen niet aUeen 
afhankeUjk van inspanningen van instanties en organisaties. Ook bij leden van etnische 
minderheidsgroepen zelf moeten de wil en kwaUteiten aanwezig zijn om mee te doen. Als 
aan dezc voorwaarde niet is voldaan, zuUen alle pogingen in goede bedoeUngen bUjven 
steken. 
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5 S A M E N V A T T I N G , C O N C L U S I E S E N A A N B E V E L I N G E N 

In dit rapport staat de participatie van etnische minderheden in besturen centraal. Daar
mee doelen wc op de deelname van etnische minderheden aan strucmrde overleggen, 
adviesorganen of andere instituties die door de overheid zijn ingesteld om vertegenwoor
digers uit verschillende maatschappeUjke sferen de gelegenheid te geven invloed uit te 
oefenen op het poUtieke bestuur en het beleid van de overheid. 

De participatie van etnische minderheden hebben we langs drie wegen bestudeerd. 
Ten eerste is een literatuurinventarisatie gemaakt van studies en onderzoeken in Nederland 
naar de participatie van etnische minderheden en allochtonen in besturen. In de tweede 
plaats hebben we onderzoek gedaan naar de deelname van etnische minderheden in de 
landelijke adviescolleges. Ten slotte is aandacht besteed aan dc deelname van etnische minder
heden in besturen op lokaal niveau. Daartoe zijn de overlegstrucmren in de gemeenten 
Eindhoven, Zaanstad, Amsterdam en Rotterdam voor de beleidsterreinen welzijn, onder
wijs en huisvesting doorgdicht. 

We hebben ons geconcentreerd op algemene adviesorganen en overleggen. De deel
name in besturen van specifieke organen, instelUngen en organisaties (bijvoorbeeld 
migrantenorganisaties) is buiten beschouwing gelaten voor zover zij geen deel uitmaken 
van de algemene overleg- en adviesstructuren. 

5.1 Beantwoording van de probleemsteUing 

De probleemsteUing van dit rapport omvat drie vragen. We geven eerst voor dke vraag 
aan welke gegevens de deelonderzoeken hebben opgeleverd. Vervolgens worden conclu
sies getrokken. 

1) Hoeveel personen van landelijke adviesorganen en binnen gemeentelijke 
overlegstructuren kunnen tot een van de etnische minderheidsgroepen 
worden gerekend en tot welke groepen behoren zij? 

Uit de literatuurinventarisatie komt aUereerst naar voren dat de verschillende onderzoeken 
moeiUjk vergeUjkbaar zijn. Bevolkingsgroepen worden verschUlend gedefinieerd en 
besturen worden op basis van steeds verschillende criteria gesclccteerd. Hoewel dc 
vergeUjking van het onderzoeksmateriaal aldus tot voorzichtighdd maant, zijn er toch 
aanwijzingen dat de participatie van allochtonen en etnische minderheden in grote Ujnen is 
toegenomen. Dit geldt vooral voor de participatie in besturen op lokaal niveau in de grote 
steden. In de eerste helft van de jaren negentig worden aandden gevonden van hooguit 2 
procent. In de tweede helft van de jaren negentig zijn aandden van boven de 5 procent 
geen uitzondering meer (in sommige sectoren zelfs boven de 10 procent). 

Wat betreft de onderzoeken op landelijk niveau zijn de ontwikkeUngen minder 
eenduidig. Op het terrein van instelUngen en organisaties is er weinig vooruitgang geboekt. 
Daarcntcgen Ujkt de participatie in dc landeUjke adviesorganen te zijn toegenomen. Voor 
de herziening van het adviesstelsel, toen een groot aantal adviescolleges operationed was, 
was nog niet 1 procent van de raadsleden van de algemene raden van etnische afkomst. 
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Na dc herziening, na een sterke reductie van het aantal adviescolleges (en daarmee van het 
aantal beschikbare raadsplekken), bleek dit aandeel te zijn toegenomen tot 2,6 procent. 

Op basis van de Uteratuurstudie constateren we dat de participatie van aUochtonen 
en etnische minderheden zich beperkt tot mannen van een klein aantal bevolkingsgroe
pen. Vooral de Surinamers, en in wat mindere mate de Turken, hebben hun weg naar de 
bestuurUjke echelons weten te vinden. Veel minder Ujkt dit te gelden voor Marokkanen en 
AntilUanen/Arubanen, terwijl andere aUochtone of etnische groepen in de onderzoeken 
nauwelijks genoemd worden. Voor zover bekend zijn er weinig vrouweUjke bestuurders 
van aUochtone of etnische afkomst. Verder wordt de participatie van etnische minder
heden en allochtonen in besturen door alle autcurs als (te) laag beschouwd. 

Het onderzoek onder de landelijke adviescolleges laat zien dat elf van de in totaal 276 coUege-
Icden zeker tot etnische minderheidsgroepen behoren, dit is 4 procent. Daar-naast zijn er 
drie leden van wie niet bekend is tot welke bevolkingsgroep zij horen. Als we deze leden 
ook 'meerekenen', stijgt het aandeel etnische raadsleden naar ruim 5 procent. 

Door de tijd heen is het aandeel etnische bestuursleden in adviescolleges toegeno
men. Wanneer we onze gegevens en data van eerder onderzoek (Mulock Houwer 1999) 
zo veel mogeUjk met elkaar matchen, dan blijkt dat in de adviescoUeges die in beide onder
zoeken betrokken zijn, het aandeel etnische raadsleden iets is toegenomen, van 2,9 naar 
5,1 procent. 

(3\er de evenredigheid van de gevonden percentages kunnen geen algemene uit
spraken gedaan worden. De bcpaUng in de Kaderwet aangaande positieve actie biedt in elk 
geval geen houvast: er worden geen streefcijfers genoemd. Als we de gevonden percenta
ges afzetten tegen het aandeel etnische minderheden in de totale bevolking in Nederland, 
is er sprake van een onevenredige vertegenwoordiging. De populatie 'leden van advies
colleges' vormt echter geen afspiegeUng van de bevolking, omdat het gaat om ccn gezel
schap van op bepaalde terreinen deskundig geachte personen. 

b^nische raadsleden zijn in de meeste gevallen van Surinaamse en — in wat mindere 
mate — iAntilUaanse afkomst. Opvallend is dat Marokkanen, die toch een van de vier 
grootste etnische minderheidsgroepen vormen, niet zijn terug tc vinden in de advies
colleges. 

Ten slotte bUjken adviescoUeges waaiwan aanncmclijk is dat zij op de een of andere 
manier tc maken krijgen met (onderdelen van) bet minderhedenbeleid voor leden van 
etnische minderheidsgroepen toegankcUjker te zijn dan adviescolleges die verder af Ujken 
tc staan van dit beleid. 

Uit het onderzoek naar de gemeentelijke overlegstructuren in Eindhoven, Zaanstad, Amsterdam 
en Rotterdam komt naar voren dat 26 van de in totaal 302 bestuurslcden (8,6 procent) tot 
etnische minderheidsgroepen behoren. Dertien van hen zijn van Surinaamse afkomst, tien 
van Turkse afkomst. De andere twee grote etnische minderheidsgroepen, Marokkanen en 
AntilUanen/Arubanen, zijn in de door ons onderzochte besturen niet vertegenwoordigd. 

Per gemeente zijn enige verschiUen aan te geven. In Eindhoven kan ccn kleine 8 
procent van het totale aantal bestuursleden tot een etnische minderheidsgroep gerekend 
worden (8 van 95 bestuursleden). Deze bestuursleden zijn aUen van Turkse afkomst en 
werkzaam in het welzijnsveld. Van de onderzochte besturen in Zaanstad behoort nog niet 
1 procent tot een etnische minderheidsgroep (een van 111 bestuursleden). Het enige etni
sche bestuursUd heeft een Turkse achtergrond en is werkzaam in het welzijnsveld. In 
Amsterdam behoort 16 procent van alle in het onderzoek betrokken bestuursleden tot een 
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etnische minderheidsgroep (zeven van de 37). Het gaat hier om vijf Surinamers, een Turk 
en ccn Algerijn. De bestuursleden zijn te vinden binnen de beleidsterreinen welzijn en 
huisvesting. In Rotterdam behoort 13,5 procent (8 van 59 bestuurs-leden) tot de groep 
etnische minderheden. Dit zijn aUemaal Surinamers werkzaam in het onderwijsveld.•' 

Bovenstaande cijfers hebben betrekking op de deelname van individuele leden van 
etnische minderheidsgroepen aan algemene overlegstructuren. In Rotterdam en Eindho
ven worden de cijfers sterk bcinvloed doordat het merended van de etnische bestuurs
leden verbonden is aan migrantenorganisaties. We hebben deze bestuursleden echter wel 
meegeteld, omdat de migrantenorganisaties waarvan zij bestuursUd zijn, dednemen aan de 
algemene overleggen, hetgeen ook te beschouwen is als een vorm van participatie (zij het 
in ccn andere vorm dan het individuele). 

Als het aandeel etnische minderheden in de door ons onderzochte besturen verge-
leken wordt met het aandeel etnische minderheden in de lokale bevolking, dan bUjkt er in 
allevier de gemeenten sprake van bestuurUjke ondeiwertegenwoordiging. 

Samenvattend kunnen we voor de eerste onderzoeksvraag de volgende conclusies trekken: 

• D e participatie van etnische minderheden Ugt op het lokale niveau hoger dan op 
het landeUjke niveau; binnen het lokale niveau Ugt de deelname in de grote steden 
hoger dan in de minder grote steden. 

• Binnen de onderzochte algemene besmren vormen Surinamers de grootste groep 
etnische bestuursleden, zowel op landeUjk als op lokaal niveau. Van de andere 
grote etnische minderheidsgroepen hebben AntilUanen/Arubanen hun weg gevon
den naar de landeUjke adviescolleges, Turken besturen vaker op het lokale niveau. 
Marokkanen zijn in geen van de onderzochte besturen aangetroffen. 

• Als op gemeenteUjk niveau de bevolkingssamenstdUng als ijkpunt wordt genomen, 
is sprake van een bestuurUjke ondenxrtegenwoordiging van etnische minderheden, 
met name in de kleinere door ons onderzochte steden. Indien voor de landeUjke 
adviescolleges de Nederlandse bevolking als ijkpunt wordt genomen, is eveneens 
sprake van een ondervertegenwoordiging van etnische minderheden. 

• Het ijkpunt 'bevolltingssamcnstcUing' is louter van demografische aard. Rekening 
houdend met de eisen die aan de participatie worden gesteld, geldt voor de 
adviescolleges inhoudeUjke deskundigheid als belangrijkste criterium. Voor lokale 
besturen geldt veel vaker het criterium bestuurlijkc er\^aring. 

• Bestuurders uit etnische minderheidsgroepen zijn vooral te vinden in raden of 
organisaties wier werkterrdnen relatief dicht bij (onderdelen van) het minder
hedenbeleid staan. Daarbinnen zijn zij in de grote steden vooral aanwezig in de 
'klantenvertegenwoordigende' organisaties (huurdersorganisaties of onderwijs-
besturen). 

'̂  Bij dc gegeven.s over Amsterdam en Rotterdam dient in het achterhoofd tc worden gehouden dat de 
hcleidsveldcn onderwijs respectieveUjk welzijn niet in de analyse zijn betrokken (zie ook paragraaf 4.1). 
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2) Op welke manier en volgens welke richtlijnen worden personen voor 
deze organen en overlegstructuren geworven en welke inspanningen zijn er 
gepleegd om personen uit etnische minderheidsgroepen te werven? 

Uit de studies van de literatuurinventarisatie komt naar voren dat de meeste benoemingen 
nog plaatsvinden via het systeem van cooptatie. De netwerken van de bestuurders die al in 
functie zijn, worden aangcsproken; de werving gaat dus via-via. Omdat de netwerken van 
autochtonen en andere bevolkingsgroepen (nog) gescheiden zijn, is het moeiUjk om op 
deze manier personen uit aUochtone of etnische minderheidsgroepen te vinden. Het 
aanspreken van een ander netwerk wordt als oplossing hiervoor gezien. O o k wordt crop 
gewezen dat een meer open solUcitatieprocedure voor vacante besmursfuncties kan bijdra
gen aan het openbreken van bestaande netwerken. 

In de tweede plaats wordt van bestuursleden vooral verlangd dat zij deskundig ::Jjn, 
de etnische afkomst is van minder belang. Omdat de heersende opvatting is dat er weinig 
allochtone/etnische deskundigen zijn, wordt het bij voorbaat als een zeer lastige opgave 
beschouwd hen te vinden. Toch bUjkt uit de Uteratuur dat een actieve opstelUng wel dege
Ujk kan helpen. De instelUngen die specifieke inspanningen hebben verricht om aUochtone 
of etnische bestuursleden te vinden, zijn daar vaak ook in geslaagd. Ovcrigens beschou
wen veel vertegenwoordigers van besturen een gebrek aan deskundigheid onder leden van 
etnische minderheidsgroepen of allochtonen als een tijdeUjk probleem. 

De landelijke adviescolleges wer\^en kandidaten voornameUjk via het netwerk van degenen die 
bij de benoemingsprocedure betrokken zijn. Dit zijn in dc eerste plaats de bewindslieden 
en veiA^olgens degenen die bewindsUedcn bij dit proces bettckken. AdviescoUeges die 
onder de Kaderwet vallen, zijn daarnaast wetteUjke verpUcht tot het houden van een open 
solUcitaticronde waarbij vacante bestuursfunctie bekend worden gemaakt via een 
advertentie.'^ Deze weiwingsmethode heeft echter weinig opgeleverd, zodat de nadruk 
toch sterk op netwerken bUjft Uggen. 

De belangrijkste eis waaraan leden van adviescoUeges moeten voldoen is deskun
digheid. Van een (landeUjk) adviescollege wordt immers verwacht dat hij met deskundige 
adviezen komt. De deskundigheid van kandidaten wordt getoetst met vragen als: hoeveel 
eiA^aring en gezag heeft hij/zij op het werkterrein, heeft hij/zij veel gepubhceerd, mengt 
hij/zij zich in het pubUeke debat en wat voegt hij/zij daar aan toe? Naast deskundigheid is 
maatschappeUjke betrokkenheid van belang. En omdat coUcgcleden geen bdangen beho
ren te behartigen, wordt van hen ook onafhankcUjke meningsvorming verwacht. 

Participatie van etnische minderheden is voor verrewcg de meeste adviescolleges 
nog nauwelijks een issue en er wordt ook weinig poUtieke druk uitgeoefend om hier werk 
van te maken, dit in tegenstdUng tot de participatie van vrouwcn. Er zijn dan ook nog 
weinig concrete inspanningen gdeverd en plannen gemaakt om de participatie van etni
sche minderheden in de colleges te bevorderen. Daar waar wel inspanningen zijn gdeverd, 
is dit veelal geinitieerd door bewindsUedcn. De drie raden waan^oor dit opgeld doet, heb
ben zich bediend van instrumenten als het inschakden van gespeciaUseerde bureaus, het 
ter hand nemen van een soort 'wie is wie in allochtoon Nederland' en het meewerken aan 
ccn project waarin allochtonen worden opgdeid voor bestuurswerk. Deze drie besturen 
hebben ook bestuurders uit etnische minderheidsgroepen in hun midden. De inzct van dit 
instrumentarium Ujkt dus vruchten af te werpen. 

Zie de inleiding van hoofdstuk 3 voor een toelichung van de Kaderwet. 
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op gemeenteUjk niveau zijn in grote Ujnen twee wervings- en benoemingsprocedures te 
onderscheiden. Ten eerste zijn er besturen die een gesloten procedure toepasscn. Nieuwe 
bestuursleden worden dan gezocht in de kring van bckenden van zittende bestuursleden, 
de directie of van medewerkers. Deze bckenden kunnen al aan de organisatie verbonden 
zijn (cooptatie), maar er kunnen ook kandidaten buiten de organisatie gezocht worden 
(netwerken). Ook komt het voor dat kandidaat-bestuurders volgens de statuten voor
gedragen moeten worden door aangesloten raden en organisaties. Andere besturen, ten 
tweede, gebruiken meer open procedures voor het weiwen van kandidaten, zoals het 
inschakden van gespeciaUseerde sdectiebureaus of het plaatsen van advertcnties en 
bekendmakingen in lokale bladen. 

Voor een grote meerderhcid van de onderzochte besturen staat het beschikken 
over bestuurUjke kwaUteiten boven aan het lijstje van eisen waaraan kandidaten moeten 
voldoen. Ook betrokkenheid bij de doelgroepen en het onderschrijven van de doel
stdUngen van organisaties worden hoog gewaardeerd. InhoudeUjke deskundigheid Ujkt 
voor vele besturen van minder groot belang. De onderzochte besmren Ujken in hun 
contacten met de (lokale) overheid dus meer op te treden als bdangenbehartigers dan als 
deskundigenorganen. Vrijwel alle onderzochte besturen geven aan dat de gemeente geen 
zeggenschap heeft over de bestuurssamenstdUng, ook al is die gemeente subsidiegever of 
budgetbeheerder. 

Evenredige vertegenwoordiging naar etniciteit wordt zelden als eis gesteld. Slechts 
vier de 45 onderzochte besturen hebben dit wel geexpUciteerd. Het gaat hier om twee 
wdzijnsinstdUngen (in Zaanstad en Amsterdam) en om twee Rotterdamse ondei-wijs-
instdUngen. Bij deze twee onderwijsinstelUngen zijn de gemeenteraad en het College van 
Burgemeester en Wethouders verantwoordeUjk voor de voordracht of benoeming van 
nieuwe bestuursleden. 

Er zijn verschillende inspanningen gdeverd om leden van etnische minderheids
groepen in het bestuur te krijgen. Een van de besturen die evenredige vertegenwoordiging 
als uitgangspunt heeft genomen, heeft — met succes — vacante bestuurszetcls voor alloch
tonen gereseiwccrd. Andere inspanningen zijn het opspannen, versterken of reactiveren 
van netwerken met etnische gemeenschappen. Dit kan tot resultaten leiden, maar is niet 
gegarandeerd. Enkele besturen hebben ook gebruikgemaakt van open procedures om zo 
potentiele bestuursleden te bereiken die zich niet in het eigen netwerk bevinden. Ook hier 
zijn procedures met wissdend succes toegepast. 

Samenvattend kunnen we voor de tweede onderzoeksvraag de volgende conclusies 
trekken: 

• D e werving van nieuwe bestuursleden verloopt in de meeste gevallen via gesloten 
procedures (netwerken, cooptatie en voordrachten). Open solUcitatieprocedures als 
het plaatsen van advertcnties worden op het lokale niveau vaker toegepast dan op 
het landeUjke niveau. 

• Bestuurders van landeUjke adviescolleges moeten vooral beschikken over inhoude
Ujke deskundigheid. Tevens moeten zij onafliankeUjk hun mening kunnen vormen 
cn mogen zij dus niet als bdangenbehartigers optreden. Bestuurders van lokale 
organisaties en instelUngen moeten vooral bestuurlijkc kwaUteiten hebben, de doel
stdUngen van de organisatie onderschrijven cn zich betrokken tonen bij de achter
ban of doelgroep. Zij kunnen in de contacten met de gemeente wel de rol van 
bdangenbehartigers aannemen. 
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• Een grotere vertegenwoordiging van etnische minderheden in het bestuur is bij de 
meeste landeUjke adviescolleges en de meeste lokale organisaties nauweUjks een 
issue. LandeUjke adviescolleges besteden daarcntcgen wel veel aandacht aan een 
grotere bestuurUjke vertegenwoordiging van vrouwen. 

• De aandacht voor een toename van de participatie van etnische minderheden in 
besturen hangt voor een groot deel af van de poUtiek druk (bij de landeUjke advies
colleges van bewindsUedcn, bij lokale besturen van gemeenteraad en CoUege van 
Burgemeester en Wethouders), of— op lokaal niveau — van de gevodde noodzaak 
om het bestuur een afspiegeUng te laten zijn van de bevolking. In grotere steden 
spreidt zich deze gevodde noodzaak uit over meerdere beleidsterreinen. 

• Er zijn weinig raden en besturen die zich concreet hebben ingcspannen of concrete 
plannen hebben gemaakt om meer leden van etnische minderheidsgroepen in het 
bestuur te krijgen. Inspanningen die wel gdeverd zijn, liggen zowel op het terrein 
van gesloten procedures (uitbreiden neUverken) als van open procedures 
(inschakden gespeciaUseerde sdectiebureaus, gericht adverteren). 

• Daar waar wel extra moeite is gedaan, heeft dat zowel bij de landeUjke advies
colleges als bij de lokale besmren regelmatig tot succes geleid. Daarcntcgen zijn er 
ook enkele lokale besturen die ondanks de inspanningen met lege handen zijn 
blijven staan. 

3) Onder welke condities is er sprake van een sterkere ofjuist zwakkere 
deelname? 

Uit de literatuurinventarisatie komen zes factoren naar voren die dc participatie van etnische 
minderheden in besturen kunnen beinvloeden. In de eerste plaats wordt in alle studies het 
weiwingssysteem voor kandidaat-besmursleden als bclemmerende factor genoemd. Coop
tatie komt vedvuldig voor, waardoor veel besturen voor nieuwe groepen (waaronder etni
sche minderheden) moeilijk toegankeUjk zijn. In de tweede plaats komen de beschikbaar
heid van gekwaUficeerde etnische kandidaten cn hun bereidheid mee te doen regelmatig 
terug. De opvatting heerst dat er geen aUochtone of etnische deskundigen te vinden zijn, 
waardoor dc kans groot is dat ook niet naar ze gezocht wordt. Aan dc andere kant: etni
sche deskundigen worden veel gevraagd cn dus vaak oveiwraagd, waardoor zij niet altijd 
beschikbaar zijn. Ten derde kan de cultuur binnen besturen als belemmerend er^^aren 
worden. De mogeUjke onbekendheid met ongeschreven en geschreven 'autochtone' 
bestuurscodes kan participatie in de weg staan. Ten vierde vormt een gebrek aan draag\dak 
voor culturele diversiteit een struikelblok. Participatie van etnische minderheden bUjkt 
vaak ondergeschikt aan zaken als reorganisatie en wer\dng van vrouweUjke bestuursleden. 
Op de vijfde plaats bUjkt de participatie samen te hangen met het aandeel etnische minder
heden in dc doelgroep van instellingen. Hoe groter het aandeel etnische minderheden, des 
te groter de kans op etnische bestuurslcden. Ten slotte wordt ook een samenhang gecon
stateerd tussen participatie en de sector waarin instelUngen en organisaties werkzaam zijn. 

Het landelijke adviescollege.\--onderzoek levert de volgende bevindingen op. Ten eerste bUjken 
adviescolleges die op de een of andere manier te maken hebben met (onderdelen van) het 
minderhedenbeleid, vaker leden van etnische minderheidsgroepen als bestuursUd te heb
ben dan adviescoUeges die verder af Ujken te staan van dit beleid. Ten tweede verloopt in 
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vele gevallen de weiwing van kandidaat-leden via het netwerk van degenen die bij de 
benoemingsprocedure betrokken zijn. Etnische minderheden maken nog nauweUjks deel 
uit van dezc netwerken, zodat hier mogeUjk sprake is van een mismatch tussen wervings-
en zoekkanalen. Ten derde noemen vertegenwoordigers van adviescoUeges een gering 
aantal deskundigen uit minderheidsgroepen als bdangrijke oorzaak van de geringe parti
cipatie van etnische minderheden. Het aanbod is niet groot en etnische kandidaten die wel 
in aanmerking komen voor een zetel in een adviescoUege, zijn vaak al oveiwraagd. Ten 
vierde is dc participatie van etnische minderheden voor verrewcg de meeste adviescoUeges 
nog nauweUjks een issue en wordt er ook nauweUjks poUtieke druk uitgeoefend om hier 
werk van tc maken, dit in tegenstdUng tot de participatie van vrouwen. Hoewel het stre
ven naar een groei van het aandeel etnische minderheden in adviescolleges op brede steun 
kan rekenen, zijn er nog weinig concrete inspanningen gdeverd en zijn er nog nauweUjks 
plannen gemaakt om dit te bevorderen. Daar waar de poUtieke druk aanwezig is, spant 
men zich wel in voor dit doel en bUjken etnische minderheidsgroepen ook deskundigen in 
hun midden te hebben. 

Het leveren van concrete inspanningen is ovcrigens geen noodzakeUjke voorwaar
de voor het verkrijgen van meer etnische raadsleden binnen het adviescollege. Enkele 
adviescolleges met leden uit etnische minderheidsgroepen hebben daar niets extra's voor 
gedaan. BUjkbaar is hier sprake van een natuurUjk verlopen proces. 

Ook het lokale onder^ek brengt enkele factoren aan het Ucht die van invloed zijn op de 
participatie van etnische minderheden. Ten eerste Ujkt deze participatie samen te hangen 
met de verwantschap met minderhedenbeleid. De oorsprong en ontwikkeUng van lokaal 
minderhedenbeleid Uggen veelal op het terrein van welzijn, en juist daar zijn de meeste 
etnische bestuursleden te vinden. Ten tweede zijn het zowel bij gesloten procedures 
(netwerken, cooptatie, voordracht) als open procedures (advertcnties, inschakden van 
sdectiebureaus) niet zozeer de procedures zelf die een verschil kunnen maken, maar 
veeleer de uit\^oering van de procedures. Hoe gericht wordt cr bijvoorbeeld binnen het 
gegeven procedurcle kader gezocht? Ten derde kan een mentaUteitsomslag stimulerend 
werken: organisaties kunnen evenredige vertegenwoordiging als eis stellen en bestuurs-
plekken voor etnische minderheden reserveren, waardoor zij zichzelf dwingen verder te 
Idjken dan naar wat bekend is. Ten slotte staan of vallen pogingen om de participatie van 
etnische minderheden te bevorderen bij de wU en interesse van gevraagdcn (en dit kunnen 
zowel autochtonen als allochtonen zijn) om mee te doen. 

Samenvattend kunnen we voor de derde onderzoeksvraag de volgende conclusies trekken: 

• De participatie van etnische minderheden in besturen wordt gestimuleerd wanneer 
(evenredige) vertegenwoordiging of afspiegeUng naar etnische afkomst als uitgangs
punt wordt gekozen of zelfs als eis wordt gesteld voor de bestuurssamenstdUng, 
bijvoorbeeld via het uitoefenen van poUtieke druk en /of vanwege de noodzaak die 
hiertoe gevoeld wordt vanwege de veranderde samenstdUng van de bevolking. 

• In dit Ucht zijn de ecrdere constateringen te verklaren dat a) bestuurders uit etni
sche minderheidsgroepen eerder te vinden zijn in raden of organisaties wier werk
terrdnen relatief dicht bij (onderdelen van) het minderhedenbeleid staan dan in 
raden cn organisaties met een grotere afstand tot dit beleid; en b) de participatie 
van etnische minderheden in Amsterdam en Rotterdam, steden met een relatief 
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groot aandeel etnische minderheden in de bevolking, hoger is dan in Eindhoven en 
Zaanstad, waar dit aandeel relatief klein is. 

• Als de wil of betrokkenheid aanwezig is om meer leden van etnische minderheids
groepen in het bestuur te krijgen, Ujkt het niet zoveel uit te maken of bij wer\dngs-
en benoemingsprocedures gebruik wordt gemaakt van gesloten of open procedu
res. De uit\^oering van beide procedures zal gerichter plaatsvinden, zeker wanneer 
bestuursposten voor leden van etnische minderheidsgroepen geresen'^eerd worden. 

• Het gerichter inzetten van wer\dngsmethoden kan zowcl op landeUjk als op lokaal 
niveau tot succes leiden, al kan het in het begin wel een kwestie van lange adem 
zijn. Het argument dat er weinig tot geen geschikte kandidaten uit etnische minder
heidsgroepen te vinden zijn, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan deskundigheid 
of bestuurUjke kwaUteiten, Ujkt maar ten dele op te gaan. 

• Het gerichter inzetten van wervdngsmethoden is echter niet altijd voldoende voor 
ccn succesvoUe wendng. Als geschikte etnische kandidaten gevonden zijn, hangt 
het ook van hun beschikbaarheid en betrokkenheid af of zij zitting willen nemen in 
het bestuur. Ook een gerichte wervingscampagne hoeft geen noodzakeUjke voor
waarde te zijn. Zonder extra moeite te doen hebben twee adviescolleges etnische 
raadsleden in hun midden. Hier lijkt sprake van een natuurlijk verlopen proces. Dit 
is echter wel meer uitzondering dan regel. 

5.2 D e spanning tussen deskundigheid en evenredigheid: een overdenking 

Onderzoek naar participatie van etnische minderheden (of wclke doelgroep dan ook) 
werpt vrocg of laat de vraag op of cr wel in voldoende mate wordt dcclgcnomen, met als 
achterliggcndc vraag of er wel voldoende kansen cn mogeUjkheden worden geboden om 
mce te doen. Hoe kunnen we in deze context de cijfers uit dit onderzoek interpreteren? 

We hebben het aandeel etnische minderheden in lokale besturen vergcleken met 
het aandeel etnische minderheden in de lokale bevolking. Daaruit bleek dat etnische min
derheden in lokale besturen ondeiwertegenwoordigd zijn. Een soortgeUjke vergeUjking 
hebben we ook gemaakt voor de landeUjke adviescoUeges. Ook daar bleek dat etnische 
minderheden ondeiwertegenwoordigd zijn, zclfs in sterkere mate. 

TegeUjkertijd hebben we geconstateerd dat van bestuurders in lokale organisaties 
iets anders wordt veiAvacht dan van raadsleden in adviescolleges. De eersten kunnen in de 
contacten met de (lokale) overheid optreden als bdangenbehartigers van hun achterban, 
terwijl de laatsten bewindsUedcn moeten adviseren op basis van dc aanwezige deskundig
heid. Is het dan wel terecht om langs beide vormen van bcleidsbcinvloeding dezelfde 
mectlat te leggen? 

Omdat bdangenbehartigers ccn achterban hebben en moeten weten wat er onder 
die achterban leeft, is het ook niet vreemd te verondersteUcn dat de samenstdUng van het 
bestuur ccn afspiegeUng vormt van de achterban, of dat nu kiezers, deelnemers aan wel-
zijnsactiviteiten, schoUeren of huurders zijn. Anders ligt dat bij adviescolleges. De groep 
deskundigen waaruit geput kan worden vormt geen afspiegeUng van de gehele Nederland
se bevoUdng, maar juist een select gezelschap. \^an adviescolleges kan daarom niet worden 
verlangd dat zij voldoen aan de eis van directe afspiegeUng van de gehele bevolking. Even
redige vertegenwoordiging kan in dit geval alleen betrekking hebben op dc groep deskun-
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digen in Nederland. En om te kunnen zeggen of besturen wel of geen afspiegeUng vormen 
van het korps deskundigen, bijvoorbeeld naar sekse of etnische afkomst, zal eerst in kaart 
gebracht moeten worden hoeveel vrouweUjke en manneUjke deskundigen er zijn of tot 
welke bevolkingsgroep zij gerckend kunnen worden. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Waar
schijnUjk is met deze kwestie al rekening gehouden bij het onuverpen van dc Kaderwet. In 
de bepaUng aangaande positieve actie worden immers geen streefcijfers genoemd en wordt 
alleen gerept over het geven van voorrang aan leden van ccn etnische of culturele minder
heidsgroep in geval van geUjke geschiktheid. 

Algemeen wordt aangenomen, en dat is in de vorige hoofdstukken ook terug te 
lezen, dat het aanbod aan deskundigen uit etnische minderheidsgroepen schaars is. Som
migen vrezen dat wanneer te strikt wordt vastgehouden aan het streven naar een grotere 
participatie van etnische minderheden, concessies gedaan zullen worden aan andere eisen, 
de eis van deskundigheid voorop. Als er inderdaad weinig etnische deskundigen zijn, dan 
is deze zorg terecht. Harde cijfers ontbreken echter, waardoor het argument van schaarste 
ook gebruikt kan worden als excuus om geen aandacht te besteden aan de participatie van 
etnische minderheden, geen concrete inspanningen te leveren of geen plannen te maken. 
Of er daadwerkeUjk sprake is van een verhuUende argumentatie weten wc niet. Wat we 
wel weten, is dat enkele adviescolleges en lokale besturen wel inspanningen hebben gde
verd om kandidaten uit etnische minderheidsgroepen te vinden, vaak vanwege poUtieke 
druk, en dat deze inspanningen tot succes hebben geleid. Er blijken dus wel degeUjk etni
sche deskundigen te zijn. 

5.3 Aanbevel ingen 

In het voorafgaande zijn enkele suggesties naar voren gekomen om de participatie van 
etnische minderheden in besturen te bevorderen. Hieronder hebben we die suggesties nog 
eens op een rijtje gezet. Ze komen overigcns voor een groot deel ook terug in de studies 
uit de Uteratuurinventarisatic. Naast de eerder genoemde (poUtieke) druk en het gerichter 
weiTen via migrantengemeenschappen en aUochtone pers en media, kan voor het stimule
ren van de participatie etnische minderheden gedacht worden aan: 

• het opstellen van streefcijfers; 

• het bijhouden van het aandeel etnische minderheden iti de diverse besturen; 

• het behulpzaam zijn bij het opsteUen van werkplannen om de participatie van 
etnische minderheden in besmren te bevorderen; 

• het bijhouden van de uitvoering van de werkplannen; 

• bet aanleggen van een databank van deskundigen uit etnische minderheidsgroepen; 

• het aanleggen van een databank van weiwingskanalen (gespeciaUseerde 
sdectiebureaus, organisaties, sleutdfiguren, media, dag- en weekbladen); 

• het opzetten en verzorgen van 'bestuurscursussen' aan potentiele bestuurders uit 
etnische minderheidsgroepen (zoals het ATANA-project waaraan het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen medewerking verleent) 

• indien nodig het ondersteunen en begdeiden van etnische bestuursleden. 

De overheid kan een voortrekkcrsrol veiwuUcn in de uitx^ocring van deze taken. Hoe de 
praktische uin^oering eruit komt te zien, zal verschillen per situatie. Voor dc landeUjke 
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adviescoUeges valt te denken aan het insteUen van een rijdeUjke commissie bestuurUjke 
participatie etnische minderheden. De TijdeUjke Expertisecommissic Emancipatie in het 
Nieuwe Adviesstelsel (TCCENA), ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, die zich inzct voor de participatie van vrouwen in adviescoUeges, kan 
hierbij als voorbedd dienen. 

Een dergeUjke blauwdruk voor de lokale situatie is moeiUjk te geven. We hebben 
gezien hoe verschillend de overlegstrucmren tussen gemeenten kunnen zijn en dat deze 
structuren binnen gemeenten ook nog per beleidsterrein kunnen varieren. We verwachten 
wel dat er meer mogeUjkheden tot sturing en stimulering van de participatie van etnische 
minderheden in besturen zijn, vooral daar waar lokale overheden overleg en inspraak meer 
centraal geregeld hebben en hun invloed op gesprekspartners (bijvoorbeeld vanwege een 
subsidierdatie) groter is. 

De basisvoorwaarde om dit alles van de grond te krijgen is dat de participatie van etnische 
minderheden op de poUtieke agenda staat. Dc werkeUjkheid is echter dat het thema 'parti
cipatie van etnische minderheden' voor veel besturen niet meer dan een sluitpost is. Er zal 
dus nog w d het een en ander moeten gebeuren om het ad\'ies aan en bet overleg met 
overheden ook daadwerkeUjk 'gekleurd' te krijgen. 
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B I J L A G E 1: Benaderde instanties en organisaties voor de literatuurinventarisatie 

De onderstaande Ujst bevat de namen van instanties en organisaties waar we Uteratuur hebben 
gezocht over de participatie van etnische minderheden in besturen. 

Overheden 
Interdepartementale Commissie Minderheden Beleid 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. 
NUnisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Rotterdam 
Gemeente Utrecht 
Gemeente Den Haag 
Gemeente Groningen 
Gemeente Den Bosch 

Bibliotheken en documentatiecentra 
Universiteit van Amsterdam 
Rijksuniversiteit Leiden 
Universiteit Utrecht 
Nederlands Centrum Buitenlanders 
Anti Racisme Informatie Centrum/LandeUjk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatic 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten 
Forum 

Steunfuncties minderheden 
Allochtonen Steunpunt Flevoland 
Meander: Regionaal Instituut Interculturele OntwikkeUng 
Multicultureel Instituut Utrecht 
Multiple Choice 
OSMOSR, Partner in Multiculturele OntwikkeUng 
Palet, steunpunt voor multiculturele ontwikkeUng in Noord-Brabant 
Regionaal Centrum Buitenlanders Dordrecht 
Regionale Steunfunctie AUochtonen Zuid-Holland-West 
Steunpunt Minderheden Ovcrijssel 
Stichting I'ORSA Groningen 
Stichting I'ORSA Zuid-HoUand 
Steunpunt Welzijn Friesland, sector minderheden 
Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond 

Onderzoeksbureaus en —instituten 
Instituut voor PubUek en Politick 
Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (Universiteit van Amsterdam) 
Research voor Beleid 
Berenschot 
B&A Groep 
TopUnk 
Verwey-Jonker Instituut 
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B I J L A G E 2A: Vragenlijst landelijke adviescolleges (interviewversie) 

PersoonUjk proiiel secretarissen 
Naam: 
Geslacht: 
Geboortedatum: 
Opleiding: 
Sinds wanneer secretaris? 

1) DoelstelUng van het adviescoUege 
1. Wat zijn - in het kort - de taken van het adviescollege? 
2. Met welke ministeries heeft u te maken? 
3. Welke contacten heeft u met de andere adviescolleges 

2) Aantal aUochtone leden in adviescoUege 
1. Hoe is het bestuur samengesteld? Functies, datum benoeming en etnische herkomst 

(geboorteland vader/geboorteland moedcr) van de leden. 
2. Welke ondersteunende bureaus zijn er? Hoe zijn de ondersteunende bureaus 

samengesteld? Functies, datum benoeming en etnische herkomst (geboorteland 
vader/geboorteland moedcr) van de leden. 

3) Benoemingen in het algemeen 
1. Hoc gaat de benoeming van leden van het college in haar werk? 
2. . \an welke eisen moeten kandidaten voldoen om in het college zitting te kunnen nemen? 
3. Wat zijn de veranderingen die zijn doorgevoerd na de wetswijziging van 1997 die 

betrekking hebben op de benoeming van nieuwe leden? 
4. Bestaat er een maximale of een minimale zittingsduur? 
5. Wat is het verloop onder de leden? 
6. Indien zij tussentijds vertrekken: waarom stoppen zij er dan mee? 
7. Waarom worden mensen hoe dan ook Ud van het adviescollege? 

4) Het adviescoUege en stimulering bestuurUjke participatie etnische minderheden 
1. Wat vindt u van de intentie of het voornemen genoemd in dc wetswijziging van 1997 om 

meer aUochtonen in adviescolleges in het algemeen tc krijgen? 
2. \ ' indt uw adviescollege het wenseUjk dat er meer allochtonen benoemd worden in dit 

college? ToeUchting. 
3. Nu kunnen er wel mooie intenties en voornemens zijn om de samenstdUng van het 

college een afspiegeUng van de samenleving tc laten zijn, maar is het wel haalbaar o m 
meer allochtonen te benoemen in uw adviescollege? ToeUchting. 

4 Welke concrete inspanningen zijn er verricht om (meer) allochtonen in uw coUege te 
krijgen? 

5. Welke plannen zijn er om meer aUochtonen in het college te krijgen? 
6. Denkt u dat er specifieke problcmen zijn waar allochtonen tegenaan lopen bij hun 

functioneren in dit adviescollege? 
7. Wat zou er in de benoemingsprocedure verbeterd kunnen worden om meer allochtonen 

in adviescolleges te krijgen? 

Slotvraag 
Heeft u verder nog opmerkingen naar aanleiding van dit ondcrwcrp/gesprek? 
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B I J L A G E 2B: VragenUjst landelijke adviescolleges (enqueteversie) 

1) AdviescoUege algemeen 
Wat zijn de taken van het adviescollege? 

2) Aantal aUochtone leden in adviescoUege 
Wilt u in onderstaande tabel invuUen wie er zitting hebben in het college, welke functie zij in het 
college bekleden en in welk land zijzelf en hun ouders geboren zijn?' 

naam lid functie geboorteland geboorteland 
vader 

geboorteland 1 
moeder 

Wilt u hieronder aangeven of uw adviescollege gebruik maakt van ondersteunende bureaus/ 
secretariaten en zo ja: hoe deze zijn samengesteld? 

Bureau/secretariaat: 
naam lid functie geboorteland geboorteland 

vader 
geboorteland j 
moeder 

Bureau/secretariaat: 
naam lid functie geboorteland geboorteland 

vader 
geboorteland j 
moeder 

Wc volgcn voor 'aUochtoon' dc definitie van het Centraal Bureau voor dc Statistiek; 'Een aUochtoon is ccn persoon 
van wic ten minste ccn ouder in het buitenland geboren is.' Is icmand zelf ook in het buitenland geboren dan bchoort 
hij/zij tot dc eerste generatie, anders tot dc twccdc generatie. 
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3) Benoemingen in het algemeen 
1. \^olgens welke procedure worden de leden van het college benoemd? 
2. Aan welke eisen moeten kandidaten voldoen om in het college zitting te kunnen nemen? 
3. Welke veranderingen die betrekking hebben op de benoeming van nieuwe leden zijn 

doorgevoerd na de herzieningsoperatie adviescolleges van 1997 (Herzieningswet 
adviescolleges, Kaderwet adviescolleges)? 

4) AdviescoUeges en stimulering bestuurUjke participatie etnische minderheden 
1. Wat vindt u van de intentie genoemd bij de herzieningsoperatie van 1997 

(Herzieningswet adviescolleges, Kaderwet adviescolleges) om in het algemeen meer 
aUochtonen in adviescolleges te krijgen? 

2. In hoeverre is het wenseUjk dat er meer aUochtonen benoemd worden in uw 
adviescollege? 

3. Nu kan men wel de intentie hebben om de samenstdUng van het coUege een afspiegeUng 
van de samenleving te laten zijn, maar in hoeverre is het ook haalbaar om meer 
allochtonen te benoemen in uw adviescollege? 

4. Welke concrete inspanningen zijn er verricht om (meer) allochtonen in uw college te 
krijgen? 

5. Denkt u dat er specifieke problcmen zijn waar allochtonen tegenaan lopen bij hun 
functioneren in dit adviescollege? 

6. Wat zou er in de huidige benoemingsprocedure verbeterd kunnen worden om meer 
allochtonen in adviescoUeges te krijgen? 
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BIJLAGE 3A: Vragenlijst besturen van lokale organisaties en instellingen (lange versie) 

1) Aantal leden 
1. Hoeveel bestuursleden telt uw bestuur? 
2. Hoeveel aUochtonen telt uw bestuur, bevolkingsgroep, functie? 

2) Benoemingen in het algemeen 
1. Hoe gaat de benoeming van bestuursleden in haar werk? 
2. Aan welke eisen moeten kandidaten voldoen om in het bestuur zitting te kunnen nemen? 
3. Bestaat er een maximale of een minimale zittingsduur? 
4. Welke invloed heeft de gemeente op de samenstdUng van het bestuur (subsidie)? 

3) De organisatie/insteUing en positieve actie aUochtonen 
1. Welke concrete inspanningen zijn er verricht om (meer) aUochtonen in uw bestuur te 

krijgen? 
2. Welke plannen zijn er om meer aUochtonen in het bestuur te krijgen? 
3. Hoe haalbaar is het om meer allochtonen binnen het bestuur te krijgen? 
4. Hoe wenseUjk/noodzakeUjk vindt u het om meer allochtonen in het bestuur te krijgen? 
5. Welke contacten heeft u met de migrantengemeenschappen? 
6. Wat zou cr in de benoemingsprocedure verbeterd kunnen worden om meer allochtonen 

in lokale besturen te krijgen? 

4) DoelsteUing van de insteUing/organisatie 
1. Wat zijn - in het kort — de taken van de organisatie/instelUng/bestuur? 
2. Met wclke gemeentelijke afdeUngen heeft u te maken? 
3. Welke contacten heeft u met de andere besturen? 
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BIJLAGE 3B: VragenUjst besturen van lokale organisaties en insteUingen (korte versie) 

1) Aantal leden 
1. Hoeveel leden telt u bestuur? 
2. Hoeveel leden daan-an zijn van aUochtone afkomst en tot welke bevolkingsgroep horen 

zij? 

2) Benoemingen in het algemeen 
1. Hoe gaat de benoeming van bestuursleden in haar werk? 
2. Aan welke eisen moeten kandidaten voldoen om in het bestuur zitting te kunnen nemen? 
3. Welke invloed heeft de gemeente op de samensteUing van het bestuur? 

3) Stimulering bestuurlijkc deelname aUochtonen 
1. Welke concrete inspanningen zijn er verricht om (meer) allochtonen in uw bestuur te 

krijgen? 
2. Welke plannen zijn er om meer allochtonen in het bestuur te krijgen? 
3. Welke contacten heeft u met de migrantengemeenschappen? 
4. Wat zou er in de benoemingsprocedure verbeterd kunnen worden om meer allochtonen 

in lokale besturen te krijgen? 
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BIJLAGE 3C: EnqueteformuUer besturen van lokale organisaties en instellingen 

1) SamensteUing bestuur 
1. Hoeveel leden telt uw bestuur? 
2. Hoeveel aUochtone leden telt uw bestuur, tot welke bevolkingsgroep behoren zij en welke 

functie bekleden zij binnen het bestuur?' 

2) Benoemingen in het algemeen 
1. Volgens welke procedure worden bestuursleden benoemd? 
2. Aan welke eisen moeten kandidaten voldoen om in het bestuur zitting te kunnen nemen? 

3) Stimulering bestuurUjke deelname aUochtonen 
1. Welke concrete inspanningen zijn er verricht om (meer) allochtonen in uw bestuur te 

krijgen? 
2. Welke plannen zijn er om meer allochtonen in het bestuur te krijgen? 
3. Wat zou er in de benoemingsprocedure verbeterd kunnen worden om meer allochtonen 

in het bestuur tc krijgen? 

Wc volgcn voor 'allochtoon' de defmidc van het Centraal Bureau voor de Stanstick: 'lien allochtoon is ccn persoon 
van wic ten minste ccn ouder in het buitenland geboren is.' Is icmand 7,clf ook in het buitenland geboren dan bchoort 

tot dc eerste generatie, anders tot dc tweede generatie. 
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