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Voorwoord 
Allereerst willen wij u mededelen dat wij het erg op prijs stellen dat u ons verslag gaat 
lezen. U zal meer te weten komen over immigratie.  
Daarnaast willen wij een aantal mensen bedanken. We vinden het erg fijn dat 
mensen de moeite genomen hebben om onze enquête in te vullen. Zonder deze 
mensen waren wij nu niet op de hoogte van de mening van de maatschappij over 
immigratie. Ook willen wij de politieke partijen CDA en de SP uit Uden bedanken. Zij 
hebben de moeite genomen om onze vragen via de mail te beantwoorden. Als 
laatste willen wij meneer Gruijthuijzen bedanken. Hij heeft onze enquête erg kritisch 
bekeken en om die reden is de enquête vele malen beter geworden. De enquête is 
zo duidelijker geworden en van betere kwaliteit.  

Veel plezier met het lezen van dit verslag! 
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1. Inleiding 
Analyse maatschappelijk vraagstuk. In dit verslag thematiseren wij een 
maatschappelijk probleem dat gekoppeld is aan de pluriforme samenleving. 
Immigratie als verrijking of belemmering? Deze vraag staat centraal in dit werkstuk 
en aan het einde van dit verslag hopen wij hier gedetailleerd antwoord op te kunnen 
geven. We willen u, als lezer, meenemen in een verslag waarbij we verschillende 
blikken op immigratie en/of immigranten behandelen. Bovenstaande vraag wordt 
onderverdeeld in één hoofdvraag en drie deelvragen en iedere deelvraag wordt 
uitgewerkt in een apart hoofdstuk.  

Na het lezen van dit verslag hopen wij dat u meer weet over de voordelen en/of 
nadelen van immigratie, bekeken vanuit verschillende hoeken van de samenleving. 
Immigratie is een actueel proces en iedereen krijgt er via een bepaalde weg mee te 
maken. Na dit verslag weet u meer over dit onderwerp en bent u door en door op de 
hoogte van de bijdrage van immigranten aan Nederland.  
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2. Aanleiding  
Hieronder benoemen wij ons maatschappelijk probleem en het maatschappelijk 
vraagstuk dat daaruit voortkomt. Daarnaast beargumenteren we waarom er sprake is 
van een maatschappelijk vraagstuk aan de hand van de drie voorwaarden waar dit 
aan moet voldoen. Als laatste geven wij aan waarom wij dit onderwerp als belangrijk 
beschouwen en waarom dit onderwerp thuishoort bij het vak maatschappijleer. 
Hierbij gaan wij ook verder in op de vier invalshoeken. 

Maatschappelijk probleem: 
-Mensen kijken op verschillende manieren naar 
immigratie en dit kan leiden tot vermijding, 
conflicten en/of aanvaarding. 

Naar aanleiding van dit maatschappelijk 
probleem is er een maatschappelijk vraagstuk 
ontstaan: 
-Immigratie als verrijking of belemmering?  

Maar waarom is dit nu een maatschappelijk 
vraagstuk? Iets is pas een maatschappelijk vraagstuk als het voldoet aan de drie 
voorwaarden van een maatschappelijk vraagstuk.  
Drie voorwaarden van een maatschappelijk vraagstuk:  
1. Grote groepen in de samenleving ondervinden de gevolgen ervan. 
2. Er spelen tegengestelde belangen mee. 
3. Er is een gemeenschappelijke oplossing nodig. 

‘Immigratie als verrijking of belemmering’ is wel degelijk een maatschappelijk 
vraagstuk, omdat allereerst veel mensen in de samenleving de gevolgen (positief 
en/of negatief) ervan ondervinden. Scholen, krijgen te maken met migranten die 
onderwijs willen/moeten volgen. Werkgevers, krijgen te maken met migranten die net 
als wij (autochtone Nederlanders) graag willen werken en geld willen verdienen. Een 
aantal werkgevers werft arbeidsmigranten uit het buitenland, omdat deze mensen 
tegen een lager tarief werken en vaak (niet altijd) werk verrichten dat mensen uit het 
land van herkomst niet willen doen. Deze lage lonen leiden tot 
verdringingsmechanismen, vaak aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
Dorpsgenoten, krijgen te maken met opvangcentra voor migranten in hun buurt. 
Daarnaast zien mensen nieuwe tradities en gewoonten en hebben ze te maken met 
afwijkende normen en waarden. Daarnaast ontstaat de vraag wie er recht heeft op 
sociale zekerheid. Nederland is een land met solidariteit tussen burgers en daarom 
ontstaan er spanningen over de vraag wie daar aanspraak op mag maken. Alle 
Nederlanders krijgen via één of meerdere wegen te maken met migranten. Het 
vermijden van deze migranten is geen houdbare situatie en dat is de reden waarom 
grote groepen in de samenleving de gevolgen van immigratie ondervinden.  

Daarnaast spelen er tegengestelde belangen mee. Voor ingezetenen met werk aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt is de komst van vluchtelingen op 
sociaaleconomisch gebied erg nadelig. Deze mensen hebben kans om ontslagen te 
worden door de lager betaalde migranten. Hun loon komt onder druk te staan en er is 
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veel concurrentie. Deze mensen zouden er baat bij hebben als bedrijven/werkgevers 
geen migranten aannemen als werknemers. Daarentegen is het voor migranten erg 
fijn om werk te hebben. Het werk dat migranten verrichten is de belangrijkste vorm 
van maatschappelijke integratie. Migranten worden sneller geaccepteerd in de 
maatschappij als ze werken. Migranten willen ook ‘normaal’ meedraaien in de 
samenleving en dus ‘gewoon’ werk hebben. Migranten vinden het ook prettig om zelf 
geld te verdienen en om niet afhankelijk te zijn van de staat. Voor deze mensen is 
het juist wel fijn dat werkgevers migranten een kans geven als werknemers. Dit is 
één voorbeeld van tegengestelde belangen, maar daarnaast is er ook sprake van 
tegengestelde belangen bij vragen als: wie heeft er recht op sociale zekerheid? 
Behoudt Nederland open grenzen? Hoeveel vluchtelingen neemt Nederland jaarlijks 
op? Hebben migranten dezelfde rechten als ingezetenen? Wanneer moet je worden 
toegelaten in Nederland als migrant? 

Als laatste is er zeker een gemeenschappelijke oplossing nodig. Integratie van 
migranten gaat niet zonder regels/compromissen en/of oplossingen. Integratie roept 
reacties op die we kunnen onderscheiden in drie uiteenlopende reacties: vermijding, 
conflict en aanvaarding. Compromissen, oplossingen en regels zijn noodzakelijk om 
te zorgen dat er zo min mogelijk conflicten ontstaan en dat deze conflicten niet 
eeuwig voortduren. Ze zijn nodig om conflicten op te lossen en om ervoor te zorgen 
dat migranten uiteindelijk onderdeel worden van de voor hen nieuwe samenleving. 
De drie klassieke immigratielanden (Canada, Australië en de Verenigde Staten) zijn 
al vanaf het begin gevormd door migranten en hebben al jaren een duidelijk 
immigratiebeleid. Een voorbeeld: in Canada wordt er ieder jaar verteld aan de 
inwoners hoeveel migranten er dat jaar worden opgenomen en dat stimuleert de 
aanvaarding van migranten. Andere landen kunnen een voorbeeld nemen aan de 
drie klassieke immigratielanden met een duidelijk immigratiebeleid. Een oplossing is 
dus noodzakelijk om ervoor te zorgen dat migranten onderdeel worden van de 
samenleving en zich thuis voelen in Nederland.  
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, voldoet ons maatschappelijk vraagstuk aan de 
drie voorwaarden van een maatschappelijk vraagstuk.  

Waarom beschouwen wij dit onderwerp als belangrijk? 
Allereerst is immigratie een erg actueel 
proces. Er wordt veel aandacht aan 
geschonken door de media en de 
maatschappij. Nederland ontving met 
name erg veel immigranten in 2015, 2016 
en 2017. De Syrische vluchtelingen 
maakten hier een groot deel van uit en 
dat werd veroorzaakt door de oorlog die 
op dat moment plaatsvond in Syrië. 
Daarnaast ondervind iedereen de 
gevolgen van immigratie, al dan niet op 
dezelfde manier. Burgers krijgen te 
maken met immigranten als klasgenoot, 
als collega, als buurman/buurvrouw of als 
werknemer. Alle Nederlanders krijgen in 

Immigratie en emigratie. 
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het dagelijks leven te maken met immigranten en dat heeft invloed op de 
Nederlandse maatschappij. Ook jongeren krijgen van alles mee omtrent immigratie. 
Is het niet in je eigen leefomgeving, dan is het wel op school, bij je sportclub of via 
het nieuws. Het heeft impact op ons en ook voor ons veranderen er dingen in de 
Nederlandse samenleving. Migratie zorgt voor veranderingen bij nieuwkomers, maar 
ook bij de ingezetenen. We komen simpelweg migranten tegen op straat, in de winkel 
of op school. Daar is niets mis mee, maar dat is wel de reden waarom wij het een 
belangrijk onderwerp vinden. We zijn benieuwd naar de voordelen en/of nadelen van 
immigratie/immigranten en willen dat met dit werkstuk verhelderen. We gaan 
onderzoeken wat de verrijking is van migranten, maar ook wat de nadelige gevolgen 
zijn van de komst van migranten naar Nederland. Ook zijn we benieuwd naar de 
opinie van onze medemens. We willen graag weten hoe zij staan tegenover 
immigranten en ook dit komt aan bod in dit verslag. We nemen een enquête af bij 
verschillende mensen en daarnaast doen we een interview bij politieke partijen.  

Waarom behoort dit onderwerp tot het vak maatschappijleer? 
Maatschappijleer is een vak dat de maatschappij gedetailleerd bestudeerd. Bij 
maatschappijleer wordt er aandacht besteed aan het 
functioneren van een maatschappij en de opbouw van 
een samenleving. Het onderwerp ‘immigratie’ maakt 
hier absoluut deel van uit. De reden hiervan is dat de 
Nederlandse maatschappij veelvuldig te maken krijgt 
met immigranten. Heel Nederland ondervind de 
gevolgen van de oorlog in Syrië, simpelweg door de 
vluchtelingen die Nederland als gevolg hiervan een 
verblijfsvergunning heeft moeten geven. Ingezetenen 
moeten schikken en plooien om zo tot compromissen 
te komen. Compromissen zijn nodig om migranten te 
accepteren in de samenleving en om ook deze 
mensen een veilig thuis te bieden. Het opnemen van 
duizenden migranten vindt niet plaats zonder slag of 
stoot in een land als Nederland. Veel mensen leven 
samen op een klein oppervlakte en hebben te maken 
met de leefstijlen en gewoontes van hun medemens. 
Burgers zijn op elkaar aangewezen, ook als ze daar 
niet honderd procent achterstaan.  

Immigratie kan je koppelen aan de vier verschillende invalshoeken. Alle vier de 
invalshoeken zijn nauw verbonden met immigratie en dat is hieronder op een rijtje 
gezet.  
-Politiek-juridische invalshoek 
Er zijn verschillende wetten, verdragen en/of regels tot stand gekomen door de komst 
van immigranten. Neem bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens. In dit verdrag worden landen verplicht om burgers de mogelijkheid te geven tot 
gezinshereniging en gezinsvorming. Dit verdrag is ontstaan door de komst van 
mensen uit het buitenland en zonder hun aanwezigheid zou dit verdrag nooit hebben 
bestaan. Of neem het VN-Vluchtelingenverdrag. Dit verdrag verplicht landen om 
vluchtelingen op te nemen en verbied landen om vluchtelingen terug te sturen naar 

Personen in opvang naar 
nationaliteit. 
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het land waar ze gevaar lopen. Als er geen vluchtelingen waren, was er geen VN-
Vluchtelingenverdrag en zou dit verdrag dus nooit tot stand zijn gekomen. Daarnaast 
zijn er ook nationale regels of wetten gemaakt omtrent immigratie. Ook zijn er 
organisaties in Nederland die gaan over het geven van verblijfsvergunningen en het 
uitzetten van asielzoekers.  

-Sociaal-culturele invalshoek 
Bij deze invalshoek gaat het over normen en waarden en over verschillen in cultuur. 
Vaak hebben migranten een afwijkende cultuur en passen de tradities van hen niet in 
de moderne stedelijke samenlevingen van de landen die de migranten tot zich 
nemen. Migranten groeien op in een ander land met andere gewoontes, tradities en 
normen en waarden. Deze mensen hebben een totaal andere manier van leven en 
hebben andere opvattingen over de juiste manier van leven. Deze verschillen kunnen 
leiden tot conflicten, botsingen of ruzies, wanneer immigranten zich vestigen in een 
ander land. Mensen begrijpen elkaar simpelweg niet of kunnen deze afwijkende 
manier van leven niet accepteren. Het is voor de ingezetenen én voor de 
nieuwkomers moeilijk om je gewoontes en tradities aan te passen en om een stukje 
van je eigen cultuur los te laten. Sommige mensen zijn hier niet toe in staat en dit 
stagneert de integratie van de nieuwkomers. 

-Sociaaleconomische invalshoek 
Naast de gevoelens of gedachtes die Nederland heeft bij het opnemen van 
immigranten, spelen er ook economische belangen een belangrijke rol. Zorg en hulp 
bieden, kost veel geld en al helemaal als het gaat om het opnemen van duizenden 
immigranten per jaar. Deze mensen hebben vaak helemaal niets in het land van 
aankomst, maar ook voor hen is voedsel, onderdak en verzorging nodig om in leven 
te blijven. Nederland is genoodzaakt om voor deze basisbehoeften te zorgen en dat 
kost veel geld. Daarnaast ontstaat er veel ophef over de vraag wie er aanspraak mag 
maken op de sociale zekerheid in Nederland en ook dat gaat deels over geld. 
Nederland is een verzorgingsstaat en biedt steun aan mensen zonder werk of geld, 
maar is die zekerheid ook bestemd voor nieuwkomers?  

-Vergelijkende invalshoek 
Bij deze invalshoek wordt er gekeken naar de verschillen tussen groepen mensen, 
maar ook naar verschillen in tijd of plaats. Mensen met een migratieachtergrond 
hebben vaak een andere manier van leven dan de ingezetenen in het land van 
aankomst. Mensen gaan zichzelf vergelijken met immigranten en stuiten op tal van 
verschillen. Verschillen in gedrag, levensstijl, ideeën, opvattingen en cultuur zijn 
onbetwistbaar en ook dat kan leiden tot vermijding of conflicten. Op andere plekken 
in de wereld, ziet het leven er heel anders uit en dan kan je niet vergelijken met het 
leven in ieder ander land. Migranten én ingezetenen zullen zich beide moeten 
aanpassen en compromissen moeten maken, want anders stagneert de integratie.  
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3. Hoofd- en deelvragen 
Hoofdvraag 

Wat is de bijdrage van immigratie aan Nederland? 
 

Deelvragen 
-Wat is immigratie? 

-Wat is de verrijking van immigratie voor Nederland? 

-Wat is de belemmering van immigratie voor Nederland? 
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4. Wat is immigratie? 
Voordat we kunnen beginnen met het uitwerken van deelvraag twee en drie, moeten 
we eerst op een rijtje krijgen wat immigratie precies inhoudt. Immigratie is een 
omvangrijk begrip en allerlei zaken zijn er mee verbonden. In dit hoofdstuk wordt het 
begrip ‘immigratie’ gedetailleerd omschreven.  

Immigratie is een actie waarbij mensen zich vanuit 
het buitenland vestigen in een ander land met de 
bedoeling om daar voor langere tijd, vaak 
permanent, te blijven. Immigratie naar Nederland is 
dus het proces waarbij mensen, afkomstig uit het 
buitenland, zich grondvesten in Nederland. 
Immigranten zijn inkomende landverhuizers en dus 
mensen, komende uit het buitenland, die zich 
settelen in Nederland en hier voor langere tijd (willen) blijven.  

Hierboven heb je de letterlijke betekenis van het begrip ‘immigratie’ kunnen lezen, 
maar immigratie is een erg ingewikkeld proces en het vergt een gedetailleerdere 
omschrijving. Er zijn allerlei zaken die gekoppeld zijn met dit proces en ook die zaken 
worden in dit hoofdstuk verwerkt.  

 
Pluriforme samenleving 
Allereerst is het noodzakelijk om te beseffen dat immigratie van alle tijden is. Het is 
absoluut niet juist om te zeggen dat we pas in de laatste 30 jaar te maken hebben 
gekregen met immigranten. Wel kunnen we zeggen dat ALLE nieuwkomers uit ALLE 
delen van de wereld de pluriformiteit vanaf 1945 hebben versterkt. Dit betekent dat 
immigratie een proces is dat al jaren lang bezig is. Nederland is in de loop van de tijd 
een verdraagzaam land geworden vanaf de onafhankelijkheid van Nederland in 1648 
en Nederland was in die tijd (en nu nog steeds) een pluriforme samenleving. Een 
pluriforme samenleving is een samenleving waarin mensen van verschillende sociale 
klassen, godsdiensten en levensstijlen met elkaar samenleven. Nederland is een 
klein land. Veel mensen leven samen op een klein oppervlakte en mensen ervaren 
dat zelf. We moeten er samen iets van maken en zo heeft ons kleine oppervlak 
invloed op de manier waarop we met elkaar omgaan (morele geografie). Hieruit kun 
je opmaken dat tolerantie allereerst een pragmatische keuze was. Bestuurders 

Immigratie en emigratie 
van Nederlanders.  
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beseften dat de vrede in hun land niet standvastig was en dat de vrede snel zou 
kunnen omslaan tot onvrede. Dit kwam mede door het feit dat het land vaak bestond 
uit verschillende minderheden. Daar komt bij dat handel over de grenzen heen een 
belangrijke bron van inkomsten was en daardoor moesten we een tolerante houding 
hebben tegenover andere culturen. Tolerantie betekent verdraagzaamheid en de 
bereidbaarheid om andere mensen anders te laten denken.  

Naast deze pragmatische keuze, was tolerantie ook een principiële keuze. Mensen 
meenden dat er vrijheid moest zijn op verschillende gebieden: vrijheid van denken, 
recht op een eigen geweten en vrijheid van meningsuiting. Een principiële keuze is 
gebaseerd op een principe. Door de grote diversiteit in Nederland, ontstond er in 
Nederland het poldermodel of participatiedemocratie. Dit houdt in dat een land als 
Nederland, met verschillende minderheden, moet schikken en plooien en 
compromissen moet maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers 
We hebben een aantal cijfers op een rijtje gezet over immigratie in Nederland in 
2017. 77,4% van de bevolking is Nederlands, 6,2% Europeaans, 2,3% Turks, 2,3% 
Marokkaans, 2,1% Indonesisch, 2% Surinaams en 7,7% heeft andere nationaliteiten. 
In 2017 bestond Nederland uit 17.081.507 mensen, ongeveer 17 miljoen. Hiervan 
hadden 13.218.754 mensen een Nederlandse achtergrond en het aantal mensen 
met een migratieachtergrond was 3.862.753, een kleine 4 miljoen. Hiervan was 
1.903.271. mannelijk en 1.959.482. vrouwelijk. Er waren in 2017 dus meer vrouwen 
naar Nederland geïmmigreerd dan mannen. Van deze mensen met een 
migratieachtergrond hadden 1.689.030 mensen een Westerse migratieachtergrond 
en 2.173.723 een niet-Westerse migratieachtergrond. In 2017 zijn er 30.635 mensen, 
asielzoekers en nareizigers, geregistreerd en dat was 2% minder dan het jaar 
daarvoor. Er werden 16.145 asielverzoeken gedaan en er kwamen 14.490 
nareizigers.  
Een asielzoeker is iemand die asiel zoekt in een ander land en zich dus in een ander 
land wil vestigen. Kort geleden werden buitenlanders of mensen met een 

Migratie, natuurlijke 
aanwas en 
bevolkingsgroei door de 
jaren heen. 
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migratieachtergrond nog allochtonen genoemd. Allochtonen zijn mensen die zelf (of 
minstens één van de ouders) in het buitenland zijn geboren. Dit begrip heeft in de 
loop van de tijd een emotionele waarde gekregen en daarom is er besloten om dit 
woord te vervangen door ‘inwoners met een migratieachtergrond’. Autochtonen 
zijn mensen die in Nederland geboren zijn en waarvan hun (groot)ouders ook hier 
zijn geboren en opgegroeid. Deze groep mensen worden nog steeds aangeduid met 
de term ‘autochtoon’. 

 
Er zijn tal van motieven te benoemen om te migreren en op basis daarvan kunnen 
we migranten onderverdelen in vier verschillende groepen.  
-Arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten migreren met de hoop op een betere 
economische situatie in de nieuwe ontvangende samenleving. Ze maken deze stap 
met het idee om meer/veel geld te verdienen. 

-Postkoloniale migranten. Deze groep migranten bestaat uit mensen die gehuisvest 
waren in voormalige koloniën. Vaak verlaten deze mensen hun land zodra de 
onafhankelijkheid wordt uitgeroepen. Nederland beschikte vroeger ook over een 
aantal koloniën: Suriname, de Antillen en Nederlands-Indië. Suriname en 
Nederlands-Indië behoren niet meer tot Nederland en zijn inmiddels zelfstandige 
landen. De Antillen maakt nog steeds deel uit van Nederland. De inwoners van de 
koloniën worden rijksgenoten genoemd, omdat het Nederlanders waren. Deze 
rijksgenoten werden nooit echt hartelijk ontvangen in Nederland. Ze mochten hier 
voor langere tijd wonen of werken en voor kortere tijd studeren. De drie belangrijkste 
postkoloniale migranten van Nederland zijn de Indiërs, de Surinamers en de 
Antillianen.  

Indië. In 1949 is de onafhankelijk uitgeroepen in Indië en als gevolg hiervan 
vertrokken veel Nederlandse Indiërs naar Nederland. De oorzaak hiervan is dat een 
groot deel van de Indiërs heeft gevochten in het Nederlands-Indisch leger tegen de 
Indonesische onafhankelijkheid. Door hun volksgenoten werden ze gezien als 
collaborateurs en hierdoor was de Nederlandse regering genoodzaakt om deze 
mensen verblijf te bieden in Nederland.   

Suriname. In 1975 werd Suriname verlost van Nederland en hierbij kregen 
Surinamers de keuze tussen een Surinaamse nationaliteit of een Nederlandse 
nationaliteit, waarbij veel een Nederlands paspoort boven een Surinaams paspoort 

Achtergrond van 
migranten in Nederland. 
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verkozen. Dit kwam doordat Suriname in die tijd verkeerde in een erg instabiele en 
onzekere situatie. In 1980 werd er in Suriname een staatsgreep gepleegd en 
Nederland gaf nog is onderdak aan duizenden Surinamers.  

Antillen. De werkgelegenheid in de olieraffinaderijen daalde enorm en veel 
Antillianen kwamen op straat te staan. In Nederland was juist een gebrek aan 
arbeidskrachten en met die drijfveer liet Nederland veel Antillianen overkomen. Nog 
steeds komen veel Antillianen naar Nederland toe om hier te studeren aan een 
universiteit of hogere school.  

-Gezinsherenigers of gezinsvormers. Gezinsherenigers zijn mensen die legaal in 
Nederland wonen en hun gezinsleden over laten 
komen naar Nederland. Gezinsvormers zijn 
Nederlanders met een verblijfsvergunning die trouwen 
met een buitenlander en in Nederland een gezin 
stichten. Gezinsherenigers of gezinsvormers vormen 
de grootste groep migranten die naar Nederland komen 
van buiten de Europese Unie. Om dit enigszins onder 
controle te houden, heeft Nederland een aantal 
voorwaarden gesteld. Voor gezinsvormers gelden de 
volgende regels: beide partners moeten 21 jaar zijn, de 
nieuwkomer moet een inburgeringsexamen afleggen 
én er geldt een inkomenseis van 120% van het 
minimumloon. Voor de gezinsherenigers geldt tevens 
dat het huwelijk in Nederland geldig moet zijn en de 
kinderen worden alleen toegelaten als die jonger zijn dan 18 jaar. 

-Vluchtelingen. Volgens het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951                               
zijn vluchtelingen mensen die gegronde redenen hebben om te                                
vluchten vanwege vervolging door godsdienstige of politieke                             
overtuiging of nationaliteit, of vanwege zijn/haar ras of het behoren tot een bepaalde 
sociale groep.  

Pushfactoren: de redenen om je land te verlaten.  
Pullfactoren: de redenen om naar een bepaald land te vertrekken. 

Nederland heeft een aantal internationale verdragen ondertekend en daardoor moet 
Nederland zich houden aan veel regels, verdragen en richtlijnen als het gaat om 
immigratie. De toelating van de meeste immigranten die naar Nederland komen, 
wordt bepaald door deze internationale verdragen.  
-Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). In deze verklaring 
wordt discriminatie door landen verboden en worden landen verplicht om de rechten 
en vrijheden van alle mensen na te leven, ook die van nieuwkomers.   

-Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950). Door dit verdrag 
moet ieder land (dat dit verdrag heeft ondertekend) zijn burgers de mogelijkheid 
geven tot gezinshereniging of gezinsvorming. Landen mogen hierbij wel bepaalde 
criteria vaststellen waaraan moet worden voldaan.  

Migratiemotief van niet-
Nederlandse immigranten 
naar Nederland. 
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-Het VN-vluchtelingenverdrag (1951). Een vluchteling wordt in dit verdrag 
omschreven als iemand die gegronde redenen heeft voor vervolging vanwege 
godsdienst, politieke overtuiging, nationaliteit of door het behoren tot een bepaald ras 
of sociale groep. Dit verdrag vormt een begin van het asielrecht.  

-Het Akkoord van Schengen (1985). Door dit akkoord hebben de landen, die deel 
uitmaken van het Schengengebied, open grenzen en geldt er vrij verkeer van 
personen en goederen. Deze landen hebben dus open binnengrenzen.  

Drie reacties op immigratie 
Mensen kunnen op verschillende manieren reageren op de komst van migranten. We 
waarnemen 3 reacties: vermijding, conflicten en/of aanvaarding. Deze 
onderverdeling laat zien dat mensen verschillend kunnen reageren op het verlies van 
zekerheden. Allereerst vermijding. Vermijding houdt in dat mensen niet onder ogen 
komen dat er iets aan het veranderen is en dat ze de werkelijkheid uit de weg gaan. 
Een situatie waarin mensen elkaar constant vermijden is niet duurzaam, omdat dit 
alleen mogelijk is als mensen elkaar niet tegenkomen in de samenleving. Mensen 
kunnen elkaar niet voor eeuwig uit de weg gaan en daarom kunnen er conflicten 
ontstaan. Conflicten komen tot stand als mensen niet langer kunnen ontkennen dat 
er wel degelijk iets aan het veranderen is en mensen staan nu pas stil bij wat ze 
verliezen. Conflicten/ruzies/discussies kunnen helpen bij de aanvaarding van 
migranten. Door elkaar in een ruzie/conflict de waarheid te zeggen en te vertellen wat 
je voelt, kan je dichter tot elkaar komen en kan je elkaar beter begrijpen. Op deze 
manier kan je elkaar makkelijker accepteren.  

De eerste reactie van ingezetenen op migranten is vaak vermijding. Vermijding komt 
neer op segregatie: het ruimtelijk uit elkaar groeien van bevolkingsgroepen. Mensen 
die overeenkomen qua sociale en etnische achtergrond zoeken elkaar vaak op en 
trekken naar elkaar toe.  

(Scheffer, et al., 2017) 
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5. Wat is de verrijking van immigratie voor Nederland? 
In dit deelonderwerp verdiepen we in de verrijking voor Nederland door immigranten 
op 3 verschillende invalshoeken. Zo bekijken we hoe de Nederlandse economie 
wordt beïnvloed, denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt. We kijken ook hoe de 
verschillende culturen met elkaar kennis maken en hoe de inwoners hiermee 
omgaan. Dus de culturele en sociale aspect nemen we als één geheel. Daarnaast 
behandelen we ook hoe de komst van immigranten invloed heeft op de politiek van 
Nederland.  

Wat verstaan we onder verrijking? 

Allereerst vinden wij persoonlijk dat de definitie van verrijking voor de mens moeilijk 
te bepalen is. Je kunt niet zomaar zeggen dat de ene groep (bijvoorbeeld mensen 
van Marokkaanse afkomst) een verarming is voor onze samenleving, doordat zij vaak 
wangedrag tonen.  

Verrijking betekent volgens het encyclopedie: rijker worden/waardevoller maken. Als 
we het hebben over verrijking voor Nederland door immigranten, bedoelen we dat de 
inwoners van Nederland voordelen ervaart in de welvaart en geluk door de komst 
van immigranten. Dus dat de welvaart en daarmee de vrijheid van inwoners niet word 
ingeperkt, maar zelfs wordt verrijkt. Hierbij kun je denken aan het verspreiden van 
kennis uit verschillende landen of dat verschillende culturen elkaar ontmoeten en 
hierbij hun gewoontes en tradities delen. Hierdoor willen we een pluriforme 
samenleving creëren. Met welvaart bedoelen we dat de behoeftes van de inwoners 
van Nederland wordt vervult. En met geluk bedoelen dat de wensen van de inwoners 
wordt nagestreefd.  

Sociaal en culturele verrijkingen 

Immigranten in Nederland zijn mensen die niet van oorsprong een Nederlandse 
afkomst hebben. In dit stuk bekijken we op sociaal en cultureel gebied de verrijking 
voor Nederland. Deze aspecten hangen met elkaar samen, omdat de immigranten 
een heel ander cultuur met zich meebrengen en deze moeten delen met een nieuw 
land. (Nederland) En  ‘geaccepteerd’ moeten worden. Hierdoor zullen de 
verschillende groepen ook anders met elkaar omgaan door de niet 
gemeenschappelijke gewoontes.  

Als er immigranten naar Nederland komen, nemen 
ze hun kennis, kapitaal en ook hun cultuur mee. Het 
begrip cultuur is het geheel aan gedragsregels en 
gewoontes dat bij een groep mensen behoort. De 
mensen in een bepaalde groep hebben dus dezelfde 
normen en waardes. Wanneer er een immigrant naar 
Nederland komt, neem hij of zij dus ook zijn 
gewoontes, levensstijl, eetgewoontes en 
gedragsregels mee. Deze kunnen erg verschillen van 
de Nederlandse cultuur. Door deze (grote) 
verschillen kunnen de groepen botsen, maar er 
kunnen ook positieve gevolgen zijn. Een voorbeeld 

Een Nederlandse familie die aan het 
genieten is van een buitenlandsgerecht. 
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van een positief gevolg zijn bijvoorbeeld diverse eettenten met buitenlandse 
invloeden. Je ziet in Nederland tientallen eethuizen met diverse achtergronden zoals 
shoarmatenten, Chinese restaurants, Italiaans ijs etc. De meerderheid van de 
Nederlandse inwoners zien dit niet als een belemmering, maar als een verrijking, 
omdat de verschillende eethuizen bij hen in de smaak valt. Ze zijn dus 
geïnteresseerd in de diversiteit en verwelkomen de nieuwe cultuur. Naast dat de 
verschillende culturen worden opgenomen en geaccepteerd, wordt de kennis ook 
verspreid. Door de verspreiding van kennis, krijgen de Nederlandse inwoners meer 
interesse in de gewoontes van de immigranten en zullen dus ook sociaal goed met 
elkaar om gaan.  

Aan de andere kant botsen de godsdienst en normen en waardes wel met elkaar. 
Wanneer de verschillende groepen met elkaar kennis maken, zal er op het begin veel 
meningsverschillen zijn. Er kan een conflict tussen twee partijen ontstaan, maar dit 
hoeft niet negatief af te lopen. De Nederlanders zullen na het ontwijken of een 
conflict, de immigranten aanvaarden. (Die deelvraag 1. ) De verschillen tussen 
groepen moeten eigenlijk zo klein mogelijk zijn om een eenheid te vormen. Met een 
eenheid bedoelen we dat de groepen zoveel mogelijk één groep worden, dus 
dezelfde standpunten, normen en waardes en gewoontes hebben, zodat de groepen 
goed met elkaar kunnen samenleven. Met ‘goed’ bedoelen we een samenleving 
zonder conflicten. Door dit te kunnen nastreven moeten beide partijen elkaar 
accepteren (aanvaarden).  

Politieke verrijkingen 

Om de politieke verrijkingen door immigranten vast te kunnen leggen, moet je eerst 
het begrip politiek helder hebben. Het woordenboek zegt over het begrip politiek: 
“geheel van beginselen en regels van een bestuur”. Beginselen is een regel waar je 
jezelf in elk geval aan wil houden. Dus politiek betekent het geheel van alle regels 
van het bestuur van een land of gebied. Als we dit begrip toepassen op het 
Nederlandse bestuur, landelijk of gemeentelijk, kom 
je uit op de vraag: wat kunnen migranten bijdragen 
aan het Nederlandse bestuur? 

Er zijn veel mensen naar Nederland geïmmigreerd of 
gevlucht in de loop van de Nederlandse 
geschiedenis. Soms door het toedoen van koningen, 
soms door de welvaart en relatief soepele regels in 
Nederland en soms door uiteenvallende kolonies. 
Een kleine vier miljoen mensen die in Nederland 
wonen, zijn mensen met een migratieachtergrond. 
Dit betekent dus dat een kleine vier miljoen mensen 
zelf in een ander land geboren zijn, of hun ouders. 
Dit is ongeveer een vijfde van ons land. Het zou dus ten eerste oneerlijk zijn als er 
weinig tot geen immigranten in de politiek zouden zitten. Met meerdere migranten in 
de politiek, voelt een groter deel van Nederland zich vertegenwoordigt. De radicale, 
de Christelijke, de socialisten en andere Nederlandse groepen, worden allemaal 
vertegenwoordigt door verschillende partijen. Maar er zijn maar weinig partijen die 

De linker man is Tunahan Kuzu, hij is 
leider van de politieke partij DENK.  
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bestaat uit migranten, of die het standpunt van verschillende groepen migranten 
inneemt. Dus als er migranten in de politiek zitten en hun stem laten horen, voelt een 
nog groter deel van Nederland zich vertegenwoordigt. Met als gevolg dat er minder 
mensen ontevreden zijn en zich gehoord voelen. 

Aansluitend op het eerste punt is dat mensen ook het recht hebben om over zichzelf 
te kunnen beslissen. Dit punt hangt samen met de eerste verrijking, omdat het gevolg 
hetzelfde is. Veel beslissingen gaan over immigranten, zoals welk recht ze hebben 
op de verzorgende aspecten in de maatschappij. Of immigranten die (nog) niet 
werken, wel recht hebben op bijvoorbeeld een uitkering. Daardoor is het meer dan 
terecht als immigranten over hun eigen toekomst mogen beslissen. Als immigranten 
invloed hebben op hun eigen toekomst, zijn ze sneller tevreden. Ze hebben invloed 
op wat er gebeurt en zijn, net zoals de vorige reden, minders snel ontevreden.  

De derde reden waarom de migranten een verrijking zijn van onze politiek is dat er 
meer verschillende ideeën zijn. Stel dat er alleen maar autochtonen mensen in de 
politiek zitten. Ze hebben toen ze jong waren allemaal hetzelfde onderwijs gehad, ze 
hebben dezelfde ideeën mee gekregen, door dezelfde media, door dezelfde politici. 
De autochtone mensen hebben vaak ongeveer dezelfde soort oplossingen voor een 
probleem. Neem bijvoorbeeld het probleem van de vluchtelingen. De autochtone 
mensen hebben bijvoorbeeld maar drie oplossingen, niet toelaten, met mate toelaten 
of iedereen toelaten. Mensen met een immigratieachtergrond hebben een hele 
andere opvoeding gehad, ze zijn gevormd door een ander onderwijssysteem, door 
een hele andere opvoeding en door andere media. Hierdoor hebben ze een andere 
kijk op de wereld en kunnen ze andere oplossingen bedenken. Dus door meer 
migranten in de politiek komen er misschien meer verschillende en betere 
oplossingen.  

Economische verrijkingen 

We bespreken in dit kopje de verrijking van immigranten op economisch gebied. Op 
economisch gebied bedoelen we wat de invloed van immigranten is op de 
Nederlandse arbeidsmarkt en hierbij hoe de welvaart van de inwoners worden 
beïnvloed.    

Al vanaf de Gouden Eeuw hadden de immigranten een positieve invloed op de 
Nederlandse economie. Dat kwam vooral door de kennismigranten en de 
gastarbeiders, doordat zij kapitaal en kennis meebrachten naar Nederland. Veel 
geleerden kwamen naar Nederland om hier hun boeken te laten afdrukken en 
verspreidden hun kennis. Hierdoor kwam een welvarend Nederland tot stand.  

Zelf na de tweede wereldoorlog (in de 20e eeuw) worden de migranten als een 
verrijking gezien op ons arbeidsmarkt. Vaak worden immigranten als minderwaardig 
gezien, vooral in de arbeid. Dit komt omdat we er in 1964 veel gastarbeiders naar 
Nederland kwamen om te werken. De gastarbeiders uit die tijd kwamen naar ons 
land, vooral om economische redenen. Zij zouden hier werken en geld verdienen 
voor hun familie in hun vaderland. In praktijk bleven de gastarbeiders in Nederland 
wonen. Zij vervulde destijds diensten die ‘taken uitvoerden die de Nederlanders niet 
wilde voldoen.’ Er zijn veel banen die een opgeleide Nederlander niet zelf wil 
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uitvoeren. Bijvoorbeeld in de 
groente- en fruitteelt. Er zijn veel 
middelbare scholieren die als 
vakantiebaantje gaan 
preiplanten, komkommers 
plukken of wortels uit de grond 
halen. Maar deze leerlingen 
vervullen deze baan alleen in de 
eerste weken van de 
zomervakantie. Bovendien zijn er 
vaak niet genoeg leerlingen om 
alle prei te planten en alle 
komkommers te plukken. Deze banen zijn door volwassene, autochtone mensen niet 
gewild, het is zwaar werk en het betaald niet goed, daarbij kunnen veel mensen een 
betere baan vinden. Zo vervullen gastarbeiders de vacatures vooral op agrarisch 
gebied, bijvoorbeeld gastarbeiders uit Polen. De gastarbeiders verdienen meer dan 
dat ze in hun vaderland verdienen en ze helpen ons om de economie op gang te 
houden. Doordat zij banen vervullen die volwassen Nederlanders niet snel willen 
doen, worden de taken die er zijn, wel gewoon gedaan. Hierdoor kunnen grote 
bedrijven wel gewoon door blijven draaien en exporteren naar verschillende landen. 
Dat is de reden dat de economie goed blijft draaien, mede dankzij de hulp van 
gastarbeiders.  

Er zal veel tegenspraak komen over dat gastarbeiders niet tijdelijk blijven, maar dat 
ze in Nederland blijven wonen. Dit is echter onjuist in deze tijd. Vaak zijn de 
gastarbeiders die nu naar Nederland komen, ook echt gastarbeiders. Zij helpen mee 
in de seizoenen dat er te weinig werkkrachten zijn in ons eigen land. Ze gaan waar 
terug naar hun eigen land, zodra de top van het seizoen is geweest en er weer 
minder werk is. Ook is er bewezen dat er geen banenverdringing is door 
gastarbeiders. Er is geen afname van binnenlandse medewerkers in de sectoren 
waar gastarbeiders helpen. Dus met andere woorden, de huidige gastarbeiders 
hebben bijna alleen maar voordelen en vrij wel geen 
nadelen.                                                                                                                          

In de afbeelding hiernaast zie je dat verschillende groepen (allochtonen, 
autochtonen, de 1e en 2e generatie) vinden dat een bedrijf met 
cultuurverschillen kan leiden tot meer economische kansen dan een bedrijf 
met één cultuur. 

 

Poolse mensen die aan het werk zijn op agrarisch gebied. 
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Daarnaast zijn gastarbeiders ook een oplossing voor het tekort aan pensioenen. 
Wanneer er meer vergrijzing is dan de werkende groep, zijn er tekorten aan 
pensioenen. Als er meer gastarbeiders komen (de werkende groep) zullen er ook 
meer kosten worden opgevangen voor de pensioenen voor in de toekomst.  

Immigranten kunnen op verschillende vlakken een bijdrage leveren voor de 
Nederlandse economie. Vooral door de kennis die de immigranten meenemen, 
ervaren we een verrijking in onze economie. Doordat een immigrant een ander 
cultuur heeft, zal diegene ook een andere levenswijze hebben, dat in ons land wordt 
gezien als ‘ een nieuw talent’. Zo kan een immigrant kennis, capaciteit en 
vaardigheden meebrengen naar ons land, dat wordt ervaren als efficiënter werken.  
Het meebrengen van deze elementen op de werkvloer hebben invloed op 
verschillende gebieden. Zo tasten deze elementen het bedrijfsresultaat aan: een 
ander cultuur heeft invloed op het aanboren van nieuwe markten, nieuwe contacten 
(ook op internationaal gebied) of het leiden tot meer kansen (Een manpower witboek, 
2007) Vooral de tweede generatie vinden dat hun cultuur invloed heeft op 
verschillende markten. Er komen steeds meer groepen met een ander cultuur bij 
elkaar en hierdoor worden de contacten vergroot. De markten zullen ook buiten de 
grenzen strekken. Ook kan een nieuwe cultuur bijdrage aan de sociale contacten op 
de werkvloer en hiermee de sfeer verbeteren of interessanter maken. Een immigrant 
met een ander cultuur kan andere gedragsregels hebben. Bijvoorbeeld je omgeving 
respecteren en loyaliteit tonen. Dit gedrag neemt een immigrant mee op de werkvloer 
en verspreid dit onder de andere werknemers. Verder heeft een immigrant met een 
ander cultuur een andere gedachte gang. Dit kan een bijdrage leveren aan nieuwe 
ideeën en innovaties. Dit wordt eerder bereikt door een divers team dan een uniform 
team. Met een uniform team bedoelen we een team met leden die een 
overeenkomstige cultuur hebben. Met alles bij elkaar wordt de arbeidsmarkt door 
immigranten verrijkt: een betere omgang op de werkvloer, meer nieuwe ideeën en 
innovaties en een verbreding van contacten.  
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6. Wat is de belemmering van immigratie voor Nederland? 
De letterlijke betekenis van belemmering uit het ‘Van Dale’ betekent bemoeilijken of 
hinderen.  
Onder belemmering van Nederland door immigranten verstaan we de negatieve 
invloeden die zij meebrengen naar ons land. Een deel van die belemmering komt ook 
door het feit dat de autochtone Nederlanders moeite hebben om hun land te ‘delen’, 
omdat zij het als hun eigen land zien. Een andere oorzaak is dat de immigranten 
moeite hebben om te integreren in de huidige samenleving. Zij vinden het moeilijk om 
zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur, tradities en gebruiken omdat zij in 
hun land een andere cultuur kenden. Er zijn nog een aantal andere belemmeringen 
die kunnen ontstaan als er immigranten naar Nederland komen. 
 
Wij hebben onderzoek gedaan naar de negatieve invloeden die de immigranten 
meenemen. Dit hebben wij onderzocht op de verschillende invalshoeken die we in de 
aanleiding hebben genoemd. De invalshoeken die we gaan bespreken zijn: 
economische belemmering, sociale belemmering en politieke belemmering. 
In deze deelvraag gaan we dus verder kijken naar de belemmeringen die er ontstaan 
als immigranten naar Nederland komen.  
 
Economische belemmering 
Veel immigranten die net uit een ander land komen, hebben meestal nog geen werk.  
Alleen kennisimmigranten komen vaak naar Nederland toe omdat er hier werk voor 
ze is. Bij andere immigranten is dit niet het geval. Dit komt onder andere omdat ze de 
Nederlandse taal niet spreken. Ze kunnen moeilijk communiceren met Nederlanders 
en er ontstaat een taalbarrière. Vaak is het spreken van Nederlands een vereiste als 
men een baan zoekt in Nederland. Doordat ze onze taal niet spreken en dus niet aan 
het werk kunnen, leveren ze geen bijdrage aan de Nederlandse economie. 
Bovendien hebben immigranten in sommige gevallen (vaak vluchtelingen) een 
trauma opgelopen aan de reis en aan de situatie in het land van herkomst. Ze 
hebben vaak eerst hulp nodig en ze moeten wennen aan de nieuwe cultuur en 
gebruiken waar ze mee te maken krijgen. Daarom duurt het vaak ook best een tijdje 
voordat ze daadwerkelijk aan het werk kunnen.  
Tot dan moeten ze leven van een uitkering die ze krijgen van de Nederlandse 
overheid. Deze uitkeringen worden net als alle andere uitkeringen in ons land betaalt 
door belastinggeld van de werkenden. Het benadeelt de Nederlandse economie 
zolang de immigranten teren op uitkeringen van de overheid en ze geen/weinig 
belasting betalen.  
 
Zo ontstaan er dan ook veel vragen over de rechten van immigranten: ‘Hebben 
immigranten evenveel recht op een uitkering als autochtone Nederlanders?’, ‘moeten 
de Nederlanders ook meebetalen aan de uitkeringen van immigranten, of alleen aan 
de uitkeringen voor de Nederlanders die hier geboren zijn en hun hele leven hier 
gewerkt hebben?’ en aan de andere kant ‘mogen immigranten de banen “inpikken” 
van de autochtonen?’. Hierover ontstaat natuurlijk erg veel ophef en er zijn dan ook 
veel meningen in omloop.  
Het bleek dat in 2013 slechts 2% van de autochtonen een bijstandsuitkering had en 
dat was wel 39% van de toenmalige asielzoekers. Volgens Syp Wynia redacteur van 
het Elsevier Weekblad is de uitspraak dat asielzoekers voor een verrijking zorgen in 
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onze economie totale onzin. Hij is van mening dat ze wel degelijk een belemmering 
zijn. (Wynia, 2017) 
 
Sociale belemmering  
Integratie 
Veel immigranten hebben moeite om te integreren in de huidige samenleving. Dit 
komt omdat ze in een andere cultuur zijn opgegroeid en ze de taal niet goed 
beheersen. Vaak nemen ze ook niet de moeite om de taal te leren en gaan ze alleen 
met landgenoten om. De Nederlanders spelen hierbij ook wel een rol, omdat zij vaak 
wegtrekken als er te veel buitenlanders in hun buurt komen wonen. Dit noemen we 
de ‘witte vlucht’. Nederlanders gaan weg van hun dorp of stad, zodat ze niet in een 
wijk wonen met veel buitenlanders. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de 
oorspronkelijke bewoners weg te drijven. Maar toch gebeurt dit en zo verslecht de 
integratie van immigranten. Er ontstaan zo nog grotere verschillen en tegengestelde 
belangen tussen de groepen, dat kan leiden tot conflicten.  
  
Onrust 
Daarnaast hebben de immigranten vaak ook trauma’s door onveilige situaties in het 
land van herkomst, waardoor ze psychische problemen kunnen krijgen. Een 
voorbeeld is een trauma van de reis hiernaartoe. Ze hebben een gevaarlijke rit gehad 
met onveilige en overvolle boten én hebben vele grenzen over moeten steken, vaak 
lopend. Ik kan me voorstellen dat dit heel zwaar is en sommige mensen daar een 
trauma aan over gehouden hebben. Ze hebben soms hulp nodig om dit te verhelpen, 
maar soms hebben ze psychische problemen die voor onrust zorgt. Zo vinden ze het 
niet eerlijk dat wij het hier heel goed hebben, maar zij in een erg slechte situatie 
hebben geleefd óf als een asielaanvraag geweigerd wordt. Een veelvoorkomend 
gevolg is dat ze gaan stelen en gewelddadig worden. Het COA registreerde voor en 
in 2016 9.166 meldingen. In 2.803 gevallen ging het om geweld en agressie, zoals 
schoppen en slaan. Er werd 813 keer aangifte gedaan voor zaken waar asielzoekers 
bij betrokken waren. 502 keer ging dat over geweld. Andere meldingen gingen om 
zaken als diefstal en fraude (199 keer), mensenhandel (17) en verkeersovertredingen 
(47). (Schram, 2016) In de ergste gevallen hebben ze soms zelfmoordneigingen, wat 
ook als probleem wordt gezien. 
  
De komst van immigranten zorgt bovendien ook voor onrust bij de Nederlanders zelf. 
Want wat zou jij vinden als er in jouw dorp of stad een azc komt? Of als er een 
immigrant als buur naast je komt wonen? Veel Nederlanders vinden een azc geen 
probleem, zolang ze niet in hun dorp zijn. Hetzelfde voor immigranten als buur. Ze 
vinden dat immigranten hier wel mogen wonen, maar het liefst niet naast ons. En als 
er toch een azc komt in jouw buurt, dan mag dat niet en laten we dat de gemeente 
duidelijk weten. 
Het probleem dat hier geschetst is, komt voort uit de gedachte dat buitenlanders, en 
met name uit Midden- en Oost-Europa, gewelddadig zijn en zich niet aan de regels 
houden.  
In 2015 was de grootste immigrantenstroom die we in jaren hebben gehad. In 2016 
bleek er te weinig ruimte te zijn om alle asielzoekers onderdak te geven. Er moesten 
meer azc’s komen, maar niet iedereen was het hiermee eens. Tijdens vergaderingen 
van gemeentes begonnen de inwoners van dorpen en steden te demonstreren tegen 
de komst van een azc. Het was in enkele gevallen zo erg dat de demonstranten 
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eieren en vuurwerk begonnen te gooien. De politie moest ingrijpen om de 
relschoppers in toon te houden. (NU.nl, 2016)  
Dit zijn slechts enkele voorvallen van onrust bij de Nederlanders. Iedereen snapt wel 
dat dit voor niets anders dan conflicten kan zorgen tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen.  
 
Gelukzoekers 
Ten tweede zijn er veel ‘gelukszoekers’ die naar Europa en dus 
ook naar Nederland komen. Dit zijn mensen die op zoek zijn naar 
een beter leven, maar die niet uit oorlogslanden komen, die niet 
onderdrukt worden of slachtoffer zijn van vervolging en bedreiging. 
Natuurlijk moeten vluchtelingen wel aan bepaalde eisen voldoen 
om in Nederland toegelaten te worden, maar toch komen er nog 
veel gelukszoekers naar Nederland waarvoor onze hulp niet 
noodzakelijk is. Zij kunnen hier van alles doen en laten (gratis 
onderdak, onderwijs) en dat is niet eerlijk tegenover Nederlanders 
die keihard moeten werken voor hun geld zodat zij een hypotheek 
kunnen aflossen en hun kinderen laten studeren.  
 
Conflicten op de arbeidsmarkt 
Een ander conflict dat opgeroepen is door de komst van immigranten, met name uit 
Oost-Europese landen, is dat de Nederlandse werkende bevolking vinden dat zij de 
banen in Nederland inpikken. Alle inwonende hebben recht op een baan, maar daar 
staat tegenover dat de autochtone Nederlanders vinden dat zij eerst recht hebben op 
een baan en pas daarna de immigranten. Hierover zijn de meningen verdeeld, maar 
toch zouden de autochtone Nederlanders eerst voor henzelf kiezen. Het is tenslotte 
wel hun ‘eigen’ land. 
Volgens Rob Slagmolen van VNO-NCW is er nauwelijks sprake van verdringing, 
maar hebben Roemenen en Bulgaren juist een toegevoegde waarde. (Trouw, 2011) 
Helaas denken Nederlanders hier anders over en zorgt hun visie voor een negatief 
oordeel over de komst van immigranten. 
Stel je is voor, je hebt gesolliciteerd op je droombaan, maar je bent afgewezen. Dit is 
natuurlijk al niet leuk, maar als je er vervolgens achter komt dat de baan aan een 
Bulgaar is gegeven die pas net in Nederland is, dan voel je wel een beetje belazerd. 
De autochtone Nederlanders zijn trots op hun werk en vinden het vaak niet leuk als 
een immigrant hier snel een baan krijgt. Kim Bos van het NRC Handelsblad zegt dat 
‘’ In sommige sectoren zijn inderdaad meer migranten en minder Nederlandse 
werknemers komen te werken.’’ Ook wordt er in haar artikel gezegd ‘’Een exacte 
meting van het effect van verdringing is onmogelijk.’’ (Bos, 2014) Het is niet te 
checken, maar toch blijft er altijd in het achterhoofd van vele Nederlanders zitten dat 
er een kans is dat zij worden vervangen door immigranten. Dit kan voor veel ophef 
zorgen op de werkvloer. 

Integratie.  
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Angst voor aanslagen en/of geweld 
We weten allemaal hoe verschrikkelijk aanslagen zijn. Die in Parijs, Manchester en 
nog een aantal andere die er zijn geweest. Veel daarvan zijn gepleegd door leden 
van IS, een terreurorganisatie. Veel daarvan komen uit het Midden-Oosten. Laat dat 
nou net het gebied zijn waar veel oorlogen zijn en bewoners van die landen als 
immigranten naar Nederland komen. Zouden daar misschien terroristen tussen 
zitten? En moeten we hen wel vertrouwen en binnen laten? Wat als er toch iets 
gebeurt? Dit zijn vragen die we niet zo gauw kunnen beantwoorden en die zorgen 
voor angst tussen de bevolking van West-Europa en dus ook Nederland. 
 
Het dreigingsniveau voor aanslagen is het afgelopen decennium flink verhoogt, 
vooral na de aanslagen van 9/11. Uit onderzoek van Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) blijkt dat 70% van de mensen bang is voor een terroristische 
aanslag. 4% daarvan is bang om zelf slachtoffer te worden en 3% rijdt niet meer met 
het openbaar vervoer doordat die angst altijd aanwezig is. (Benthin, 2017)  
 
Tot nu toe is er nog geen aanslag gepleegd in Nederland, maar volgens Quirine 
Eijkman, terrorismedeskundige en onderzoeker veiligheid & rechtsstaat aan de 
Universiteit Leiden, is die angst niet onterecht: “De kans op een aanslag in 
Nederland is al langere tijd aanwezig." (Doldersum, 2016) 
Wel moeten we volgens Quirine voorzichtig zijn met de motieven achter de 
aanslagen. Het is namelijk niet zo dat alle aanslagen die opgeëist worden door de IS 
ook daadwerkelijk door hun aanhangers zijn bedacht en dat zij allemaal uit landen in 
het Midden-Oosten komen. Ook Franse, Duitse, Engelse en Nederlandse burgers 
zijn soms aanhangers van IS en bedenken en plegen aanslagen in naam van IS. Zo 
komt het dat iedereen in deze tijden bang is en voorzichtig is met het vertrouwen van 

Cultuurgebieden en godsdiensten wereldwijd. 
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mensen. Toch blijkt het dat de angst vooral voorkomt op drukke plekken, zoals 
stations, vliegvelden en winkelcentra. Mensen letten op andere mensen met grote  
koffers, verdachte tassen en vreemde blikken. Ook worden buitenlandse mensen op 
deze plekken nauw in de gaten gehouden. (Teeffelen, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politieke belemmering 
Over immigranten zijn er verschillende meningen over in de politiek. Zo willen 
immigranten vaak dicht bij hun cultuur blijven en daarom bij een politieke partij of 
groep kunnen aansluiten die hun geloofsovertuiging voortzet. Vaak is hun culturele 
stroming in het land van herkomst heel groot en belangrijk is, maar in Europa minder 
vanzelfsprekend.  
De Islam is in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en een deel van Azië bijvoorbeeld de 
belangrijkste cultuur terwijl dit in Europa niet zo is. In Europa is het protestantisme en 
het rooms-katholiek de meest vanzelfsprekende geloofsovertuigingen. 
 
Bedreigd 
Deze verschillende groepen hebben moeite om samen te werken, doordat ze 
allemaal hun eigen standpunten hebben en een ander idee van een ideale 
samenleving. Er moet met alle standpunten rekening gehouden worden en dit 
veroorzaakt dan veel discussie.  
Andere etnische groepen voelen zich vertegenwoordigt als er een persoon met 
dezelfde etnische overtuiging of afkomst op komt voor hun belangen, zoals 
participatie in de arbeidsmarkt en een veilige woonomgeving.  
Uit een onderzoek blijkt dat de autochtone Nederlanders negatief denken over 
immigranten in de politiek. Ook voelen etnische Nederlanders zich inderdaad 
bedreigd in de politiek door immigranten. (Marijnissen, 2018) 
 
 
Verwarring en conflicten 
Ook duurt het vaak lang voordat immigranten gewend zijn aan het bestuur in 
Nederland. In het land van herkomst heerste vaak een dictatuur en hadden de 
inwoners zelf helemaal geen inspraak. Als ze hier in Europa en Nederland komen, is 
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dat een hele grote verandering. Hier is het heel normaal dat je mag doen en laten 
wat je zelf wilt. Zo kan je in Nederland al heel lang met iemand van hetzelfde 
geslacht trouwen, maar ik vele andere landen is dit nog zeer ongebruikelijk. Hierdoor 
ontstaat vaak verwarring, omdat de immigranten dit niet gewend zijn en het maar 
raar vinden.  
Dat is een reden voor politieke conflicten en verschillen.  
Zo lag een tijdje geleden hoofddoek discussie weer op tafel. De vraag was of 
agenten van de politie hoofddoeken boven hun uniform mochten dragen. De VVD, 
CDA en SP vonden van niet. Het College voor de Rechten van de Mens vond dit 
discriminatie en was van mening dat het toegestaan moet worden. Zij kunnen geen 
bindende afspraken maken, en daar zijn die politieke partijen blij mee. Ze vinden dat 
de neutrale uniformen van de politie eenheid uitstralen en dat het staat voor 
neutraliteit van de overheid. (Tweede Kamer voelt niets voor hoofddoek bij politie, 
2017) 
Hier zie je een conflict tussen de Nederlandse politiek en een andere etnische groep. 
Er is een grondwet van vrijheid van geloofsovertuiging, maar moslima’s mogen geen 
hoofddoek dragen, wat onderdeel is van hun overtuiging. 
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7. Opinie maatschappij (interview en enquête)  
Om te peilen hoe onze medemens tegenover immigranten/immigratie staat, hebben 
we een enquête opgesteld en in laten vullen door de leerlingen en leraren van het 
Udens College. Met deze vragen proberen we te achterhalen wat mensen vinden 
van immigranten en of ze immigranten zien als verrijking of als belemmering voor 
Nederland. Daarnaast hebben we een interview afgenomen bij twee politieke partijen 
uit Uden via de mail. Deze politieke partijen waren de CDA en de SP. Hieronder zie 
je de resultaten van de enquête en het interview.  

Enquête 

De enquête is gemaakt via survio.com. Dit is een site waarop je gratis een enquête 
kan maken. Onze enquête is door een paar honderd leraren/leerlingen ingevuld, 
maar we konden slechts de eerste honderd reacties bekijken en analyseren. Als we 
meer reacties zouden willen bekijken, moeten we een geldbedrag betalen.  

Link: https://www.survio.com/survey/d/O7V1P0R9X1G0F2X9K  
Via bovenstaande link kan je de enquête bekijken en invullen. 

Vraag 1:  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/O7V1P0R9X1G0F2X9K
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Vraag 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vraag 3:  
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Vraag 4:  

 
Vraag 5:  
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Vraag 6:  

 
Vraag 7: 

Onder andere:  

-Lekker eten, diversiteit. -Ze zouden kunnen helpen in de gemeente. -Verrijking van 
kennis. -Werk en sociaal onderhoud. -Culturen leren kennen. -Hij/zij kan een eigen 
bedrijf starten. -Men kan vrijwilligers werk gaan doen. -Nieuwe cultuur, gebruiken en 
eten. -Sociale contacten. -Werkgelegenheid (immigranten beginnen vaak een eigen 
zaak bijvoorbeeld een restaurant). -Banen waarvoor mensen tekort van zijn, zoals 
tegenwoordig bouwvakkers en tandartsen, kunnen die banen opvullen, zodat er geen 
tekort meer is en dat er weer genoeg mensen zijn met een baan. -Horecazaken, 
wetenschap, onderwijs,  medische sector. -In het begin misschien vrijwilligerswerk. 

Vraag 8:  

 
Vraag 9:  
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Vraag 10:  

 
Vraag 11:  

Onder andere:  

-Ik zou er geen moeite mee hebben, iedereen verdient het om naar school te kunnen 
en om een normaal leven op te bouwen. -Het lijkt mij duidelijk dat zij ons iets kunnen 
leren over normen en waarden in andere landen/andere culturen. -Wat maakt het als 
iemand een immigrant is, iedereen is gelijk! -Je zou over elkaars cultuur kunnen 
leren. -Ik vind het niet erg als hij/zij al wel wat Nederlands of goed Engels kan. -Ik wil 
mijn leerlingen graag leren dat iedereen er mag zijn, ongeacht wie of wat hij/zij is. 
Ook wil ik vooroordelen en taboes doorbreken die bij een bepaalde groep, zoals 
immigranten, bestaan. Als er een immigrant in de klas zou zitten, zou je met die 
leerling hierover het gesprek aan kunnen gaan en zo meer inzicht verschaffen aan 
andere leerlingen. En leerlingen kunnen dan natuurlijk ervaren dat een immigrant ook 
gewoon een mens is, net zoals zij zijn. -Vergroot blik op de wereld. -Je kan van deze 
persoon veel dingen leren, zoals andere culturen. -Het zou niet uitmaken of er een 
immigrant in mijn klas zit of een Nederlander. Zolang ze niet voor extra onrust zorgen 
kunnen we allemaal vriendjes blijven. -Overbrengen van andere  normen, waarden  
en levenservaring. -Ik denk dat onze waarden en normen kunnen botsen. -Culturele 
diversiteit, wegnemen van vooroordelen (taalbarrière buiten beschouwing gelaten).    
-Voorbeeld voor werkhouding, doorzettingsvermogen 

Vraag 12:  
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Vraag 13:  

 
Vraag 14:  
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Vraag 15: 

 
 

Conclusie 

Deze enquête is voornamelijk ingevuld door leerlingen met een leeftijd van 10-18 
jaar. Een klein deel is 31-45 jaar en een nog kleiner deel is 46-65 jaar. Eén procent 
was 66 jaar of ouder en één procent was 19-30 jaar. Hieruit kan je dus opmaken dat 
deze enquête vooral een beeld geeft van de meningen van de jongere generatie, de 
jongeren van 10-18 jaar. Over het algemeen staan de leerlingen/leraren van het 
Udens College redelijk positief tegenover immigranten. De meeste leerlingen (63,5%) 
vinden dat asielzoekers evenveel rechten moeten hebben als autochtone 
Nederlanders en 43,8% vindt dat asielzoekers direct aan de slag moeten kunnen op 
de arbeidsmarkt. Dit is de meerderheid, omdat 16,7% geen mening heeft. 39,6% 
vindt dat asielzoekers pas aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt, zodra ze een 
verblijfsvergunning hebben. 

Het overgrote deel vindt het ‘wel oke’ als er asielzoekers worden gehuisvest in 
zijn/haar omgeving. Ze juichen het niet toe, maar wijzen het ook zeker niet af. Dit is 
een begrijpelijke keuze. Mensen willen asielzoekers een kans geven en accepteren 
zoals ze zijn, maar het heeft wel (veel) invloed op hun eigen leven. Ze zijn vaak bang 
voor de gevolgen, maar hebben ook medelijden met de asielzoekers die een (t)huis 
zoeken/nodig hebben. Zoals je ziet, staat de meerderheid van de mensen bij deze 
vraag redelijk positief tegenover immigranten en zetten ze zich niet af tegen deze 
onbekende cultuur. 

Daarnaast vindt het overgrote deel dat Nederland wél immigranten moet toelaten, 
maar wel in afspraak met andere landen uit de Europese Unie. Slechts enkele 
mensen hebben ‘ja, onbeperkt’ geantwoord of ‘nee, geen enkelen’. 2/3 deel van de 
mensen kent een immigrant en dat is geen bijzonder hoog percentage. We vinden dit 
zelfs opvallend laag, met name in een multiculturele samenleving als Nederland. Het 
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zou goed kunnen, dat veel mensen niet stilgestaan hebben bij de immigranten in hun 
leefomgeving en niet beseffen dat het immigranten zijn. Bijna iedereen kent wel een 
immigrant uit Nederland, maar veel mensen weten dat niet van elkaar of staan er niet 
bij stil. Het hoeft niet meteen een vluchteling uit Syrië te zijn die trauma’s heeft 
opgelopen door de gebeurtenissen die in zijn/haar land hebben plaatsgevonden. Het 
kan ook een persoon zijn die wél in Nederland is geboren, maar buitenlandse ouders 
heeft. 

Op vraag 7 (wat de bijdrage kan zijn van immigranten die komen wonen in jouw dorp) 
zijn er veel antwoorden gegeven. Een aantal mensen hebben niks ingevuld, de vraag 
open gelaten of een vraagteken ingevuld en dat is jammer. Een aantal mensen 
hebben de vraag niet serieus beantwoord en ook dat is belemmerend voor de 
enquête. Daarentegen hebben ook veel mensen wél een serieus antwoord gegeven 
en daar hebben we wat aan. ‘Werken’ of ‘nieuwe culturen leren kennen’ zijn vaak als 
antwoord gegeven. Daarnaast waren er antwoorden als: ‘vrijwilligerswerk’ of ‘een 
eigen bedrijf starten’. Het opstarten van een eigen bedrijf wordt vaak gedaan door 
immigranten. Loop maar rond in Uden en je ziet veel zaken met eigenaren met een 
buitenlandse afkomst.  

Gemiddeld genomen, zien mensen immigranten als verrijking. Je kon hier punten 
invullen van 0-10. 0 was belemmering en 10 was verrijking. Het gemiddelde 
antwoord was 6,5 en dat is geen overtuigend positief antwoord. Er zijn dus ook 
mensen die immigranten zien als belemmering of mensen die immigranten wél zien 
als verrijking, maar niet erg overtuigend. Met name bij de invalshoek ‘politiek’ worden 
immigranten gezien als belemmering. Bij de invalshoek ‘cultureel’ staan mensen het 
positiefst tegenover immigranten. Ook bij de invalshoeken ‘sociaal’ en ‘economisch’ 
worden immigranten gezien als verrijking, gemiddeld genomen. De getallen zijn 
respectievelijk 5,9 en 5,7. Immigranten worden dus wel gezien als verrijking, bij de 
invalshoeken ‘cultureel’, ‘economisch’ en ‘sociaal’, maar niet erg overtuigend.  

De meeste mensen vinden het verrijkend wanneer er een immigrant bij hem/haar in 
de klas komt. ‘Je kan leren van zijn/haar normen/waarden’, ‘iedereen is gelijk’, ‘het 
maakt niets uit’, ‘je kan iets leren van zijn/haar cultuur’ of ‘het kan dienen als 
voorbeeld qua werkhouding of doorzettingsvermogen’ worden onder andere gegeven 
als antwoorden en daaruit blijkt dat veel mensen het wel interessant, leuk of 
verrijkend vinden wanneer hij/zij een immigrant als klasgenootje krijgt.  

De meerderheid van de mensen is het volledig eens met de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (62,5%). Slechts 1% van de mensen was het niet eens 
met deze verklaring en 36,5% van de mensen was het gedeeltelijk eens met deze 
verklaring. Mensen vinden over het algemeen dus dat landen niet mogen 
discrimineren en dat vrijheden en rechten van IEDEREEN moeten worden 
gewaarborgd. Zelf zijn wij het ook eens met deze verklaring en zijn wij verbaasd over 
de 1% die het hier niet mee eens was. Wij vinden zeker dat landen niet mogen 
discrimineren en geen oordeel mogen baseren op de persoonlijke kenmerken van 
mensen, in situaties waarbij dat niet belangrijk is. 

De meerderheid van de mensen (64,6%) vindt dat Nederland immigranten in 
bepaalde situaties mag weigeren en slechts 18,8% vindt dat Nederland dit altijd mag. 
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16,7% van de mensen is van mening dat Nederland dit recht niet (altijd) heeft, 
vanwege het ondertekenen van een aantal internationale verdragen. Deze verdeling 
is best wel logisch. Veel mensen vinden het toelaten van immigranten goed, maar 
niet in alle situaties. Vaak vinden mensen dat immigranten alleen toegelaten moeten 
worden in noodsituaties én alleen als de immigranten goede bedoelingen hebben. 
Niet veel mensen vinden dat Nederland altijd alle immigranten moet toelaten en ook 
weinig mensen zijn van mening dat Nederland geen immigranten moeten toelaten. 
Veel mensen kiezen een tussenvorm en dat is begrijpelijk. Aan de ene kant willen ze 
de immigranten helpen en hun een veilige omgeving bieden, maar aan de andere 
kant denken ze ook aan zichzelf en hun eigenbelang. Ze willen daarom dat 
Nederland niet onbeperkt immigranten toelaat. 

Maar een klein deel van de mensen (11,5%) is volledig op de hoogte van de huidige 
immigratiesituatie.19,8% is helemaal niet op de hoogte van deze situatie. Ook hier 
kiezen de meeste mensen een tussenvorm: 68,8% van de mensen is gedeeltelijk op 
de hoogte. Deze mensen weten wat er momenteel speelt omtrent immigratie, maar 
niet tot in details.  

Bij de laatste vraag is het overduidelijk dat de meeste mensen (meer dan 70%) een 
multicultureel straatbeeld positief vinden. 71,9% vindt het positief en slechts 5,2% 
vindt het negatief. Een klein deel van de mensen kiest ook hier een tussenvorm: 
22,9% vindt het niet positief, maar ook niet negatief. Deze mensen hebben geen 
mening en zien het multiculturele straatbeeld dus niet als verrijking, maar ook niet als 
belemmering. Ze kiezen voor een tussenvorm en hebben geen duidelijke mening.  

Dit waren de resultaten van de enquête en hieruit concluderen wij dat mensen over 
het algemeen REDELIJK positief tegenover immigranten staan. De meeste mensen 
zien immigranten niet overtuigend als verrijking voor Nederland, maar geven een 
voorzichtig positief antwoord. Je moet echter wel meenemen dat een gemiddelde 
vaak tot stand komt, door veel (uiteenlopende) antwoorden en dat er dus ook genoeg 
mensen in deze enquête hebben aangegeven dat immigranten zorgen voor een 
belemmering. Deze groep mensen was echter in deze enquête in de minderheid, 
waardoor het gemiddelde aangeeft dat immigranten worden gezien als verrijking. 

 

Interview 

We hebben een interview afgenomen bij twee politieke partijen uit Uden via de mail: 
de CDA en de SP. We hebben aan deze partijen dezelfde vragen gesteld om het zo 
te kunnen vergelijken. De partijen CDA en SP hebben tegengestelde meningen bij 
een aantal kwesties omtrent immigratie. We kunnen hun antwoorden zo naast elkaar 
leggen en vergelijken. Daarnaast was het bij deze partijen makkelijk om contact te 
leggen. 

Hieronder lees je eerst de gegeven antwoorden van de CDA en daarna de 
antwoorden van de SP. 
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CDA 

1. Vindt u dat immigranten een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse 
samenleving? Kunt u uw antwoord beargumenteren? 

Ja, ze zorgen voor diversiteit, verjonging van de samenleving en maken de 
samenleving letterlijk en figuurlijk kleurrijker. Daarbij is het volgens ons wel belangrijk 
dat de immigranten er ook voor open staan om te integreren in de Nederlandse 
samenleving. Als het een groep van buitenstaanders blijft verandert er eigenlijk niet 
zo veel.  

2. Wat zou die bijdrage kunnen zijn van immigranten aan Nederland? 

Zie ook vraag 1. We kunnen van elkaar leren. Voor de ontwikkeling van mensen is 
het van belang dat we verder kijken dan onze neus lang is.  

3. Wat vindt u van een multicultureel straatbeeld? 

Dat ligt eraan wat je daaronder verstaat. Diversiteit maakt het straatbeeld 
interessanter en kleurrijker. Maar de ‘ autochtone Nederlander’ moeten zich wel thuis 
kunnen blijven voelen in hun eigen land. Daarin moet een juiste balans worden 
gevonden. We begrijpen dat het voor mensen die in een wijk wonen met 
voornamelijk immigranten ook onprettig kan voelen. “ Woon ik nog wel in 
Nederland?”  

4. Hoe zal de situatie, omtrent immigratie, er over 10 jaar uitzien? 

Dat is lastig te zeggen. Ons gemeenschappelijk doel zou moeten zijn dat de welvaart 
beter over de wereld verdeeld wordt, waardoor migratie niet meer wordt veroorzaakt 
door conflicten en armoede. Dat gaat ons vast niet binnen 10 jaar lukken, dus de 
immigratie zoals we die nu kennen zal binnen die 10 jaar niet zo sterk veranderen. 
We vinden het wel van belang om te werken aan betere omstandigheden en opvang 
in de regio waar de immigranten vandaan komen. Want los van de vraag of 
immigratie goed of niet goed is, mensen voelen zich over het algemeen het meest 
thuis en gelukkig in hun eigen omgeving. 

5. Moet Nederland asielzoekers een verblijfsvergunning geven? (onbeperkt, met een 
maximum, in overleg met andere landen enz.) 

Dat is helemaal afhankelijk van de specifieke situatie. Dus niet onbeperkt, maar 
weloverwogen en zeker in overleg met andere landen. 

6. In hoeverre zorgen immigranten voor een verrijking of belemmering in de 
onderstaande invalshoeken? 

-Cultureel: verrijking mits wie die culturele verschillen van elkaar leren kennen en 
leren waarderen. 

-Economisch: we moeten er naar streven dat immigranten zelfvoorzienend kunnen 
zijn. Dus ook economisch gezien deel uitmaken van de maatschappij. We snappen 
dat daarbij een overgangsperiode is (periode van uitkering e.d.), maar uiteindelijk 
moeten mensen zoveel mogelijk ‘ voor zichzelf’ kunnen zorgen. Net zoals dat geldt 
voor Nederlanders overigens. 
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-Sociaal: misschien is dit wel de grootse uitdaging. Hoe gaan we met elkaar om en 
vooral, hoe gaan we met de verschillen om? Wij vinden dat je de problemen en 
uitdagingen hierin ook mag benoemen. Waarbij het uitgangspunt altijd blijft: de 
welvaart goed verdelen en begrip hebben voor elkaars meningen en overtuigingen.  

-Politiek: de politiek moet mensen samenbrengen en niet verdelen.  

7.     Moeten immigranten evenveel rechten hebben als autochtone Nederlanders? 
(het gaat hier om immigranten die (nog) geen verblijfsvergunning hebben) 

De vraag is over welke rechten je het hebt. Als het gaat over fundamentele 
grondrechten zoals een dak boven je hoofd, gelijke behandeling etc dan zeker. 
Andere rechten zijn vaak binnen de kaders van de wet geregeld (kiesrecht e.d.). 
Daarbij moeten we ons aan die wet en regelgeving houden. Dus sommige ‘ rechten’ 
gelden alleen voor Nederlandse ingezetenen.  

8.     Hoe staat de CDA tegenover immigranten? Kunt u uw antwoord 
beargumenteren?  

Ik denk dat de antwoorden op bovenstaande vragen dat wel duidelijk maken. Deze 
antwoorden komen natuurlijk van ons als CDA fractie Uden, maar zijlijn grote lijn 
overeenkomstig de uitgangspunten van het landelijk CDA. We moeten ervoor open 
staan om mensen die dat echt nodig hebben op te vangen, maar voor vluchtelingen 
focussen op oplossen van de conflicten in de landen waar ze vandaan komen en 
zorgen voor opvang in die regio. Immigratie is een verrijking van onze cultuur en ons 
dagelijks leven (stel je voor dat we jaren geleden Chinezen en Italianen hadden 
teruggestuurd... hadden we nu dan een babi pangang of pizza kunnen halen?). Rare 
vergelijking misschien, maar migratie heeft ons in het verleden dan ook zoveel 
gebracht en opent de wereld voor meer onderling begrip. De wereld is vanuit de 
ruimte gezien maar heel klein en we moeten hem toch echt samen delen. 
 

Uit deze antwoorden concluderen wij dat de CDA redelijk positief tegenover 
immigranten staat. Ze willen de immigranten een veilig (t)huis bieden en helpen met 
de problemen die ze hebben. Daarnaast streven ze naar zelfvoorzienende 
immigranten en daar zijn wij het volledig mee eens. Het is zowel voor de immigranten 
als voor de ingezetenen fijn als immigranten hun eigen geld verdienen. Immigranten 
willen niet afhankelijk zijn van de staat en veel ingezetenen willen zo min mogelijk 
geld kwijt aan deze immigranten. De CDA ziet immigranten als een verrijking voor de 
Nederlandse cultuur en ons dagelijks leven. Ze zoeken naar oplossingen om de 
oorzaak aan te pakken. Bij vluchtelingen willen ze bijvoorbeeld de conflicten in het 
land van herkomst aanpakken en zorgen voor opvang in hun eigen regio. Ze staan 
achter het principe: samen delen en dat vinden wij een mooie gedachte. De politiek 
moet ervoor zorgen dat mensen dichter naar elkaar groeien en moeten mensen juist 
niet uit elkaar drijven. Op cultureel gebied zorgen immigranten voor een verrijking 
van de cultuur, waarbij we van elkaar kunnen leren. De CDA vindt het erg belangrijk 
om een balans te vinden in de opvang van immigranten én de zorg en welzijn van de 
eigen bevolking. Nederland moet dus zeker immigranten opnemen, maar niet 
onbeperkt. Nederlanders moeten niet het gevoel krijgen dat ze op vakantie zijn in 
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een ander land, maar moeten zich ook thuis voelen en verkeren in een fijne en 
veilige situatie. Ook is de CDA van mening dat immigranten een open houding 
moeten hebben en open moeten staan om te integreren. Als ze niet hun best doen 
om onderdeel te worden van de maatschappij dan verandert er niets en wordt de 
situatie niet beter. Toch denkt de CDA dat er over tien jaar niet veel veranderd is aan 
de situatie. Er is zeker een gemeenschappelijk doel, maar die zal niet bereikt worden 
in tien jaar. Hier is meer tijd voor nodig en het vergt aandacht. Welvaart moet goed 
verdeeld worden en ook hier geld het principe: samen delen. Wij zijn het grotendeels 
eens met de CDA met de punten die ze hier benoemen. Samen delen is belangrijk. 
We moeten de oorzaak aanpakken en niet achter de feiten aanlopen.  

 

SP 

1. Vindt u dat immigranten een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse 
samenleving? Kunt u uw antwoord beargumenteren? 

Zeker. We zijn niet alleen op de wereld, de manier waarop wij naar de samenleving 
en naar de wereld als geheel kijken is daarom dan ook niet de enige, of per sé de 
juiste. Als ‘de juiste’ al bestaat. Door elkaar te ontmoeten, zien en spreken, kun je 
van elkaar leren en elkaar een beetje beter begrijpen. Daar wordt je als samenleving 
als geheel sterker van. 

 2. Wat zou die bijdrage kunnen zijn van immigranten aan Nederland? 

Onder andere datgene wat ik hierboven omschreven heb. Daarnaast zijn er ook nog 
verschillende uitingen van cultuur die de onze kunnen verrijkingen. Denk aan muziek, 
kunst, maar ook eten en ons taalgebruik. 

3. Wat vindt u van een multicultureel straatbeeld? 

Ik zal een Udens voorbeeld geven: het gebied rond de hoek van het Piusplein, 
Kapelstraat en Monseigneur Bosstraat. Binnen een korte afstand vind je daar een 
Turkse en een Poolse supermarkt. Een Chinees afhaalrestaurant, een 
speelgoedwinkel, een Indonesisch restaurant, nog want andere winkeltjes. Vlakbij is 
er ook nog het wijkgebouw de Nieuwe Pit en de Pul is ook niet ver weg. Evenals de 
Oorlogsbegraafplaats. Een hele mix van cultuur en geschiedenis, bij elkaar. 

4. Hoe zal de situatie, omtrent immigratie, er over 10 jaar uitzien? 

Dat is koffiedik kijken, maar als we naar de geschiedenis kijken denk ik dat de 
situatie niet eens heel anders zal zijn. Immigratie is iets van alle tijden. Weerstand 
daartegen ook. 

5. Moet Nederland asielzoekers een verblijfsvergunning geven? (onbeperkt, met een 
maximum, in overleg met andere landen enz.) 

Wanneer iemand zijn of haar land ontvlucht vanwege oorlog of vervolging en 
vervolgens in Nederland terecht komt, dan hoort Nederland deze mensen te helpen. 
Een verblijfsvergunning hoort daar dan ook bij. In principe zolang hun veiligheid in 
eigen land niet voldoende te garanderen valt. Maar laten we ook realistisch zijn: hoe 
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langer mensen in Nederland blijven omdat hun land nog niet veilig genoeg is, hoe 
groter de kans is dat ze permanent in Nederland blijven. Daar moeten we wel op 
voorbereid zijn. 

6. In hoeverre zorgen immigranten voor een verrijking of belemmering in de 
onderstaande invalshoeken? 

-Cultureel: in eerdere antwoorden heb ik al een aantal voorbeelden gegeven. 
Natuurlijk zullen er ook wrijvingen ontstaan, klein of groot. Waar twee of meer 
verschillende culturen elkaar tegenkomen zal dat onvermijdelijk zijn. Daarom is het 
zo belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, zien en spreken. 

-Economisch: veel migranten, met name niet-westerse, hebben het 
sociaaleconomisch niet makkelijk. Ze komen bijvoorbeeld lastiger aan een baan, 
waardoor ze vaker werkeloos zijn. Hebben ze wel een baan, krijgen ze vaak minder 
betaald dan een niet-migrant. Voor hetzelfde werk. Economisch is er ook het 
verschijnsel van verdringing: als bijvoorbeeld werknemers uit Oost-Europa voor een 
veel lager loon werken dan Nederlanders zet dat druk op de lonen hier. Dat 
verschijnsel is slecht voor werkende mensen in Nederland en verstoort de solidariteit 
tussen werkende mensen. Daarom moet er wat ons betreft een einde komen aan de 
zogenaamde ‘Dienstenrichtlijn’ die deze loonverschillen mogelijk maakt. In hetzelfde 
land moet voor hetzelfde werk hetzelfde loon betaald worden door werkgevers! 

-Sociaal: Wij vinden dat de opvang en huisvesting van vluchtelingen eerlijk verspreid 
moet worden over het land én binnen de gemeentes. Kleinschalig, geen massale 
opvang waardoor het ook voor de Nederlanders moeilijker wordt contact te leggen. 
Daar komt nog bij dat veel opvang en huisvesting bijna altijd plaatsvindt in de sociale 
woningbouw. Er zijn al te weinig betaalbare huurhuizen en zo worden mensen nog 
meer tegen elkaar opgezet. Asielzoekers hebben de sociale woningbouw niet in de 
uitverkoop gedaan, dat was toch echt de heersende politiek… Daarom vinden we 
ook dat er in rap tempo heel veel extra goedkope huurwoningen bij moeten komen. 
Dat is goed voor Nederlanders die al jaren op de wachtlijst staan en het is goed voor 
asielzoeker met een verblijfsstatus. 

-Politiek: er zijn politieke partijen in Nederland die graag de verschillen tussen 
mensen en culturen benadrukken, om zo zoveel mogelijk stemmen proberen te 
winnen. Makkelijk scoren over de ruggen van bevolkingsgroepen. Dat is ronduit 
gevaarlijk, zo worden mensen tegenover elkaar gezet, in plaats van het stimuleren 
van het samen leven. De SP zit hier heel anders in. Het gaat ons er niet om welke 
achtergrond je hebt en of die goed of slecht zou zijn. Wij vinden een andere 
tegenstelling veel belangrijker: arm vs. rijk. Onze strijd tegen het kapitalisme, want 
oneindige economische groei kan natuurlijk niet. Groei gaat altijd ten koste van iets 
anders. We halen ons voedsel uit landen waar kinderen sterven aan honger. Veel 
van de producten die we dagelijks gebruiken worden gemaakt in landen waar de 
lonen ontzettend laag liggen en de arbeidsomstandigheden niet om over naar huis te 
schrijven zijn. En dan zijn er ook nog de forse gevolgen voor de natuur en milieu. 
Nee. Politiek zou niet moeten gaan over migranten versus niet-migranten, het zou 
moeten gaan over de oneerlijke verdeling in de wereld. Dáár moeten we eens echt 
wat aan gaan doen. 
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7. Moeten immigranten evenveel rechten hebben als autochtone Nederlanders? (het 
gaat hier om immigranten die (nog) geen verblijfsvergunning hebben). 

Zolang iemand in Nederland verblijft, legaal of niet, moet diegene er vanuit kunnen 
gaan dat hij of zij kan eten, een dak boven het hoofd heeft, veilig, zorg krijgt  is en 
een toekomstperspectief heeft. Stemrecht is een ander verhaal: dat geldt voor 
migranten met verblijfsvergunning die hier een al een tijd zijn. 

8.  Hoe staat de SP tegenover immigranten? 

De SP staat tegenover niemand. Wij staan mét mensen, tégen het grootkapitaal. 
Immigranten zijn niet goed of slecht en mensen in nood moet je helpen. Wanneer 
migratie geen keuze is, maar noodzaak door bijvoorbeeld oorlog of vervolging, moet 
je ook kijken hoe je dat aan gaat pakken. 

 

Uit deze antwoorden concluderen wij dat ook de SP redelijk positief tegenover 
immigranten staat. Ze zien immigranten als een verrijking voor Nederland en de 
samenleving wordt sterker door het ontmoeten van andere mensen. Net als de CDA 
denkt de SP dat de situatie omrent immigratie er over 10 jaar hetzelfde uitziet. De SP 
is van mening dat immigratie van alle tijden is en dat immigratie over 10 jaar dus ook 
nog zal bestaan. De SP is ervan overtuigd dat je mensen moet helpen wanneer ze in 
hun eigen land niet meer kunnen blijven. De SP vindt wel dat immigranten alleen 
opgenomen moeten worden als ze in hun eigen land niet in een veilige situatie 
verkeren. Zoals je ziet, zijn de CDA én de SP vóór het opnemen van immigranten en 
zetten beide partijen zich niet af tegen deze groep mensen. De SP vindt het erg 
belangrijk dat mensen met elkaar in contact blijven en dat ze elkaar blijven spreken. 
Er zullen wrijvingen en botsingen ontstaan, dat is onvermijdelijk, maar mensen 
moeten toch in contact blijven. Daarnaast had de SP nog een erg interessante 
opmerking. De SP wil verdringingsmechanismen stoppen. Ze vinden het niet juist dat 
veel migranten lager betaald krijgen voor het verrichten van hetzelfde werk. Ze willen 
dat de ‘Dienstenrichtlijn’ (die maakt dit verschil mogelijk) wordt afgeschaft. Wij vinden 
dit een doordachte opmerking en dit hebben we nog niet eerder gehoord. Het is 
eigenlijk heel simpel: alle mensen moeten voor hetzelfde werk een gelijk salaris 
krijgen. Hierbij maakt het niet uit of je migrant bent of niet. Als de ‘Dienstenrichtlijn’ 
wordt afgeschaft, pakken we een groot probleem aan. Er ontstaat zo misschien 
minder weerstand aan de onderkant van de arbeidsmarkt tegenover immigranten. 
Mensen zijn minder bang om hun baan te verliezen door de komst van migranten. 
Het zal makkelijker worden om die mensen te accepteren en een plekje te bieden in 
de samenleving.  

De SP zegt daarnaast dat de opvang van migranten goed moet worden verspreid 
over het hele land. Hier zien we een klein verschil met de CDA. De CDA wilde met 
name kijken naar de opvang van migranten in de eigen regio, terwijl de SP migranten 
wil verspreiden in Nederland. Om dit mogelijk te maken, wil de SP dat er in korte tijd 
erg veel goedkope huurwoningen bij komen. Tegenwoordig is er al een tekort aan 
betaalbare huurwoningen en als migranten daar ook nog aanspraak op maken, 
worden mensen tegen elkaar opgezet. Mensen kunnen migranten als concurrenten 
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zien en moeten strijden voor een huis. Ook dit vinden we een erg slimme opzet. Er is 
blijkbaar veel vraag naar goedkope woningen en door de komst van migranten wordt 
dat versterkt. Als de vraag stijgt, waarom verhogen we dan niet het aanbod? 

Daarnaast wil de SP niet je achtergrond benadrukken, maar de ongelijke verdeling in 
de wereld. Als we de ongelijkheid aanpakken, heeft dit indirect ook gevolgen voor de 
immigratie. Als er minder armoede is in landen waar immigranten vandaan komen 
(door een gelijkere verdeling), zijn minder mensen genoodzaakt te vluchten naar een 
ander land. De CDA stond hier redelijk hetzelfde in. Ook zij vinden dat we de oorzaak 
moeten aanpakken om de gevolgen te kunnen beperken.  

Tussen de SP en de CDA zien we dus verschillen, maar ook overeenkomsten. We 
zien bijvoorbeeld dat ze allebei bereid zijn om immigranten op te nemen in 
Nederland. Daarnaast besteden ze ook beide aandacht aan de oorzaak van 
immigratie en proberen ze de situaties in de landen van herkomst te verbeteren. Ook 
vinden beide partijen dat ook immigranten recht hebben op de basisbehoeften, zoals 
een huis, zorg en veiligheid. Daar komt bij dat beide partijen vinden dat de welvaart 
beter verdeeld moet worden in de wereld. Daarentegen wil de CDA kijken naar 
opvang in de eigen regio en de SP wil de migranten beter verdelen in Nederland.  
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8. Conclusie 
Hieronder zal onze hoofdvraag worden beantwoord. Allereerst geven we een 
samenvatting van de twee deelvragen en daarna geven we de conclusie aan de 
hand van dit werkstuk.  

We hebben vanuit drie invalshoeken gekeken naar verrijking. Met verrijking voor de 
Nederlandse inwoners bedoelen we dat de komst van de immigranten een positief 
gevolg heeft. Eerst hebben we gekeken naar sociaal en culturele verrijkingen. Hieruit 
bleek dat de verschillende culturen elkaar ontmoeten en hierdoor worden ze minder 
wereldvreemd. Ze kunnen daarom ook beter contact leggen en leren van elkaar. De 
tweede invalshoek ging over de politiek. De verrijkingen op politiek gebied zijn dat 
meer mensen zich meer vertegenwoordigd voelen en er komen meer creatieve 
oplossingen. Tot slot keken we naar de economische verrijkingen. Door de komst 
van gastarbeiders kunnen veel ongewilde vacatures gevuld worden. Door 
kennismigranten worden er nieuwe talenten ontdekt. Zo kan er op de werkvloer 
efficiënter gewerkt worden, waardoor het bedrijfsresultaat positief wordt beïnvloed. 
Dus door de komst van immigranten wordt onze maatschappij positief beïnvloed: de 
economie wordt beter, meer sociale contacten en minder onrust.   

Ook hebben we gekeken naar belemmering door immigranten in ons land. De 
invalshoeken die we behandeld hebben zijn de economische, de sociale en de 
politieke. Vanuit de economische invalshoek hebben we gezien dat door de 
taalbarrière immigranten moeilijker integreren en dus ook moeilijker aan een baan 
komen. Dit zorgt voor veel extra kosten voor de overheid. Sociaal gezien, zorgt de 
komst van immigranten voor veel onrust en conflicten tussen de immigranten en de 
oorspronkelijke bewoners. Zo neemt de angst voor aanslagen toe én voelen de 
immigranten zich gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.  
En voor de politiek heeft de komst van immigranten geen positief effect. Het zorgt 
alleen maar voor conflicten en nóg grotere verschillen in de standpunten en 
meningen. Ook ziet de Nederlandse bevolking ertegen op dat immigranten de politiek 
ingaan. Ze zijn bang dat zij hun eigen cultuur willen invoeren en zo de vrije 
Nederlandse cultuur verdrijven, ze voelen zich bedreigd. 
Al met al kunnen we zeggen dat er best veel negatieve invloeden met immigranten 
meekomen. 
 
Wat is de bijdrage van immigratie aan Nederland? 
Eén duidelijk antwoord op deze vraag is niet mogelijk. Je kan vanuit verschillende 
invalshoeken naar deze situatie kijken en daar komen verschillende antwoorden uit. 
Immigranten leveren volgens verschillende mensen een verrijking aan de 
Nederlandse samenleving. Hun argumenten zijn onder andere dat uiteenlopende 
culturen mengen, waardoor de diversiteit wordt versterkt. Je hebt meer verschillende 
standpunten, waardoor Nederland over meer kennis beschikt. Daarnaast leveren ze 
een positieve bijdrage aan de economie. Daarentegen zijn er ook groepen mensen 
die immigranten als belemmering zien. Hun argumenten zijn onder andere dat de 
immigranten moeilijk integreren in de Nederlandse samenleving en weinig aansluiting 
vinden. Ook hebben ze vaak nog geen werk wanneer ze aankomen in Nederland. 
Nederland moet voor hun basisbehoeften zorgen en dat kost veel geld. Hierdoor 
ontstaan conflicten over de vraag waar immigranten aanspraak op mogen maken.  
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Onze conclusie is dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen, waardoor wij 
immigranten zien als verrijking voor Nederland. Dit betekent niet dat immigranten 
geen nadelen met zich meebrengen, maar de positieve gevolgen zijn belangrijker.  
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