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Ongeveer 18 procent van het Nederlandse electoraat, dat zijn bijna 
twee en een half miljoen kiesgerechtigden, heeft een migratie
achtergrond en dat percentage is de afgelopen decennia sterk 
toegenomen.1 Een grote diverse groep kiezers heeft daarmee haar 
wortels in het buitenland. Demografische veranderingen kennen 
echter zelden een eenduidige en directe vertaling in een politiek 
systeem. De structuur en dynamiek van het systeem beïnvloedt de 
manier waarop demografische veranderingen politieke betekenis 
krijgen.2 De consensus in de wetenschappelijke literatuur is dat 
die vertaling bepaald wordt door (1) de obstakels/mogelijkheden 
die een politiek systeem biedt aan nieuwkomers om te participe
ren (de gelegenheidsstructuur) en (2) bepaalde kenmerken/ 
achtergrond van minderheidsgroeperingen (op collectief en  
individueel niveau).

De representatieve democratie functioneert optimaal als alle burgers 
participeren, gehoord en vertegenwoordigd worden. In Westerse demo
cratieën zijn het vooral de hoger opgeleide, oudere, witte mannen die 
bovengemiddeld participeren en gekozen worden in vertegenwoordigde 
lichamen en macht uitoefenen. Een lage participatiegraad van bepaalde 
burgers of groepen kan het vertrouwen en de legitimiteit van het demo
cratische systeem ondermijnen. Bovendien bestaat het risico dat de stem 
van specifieke groepen niet gehoord wordt. Dat is met name een probleem 
als de denk en leefwerelden van deze groep afwijken van diegenen die wel 
participeren. Of als deze groep specifieke problemen heeft die door hun 
lage participatiegraad niet op de politieke agenda komen en bestuurlijk 
niet worden aangepakt. 

Een eerste belangrijke vraag is in hoeverre migratieachtergrond überhaupt 
meespeelt in het gedrag van kiezers met die achtergrond. De Amerikaanse 
politicoloog Taeku Lee wijst op de potentiële relatie tussen (etnische, raci
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ale of religieuze) identiteit en politiek (de identiteit-naar-politiek 
link).3 Als die relatie er is, kunnen we er vanuit gaan dat kiezers met 
een migratieachtergrond zich identificeren met hun herkomstgroep en 
hun politieke gedrag afstemmen op de gepercipieerde collectieve belan
gen van die groep. Maar uit veel onderzoek blijkt dat het hebben van een 
(bepaalde) migratieachtergrond er meestal niet direct toe leidt dat men 
inderdaad een gezamenlijk politiek doel nastreeft. Het verband tussen 
demografische kenmerken en beleidsvoorkeuren is in een ontzuilde, geïn
dividualiseerde, geëmancipeerde en complexe samenleving als de onze 
niet altijd vanzelfsprekend.4 Dat wil niet zeggen dat dit verband er nooit is. 
In bepaalde contexten, bijvoorbeeld als er sprake is van veel discriminatie, 
kan de identiteitnaarpolitiek link een sterke invloed hebben op het poli
tieke gedrag van minderheden.5 

Tegelijkertijd weten we uit onderzoek ook, dat het hebben van een migra
tieachtergrond in veel gevallen een obstakel kan zijn om politiek te par
ticiperen en vooral om onderdeel uit te maken van het politieke systeem. 
Onderzoek in ons eigen land laat zien dat de politieke participatie van bur
gers met een migratieachtergrond structureel lager is dan onder kiezers 
zonder migratieachtergrond. Het kan bovendien generaties duren voordat 
demografische veranderingen zich politiek vertalen. Nieuwkomers, maar 
ook hun nakomelingen, kunnen decennialang ondervertegenwoordigd 
zijn in parlementen en gemeenteraden. Dancygier en collega’s laten 
bijvoorbeeld zien, aan de hand van uitgebreide en longitudinaal verkie
zingsonderzoek in Zweden (een van de meest multiculturele democratieën 
ter wereld), dat de structurele ondervertegenwoordiging van mensen met 
een migratieachtergrond voor een belangrijk deel verklaard wordt door 
discriminatie (breed gedefinieerd) binnen bestaande politieke partijen. 
Potentiële kandidaten met dezelfde kwaliteiten (maar verschil in migratie
achtergrond) worden ongelijk behandeld. Zo blijkt het voor de leiding van 
politieke partijen vaak lastig om kandidaten met een migratieachtergrond 
op hoge plekken op de kieslijsten te zetten, dat kan gemakkelijk leiden tot 
onvrede en onrust in de achterban.6 

Politicoloog Sara Ceyhan laat voor de Duitse context zien, dat partijen 
tijdens het selecteren van kandidaten meestal een neutrale houding aanne
men ten aanzien van potentiële kandidaten met een migratie achtergrond. 
Deze neutrale houding zorgt er echter voor dat de status quo niet door
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broken wordt. Bestaande netwerken blijven dominant bij het zoeken en 
selecteren van nieuwe kandidaten. Dat is meestal in het nadeel van kan
didaten met een migratieachtergrond. Pogingen om dit te doorbreken 
(doormiddel van quota’s of positieve discriminatie) kunnen vaak rekenen 
op grote weerstand binnen partijen. Ceyhan concludeert dat in de praktijk 
normatieve argumenten voor meer descriptieve vertegenwoordiging het 
vaak afleggen tegen de wens om de onderlinge samenhang in een partij te 
bewaren. De ondervertegenwoordiging van kandidaten met een migratie
achtergrond wordt hiermee vooral veroorzaakt door het feit dat de actieve 
leden van de meeste partijen een weinig diverse afkomst hebben (en niet 
zozeer door de selectieprocedure of de uitvoering daarvan). De basis van 
partijen (actieve leden) zou moeten diversifiëren om tot meer fundamen
tele veranderingen te komen.7 

In dit essay kijken we naar de belangrijkste factoren die van invloed zijn 
op de participatieve en representatieve ongelijkheid onder mensen met 
een migratieachtergrond in Nederland. Dat doen we onder andere door 
het toepassen van het model voor fases van vertegenwoordiging, gepre
senteerd door Mügge en Runderkamp. Hierbij wordt er gekeken naar het 
aanbod, de instroom en het behoud van kandidaten, en ten slotte de door
stroom van vertegenwoordigende naar uitvoerende politieke posities.8 
We vergelijken eerst de Nederlandse situatie met andere (West) Europese 
landen. Vervolgens zoomen we verder in op de Nederlandse situatie en 
leggen uit hoe de instroom en doorstroom de afgelopen twee decennia 
zich in ons land heeft ontwikkeld met speciale aandacht voor de rol die 
bepaalde politieke partijen spelen in dit proces en de reactie daarop van 
kiezers met een migratieachtergrond (aanbod). We sluiten af met een con
clusie waarin we een aantal factoren bespreken die ertoe kunnen bijdragen 
dat de instroom en doorstroom van mensen met een migratieachtergrond 
vergroot wordt.

4
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Politicologen Mügge en Runderkamp presenteren een hand
zaam model om de fases van de politieke vertegenwoordiging 
van minderheden in kaart te brengen.9 De eerste fase betreft het 
aanbod vanuit de groep; mensen die politiek actief zijn/die zich 
kandidaat stellen, daarna komt de instroom en het behoud 
van kandidaten uit de minderheidsgroep (kandidaten uit de 
groep die verkozen worden en hun verdere politieke carrière als 
volksvertegenwoordiger) en ten slotte hun doorstroom vanuit 
vertegenwoordigende naar uitvoerende posities. De Amerikaanse 
politicologen Ramakrishnan en Bloemraad spreken hierbij over 
(1) de politieke aanwezigheid van migranten in het poli
tieke systeem. Hiertoe verstaan zij de mate waarin leden van de 
minderheidsgroep participeren; de kandidaten die zij voortbren
gen (aanbod) en de toegang die deze kandidaten hebben tot het 
politieke systeem (de instroom: aantal personen in vertegen
woordigende functies en behoud daarvan) en (2) de mate waarin 
zij uiteindelijk daadwerkelijke invloed kunnen uitoefenen, het 
politieke gewicht van de groep (doorstroom naar bestuur
lijke, invloedrijke en uitvoerende politieke posities).10 

Onderzoek naar de vertegenwoordiging van politici met een migratie
achtergrond laat zien dat de fases van vertegenwoordiging niet nood
zakelijkerwijs lineair verlopen. Een groter aanbod leidt niet automatisch 
tot meer instroom en uiteindelijk een betere doorstroom. Politieke aan
wezigheid en gewicht worden door verschillende factoren beïnvloed en de 
relatie tussen beide is contextueel. Zo kunnen aansprekende politici met 
een migratieachtergrond op verkiesbare (aanbod) of invloedrijke posities 
(doorstroom) zorgen voor meer politieke participatie onder kiezers met 
die migratieachtergrond (instroom), maar niet altijd. Het proces van ver
tegenwoordiging, en de fases daarin, is een dynamisch nonlineair pro
ces waarbij fases met lage participatieve en representatieve ongelijkheid 
kunnen worden afgewisseld met periodes waarin deze juist weer hoog is. 

Fases van vertegenwoordiging
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De context (politieke gelegenheidsstructuur) en bepaalde kenmerken van 
de minderheidsgroepering en de interactie tussen beide zijn hierbij van 
groot belang voor de uitkomst. Zo kunnen hoge kiesdrempels (gelegen
heidsstructuur) er bijvoorbeeld voor zorgen dat partijen die de specifieke 
belangen van minderheden vertegenwoordigen geen zetels in het parle
ment halen (en daarmee niet vertegenwoordigd worden). Een politiek 
systeem met voorkeurstemmen kan er juist voor zorgen dat kandidaten 
met een migratieachtergrond hoger op de lijst komen en daarmee eerder 
gekozen worden. 
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Quin Blokzijl (19 jaar) is voorzitter bij 
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 
(JOB) en studeert Media & Redactie aan 
het ROC van Amsterdam. Het JOB komt 
op voor de belangen van mbostudenten 
in Nederland. 

‘Politiek zou een spiegelbeeld 
van de samenleving moeten 
zijn. De Nederlandse 
samenleving is super 
divers, maar dat zie ik niet 
altijd terug in de politiek. 
Diversiteit gaat over meer 
dan achtergrond of kleur. 
Hoeveel parlementariërs 
met alleen een mbodiploma 
zitten er in de Tweede 
Kamer? Veel te weinig.’
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De instroom en doorstroom van politici met een migratie
achtergrond wordt, zoals eerder gesteld, in grote lijnen beïnvloed 
door de politieke gelegenheidsstructuur van een land (nationaal 
en lokaal) en groepsgerelateerde kenmerken van de minder
heidsgroep zelf. 

De politieke gelegenheidsstructuur heeft betrekking op onderdelen van 
het politieke systeem die het voor nieuwkomers makkelijker of juist moei
lijker maken om te participeren in, en onderdeel uit te maken van, dat sys
teem. Koopmans (2004) geeft aan dat de gelegenheidsstructuur geconcep
tualiseerd kan worden in een tweedimensionale ruimte. De eerste dimen
sie betreft de mate waarin volledig en gelijk burgerschap toegankelijk is 
voor individuele migranten (ruimere naturalisatiemogelijkheden geven 
uiteindelijk meer mogelijkheden om te participeren en vertegenwoordigd 
te worden). De tweede dimensie betreft het toekennen van collectieve 
culturele groepsrechten aan nieuwkomers (meer rechten betekenen meer 
mogelijkheden voor collectieve identiteiten om zich te ontwikkelen, dat 
kan vervolgens weer een positief effect hebben op de ‘identiteitnaarpoli
tiek link’, zoals besproken door Taeku Lee). Op beide dimensies hebben 
zich de afgelopen decennia voor Nederland belangrijke ontwikkelingen 
voltrokken (denk hierbij bijvoorbeeld aan wetten rond dubbele nationa
liteit of het afschaffen van adviesraden op nationaal en lokaal niveau die 
specifieke migrantengemeenschappen vertegenwoordigden). Het voert 
te ver voor dit essay om in detail de ontwikkelingen op beide dimensies te 
beschrijven en verwachtingen te formuleren hoe dat van invloed is geweest 
op de instroom en doorstroom van politici met een migratieachtergrond. 
Hier is van belang het bestaan van verschillende dimensies te benoe
men en het bewustzijn dat beleidskeuzes op deze terreinen van invloed 
kunnen zijn op de politieke zichtbaarheid en de politieke invloed van 
minderheden.

Verklarende factoren voor 
instroom en doorstroom
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Een andere belangrijke factor ten aanzien van de politieke gelegenheids
structuur is de manier waarop het electorale stelsel georganiseerd is. 
Verkiezingen in Nederland vinden plaats op basis van kandidatenlijsten 
van deelnemende politieke partijen en het aantal zetels wordt aan elke 
partij evenredig toegewezen in verhouding tot het aantal op die partij 
uitgebrachte stemmen. Deze proportionaliteit, aangevuld met een lage 
kiesdrempel in vergelijking met de meeste andere landen, zorgt voor een 
relatief open systeem. De partijen stellen de kandidatenlijsten samen 
en spelen daarmee een cruciale rol in het systeem (gatekeepers), denk 
bijvoor beeld aan het selecteren van hooggeplaatste kandidaten of het 
benoemen van politici op invloedrijke bestuurlijke posities. Een ander 
kenmerk dat de instroom van politici met een migratieachtergrond in 
Nederland kan bevorderen is de mogelijkheid om voorkeursstemmen uit 
te brengen. Kiezers kunnen daarmee de definitieve volgorde van de kandi
daten op de lijsten beïnvloeden en daarmee de kandidaat naar keuze een 
grotere kans geven verkozen te worden. 

Stelsels zoals het Nederlandse met lage kiesdrempels en een proportio
nele vertegenwoordiging geven over het algemeen meer mogelijkheden 
voor minderheden om toegang te krijgen tot het politieke systeem en 
daarin vertegenwoordigd te worden dan politieke systemen die hoge 
drempels hebben, zoals Duitsland, of een lage proportionaliteit, zoals een 
tweepartijen stelsel in de Verenigde Staten of GrootBrittannië. 

Ten slotte wordt er in de literatuur ook gesproken over de discursieve 
gelegenheidsstructuur.11 Dat betekent dat de manier waarop er in het 
publieke en politieke debat gesproken wordt over migratie, integratie en 
diversiteit invloed heeft op de mate waarin minderheden politiek partici
peren, vertegenwoordigd worden en door kunnen stromen naar bestuur
lijke en invloedrijke functies. Ook hier zijn we niet zozeer geïnteresseerd 
in het leggen van directe verbanden. Om de algemene ontwikkelingen ten 
aanzien van de instroom en doorstroom van politici met een migratie
achtergrond te kunnen duiden is het wel belangrijk te beseffen dat deze 
discussies en debatten een grote invloed hebben. Het Nederlandse inte
gratiedebat is de afgelopen decennia sterk gepolariseerd en gepolitiseerd. 
Deze ontwikkeling heeft daarmee invloed op de politieke participatie en 
representatie van minderheden in Nederland. 

9
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Ten aanzien van de groepsgerelateerde kenmerken kunnen we denken 
aan de politieke cultuur in het land van herkomst (de mate van democra
tisering bijvoorbeeld) en patronen van organisatie en leiderschapsont
wikkeling binnen de groep (meer organisaties en een sterke leiderschaps
ontwikkeling zorgen voor meer mogelijkheden voor nieuwkomers om als 
groep politiek te opereren). Daarnaast kan identificatie met de herkomst
groep van invloed zijn op de mate waarin collectieve identiteiten (etnisch, 
raciaal of religieus) zich kunnen ontwikkelen en de mate waarin leden van 
de groep gemobiliseerd kunnen worden onder de vlag van een gedeelde 
herkomst (meer identificatie geeft meer mogelijkheden om een grote 
achterban te mobiliseren waardoor leden van die groep eerder verkozen 
zullen worden). Ten slotte spelen allerlei individuele kenmerken (soci
aaleconomische positie, opleidingsniveau, taalbeheersing) van nieuwko
mers een rol bij de mate waarin ze politiek participeren en politiek verte
genwoordigd worden. 

Het niveau van politieke participatie, de vertegenwoordiging (instroom  
of politieke zichtbaarheid) en de politieke invloed (doorstroom of politiek 
gewicht) varieert door bovenstaande factoren sterk. In sommige geval
len kunnen goed georganiseerde migrantengroepen in open politieke 
systemen relatief gemakkelijk de politieke arena betreden en een plek 
veroveren. Hun organisaties en de onderliggende sociale netwerken en 
hoge mate van identificatie bevorderen de mobilisatiekracht voor de groep 
(instroom). In andere meer gesloten systemen kan een goed georgani
seerde minderheidsgroepering, juist als bedreigend en problematisch 
worden ervaren, wat leidt tot meer obstakels en uitsluiting. Het kan echter 
ook zijn dat een mobilisatiekracht de instroom bevordert, maar de door
stroom juist bemoeilijkt (omdat men binnen politieke partijen de goed 
georganiseerde minderheidsgroep ziet als een bedreiging). 
 

10
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Participatieve en representatieve ongelijkheid kan vaak pas effec
tief bestreden worden als die verschillen daadwerkelijk benoemd 
worden en vervolgens als een legitiem probleem worden gezien, 
dat bestreden moet worden. Hier stuiten we op een klassiek 
dilemma of paradox van identiteitspolitiek. Nancy Fraser heeft 
het over de ‘strijd voor erkenning’ 12, Frank de Zwart over het 
‘dilemma van erkenning’ 13, Jean Tillie noemt het de ‘diversiteits
paradox’ 14 en Rafaela Dancygier spreekt over het ‘dilemma van 
inclusie’ 15. We leggen hieronder kort de verschillende gerela
teerde visies uit. De reden dat we hier speciaal aandacht aan beste
den heeft te maken met de vraag hoe kiezers met een migratie
achtergrond collectief, als groep, in verzet kunnen komen tegen 
de ongelijkheid die hen en hun herkomstgroep treft. Maar ook de 
dilemma’s die daarbij komen kijken.

Fraser legt in haar werk uit dat de strijd tegen structurele ongelijkheid 
(zoals het gebrek aan descriptieve vertegenwoordiging) begint met een 
gezamenlijke eis voor de ‘erkenning van het verschil’. Dat verschil heeft 
uiteindelijk tot de ongelijkheid geleid en zolang dat niet erkend wordt, kan 
het niet effectief bestreden worden. Ondervertegenwoordigde groepen 
moeten daarom strijden om het verschil in vertegenwoordiging (instroom 
en/of doorstroom) erkend te krijgen; anderen (invloedrijke groepen) laten 
accepteren dat dit verschil bestaat, dat het verschil een probleem is, en dat 
het derhalve bestreden moet worden. Ondervertegenwoordigde groepen 
worden gemobiliseerd onder de vlag van nationaliteit, etniciteit, ras, reli
gie, geslacht of seksualiteit om het verschil erkend te krijgen en de struc
turele ongelijkheid gezamenlijk (collectief ) te bestrijden. 

Een dergelijke strijd om erkenning van minderheidsgroeperingen is, vol
gens Fraser, eigenlijk altijd cultureel en symbolisch van aard. Het dilemma 
dat vervolgens speelt, zo stelt de Zwart in zijn werk, is dat de collectieve 

Dilemma van erkenning
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identiteiten in dit proces van erkenning verder worden gestimuleerd, 
geaccentueerd en versterkt. Hiermee worden de verschillen in feite uit
vergroot. Die uitvergroting kan (in eerste instantie) ook leiden tot meer 
representatieve ongelijkheid in plaats van minder. Andere, meer invloed
rijke, groepen kunnen zich verzetten tegen die erkenning en het verschil 
vervolgens gebruiken/accentueren in allerlei uitsluitingsprocessen. Uit
sluiting betekent dat het verschil niet erkend wordt als een probleem en 
dat de stem van deze ondervertegenwoordigde groep niet gehoord hoeft 
te worden. Een ander onderdeel van het dilemma van de erkenning zoals 
beschreven door de Zwart, is dat de collectieve identiteiten een structureel, 
institutioneel en in sommige gevallen zelfs een onderdrukkend element 
ten opzichte van andere leden van de minderheidsgroepering kunnen 
hebben. Iedereen wordt geacht mee te gaan in de strijd om de erkenning 
van dat specifieke verschil dat een specifieke groep betreft. Alternatieve 
identiteiten zijn een bedreiging voor de strijd en worden daarom intern 
bestreden.

Tillie bespreekt het dilemma van de erkenning in het kader van poli
tieke vertegenwoordiging (met name instroom) en beschrijft het als 
een diversiteitsparadox. Gelijke vertegenwoordiging kan in de politiek 
alleen bereikt worden door specifieke aandacht te hebben voor verschil
len (in afkomst of geslacht bij bijvoorbeeld de rekrutering en selectie 
van kandidaten binnen partijen). Maar om daadwerkelijk gelijkheid te 
bereiken moeten die verschillen vervolgens weer worden losgelaten aan 
beide kanten (de ondervertegenwoordigde minderheid en de invloedrijke 
meerderheid). Als men dat niet doet, dan blijven verschillende collectieve 
identiteiten het politieke systeem kenmerken en zorgen ze voor structu
rele verschillen die gemakkelijk gebruikt kunnen worden voor specifieke 
uitsluitingsmechanismen.
 

Dancygier specifieert deze paradox door te wijzen op het dilemma van 
de politieke inclusie. Het incorporeren van minderheden in politieke 
systemen kan leiden tot fundamentele (ideologische) veranderingen van 
politieke partijen die actief zijn in dat systeem. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan seculiere politieke partijen die religieuze minderheden zouden moe
ten incorporeren en hun belangen behartigen. Veel aandacht binnen de 
partij voor de belangen van die groep kan ervoor zorgen dat de belangen 
van andere groepen uit de achterban minder aandacht krijgen. De partij 
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verandert op die manier van ideologische koers. Als de incorporatie (of 
inclusie) van bepaalde minderheden echter achterwege blijft, zal de parti
cipatieve ongelijkheid ten aanzien van die groep ook in stand blijven. Voor 
partijen levert dit vaak een groot dilemma op dat niet gemakkelijk op te 
lossen is.
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‘Diversiteit in de politiek 
zou moeten betekenen dat 
minderheden ook een stem 
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dat ze niet gehoord worden, 
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die mensen een stem en de 
kans om samen met anderen 
naar oplossingen voor 
problemen als discriminatie 
op de arbeidsmarkt te 
zoeken.’
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bestuurslid bij JOB. Zij doet de opleiding 
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Om duidelijk te maken hoe het proces van vertegenwoordiging 
zich in Nederland de afgelopen decennia heeft voltrokken, 
bespreken we hieronder in vogelvlucht de instroom en door
stroom van politici op nationaal en lokaal niveau in een vergelij
kend perspectief in de afgelopen 30 jaar. We beginnen met een 
overzicht van vertegenwoordiging (instroom) op het nationale 
niveau en lokale niveau in vergelijking met andere landen. Vervol
gens geven we kort aan welke factoren een rol hebben gespeeld in 
de ontwikkelingen in Nederland. Daarna richten we onze aan
dacht op de doorstroom van politici met een migratieachtergrond 
naar invloedrijke posities. 

Fermin en collega’s hebben recent een overzicht gegeven van het aantal 
gemeenteraadsleden met een migratieachtergrond in Nederland in de 
afgelopen dertig jaar. Ze bespreken daarbij ook de situatie op landelijk 
niveau. In de periode 19861994 is er één Kamerlid die een migratieach
tergrond heeft (John Lilipaly van de PvdA).16 Sinds 1994 zijn er echter 
veel meer parlementariërs met een migratieachtergrond verkozen. In de 
periode 20032010 groeit dat percentage tot boven de 10% en blijft het tot 
de meest recente verkiezingen steken rond 11%, wat ongeveer een even
redige vertegenwoordiging is als we de grootte Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen in Nederland gezamenlijk 
als ijkpunt nemen. Dat betekent echter niet dat alle groepen door de hele 
periode heen evenredig vertegenwoordigd zijn. We zien grote verschillen 
door de tijd heen. In de jaren tachtig en negentig waren het vooral politici 
met een postkoloniale (Surinaamse, Antilliaanse en Molukse) afkomst. 
Dat aandeel is in de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen. Na de verkiezin
gen van 2017 was er zelfs geen parlementariër uit die gemeenschappen 
in de Tweede Kamer aanwezig. Sinds de afgelopen verkiezingen in 2021 
is dat aantal weer licht gestegen. Politici met een Turkse en Marokkaanse 
achtergrond zijn het afgelopen decennium evenwel oververtegenwoordigd 
op nationaal niveau.

Instroom
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Vanuit Europees perspectief vertonen Nederland en het Verenigd Konink
rijk het hoogste niveau van descriptieve vertegenwoordiging van min
derheden in het nationale parlement, waarbij België een inhaalslag 
maakt, Duitsland en Frankrijk achterblijven en ZuidEuropese landen 
nog nauwelijks substantiële vertegenwoordiging hebben. Het percentage 
parlementsleden met een migratieachtergrond is in Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk gestegen van 7% halverwege de jaren ’90 naar 11% 
rond 2012. Het verschil tussen beide landen is dat in GrootBrittannië de 
stijging geleidelijk en vrij lineair plaats vond, terwijl de lijn in Nederland 
meer fluctuaties laat zien. In België steeg het percentage parlementariërs 
met een migratieachtergrond van 2% in begin jaren ’90 naar 9% in 2010. 
Frankrijk blijft in die periode hangen tussen de 4% en 6%, terwijl Italië en 
Spanje in de hele periode niet boven de 1% komen.17 

De Amerikaanse politicoloog Bloemraad laat in haar werk zien dat na 
2000 in de nationale parlementen van een aantal Europese landen (Dene
marken, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk en het VK) en drie traditionele 
immigratielanden buiten Europa (Canada, Australië en de VS) politici met 
een migratieachtergrond sterk ondervertegenwoordigd zijn (in vergelij
king met demografische verdeling).18 Nederland is een van de weinige 
landen waar er sprake is van evenredige vertegenwoordiging op het natio
nale niveau (maar zoals gezegd verschilt dit percentage significant tussen 
groepen. Bij sommige groepen zien we een oververtegenwoordiging, bij 
andere groepen een ondervertegenwoordiging). Het specifieke karakter 
van het Nederlandse kiessysteem (met haar wortels in de verzuiling) wordt 
vaak aangemerkt als belangrijke reden van deze evenredige vertegenwoor
diging op nationaal niveau.
 

Op het lokale niveau is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de 
situatie in de vier grote steden en kleinere gemeenten. Fermin en colle
ga’s beschrijven dat over de hele linie het aandeel raadsleden met een 
migratieachtergrond sterk is toegenomen sinds 1986. Desalniettemin zijn 
raadsleden met een migratieachtergrond over het geheel gezien onder
vertegenwoordigd in vergelijking met de demografische verhoudingen. 
Zo had tussen 2006 en 2010 3% van alle Nederlandse raadsleden een 
migratieachtergrond, terwijl 11% van de Nederlandse bevolking op dat 
moment een migratieachtergrond had (Turks, Marokkaans, Antilliaans of 
Surinaams). Bovendien zijn er grote verschillen in de vertegenwoordiging 
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tussen gemeenten en tussen de herkomstgroepen. TurkseNederlanders 
zijn in verschillende gemeenten goed vertegenwoordigd of zelfs overver
tegenwoordigd, terwijl SurinaamseNederlanders na 2000 juist eerder 
ondervertegenwoordigd zijn. Onderzoek uit Amsterdam laat zien dat dit 
voor een deel samenhangt met de mate waarin herkomstgroepen georga
niseerd zijn en politiek participeren. Turkse Amsterdammers laten hoge 
participatiecijfers zien, hebben een hoge mate van identificatie met de her
komstgroep en kunnen gebruik maken van sterk ontwikkelde organisaties 
en netwerken (dit heeft onder andere te maken met sterk gepolitiseerde en 
gepolariseerde politieke situatie in land van herkomst 19). Dat zorgt in het 
Nederlandse politieke systeem voor een hoge mate van politieke vertegen
woordiging. Andere herkomstgroepen hebben dat niet of minder.20 

Als we de situatie in Nederland vergelijken met een aantal andere Euro
pese landen dan valt als eerste op dat minderheden op het lokale niveau 
politiek vaak minder goed vertegenwoordigd zijn dan op het nationale 
niveau (iets dat we ook zien bij de politieke vertegenwoordiging van vrou
wen in Nederland). Dat geldt in feite voor alle landen behalve voor België, 
daar is descriptieve vertegenwoordiging op het lokale niveau relatief hoog. 
Als we ons echter richten op grote WestEuropese steden met een grote 
concentratie van kiezers met een migratieachtergrond dan zien we met 
name in proportionele electorale stelsels dat er sprake is van een relatief 
hoge vertegenwoordiging. België is in Europa het land met het grootste 
percentage lokale politici met een migratieachtergrond (over het hele land 
gemeten). Landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk die op natio
naal niveau hoge percentages laten zien nemen hier samen met Frankrijk 
een middenpositie in (tussen de 3 en 6%). Duitsland, Griekenland, Italië 
en Spanje hebben met minder dan 3 procent een laag percentage lokale 
politici met een migratieachtergrond.21 

Het samenspel tussen de politieke gelegenheidsstructuur en groeps 
gerelateerde kenmerken op nationaal en lokaal niveau kan dus per land 
anders uitpakken. Al moet hierbij wel vermeld worden dat uit onderzoek 
van Koopmans blijkt dat uiteindelijk de verschillen tussen landen (ook 
op lokaal niveau) groter zijn dan binnen landen.22 Dat wil zeggen dat de 
situatie in de grote Britse of Nederlandse steden meer overeenkomsten 
lijkt te hebben met de situatie op het nationale niveau in die landen dan 
dat we overeenkomsten zien tussen Britse, Nederlandse, Duitse, Belgi
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sche en Franse steden. Verder zijn er natuurlijk ook grote verschillen te 
vinden tussen partijen. Over het algemeen geldt dat in heel Europa de 
vertegenwoordiging van politici met een migratieachtergrond bij linkse 
partijen (met name sociaaldemocratische partijen) significant hoger is 
dan bij partijen van andere partijfamilies (liberalen, conservatieven of 
christendemocraten). 
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Het bestaande internationaal vergelijkende onderzoek laat zien 
dat de descriptieve vertegenwoordiging in Nederland hoog is 
(met name op nationaal niveau en in de grote steden). De verkla
ring daarvoor ligt, zoals gezegd, in het relatief open Nederlandse 
politieke systeem (gelegenheidsstructuur), waar met name goed 
georganiseerde delen van de grootste herkomstgroepen gebruik 
van kunnen maken door hun achterbannen te mobiliseren tij
dens nationale en lokale verkiezingen. Bestaand onderzoek laat 
echter ook zien dat descriptieve vertegenwoordiging (instroom) 
in veel gevallen niet automatisch leidt tot substantiële vertegen
woordiging (doorstroom en het daadwerkelijk behartigen van de 
gepercipieerde belangen van herkomstgroepen). 

Over de doorstroom van politici met een migratieachtergrond in Neder
land op nationaal en lokaal niveau kunnen we kort zijn. Die is er nauwe
lijks. Op nationaal niveau zijn vooralsnog slechts een handje vol politici 
met een migratieachtergrond die benoemd zijn tot minister of staatssecre
taris. Datzelfde geldt voor commissarissen van de Koning of burgemees
ters (ondanks een paar aansprekende voorbeelden zoals Aboutaleb of 
Marcouch). Op lokaal niveau en met name in een aantal grote steden zien 
we beperkte doorstroom als het gaat om functies als wethouder of stads
deelvoorzitter (in Amsterdam en Rotterdam). Michon en Vermeulen laten 
voor Amsterdam zien dat die doorstroom een beperkte groep politici met 
specifieke migratieachtergrond betreft.23 Hieronder bespreken we kort 
de Amsterdamse casus om uit te leggen wat daar de redenen van zouden 
kunnen zijn.

Michon en Vermeulen stellen, zoals al eerder besproken, dat over het alge
meen de toegang tot het lokale Amsterdamse politieke systeem het meest 
succesvol is geweest voor politici van Turkse afkomst. In vergelijking met 
Surinaamse en Marokkaanse Amsterdammers laten Turkse Amsterdam
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mers een hogere opkomst tijdens gemeenteraadsverkiezingen zien en 
zijn ze eerder geneigd op een kandidaat te stemmen die ook een Turkse 
achtergrond heeft. Dat zorgt ervoor dat sinds 2002 politici met een Turkse 
achtergrond sterk oververtegenwoordigd zijn in de Amsterdamse gemeen
teraad (en stadsdeelraden tot 2014) in vergelijking met andere herkomst
groepen. Ten aanzien van invloedrijke bestuurlijke posities in de stad, 
wethouders en stadsdeelvoorzitters, zien we het tegenovergestelde beeld. 
Politici met een Turkse achtergrond zijn in Amsterdam zelden benoemd in 
bestuurlijke functies, (stadsdeel)wethouders of stadsdeelvoorzitters (tot 
2014), terwijl dat voor politici met een andere achtergrond (Marokkaans of 
Surinaams) in de afgelopen twintig jaar wel meerdere malen het geval was. 

Michon en Vermeulen concluderen dat de factoren die ervoor zorgen dat 
de Turkse herkomstgroep oververtegenwoordigd is in de gemeenteraad 
(sterke groepsidentificatie, netwerken en organisaties) voor de door
stroom juist een obstakel vormen. Politici van Turkse afkomst worden 
door politieke partijen eerder gezien als politici met een (te) sterke band 
met een specifieke achterban, die bovendien ook vaak sterke banden heeft 
met het land van herkomst (en het politieke systeem daar). Dat wordt 
bijvoorbeeld duidelijk in het relatief hoge aantal Turkse Nederlanders dat 
(ook) participeert in het Turkse politieke systeem tijdens verkiezingen 
en referenda, waarbij de grote populariteit van de AKpartij van president 
Erdogan opvalt. Het benoemen van deze TurksNederlandse politici op 
bestuurlijke posities zou die achterban direct toegang kunnen geven tot 
het centrum van de macht en een knieval betekenen ten aanzien van de 
etnische diasporapolitiek die binnen sommige delen van de gemeenschap
pen een grote invloed heeft. Bestuurders uit andere herkomstgroepen, die 
door partijen wel geselecteerd worden, hadden in de meeste gevallen een 
minder sterke band met een specifieke achterban. Partijen gaan ervan uit 
dat deze bestuurders, in vergelijking met veel TurksNederlandse politici, 
beter in staat zijn een grotere groep kiezers te vertegenwoordigen. Ayde
mir en Vliegenthart laten op basis van een inhoudelijke analyse van par
lementaire vragen (20022017) zien, dat mannelijke parlementariërs van 
Turkse afkomst het meest geneigd zijn om in het Nederlandse parlement 
steun uit te spreken voor etnische en/of religieuze groepsrechten.24 
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We besluiten dit essay met een korte beschrijving van de belang
rijkste ontwikkelingen ten aanzien van het kiesgedrag van Neder
landers met een migratieachtergrond. Dit is van belang om de 
bovenstaande ontwikkelingen ten aanzien van de in en door
stroom van politici met een migratieachtergrond verder te duiden. 
In het kader van dit essay zijn we met name geïnteresseerd in de 
relevantie van Lee’s identiteit–naarpolitiek link voor de Neder
landse context. Met andere woorden: in hoeverre speelt migra
tieachtergrond een rol bij kiezers met een migratieachtergrond 
voor de recente Nederlandse context? Identificeren Nederlandse 
kiezers met een migratieachtergrond zich met een bepaalde her
komstgroep en stemmen zij daarbij hun politieke gedrag af op de 
gepercipieerde collectieve belangen van die groep?

Het meeste empirische materiaal ten aanzien van het kiesgedrag van men
sen met een migratieachtergrond is beschikbaar voor de Amsterdamse 
context (19962018). De Amsterdamse context is echter niet gelijk aan die 
in andere grote Nederlandse steden, laat staan de nationale context. De 
trends die we in Amsterdam tegenkomen zijn volgens ons wel illustratief 
voor een aantal belangrijke ontwikkelingen die we ook elders in Neder
land (maar ook in andere WestEuropese landen/steden) tegenkomen.

Rond 2000 kwamen onderzoekers tot de conclusie dat Amsterdammers 
met een migratieachtergrond steeds pluriformer waren gaan stemmen 
sinds 1986 (het jaar dat het stemrecht voor migranten op het lokale niveau 
is ingevoerd).27 In de jaren ‘80 en ‘90 ging de steun van de kiezers met een 
migratieachtergrond vooral naar de PvdA. Tussen 1998 en 2002 zien we 
een gevarieerder beeld waarbij andere partijen meer stemmen krijgen uit 
deze hoek (GroenLinks, D66, SP, CDA maar ook VVD), waarbij de PvdA 
nog wel de meeste stemmen krijgt van deze groep kiezers. Het hebben 
van een migratieachtergrond bleek steeds minder relevant te zijn bij het 

Verlies van de PvdA25  
en opkomst van  
multiculturele partijen26
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invullen van stembiljet. Deze ontwikkeling kan ook gezien worden als een 
indicator dat kiezers met een migratieachtergrond langzaam maar zeker 
opgingen in de politieke mainstream, zoals de Amerikaanse migratie
deskundigen Richard Alba en Victor Nee 28 dat noemen. Men integreerde 
als het ware in het Nederlandse politieke systeem.29 

De ontwikkelingen na 2002 laten echter een andere ontwikkeling zien. 
De aanslagen op 9/11 in de Verenigde Staten en de aanslagen die in de 
jaren daarop in Europa plaatsvonden in combinatie met een het invloed
rijke antiislamitische discourse van radicaal rechtse partijen zorgde voor 
een fundamenteel andere discursieve gelegenheidsstructuur. Vrijwel alle 
partijen in het parlement, inclusief de progressieve partijen de PvdA en 
GroenLinks, zijn de afgelopen twee decennia naar rechts opgeschoven 
inzake diversiteit, islam en integratie.30 Daarnaast heeft een deel van de 
migrantengemeenschappen door het in hun ogen vijandige klimaat in 
Nederland ten aanzien van moslims, zich teruggetrokken in de eigen 
groep (deels daartoe aangemoedigd door een opkomende diaspora
politiek vanuit het land van herkomst). Zo liet het Sociaal Cultureel Plan
bureau zien dat een groot deel van de Turks en MarokkaansNederlandse 
jongeren (rond de 25%) zich niet of nauwelijks verbonden voelden met  
de Nederlandse samenleving.31 

De frustratie over de traditionele politieke partijen is binnen deze gemeen
schappen de afgelopen jaren sterk gegroeid. Belangrijke kantelpunten in 
dit proces zijn de discussies rond discriminatie en islamofobie, het verbod 
op ritueel slachten (2015), religieus onderwijs en de relatie en kritiek op 
situatie in landen van herkomst (met name Turkije) geweest. Progressieve 
seculiere partijen namen op deze discussies vaak posities in waar veel 
(religieuze) kiezers met een migratieachtergrond diametraal anders over 
dachten.32 Deze veranderingen hebben grote gevolgen gehad voor de het 
politieke gedrag van Nederlandse kiezers met een Turkse of Marokkaanse 
migratieachtergrond.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was er wederom (net 
als in de jaren ’90) massale steun voor de PvdA onder stemmers met een 
migratieachtergrond (rond de 80% bij Turkse, Marokkaanse en Suri
naamse Amsterdammers). Dit hoge percentage is voor een belangrijk deel 
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te verklaren als tegenstem tegen het radicaal rechtse antiimmigranten 
discourse dat sinds 2001 een steeds sterkere positie kreeg in Nederland 
op het landelijke niveau. In de verkiezingen daarna ging het, mede door 
de ontwikkelingen hierboven geschetst, echter snel bergafwaarts met de 
steun voor de PvdA onder Amsterdammers met een migratieachtergrond. 
In 2014 werd de partij voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet 
meer de grootste partij in Amsterdam (voor een deel als gevolg van de 
sterk afnemende steun onder Amsterdammers met een migratieachter
grond). Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde de 
Amsterdamse PvdA nog maar enkele procenten van de stemmen van 
Turkse en Marokkaanse Amsterdammers (onder Surinaamse Amsterdam
mers was dat percentage iets hoger, maar in vergelijking met 2006 of 2010 
ook sterk gedaald).33

 
Multiculturele partijen als DENK, NIDA en BIJ1 hebben juist sterk gepro
fiteerd van de groeiende frustratie onder kiesgerechtigden met een migra
tieachtergrond. Deze partijen kunnen in vergelijking met traditionele 
(seculiere progressieve) partijen veel directer en zichtbaarder opkomen 
voor de specifieke belangen van hun achterban. Ze hoeven daarbij geen 
rekening te houden met de belangen en/of standpunten van andere groe
pen kiezers.34 In feite is hier sprake van een emancipatieproces. Het maakt 
onderdeel uit van een bredere politieke ontwikkeling waarin we kleinere 
partijen zien ontstaan, die opkomen voor de specifieke deelbelangen van 
een bepaalde subgroep in de Nederlandse samenleving (ouderen, boeren 
of kosmopolieten) ten koste van de grotere volkspartijen zoals de PvdA en 
het CDA.

Als we inzoomen op de kenmerken van de achterban van een partij als 
DENK, zien we dat het hier een specifieke groep kiezers betreft, die op 
zoek was naar een alternatief om haar frustratie over het publieke en poli
tieke debat in Nederland politiek te verwoorden. DENK kent met name 
een grote populariteit onder stemmers die zichzelf als moslim identifice
ren en dan vooral stemmers die een Turkse en in iets mindere mate een 
Marokkaanse achtergrond hebben. DENK is populair onder jonge kiezers: 
hierbij speelt het sterke optreden van de partij en haar leiders op sociale 
media een belangrijke rol, maar ook dat deze groep kiezers minder loyaal 
zijn aan de PvdA dan hun ouders en DENK is bovendien populair onder 
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laagopgeleide kiezers in deze groep (met ook een grote aantrekkings
kracht op vrouwelijk stemmers).35 

DENKstemmers nemen ten aanzien van morele vraagstukken als eutha
nasie of de emancipatie van homoseksuelen over het algemeen conserva
tieve posities in, waarbij men dichter bij stemmers van de ChristenUnie en 
SGP staat dan bij de PvdA. Ten aanzien van vraagstukken als immigratie, 
integratie, discriminatie en islam nemen DENKstemmers juist standpun
ten in die politicologen over het algemeen identificeren als progressief. 
Ten aanzien van sociaaleconomische onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
inkomensverdeling blijken DENKstemmers geen uitgesproken links 
profiel te hebben ondanks het feit dat een relatief groot deel van hen in het 
verleden wel op de PvdA heeft gestemd.36

Na 2001 zien we, zoals hierboven besproken, dat de identiteitnaarpoli
tiek weer sterker geworden is onder een groot deel van de kiesgerechtig
den met een migratieachtergrond. Deze groep kiezers voelt zich verbon
den met een collectieve groep en haar gepercipieerde groepsbelangen. 
In eerste instantie (2006) profiteerde de PvdA daar nog van (net als in de 
jaren ’80 en ’90). Toen bleek dat de partij op specifieke maar belangrijke 
punten de belangen van deze groep kiezers niet adequaat behartigde (in 
de ogen van deze groep kiezers) ging men opzoek naar alternatieven en 
vond men die in de kleinere opkomende multiculturele partijen. We zien 
hier onderdelen van het dilemma van de erkenning en/of inclusie. Onge
lijkheid in substantiële (maar deels ook descriptieve) vertegenwoordiging 
(ofwel het gebrek aan politieke doorstroom/gewicht/instroom) onder 
Nederlanders met een migratieachtergrond in combinatie met een sterk 
antiislam/antimigranten discourse zorgt ervoor dat een deel van deze 
groep de politieke belangen vooral collectief gaat definiëren en op zoek 
gaat naar partijen die deze belangen ook collectief vertalen. Verschillen 
(in ongelijkheid en standpunten) worden hierdoor benadrukt. Het poli
tieke landschap versplintert in kleinere partijen die met name de speci
fieke belangen van een bepaalde subgroep behartigt (dilemma van de 
erkenning). 

De traditionele (progressieve seculiere) partijen zien zich juist geconfron
teerd met het dilemma van de inclusie. Het behartigen van de belangen 
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van bepaalde minderheidsgroepen kan voor interne onrust in de partij 
zorgen en vervreemding onder de achterban zonder migratieachtergrond. 
Politici met een migratieachtergrond op invloedrijke posities zijn daarbij 
eerder een risico dan een aanwinst voor de partij. De instroom en zeker 
ook de doorstroom van deze groep politici wordt daarmee belemmerd. Dit 
leidt vervolgens weer tot vervreemding en verdere verwijdering van som
mige kiezers met een migratieachtergrond.
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‘Vertegenwoordiging 
betekent niet alleen dat 
je mensen een stem geeft, 
maar het gaat er ook om 
dat je weet wat er in jouw 
achterban speelt. Een 
vertegenwoordiger moet de 
connectie kunnen maken 
met de mensen waar je het 
voor doet. Zorgen dat ze 
zichzelf in jou herkennen 
en dat ze er vertrouwen 
in kunnen hebben dat je 
hun belangen echt wil 
behartigen.’
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De representatieve democratie functioneert, zoals gezegd, opti
maal als alle burgers participeren, gehoord en vertegenwoordigd 
worden. Daarnaast is het belangrijk voor de kwaliteit van het 
democratisch proces, dat zo veel mogelijk mensen het gevoel 
hebben invloed uit te kunnen oefenen op de politieke beslis
singen die genomen worden. Participatieve en representatieve 
ongelijkheid ondermijnen de participatie, vertegenwoordiging 
en politieke invloed van Nederlandse kiesgerechtigden met een 
migratie achtergrond. Het is daarmee een belangrijk onderwerp, 
dat specifieke aandacht vraagt van alle betrokkenen.

In dit essay hebben we gekeken naar de mate van instroom en doorstroom 
van mensen met een migratieachtergrond in het Nederlandse politieke 
systeem. Ten aanzien van de instroom bleek de situatie in Nederland in 
internationaal vergelijkend perspectief evenrediger dan in de meeste van 
de ons omringende landen (met name op nationaal niveau en in de grote 
steden). De relatief hoge instroom heeft echter niet geleid tot een grote 
doorstroom naar bestuurlijke functies. Bovendien verschilt de situatie 
per minderheidsgroep (sommige groepen zoals Turkse Nederlanders 
zijn oververtegenwoordigd waar het gaat om instroom, maar juist onder
vertegenwoordigd bij de doorstroom naar invloedrijke posities). 

Het relatief open karakter van het Nederlandse electorale stelsel (politieke 
gelegenheidsstructuur) is een belangrijke factor in de relatief hoge mate 
van descriptieve vertegenwoordiging (instroom). De restrictieve en vaak 
negatieve discursieve gelegenheidsstructuur (publieke en politieke debat 
rond immigratie, diversiteit en islam) lijkt juist een negatieve impact te 
hebben op de doorstroom (en deels op de instroom van bepaalde groe
pen). Deze ontwikkeling heeft er onder andere voor gezorgd dat voor een 
deel van het electoraat met een migratieachtergrond (met name kiezers 
die zichzelf identificeren als moslims) de relatie tussen identiteit en poli
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tiek na 2001 sterker geworden is. Dat wil zeggen dat het hebben van een 
migratieachtergrond de afgelopen jaren een sterkere invloed heeft gekre
gen op het stemgedrag van deze groep. Het hebben van een migratie
achtergrond lijkt voor sommige politici de afgelopen jaren ook een groter 
obstakel te zijn geworden in hun in en doorstroom kansen. 
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De identiteitnaarpolitiek link in Nederland blijkt een ingewik
kelde kwestie te zijn als we ontwikkelingen rond in en door
stroom van politici met een migratieachtergrond willen begrij
pen. Een migratieachtergrond kan aan de ene kant niet zomaar 
gelijk gesteld worden aan bepaalde collectieve belangen van een 
bepaalde groep. Politici zijn niet automatisch de belangenbeharti
gers van mensen met diezelfde migratieachtergrond. Een te grote 
focus op migratieachtergrond ontneemt veel politici met die ach
tergrond de mogelijkheid hun persoonlijke profile geloofwaardig 
voor het voetlicht te brengen. De migratieachtergrond valt niet 
voor iedereen op dezelfde manier samen met zijn of haar wortels 
en hoe dat politieke relevantie krijgt.37

Tegelijkertijd is er sprake van een groeiende participatieve en representa
tieve ongelijkheid in Nederland waarbij migratieachtergrond wel degelijk 
een belangrijke rol speelt. Het kan voor politici een obstakel zijn in hun 
in en doorstroom. Vergelijkbare ontwikkelingen zien we ook in andere 
sectoren, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Grote bedrijven nemen steeds 
vaker, daartoe aangemoedigd door de overheid, initiatief om de status quo 
op de werkvloer te doorbreken. Bijvoorbeeld door het tekenen van een 
charter diversiteit, dat ervoor moet zorgen dat de instroom en doorstroom 
van talentvolle jonge professionals met een migratieachtergrond soepeler 
en met meer succes verloopt. Bij de instroom kunnen bedrijven tijdens 
het selectieproces extra aandacht hebben voor het herkennen van nieuw 
talent, door bijvoorbeeld buiten de bestaande netwerken te zoeken en op 
een andere manier te selecteren (aandacht hebben voor specifieke onder
delen van Cv’s). Om de doorstroom te bevorderen kunnen bedrijven extra 
aandacht hebben voor het creëren van een open omgeving waarin profes
sionals de ruimte krijgen zich succesvol te ontwikkelen in een corporate 
omgeving (bijvoorbeeld door middel van een systeem van mentoren).38 
Politieke partijen zouden gebruik kunnen maken van best practices uit 
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het bedrijfsleven (charters, monitoring, het creëren van een open en veilig 
klimaat).

De diversiteitsparadox compliceert de discussie verder. Politici met een 
migratieachtergrond moeten in sommige gevallen de verschillen bena
drukken en als groep opereren om (participatieve en representatieve) 
ongelijkheid te bestrijden. Tegelijkertijd worden de verschillen hierdoor 
geaccentueerd en uitvergroot. De opkomst van kleine partijen die het 
deelbelang van een specifieke achterban behartigen past goed in deze 
ontwikkeling. Voor de kleine partijen is het op den duur van belang ver
schillen los te laten en op zoek te gaan naar overeenkomsten om op die 
manier invloedrijke coalities te vormen die ongelijkheden adequaat weten 
te bestrijden. Voor grotere traditionele partijen is het juist belangrijk oog 
te hebben voor de belangen van specifieke subgroepen en die op de poli
tieke agenda durven te zetten met het risico daarbij andere delen van de 
achterban mogelijk tegen het zere been te schoppen. Belangrijk bij deze 
discussies is dat men participatieve en representatieve ongelijkheid seri
eus neemt en blijft benoemen. Die ongelijkheid vormt een serieuze bedrei
ging voor het functioneren van onze representatieve democratie. Er zijn 
verschillende manieren om daarmee om te gaan (erkenning van verschil 
of dilemma van de erkenning), maar het negeren van de verschillen zorgt 
voor een structureel karakter ervan.

Voor beleidsmakers is het dilemma van de erkenning ook relevant. Het 
vergt een continue afweging van het beleidsdoel en de middelen. Het 
belang om verschil te benoemen en ongelijkheid te bestrijden kan in 
bepaalde omstandigheden belangrijker zijn dan het feit dat het benoemen 
de verschillen (op korte termijn) kunnen vergroten. In andere gevallen kan 
het middel erger zijn dan de kwaal. Het blijven benoemen van verschillen 
kan ongelijkheid vergroten of individuen de vrijheid ontnemen om zich
zelf te ontwikkelen (bijvoorbeeld als leden van minderheidsgroeperingen 
alleen op basis van die achtergestelde identiteit kunnen meedoen).

Waar liggen mogelijkheden voor politieke partijen en beleidsmakers om 
participatieve en representatieve ongelijkheid te bestrijden? Op basis 
van het essay zien we twee mogelijkheden voor verandering naar voren 
komen. De eerste is de discursieve gelegenheidsstructuur (de manier 
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waarop er in het publieke en politieke debat gesproken wordt over zaken 
als migratie, diversiteit en integratie). Hier ligt vooral een verantwoorde
lijkheid voor politieke partijen en politici. Het problematiseren van diver
siteit kan elders drempels opwerpen, die ongelijkheid verder doet vergro
ten. Dat betekent niet dat onderwerpen die met migratie en diversiteit te 
maken hebben nooit geproblematiseerd mogen worden. Er moeten altijd 
politieke keuzes gemaakt worden betreffende migratie en integratie
onderwerpen. Wat daarbij wel belangrijk is, is dat men zich meer bewust 
is van de consequenties die bepaalde discoursen hebben voor de in en 
(met name) doorstroom van politici met een migratieachtergrond. Het 
problematiseren van die achtergrond heeft niet alleen consequenties voor 
individuele politici, maar zorgt uiteindelijk voor het ontstaan van structu
rele participatieve en representatieve ongelijkheid.

Het tweede aandachtsgebied betreft het selecteren van politici voor kies
lijsten en invloedrijke bestuurlijke posities door politieke partijen. Om 
de status quo te doorbreken kan het belangrijk zijn extra maatregelen te 
nemen. Aandacht voor het bevorderen van een meer divers leden bestand, 
het tekenen van diversiteitscharters, opzetten van speciale mentor
programma’s zijn voorbeelden uit het bedrijfsleven die mogelijk relevant 
zijn voor politieke partijen die echt iets willen doen aan de participatieve 
en representatieve ongelijkheid in Nederland. Hier zou aangesloten kun
nen worden bij de maatregelen die worden aangekondigd in de brief van 
de minister aan de Kamer inzake Emancipatiebeleid die zich vooral richt 
op de instroom en doorstroom van vrouwen in de politiek (streefcijfers, 
inclusieve selectieprocedures, zorgen voor goede toerusting in politieke 
ambt).39 

Toch lijken er belangrijke verschillen te zijn tussen het bestrijden van de 
ongelijke positie van vrouwen in de politiek en die van Nederlanders met 
een migratieachtergrond. Het probleem van gebrekkige doorstroming 
van Nederlanders met een migratieachtergrond valt samen met een breder 
probleem in de politiek en specifiek binnen politieke partijen: het ont
breken van een duidelijke visie voor een pluriform Nederland. Men heeft 
er vaak geen antwoord op en men voelt zich er vaak ongemakkelijk bij. 
Pluriform Nederland betekent ook het accepteren van een pluriformiteit in 
politieke opvattingen en denk en leefwerelden (tussen maar ook binnen 
groepen). Het betekent echter ook dat men serieus nadenkt over manieren 
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waarop achtergestelde groepen toegang krijgen tot alle onderdelen van 
het Nederlandse politieke systeem (ook als deze groepen andere denk en 
leefwerelden hebben dan de mainstream). De kenmerken van ons electo
rale systeem zorgt ervoor dat de representatie van minderheden relatief 
hoog is (instroom in vergelijking met de ons omringende landen). De 
doorstroom stokt echter en zal niet automatisch veranderen. Zoals in het 
begin van dit essay gesteld: demografische veranderingen vertalen zich 
politiek nooit vanzelf. Daar moet men, als men dat wil veranderen, actief 
aan werken. Het niet nemen van maatregelen betekent, impliciet of expli
ciet, dat men vast wil houden aan de status quo en de structurele partici
patieve en representatieve ongelijkheid die daarbij horen.
 

33



34Representatief? 
Een essay over diversiteit in de
Nederlandse politiek

Floris Vermeulen 
Piotr Marczyński

‘Diversiteit is een belangrijk 
thema. We leven nu eenmaal 
in een diverse samenleving. 
Het is niet iets dat alleen 
minderheden aangaat. Het 
betreft ons allemaal.’

Anniek Westerhof (18 jaar) is de secretaris 
van het JOB bestuur. Zij studeert 
Marketing, Communicatie & Journalistiek 
bij het MBO Utrecht.
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Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 
(JOB) is een vereniging, opgericht 
in 1999, die opkomt voor de rechten 
en belangen van alle 500.000 mbo-
studenten in Nederland. Het bestuur 
van JOB bestaat uit 5 mbo-studenten die 
voor een periode van een jaar naast hun 
studie de bestuursfunctie uitvoeren. 
Het JOB geeft mbo-studenten een stem, 
informeert hen over hun rechten en 
vertegenwoordigt hen richting media en 
politiek. De twee jaarlijkse JOB-monitor 
is het meetinstrument die aangeeft wat 
er goed en wat er minder goed gaat in het 
MBO. Een van de speerpunten van het 
huidige bestuur is het verbeteren van het 
imago en de positie van de mbo-student 
in Nederland. Ze willen er voor zorgen dat 
er niet alleen over hen, maar ook met hen 
wordt gesproken. 

Het huidige bestuur geeft in dit essay 
hun visie op diversiteit in de Nederlandse 
politiek. 




