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ten geleide
wrr Working Paper 22 is het verslag van survey-onderzoek naar verliesgevoelens
in relatie tot de multi-etnische samenleving onder autochtone Nederlanders.
Onderzocht is in welke mate deze gevoelens aanwezig zijn onder de autochtone
Nederlandse bevolking en of deze verliesgevoelens samenhangen met individuele
kenmerken, zoals opleiding en leeftijd, en de mate van etnische diversiteit in de
woonomgeving.
Het onderzoek is verricht in opdracht van het project ‘Migratiediversiteit’, waarin
de wrr onderzoekt hoe (de)centrale overheden om kunnen gaan met de toegenomen migratiediversiteit in steden. In dit kader wil de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (wrr) de verschillende kansen, knelpunten en belevingen rond migratiediversiteit in beeld brengen.
Het onderzoek is uitgevoerd door Anouk Smeekes en Laura Mulder van de Universiteit Utrecht. Dr. Anouk Smeekes is universitair docent bij het European Research
Centre on Migration and Ethnic Relations. Als sociaal psycholoog doet zij vooral
kwantitatief onderzoek naar attitudes over immigranten en verlies- en thuisgevoelens van meerderheidsgroepen. Laura Mulder is student-assistent bij de master
‘Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism’ en loopt stage bij de wrr.
De serie ‘Working Papers’ omvat studies die in het kader van de werkzaamheden
van de wrr tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud
berust bij de auteurs.
Prof. dr. André Knottnerus
Voorzitter wrr

Dr. Frans W.A. Brom
Directeur wrr
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samenvatting
Een veelgehoord sentiment in het hedendaagse politieke en maatschappelijke
debat is dat autochtone Nederlanders hun land langzaam kwijtraken aan nieuwkomers. Er is tot op heden echter weinig onderzoek gedaan naar de omvang van deze
verliesgevoelens en of deze verliesgevoelens afhankelijk zijn van individuele kenmerken, zoals opleiding en leeftijd, en de mate van etnische diversiteit in de woonomgeving. Het doel van deze studie is daarom om dergelijke collectieve verliesgevoelens onder autochtone Nederlanders op grotere schaal in kaart te brengen en
uit te diepen.
In deze studie is er onderzocht in welke mate autochtone Nederlanders het gevoel
hebben dat zij zeggenschap verliezen ten opzichte van nieuwkomers. Hiertoe zijn
diverse stellingen voorgelegd aan een representatieve steekproef van 928 respondenten. Hieruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de respondenten verlies van zeggenschap ervaart ten opzichte van nieuwkomers. De respondenten die deze verliesgevoelens ervaren zijn vaker lager- of middelbaar opgeleid, hebben meestal een
rechtse politieke oriëntatie en stemmen veelal op de pvv of vvd. Maar er komen
ook onder de hoger opgeleiden en stemmers van links-progressieve partijen hoge
percentages verliesgevoelens voor. Verliesgevoelens blijken niet afhankelijk te zijn
van geslacht of leeftijd.
Ook is er onderzocht of collectieve verliesgevoelens afhankelijk zijn van de etnische diversiteit van de buurt en gemeente en de mate waarin deze diversiteit over
de afgelopen 8 tot 10 jaar veranderd is. Dergelijke effecten zijn echter niet gevonden.
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1

inleiding
Uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) blijkt dat samenleven, immigratie en integratie (naast
gezondheidszorg) door Nederlanders als grootste maatschappelijke problemen van
deze tijd worden gezien (scp 2015).1 Tevens zegt 42 procent van de Nederlanders
dat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder immigranten zouden
wonen (vergeleken met 29 procent dat het hiermee oneens is; ibid.). Als redenen
worden aangedragen dat de voorzieningen, werkgelegenheid en de beschikbaarheid van woningen onder druk staan ten koste van de autochtone bevolking, er
culturele spanningen ontstaan, de criminaliteit toeneemt en dat de Nederlandse
cultuur verloren gaat (ibid.). Deze onvrede over de multiculturele samenleving
onder autochtone Nederlanders wordt ook wel omschreven als de ‘witte woede’
(De Gruijter et al. 2010). De ‘boze burger’ heeft weinig vertrouwen meer in de
overheid en ziet ‘buitenlanders’ vaak als oorzaak van maatschappelijke problemen
(Van Houwelingen 2011). Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat
autochtone Nederlanders in buurten met een snel veranderende bevolkingssamenstelling de problemen in de buurt vooral toeschrijven aan immigranten en het
inadequaat optreden van de overheid (De Gruijter et al. 2010).
Door de komst van migranten kunnen groepen die historisch gezien de dominante
cultuur bepaalden, ontgoocheling en vervreemding ervaren vanwege hun teruglopende aantal en verminderde culturele invloed (Jones 2016; Smeekes en Verkuyten
2015). Een deel van de Nederlanders is van mening dat Nederland onherkenbaar is
veranderd. Zij hebben het gevoel dat ze niet meer in Nederland zijn en in bepaalde
buurten voornamelijk allochtonen om zich heen zien (scp 2009). Naast veranderingen in de (zichtbare) fysieke omgeving, treden er ook veranderingen op in de
(minder tastbare) culturele omgeving. Volgens sommige Nederlanders is Nederland dusdanig veranderd dat langzaamaan de eigen cultuur en identiteit verloren
gaan (scp 2015). Dit gaat gepaard met het gevoel dat zij zeggenschap verliezen over
hoe het er in hun land aan toegaat door de komst van migranten. Voorbeelden zijn
de verhitte discussies en de hoogoplopende emoties rond de viering van Sinterklaas. Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel (2015) blijkt dat 80 procent
van ruim 25.000 respondenten vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet moet
worden aangepast. Veel mensen hebben het gevoel dat zij dergelijke Nederlandse
tradities moeten opgeven door de komst van nieuwkomers: ‘Nederlanders worden
aan de kant geschoven door buitenlanders, tradities van ons worden bedreigd’ (scp
2014: p. 11).
Hoewel deze verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving een
prominente plek innemen in het hedendaagse politieke en maatschappelijke debat
is er tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de mate waarin deze gevoelens
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aanwezig zijn onder de autochtone Nederlandse bevolking en of deze verliesgevoelens afhankelijk zijn van individuele kenmerken, zoals opleiding en leeftijd,
en de mate van etnische diversiteit in de woonomgeving. Het doel van deze studie
is daarom om dergelijke verliesgevoelens onder autochtone Nederlanders op grotere schaal in kaart te brengen en uit te diepen (zie Kader 1 voor een overzicht van
het databestand). Hiertoe worden de volgende richtinggevende onderzoeksvragen
gesteld:
1. In welke mate zijn verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving aanwezig onder autochtone Nederlanders en wat zijn de kenmerken van
autochtone Nederlanders die deze verliesgevoelens ervaren?
2. Zijn verliesgevoelens onder autochtone Nederlanders sterker in gemengde dan
in homogene buurten en gemeenten? En zijn deze gevoelens meer aanwezig in
buurten en gemeenten met een sterk veranderde bevolkingssamenstelling?

Kader 1
Het databestand
Om bovenstaande vragen te beantwoorden is er gebruikgemaakt van een databestand dat is verzameld in
opdracht van het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ercomer) aan de Universiteit
Utrecht. Dit databestand maakt onderdeel uit van grotere projecten over houdingen tegenover nationale identiteit, Europa en culturele diversiteit onder autochtone Nederlanders. Naast vragen over de achtergrondkenmerken van de respondenten, zoals geslacht, leeftijd, opleiding, politieke voorkeur en sociaaleconomische status, bevat het databestand ook gegevens over de buurt en gemeente waarin mensen wonen. Het databestand is
via internetvragenlijsten onder 928 respondenten verzameld door onderzoeksbureau tns nipo (Verkuyten,
Martinovic en Smeekes, 2011). De steekproef is representatief voor de volwassen autochtone Nederlandse
bevolking op het gebied van opleiding, leeftijd, geslacht en regio. Respondenten zijn aangemerkt als autochtone
Nederlanders als allebei hun ouders in Nederland geboren zijn.
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2

collectief verlies
Zowel psychologen als historici wijzen op het belang van het gevoel van oorsprong
en continuïteit voor het welzijn van individuen (Grever 2006; Grever en Ribbens
2007; Sani, Bowe en Hererra 2008; Sani 2008). Psychologisch onderzoek heeft
aangetoond dat mensen sterk hechten aan een gevoel van persoonlijke continuïteit
in hun leven, omdat het hun zekerheid en betekenis verschaft (bijv. Landau,
Greenberg en Solomon, 2008). Dit geldt niet alleen voor individuen, maar ook
voor groepen (Sani et al. 2008; Vignoles et al. 2006). De wens om belangrijke
aspecten van een groepsidentiteit door de tijd heen en in verschillende situaties
stabiel te houden verwijst naar een behoefte aan collectieve continuïteit. Onderzoek laat zien dat mensen behoefte hebben aan continuïteit van hun nationale
identiteit, omdat dit zorgt voor een gevoel van geworteld zijn en thuishoren
(Smeekes en Verkuyten 2013; 2014). Mensen tonen weerstand en negatieve emoties wanneer deze continuïteit bedreigd wordt door ontwikkelingen zoals immigratie of Europese eenwording (Jetten en Hutchison 2011; Jetten en Wohl 2012;
Smeekes en Verkuyten 2013). Deze sociale veranderingen ondermijnen de historische eigenheid van de nationale groep en vormen daarmee een bron van onzekerheid. Het gevoel dat de continuïteit van de groep wordt ondermijnd of verloren
gaat, kan omschreven worden als een gevoel van collectief verlies. Mensen ervaren
dan onzekerheid of bezorgdheid over het behouden van waardevolle elementen uit
het gedeelde verleden als gevolg van (ongewenste) veranderingen en ontwikkelingen in het heden. Dit betekent dat individuen ook collectieve verliesgevoelens
kunnen ervaren zonder dat zij in hun eigen persoonlijke leven negatieve ervaringen met de ongewenste ontwikkelingen hebben ondervonden.
Eerdere studies naar verliesgevoelens hebben dit vooral onderzocht in relatie tot
gebeurtenissen uit het persoonlijke leven, zoals het verliezen van een baan of een
partner (e.g., Gillies en Neimeyer 2006; Stroebe, Hansson, Stroebe en Schut 2001).
Er zijn nauwelijks studies die hebben gekeken naar verliesgevoelens in relatie tot
de groepen waartoe mensen behoren. Het verschil tussen persoonlijke en collectieve verliesgevoelens heeft te maken met het verschil tussen persoonlijke en
sociale identiteit. Volgens de sociale identiteitstheorie (Tajfel en Turner 1979) hebben mensen naast een persoonlijke identiteit (unieke kenmerken van een individu) ook een sociale identiteit: het deel van identiteit dat men ontleent aan lidmaatschap in bepaalde groepen of sociale categorieën. Iemand ontleent zijn identiteit dus niet alleen aan zijn of haar unieke individuele eigenschappen, maar ook aan
het feit dat hij of zij bijvoorbeeld een Nederlander is of fan is van een bepaalde
voetbalclub.
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Op basis van deze sociale identiteit kunnen mensen ook emoties en sentimenten
ervaren (Mackie, Devos en Smith 2000). Zij kunnen bijvoorbeeld collectieve
schuld of schaamte ervaren voor dingen die groepsleden hebben gedaan zonder dat
zij daar zelf bij betrokken waren (Rees, Allpress en Brown 2013). Op dezelfde
manier kunnen zij ook gevoelens van verlies ervaren in relatie tot de groepen waartoe zij behoren. Dit speelt vooral wanneer men het gevoel heeft dat de groep verandert en daarbij belangrijke aspecten van de groep, zoals gebruiken en tradities, verloren gaan. Hoewel collectieve verliesgevoelens verschillende oorzaken kunnen
hebben, zal er in dit onderzoek gekeken worden naar collectieve verliesgevoelens
in relatie tot de multi-etnische samenleving onder autochtone Nederlanders. Ook
verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving kunnen verschillende oorzaken hebben. In dit onderzoek zal de aandacht speciﬁek uit gaan naar een
ervaren verlies van zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers. Dit gaat over de
mate waarin deze ‘oorspronkelijke bewoners’ het gevoel hebben dat zij zeggenschap verliezen en 'hun' land en cultuur kwijtraken door de groeiende aanwezigheid van andere etnische groepen.

15

3

verliesgevoelens in relatie tot de multietnische samenleving
Om verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving meetbaar te
maken wordt er in deze studie gebruik gemaakt van stellingen (zie Kader 2 voor
een nadere toelichting). De volgende stellingen zijn aan 928 autochtone Nederlanders voorgelegd: “Autochtone Nederlanders raken Nederland langzaam kwijt aan
nieuwkomers”, “Omdat er veel allochtonen wonen hebben autochtone Nederlanders het steeds minder voor het zeggen”, en “Soms lijkt het wel of autochtonen
zich moeten aanpassen aan allochtonen in plaats van andersom”. Deze stellingen
zijn samengevoegd tot één indicator voor collectieve verliesgevoelens in relatie tot
de multi-etnische samenleving. Een kanttekening bij deze stellingen is dat het
mogelijk is dat respondenten deze stellingen verschillend interpreteren. Zo kunnen respondenten de stelling “Omdat er veel allochtonen wonen hebben autochtone Nederlanders het steeds minder voor het zeggen” bijvoorbeeld interpreteren
als een objectieve waarneming van een veranderende politieke machtsverdeling in
plaats van een subjectief gevoel van verlies. Uit nadere analyse blijkt echter dat de
respondenten die hoog scoren op deze stelling ook hoog scoren op de andere twee
stellingen. Hieruit blijkt dat deze stellingen wijzen op eenzelfde soort gevoel en
samen kunnen worden genomen als indicator van verliesgevoelens.

Kader 2
Het gebruik van stellingen
Zoals gebruikelijk in sociaalwetenschappelijk onderzoek is er gebruik gemaakt van stellingen om het beoogde
construct ‘verliesgevoelens’ meetbaar te maken. Respondenten kregen stellingen voorgelegd waarbij zij konden
aangeven in welke mate zij het eens of oneens waren met deze stellingen. De antwoordmogelijkheden lopen
van 1 (helemaal niet mee eens) tot 7 (helemaal mee eens). In de weergave van de resultaten zijn antwoord categorieën samengevoegd. Respondenten die 1 (Helemaal niet mee eens), 2 (Sterk niet mee eens) of 3 (Een beetje niet
mee eens) hebben geantwoord worden gerekend tot de categorie ‘Geen verliesgevoelens’. Respondenten die
4 (Niet mee eens, niet mee oneens) hebben geantwoord worden gerekend tot de categorie ‘Neutraal’. Respondenten die 5 (Een beetje mee eens), 6 (Sterk mee eens), of 7 (Helemaal mee eens) hebben geantwoord zijn samengevoegd tot de categorie ‘Wel verliesgevoelens’.
Bij het interpreteren van de resultaten is het belangrijk om te vermelden dat het gaat om het achterhalen van de
percepties van respondenten, en niet om het staven van feiten. Ook naar de respondenten is duidelijk gecommuniceerd dat het gaat om hun eigen mening en dat er geen goede of foute antwoorden mogelijk zijn. Omdat een
concept als verliesgevoelens zich moeilijk laat meten door één enkele stelling, kregen de respondenten meerdere stellingen voorgelegd die tezamen een betrouwbare indicator voor verliesgevoelens vormden (Cronbach’s
alpha = .90).
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Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (60,6 procent)
verlies van zeggenschap ervaart, terwijl 28,6 procent deze gevoelens niet ervaart en
10,9 procent aangeeft neutraal te staan tegenover deze stellingen. Dit laat zien dat
een groot deel van de autochtone Nederlandse bevolking verlies van zeggenschap
ervaart.
Niet alle autochtone Nederlanders ervaren verliesgevoelens echter in dezelfde
mate. Zo is er ten eerste een verschil tussen opleidingsniveaus waar te nemen
(Figuur 3.1). Verlies van zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers zijn vooral
sterk onder lager en middelbaar opgeleiden.2 Bijna 70 procent van hen ervaart verliesgevoelens in relatie tot nieuwkomers. Hoewel deze percentages een stuk lager
liggen onder hoger opgeleiden, valt wel op dat dit aantal toch nog substantieel is:
42,7 procent ervaart deze verliesgevoelens. Dit laat zien dat deze verliesgevoelens
niet beperkt zijn tot lager opgeleiden.
Figuur 3.1

Autochtonen met verliesgevoelens (N = 559) naar opleidingsniveaua,
autochtone Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)
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Het totaal aantal respondenten per opleidingsniveau is als volgt: Laag (N = 276), Midden (N = 365),
Hoog (N = 281).

Daarnaast verschillen verliesgevoelens op basis van politieke voorkeur (Figuur 3.2).
Deze verliesgevoelens zijn vooral sterk onder rechts georiënteerde respondenten.
Van deze groep ervaart meer dan 80 procent verliesgevoelens in relatie tot de
multi-etnische samenleving. Ook zijn deze verliesgevoelens sterk aanwezig onder
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midden en centrumrechts georiënteerde respondenten; meer dan 50 procent geeft
aan deze gevoelens te ervaren. Hoewel verliesgevoelens voor links en centrumlinks georiënteerde respondenten duidelijk minder sterk aanwezig zijn dan die van
rechts georiënteerden, rapporteert meer dan 30 procent van deze groep verliesgevoelens te ervaren. Dit toont aan dat hoewel verliesgevoelens sterker aanwezig zijn
onder respondenten met een rechtse politieke oriëntatie, zij niet beperkt zijn tot
deze groep.
Figuur 3.2

Autochtonen met verliesgevoelens (N = 562) naar politieke voorkeura,
autochtone Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)
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Het totaal aantal respondenten per politieke oriëntatie is als volgt: Links (N = 99), Centrum links
(N = 161), Midden (N = 409), Centrum rechts (N = 173), Rechts (N = 86).

De mate waarin verliesgevoelens gerelateerd zijn aan politieke voorkeur, is nader
gespeciﬁceerd door te kijken naar de politieke partij die mensen het meeste aanspreekt (Figuur 3.3). Deze verliesgevoelens zijn vooral sterk onder respondenten
die zeggen op de pvv te stemmen: bijna 90 procent van hen ervaart verliesgevoelens. Daarnaast is te zien dat ook een hoog percentage vvd- en sp-stemmers verliesgevoelens ervaart. Van de cda-stemmers ervaart rond de 50 procent verlies van
zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers. Wat opvalt, is dat verliesgevoelens
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ook vrij sterk aanwezig zijn onder mensen met een voorkeur voor partijen met
progressieve ideeën over migratie en integratie, zoals de PvdA en D66. Van deze
stemmers ervaart meer dan 40 procent verliesgevoelens.
Figuur 3.3

Autochtonen met verliesgevoelens (N = 562) naar politieke partija b,
autochtone Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)
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Er is enkel gekeken naar de grotere politieke partijen in Nederland, in verband met het lage aantal

b

Het totaal aantal respondenten per politieke partij is als volgt: vvd (N = 163), pvv (N = 115), cda

respondenten dat op een andere partij stemt en verliesgevoelens ervaart.
(N = 89), D66 (N = 82), PvdA (N = 98), sp (N = 115).

Tot slot is er ook gekeken naar de mate van verliesgevoelens onder mannen en
vrouwen, en onder verschillende leeftijdsgroepen. Mannen (53,9%) ervaren deze
verliesgevoelens wat meer dan vrouwen (46,1%). Tussen leeftijdsgroepen zijn er
weinig verschillen (Figuur 3.4). In alle leeftijdsgroepen ervaart rond de 60 procent
van de respondenten verlies van zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers.

verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving

Figuur 3.4

Autochtonen met verliesgevoelens leeftijda, autochtone Nederlandse
bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten).
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Het totaal aantal per leeftijdscohort is als volgt: 18-30 (N = 149), 30-40 (N = 123), 40-50 (N = 176),
50-60 (N = 176), 60-70 (N = 167), 70+ (N = 137).
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verliesgevoelens en de
bevolkingssamenstelling van de buurt
en gemeente
Een aanzienlijk deel van de autochtone Nederlandse bevolking blijkt verlies van
zeggenschap te ervaren ten opzichte van nieuwkomers. In deze studie is ook gekeken of deze verliesgevoelens verband houden met de bevolkingssamenstelling van
de buurt en gemeente of veranderingen hierin. Uit onderzoek van Van der Paauw
en Flache (2012) blijkt dat een hoger percentage niet-westerse immigranten in de
gemeente samenhangt met meer stemmen voor de pvv. In het geval van verliesgevoelens is het mogelijk dat mensen in buurten en gemeenten met een hoge concentratie etnische minderheden meer verliesgevoelens ervaren. Een andere
mogelijkheid is dat mensen verliesgevoelens ervaren als zij in buurten of gemeenten wonen die in de afgelopen jaren sterk veranderd zijn in hun bevolkingssamenstelling. Daarom wordt er ook gekeken of er een verband is tussen verliesgevoelens
en een snel veranderde bevolkingssamenstelling. Verder wordt er onderzocht of de
relatie tussen (veranderingen in) diversiteit van de buurt en verliesgevoelens
afhankelijk is van bepaalde individuele kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en
opleiding. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het wonen in een buurt waarin de
bevolkingssamenstelling sterk veranderd is, een sterker gevoel van verlies veroorzaakt voor mensen met een lage dan mensen met een hoge opleiding. Zie Kader 3
voor een uitgebreide uitleg over de meting van etnische diversiteit in de buurt en
gemeente.
Uit de resultaten blijkt dat er geen verband is tussen verliesgevoelens en de etnische diversiteit (en de verandering daarvan) op zowel buurt- als gemeenteniveau.
Geen van de indices voor etnische diversiteit (of de verandering daarvan) vertoont
een signiﬁcante relatie met verliesgevoelens. De relatie tussen etnische diversiteit
en verliesgevoelens blijkt ook niet afhankelijk te zijn van geslacht, leeftijd of opleiding. Een overzicht van al deze relaties is te vinden in Appendix A. Er moet bij de
interpretatie van deze bevinding echter rekening worden gehouden met het feit
dat er in de analyse niet is meegenomen dat mensen met negatieve houdingen
tegenover de multi-etnische samenleving vaak al eerder vanuit etnisch diverse
buurten naar andere buurten zijn verhuisd; een verschijnsel dat de ‘witte vlucht’
wordt genoemd (Van Ham en Clark 2009). Daarentegen blijven personen die positief staan tegenover de multi-etnische samenleving, juist vaak in de buurt wonen
of verhuizen zij zelfs naar deze buurten toe. Dit zou een alternatieve verklaring
kunnen vormen voor deze bevinding.
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Kader 3
Meting van etnische diversiteit in de buurt en gemeente
Als indicator van het buurtniveau is het viercijferige postcodegebied van de respondent gebruikt en als indicator
van het gemeenteniveau is de cbs-gemeentecode gebruikt. Elke gemeente in Nederland heeft een unieke
gemeentecode en voor elke respondent in het databestand is bekend in welke gemeente zij wonen. Deze
buurt- en gemeentecodes zijn gekoppeld aan cijfers over de bevolkingssamenstelling van het cbs.
Als meting van etnische diversiteit is er gewerkt met de Herﬁndahl-Hirschmann Index (hhi).1 Deze index geeft
aan wat de kans is dat twee willekeurig geselecteerde individuen uit de populatie (in de buurt of gemeente) een
verschillende etnische achtergrond hebben. Deze index is veel gebruikt in onderzoek naar de effecten van etnische diversiteit op indicatoren van sociale cohesie, zoals interetnisch contact en onderling vertrouwen (bijv.
Lancee en Dronkers 2008; Tolsma et al. 2009). De hhi is berekend voor verschillende groepen op zowel het
buurt- als gemeenteniveau.
Ten eerste is de hhi berekend voor twee groepen (hhi2), namelijk: westerse versus niet-westerse Nederlanders.
Ten tweede is de hhi berekend voor drie groepen (hhi3), namelijk: westerse allochtonen, niet-westerse allochtonen en autochtonen. Ten derde is er gewerkt met de hhi voor zeven groepen (hhi7), waarin onder andere de
vier grootste migrantengroepen in Nederland zijn opgenomen: Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen
en daarnaast overige niet-westerse allochtonen, westerse allochtonen en autochtonen.
Om de verandering in bevolkingssamenstelling van de buurt in kaart te brengen, zijn de verschillende hhi’s berekend voor het jaar waarin de data zijn verzameld (hhiheden) en voor acht of tien jaar eerder (hhiverleden).2 Vervolgens is de verschilscore berekend (hhiverschil = hhiheden- hhiverleden).
Om de effecten van de verschillende hhi’s op verliesgevoelens in kaart te brengen is er gewerkt met stapsgewijze lineaire regressiemodellen. Deze modellen zijn voor elke hhi apart geschat (zie Appendix A). In stap 1 is
gekeken naar de hhi (of verandering daarvan). In stap 2 zijn de individuele kenmerken van respondenten toegevoegd (leeftijd, geslacht en opleiding) en in stap 3 is er gekeken naar de interacties tussen deze individuele kenmerken en de hhi’s.3
¹ Deze indicator is als volgt berekend: 1 – ((aandeel bevolkingsgroep1)²) + ((aandeel bevolkingsgroep2)²) + …

+ ((aandeel bevolkingsgroep n)²). Voor het buurtniveau is de cbs data ‘Kerncijfers wijken en buurten’ gebruikt.
Dit zijn data over de bevolkingssamenstelling per viercijferig postcodegebied.
² Het cbs heeft pas vanaf 2004 cijfers beschikbaar over het aandeel van de vier grootste migrantengroepen per
postcodegebied in het totaal aantal niet-westerse allochtonen. Deze cijfers zijn gebruikt voor het berekenen van
de verschilscore van hhi7. Deze data zijn verzameld in 2012, dus daarom gaat deze verandering over acht in
plaats van tien jaar eerder.
³ Er is niet gewerkt met multi-levelanalyse, omdat er in deze dataset niet of nauwelijks sprake is van nested-data.
In de meeste postcodegebieden woont maar één respondent en bij hoge uitzondering wonen er twee of meer
mensen in een postcodegebied. Het maximale aantal mensen in een postcodegebied is vijf en dit komt slechts
in twee postcodegebieden voor. Ook wonen er in de meeste gemeenten maximaal tien respondenten, met een
aantal uitzonderingen. Het maximale aantal respondenten dat in één gemeente woont, is 36 en dit komt slechts
eenmaal voor.
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conclusie en discussie
Een veelgehoord sentiment in het hedendaagse politieke en maatschappelijke
debat is dat autochtone Nederlanders langzaam hun land kwijtraken aan nieuwkomers. Er is echter tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de omvang van
deze verliesgevoelens en de kenmerken van de mensen die dergelijke verliesgevoelens ervaren. Het doel van deze working paper is om verliesgevoelens van autochtone Nederlanders in relatie tot de multi-etnische samenleving in kaart te brengen.
Dit is gedaan middels twee gerichte onderzoeksvragen die hieronder een-voor-een
beantwoord zullen worden.
De eerste onderzoeksvraag ging over de mate waarin verliesgevoelens in relatie tot
de multi-etnische samenleving aanwezig zijn onder autochtone Nederlanders en
wat de kenmerken van de mensen zijn die deze verliesgevoelens ervaren. Om deze
verliesgevoelens in kaart te brengen zijn meerdere stellingen voorgelegd aan een
representatieve steekproef van de autochtone Nederlandse bevolking. Deze stellingen gaan over verlies van zeggenschap ten opzichte van nieuwkomers (bijv.
“Autochtone Nederlanders raken Nederland langzaam kwijt aan nieuwkomers”).
Een groot deel van de autochtone Nederlanders, denk hierbij aan de helft of meer,
geeft aan verliesgevoelens te ervaren. Deze bevindingen sluiten aan bij recent
onderzoek van het scp, dat laat zien dat 42 procent van de Nederlandse bevolking
vindt dat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder migranten zouden
wonen (scp 2015). Bij de interpretatie van deze bevindingen moet wel vermeld
worden dat het onduidelijk is aan welke personen respondenten denken wanneer
zij gevraagd worden naar hun opvattingen ten opzichte van nieuwkomers. Zo kan
het zo zijn dat de ene respondent bij nieuwkomers denkt aan Midden- en OostEuropese arbeidsmigranten, terwijl een ander denkt aan de (voormalige) Turkse en
Marokkaanse gastarbeiders, en weer een ander denkt aan vluchtelingen.
Autochtone Nederlanders die verliesgevoelens ervaren, zijn vaak lager of middelbaar opgeleid, hebben meestal een rechtse politieke oriëntatie en stemmen veelal
op de pvv of vvd. Verliesgevoelens zijn echter niet beperkt tot stemmers van deze
partijen. Ook onder stemmers van de meer links-progressieve partijen, zoals PvdA
en D66, worden verliesgevoelens ervaren (meer dan 40 procent). Verliesgevoelens
blijken ietwat sterker te zijn voor mannen dan voor vrouwen, maar de verschillen
zijn klein. Verliesgevoelens blijken niet afhankelijk te zijn van leeftijd. Dit laatste is
opvallend, aangezien uit voorgaand onderzoek in het algemeen blijkt dat een
hogere leeftijd samenhangt met het ervaren van een sterkere etnische dreiging en
minder openheid voor contact met ander groepen (Van der Paauw en Flache 2012).
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Van de lager en middelbaar opgeleiden ervaart meer dan de helft verliesgevoelens
in relatie tot nieuwkomers. Negatieve opvattingen over nieuwkomers worden in
de literatuur vooral verklaard vanuit de etnische competitietheorie (Scheepers,
Gijsberts en Coenders 2002). Volgens deze theorie hebben personen die meer
concurrentie ervaren van een bepaalde groep, negatievere opvattingen over leden
van deze groep. Aangezien immigranten in Nederland in het algemeen in lagere
sociaaleconomische posities verkeren, ervaren vooral autochtone Nederlanders
met een lagere opleiding en een lager inkomen concurrentie en hebben zij als
gevolg daarvan negatievere opvattingen (Schlueter en Scheepers 2010; Gijsberts en
Dagevos 2005). In deze studie is het echter opvallend dat ook een groot aantal
hoger opgeleiden aangeeft verliesgevoelens te ervaren. Deze bevindingen tonen
aan dat verliesgevoelens weliswaar meer voorkomen onder lager opgeleiden, maar
zeker niet beperkt zijn tot deze groep.
Een andere opvallende bevinding is de mate waarin stemmers van de pvv verliesgevoelens in relatie tot multi-etnische samenleving ervaren (rond de 90 procent).
Deze bevinding sluit aan bij onderzoek van De Gruijter et al. (2010) en het scp
(2015), waaruit blijkt dat autochtone Nederlanders die ontevreden zijn over de
multi-etnische samenleving anti-immigratie partijen als de pvv vaak als mogelijke
oplossing zien voor deze problemen. Ook strookt deze bevinding met het partijprogramma van de pvv, waarin verliesgevoelens onder autochtone Nederlanders
als gevolg van toegenomen immigratie (met name uit islamitische landen) een
prominente plek innemen (pvv 2012).
De tweede onderzoeksvraag ging over of verliesgevoelens onder autochtone
Nederlanders sterker zijn in homogene buurten en gemeenten en of zij meer aanwezig zijn in buurten en gemeenten met een sterk veranderde bevolkingssamenstelling. Uit onze bevindingen blijkt dat verliesgevoelens niet gerelateerd zijn aan
de bevolkingssamenstelling van de buurt en gemeente of de verandering hiervan.
In dit onderzoek is er echter geen rekening gehouden met het feit dat mensen met
negatieve houdingen jegens etnische minderheden minder geneigd zijn om in
diverse buurten of gemeenten te gaan of blijven wonen (Van Ham en Clark 2009).
Daarom dienen deze bevindingen met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te
worden.

kanttekeningen en invalshoeken voor
vervolgonderzoek
Bij de interpretatie van bovenstaande bevindingen moet rekening gehouden worden met de grootte van de steekproef, namelijk 928 respondenten. Hoewel de
steekproef op het gebied van geslacht, leeftijd, opleiding en regio representatief is
voor de autochtone bevolking, kunnen er door het beperkte aantal respondenten
in deze studie niet al te sterke conclusies getrokken worden voor de gehele autoch-
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tone bevolking. Vooral wanneer collectieve verliesgevoelens opgesplitst worden
naar individuele kenmerken, zoals opleiding, politieke voorkeur en leeftijd, blijven
er in sommige gevallen maar weinig respondenten per categorie over. Toekomstig
onderzoek zou zich kunnen richten op verliesgevoelens in grotere steekproeven.
Het feit dat er geen effecten van etnische diversiteit in buurten en gemeenten
wordt gevonden, kan wijzen op twee mechanismen die tegen elkaar in werken
(Schlueter en Scheepers 2010) en het effect uiteindelijk opheffen. Het eerste
mechanisme is afgeleid van conﬂicttheorieën (Campbell 1965; Sherif en Sherif
1969; Scheepers et al. 2002; Stephan en Stephan 2000), die voorspellen dat een
hogere mate van etnische diversiteit leidt tot het ervaren van een sterkere economische en/of symbolische dreiging onder autochtone Nederlanders. Het ervaren
van een dreiging impliceert dat diegene bang is om bepaalde (door diegene gewaardeerde) zaken te verliezen. Als autochtone Nederlanders dus een sterkere dreiging
van etnische groepen ervaren, zullen zij meer verliesgevoelens hebben. Hiertegenover staat het tweede mechanisme, dat is afgeleid van Allports contacttheorie (Allport 1954). In tegenstelling tot conﬂicttheorieën, voorspelt de contacttheorie dat
etnische diversiteit juist een positief effect heeft op relaties en opvattingen tussen
etnische groepen. Een hogere mate van etnische diversiteit zorgt voor een grotere
kans op interetnisch contact, hetgeen allerlei wenselijke uitkomsten met zich mee
zou brengen, zoals minder vooroordelen, meer tolerantie en meer solidariteit (Pettigrew en Tropp 2006). Hieruit aﬂeidend zou men kunnen beargumenteren dat als
een persoon meer interetnisch contact heeft, hij of zij ook minder verliesgevoelens
ervaart. Samenvattend kan men op basis van conﬂicttheorie meer verliesgevoelens
verwachten en op basis van contacttheorie minder verliesgevoelens. Als beide
mechanismen tegen elkaar in werken, is het mogelijk dat zij samen het effect van
etnische diversiteit opheffen. Eerder onderzoek naar het effect van etnische diversiteit op houdingen tegenover de multi-etnische samenleving vindt ook geen of
nauwelijks effect (Havekes 2014; Savelkoul et al. 2011).
Ook moet worden opgemerkt dat er naast individuele factoren (zoals opleiding en
geslacht) en kenmerken van de buurt en gemeente ook andere contextuele factoren
zijn die een rol kunnen spelen bij de totstandkoming van verliesgevoelens onder
autochtone Nederlanders. Een overzicht van de electorale geograﬁe van Nederland
laat zien dat de pvv ook een substantiële aanhang heeft in gemeenten met een lage
etnische diversiteit (De Voogd 2010; Van Dam 2016). Dit betekent dat verliesgevoelens onder autochtone Nederlanders in relatie tot de multi-etnische samenleving mogelijk ook veroorzaakt of versterkt worden door beeldvorming in de
media. Dit is een interessante invalshoek voor vervolgonderzoek.
Tot slot heeft dit onderzoek zich alleen gericht op verliesgevoelens onder autochtone Nederlanders. Het is echter ook mogelijk dat deze gevoelens bestaan onder
etnische minderheidsgroepen. Zo is er bijvoorbeeld aangetoond dat de pvv onder
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Surinamers een substantiële aanhang heeft (Soeroedjbali 2012). Toekomstig onderzoek is nodig om collectieve verliesgevoelens van verschillende etnische minderheidsgroepen in Nederland in kaart te brengen.
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appendix a lineaire regressiemodellen met
verliesgevoelens in relatie tot
de multi-etnische samenleving
als afhankelijke variabele
(n = 928)
Tabel A1

Relaties tussen etnische diversiteit in de buurt, individuele kenmerken en
verliesgevoelens in relatie tot multi-etnische samenleving
(gestandaardiseerde regressiecoëfﬁciënten)
HHI2

HHI3

HHI7

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3
.01

HHIheden
Geslacht (ref. man)

.01

-.04

-.00

.00

-.05

-.01

-.00

-.05
-.06

.03

-.02

.03

-.07

.03

Leeftijd

-.04

.01

-.04

-.01

-.04

Opleiding

-.29***

-.29***

-.24***

-.29***

-.26***

.01
-.24***

HHI*Geslacht

.09

.12

.11

HHI*Leeftijd

-.06

-.04

-.05

HHI*Opleiding

-.04

-.05

-.05

R2

.00

.08***

.08***

.00

.08***

.09***

.00

.08***

.09***

Noot: ***p < .001

Tabel A2

Relaties tussen verandering in etnische diversiteit in de buurt, individuele
kenmerken en verliesgevoelens in relatie tot multi-etnische samenleving
(gestandaardiseerde regressiecoëfﬁciënten)
HHI2

HHI3

HHI7

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3
.01

.05

-.01

.01

.02

.03

.03

.03

.06

.06

Leeftijd

-.04

-.03

-.04

-.04

-.06

-.06

Opleiding

-.29***

-.28***

-.29***

-.28***

-.33***

-.33***

HHIverschil

.03

Geslacht (ref. man)

.01

-.02

-.03

-.01

HHI*Geslacht

-.06

-.02

.01

HHI*Leeftijd

-.05

-.01

-.04

HHI*Opleiding

-.01

-.03

-.03

R2

Noot: ***p < .001

.00

.08***

.09***

.00

.08***

.08***

.00

.11***

.11***
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verliesgevoelens in relatie tot de multi-etnische samenleving onder autochtone
nederlanders

Tabel A3

Relaties tussen etnische diversiteit in de gemeente, individuele kenmerken
en verliesgevoelens in relatie tot multi-etnische samenleving
(gestandaardiseerde regressiecoëfﬁciënten)
HHI2

HHI3

HHI7

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3
-.02

-.01

-.06

-.02

-.06

.00

-.06

.03

-.05

.03

-.10

.03

-.09

Leeftijd

-.04

-.01

-.04

.01

-.04

Opleiding

-.29***

-.19***

-.29***

HHIheden
Geslacht (ref. man)

-.02

-.02

-.18***

-.29***

.02
-.19***

HHI*Geslacht

.11

.15

.14

HHI*Leeftijd

-.04

-.05

-.07

HHI*Opleiding

-.09

-.12

-.12

R2

.00

.08***

.09***

.00

.09***

.09***

.00

.08***

.09***

Noot: ***p < .001

Tabel A4

Relaties tussen verandering van etnische diversiteit in de gemeente,
individuele kenmerken en verliesgevoelens in relatie tot multi-etnische
samenleving (gestandaardiseerde regressiecoëfﬁciënten)
HHI2

HHI3

HHI7

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3
HHIverschil

.00

Geslacht (ref. man)

.01

-.03

.02

-.01

-.03

-.02

-.06

-.01

-.05

.02

-.02

-.02

.02

-.02

Leeftijd

-.04

-.02

-.04

-.04

-.04

-.03

Opleiding

-.30***

-.30***

-.30***

-.29***

-.30***

-.29***

HHI*Geslacht

.07

.07

.08

HHI*Leeftijd

-.03

-.01

-.02

HHI*Opleiding

-.03

-.01

-.01

R2

Noot: ***p < .001

.00

.09***

.09***

.00

.09***

.09***

.00

.09***

.09***
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noten
1

In het derde kwartaal van 2015 hebben 950 respondenten meegedaan aan het cob. De steekproef is representatief voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en internetgebruik. Burgers
met een niet-Nederlandse achtergrond zijn echter sterk ondervertegenwoordigd.

2

De opleidingscategorieën zijn als volgt samengesteld: lager opgeleiden (geen onderwijs,
basisonderwijs, lbo, vbo, vmbo, mavo), middelbaar (mbo, havo/vwo), hoger opgeleiden
(hbo/wo bachelor/kandidaats, wo doctoraal/master).

