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“Ankersmit (2002) benoemt multiculturaliteit als het vierde grote probleem waarmee de westerse 
samenleving zich sinds de Middeleeuwen geconfronteerd ziet. Na de botsing tussen katholieken en 
protestanten, tussen despotisme en vrijheid en tussen kapitaal en arbeid, vraagt de spanning tussen 
verschillende etnische achtergronden, en daarmee vaak ook politieke en bestuurlijke culturen, thans 
om pacificatie - het beheersen van spanningen” 
BRON: www.bestuurskunde.nl 
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Stichting Meander is een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling en werkt 
aan vraagstukken op het terrein van interculturalisatie. De organisatie bevordert 
onder meer de integratie en participatie van immigranten in de Nederlandse 
samenleving. Enerzijds doet zij dit door zorg te dragen voor een betere toerusting 
van immigranten, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijke verkeer. Anderzijds ondersteunt, adviseert en begeleidt zij 
maatschappelijke organisaties, lokale overheden en algemene instellingen met 
betrekking tot deze problematiek. 
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Stichting Meander: 
Stichting Meander is een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling en vormt een hulpmiddel bij 
het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden van de Provincie Zuid-Holland, waarbij 
Meander onder andere gemeenten en instellingen ondersteunt bij het formuleren en implementeren 
van beleid. Meander ontwikkelt en verspreidt in dat kader methodieken.  
 
Zij heeft daarbij de rol om goede praktijkvoorbeelden te ontwikkelen en signaleert maatschappelijke 
problemen op regionaal en bovenlokaal niveau. Daarnaast draagt Meander op basis van haar 
expertise bij aan het bieden van oplossingsrichtingen van maatschappelijke problematieken op lokaal 
en regionaal niveau, in het bijzonder op het gebied van sociaal- en diversiteitsbeleid.  
 
Ondanks haar tweedelijnsfunctie heeft Meander een grote betrokkenheid bij de sociale werkelijkheid. 
Hierdoor heeft Meander een goed beeld van de behoeften, belangen, verlangens en trends onder 
specifieke doelgroepen. Zij is daardoor in staat gebleken bindingen te realiseren tussen verschillende 
(etnische) groepen en weet overbrugging te stimuleren tussen individuen/groepen en de 
samenleving/overheid.



 
 

 
Notitie “Versterkte banden in Holland Rijnland” (April 2007) Stichting Meander 4 

1. De opdracht. 
 

1.1 Aanleiding  
 
Omdat de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom geconfronteerd 
werden met periodiek terugkerende uitingen van racisme, hebben de verschillende gemeenten vanaf 
2003 hierop beleid en activiteiten ontwikkeld. In heel Nederland is het politieke en maatschappelijke 
klimaat veranderd. De verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen staan op scherp. Zo ook 
in de Duin en Bollenstreek. De afgelopen jaren hebben zij dan ook ingezet op een preventieve aanpak 
die gericht is op de verbetering van het algehele klimaat. In het kader van het project “Multicultureel 
tussen Duin en Bollen” zijn er zeer uiteenlopende activiteiten uitgevoerd, zoals debatten, 
sportactiviteiten, tentoonstelling, projecten op primair en voortgezet onderwijs. 
 
Meander is vanaf de start bij het project betrokken en sinds januari 2005 ook als coördinator van het 
project. De stuurgroep (bestaande uit ambtenaren van de deelnemende gemeenten, wethouder 
Hillegom en Meander) komt zo`n zes keer per jaar bijeen. Vanuit de stuurgroep worden lokale en 
regionale activiteiten gestimuleerd en geïnitieerd. 
 
Het project loopt nu een aantal jaren en inmiddels is er, mede op aanraden van de provincie Zuid 
Holland, gekozen voor een inhoudelijke verbreding naar het sociaal- en diversiteitsbeleid. De kern van 
het sociaal- en diversiteitsbeleid wordt gevormd door: “het bijdragen aan de bevordering van sociale 
cohesie”. Het preventieve karakter van het sociaal- en diversiteitsbeleid richt zich daarbij op het 
scheppen van voorwaarden die de zelfredzaamheid van burgers vergroten, waardoor burgerparticipatie 
bevorderd wordt. De interactie tussen burgers onderling en tussen burgers en de samenleving leidt tot 
sociale cohesie en realiseert voorwaarden voor het verminderen van kansen op interetnische 
spanningen. 
 
Vanuit zowel de provincie als de regio Duin- en Bollenstreek werd 2006 daarom gezien als een 
overgangsjaar waarin uitwerking wordt gegeven aan een verbrede- en structurele inbedding van het 
project. 
Als eerste aanzet hiertoe is op 27 juni 2006 een politiek debat gehouden over de multiculturele Duin 
en Bollenstreek. Hierbij waren, naast vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, diverse 
wethouders en raadsleden uit de regio aanwezig. De belangrijkste conclusies waren dat het percentage 
allochtone inwoners in de regio vrij klein is, maar dat misschien juist daardoor de spanningen onder de 
oppervlakte vrij groot zijn. Gelukkig zijn confrontaties tussen allochtonen en autochtonen incidenten, 
maar die zijn zorgwekkend genoeg. Tenslotte werd het voorstel om structureel en regionaal in te zetten 
op de problematiek breed gesteund. Hierbij wordt gedacht aan preventief jeugdwerk en aandacht voor 
onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Uit het regionaal ambtelijk overleg jeugd kwam naar 
voren dat de problematiek, die aanleiding was voor het project, ook voor andere gemeenten 
herkenbaar is. Dat is ook de ervaring van Meander. Want naast het project Multicultureel tussen Duin 
en Bollen, zijn wij ook actief in de gemeente Alkemade, Katwijk, Leiderdorp en Leiden op 
soortgelijke thema`s. 
 
Mede vanuit de overweging dat de regio’s Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio zijn overgegaan in 
de regio Holland Rijnland is aansluiting van het project met de Regionale Agenda Samenleving een 
logische stap. In de RAS-agenda heeft de regio haar ambities in prestatieafspraken omgezet. De 
Regionale Agenda Samenleving kent geen thema sociaal- en diversiteitsbeleid, maar doelen van het 
vervolgproject sluiten wel aan op de prestatieafspraken binnen de thema’s participatie en jeugd. 
 
Bovenstaande heeft op regionaal niveau van Holland Rijnland aanleiding gegeven om aan Meander de 
vraag te stellen een eindevaluatie op te stellen van het uitgevoerde project in de Duin- en Bollenstreek, 
een analyse te maken van de stand van sociale cohesie in de gemeenten van Holland Rijnlanden en een 
advies te geven ten aanzien van aangrijpingspunten in de betrokken 12 gemeenten ten einde een 
vervolgvoorstel te ontwikkelen voor 2007. 
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1.2 Doelstelling 
 
Het doel van de inzet van Meander in 2006-voorjaar 2007 is om in aansluiting op het project 
“Multicultureel tussen Duin en Bollen” een vervolg voor het jaar 2007 en 2008 te ontwikkelen dat op 
regionaal niveau ook interessant is voor de andere gemeenten binnen de regio Holland Rijnland.  
 
Het voorstel zal concreet invulling krijgen op basis van: 
 

1. Advies voor aangrijpingspunten per gemeente en kansen van preventief benutten van kansen 
voor vermindering van spanningen: Notitie “Versterkte banden in Holland Rijnland” 
hoofdstuk 2 en verder. 

2. Een verkenning van de sociale cohesie van alle 12 regiogemeenten.  Hierbij is gebruik 
gemaakt worden van het rapport “sociale cohesie in Zuid Holland”; handreiking voor 
beleidsinterventies van Motivaction en FORUM 

3. Overzicht van goede en veelbelovende praktijkvoorbeelden.  
4. De eindevaluatie van het project “Multicultureel tussen Duin en Bollen” 2002-2006 

 
 
Bijlagen: 
 
Bijlage 1: Overzicht Sociale milieus en burgerschapsstijlen 
Bijlage 2: Verkenning sociale cohesie Holland Rijnland 
Bijlage 3: Overzicht goede en veelbelovende praktijkvoorbeelden 
Bijlage 4: Kaart sociale milieus 
Bijlage 5: Evaluatieverslag project “Multicultureel tussen Duin en Bollen”
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2. Theoretisch kader 

2.1. Sociale cohesie 
 
Sociale cohesie heeft veelal betrekking op het wonen en leven in de stad, de buurt of wijk. Nieuwe 
fenomenen zoals de idividualisering, heterogenisering en spanningen tussen verschillende 
bevolkingsgroepen leveren zorgen op, zeker ook na de ingrijpende gebeurtenis van de moord op Theo 
van Gogh. Gebrek aan sociale cohesie kan duiden op een gebrek aan sociale kwaliteit en sociale 
participatie. Sociale cohesie, als bindingskracht tussen mensen en groepen zou daarbij juist zorg 
kunnen dragen voor aansluiting van mensen en groepen onderling, op de samenleving en integratie 
van allochtonen kunnen bevorderen. Deze gedachte wordt ook onderschreven in het vorig jaar 
verschenen WRR-rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ (Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid 2005). 
 
Prof. Schuyt omschrijft sociale cohesie als: “de interne bindingskracht van een sociaal systeem (een 
gezin, een groep, een organisatie, een universiteit, een stad, een samenleving als geheel)”. 
In deze omschrijving zit opgesloten dat naast positieve elementen “sociale cohesie” ook 
uitsluitingsmechanismen herbergt. Niet elke vorm van sociale cohesie is per definitie 
nastrevenswaardig, een te sterke cohesie binnen de eigen groep (interne cohesie) kan nadelig 
uitwerken voor de samenleving als geheel. 
 
Er valt ten aanzien van sociale cohesie nog een nader onderscheid te maken, namelijk horizontale en 
verticale cohesie: 
1. Horizontale cohesie betreft de cohesie tussen de bewoners(groepen) van een buurt.  
2. Verticale cohesie betreft de relaties tussen bewoners en individuen enerzijds en de samenleving en 
professionals anderzijds.  
In het WRR-rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ komt men tot de terminologie binding (horizontaal) en 
verbinding (verticaal), waarbij binding voorwaardelijk is voor het verbinden. Men pleit voor een 
vernieuwd wijkbeleid dat hierop gestoeld is. 
 
Uit onderzoek blijkt dat het hebben van contacten tussen allochtonen en autochtonen er toe doet, 
daarbij wordt benadrukt dat: 

1. Onderlinge (terloopse) contacten de kans op een kasteachtige samenleving vermindert. 
2. Het onderhouden van contacten voordelen biedt voor de beheersing van de Nederlandse taal. 
3. Contacten een positieve bijdrage leveren aan de wederzijdse beeldvorming.  
4. Het hebben of ontstaan van bindingen een positief effect heeft op de arbeidsmarktpositie via 

de netwerkbenadering. 
 
In haar rapport ‘Niet langer met de ruggen naar elkaar’ geeft de RMO (adviesraad Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling) een nadere invulling van de kansen die er bestaan om binding en 
verbinding te realiseren: 

1. De sociaal-economische positie van minderheden moet verbeterd worden. Dat betekent een 
hogere opleiding, meer werk en betere banen. Dit zorgt voor meer interetnische verbindingen. 
Werk, onderwijs en taal zijn dus van essentieel belang. Specifiek beleid aan zowel de 
vraagzijde als de aanbodzijde kan de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt verbeteren. 
Binnen het onderwijs moet segregatie zoveel mogelijk voorkomen worden. De Nederlandse 
taal leren is dermate belangrijk, dat een verplichtend karakter hierbij goed is. De overheid 
moet dan wel garanderen dat allochtonen goede lessen kunnen krijgen.  

2. De ruimtelijke inrichting van publieke instituties moet zodanig zijn, dat mensen elkaar 
herhaaldelijk ontmoeten. Dit kan door vanzelfsprekende ontmoetingsruimtes in te richten, 
zoals scholen en buurthuizen. Ook kan het door multifunctionele ontmoetingsruimten te 
creëren, waar voor diverse doelgroepen tegelijkertijd (parallelle) activiteiten georganiseerd 
worden. Verder kunnen er levensloopbestendige ontmoetingsruimten gemaakt worden, waar 
mensen die in dezelfde levenfase zitten, terecht kunnen.  
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3. Tot slot moeten er meer duurzame projecten komen, die niet gericht zijn op etnische 
verschillen, maar op ‘etniciteitsoverschrijdende’ factoren. Deze projecten kunnen gericht zijn 
op zaken die mensen belangrijk, nuttig of leuk vinden. Ook kunnen dat projecten zijn waarbij 
autochtonen en allochtonen verschillende belangen hebben, maar die voor beiden profijtelijk 
zijn. 

 
Op hoofdlijnen zijn er drie niveau’s van binding: 
 
a.Interetnisch contact 

Sociale binding op het niveau van individuen en groepen slaat op de mate waarin leden van 
diverse etnische groepen (allochtonen én autochtonen) onderling contact hebben en informele 
sociale relaties met elkaar onderhouden. Het gaat dus niet om sociaal contact en de vorming 
van sociale netwerken in het algemeen of om contacten binnen de eigen groep, maar om de 
vorming van groepsoverstijgende sociale contacten en netwerken. In de sociologische 
literatuur wordt in deze vaak een onderscheid gemaakt tussen bonding en bridging; de WRR 
spreekt hierbij van binding en verbinding. 

  
b. Participatie 

Sociale binding op het niveau van organisaties en verenigingen slaat op de mate waarin leden 
van minderheden toegang krijgen tot en participeren in algemene maatschappelijke 
organisaties en verenigingen, zoals politieke partijen, buurt- en sportverenigingen, enzovoort. 
In de sociologische literatuur wordt dit veelal aangeduid als maatschappelijke participatie. 

  
c. Identificatie 

Sociale binding op het niveau van (stedelijke) samenlevingen slaat tenslotte op de mate waarin 
leden van minderheden zich verbonden voelen met, maar ook gebonden voelen aan het grotere 
maatschappelijke geheel (de buurt, de stad, de Nederlandse samenleving) waarin zij leven. 

 
De mate waarin sociale cohesie tussen bewoners tot stand komt wordt beïnvloed door allerlei 
ontwikkelingen zoals werkgelegenheid, migratie, culturele diversiteit, aanwezigheid van 
voorzieningen enz. Zij ontstaat door mensen zelf en kan niet door maatschappelijke instellingen of 
door de overheid worden gemaakt. Sociale cohesie wordt gesteund en kan zich ontwikkelen door een 
bepaalde mate van sociale infrastructuur zoals scholen en buurtcentra, maar ook door alle informele 
contacten en netwerken die er tussen bewoners bestaan. 
 
De overheid heeft echter wel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de aanwezigheid van de 
verbindingskanalen en de kwaliteit van die verbindingskanalen. De overheid kan een infrastructuur 
scheppen waardoor er voldoende gelegenheden en mogelijkheden zijn waar mensen elkaar 
tegenkomen en zich gezamenlijk kunnen inzetten voor het ondernemen van (interetnische) activiteiten, 
ontmoetingen en netwerken. 
 
In het ondersteunen en faciliteren van deze sociale infrastructuur ligt het aangrijpingspunt voor 
gemeenten en maatschappelijke instellingen en organisaties om de sociale cohesie te stimuleren en 
nieuwe (ver)bindingen tot stand te brengen. Zij kunnen daarbij (bewoners)initiatieven die de 
plaatselijke gemeenschap rijk is, met gevoel voor vragen en noden die er - vaak op kleinschalig niveau 
- leven in de maatschappij, steunen en faciliteren. Tevens kunnen zij initiatieven opzetten waar die niet 
vanzelf ontstaan. 
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2.2 Radicalisering jeugd 
 
Voortdurende generalisaties, discriminatie en stigmatisering van ‘de’ allochtonen, ‘de’ Marokkanen, 
‘de’ moslims en ‘de’ Lonsdale-jongeren zetten de verhoudingen op scherp. Er lijkt een toename te zijn 
van radicalisering onder jongeren: rechts-radicalisme en door de islam geïnspireerd radicalisme. 
Radicalisering is een proces dat over een langere periode vorm krijgt. In de literatuur zijn een aantal 
omschrijvingen van dit proces te vinden. In grote lijnen komen ze op hetzelfde neer: 
 
In de puberteit vindt de ontwikkeling van de eigen identiteit plaats. Voor jongeren van islamitische 
migranten betekent dit over het algemeen dat zij een mix maken van de etniciteit van de ouders, eigen 
geloof en de Nederlandse samenleving. Deze identiteitsvorming kan moeilijk tot stand komen wanneer 
de verschillende componenten negatief worden beoordeeld. In die gevallen kan de zogenaamde 
‘zuivere’ islam een nieuw aangrijpingspunt vormen. Dit wordt ook wel omschreven als 
compensatiegedrag: gevoel van maatschappelijke inferioriteit compenseren door morele superioriteit. 
Het gevoel van maatschappelijke inferioriteit komt voort uit de negatieve beeldvorming over 
moslimjongeren en de islam en de slechte sociaal economische positie van veel moslimjongeren. 
Om vervolgens moslim extremist te worden, moeten er nog een aantal stappen genomen worden: 
nieuwe contacten met geestverwanten, afzondering van familie en vrienden, binnen die nieuwe groep 
krijgt verdere radicalisering vorm tot het concept van een strijdende islam. 
 
Op individueel niveau speelt de identiteitsvorming een belangrijke rol en op macroniveau speelt het 
huidige economische, politieke en maatschappelijke klimaat een belangrijke rol bij het proces van 
radicalisering. 
 
De laatste jaren is er een toename van extreemrechtse gewelddadige confrontaties waarbij met name 
Lonsdale-jongeren betrokken zijn (Monitor racisme en extreem rechts). Voor de zogenaamde 
Lonsdale-jongeren is extreemrechts een onderdeel van de subcultuur, maar geen diep gevoelde 
politieke overtuiging of een ideologie die ze nastreven. De meeste van die jongeren maken dan ook 
geen deel uit van extreemrechts georganiseerde structuren. Slechts een klein deel, de harde kern, zo`n 
5% van de Lonsdale-jongeren is wel meer ideologisch ingesteld (AIVD). De overige 95%, de 
meelopers, gebruiken opzettelijk extreemrechtse symbolen en vormen meer gelegenheidscollectieven. 
Het is geen vaste groep of netwerk. Overigens blijkt uit de laatste racismemonitor (2007) dat er vanuit 
de extreemrechtse gabberscene radicalisering plaatsvindt: er zijn diverse neonazi groepen ontstaan die 
hun oorsprong vinden in kringen van extreemrechtse gabbers. In vergelijking met de extreemrechtse 
Lonsdalers zijn deze groepen hechter georganiseerd en is er sprake van een uitgesproken 
extreemrechtse (lees: nationaal-socialistische) ideeënwereld, waarin het gebruik van geweld als 
gerechtvaardigd geldt. 
 
Er zijn geen exacte aantallen bekend van het totaal aan Lonsdale-jongeren in Nederland, wel blijkt uit 
onderzoek van Donselaar dat er 125 groepen zijn in Nederland. De omvang van deze groepen varieert 
van enkele tot tientallen jongeren. De Lonsdale-jongeren vormen in ieder geval op dit moment de 
grootste autochtone jeugdcultuur. Naast de op zich normale kenmerken van een jeugdcultuur, spelen 
bij de specifieke kenmerken van Lonsdale-jongeren met name gevoelens van angst en onzekerheid een 
rol. Onzekerheid over het behoud van hun eigen plek, werk en gewoontes. Angst voor de onbekende. 
Bij de meeste Lonsdale-jongeren is er dus geen politieke of anderszins verbondenheid met 
georganiseerd extreemrechts. Dat zegt echter niets over de actiebereidheid van deze jongeren. Sterker 
nog, het LBR geeft aan dat deze jongeren daardoor juist maatschappelijk gevaarlijk zijn. Er zijn voor 
hen geen remmingen, er zijn geen (partijpolitieke) redenen om zich netter voor te doen. Ze ontlenen 
juist hun imago aan extreme uitlatingen en acties. 
 
Het overheidsbeleid kenmerkt zich als gedoogbeleid; jegens de extreemrechtse webfora evenals bij 
rechts-extremistische demonstraties. 
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Deze jeugdcultuur komt in heel Nederland voor, maar concentreert zich in de kleinere steden, dorpen. 
Dit blijkt uit het rapport van de AIVD, maar ook uit de monitor racisme en extreem rechts. 
 
 
Een verklaring hiervoor moet gezocht worden in de mate van contact tussen allochtonen en 
autochtonen. Uit het rapport van SCP (‘Uit elkaars buurt’) blijkt dat autochtonen minder contact 
hebben met allochtonen wanneer ze: ouder zijn, lager opgeleid / werkloos zijn, hoger inkomen hebben 
of in een witte buurt wonen. Het gaat vooral om de gelegenheid tot het leggen van contacten. Er is een 
verband tussen de mate van contact en de beeldvorming. Dit is waarschijnlijk een wisselwerking: hoe 

meer contact, hoe positiever de beeldvorming en andersom: hoe positiever de beeldvorming, hoe meer 
contact.  
 
Uit de ervaringen van het Interventieteam Interetnische Spanningen en het onderzoek van SGBO 
(advies en onderzoeksbureau VNG) “Radicalisering gelokaliseerd” blijken met name kleinere 
(plattelands)gemeenten meer moeite te ervaren in de aanpak met preventie van radicalisering. Oorzaak 
hiervoor ligt in het ontbreken van expertise en capaciteit om met het thema aan de slag te gaan. Juist 
daarom ligt er een meerwaarde in een regionale aanpak, om de expertise en mogelijkheden te 
bundelen. 
 
Beleidsmatig hebben lokale en/of regionale overheden vooral een rol in het preventieve beleid gericht 
op de zogenaamde ‘ontvankelijken’ en ‘aanhangers’ met betrekking tot het radicaliseringsproces. Dit 

Helft jongeren negatief over islam.  
  
Iets meer dan de helft van de Nederlandse, niet-islamitische jongeren in klas 3 van het vmbo, havo en vwo staat negatief 
tegenover moslims (54%). Geen positief direct contact is de belangrijkste verklaring.  
 
Dit blijkt uit een onderzoek van het departement Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Het onderzoeksteam 
bestaat uit prof.dr. Henk Dekker, dr. Tereza Capelos en Jolanda van der Noll. Kernvragen in het onderzoek zijn: Hoeveel 
of weinig niet-moslim jongeren in Nederland hebben een negatieve houding ten aanzien van moslims en de islam, en hoe 
kunnen we verklaren dat de één een positieve attitude heeft en de ander een negatieve? Islamofobie is in het onderzoek een 
negatieve houding (of attitude) onder niet-moslims ten aanzien van moslims en de islam.  
 
Resultaten 
Vier op de tien ondervraagde jongeren hebben een positieve tot zeer positieve houding ten aanzien van moslims en de 
islam (een zeer positieve houding heeft 6% en een positieve houding heeft 34%; totaal 40%). Iets meer dan de helft van de 
respondenten heeft een negatieve tot zeer negatieve houding (een negatieve houding heeft 37% en een zeer negatieve 
houding heeft 17%, totaal 54%). De houding is gemeten met behulp van deelvragen naar de algemene houding ten 
aanzien van Turken en Marokkanen, het vertrouwen in Turken en Marokkanen, de houding ten aanzien van eventuele 
nieuwe Turkse en Marokkaanse buren, en de  
De oudste moskee van Nederland, de Mobarak-moskee in Den Haag, staat er alweer vijftig jaar. 
  
Algemene houding ten opzichte van de islam. 
 
Stereotypen 
De belangrijkste verklaring van de negatieve houding ten aanzien van moslims en de islam is gebrek aan positief direct 
contact. Ook blijken negatieve stereotypen van moslims en negatieve clichés van de islam, negatieve berichten van ouders 
en de beste vriend of vriendin over moslims en de islam, en de overtuiging dat moslims een bedreiging vormen voor de 
veiligheid, een effect te hebben.  
 
Ter voorbereiding op de enquête zijn open gesprekken met groepen jongeren gevoerd om te weten te komen waaraan zij 
denken en in welke woorden zij praten als het om moslims en de islam gaat. Ook wilden de onderzoekers achterhalen hoe 
jongeren hun eigen houdingen verklaren.  
 
De resultaten van de enquête hebben betrekking op 581 schoolgaande jongeren uit 33 derde klassen van elf scholen over 
heel Nederland verspreid. Alle drie schooltypen zijn vertegenwoordigd (vmbo, havo en vwo). Meisjes en havo-leerlingen 
zijn licht oververtegenwoordigd. 
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zijn de jongeren die (nog) niet tot de harde kern behoren. Het beleid gericht op die harde kern 
radicalen komt meer van andere partijen, zoals Justitie. In het lokale overheidsbeleid zou het dan 
vooral over versterken van binding en bevorderen van weerbaarheid moeten gaan. De taken liggen in 
de regie- en signaleringsrol, door gebruik te maken van een netwerk van professionals kan er 
uitvoering gegeven worden aan deze rollen. 
 
Het Interventieteam Interetnische Spanningen signaleerd een aantal knelpunten in de praktijk, te 
weten: 

1. Signalen worden niet altijd herkend en erkend;  
2. Gebrekkige probleemanalyse beperkt bestuurlijke regie en beleid  
3. Discrepantie tussen beleid en uitvoering; o.a. door verschillende visies bij lokale partijen en 

beperkte middelen 
 

3. Demografische ontwikkelingen 
 
In slechts enkele decennia is de samenstelling van de Nederlandse bevolking naar herkomst sterk 
veranderd. Het aantal niet-westerse allochtonen vertienvoudigde sinds 1972. De helft van de 
bevolkingsgroei in deze periode kan aan niet-westerse allochtonen worden toegeschreven.  

3.1 Ruimtelijke spreiding 
De ruimtelijke spreiding van (niet-westerse) allochtonen is ongelijkmatiger dan die van de totale 
Nederlandse bevolking zoals uit bijgaande tabel blijkt. 
 
 Bevolkingsdichtheid per km2  Aandeel niet-westerse 

allochtonen 
Provincie Zuid Holland (drukst) 1208 199 
Provincie Drenthe 183 6 
factor 7 35 
 
Binnen de dichtstbevolkte provincies huisvesten de grote steden weer een bovengemiddeld aandeel 
niet-westerse allochtonen. Inmiddels blijkt ongeveer een derde van Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag uit niet-westerse allochtonen te bestaan.  Tussen de grote steden bestaan daarnaast soms 
opvallende verschillen naar  samenstelling. Marokkanen maken bijvoorbeeld bijna de helft uit van alle 
niet-westerse allochtonen in Utrecht, tegen een zesde in Den Haag. Antillianen zijn het sterkst 
vertegenwoordigd in Rotterdam, waar hun aandeel sinds 1996 fors is toegenomen. 

3.2 Holland-Rijnland 
In Holland-Rijnland wonen 29073 niet westerse allochtonen, daarvan woont meer dan 50% ( 16.733) 
in Leiden. 
 

Aantal westerse en niet-westerse allochtonen in de regio Holland-Rijnland   
regio 2003 2004 2005 
  westers niet-

westers 
totaal westers niet-

westers 
totaal westers niet-

westers 
totaal 

Holland Rijnland 35113 27512 62625 35300 28417 63717 35238 29073 64311 

 
In ongeveer 90 procent van alle gemeenten ligt het percentage niet-westerse allochtonen onder het 
landelijk gemiddelde en in veel gemeenten gaat het om slechts enkele procenten van de bevolking. 
Een dergelijke situatie herkennen we ook in Holland Rijnland, daarbij vormt Leiden een uitzondering. 
 
Op buurtniveau is de concentratie van niet-westerse allochtonen in de afgelopen jaren toegenomen. Op 
landelijk niveau blijken er inmiddels 92 buurten te zijn waar het aandeel niet-westerse allochtonen 
meer dan de helft bedraagt. Vijf jaar eerder waren het er nog 53. In de categorie 25 tot 50 procent 
bevinden zich  inmiddels 364 buurten, 104 meer dan vijf jaar geleden. Ook in Holland Rijnland zien 
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we dat in een aantal buurten en complexen in kleinere gemeenten zoals Voorschoten, Leiderdorp en 
Katwijk sprake is van een zekere concentratie van niet-westerse allochtonen, maar ook in Leiden is 
een concentratie herkenbaar in een aantal wijken, waaronder Leiden-Noord, Slaaghwijk, Zuid-west en 
de Hoge Mors. 
 
 (Niet) Westerse allochtonen in Holland Rijnland per gemeente 
   Teylingen   

Gemeente Alkemade Lisse Warmond Sassenheim Voorhout Leiden Leiderdorp 

Totale bevolking 14.501 21.909 4.901 14.844 14.918 118.563 26.154 

Niet-westerse allochtonen 376 745 137 719 553 16.773 2.235 

Westerse allochtonen 522 1.632 423 1.097 1.096 13.713 2.535 

Turken 7 32 2 81 29 2.202 545 

Marokkanen 54 79 14 164 32 4.882 263 

Nederlandse Antilianen en Arubanen 22 39 10 43 47 1.390 132 

Surinamers 48 84 19 74 124 2.014 526 

% NW 2,59 3,40 2,80 4,84 3,71 14,15 8,55 

 
(Niet) Westerse allochtonen in Holland Rijnland per gemeente     

         

Gemeente Oegst-
geest 

Valken-
burg 

Zoeter-
woude 

Katwijk Noord-
wijk 

Noord-
wijkerhout 

Hillegom Voor-
schoten 

Totale bevolking 21.309 3.881 8.509 42.024 24.561 15.123 20.451 22.712 

Niet-westerse allochtonen 1.279 80 283 1.651 951 414 931 1.494 

Westerse allochtonen 2.914 155 482 1.813 2.242 1.160 1.628 3.088 

Turken 49 1 51 292 27 4 87 141 

Marokkanen 66 15 13 292 282 48 209 226 

Nederlandse Antilianen en 
Arubanen 

142 13 15 63 59 36 63 116 

Surinamers 202 5 66 108 71 71 95 231 

% NW 6,00 2,06 3,33 3,93 3,87 2,74 4,55 6,58 

Bron: RIVM 
 
De bevolkingsontwikkeling naar leeftijdscategorieën en naar geslacht biedt het volgende beeld:   
 

Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd per regio of gemeente in 2005 in Zuid-Holland. 

gemeente 0-9 jaar 
10-19 

jaar 
20-29 

jaar 
30-39 

jaar 
40-49 

jaar 
50-59 

jaar 
60-69 

jaar 
70-79 

jaar 
80-89 

jaar 
90 en 
ouder 

Alkemade 47 46 33 37 37 11 7 2 0 0 

Hillegom 107 85 60 97 57 30 11 4 2 0 

Katwijk 216 126 128 179 97 41 17 5 1 0 

Leiden 1426 1355 2111 1497 968 488 236 82 31 5 

Leiderdorp 212 181 170 228 172 79 41 18 6 0 

Lisse 65 73 55 71 66 30 7 5 1 0 

Noordwijk 92 92 83 91 54 25 20 4 1 0 

Noordwijkerhout 43 33 25 45 26 13 9 1 0 0 

Oegstgeest 123 148 109 106 104 51 23 10 6 2 

Rijnsburg 55 47 32 32 44 7 6 3 2 0 

Sassenheim 75 91 49 62 49 21 12 1 0 0 

Valkenburg ZH 8 7 6 6 4 2 1 0 0 0 

Voorhout 76 52 39 59 45 12 4 7 1 0 

Voorschoten 156 127 117 131 131 46 30 8 4 0 

Warmond 9 10 13 15 14 5 4 1 1 0 
 2710 2473 3030 2656 1868 861 428 151 56 7 

Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd per regio of gemeente in 2005 in Zuid-Holland. 

gemeente 0-9 jaar 
10-19 

jaar 
20-29 

jaar 
30-39 

jaar 
40-49 

jaar 
50-59 

jaar 
60-69 

jaar 
70-79 

jaar 
80-89 

jaar 
90 en 
ouder 
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Alkemade 46 29 14 28 24 9 5 1 0 0 

Hillegom 115 105 62 80 70 34 9 3 0 0 

Katwijk 182 132 126 178 143 44 31 5 0 0 

Leiden 1541 1374 1816 1770 1152 502 327 78 14 0 

Leiderdorp 244 225 152 196 167 87 39 11 7 0 

Lisse 67 100 52 51 64 26 10 2 0 0 

Noordwijk 108 100 55 85 78 34 25 3 1 0 

Noordwijkerhout 51 61 21 27 30 21 5 2 1 0 

Oegstgeest 124 145 84 78 84 48 23 7 3 1 

Rijnsburg 43 58 30 31 38 15 6 3 0 0 

Sassenheim 64 83 54 54 51 33 17 3 0 0 

Valkenburg ZH 12 13 5 9 6 0 1 0 0 0 

Voorhout 78 55 23 46 34 16 2 3 1 0 

Voorschoten 159 146 104 115 114 56 43 4 3 0 

Warmond 15 13 13 8 4 7 4 0 1 0 
 2849 2639 2611 2756 2059 932 547 125 31 1 

Bron: RIS-Zuid-Holland 

3.3 Vergrijzing en Ontgroening 
Niet-westerse allochtonen vormen een zeer jonge bevolkingsgroep. Dit geldt in het bijzonder voor de 
tweede generatie. Het grootste deel van de Afrikanen en Aziaten is tussen de 20 en 40 jaar, de leeftijd 
waarop migranten doorgaans naar Nederland komen. Ook Turken en Marokkanen van de eerste 
generatie, die een al iets langere migratiegeschiedenis hebben, zijn veelal tussen de 20 en 40 jaar oud.  
 
Wel nadert een naar verhouding groot aantal Turken en Marokkanen inmiddels de 
pensioengerechtigde leeftijd. Dit zijn de voormalige arbeidsmigranten uit de jaren zestig en zeventig 
en hun echtgenotes. De leeftijdstructuur van de niet-westerse allochtone bevolking zal de komende 
decennia drastisch veranderen. Het aandeel jongeren neemt af, terwijl het aandeel ouderen toeneemt.  
 
Door de gemiddeld jonge leeftijd van vooral niet-westerse allochtonen zal de groei van de allochtone 
bevolking de vergrijzing in Nederland sterker remmen dan tot dusver het geval is geweest. Zonder 
allochtonen zou het aandeel 65-plussers oplopen tot 27 procent in 2050. Voor de totale bevolking 
wordt een vergrijzingspercentage van 24 verwacht. 

 
4. Onderzoek sociale cohesie in Zuid-Holland 

4.1 Rapport “Sociale Cohesie in Zuid Holland”.   
In mei 2006 presenteerde de Provincie Zuid-Holland het rapport “Sociale Cohesie in Zuid Holland”.  
Het rapport biedt interessant materiaal om te betrekken bij de zoektocht naar aangrijpingspunten voor 
de versterking van de sociale cohesie in de gemeenten in Holland Rijnland. In het onderhavige 
onderzoek worden namelijk antwoorden gezocht op twee vragen: 
  
1. In welke (postcode)gebieden in de provincie Zuid-Holland bestaat een grotere kans op etnische 
spanningen, door een lage onderlinge tolerantie tussen autochtone Nederlanders (moderne burgerij en 
gemaksgeoriënteerden) en allochtonen? 
2. Hoe staan de verschillende Mentality-milieus (burgerschapsstijlen) tegenover de overheid en het 
overheidsbeleid. 
NB: Voor een toelichting op de sociale milieus en burgerschapsstijlen verwijzen wij naar bijlage 1. 
 
Op basis van de rapportage van Motivaction en Forum, waarbij in gebieden zowel sprake is van een 
concentratie van allochtonen als intolerante Mentality-milieus (autochtone Nederlanders), is vast te 
stellen dat er in deze gebieden een grotere kans bestaat op het ontstaan van (etnische) spanningen. 
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Ten tweede biedt de onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van de indeling in leefstijlen, 
inzicht in hoeverre er sprake is van een kloof tussen burgers en gemeente(lijk overheidsbeleid). 
 
Met deze kennis over (etnische) cohesie en onvrede over de overheid kan beleid preventief en 
effectiever worden vorm gegeven. 

4.2 Deelrapporten Holland-Rijnland 
Uit de verschillende deelrapporten van de verschillende gemeenten in Holland Rijnland blijkt in 
sommige gevallen dat er sprake is van een combinatie van lage tolerante (en afzijdige) 
burgerschapsstijlen en een concentratie van allochtonen waardoor de kans op spanningen groter is.  
 
Ten tweede blijkt dat in verschillende gemeenten in bepaalde wijken sprake is van een 
oververtegenwoordiging van lage tolerante en afzijdige burgers. Eén en ander is verwerkt in de 
“verkenning van de sociale cohesie in Holland Rijnland per gemeenten” (bijlage 2) 
 
Wat uit het rapport en de deelrapporten echter niet blijkt is of op een lager schaalniveau binnen de 
postcodegebieden er eventueel sprake is van een oververtegenwoordiging van afzijdige burgers en/of 
een concentratie van allochtonen. Die kans is echter aanwezig vanwege de relatief kleinschalige 
aanwezigheid van sociale woningbouwcomplexen in de met name kleinere gemeenten in Holland 
Rijnland.  
 
Het feit dat allochtonen vaker in een zwakke sociaal-economische positie verkeren geeft aanleiding 
om te veronderstellen dat men vanwege die positie vaker gebruik zal moeten maken van het onderste 
segment van de woningmarkt. Allochtonen huren daardoor sneller een sociale huurwoning bij een 
woningbouwvereniging. Het gevolg daarvan kan zijn dat op een kleinschaliger niveau er wel sprake is 
van een concentratie van allochtonen, eventueel in combinatie met de aanwezigheid van de 
burgerschapstijlen met een lage onderlinge tolerantie. In het onderzoek van Motivaction/Forum 
“verdampen” deze relatief kleinere concentraties, die juist voor de kleinere gemeenten in Holland 
Rijnland interessant zijn. 
 
Derhalve zijn wij op zoek gegaan naar die specifieke situaties waarbij op kleinschalig niveau in de 
gemeenten van Holland Rijnland sprake is van een relatief grotere groep allochtonen.  In combinatie 
met de aanwezigheid van een lage onderlinge tolerantie tussen autochtone Nederlanders (moderne 
burgerij en gemaksgeoriënteerden) en allochtonen vereisen ook deze complexen / buurten naar ons 
oordeel, vanuit de zorg om sociale cohesie, aandacht en kan deze constatering als aangrijpingspunt 
benut worden voor gericht bestuurs,- veiligheids,- integratiebeleid- en interventiebeleid van de 
gemeenten.  
 

5. Sociale cohesie Holland Rijnland nader bekeken 

5.1 Uitgangspunten analyse 
 
De burgerschapsstijl van iemand beïnvloedt hoe hij of zij staat ten opzichte van allochtonen. De mate 
waarin en de snelheid waarmee verkleuring plaatsvindt in de buurt of straat bepaalt in hoeverre men 
‘het vreemde’ als bedreigend ervaart. In eerste instantie leidt een verkleuring van de leefomgeving tot 
meer ontmoetingen en meer contact tussen allochtonen en autochtonen. Dit heeft een positief effect op 
de beeldvorming. Er blijken echter grenzen te zitten aan dit effect. Als het aandeel van niet-westerse 
allochtonen meer dan de helft bedraagt dan nemen de contacten tussen allochtonen en autochtonen 
juist af, los van allerlei actuele ontwikkelingen die er ook toe bijdragen dat allochtonen en autochtonen 
zich meer op “gelijkgestemden” richten. Ook een (te) snelle verkleuring van de buurt draagt bij aan de 
afname van contacten. Zichtbare verkleuring van een buurt wordt als bedreigend ervaren door 
autochtone bewoners en heeft als effect dat deze groep zich dan steeds verder terug trekt in eigen 
kring. 
  
De sociaal-culturele buurteffecten die daarvan het gevolg kunnen zijn: 
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• Een éénzijdige etnisch opgebouwde wijk (zowel autochtoon als allochtoon) vermindert de 
contactmogelijkheden tussen allochtonen en autochtonen, dat kan op termijn nadelige sociaal 
economische effecten hebben. 

• Onbekend maakt onbemind; discriminatie en racisme komen in concentratiewijken (zowel 
autochtoon als allochtoon) vaker voor.  

• In achterstandswijken is de kans op slachtofferschap groter 
• Allochtonen zijn achterdochtiger ten opzichte van de officiële instituties en de Nederlandse 

samenleving en de kans op uitsluitende effecten is door isolement reëel aanwezig. 
 
De noodzaak van extra beleidsaandacht voor de concentratiewijken, buurten en complexen moet 
echter wel gerelativeerd worden, immers de oorzaken van maatschappelijke achterstanden zijn vaak 
buiten de buurt of wijk gelegen (arbeidsmarkt, onderwijs). Extra ondersteuning is echter om twee 
andere redenen wel gewenst:  

1. In de eerste plaats heeft concentratie van bepaalde achterstandsgroepen effecten voor 
veiligheid en leefbaarheid.  

2. Daarnaast vindt er een overbelasting plaats van de aanwezige formele en informele 
dienstverlening. In een dergelijke situatie hebben enerzijds scholen, jeugdwerk, 
vrijwilligersgroepen en huisartsen moeite om de kwaliteit van hun dienstverlening op peil te 
houden, terwijl anderzijds juist op hen, door de overheid, een extra beroep wordt gedaan om te 
participeren in allerlei initiatieven en netwerken. 

5.2 Situatie gemeenten Holland Rijnland 
 
In de analyse van Holland Rijnland (bijlage 2) zijn we daarom in het bijzonder op zoek gegaan naar 
concentraties van allochtonen, de aanwezigheid van laag tolerante groepen, signalen van spanningen 
tussen bevolkingsgroepen en informatie van professionals met betrekking tot de stand van de sociale 
cohesie; het “thuisgevoel” in de gemeenten. 
 
De analyse en de verkenning van Meander, waarbij gebruik is gemaakt van de rapportage van 
Motivaction/Forum biedt het onderstaande totaal overzicht op: 
Gemeente Aandachtwijken sociale 

cohesie 
Concentratie afzijdige 
burgers 

Signalering 
professionals 
complexen/ 
buurten die 
aandacht vragen 

Alkemade Geen Drie buurten Geen 
Hillegom Geen Geen Geen 
Katwijk Geen Twee buurten  De Hornes 
Leiden Vijf aandachtsgebieden NVT Leiden-Noord, 

Slaaghwijk, Leiden 
Zuid-West, Hoge 
Mors. 

Leiderdorp Eén aandachtsgebied NVT Zijlkwartier en 
Schansen/Dreven 

Lisse Geen Twee buurten  Geen 
Noordwijk Geen Twee buurten  Boerenburg en 

Calorama 
Noordwijkerhout Geen Eén buurt Geen 
Oegstgeest Geen Twee buurten Geen 
Voorschoten Geen Eén buurt Noord-Hofland en 

Vlietwijk 
Teylingen Geen Twee buurten Geen 
Zoeterwoude Geen Eén buurt Geen 
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De verschillende gemeenten zijn op basis van een karakterisering ten aanzien van de vergrote kans op 
spanningen in te delen in vier groepen gemeenten: 
 
1. Gemeenten met aandachtswijken sociale cohesie 

a. De gemeente Leiden met een compact-stedelijk karakter, waar zowel vanuit de analyse 
van Motivaction/Forum, als uit onze analyse blijkt dat er een aantal vrij grote 
aandachtgebieden (West, Zuid-west en Leiden-Noord) zijn voor sociale cohesie. Dit op 
basis van de aanwezigheid van een oververtegenwoordiging van concentraties van 
allochtonen en een oververtegenwoordiging van groepen met een lage tolerantie 
burgerschapsstijl. Het betreft hier wijken/buurten in vroeg-naoorlogse wijken met een 
hoge concentratie aan (gestapelde) sociale woningbouw en meest gebieden met een 
historische maatschappelijke achterstand. De aanwezigheid van allochtonen wordt in 
nogal wat situaties als bedreigend ervaren; de uitslagen van de verkiezingen en het hoge 
percentage stemmers op de partij van Geert Wilders/Partij van de vrijheid vormen daarvan 
een uiting. De wijken vormen aandachtsgebieden ten aanzien van maatschappelijke 
achterstand, interetnische contacten en participatie van allochtonen. 

b. De gemeente Leiderdorp als randgemeente van Leiden met een aanbod vanuit de vijftiger 
en zestiger jaren van betaalbare sociale huurwoningen. Een wijk is een aandachtwijk voor 
sociale cohesie. Het feit dat Leiden op slot zit voor wat betreft sociale woningbouw, kan 
de verkleuring in deze randgemeente versnellen. Zonder de no dige zorg zou dit de 
verhoudingen op scherp kunnen stellen. 

2. Gemeenten met buurten met afzijdige burgers en buurten die volgens professionals aandacht 
vragen. 

a. De gemeenten Katwijk, Noordwijk en Voorschoten. Deze gemeenten hebben volgens 
Motivaction/Forum geen aandachtgebieden voor sociale cohesie. Er zijn echter enerzijds 
buurten  met een oververtegenwoordiging van afzijdige bewoners en daarnaast signalen 
van professionals die er op duiden dat die buurten zorg behoeven . De buurten en 
complexen vormen aandachtsbuurten in de zin dat preventieve zorg over de verhoudingen 
tussen autochtonen en allochtonen op z’n plaats is.  

3. Gemeenten met relatief weinig allochtonen 
a. De gemeenten Alkemade, Lisse, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Hillegom en 

Zoeterwoude. In deze gemeenten zijn relatief lage concentraties van allochtonen. Er zijn 
wel buurten met afzijdige burgers, maar de professionals signaleren geen spanningen. 
Deze gemeenten vormen de grootste groep in de regio Holland Rijnland. In deze 
gemeenten lijken verschillende bevolkingsgroepen op het eerste gezicht positief met 
elkaar samen te leven. Echter onder de oppervlakte is er veel negatieve beeldvorming. Dit 
komt naar boven wanneer groepen met elkaar in contact (moeten) komen. Jongeren 
zoeken soms bewust de confrontatie met elkaar op. Ouderen uiten hun negatieve beelden 
wanneer er sprake is van de komst van een Islamitische gebedsruimte of “vreemd”gezin in 
de straat. Allochtone gezinnen voelen zich vanwege het voorzieningenniveau en het 
gebrek aan aanspreekpunten niet altijd even thuis. Om te werken aan de (etnische) sociale 
cohesie waarin de diverse bevolkingsgroepen niet langs elkaar, maar met elkaar 
samenleven, is het zaak preventief te werken aan de verbetering van de sociale cohesie, 
jeugd en ouderen verdienen daarbij speciale aandacht. 

5.3  Signalen uit de praktijk 

5.3.1 Interviews professionals  
Voor de inventarisatie van ervaringen bij sleutelfiguren en organisaties naar ervaringen en signalen 
met betrekking tot concentraties van allochtonen en/of spanningen op kleinschaliger niveau is gebruik 
gemaakt van een vragenlijst die zich in het bijzonder richt op signalen van een lage onderlinge 
tolerantie en verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 
 
Deze vragenlijst is telefonisch dan wel mondeling afgenomen door de consulenten bij de 
professionals. De ervaringen van mensen uit de praktijk zoals (welzijns/jongerenwerkers, wijkagenten, 
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medewerkers van corporaties en onderwijs) zijn daarbij geïnventariseerd en er is een koppeling 
gemaakt tussen de verschillende rapporten en deze ervaringen, zodat ook micro situaties belicht 
worden. Daaruit kan dan eventueel de conclusie getrokken worden in hoeverre er sprake is van 
mogelijk vergrote kans op spanningen tussen verschillende groepen burgers op een kleinschaliger 
niveau dan het postcodeniveau. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland heeft haar 
praktijkervaringen onder het eigen netwerk van jongerenwerkers geïnventariseerd op basis van 
dezelfde vragenlijst. 
 
De vragenlijst. 

• Hoe staan de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen bij uw gemeente? 
• Zijn er wijken/buurten waarin tolerantie een aandachtsgebied is?  
• Zo ja, welke wijken/buurten? 
• Zijn er activiteiten/projecten uitgevoerd op dit gebied?  
• Zo ja, wat zijn jullie ervaring hiermee? Positieve/negatieve punten?  
• Wat was de rol van uw organisatie hierin? 
• Is er (verdere) behoefte aan projecten ter preventie van spanningen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen? 
• Heeft u suggesties hiervoor? 

5.3.2 Geïnventariseerde signalen 
Op basis van de interviews (onderdeel van de verkenning sociale cohesie Holland Rijnland per 
gemeente -zie bijlage 2-) die in de periode november 2006 - januari 2007 zijn afgenomen onder 
professionals en de sleutelfiguren in de regio zijn de navolgende signalen te herkennen: 
 
Met betrekking tot de vorming van de multiculturele samenleving 

• Een te sterke (culturele) binding in een groep leidt tot uitsluitingsmechanismen (neiging tot 
interne cohesie) 

• Onvrede en negatieve geluiden omtrent de realisering van een moskee/ gebedshuis 
• Bestaan van concentraties van allochtonen in combinatie met maatschappelijke achterstand 
• Onbekend (onwetendheid en onzekerheid) maakt onbemind 
• Gevoelens van onvrede en bedreiging, negatieve uitingen die onder de oppervlakte blijven 
• De media vormen een (mede) bepalende factor voor wederzijdse beelden 
• Ouderen hebben (naast jeugd) moeite met de ontwikkeling van de multiculturele samenleving 

 
Met betrekking tot jeugd 

• Jeugdoverlast van (hang)groepen, irritaties en onvrede t.a.v. Marokkaanse jongeren 
• Jongeren (rechtsextreem) kunnen op zoek gaan naar de confrontatie 
• Subculturele uitingen van jongeren neigen naar segregatie verschijnselen in de 

vrijetijdsbesteding 
• Het ontstaan van etnische spanningen lijkt naast een wijkprobleem ook juist een 

jeugdprobleem te zijn. 
 
Met betrekking tot de buurt 

• In niet verkleurde buurten speelt onderhuids de angst voor veranderingen en het onbekende 
• Non-participatie van allochtonen bij sociaal-culturele activiteiten en leefbaarheid in buurten en 

wijken  
• Vestigingsklimaat voor allochtonen in bepaalde buurten is negatief 
• Bestaan van verwrongen beelden ten aanzien van de mate waarin verkleuringsverschijnselen 

zich feitelijk voordoen 
 
Met betrekking tot voorzieningen 

• Contactvermijding in buurten, wijkgebouwen en buurthuizen (neiging tot interne cohesie) 
• Bereik en deelname van allochtonen leidt tot witte vlucht in (verkleurde) buurthuizen 
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• De beschikbaarheid van voorzieningen, waaronder gebedsruimte en behoefte aan contacten 
brengt allochtonen in de verleiding om naar de grote stad te trekken, zij blijken zich dan 
minder thuis te voelen in kleinere gemeenten 

 
Met betrekking tot beleid  

• Er vindt spreiding plaats van nieuwe Nederlanders (statushouders) 
• Onduidelijke rollen en taakverdeling bij incidenten etnische spanningen 
• Herstructurering in Leiden kan de verkleuring van wijken in bv. Leiderdorp en Voorschoten 

versterken, wellicht ook elders in de regio 
• Preventie t.a.v. etnische spanningen  behoeft aandacht vanuit de ontwikkeling van het 

prestatieveld “het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken 
en buurten” 

• Afzijdige houding t.o.v. overheid, lage tolerantie ten opzichte van allochtonen. 
 

6. Aangrijpingspunten voor de gemeenten; programmalijnen, conclusies en 
aanbevelingen 
 
Op basis van de uitkomsten van het theoretisch kader en de inventarisatie van signalen bij de 
verschillende organisaties, heeft Meander een tweetal programmalijnen opgesteld, namelijk: “Samen 
wonen en leven in de buurt” en “Jeugd en de multiculturele samenleving”. Afsluitend komt Meander 
tot een aantal aanbevelingen en een schets van het organisatorisch kader waarbinnen de 
programmalijnen nader uitgewerkt kunnen worden. 

6.1 Samen leven en wonen in de 
buurt. 
 
In het (leren) kennen van de buurt is de 
WRR van mening dat het overzicht van 
samenhangen erg wezenlijk is, maar ook 
de kennis  over de samenstelling van de 
buurt voor wat betreft “burgerschapsstijl”. 
De WRR maakt daarbij onderscheid tussen 
de afhankelijke, afzijdige, afwachtende en 
actieve burgers, die respectievelijk 25, 30, 
25 en 20 procent van de bevolking 
uitmaken (zie ook bijlage 1). Afhankelijke 
burgers zijn volgzaam en gezagsgetrouw, 
afzijdige burgers redden zichzelf en 
afwachtende burgers zijn kritisch, 
veeleisend, calculerend en opportunistisch. 
Actieve burgers tenslotte zijn kritisch en 
tegelijkertijd welwillend ten aanzien van de overheid.  
 
Het potentieel aan burgers dat zich actief in zou kunnen zetten is volgens de WRR veel groter dan de 
twintig procent van actieve burgers. Ook afzijdige en afwachtende burgers zijn met een ‘aantrekkelijk 
menu’ te activeren. Afzijdige burgers en afhankelijke burgers hebben behoefte aan persoonlijk 
leiderschap, duidelijkheid, bescherming en handhaving en verlangen naar gemeenschapszin en 
geborgenheid in de buurt. Buurtgericht werken kan volgens de WRR dan ook rekenen op veel 
draagvlak onder burgers.  
 
Het welzijnswerk richt zich nu met name op afhankelijke burgers als afnemers van de traditionele 
welzijnsproducten in de sfeer van ontmoeting, ontspanning, activering, zorg en hulpverlening. 
Daarnaast richt zij zich op de actieve burgers in de arrangementen die in coproductie met corporaties, 
gericht op de leefbaarheid en veiligheid, worden opgezet. Het welzijnswerk richt zich echter 

Bron: Vertrouwen in de buurt, WRR 
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nauwelijks op beide andere categorieën (afzijdige en afwachtenden) en zou daar dus nog veel te 
winnen hebben.  
 
In het advies van de VROMraad “Stad en stijging” (2006) pleit de Raad in navolging van de WRR 
voor een aanpak waarbij minder gekeken wordt vanuit de wijk zoals die is, maar meer vanuit de 
wensen en de ambities van mensen; het doel van ontmoeting mag niet beperkt blijven tot binding, 
maar dient verbinding; het verbreden van de netwerken van groepen te stimuleren. Daarnaast pleit de 
VROMRaad voor aandacht voor de sociale stijgers; het sociaal kapitaal en de mogelijkheid van deze 
groep om in de buurt te kunnen blijven wonen. 
 
Zowel de WRR als de VROMraad geven aan dat “burgerschap” een beheersbare omgeving vereist. 
Daar waar ernstige overlast wordt ervaren, bewoners relatief snel verhuizen en zorg bestaat voor de 
openbare ruimte, dient de overheid fors (doelgericht) in te grijpen en de openbare orde te herstellen, 
voordat burgerschap goed tot zijn recht kan komen. 
 
Zoals al gemeld zijn in een flink aantal gemeenten in Holland Rijland op wijk of buurtniveau 
nauwelijks tot geen concentratiegebieden aan te wijzen. In deze gemeenten lijken verschillende 
bevolkingsgroepen op het eerste gezicht positief met elkaar samen te leven. Echter onder de 
oppervlakte is er veel negatieve beeldvorming. Dit komt naar boven wanneer groepen met elkaar in 
contact (moeten) komen. Jongeren zoeken soms bewust de confrontatie met elkaar op. Ouderen uiten 
hun negatieve beelden wanneer er sprake is van de komst van een Islamitische gebedsruimte of 
“vreemd” gezin in de straat. Allochtone gezinnen voelen zich vanwege het voorzieningenniveau en het 
gebrek aan aanspreekpunten niet altijd even thuis.  
 

6.1.1 Jeugd in de wijk 
De wijk vormt de sociale en fysieke omgeving waarin kinderen opgroeien en zich ontwikkelen. 
Opgroeien in een veilige en leefbare wijk is de achterliggende gedachte van onder andere het project 
Community that Care. De wijk is in veel gevallen het domein waar door ouders, buurtgenoten en 
professionals die in contact staan met de jongeren, over normen en waarden gecommuniceerd wordt. 
Jongeren ervaren minder binding met de wijk. Vandalisme, jeugdoverlast en mogelijke criminaliteit 
zijn daarvan de uitingsverschijnselen. Essentieel hierbij is het gevoel van volwassenen en jongeren dat 
zij daarin zelf verandering kunnen brengen. Als dat vertrouwen niet meer bestaat, ligt verloedering van 
de buurt op de loer wat zich uit in non-participatie, een zwakke organisatiegraad van de buurt en een 
beperkte betrokkenheid van ouders.  

6.1.2 Interetniciteit 
Activiteiten die juist inspelen op de culturele diversiteit, zoals de overbekende multiculturele barbecue 
of muziekmiddag met hapjes en drankjes zijn vaak incidenteel van aard en gericht op een beperkt 
publiek. Dit soort activiteiten kan een positieve impuls geven, echter de veronderstelling dat dergelijke 
activiteiten een structurele versterkte binding tot stand kunnen brengen, wordt betwijfeld.  
 
In zijn algemeenheid blijken projecten en activiteiten met een duurzaam karakter en georganiseerd 
rondom zaken die mensen aanspreekt, nuttig of gewoon leuk vinden meer binding op te leveren. Het 
gaat dan om activiteiten zoals samen voetballen, samen iets leren, bezig zijn met gezondheid of samen 
iets betekenen voor de buurt. Bij vraagstukken en problemen moet daarbij vooral gezocht worden naar 
overeenkomsten tussen bevolkingsgroepen. 

6.2 Jeugd en de multiculturele samenleving 

6.2.1 Uitvalverschijnselen 
De samenleving heeft te maken met uitvalsverschijnselen en dat betekent dat (jonge) mensen van onze 
samenleving worden uitgesloten en niet participeren. Uitvalverschijnselen worden veroorzaakt door 
onder andere de complexiteit van de samenleving, de schaalvergroting, vervreemding en het feit dat de 
menselijke maat een beetje uit het zicht is verdwenen. De uitvalsverschijnselen doen zich vooral ook 
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voor bij jonge mensen, waardoor zij onvoldoende scholing genieten en zonder startkwalificatie hun 
schoolcarrière beëindigen. Met als gevolg dat zij geen werk of andere zinvolle dagbesteding kunnen 
vinden. Vergaande uitval bedreigt het individu in zijn functioneren en trekt een grote wissel op de 
bestaanszekerheid, waardoor zij nog maar weinig binding met de samenleving ervaren. Voor kleinere 
groepen kan dat betekenen dat zij negatief gedrag gaan vertonen en gedeeltelijk in de illegaliteit en 
criminaliteit raken, wat onveiligheidsgevoelens bij grote groepen mensen teweeg brengt. Uitval van 
jongeren is slecht voor het individu en zijn of haar kansen op een zelfstandig bestaan, maar ook slecht 
voor de leefomgeving.  
 
Naast uitvalsverschijnselen kan met name autochtone jeugd een intolerante houding t.o.v. allochtonen 
hebben. Ze hebben moeite zich te herkennen in de ontwikkeling van de multiculturele samenleving 
waardoor de binding met andere bevolkingsgroepen zeer moeizaam verloopt en het vertrouwen in de 
politiek en samenleving afneemt. 
 

6.2.2 Insluiting en uitsluiting 
Incidentele (vluchtige) contacten hebben geen werkelijke duurzame effecten in de verhoudingen 
tussen mensen. Interetnische ontmoetingen kunnen totstandkomen op basis van een slimme opzet van 
de ruimtelijke infrastructuur en de specifieke programmering. Geconcludeerd wordt dat het jeugd –en 
jongerenwerk in de verschillende gemeenten met het dilemma worstelen waarbij blijkt dat 
verschillende groepen jongeren elkaar uitsluiten. Dit proces van uitsluiting heeft te maken met de 
behoefte van jongeren om zich van anderen te onderscheiden via oa. jeugdculturen. Echter deze 
jeugdculturen lopen veelal langs etnische scheidingslijnen. 
 

6.3 Conclusies en aanbevelingen 
Meander komt tot de navolgende conclusies en aanbevelingen: 
 

6.3.1 Conclusies 
1. Gemeenten kunnen de sociale cohesie stimuleren door de formele en informele sociale 
infrastructuur en eigen initiatieven te ondersteunen en te facilliteren. 
2. Kleinere gemeenten ervaren moeite in de aanpak met preventie van radicalisering. 
3. Door de gemiddeld jonge leeftijd van vooral niet-westerse allochtonen zal het aantal in de kleinere 
gemeenten toenemen 
4. Leiden kent een aantal vrij grote aandachtgebieden (oververtegenwoordiging intolerante sociale 
milieus en aanwezigheid nieuwe Nederlanders) voor sociale cohesie. In Leiderdorp is er één 
aandachtswijk, twee buurten. Katwijk, Noordwijk en Voorschoten kenmerken zich met buurten met 
afzijdige burgers en  signalen van spanningen tussen allochtonen en autochtonen. Alkemade, Lisse, 
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Hillegom en Zoeterwoude kennen buurten met afzijdige 
burgers, maar signalen van spanningen zijn er niet, wel onderhuidse negatieve beeldvorming. 

6.3.2 Aanbevelingen 
• Met betrekking tot de programmalijn “Samen wonen, samen leven” 

– Stimuleer dat corporaties en welzijn in het buurtbeleid aandacht geven aan afzijdigen, 
afwachtenden en sociale stijgers. 

– Spreek allochtonen aan om mee te doen; niet apart maar samen. 
– Bevorder bij wijkverkleuring dat aandacht gegeven wordt aan het acceptatieproces 

onder jeugd en ouderen. 
– Stimuleer jeugdparticipatie gericht op binding met de wijk en verbinding met 

instituties. 
– Ontwikkel etnisch overstijgende activiteiten op basis van gedeelde belangen en/of 

interesse. 
 

• Met betrekking tot op de programmalijn “Jeugd en de multiculturele samenleving’ 
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– Stimuleer mentorprojecten op school. 
– Ontwikkel een pilotproject maatschappelijke stage in de regio op basis van de 

verbindingen: allochtoon-autochtoon, stad en kleine kernen. 
– Ontwikkel multicultureel gemeentelijk jongerenbeleid en realiseer op regionaal niveau 

expertise op het thema radicalisering 
– Bevorder ook ontmoetingen door de parallelle programmering van voorzieningen. 
– Ontwikkel een methodiek die uitsluiting (groepen) door insluiting (één groep) 

voorkomt. 
 

6.4 Wijze van organisatie 
 
De hierboven omschreven aanbevelingen behoeven uiteraard een organisatorisch kader van waaruit de 
aanbevelingen concreter handen en voeten krijgen. Het gaat daarbij dan om het schakelen tussen 
signaleringen en het ontwikkelen van methodieken en/of praktijkvoorbeelden op regionaal niveau, het 
uitwisselen van ervaringen, het delen van kennis en uiteraard het stellen van prioriteiten..  
 
Meander stelt voor de organisatiestructuur aan te laten sluiten op de bestaande structuur van de 
“Sociale Agenda” met de vorming van een netwerk/platform “Versterkte banden in Holland Rijnland” 
geformeerd op het regionale niveau van Holland Rijnland. Het netwerk/platform bestaat uit (enkele) 
bestuurders, aangevuld met een vertegenwoordiging van burgemeesters die vanwege de invalshoek 
van openbare orde en veiligheid op het terrein van sociale cohesie een specifieke verantwoordelijkheid 
hebben. Mede afhankelijk van ontwikkelingen kan het platform verder worden uitgebreid. 
 
Het netwerk/platform komt maximaal 3 keer per jaar bijeen en is met name gericht op het vaststellen 
van het te ontwikkelen programma op basis van de signalen vanuit de (regio) gemeenten en de 
evaluatie van de programmaonderdelen en draagt zorg voor de agendering van het thema sociale 
cohesie binnen de regio Holland Rijnland (Sociale Agenda). 
  
Meander geeft uitvoering aan de coördinatie van het initiatief “versterkte banden in Holland Rijnland” 
als spin in het web van signalen, initiatieven en methodiekontwikkelingen. Meander richt zich daarbij 
op: 

1. Opbouw van een netwerk van partners (waaronder de gemeenten, de corporatiesector en 
zelforganisaties/burgerinitiatieven, welzijnswerk) in de regio rondom het thema sociale 
(etnische) cohesie. 

2. In samenspraak met (lokale en regionale) partners ontwikkelen en begeleiden/ondersteunen 
van goede praktijkvoorbeelden, projecten en activiteiten op het gebied van een preventieve 
aanpak van etnische spanningen en bevordering sociale samenhang 

3. Het realiseren van uitwisseling van (goede) praktijkervaringen, ontwikkelde expertise en het 
delen van kennis. 

4. Het ontwikkelen op basis van signalering van methodieken betreffende multicultureel jeugd –
en jongerenbeleid. 

5. Het adviseren van gemeenten en/of maatschappelijke organisaties betreffende onder andere 
interculturalisatie trajecten, etnische spanningsvelden in buurten.  

 
Meander rapporteert aan het platform en werkt op ambtelijk niveau met wisselende coalities. De 
samenstelling van de coalities is afhankelijk van de activiteit/het deelproject. 
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7. Bronnen 
 

1. Sociale cohesie in Zuid-Holland, FORUM 2006 
2. Vertrouwen in de buurt, WRR-2005 
3. Niet langer met de ruggen naar elkaar, RMO-2006 
4. Stad en stijgers, VROMRaad-2006 
5. Sociale Cohesie in Zuid Holland; handreiking voor beleidsinterventies Motivaction/Forum-

2006 
6. Uit elkaars buurt, SCP-2005 
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Bijlage 1 Sociale milieus en Burgerschapsstijlen 
 

a. Sociale milieus 
 
(Bron: Sociale cohesie in Zuid-Holland Motivaction/Forum 2006) 
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Traditionele burgerij 
De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij 
die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen. 
 
Mening over Nieuwe Nederlanders 
Traditionele burgers zijn meer dan gemiddeld van mening dat er te 
veel mensen met een andere nationaliteit in ons land wonen en dat 
Nieuwe Nederlanders zich moeten aanpassen aan de Nederlandse 
cultuur. Nieuwe Nederlanders zijn volgens dit milieu ook geen 
verrijking voor de Nederlandse samenleving.  
Traditionele burgers hebben minder vaak Nieuwe Nederlanders in hun 
vriendenkring. Verder heeft dit segment geen uitgesproken mening 
over de wijze waarop zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
integratie van Nieuwe Nederlanders. 
De onderstroom ‘tolerantie’ wijst uit dat de traditionele burgerij 
minder dan gemiddeld tolerant is ten opzichte van Nieuwe 
Nederlanders.  
 
Tolerantie: laag 
 
Waardenoriëntatie 
Traditionele burgers zijn wantrouwend ingesteld. Ze vinden vaker dat 
je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met andere mensen. 
Ze geven aan vaker negatieve ervaringen gehad te hebben op dit vlak 
en minder vaak in het goede van de mens te geloven. Overigens vindt 
dit milieu wel vaker dat in hun eigen omgeving iedereen te vertrouwen 
is. 
Traditionele burgers zijn erg gesteld op regels en wetten. Dit komt ook 
tot uitdrukking in de hoge score op de onderstroom law & order*. 
Daarnaast is dit een groep die zeer sociaal en open is tegenover 
buurtgenoten, ook als dit Nieuwe Nederlanders zijn. 
Ondanks dat de traditionele burgerij minder dan gemiddeld tolerant is 
ten opzichte van Nieuwe Nederlanders, vormen zij geen groot risico 
voor de etnische cohesie in wijken. Dit komt doordat dit milieu sterk 
gericht is op autoriteit, respect heeft voor gezag en daarnaast een 
tolerante houding heeft ten opzichte van directe buurtgenoten. 

 

Moderne burgerij 
De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt 
tussen traditie en  moderne waarden als consumeren en genie- 
ten.  
 
Mening over Nieuwe Nederlanders 
De moderne burgerij vindt vaker dan gemiddeld dat er te veel mensen 
in Nederland zijn met een andere nationaliteit. Zij vinden de continue 
immigratie van Nieuwe Nederlanders het grootste probleem van 
Nederland. Verder vindt dit milieu dat Nieuwe Nederlanders geen 
verrijking zijn voor de Nederlandse samenleving. De moderne burgerij 
heeft vaak geen Nieuwe Nederlanders in de vrienden- en 
kennissenkring.  
De moderne burgerij wil evenals de gemaksgeoriënteerden niets doen 
om de integratie van Nieuwe Nederlanders te bevorderen. Zij geven 
ook aan te gaan verhuizen uit hun wijk wanneer het aandeel Nieuwe 
Nederlanders daar toeneemt. 
 
Uit de onderstroom tolerantie blijkt dat de moderne burgerij de minst 
tolerante groep is. Daarnaast blijkt uit de onderstroom ‘bonte wereld’* 
dat de moderne burgerij weinig interesse heeft in andere culturen.  
 
Tolerantie: zeer laag 
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Waardenoriëntatie 
De Moderne burgerij is wantrouwend ingesteld. Dit milieu vindt vaker 
dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met andere 
mensen. Ze geven ook minder vaak aan in het goede van de mens te 
geloven. 
 
De moderne burgerij is evenals de gemaksgeoriënteerden zeer mondig 
en schroomt niet om zijn ongenoegen te uiten.   
 
Op basis van deze waarden kan worden geconcludeerd dat de moderne 
burgerij een zeer belangrijke aandachtsgroep is voor de bevordering 
van etnische cohesie en vermindering van etnische spanningen. 
Opwaartse Mobielen 
De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie 
voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning. 
 
Mening over Nieuwe Nederlanders 
Opwaarts mobielen nemen als totale groep geen uitgesproken 
standpunten in op het gebied van de multiculturele samenleving. Ten 
aanzien van aantallen mensen met een andere nationaliteit, assimilatie 
en de bevordering van de integratie van Nieuwe Nederlanders hebben 
zij geen uitgesproken opvattingen. 
 
Op de onderstroom tolerantie hebben de opwaartsmobielen een 
gemiddelde score.  
Tolerantie: gemiddeld 
 
Waardenoriëntatie 
In de omgang met andere personen zijn opwaarts mobielen 
wantrouwend ingesteld. Ze vinden vaker dat je niet voorzichtig genoeg 
kunt zijn in de omgang met andere mensen en zijn ze vaker van 
mening dat je niet iedereen kunt vertrouwen. 
 

 

Postmaterialisten 
De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, 
stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu. 
 
Mening over Nieuwe Nederlanders 
Postmaterialisten zijn minder vaak van mening dat er te veel mensen 
met een andere nationaliteit in Nederland wonen. Nieuwe 
Nederlanders worden ook niet gezien als een groot probleem. 
  
Dit segment is ook van mening dat Nieuwe Nederlanders zich 
voldoende aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Bovendien hebben 
zij veel Nieuwe Nederlanders in de kennissen- en vriendenkring.  
 
Dit milieu wil actief bijdragen aan de multiculturele samenleving. Zo 
willen ze Nieuwe Nederlanders helpen bij het leren van de 
Nederlandse taal en willen ze zich verdiepen in de culturele en 
religieuze achtergrond van Nieuwe Nederlanders.  
 
De onderstroom tolerantie wijst uit dat de postmaterialisten het meest 
tolerante milieu zijn.  
 
Tolerantie: zeer hoog 
Waardenoriëntatie 
Postmaterialisten hebben meer dan gemiddeld vertrouwen in andere 
mensen. Ze geloven vaker in het goede van de mens. Verder hebben ze 
weinig negatieve ervaringen opgedaan en vinden ze dat je mensen het 
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voordeel van de twijfel moet geven.  
 
Dit segment heeft ook veel aandacht voor derdewereld-problematiek, 
waardoor ze ook veel steun verlenen aan organisaties die opkomen 
voor minderheden en mensenrechten. 
 
Uit bovenstaande analyses blijkt dat dit milieu een stimulator voor de 
multiculturele samenleving is. Verder zet dit milieu zich in om dit te 
bewerkstelligen.  
Postmoderne hedonisten 
De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken 
met morele en  
sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.  
 
Mening over Nieuwe Nederlanders 
Postmoderne hedonisten zijn evenals postmaterialisten tolerant ten 
aanzien van de multiculturele samenleving. Zij zijn minder vaak van 
mening dat er te veel mensen met een andere nationaliteit in Nederland 
zijn en ze vinden ook minder vaak dat Nieuwe Nederlanders zich 
moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving.  
 
Dit milieu heeft geen uitgesproken mening over de wijze waarop zij 
willen bijdrage aan de integratie van Nieuwe Nederlanders. Zij geven 
aan niet te verhuizen uit wijken waar veel Nieuwe Nederlanders 
wonen.   
 
Wanneer naar de onderstroom tolerantie wordt gekeken, dan is te zien 
dat postmoderne hedonisten zeer tolerant zijn ten opzichte van Nieuwe 
Nederlanders. 
  
Tolerantie: zeer hoog 
 
Waardenoriëntatie 
Postmoderne hedonisten hebben een meer dan gemiddeld vertrouwen 
in andere mensen. Ze geloven vaker in het goede van de mens en dat 
hooguit een klein deel van de mensen onbetrouwbaar is.  
 
Verder wil men onafhankelijk en impulsief leven, zonder al te veel 
opgelegde verplichtingen. Men vindt daarom ook dat Nieuwe 
Nederlanders moeten kunnen leven zoals zij dat willen, zonder dat hen 
verplichtingen worden opgelegd.  
 
Postmoderne hedonisten zijn dan ook voorstander van een 
multiculturele samenleving en vormen zodoende geen probleem voor 
de etnische cohesie. 

 

Nieuwe conservatieven 
De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte 
wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen 
sociale en culturele vernieuwing.  
 
Mening over Nieuwe Nederlanders 
Nieuwe conservatieven hebben geen uitgesproken mening als het gaat 
om het samenleven met Nieuwe Nederlanders. Het is echter wel zo dat 
zij de continue immigratie van Nieuwe Nederlanders als een groot 
probleem voor Nederland zien. Dit met name beargumenteerd vanuit 
economisch perspectief en niet zozeer vanuit sociaal oogpunt. Dit is 
kenmerkend voor nieuwe conservatieven die de maatschappij vooral 
vanuit economisch perspectief bekijken.  
 
Dit milieu maakt vaak een economische afwegingen. Dit wordt 
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bevestigd doordat nieuwe conservatieven aangeven Nieuwe 
Nederlanders te willen helpen bij het leren van de Nederlandse taal.  
 
Uit de onderstroom tolerantie blijkt dat nieuwe conservatieven iets 
beneden gemiddeld tolerant zijn.  
 
Tolerantie: gemiddeld tot laag 
 
Waardenoriëntatie 
Nieuwe conservatieven zijn niet meer of minder wantrouwend 
ingesteld ten aanzien van andere mensen dan gemiddeld.  
 
Dit milieu hecht zeer veel waarde aan gezag, wetten en regels. Verder 
is dit milieu prestatie- en carrièregericht.  
 
Op basis van de analyses kan worden geconcludeerd dat dit milieu 
geen groot probleem vormt voor de bevordering van etnische cohesie, 
maar dat dit juist een milieu is dat vanuit economische motieven zou 
willen bijdragen aan de bevordering van de integratie van Nieuwe 
Nederlanders.  
 
Kosmopolieten 
De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als 
ontplooien en  
beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, 
materialisme en genieten.  
 
Mening over Nieuwe Nederlanders 
Kosmopolieten vinden minder dan gemiddeld dat er te veel mensen in 
Nederland zijn met een andere nationaliteit. Nieuwe Nederlanders 
worden ook niet als grootste probleem van Nederland gezien. Dit 
milieu is verder minder van mening dat Nieuwe Nederlanders zich 
moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Zij zijn juist 
voorstanders van behoud van de eigen cultuur. 
 
Kosmopolieten hebben meer dan gemiddeld veel Nieuwe Nederlanders 
in de vriendenkring. Verder is dit een milieu dat actief wil bijdragen 
aan de integratie van Nieuwe Nederlanders. Zo wil dit segment 
Nieuwe Nederlanders helpen bij het leren van de Nederlandse taal en 
geven ze ook aan niet te zullen vertrekken uit wijken met veel Nieuwe 
Nederlanders.  
 
Uit de onderstroom tolerantie blijkt dat Kosmopolieten zeer tolerant 
zijn ten opzichte van Nieuwe Nederlanders. 
 
Tolerantie: hoog 
 
Waardenoriëntatie 
In dit milieu heeft men een open en flexibele houding in de manier 
waarop men met anderen omgaat. Zo hebben kosmopolieten meer dan 
gemiddeld vertrouwen in andere mensen en geloven ze vaker in het 
goede van de mens.  
Kosmopolieten zijn relatief sterk sociaal en maatschappelijk betrokken 
bij de samenleving en maken hierin geen onderscheid naar afkomst. 
 
Uit bovenstaande analyses blijkt dat kosmopolieten geen risicogroep 
vormen voor de etnische cohesie, maar dat dit juist een milieu is die de 
multiculturele samenleving stimuleert en de etnische cohesie in 
buurten kan bevorderen. 
Verder kunnen de kosmopolieten door hun sociale vaardigheid om met 
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verschillende milieus om te kunnen gaan (zowel tolerant als intolerant) 
een brugfunctie  vervullen en de verschillende milieus met elkaar in 
contact brengen.  
 
Gemaksgeoriënteerden 
De impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft 
naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.  
 
Mening over Nieuwe Nederlanders 
Gemaksgeoriënteerden vinden vaker dan gemiddeld dat er te veel 
mensen in Nederland zijn met een andere nationaliteit, dat Nieuwe 
Nederlanders geen verrijking zijn voor de Nederlandse samenleving en 
dat ze zich onvoldoende aanpassen. Op de onderstroom tolerantie 
scoren gemaksgeoriënteerden het op één na laagst.  
De gemaksgeoriënteerden zijn ook zeer passief ingesteld als het gaat 
om de bevordering van de integratie van Nieuwe Nederlanders. Zo 
geven zij veel vaker aan niets te willen doen om de integratie van 
Nieuwe Nederlanders te bevorderen. 
 
De combinatie van intolerantie ten opzichte van Nieuwe Nederlanders 
tezamen met een passiviteit om hierin verandering te brengen, zorgt 
ervoor dat gemaksgeoriënteerden een aandachtsgroep vormen als het 
gaat om etnische spanningen/cohesie. 
 
Tolerantie: laag tot zeer laag 
 
Waardenoriëntatie 
Gemaksgeoriënteerden zijn evenals traditionele burgers wantrouwend 
ingesteld. Ze vinden vaker dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in 
de omgang met andere mensen. Ze geven minder vaak aan in het 
goede van de mens te geloven en ze menen vaker dat veel mensen zich 
anders voordoen dan ze eigenlijk zijn.  
 
Gemaksgeoriënteerden zijn verder zeer mondig, zo laten zij duidelijk 
hun stem horen als het gaat om de multiculturele samenleving. Verder 
hebben zij minder respect voor gezag en overheid(sbeleid).  
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b. Burgerschapsstijlen 
 

 
 
Voortbouwend op een WRR rapport (“De toekomst van de nationale rechtstaat”) en het 
gegevensbestand van Motivaction kunnen vier ideaaltypische burgerschapstijlen worden 
onderscheiden1: 

• afhankelijk  ► buurtbinding door nabijheid 
• afzijdig  ► buurtbinding door nabijheid 
• afwachtend  ► buurtbinding door consumptie 
• actief   ► buurtbinding door participatie  

 
Afhankelijke burgers 

• gevoel van afstand tot de overheid 
• problemen in het volgen van maatschappelijke veranderingen 
• sterke behoefte aan persoonlijk contact en toegankelijke informatie 
• (buurt)binding door nabijheid 
• te betrekken bij de buurt (buurtwacht, schoonmaakacties) 

 
Afzijdige burgers 

• grote afstand tot overheid en politiek; eigen belang voor algemeen belang 
(wantrouwen) 

• zorgen om economische posities (inkomen, werk, prijzen, belastingen) 
• zorgen om sociale vooruitzichten (immigratie van allochtonen)  
• (buurt)binding door nabijheid, maar de schaal van de buurt is groter dan bij de 

afhankelijke burgerschapsstijl 
 

                                                 
1 Onder voorbehoud! Verschillen tussen stijlen zijn soms klein en groepen zijn op veel punten niet homogeen. De 
indeling is daarmee geen absolute voorspeller van gedrag. 
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Afwachtende burgers 
• desinteresse in traditionele democratische instituties (mensen denken zichzelf te 

kunnen redden en hebben overheid en sociale spelers niet nodig) 
• kritische en veeleisende houding in combinatie met calculerende en opportunistisch 

gedrag 
• brede netwerken, vaak internationaal (herkennen en herkend worden) 
• buurt is eigen huis met daaromheen (op enige afstand) sociale knooppunten met een 

sterke lokale identiteit (kroegen, winkels, fitnesscentra) 
• binding door consumptie (partiele betrokkenheid bij concrete plekken, mensen, 

beelden of dingen) 
 
Actieve burgers 

• vertrouwen in de overheid en coproductie van beleid 
• kritische houding waarbij interactie en reflectie centraal staan 
• zien buurt als onderdeel van de stad en willen meedenken over de inrichting, 

aansturing en beveiliging 
• hoogontwikkelde netwerken op het klassieke middenveld, waardoor ze een verassend 

effectieve beleidsinvloed kunnen uitoefenen 
• (buurt) binding door participatie (hoog lidmaatschap buurtverenigingen) 
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Inleiding 
Beknopt kan gesteld worden dat Nederlanders op verschillende wijzen in het leven staan. Door middel 
van het segmentatiemodel Mentality is Motivaction in staat om deze verschillende belevingswerelden 
in kaart te brengen. Mentality deelt de  Nederlandse burgers (15-80 jaar) in naar waardenoriëntaties en 
leefstijl. Hieruit blijkt onder andere dat sommige groepen tolerant zijn ten opzichte van Allochtonen 
en andere juist niet. Verder blijkt ook dat de kloof die bestaat tussen overheid en burgers onder 
bepaalde Mentality-milieus groter is dan die onder andere milieus (de afzijdige burgers). 
 
(Voor een omschrijving van de milieus verwijzen we naar de bijlage 1. Voor een handzaam overzicht 
van de verschillende sociale milieus kunt u bijlage 4 gebruiken)  
 
Uit de verschillende deelrapporten van de diverse gemeenten in Holland Rijnland blijkt in sommige 
gevallen dat er sprake is van een combinatie van lage tolerante (en afzijdige) burgerschapstijlen en een 
concentratie van allochtonen waardoor de kans op spanningen groter is.  
 
Ten tweede blijkt dat in verschillende gemeenten in bepaalde wijken sprake is van een 
oververtegenwoordiging van lage tolerante en afzijdige burgers.  
 
Wat uit het rapport niet blijkt is of op een lager schaalniveau binnen de postcodegebieden er eventueel 
sprake is van een oververtegenwoordiging van afzijdige burgers en/of een concentratie van 
allochtonen. Die kans is echter aanwezig vanwege het feit dat allochtonen vaker in een zwakke 
sociaal-economische positie verkeren en sneller een sociale huurwoning bij een 
woningbouwvereniging huren. Het gevolg daarvan kan zijn dat er op een kleinschaliger niveau wel 
sprake is van een concentratie van allochtonen, eventueel in combinatie met de aanwezigheid van de 
burgerschapsstijlen met een lage onderlinge tolerantie. In het onderzoek van Motivaction/Forum 
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“verdampen” deze relatief kleinere concentraties, die juist voor de kleinere gemeenten in Holland 
Rijnland interessant zijn. 
 
Meander heeft daarom met gebruikmaking van het rapport van Motivaction aanvullende informatie 
verzameld. Er is een inventarisatie gemaakt van kwantitatieve gegevens met betrekking tot de 
aanwezigheid van allochtonen. Daarnaast is getracht om door middel van contacten met professionals 
in de verschillende gemeenten zicht te krijgen op specifieke situaties waarbij dus op kleinschalig 
niveau in de gemeenten van Holland Rijnland sprake is van een relatief grotere groep allochtonen in 
combinatie met de aanwezigheid van een lage onderlinge tolerantie tussen autochtone Nederlanders 
(moderne burgerij en gemaksgeoriënteerden) en allochtonen.  
 
Voor de inventarisatie van ervaringen bij sleutelfiguren en organisaties naar ervaringen en signalen 
met betrekking tot concentraties van allochtonen en/of spanningen op kleinschaliger niveau is gebruik 
gemaakt van een vragenlijst die zich in het bijzonder richt op signalen van een lage onderlinge 
tolerantie en verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 

• De vragenlijst. 
• Hoe staan de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen bij uw gemeente? 
• Zijn er wijken/buurten waarin tolerantie een aandachtsgebied is?  
• Zo ja, welke wijken/buurten? 
• Zijn er activiteiten/projecten uitgevoerd op dit gebied?  
• Zo ja, wat zijn jullie ervaring hiermee? Positieve/negatieve punten?  
• Wat was de rol van uw organisatie hierin? 
• Is er (verdere) behoefte aan projecten ter preventie van spanningen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen? 
• Heeft u suggesties hiervoor? 



Bijlage 2 “Versterkte banden Holland Rijnland” (april 2007) Stichting Meander 
Verkenning sociale cohesie in Holland Rijnland per gemeente 3 

6.1 Gemeente Alkemade  
Inwoneraantal: 14.514 
Oppervlakte: 30,09 km² 
Wateroppervlakte: 3,98 km² 
Het aantal Niet-westerse allochtonen Alkemade  
bedraagt: 376 
  

Gemeente Alkemade 
Totale bevolking 14.501 
Niet-westerse allochtonen 376 
Westerse allochtonen 522 
Turken 7 
Marokkanen 54 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 22 
Surinamers 48 
% NW 2,59 
 
Gemeente: Alkemade  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Alkemade  

gemeente 
0-9 
jaar 

10-19 
jaar 

20-29 
jaar 

30-39 
jaar 

40-49 
jaar 

50-59 
jaar 

60-69 
jaar 

70-79 
jaar 

80-89 
jaar 

90 en 
ouder  

Alkemade 46 29 14 28 24 9 5 1 0 0 156 
 
Gemeente: Alkemade  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar in 2005 in Alkemade  

gemeente 
0-9 
jaar 

10-19 
jaar 

20-29 
jaar 

30-39 
jaar 

40-49 
jaar 

50-59 
jaar 

60-69 
jaar 

70-79 
jaar 

80-89 
jaar 

90 en 
ouder  

Alkemade 47 46 33 37 37 11 7 2 0 0 220 
 
Deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Alkemade wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de 
gemeente Alkemade naar Mentality-milieus en etniciteit geen aandachtsgebieden voor etnische 
cohesie heeft. De gemeente telt echter wel drie wijken waar zich een concentratie bevindt van 
afzijdige burgers. Het betreft hier (delen van) de postcodegebieden 2371 (N-S-R), 2375 (L), 2377 (V) 

Signalen uit het veld: 
 
Consulent Meander: 
Naar aanleiding van een incident waarbij een Iraaks gezin geterroriseerd werd (en vertrokken is naar 
Leiden) is door de Woonbond een onderzoek gedaan naar de overlastproblematiek van hangjongeren 
en onvrede bij bewoners. Het doel was om de saamhorigheid en de leefbaarheid in Roelofarendsveen 
te verbeteren. Onder de bewoners bestaat een mentaliteit die omschreven wordt als ‘leven en laten 
leven’. Bewoners hebben een hoog acceptatiegraad, wat betreft gedrag van anderen. Daarnaast hebben 
zij een gebrek aan vertrouwen dat het melden van overlast effect heeft. Er heerst teleurstelling over het 
optreden van de autoriteiten. Naar het oordeel van bewoners heeft het te lang geduurd voor er actie 
ondernomen werd om de overlast te stoppen. Volgens de woonbond is er geen sprake van structurele 
rascistische tendensen, wel wordt er melding van gemaakt dat allochtone bewoners wel racisme 
ervaren in cafés, in hun buurt of in contacten en dat het incident gevoelens van onzekerheid heeft 
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veroorzaakt. Het isolement dat bestaat kan er door vergroten. Voorts constateert men een geringe 
aansluiting van jongeren op voorzieningen. Ondanks dat men de zaak wil laten rusten pleit de 
woonbond voor een versterking van de verbinding tussen bewoners en instanties waaronder de 
woningbouwvereniging. 
 
Woningbouwvereniging Alkemade 
Als woningbouwvereniging Alkemade zijn we mede op basis van het rapport van de Woonbond 
indertijd op zoek gegaan naar oorzaken. Eén specifiek gezin bleek een belangrijke rol te hebben 
gespeeld in de opmars naar het incident. Dat gezin hebben wij ter verantwoording geroepen; dat heeft 
ook geholpen, naast dat inmiddels het betreffende (slachtoffer) gezin was vertrokken naar Leiden. 
 
Het incident heeft geen structurele basis van discriminatie, dat is ook gebleken uit het onderzoek van 
de Woonbond. Anderzijds speelt er wel wat onderhuids; de woningbouwvereniging krijgt soms wel 
commentaar als er een allochtoon gezin komt wonen. De ondertoon daarbij is angst voor het 
onbekende. 
 
De woningbouwvereniging draagt voor wat betreft statushouders zorg voor een “reële spreiding”. 
 
Vanuit de woningbouwvereniging worden, mede op grond van de BBSH (Besluit beheer sociale 
huursector), wijk/dorpsvisies ontwikkeld en leefbaarheidstrajecten uitgezet. 
 
Politie Alkemade: 
De verhoudingen zijn sowieso scheef, er wonen relatief te weinig mensen van andere komaf in 
Roelofarendsveen. “De Veenders zoals ze genoemd worden zijn behoorlijk racistisch”. 
 
Bijna alle wijken in Roelofarendsveen en Oude Wetering behoeven aandacht op het gebied van sociale 
cohesie. 
 
Er is een project Multiculturele dag gedraaid dat behoorlijk succesvol was, maar helaas is het gebleven 
tot een eenmalige actie. De ervaringen met dit project waren positief, maar na verloop van tijd ebt het 
effect weg. 
 
“De politieorganisatie heeft bij spanningen soms een duidelijke trekkersrol vervuld bij het bij elkaar 
krijgen van de diverse instanties, waaronder ook Meander. Nadat de zaak was overgedragen aan de 
gemeente Alkemade verslapte de actie. In Jacobswoude is slechts een gesprek geweest met een aantal 
mensen in multicultureel opzicht en daarbij is het helaas gebleven, hierin speelde de gemeente 
Jacobswoude helemaal geen actieve rol.“ 
 
De wijkagent pleit voor een structurele inspanning met diverse actiepunten, waarbij het probleem 
constant en direct wordt aangepakt, “geen eenmalige actie en daarmee afgelopen, het moet een 
voortdurend proces van bewustwording zijn en blijven”.  
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6.2 Gemeente Hillegom   
Inwoneraantal: 20.328 
Oppervlakte: 13,48 km² 
Wateroppervlakte: 0,67 km² 
Het aantal Niet-westerse allochtonen Hillegom 
bedraagt: 931 
 

Gemeente Hillegom 
Totale bevolking 20.451 
Niet-westerse allochtonen 931 
Westerse allochtonen 1.628 
Turken 87 
Marokkanen 209 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 63 
Surinamers 95 
% NW 4,55 
 
Gemeente: Hillegom  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd 2005 in Hillegom  

gemeente 
0-9 
jaar 

10-19 
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jaar 

40-49 
jaar 

50-59 
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70-79 
jaar 

80-89 
jaar 

90 en 
ouder  

Hillegom 115 105 62 80 70 34 9 3 0 0 478 
 
Gemeente: Hillegom  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Hillegom  

gemeente 
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90 en 
ouder  

Hillegom 107 85 60 97 57 30 11 4 2 0 453 
 
Informatie deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Hillegom wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de 
gemeente Hillegom naar Mentality-milieus en etniciteit geen aandachtsgebieden zijn voor etnische 
cohesie en ook geen gebieden met een concentratie van afzijdige burgers. 

Signalen uit het veld: 
 
Consulent Meander: 
De Marokkaanse vereniging Al Ansaar maakt sinds 2001 gebruik van een noodgebouw als gebeds- en 
ontmoetingsruimte, maar dat gebouw is op. Al Ansaar wil daarom een nieuw gebouw en de gemeente 
wil daaraan meewerken. Ze hebben gezamenlijk een stuk grond gevonden dat voor de nieuwbouw in 
aanmerking zou kunnen komen. Een deel van de bewoners in de wijk waar de nieuwbouw zou kunnen 
komen, is hiertegen in opstand gekomen. Middels brieven en een handtekeningenactie hebben zij te 
kennen gegeven geen gebouw voor een Marokkaanse vereniging in hun wijk te willen. 
De Marokkaanse vereniging leek een plek te hebben binnen de gemeenschap, maar toen de 
nieuwbouw ter sprake kwam, bleken er toch veel angst en negatieve gevoelens onder de bevolking te 
leven. 
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Ouderenwerk Hillegom: 
Onder de ouderen in Hillegom is er veel negatieve beeldvorming. Veel ouderen hebben het gevoel dat 
anderen (allochtonen) alles makkelijker krijgen, zoals werk en woning. De komst van een nieuw 
gebouw voor de Marokkaanse Vereniging roept ook veel negatieve reacties op, er is angst voor 
problemen en overlast.  
Vanuit het ouderenwerk signaleert men dat ouderen meer moeite hebben met de multiculturele 
samenleving dan jongeren. Ze worden minder geconfronteerd met allochtonen, het geloof speelt een 
grotere rol en ze zijn angstig geworden door de aanslagen in de wereld.  
Het ouderenwerk ziet voor zichzelf een bemiddelende rol, maar ze krijgen de verschillende groepen 
ouderen niet bij elkaar. Hoe meer gesloten de geloven zijn, hoe lastiger ze bij elkaar te brengen zijn. 
Daarnaast probeert het ouderenwerk het aanbod ook bij allochtone ouderen onder de aandacht te 
brengen. 
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6.3 Gemeente Katwijk    
Inwoneraantal: 60.850 
Oppervlakte: 31,05 km² 
Wateroppervlakte: 1,38 km² 
Het aantal Niet-Westerse allochtonen Katwijk 
bedraagt : 1651 
 

Gemeente Katwijk 
Totale bevolking 42.024 
Niet-westerse allochtonen 1.651 
Westerse allochtonen 1.813 
Turken 292 
Marokkanen 292 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 63 
Surinamers 108 
% NW 3,93 
 
Gemeente: Katwijk  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Katwijk  
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Katwijk 182 132 126 178 143 44 31 5 0 0 841 
 
Gemeente: Katwijk  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Katwijk.  
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Katwijk 216 126 128 179 97 41 17 5 1 0 810 
 
Informatie uit het deelrapport Moticaction/Forum 
In het deelrapport van Katwijk wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de 
gemeente Katwijk naar Mentality-milieus en etniciteit geen aandachtsgebieden voor etnische cohesie 
heeft.  De gemeente heeft echter wel twee wijken met een concentratie van afzijdige burgers. Het 
betreft hier delen van de postcodegebieden 2221(V-T-G) en 2224 (V-H-G-D).    

Signalen uit het veld: 
 
Gemeente Katwijk: 
Er zijn over het algemeen geen echte spanningen tussen groepen. Wel tussen Katwijkers en 
Rijnsburgers, maar dat is meer traditie. Ook zijn er signalen dat Marokkaanse en Turkse jongeren zich 
niet thuis/welkom zouden voelen in jongerencentra. De gemeente heeft geen echt zicht op wat er 
speelt. 
 
De Hornes is een multiculturele wijk waarin verschillende organisaties ook actief zijn (zoals 
MoederKindcentrum). De gemeente wil in deze wijk een multifunctioneel en multicultureel 
wijkgebouw realiseren om mensen nader tot elkaar te brengen. Want er wordt wel langs elkaar heen 
geleefd. De algemene houding is ‘leven en laten leven’. 
Er is bijvoorbeeld een actief verenigingsleven in Katwijk, maar wel (van oudsher) gesegregeerd. De 
gemeente probeert ook het vrijwilligerswerk/organisaties meer tot elkaar te brengen (bijvoorbeeld in 
subsidiebeleid). 
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De gemeente heeft geen volledig zicht op activiteiten en deelname daaraan op dit gebied, behalve dan 
de activiteiten in het kader van Multicultureel tussen Duin en Bollen, de activiteiten van Steunpunt 
Medelanders en het recente Moeder Kindcentrum Femke. Vanuit de jongerencentra is er weinig animo 
er iets mee te doen.  
Er is zowel een beleidsnota Integratiebeleid als een beleidsnota Vrijwilligersbeleid gepland in 2007.  
 
De gemeente heeft behoefte om meer preventieve activiteiten voor de jeugd op te zetten, omdat daar 
tot nu toe de meeste problemen zitten. Daar liggen nog kansen. “Bij drank in de man komt het echt 
naar boven, dat is het bewijs dat er echt wel wat speelt”. 
Daarnaast zou de gemeente in de toekomst meer aandacht willen voor allochtone ouderen met 
betrekking tot de zorg, daar zal ook een behoefte komen te liggen. 
 
Marokkaanse vereniging Katwijk: 
Er is een kleine Marokkaanse gemeenschap in Katwijk: “Zij hebben geen last van ons en wij hebben 
geen last van hen”. De vereniging is wel geschrokken van het aantal Geert Wilders stemmers in 
Katwijk. 
De verhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen in Katwijk is niet slecht, bijvoorbeeld 
vergeleken met Leiden, maar ook niet goed, er is vrij weinig contact tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen. Ieder gaat zijn eigen weg, mensen laten elkaar met rust. 
 
Nu wil de Marokkaanse vereniging een eigen gebedsruimte in de gemeente “en dan merk je indirect 
wel negatieve reacties”. 
 
Het is volgens de Marokkaanse vereniging onbekend bij de voornamelijk Christelijke inwoners wat 
zo`n gebedsruimte en de Islam betekenen. Onbekend maakt onbemind. 
Met name in de wijk de Zanderij en bij het Hornesplein zitten veel Geert Wilders stemmers. Dit zijn 
concentratiegebieden met allochtonen waar tolerantie een aandachtsgebied is. 
Er zijn voor zover men weet geen activiteiten/projecten uitgevoerd op dit terrein. Hij heeft behoefte 
aan een dialoog met de Katwijkse burgers; elkaar leren kennen.  
De Marokkaanse vereniging ook graag meer naar buiten treden; zich gaan richten op die 
kennismaking. Ze zijn echter nu nog vooral bezig met het opstarten van de vereniging, gesprekken aan 
het voeren met de gemeente onder andere om een eigen (gebeds)ruimte te realiseren. [Er is een 
gebouw beschikbaar voor activiteiten voor de Marokkaanse gemeenschap]  
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6.4 Gemeente Leiden   
Inwoneraantal: 118.745 
Oppervlakte: 23,30 km² 
Wateroppervlakte: 1,04 km² 
Het aantal Niet-westerse allochtonen in Leiden 
bedraagt : 16773 
 

Gemeente Leiden 
Totale bevolking 118.563 
Niet-westerse allochtonen 16.773 
Westerse allochtonen 13.713 
Turken 2.202 
Marokkanen 4.882 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 1.390 
Surinamers 2.014 
% NW 14,15 
 
 
Gemeente: Leiden  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Leiden  
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Leiden 1541 1374 1816 1770 1152 502 327 78 14 0 8574 
 
Gemeente: Leiden  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Leiden  
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Leiden 1426 1355 2111 1497 968 488 236 82 31 5 8199 
 

 
Bron: BOA Leiden 
 
Leiden kent geen zogenaamde "zwarte wijken", maar wel een aantal buurten waar verhoudingsgewijs 
veel (jonge) allochtone Leidenaars wonen. Dit zijn: Slaaghwijk (46%), Noorderkwartier (37%), 
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Wilders populair in Leiden-Noord  
Leiden -   
De anti-islampartij van Geert Wilders is in 
Leiden het populairst in De Kooi. Ruim 
twaalf procent van de kiezers gaf 
woensdag een stem aan de Partij voor de 
Vrijheid (PvdV). Die score werd gehaald 
in het buurthuis aan de Driftstraat.  
Ook in twee andere stembureaus in 
Leiden-Noord was de steun voor Wilders 
groot. Bij het dienstencentrum Zijloever 
aan de Lage Rijndijk stemde 11,7 procent 
op hem. In basisschool De Viersprong aan 
de Timorstraat steunde 10,2 procent de 
Venlose lijsttrekker. In de Zeeheldenbuurt 
haalde de PvdV 10,9 procent van de 
stemmen binnen.  
De nieuwe partij trok eveneens veel 
stemmen in de Stevenshof, waar ruim acht 
procent van de kiezers hem steunde. 
Alleen in het stembureau aan het Carry van 
Bruggenpad viel het resulataat een stuk 
lager uit: 6,9 procent.  
In de binnenstad deed Wilders het niet 
goed. De laagste score was 0,9 procent  in 
het Volkshuis aan de Apothekersdijk.  
In totaal stemde 5,1 procent van alle 
Leidenaars op Wilders. Landelijk was het 
resultaat 5,9 procent.   

Haagweg-Zuid (36%), Hoge Mors (33%), Boshuizen (32%), De Kooi, Gasthuiswijk en Fortuinwijk-
Noord (alle 29%). Bron: www.leideninkleur.nl 
 
Informatie deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Leiden wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de gemeente 
Leiden naar Mentality-milieus en etniciteit vijf  aandachtsgebieden voor etnische cohesie heeft. Het 
betreft hier de postcodegebieden 2315, 2316, 2317, 2321, 2324 en 2332. De gemeente heeft verder 
ook nog één wijk waar zich een concentratie bevindt van afzijdige burgers. Het betreft hier de 
postcodegebieden 2951, 2953, 2954.  
 
Signalen van uit het veld: 
 
Opbouwwerker Stadsdeel West: 
De buurt in de Hoge Mors is duidelijk verkleurd. Wat 
we zien is bijvoorbeeld dat als er allochtone kinderen 
bij activiteiten in het buurthuis aan de voorkant 
binnenkomen,  de witte kinderen aan de achterkant 
verdwijnen. “Er is een groot vermijdingsgedrag, hoi 
kan er nog net vanaf.”. Ook voor het jongerenwerk is 
het erg lastig om intercultureel werk uit te voeren, 
vaak wordt maar één bepaalde groep bereikt. Je ziet 
dan ook dat Nederlandse jongeren een eigen honk 
gaan organiseren. Prettig is het om achteraf te moeten 
constateren dat met de komst van Rosa Manus 
(vrouwenopvanghuis) geen spanningen zijn ontstaan. 
De goede voorlichting en de informatie rondom de 
komst en de verhuizing en heeft veel irritatie 
weggewerkt. Aandacht voor mogelijke spanningen 
blijft noodzakelijk. 
 
Opbouwwerker (LWO) Stadsdeel Zuid: 
De Marokkaanse jeugd zorgt voor veel overlast en dat 
levert veel irritaties op bij andere bevolkingsgroepen. 
Delen van Zuid-West zoals de Zuid-Hoven lijken ook 
wel, voor wat betreft sociaal economische 
achtergronden,  het “afvalputje” van Leiden te zijn. De 
spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen is 
uitdrukkelijk aanwezig.  
Uit een buurtenquête die driejaarlijks wordt herhaald 
komt dat ook wel naar boven. Daar waar veiligheid, 
criminaliteit en overlast bijvoorbeeld beter 
gewaardeerd werden ging de waardering voor het 
samen leven en wonen met verschillende 
inkomensgroepen terug van een waardering van 6,2 naar 5,8. De waardering voor het samen leven  
tussen allochtonen en autochtonen ging zelfs terug van 6,2 naar 5,6, en vormde daarmee de grootste 
teruggang van alle waarderingen met betrekking tot de buurt, het wonen, de woonomgeving, overlast, 
vervuiling, veiligheid, criminaliteit en verkeersoverlast. 
 
Jongerenwerker (STJJMH) Zuid: 
De verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Leiden is dat de groepen jongeren 
onderling weinig contact met elkaar zoeken. Bijvoorbeeld een Nederlandse jongere gaat met andere 
Nederlandse jongeren om. Hetzelfde geldt voor Marokkaanse jongeren. Ik merk dat jongeren uit een 
bepaalde cultuur meer naar elkaar toe trekken. Binnen een cultuur merk je dat er subculturen zijn. 
Bijvoorbeeld bij de Marokkaanse jongeren heb je de subcultuur hiphop. En met Nederlandse jongeren 
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heb je de subcultuur van skaten. Ik merk wel dat de jongeren een gezamenlijke interesse hebben zoals 
bijvoorbeeld breakdance en elkaar dan wel opzoeken. Maar naast die interesse gaan ze vaak weer 
terug naar hun eigen (sub) cultuur.  
 
In Leiden Zuid/ West zijn er activiteiten (inloop) voor Marokkaanse en Nederlandse jongeren. Dit zijn 
op dit moment aparte activiteiten. Dit omdat ze elkaar niet tolereren. Het jongerencentrum bestaat nog 
niet zolang en we willen eerst dat beide doelgroepen binnen komen voordat we de groepen gaan 
mixen, wat uiteindelijk wel de bedoeling is. Als je daar gelijk mee begint, dus geen aparte activiteiten, 
dan ben je 1 van de 2 groepen kwijt. Vandaar dat wij het op deze manier aanpakken.  
 
Ik denk dat er meer moet worden ingezet op het beter leren kennen van de verschillende culturen. 
Door onwetendheid van een andere (sub) cultuur trekken de jongeren naar elkaar toe. Ik denk dat als je 
dat bespreekbaar maakt er meer tolerantie ontstaat.  
 
Opbouwwerker (LWO) Noord/Midden: 
Allochtonen zijn niet altijd even welkom in de buurten. De buurt die de minste tolerantie opbrengt ten 
opzichte van allochtonen dan is dat wel de Zeeheldenbuurt.” Ook een buurt waar maar moeizaam 
participatie tot stand te brengen is. In Noord (de Kooi) zijn welzijnswerkers erg belast met de 
jeugdproblematiek van een hanggroep die overal (autochtone) jongeren vandaan trekt. Daarbij speelt 
een rol dat ze van mening zijn dat in Spoortje alleen maar Marokkanen komen. Ze willen een 
hangplek. In het hele gebeuren is er een incident geweest waarbij een Marokkaanse vader met zoon 
(vanwege overlast van de hanggroep) nadat de politie, naar zeggen van de vader, veel te laat kwam 
opdagen, op de vuist is gegaan met enkele jongeren. “Zoiets zet wel een trend en ouders bevestigen bij 
voorkeur de beelden en steunen daarbij ook het gedrag van de tieners en jongeren”. 
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6.5 Gemeente Leiderdorp  
Inwoneraantal: 25.989 
Oppervlakte: 12,11 km² 
Wateroppervlakte: 0,95 km² 
Het aantal Niet-westerse allochtonen in Leiderdorp 
bedraagt : 2235 
  

Gemeente Leiderdorp 
Totale bevolking 26.154 
Niet-westerse allochtonen 2.235 
Westerse allochtonen 2.535 
Turken 545 
Marokkanen 263 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 132 
Surinamers 526 
% NW 8,55 
 
Gemeente: Leiderdorp  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Leiderdorp.  
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Leiderdorp 244 225 152 196 167 87 39 11 7 0 1128 
 

 
Informatie deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Leiderdorp wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de 
gemeente Leiderdorp naar Mentality-milieus en etniciteit één aandachtsgebied voor etnische cohesie 
heeft. Het betreft hier het postcodegebied 2352. 

Signalen uit het veld: 
 
Opbouwwerker: 
Leiderdorp heeft twee gebieden waar sprake is van een bepaalde mate van concentratie van 
allochtonen, namelijk de buurt de Schansen en het gebied rondom de Pinksterbloem (Zijlkwartier). Er 
zijn op dit moment geen signalen van spanningen zoals in de grote stad wellicht. De opbouwwerker 
signaleert echter wel een vermijding van elkaar. Er zijn onderling weinig contacten tussen de 
verschillende culturen. Samen met de woningbouwvereniging de AWL wordt daar, na een flinke 
periode van herstructurering, aan gewerkt in de Schansen. Er is onder andere een goedlopend feest in 
de zomerperiode georganiseerd. Inmiddels heeft de AWL een bewonersruimte aan de 
bewonerscommissie toegekend. Een pas georganiseerde enquête onder de bewoners geeft aan dat er 
behoefte is aan onder andere ontmoetingsactiviteiten. De opbouwwerker denkt dat de onwetendheid en 
onzekerheid naar elkaar toe verminderd kan worden door ontmoeting te bieden. De groep van 
vrijwilligers die zich willen gaan inzetten in de buurtruimte vertegenwoordigen een gemêleerd 

Gemeente: Leiderdorp  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in leiderdorp  
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Leiderdorp 212 181 170 228 172 79 41 18 6 0 1107 
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gezelschap. Verwacht wordt dat op termijn ook de huurders Belangen Organisatie Leiderdorp 
daardoor zal gaan verkleuren en daarmee een betere afspiegeling zal worden van de bewoners en 
klanten van de AWL.  
 
Algemene Woningbouwvereniging Leiderdorp: 
In Leiderdorp zijn er twee buurten waar een bepaalde mate van verkleuring herkenbaar is, dat is het 
Zijlkwartier en de Schansen/Dreven. Het betreft gestapelde bouw met relatief lagere huurprijzen. 
Spanningen tussen bevolkingsgroepen zijn nauwelijks aanwezig. Wel zijn er Nederlanders die zeggen: 
“Daar zitten er toch wel heel veel.” De woningbouwvereniging heeft geen mogelijkheden om te 
spreiden“. Als woningbouwvereniging maken we ons wel zorgen over de tolerantie t.o.v de 
allochtonen”. Overigens is uit huisbezoeken gebleken dat ook allochtone gezinnen zich thuis voelen in 
de buurt (Schansen/Dreven). Op dit moment trachten we een activiteitenruimte invulling te geven, 
waarbij het ook uitdrukkelijk de bedoeling is dat allochtonen als vrijwilligers gaan participeren in de 
organisatie en uitvoering van de activiteiten. De activiteiten zullen zich richten op onderlinge 
kennismaking. 
Herstructurering in Leiden en demografische gegevens kunnen de verkleuring van de beide buurten 
versnellen in de komende jaren, hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden met het feit dat 
de mutatiegraad op dit moment niet hoog is. Op dit moment heeft één en ander er wel aanleiding toe 
gegeven om hier geen statushouders meer te plaatsen. 
 
Gemeente Leiderdorp: 
Twee buurten vergen meer zorg op het gebied van sociale cohesie, mede vanwege de aanwezigheid 
van niet-westerse allochtonen. Er worden vanuit het SCWLeiderdorp en de AWL verschillende 
activiteiten georganiseerd ter bevordering van de sociale cohesie in het kader van buurt- en wijkgericht 
werken. Bekend is dat een deel van de sociale netwerken van de doelgroepen zich uitstrekt tot in 
Leiden. Bijvoorbeeld veel Turkse jongeren hebben banden met jeugd in de Kooi. De gemeente 
bespeurt wel dat een aantal activiteiten bepaalde groepen bindt en daarmee tevens anderen automatisch 
uitsluit. Inmiddels worden er pogingen gedaan om bijvoorbeeld via andere vormen van activiteiten 
zoals theater een grotere diversiteit te bewerkstelligen, waardoor bijvoorbeeld ook meisjes meedoen. 
In het kader van de WMO is sociale cohesie een prestatieveld, maar de invulling daarvan verdient nog 
aandacht. “Wellicht dat ook Leiderdorp gebruik kan maken van concepten/programma’s die in het 
kader van deze notitie tot stand komen op regionaal niveau”.  
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6.6 Gemeente Lisse  
Inwoneraantal: 21.878 
Oppervlakte: 16,07 km² 
Wateroppervlakte: 0,36 km²  
Het aantal Niet-westerse allochtonen in Lisse 
bedraagt : 1632 
 

Gemeente Lisse 
Totale bevolking 21.909 
Niet-westerse allochtonen 745 
Westerse allochtonen 1.632 
Turken 32 
Marokkanen 79 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 39 
Surinamers 84 
% NW 3,40 
 
Gemeente: Lisse  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Lisse  
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Lisse 67 100 52 51 64 26 10 2 0 0 372 
 
Gemeente: Lisse  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Lisse.  
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Lisse 65 73 55 71 66 30 7 5 1 0 373 
 
Informatie deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Lisse wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de gemeente 
Lisse naar Mentality-milieus en etniciteit, geen aandachtsgebieden voor etnische cohesie heeft. De 
gemeente telt echter wel twee wijken waar zich een concentratie bevindt van afzijdige burgers. Het 
betreft hier delen van de postcodegebieden 2162 (E) en 2161 (V-T-X-W-P) 

Signalen uit het veld: 
 
Jongerenwerker: 
Verschillende bevolkingsgroepen leven langs elkaar heen in Lisse. Jongeren zoeken meer de 
confrontatie op; dit initiatief komt zowel vanuit allochtone als vanuit autochtone (gabbers) jongeren. 
Deze jongeren komen overigens niet alleen uit Lisse. Het zijn groepen die elkaar kennen van school en 
ze komen dus uit de regio. Op dit moment uit deze confrontatie zich in groepen jongeren die elkaar 
met raps proberen te ‘dissen’; “vrij onschuldig allemaal”. Het zoeken van die confrontatie past ook bij 
pubergedrag en is dus niet zorgwekkend. 
Het jongerenwerk heeft geen echt zicht op allochtone jongeren, ze draaien mee in de maatschappij en 
er is geen specifieke aandacht voor. 
Er was in Lisse wel een groep extreem rechtse jongeren. Deze heeft het jongerenwerk een aantal jaren 
geleden al laten vallen. Alleen 1 op 1 begeleiding zou nog zin hebben, de jongeren zaten diep in de 
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drugs en criminaliteit. Er is besloten daar niet op in te zetten en het over te laten aan de politie. Er is nu 
geen zicht meer op deze groep. 
Er zijn nog wel bekladdingen geweest in het winkelcentrum (white power tekens e.d.). 
 
Er zijn in het verleden activiteiten vanuit het jongerenwerk georganiseerd die hier goed op aansluiten 
zoals Spelen op Straat en een Buurtscan. Beide zijn helaas niet doorgezet (geen subsidie meer van 
gemeente). 
Er moet blijvend aandacht zijn voor intolerantie en zeker initiatieven voor kinderen tot 16 jaar, dan 
zijn ze nog te beïnvloeden”. De invloed van de media is groot en werkt stigmatisering in de hand, je 
moet daar tegengas geven. Het jongerenwerk kan daar een belangrijke rol in spelen, niet zozeer met 
aparte projecten, maar gewoon in hun contact met jongeren dingen bespreken. 
 
Politie Lisse: 
De verhoudingen zijn over het algemeen normaal. Wel zien we een spanningsveld tussen sommige 
jeugdigen (14-25 jaar). Zij zoeken op straat vaak de confrontatie. Dit gebeurt overigens over en weer. 
Een deel van de jongeren houdt er een wat rechtsracistische denkwijze op na, zonder dat zij die op 
enige wijze kunnen onderbouwen. Er zijn geen echte wijken waar spanningen herkenbaar zijn, wel 
gebieden waar genoemde jongeren hangen. Het centrum is een geliefde hangplek voor de jeugd. In het 
weekend en vooral op zaterdag omstreeks 02.00 uur bij sluiting van de Gewoonste Zaak, zijnde een 
horecagelegenheid. Ook de school heeft grote aantrekkingskracht. 
Met name de rechts georiënteerde jeugd heeft onze aandacht gehad. Er is een project uitgevoerd onder 
de naam Veters, ten einde een beter inzicht te krijgen wie die jeugd was, waar men zich ophield en met 
wie men omging. Daarnaast worden de groepen ook op straat opgezocht en aangesproken. Hierbij 
werd/wordt ook op kleding/sieraden gelet en eventueel in beslag genomen als deze een duidelijk 
racistische kenmerk hadden. Ook met horeca en scholen was afgesproken dat hun bezoekers/leerlingen 
aan bepaalde kledingeisen moest voldoen. (geen witte veters/kistjes, opgerolde broekspijp, Lonsdale, 
hakenkruis op tas etc) 
“Onze ervaringen met dit project zijn positief: jongeren zijn uit de anonimiteit gehaald. Spiegelen van 
denkwijzen”. Als de jeugd wat wil past men zich daar op aan. Om de horeca in te kunnen werd dus 
andere kleding aangedaan. Minder uiterlijk vertoon en denkwijze.  
Een negatief gevolg is dat er verplaatsing optreedt naar gebieden waar men minder in beeld komt. Er 
gebeurt meer stiekem.  
De politie heeft een signalerende rol, we spreken jongeren aan en monitoren. Wij hebben het idee dat 
het meer een jeugdprobleem betreft dan echt wijkproblemen. Natuurlijk zijn er in wijken altijd 
personen die er andere denkwijzen op na houden, maar dat ontaart  niet op zodanige wijze dat het 
problemen/spanningen in de wijk oplevert. Die denkwijze bij de jeugd komt over het algemeen niet zo 
maar aanwaaien. Vaak is de voedingsbron toch thuis, waardoor het moeilijk aan te pakken is. Behalve 
de aandacht op scholen, zou ik niet weten hoe de ouders er goed bij betrokken kunnen worden. 
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6.7 Gemeente Noordwijk   
Inwoneraantal: 24.658 
Oppervlakte: 51,86 km² 
Wateroppervlakte: 15,84 km² 
Het aantal Niet-westerse allochtonen in Noordwijk 
bedraagt : 951 
 

Gemeente Noordwijk 
Totale bevolking 24.561 
Niet-westerse allochtonen 951 
Westerse allochtonen 2.242 
Turken 27 
Marokkanen 282 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 59 
Surinamers 71 
% NW 3,87 
 
Gemeente: Noordwijk  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Noordwijk.  
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Noordwijk 108 100 55 85 78 34 25 3 1 0 489 
 
Gemeente: Noordwijk  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Noordwijk  
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Noordwijk 92 92 83 91 54 25 20 4 1 0 462 
 
Informatie deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Noordwijk wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de 
gemeente Noordwijk naar Mentality-milieus en etniciteit, geen aandachtsgebieden voor etnische 
cohesie heeft. De gemeente heeft echter wel twee wijken waar zich een concentratie bevindt van 
afzijdige burgers. Het betreft hier delen van de postcodegebieden 2201 (P-N-C) en 2203 (E).   

Signalen uit het veld: 
 
Gemeente Noordwijk: 
De verhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen is op dit moment rustig. Er zijn geen 
incidenten, geen spanningen, helemaal niks. Er is wel vandalisme en inbraken die worden 
toegeschreven aan Polen uit de gemeente/regio. Bewoners reageren hierop met extra voorzichtigheid, 
betere beveiliging van hun eigendommen.  
Er zijn wel negatieve denkbeelden die onder de oppervlakte zitten bij mensen, die niet naar buiten 
komen. Dat is waarschijnlijk ook iets van alle tijden. 
 
Een aantal jaren geleden (rond 2002; dit was de ook aanleiding voor het D&B project) waren er wel 
uitingen van racisme in de wijken Boerenburg en Calorama, maar ook daar is het nu rustig. 
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Naast het project Multicultureel tussen Duin en Bollen zijn er geen activiteiten / initiatieven bekend bij 
de gemeente op het preventieve terrein. 
 
Er is op dit moment geen verdere behoefte aan projecten ter preventie van spanningen tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. Als er incidenten plaatsvinden misschien wel, maar nu is er geen 
extra aandacht nodig. De gemeente wil wel de activiteiten vanuit het project Multicultureel tussen 
Duin en Bollen doorzetten, omdat je structureel aandacht aan de problematiek moet besteden. 
 
Noordwijkse Woningstichting: 
In Noordwijk is er voor wat betreft de woningstichting één buurt herkenbaar, waar sprake is van een 
zekere concentratie van niet-westerse allochtonen: Boerenburg. Het betreft een complex met 192 
gestapelde woningen uit de zestiger jaren. Het aandeel van Marokkaanse woonconsumenten is er het 
grootst. In deze buurt zijn ook een aantal “wisselwoningen” aangeschaft (voor tijdelijke verhuur) voor 
statushouders, maar de meeste bewoners daarvan zijn inmiddels elders ondergebracht. Er hebben zich 
hier wel etnische spanningen voorgedaan, maar dat is goed opgepakt door de stichting 
Vluchtelingwerk. De woningstichting heeft nog wel een opgave om 13 statushouders te huisvesten.  
 
Voor de woningstichting is de groep van niet-westerse allochtonen nauwelijks in beeld; zij 
participeren ook niet of nauwelijks in de huurdersorganisatie of bewonerscommissies; sowieso is het 
participatieniveau op dit moment, vanwege vertrek van enige bestuursleden, als zwak te bestempelen. 
 
De postcodegebieden 2201 en 2203 worden herkend als gebieden met afzijdige burgers. Binnen het 
postcodegebied 2203 ligt de buurt Boerenburg. Binnen 2201 ligt ook de buurt Calorama, waar 
indertijd een snackbareigenaar werd geterroriseerd. In Calorama heeft de woningstichting vooral 
éénvoudige eengezinswoningen uit de vijftiger jaren in beheer. Een stichting met de naam “Noordwijk 
veilig voor iedereen” werd naar aanleiding van het incident opgericht.  
 
Wat de medewerker van de woningbouwvereniging opmerkelijk vindt is dat er een duidelijke toename 
te bespeuren is voor wat betreft de belangstelling voor de woningen in de Duin –en Bollenstreek, 
mede door het nieuwe woonruimteverdelingssysteem. Dat vertaalt zich echter op dit moment nog niet 
naar een expliciete verhuisstroom, maar zou op de langere termijn kunnen betekenen dat de 
verkleuring (versneld) toe gaat nemen. 
 
Jongerenwerk:       
Onze rol als jongerenwerkers is de controle te houden op straat en jongeren aan te spreken. Ook 
hebben we een voorbeeldfunctie en laten we jongeren nadenken over hun gedrag en leren beseffen wat 
ze uit speken. Er zijn groepen jongeren in Noordwijk die moeite hebben met andere groepen. Dit is 
soms het geval m.b.t. andere culturen maar ook bijvoorbeeld tot skaters en voetballers. 
 
Vanuit ons jongerenwerk is er wel behoefte aan projecten ter preventie van spanningen tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. We hebben momenteel veel jongeren van verschillende culturen in 
ons jongerencentrum. Hier is af en toe best spanning tussen te merken. Het valt ook op dat als de ene 
groep binnen is de andere groep minder snel komt. De momenten dat ze gezamenlijk binnen zijn 
merken we ook dat er best veel mogelijk is. Bij een spel kunnen we jongeren bij elkaar betrekken en in 
gesprekken valt er een hoop te bespreken. Jongeren staan er dus op zekere hoogte voor open en ze zijn 
te benaderen. Het onderwerp zal er niet te dik boven op moeten liggen maar subtiel laten samen 
werken/praten/komen/ e.d. Wil je iets op dit gebied organiseren en jongeren bereiken zal er specifiek 
iets op jongeren gericht moeten zijn waar ze op afkomen. Een doelgroep van 0 tot 100 jaar is te breed.
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6.8 Gemeente Noordwijkerhout   
Inwoneraantal: 15.123  
Oppervlakte: 23,41 km² 
Wateroppervlakte: 11,35 km² 
Het aantal Niet-westerse allochtonen in 
Noordwijkerhout bedraagt : 414 
 

Gemeente Noordwijkerhout 
Totale bevolking 15.123 
Niet-westerse allochtonen 414 
Westerse allochtonen 1.160 
Turken 4 
Marokkanen 48 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 36 
Surinamers 71 
% NW 2,74 
 
Gemeente: Noordwijkerhout  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Noordwijkerhout.  
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Noordwijkerhout 51 61 21 27 30 21 5 2 1 0 219 
 
Gemeente: Noordwijkerhout  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Noordwijkerhout  
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Noordwijkerhout 43 33 25 45 26 13 9 1 0 0 195 
 
Informatie deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Noordwijkerhout wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de 
gemeente Noordwijkerhout naar Mentality-milieus en etniciteit, geen aandachtsgebieden voor etnische 
cohesie heeft. De gemeente heeft echter wel één wijk waarin zich een concentratie bevindt van 
afzijdige burgers. Het betreft hier delen van het postcodegebied 2211 (W-C-E). 
  

Signalen uit het veld: 
 
Woningstichting St. Antonius van Padua: 
Van de in totaal 1850 woningen wordt maar een zeer beperkt aandeel verhuurd aan allochtonen, vaak 
vluchtelingengezinnen. Wat daarbij opvalt is dat men deels de woningtoewijzing benut voor het 
verkrijgen van een woning in de grotere stad zoals Haarlem, Leiden of Den Haag. Vanwege de sociaal 
economische positie van de vluchtelingen komen zij met name in aanmerking voor de Puplex 
woningen die in enkele straten staan en goed betaalbaar zijn. Er zijn in Noordwijkerhout geen signalen 
van concrete spanningen. Wel blijken oudere bewoners moeite te hebben met de komst van 
vluchtelingen. “Soms wordt in bedekte termen onvrede geuit over de plaatsing van allochtonen; we 
bedenken daarbij wel dat eigenlijk achter ieder telefoontje nog 10 klagers zitten”. Vanuit de 
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woningbouwvereniging bestaat er geen bijzonder beleid op het terrein van de versterking van de 
sociale cohesie. Men zou het toejuichen als er vanuit de gemeente (met betrokkenheid van de 
woningstichting) initiatieven zouden komen die de ontmoeting stimuleren, want onbekend maakt 
uiteindelijk ook onbemind. 
 
Vluchtelingenwerk BDN-Noordwijkerhout 
Over het algemeen zijn er in de gemeente Noordwijkerhout weinig spanningen tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen. Wel is er een kleine groep "Lonsdale" jongeren die af en toe problemen geven. 
Melding wordt gemaakt van het bekrassen van auto's en huizen met racistische leuzen. Cliënten van 
Vluchtelingenwerk willen vaak niet met dit soort problemen naar de politie gaan. Het afgelopen jaar 
heb ik weinig meldingen gehad van problemen. Er is hier zeker geen sprake van probleemwijken, het 
is een kleine gemeente. 
 
Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk proberen altijd bij het huisvesten van nieuwe cliënten de buurt bij 
het nieuwe gezin te betrekken en de ervaringen in Noordwijkerhout zijn positief. De meeste mensen 
hebben goed contact met de buurtbewoners. 
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6.9 Gemeente Oegstgeest  
Inwoneraantal: 21.117 
Oppervlakte: 7,75 km² 
Wateroppervlakte: 0,00 km²  
Het aantal Niet-westerse allochtonen in Oegstgeest 
bedraagt : 1279 
 

Gemeente Oegstgeest 
Totale bevolking 21.309 
Niet-westerse allochtonen 1.279 
Westerse allochtonen 2.914 
Turken 49 
Marokkanen 66 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 142 
Surinamers 202 
% NW 6,00 
 
Gemeente: Oegstgeest  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Oegstgeest.  
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Oegstgeest 124 145 84 78 84 48 23 7 3 1 597 
 
Gemeente: Oegstgeest  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Oegstgeest.  
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Oegstgeest 123 148 109 106 104 51 23 10 6 2 682 
 
Informatie deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Oegstgeest wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat op basis 
van de samenstelling van de gemeente Oegstgeest naar Mentality-milieus en etniciteit, de gemeente 
geen aandachtsgebieden voor etnische cohesie heeft. De gemeente heeft ook geen wijken met een 
concentratie van afzijdige burgers.  Er zijn enkele kleine buurten met afzijdige burgers (2343 V en 
2341 X). 
 

Signalen uit het veld: 
 
Woningstichting Buitenlust:  
De meeste toewijzingen van niet-westerse allochtonen vindt plaats via Vluchtelingenwerk. Daarbij 
wordt vaak gebruik gemaakt van de goedkopere sector van het woningbestand. De woningstichting 
tracht daarbij zorg te dragen voor voldoende spreiding afgezien van toewijzing via het reguliere 
systeem. Gebleken is dat de communicatie met deze nieuwe huurders vanwege de taal soms lastig is. 
Er zijn incidenteel wel klachten, maar deze worden goed opgelost. Wel is waarneembaar dat in 
complexen waar veel ouderen wonen, autochtone bewoners moeite hebben met de, op dit moment nog 
geringe, verkleuring van het woningbestand. Zeker daar waar sprake is van activiteiten wijzen 
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bewoners erop dat allochtonen weinig participeren. Voor de toekomst verwacht men dat er meer 
geïnvesteerd kan worden in het realiseren van onderling begrip en onderlinge bekendheid. 
 
 
Wellantcollege Oegstgeest: 
Het Wellantcollege Oegstgeest is een school met een regionale functie. Het is daarom voor deze 
onderwijsinstelling niet mogelijk om specifiek antwoord te geven over de gemeente Oegstgeest of 
andere gemeenten. In het vorige schooljaar heeft het Wellantcollege (28 vestigingen) het project 
"Respect" gedraaid. Dit schooljaar wordt door de organisatie het project “Actief burgerschap en 
Sociale Integratie” opgepakt en uitgevoerd. 
 
Jongerenwerker: 
Oegstgeest is mijns inziens niet een gemeente waar spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen. Ik 
coördineer de brede school in een nieuwbouwwijk van Oegstgeest, daar zijn dergelijke spanningen 
zeker niet aan de orde. 
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6.10 Gemeente Voorschoten   
Inwoneraantal: 22.893 
Oppervlakte: 11,60 km² 
Wateroppervlakte: 0,00 km² 
Het aantal Niet-westerse allochtonen in Voorschoten 
bedraagt : 1494 
 

Gemeente Voorschoten 
Totale bevolking 22.712 
Niet-westerse allochtonen 1.494 
Westerse allochtonen 3.088 
Turken 141 
Marokkanen 226 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 116 
Surinamers 231 
% NW 6,58 
 
Gemeente: Voorschoten  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Voorschoten.  
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Voorschoten 159 146 104 115 114 56 43 4 3 0 744 
 
Gemeente: Voorschoten  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Voorschoten.  
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Voorschoten 156 127 117 131 131 46 30 8 4 0 750 
 
Informatie deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Voorschoten wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de 
gemeente Voorschoten naar Mentality-milieus en etniciteit, geen aandachtsgebieden voor etnische 
cohesie heeft.  De gemeente heeft echter wel één wijk met een concentratie van afzijdige burgers. Het 
betreft hier het postcodegebied 2251 (N-V-X) en enkele buurtjes 2253 Z en 2252 L 
 

Signalen uit het veld. 
 
Jongerenwerker: 
Er zijn weinig signalen van spanningen in de conflictsfeer. “Als ik jongeren hoor spreken over 
buitenlandse jongeren, gaat dat er zeker niet altijd vriendelijk aan toe”. Er wordt vanuit Nederlandse 
jongeren in het algemeen een flinke afstand genomen van buitenlandse jongeren. Dat wordt met name 
in Vlietwijk en in de Nassauwijk door het jongerenwerk ervaren.  
 
Jongeren lijken er vooral een probleem mee te hebben hun eigen beeld te vormen en worden daarbij nu 
erg beïnvloed door de media, waarin een sterk zwart – wit beeld de boventoon voert. Het is dan ook 
logisch dat als je zegt dat ze ook zelf vrienden met een kleurtje hebben, het dan anders ligt; “dat zijn 
vrienden”. Bij signalen van vooroordelen gaat het jongerenwerk in gesprek.  
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In het jongerenwerk werkt het klaarblijkelijk wel zo dat als een bepaalde groep wordt aangesproken, 
andere groepen zich niet thuis voelen en zich zelf uitsluiten. De R&B muziekavond trekt volledig 
ander publiek dan de hard-core-avond. De onderlinge contacten worden daar niet door aangemoedigd. 
Het jongerenwerk probeert die activiteiten te zoeken die voorbij “de kleur” gaan. Dat zijn activiteiten 
die zich niet oriënteren op etniciteit, voorbeelden zijn sport, meiden, video/muziek maken. “Benadruk 
meer de overeenkomsten dan de verschillen”. 
 
Politie Voorschoten: 
Er zijn twee gebieden die wel aandacht verdienen: Noord-Hofland en Vlietwijk. Positief is dat 
bijvoorbeeld kinderen van bijvoorbeeld de VOS school gezamenlijk spelen. Van concrete spanningen 
tussen volwassenen is geen sprake. Het thema behoeft wel aandacht. 
In Noord-Hofland is onlangs een leefbaarheidsonderzoek verricht door Meander en daaruit blijkt de 
jeugdproblematiek van een aanzienlijke omvang. Veel mensen bemoeien zich inmiddels niet meer met 
de situatie en hebben zich teruggetrokken. De Sleutels van Zijl en Vliet en partners (waaronder de 
gemeente) ontwikkelen thans een leefbaarheidsplan in samenwerking met oa. de politie, de gemeente 
en het jeugd- en jongerenwerk, om de leefbaarheid te verbeteren en voor de toekomst veilig te stellen. 
Onderdeel van dat plan is om de wijze waarop bewoners “samen wonen en samen leven” niet van 
bovenaf te reglementeren, maar om de bewonerscommissie te faciliteren in het bewerkstelligen van 
het maken van onderlinge afspraken.  
 
Ook in de wijk Vlietwijk behoeft het thema aandacht. In Vlietwijk zijn er nog stukjes van de wijk 
waar sterke sociale cohesie te herkennen is, zoals de Nieuw Voordorpstraat. Je ziet aan de andere kant 
dat bijvoorbeeld het buurthuis niet meer die rol vervult die ze vroeger had en dat de hechting met de 
buurt minder wordt. Wat opvalt is dat met name de oudere generatie in Vlietwijk zich achtergesteld 
voelt. Aan die groep, die op zich gezagsgetrouw is, zou meer aandacht gegeven moeten worden, dat is 
ook de groep die een sterke invloed heeft op de nieuwere generaties en daarmee op de beeldvorming 
t.a.v. allochtonen. 
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6.11 Gemeente Teylingen    
Inwoneraantal: 34.636 
Oppervlakte: 33,67 km² 
Wateroppervlakte: 4,60 km² 
Het aantal Niet-westerse allochtonen in Teylingen 
bedraagt : 1409 
 

Gemeente Warmond Sassenheim Voorhout 

Totale bevolking 4.901 14.844 14.918 

Niet-westerse allochtonen 137 719 553 

Westerse allochtonen 423 1.097 1.096 
Turken 2 81 29 
Marokkanen 14 164 32 

Nederlandse Antilianen en 
Arubanen 10 43 47 
Surinamers 19 74 124 
% NW 2,80 4,84 3,71 
 
Gemeente: Sassenheim  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd in 2005 in Teylingen.  
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Sassenheim 64 83 54 54 51 33 17 3 0 0 359 
Voorhout 78 55 23 46 34 16 2 3 1 0 258 
Warmond 15 13 13 8 4 7 4 0 1 0 65 
Teylingen 157 151 90 108 89 56 23 6 2 0 682 
 
Gemeente: Sassenheim  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Teylingen.  
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Sassenheim 75 91 49 62 49 21 12 1 0 0 360 
Voorhout 76 52 39 59 45 12 4 7 1 0 295 
Warmond 9 10 13 15 14 5 4 1 1 0 72 
  160 153 101 136 108 38 20 9 2 0 727 
 
Informatie deelrapport Motivaction/Forum 
In het deelrapport van Teylingen wordt door Motivaction/Forum de conclusie getrokken dat de 
gemeente Teylingen naar Mentality-milieus en etniciteit geen aandachtsgebieden voor etnische 
cohesie heeft. De gemeente heeft echter wel twee wijken met concentraties van afzijdige burgers (zie 
bijlage C voor een beschrijving van afzijdige burgers). Het betreft hier de postcodegebieden 2171(M-
X-T) en 2172 (B) en 2361 (C).  
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Signalen uit het veld 
 
De voorzitter van de moskee: 
De voorzitter geeft aan dat in Teylingen eigenlijk niets te merken is van spanningen. Als moskee 
hebben zij goede contacten met de mensen in de buurt, maar ook als gezin merken zij niets. Hij is vrij 
positief over de gemeente.  De Moskee draagt een steentje bij door onder andere de organisatie van 
twee Nederlandse taallessen, die onlangs gestart zijn. De Moskee is onbekend met projecten op het 
gebied van tolerantie. 
 
Jongerenwerk: 
Onder de blanke jongeren bevinden zich veel rechtse voorstanders, vooral is er vaak onvrede over de 
groep Marokkanen in Sassenheim. Dit is vooral het geval bij lonsdale jongeren, maar ook wel bij 
jongeren in het algemeen. De jongeren zijn er echter niet actief mee bezig, dus geen vechtpartijen e.d. 
Er is een groep Marokkanen die het criminele pad op zijn gegaan, maar de jongere Marokkanen tussen 
14 en 16 zijn vriendelijk en mengen zich ook goed op de skatebaan met de skaters. In de postwijk op 
de skatebaan zijn er problemen, maar daar zijn problemen met skaters en een andere groep blanke 
jongens. Hierover worden regels opgesteld samen met de jongeren, maar er zijn geen gerichte 
projecten in uitvoering. Als jongerenwerk hebben zij hier een intermediaire rol tussen de jongeren en 
organisaties. 
 
Woningstichting Vooruitgang: 
De woningstichting herkent binnen haar bezit geen signalen van spanningen tussen 
bevolkingsgroepen. Voor wat betreft de instroom van niet-westerse allochtonen betreft het vooral 
vluchtelingen met een status. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met de stichting Rijnade uit 
Oegstgeest. Voor de woningstichting is er op dit moment geen aanleiding om specifiek beleid tot 
ontwikkeling te brengen t.a.v. allochtonen; het huidige aandeel van de woonconsumenten is nu erg 
gering. 
 



Bijlage 2 “Versterkte banden Holland Rijnland” (april 2007) Stichting Meander 
Verkenning sociale cohesie in Holland Rijnland per gemeente 26 

6.12 Gemeente Zoeterwoude   
Inwoneraantal: 8.505 
Oppervlakte: 21,68 km² 
Wateroppervlakte: 1,07 km² 
Het aantal Niet-westerse allochtonen in 
Zoeterwoude bedraagt : 283 
 
 

Gemeente Zoeterwoude 
Totale bevolking 8.509 
Niet-westerse allochtonen 283 
Westerse allochtonen 482 
Turken 51 
Marokkanen 13 
Nederlandse Antilianen en Arubanen 15 
Surinamers 66 
% NW 3,33 
 
Gemeente: Zoeterwoude  
Niet-westerse allochtone mannen naar leeftijd per regio of gemeente in 2005 in Zuid-Holland.  
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Zoeterwoude 37 28 23 18 23 11 5 1 0 0 146 
 
Gemeente: Zoeterwoude  
Niet-westerse allochtone vrouwen naar leeftijd in 2005 in Zoeterwoude.  
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Zoeterwoude 26 26 20 30 17 15 1 1 1 0 137 
 
Op basis van de samenstelling van de gemeente Zoeterwoude naar Mentality-milieus en etniciteit, kan 
gesteld worden dat de gemeente geen aandachtsgebieden voor etnische cohesie heeft. 
 
De gemeente heeft echter wel één wijk met een concentratie van afzijdige burgers. Het betreft hier het 
postcodegebied 2382 P. 
 
Signalen uit het veld: 
 
Woningbouwvereniging Willibrord: 
Het percentage allochtonen is onbekend bij de corporatie. Er zijn in de loop van de jaren wel een 
aantal vluchtelingengezinnen in Zoeterwoude gehuisvest. Willibrord huisvest 3 personen per jaar. 
Vanuit de woningbouwvereniging is men onbekend met signalen van spanningen tussen 
bevolkingsgroepen. Wel signaleert men dat er gezinnen zijn die, ondanks de goede begeleiding van 
vluchtelingenwerk, aangeven dat zij zich niet thuis voelen in het dorp. “Er zijn weinig 
aanspreekpunten en Zoeterwoude heeft bijvoorbeeld geen gesprekruimte”. Men weet dat bijvoorbeeld 
1 gezin daarom naar Leiden is verhuisd. 
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7. De geïnterviewden:  
 
Woningbouwverenigingen Woningstichting Buitenlust Jacqueline Meijer 
 Woningstichting Vooruitgang Johan van Buren 
 Noordwijkse Woningstichting Dennis Salman 
 Algemene Woningbouwvereniging 

Leiderdorp 
Astrid Roodakker 

 Woningbouwvereniging Willibrord Paola van Leeuwen 
 Woningstichting St. Antonius van 

Padua 
Berteke Langelaan 

Gemeenten Gemeente Noordwijk Margaret Reijerkerk 
 Gemeente Katwijk Marja Douve 
 Gemeente Leiderdorp P. Pols en Marja van 

Bruggen 
   
(Lokaal) welzijnswerk Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp Frederike Magez 
 Leidse Welzijnsorganisatie Juul Paauw 
 Leidse Welzijnsorganisatie Tony van der Haar 
 Leidse Welzijnsorganisatie Ali el Ali 
 St. JJMH Annemieke Stapel 
 St. JJMH Roel Lubbers 
 St. JJMH Melanie v.d. Bom 
 Jongerenwerk Teylingen Norman Kortekaas 
 St. JJMH Tamara Koek 
 Jongerenwerk Noordwijk Mariska v.d. Zande  
 Ouderenwerk Hillegom Bertine Westerhoven  
 St. Vluchtelingenwerk BDN-

Noordwijkerhout 
Angela van der Lans 

Zelforganisaties, Moskeeën  dhr Gartoubi 
 Marokkaanse vereniging Katwijk Hassan Sawri. 
   
Provinciaal Meander Tjabel Nieuwenhuizen 
   
Onderwijs Wellantcollege Sjaak de Ridder 
   
Politie Lisse Henk Breuer 
 Voorschoten Arie Roozenboom 
 Alkemade Frans Vink 
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Naam van het project: Pilot samenwerking 
Marokkaanse Voetbalclub en  hockeyclub  

Website project:   
www.hdmonline.nl 
 

Naam uitvoeringsorganisatie: Voetbal- en 
hockeyclub  
 

Opdrachtgever: 
 

Doelgroep: Alle actoren van de samenleving met als 
dragers de sportverenigingen in de regio Haaglanden.  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Participatie 

Doelen: 
 
Pilot samenwerking tussen de Haags Marokkaanse Voetbalclub Chabab (HMC) en de hockeyclub Haagsche 
Delftsche Mixed (HDM) 
Een sportclub is meer dan de som der leden. Daarom heeft HDM een debat “maatschappelijke betrokkenheid 
van sportverenigingen en hun leden” georganiseerd. Het doel van het debat is meerledig: 
1. Een bijdrage leveren aan de discussie over maatschappelijke betrokkenheid.  
2. Door het geven van concrete voorbeelden een inspiratie voor anderen om ook 
 maatschappelijk georiënteerde activiteiten te ontwikkelen. 
3. Een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenleving door een  
 platform te creëren waar bruggen geslagen kunnen worden tussen verschillende werelden. 
 
Wat is het beoogde resultaat/effect van het project? 
1. Door deze samenwerkingsverbanden kan het uiteindelijke resultaat zijn dat noodlijdende 
 sportverenigingen in Groot Den Haag worden omgevormd tot gezonde maatschappelijk betrokken 
 sportverenigingen. 
2. Begrip voor andere culturen kweken door samen activiteiten te ondernemen. 
3. Fusies worden mogelijk tussen clubs met verschillende achtergronden (qua sport en cultuur). 
4. Landelijke uitstraling ter inspiratie van anderen. 
 
Wat zijn de concrete activiteiten van het project? 
Het organiseren van debatten/workshops (10 maart 2005, 4 november 2005 en 28 maart 2006) om bestuurders 
van verschillende sportverenigingen bij elkaar te brengen zodat daar samenwerkingsverbanden uit kunnen 
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Naam van het project: Pilot samenwerking 
Marokkaanse Voetbalclub en  hockeyclub  

Website project:   
www.hdmonline.nl 
 

ontstaan. Een voorbeeld van deze samenwerking is die tussen HDM en HMC.  
 
Methodiek:  
Het organiseren van bijeenkomsten waarbij bestuurders van verschillende verenigingen direct met elkaar in 
contact komen en “hot items” (zoals vrijwilligersproblematiek, kader en financiën) met elkaar kunnen 
bespreken. Met als uiteindelijk doel: hoe organiseer ik mijn sportvereniging zo dat ik een gezonde club 
heb/krijg? Doordat clubs beter gaan functioneren, ontstaat er ook tijd voor maatschappelijke betrokkenheid. De 
praktische uitvoering van dit principe ziet u terug in de samenwerking tussen HDM en HMC op dit terrein. 
Sport is het organische integratiemiddel bij uitstek en brengt de verschillende culturen en werelden bij elkaar. 
 
Wat behelst deze samenwerking: 
- samen activiteiten ontplooien (samen schilderen, bejaarden helpen). 
- “witte” jeugd en Marokkaanse jeugd samen brengen in een positieve omgeving. 
- HDM leert van de gastvrijheid van de Marokkaanse cultuur en wordt geïnspireerd in  
 maatschappelijke betrokkenheid; HMC leert van HDM dat je door je maatschappelijk  
 betrokken op te stellen meer voor elkaar krijgt (sporttassen, sponsorcontacten). 
- uiteindelijk brengen wij elkaar begrip bij voor de andere cultuur. 
- bestuursadviseurschap HDM bij HMC (aanzet nieuw meerjaren beleid, commissie 
 normen en waarden, commissie PR & communicatie) 
- jeugdafdeling opgericht met lobbysteun HDM. 
- uitdragen nieuw HMC beleid, contacten met Gemeente, KNVB, Fonds 1818 en andere instanties 
 (bezoeken wethouders, burgemeester, bestuursleden). 
- gezamenlijk positief mediabeleid. Artikelen in Volkskrant, Trouw, Telegraaf, Prem-time,  
 Haagse Voetbalkrant etc. 
- de gigantisch positieve spin off is voor beide partijen reden hiermee door te gaan.  
 
Bijdrage project aan sociale samenhang: 
 
Evaluatieresultaten:  
 
Bijzonderheden: 
Het spreiden van het surplus aan kennis bij de grote sterke Haagse verenigingen naar verenigingen met veel 
minder knowhow laat zien dat leden van de club maatschappelijk betrokken zijn. Clubs kunnen elkaar helpen. 
“Gezonde” sportclubs helpen clubs met maatschappelijke problemen. 
Het werkt nu eenmaal niet zo dat we als eilandjes kunnen blijven bestaan, terwijl alles om ons heen afbrokkelt. 
Vroeg of laat kom je dan zelf ook aan de beurt. Door dit project draaien we dit principe om en nemen de 
touwtjes zelf in handen. 
Sociaal beleid is erop gericht diverse groepen goed met elkaar te laten samenleven. Sport is het integratiemiddel 
bij uitstek. 
 
Voorbeelden hiervan 
Kennismaking: 
- jeugd van beide verenigingen worden gestimuleerd met elkaar te sporten. 
- oudere jeugd van HMC doet (als tegenprestatie) vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis. 
Verantwoordelijkheid: 
- jeugd van twee verschillende bevolkingsgroepen wordt gewezen op maatschappelijke 
 verantwoordelijkheden en ook gestimuleerd dit met activiteiten in te vullen. 
Anti discriminatie: 
- beide bevolkingsgroepen leren elkaar te waarderen door samen te werken, activiteiten te ondernemen 
 en te organiseren. 
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Naam van het project: Gidsen met jongeren  
Website project:   
www.stjjmh.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: STJJMH  
Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland 

Opdrachtgever: 
 

Doelgroep: Jeugd  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 

Doelen:  
De doelen die hierbij worden nagestreefd zijn: 
• Jongeren inzicht geven in hun eigen leven (handelen, verwarring, problemen) waardoor het een en 
 ander door henzelf is te herstellen. 
• Het voorkomen van (verdere) problemen die ontplooiing en ontwikkeling in de weg staan. 
• Jongeren zo nodig stimuleren en doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties. 
Dit alles resulteert in: 
• Koppels tussen mentoren en jongeren gerealiseerd.  
• Er zal een vertrouwensband tussen de mentor en een individuele jongere ontstaan. De mentor geeft 
 volle aandacht waardoor verwarring en problemen kunnen worden verminderd of opgelost. Een 
 optimale ontplooiing en ontwikkeling van jongeren kan plaatsvinden. 
 
Concreet betekent dit: 
• Jongeren hebben zelfstandig een bewuste keuze gemaakt voor o.a. een zinvolle dagbesteding (school, 
 werk). 
• Jongeren nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. 
• Jongeren gebruiken minder alcohol en/of drugs. 
• Jongeren vertonen minder crimineel/vandalistisch gedrag. 
• Jongeren spijbelen minder, er is minder schooluitval. 
• Zonodig zullen jongeren gestimuleerd en doorverwezen worden naar hulpverleningsinstanties. 
• Activiteiten van de diverse samenwerkingspartners zullen afgestemd worden, zodat, binnen dit project, 
 een sluitende aanpak tussen preventie en hulpverlening ontstaat  
 
Methodiek: 
De behoefte aan eigentijdse en zinvolle manieren van vrijetijdsbesteding van jongeren is nog altijd actueel. 
Zowel vanuit het oogpunt van jeugdigen zelf als vanuit de toenemende overlast van rondhangende jongeren. 
Naar aanleiding van het toenemend aantal losse groepen jongeren dat op diverse ontmoetingsplekken 
(schoolpleinen, bushokjes, speeltuintjes) voor overlast zorgt is een project ontwikkeld, waarmee overlast kan 
worden tegengegaan. Uitgangspunt: door middel van communicatie en participatie van jeugdigen zelf, een 
samen met en op hen afgestemd, activiteitenaanbod.  
Dit gebeurt door de inzet van een ambulant jongerenwerker, die door het in contact treden met jongeren een 
goede analyse van de groep jongeren en de situatie maakt. Op basis van deze analyse wordt een integrale 
aanpak in gang gezet waarbij alle leefgebieden van de jongeren worden betrokken, waaronder vrije tijd, werk, 
school en leefomgeving.  
Door middel van intensieve begeleiding door het ambulant jongerenwerk worden individuele jongeren geholpen 
om hun leven weer inzichtelijk te krijgen. Hierbij kunnen problemen aan de orde komen die veelal niet groot 
genoeg zijn om tot doorverwijzing naar bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening over te gaan. Het gaat echter om 
problemen die wel tot verwarring kunnen leiden en daardoor een optimale ontplooiing en ontwikkeling van de 
jeugdige in de weg staan.  
 
Bijdrage project aan sociale samenhang: 
 
Evaluatieresultaten: 
 
Bijzonderheden: 
 
 
 

Naam van het project: Communicatie tussen 
Oud & Jong  

Website project:   
www.stjjmh.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: ST. JJMH  
Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland 

Opdrachtgever: 
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Naam van het project: Communicatie tussen 
Oud & Jong  

Website project:   
www.stjjmh.nl 

Doelgroep: Volwassenen 
Jeugd  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 

Doelen: 
Doel van het project:  
• De communicatie tussen jongeren en ouderen verbeteren, zodat meer begrip en inzicht gaat ontstaan in 
 elkaars leefwereld, cultuur en achtergrond.  
• De maatschappelijke participatie van jongeren stimuleren door middel van vrijwilligerswerk in 
 samenwerking met senioren.  
 
Methodiek:  
Door middel van laagdrempelige activiteiten, georganiseerd door ouderen en jongeren, worden ouderen en 
jongeren gestimuleerd om elkaar te ontmoeten, met elkaar te communiceren, elkaar te leren kennen, elkaar te 
respecteren. In elke gemeente waar het project wordt uitgevoerd, wordt een werkgroep Oud & Jong 
samengesteld, bestaande uit ouderen en jongeren. De leden van de werkgroep worden geworven onder 
vertegenwoordigers, medewerkers en leden van instellingen zoals het ouderenwerk, welzijnswerk, 
jongerensociëteiten, kerken, scholen en dergelijke. Op deze manier wordt getracht een netwerk en 
samenwerking te stimuleren tussen ouderen- en jongereninstellingen, hetgeen uiteindelijk de kans op inbedding 
van het thema "Oud & Jong" in bestaand beleid vergroot. Tevens wordt op deze manier gewerkt aan een zo 
groot dan wel breed mogelijk bereik van de doelgroepen en daarmee een zo groot mogelijke deelname aan de 
activiteiten. De werkgroep bedenkt en organiseert diverse activiteiten voor ouderen én jongeren samen. Met 
behulp van deze activiteiten wordt getracht ontmoeting en communicatie tussen ouderen en jongeren te 
bevorderen. Op deze wijze komen beide doelgroepen meer over elkaar te weten, en kunnen eventuele 
vooroordelen getest worden op hun waarheidsgehalte.  
 
Bijdrage project aan sociale samenhang: 
 
Evaluatieresultaten:  
 
Bijzonderheden: 
Het project "Communicatie tussen ouderen en jongeren verbeteren" is gericht op het stimuleren van onderlinge 
betrokkenheid tussen jongeren en ouderen, vormt een brug tussen beide groepen en kan leiden tot het vergroten 
van wederzijds begrip en onderling respect voor levenswijzen en visies. Dit geldt extra door de toenemende 
diversiteit van inwoners in de regio.  
Interactie en uitwisseling houden ouderen op de hoogte van ontwikkelingen en, anderzijds, ontwikkelt en 
vergroot het een historisch besef bij jongeren. Dit gaat niet vanzelfsprekend en moet worden gestimuleerd.  
 
 
 

Naam van het project: Mijlpalen en jaarringen 
in gouda en omgeving  

Website project:  
 

Naam uitvoeringsorganisatie: Kunstgebouw  
 

Opdrachtgever: gemeente Gouda  
 

Doelgroep: Jeugd 
Ouderen  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 
Cultuur 

Doelen:  
Heden en verleden uit de persoonlijke omgeving van leerlingen en senioren zichtbaar en tastbaar maken voor 
elkaar door senioren en leerlingen door middel van fotografie met elkaar in contact brengen om zo van elkaar te 
leren. 
 
Methodiek:  
In mijlpalen en jaarringen bekijken de deelnemers, leerlingen van groep 8 en senioren, hun wijk op een 
persoonlijke manier en wisselen hun ervaringen en hun beleving over de wijk uit.  
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Naam van het project: spiegelbeeld  
Website project:   
www.mobiliteitinmuziek.nl/-
kunsteducatie/spiegelbeeld/spiegelbeeld.htm 

Naam uitvoeringsorganisatie: Kunstgebouw en 
SPPAR  
 

Opdrachtgever: provincie Zuid/Holland en fonds 
1818  
 

Doelgroep: Jeugd  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Cultuur 

Doelen:  
Aan de hand van de onderstaande onderwerpen ervaren leerlingen hun eigen gewoonten, gebruiken en rituelen 
en die van anderen. Zij ontdekken de overeenkomsten en tonen respect voor verschillen. De volgende 
onderwerpen worden in de lessen gevolgd: eten en slapen, levensfases(geboorte,huwelijk), geloof en bijgeloof 
en geluk en ongeluk.  
 
Methodiek:  
Het project begint met een theatervoorstelling en vervolgens gaan de scholen aan de slag met het ontwikkelde 
lesboek.  
 
Bijzonderheden: 
Op een creatieve manier worden verschillende onderwerpen behandeld en kinderen krijgen inzicht in elkaar.  
 
 
 

Naam van het project: Sociaal Mentoraat  
Website project:   
www.lwo.nl/index.pl?Sociaal_Mentoraat 

Naam uitvoeringsorganisatie: Onderwijs of lokale 
welzijnsorganisaties  
 

Opdrachtgever: Onderwijsinstelling, provincie of 
gemeente  
 

Doelgroep: Jeugd  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 

Doelen:  
Gemeenten streven naar het bevorderen van de maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren. Jongeren 
hebben niet alleen werk en een inkomen nodig om zich staande te kunnen houden, ze moeten ook in staat zijn 
goede contacten op te bouwen en te onderhouden.  
De gemeenten hebben jongeren nodig die deel uit maken van goed functionerende sociale netwerken. Deze 
moderne vorm van zelfredzaamheid vraagt om nieuwe competenties. Mensen in een sociaal isolement worden 
verder buitengesloten omdat ze niet meer kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen die aan hun sociaal 
functioneren worden gesteld.  
 
Methodiek:  
In sociaal mentoraat projecten worden kwetsbare jongeren gekoppeld aan vrijwilligers.  
De projectcoördinator werft al dan niet outreachend deelnemers voor het project, informeert hen in een 
intakegesprek over de doelstelling en de regels van het project en vraagt hen naar hun motivatie en wensen.  
Op basis van de gegevens uit het intakegesprek vindt een match plaats. De projectcoördinator nodigt de 
deelnemers uit die gekoppeld kunnen worden voor een kennismakingsgesprek.  
In dit kennismakingsgesprek geven de deelnemers aan of ze gekoppeld willen worden en wat ze van elkaar 
verwachten. Indien een koppeling tot stand komt, wordt een eerste afspraak gemaakt.  
De projectcoördinator volgt de koppels en begeleidt hen middels intervisie, groepsbijeenkomsten en 
evaluatiegesprekken.  
 
Evaluatieresultaten:  
Sociaal mentoraat projecten haken aan bij Civil Society van de WMO door vrijwilligers in te zetten bij het 
ondersteunen van kwetsbare burgers. Het koppelen van sterke burgers aan kwetsbare burgers om samen te 
werken aan de sociale cohesie in de buurt, kan verder uitgewerkt worden ten gunste van de uitvoering van de 
WMO.  
Daarnaast is gebleken dat inburgeraars de behoefte hebben om met Nederlanders de Nederlandse taal te oefenen 
in alledaagse praktijksituaties. De inzet van vrijwilligers en de koppeling van vrijwilligers aan verplichte 
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Naam van het project: Sociaal Mentoraat  
Website project:   
www.lwo.nl/index.pl?Sociaal_Mentoraat 

inburgeraars zou onder de aandacht gebracht kunnen worden van aanbieders van inburgeringsprogramma's.  
 
Bijzonderheden: 
Hangjongeren, ex-gedetineerden, allochtone tienermeisjes, mensen met een psychische handicap; voor allerlei 
groepen bestaan tegenwoordig mentorprojecten. Maatschappelijk geslaagde mensen ontfermen zich een tijdje 
over iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. Ze openen vensters, geven advies, helpen mensen 
zichzelf te helpen. Maar wat zou het mooi zijn als de 500-duizend kansarmste inwoners van Nederland elk een 
mentor kregen die hem of haar in contact brengt met de wereld van werk en onderwijs. Dat vergt een serieus 
plan, dat er nu nog niet ligt. Maar de suggestie van Godfried Engbersen om meer 'bruggen te bouwen' spreekt 
het panel van de :"sociale agenda" van de Volkskrant zeer aan. 
 
 
 

Naam van het project: Maatschappelijke 
stages  

Website project:   
www.stmeander.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Meander 
 

Opdrachtgever:  
 

Doelgroep: Leerlingen voortgezet onderwijs, scholen, 
vrijwilligersorganisaties, steunpunten vrijwilligers-
werk.  
 

Relatie Ras-prestatieveld:  

Doelen:  
Leerlingen te laten ervaren wat de betekenis is van vrijwilligerswerk voor de samenleving. 
Leerlingen voorbereiden op volwaardige deelname aan de samenleving en inhoud geven aan het begrip 
burgerschap.  
Het biedt vrijwilligersorganisaties kansen om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken voor jongeren en met 
scholen, in een duurzame samenwerking, jongeren te laten kennismaken met vrijwilligerswerk. Een 
maatschappelijke stage legt een verband tussen school en de samenleving. 
  
 
Methodiek:  
Een maatschappelijke stage kunnen we omschrijven als een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij 
leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van die 
samenleving. 
Op dit moment wordt op verschillende scholen in diverse gemeenten ervaring opgedaan met het opzetten van 
een maatschappelijke stage. Scholen formuleren doelen, denken na over de plaats die een stage binnen het 
onderwijs kan innemen en over de wijze van begeleiding en beoordeling. Sommige scholen beginnen klein en 
laten een enkele klas een kortdurende vrijwillige taak uitvoeren bij een maatschappelijke organisatie in de 
buurt. Andere scholen bieden verspreid over het schooljaar binnen- en buitenschoolse activiteiten aan of laten 
leerlingen zelf op zoek gaan naar vrijwilligerswerk.  
Hoe een school de stage ook invult, in alle gevallen werken scholen en ondersteunende lokale vrijwilligers-
organisaties met elkaar samen om de stage voor te bereiden en de uitvoering mogelijk te maken.  
Net als voor scholen is de maatschappelijke stage voor vrijwilligersorganisaties een nieuwe ontwikkeling en 
uitdaging. Het biedt hen kansen om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken voor jongeren en met scholen in 
een duurzame samenwerking een breed vormingsaanbod voor leerlingen op te zetten. 
  
 
Evaluatieresultaten:  
• Betrokkenheid van de docenten op school bij de maatschappelijke stages is van belang.  
• In Gouda zijn goede ervaringen opgedaan in de samenwerking tussen 1 school en 1 instelling.  
 1 klas volgt dan een stage bij 1 instelling. Je kunt gaan werken met een draaiboek. Door het contact 
 tussen de begeleider van de school en de instelling kan er bij problemen snel worden bijgestuurd. 
• Het takenpakket voor de leerling moet concreet zijn.  
• Organisaties die een grote groep leerlingen ontvangen, dienen uren vrij te maken voor de begeleiding 
 van de leerlingen. 
• De scholen dienen hun leerlingen, (eventueel in samenwerking met de instellingen) goed voor te 
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Naam van het project: Maatschappelijke 
stages  

Website project:   
www.stmeander.nl 

 bereiden op de maatschappelijke stage.  
• Door het afsluiten van een contract tussen een school en een instelling verbind je je aan elkaar.  
 Door de  samenwerking formeel te bevestigen, kun je elkaar aanspreken op de aangegane 
 verantwoordelijkheden. 
  
 
 
 

Naam van het project: Vriendschapsscholen  
Website project:   
www.vriendschapscholen.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Gemeente Rotterdam, 
afdeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving.  
 

Opdrachtgever:  
 

Doelgroep: 
Jeugd 
Allochtone jeugd 
Autochtone jeugd 
Basisonderwijs  
 

Relatie Ras-prestatieveld:  

Doelen:  
Segregatie op scholen tegengaan.  
 
Methodiek: 
Scholen gaan een vriendschapsband met elkaar aan en maken onderling afspraken over hoe hier invulling aan 
gegeven kan worden. Ze hebben regelmatig contact en organiseren gezamenlijk activiteiten. Te denken valt aan 
een briefuitwisseling tussen de scholen en een gezamenlijke sportdag.  
 
Bijzonderheden:  
Idee van vriendschapsbanden kan ook uitgewerkt worden voor bijvoorbeeld sportverengingen.  
 
 
 

Naam van het project: Inbeeld......  
Website project:   
www.stmeander.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Meander  
 

Opdrachtgever:   
 

Doelgroep:  
Allochtonen 
Autochtonen 
Volwassenen 
Bewoners in kleinschalige gebieden (buurten, 
complexen)  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Participatie 

Doelen:  
Doel van het project is dat mensen zelf hun eigen (genuanceerde) beelden realiseren van hun netwerken, sociale 
contacten, de bedreigingen en de min- en pluspunten van de buurt of gemeenschap, op de terreinen van b.v. 
veiligheid, wonen en leefomgeving door middel van het inzetten van de methode ”.......In beeld”  
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden van buurtbewoners zelf.  
 
Methodiek:  
Op basis van het beeld van de buurt of de wijk kan op basis van onder andere de gedeelde belangen en 
verlangens een eigen(tijds) "verbeterplan" opgesteld worden. De verschillende informatie die verzameld is via 
fotoreportages, enquête– en/of vragenlijsten, wijkwandelingen of schouwen, interviews onder bewoners en 
professionals vormen daarbij de basis.  
Door de betrokkenheid van bewoners en de verscheidenheid aan gebruik van informatiemateriaal onderscheidt 
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de aanpak van "…. In beeld" zich van de traditionele kwantitatieve aanpak.  
Met de informatieverzameling van signalen door buurtbewoners kunnen ook gezamenlijke ambities en 
veranderingen of verbeteringen worden afgesproken. Bij dit verbeteringsproces speelt de gemeente een 
belangrijke rol, maar ook de maatschappelijke organisaties, de ondernemers én last but not least de 
wijkbewoners. Via “…in beeld” valt op te maken wat bij buurtbewoners zwaar weegt en hoe buurtbewoners 
hun buurt beleven. Bovendien begint de toekomst van een buurt niet morgen maar vandaag, wat zoveel wil 
zeggen als dat de zorg voor vandaag het begin is van het nadenken over dorpsontwikkelingen in de toekomst. 
De leefbaarheid van buurten is met andere woorden de basis voor (toekomstige) ontwikkelingen op fysiek, 
sociaal en economisch terrein. 
 
Het project kent verschillende fasen: 
1.  Bestaand beleidsmateriaal en cijfers en monitoren samenvatten en creëren van eigen beelden met foto 
 en videobeelden op thama's als contacten, veiligheid, min- en pluspunten wonen; resultaten tonen op 
 internet/website 
2.  Groepsgesprekken organiseren met diepte-interviews 
3.  Schriftelijke vragenlijst afnemen onder de bewoners, beschikbaar stellen op website 
4.  Sleutelfiguren benaderen omtrent signaleringen  
5.  Inventarisatie van eigen initiatieven van burgers. 
6.  Presentatie van bevindingen en organisatie van een wijkdag. 
7.  Nadere analyse en opstellen verbeterplan, overleggen met faciliterende partners (overheid, corporaties) 
8.  Aanbieding verbeterplan inclusief voorstellen omtrent zelfwerkzaamheid  
 
 
 

Naam van het project: Jong voor oud  
Website project:   
www.stmeander.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Meander  
 

Opdrachtgever:   
 

Doelgroep: Jeugd 
Ouderen  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Zorg en welzijn 

Doelen:  
Het doel van deze participatievorm is gericht op het leren van praktische- en socale vaardigheden en het leren 
omgaan met eigen weerstanden. 
Het is belangrijk dat jeugd meedoet en dat jongeren de mogelijkheid geboden wordt om midden in de 
samenleving (te leren) te staan. Meedoen vergroot het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. 
Meedoen realiseert ook het ervaren van 'iets voor niets' doen.  
 
Methodiek:  
Naast de ontwikkeling van (verplichte) maatschappelijke stages in het onderwijs wil Meander de mogelijkheid 
ontwikkelen/verkennen om jongeren uit te dagen om maatschappelijke taken op het terrein van de informele 
zorg in de eigen sociale context/omgeving uit te voeren. Het gaat dan om taken bij o.a. zorginstellingen en 
woningbouwverenigingen op buurt en/of gemeenschapsniveau.  
Samen met de plaatselijke verenigingen en middenstand zal de opbouw van een vouchersysteem ontwikkeld 
worden, zodat b.v. jeugd korting ontvangt op een CD of een lidmaatschap van de plaatselijke voetbalvereniging. 
Er moeten zowel uitdagingen beschikbaar komen voor individuele jongeren als klussen voor groepen jeugd. De 
maatschappelijke taken kunnen worden ingebracht door individuele ouderen of mantelzorgers maar ook door de 
woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen, niet alleen voor het bieden van directe zorg maar ook voor taken zoals 
tuinonderhoud, schilderen, dierenverblijf enz. Inzicht in vraag en aanbod kan gereguleerd worden via 
bijvoorbeeld een website. 
Natuurlijk zal de inzet van jongeren ook gevolgen hebben voor het imago van jeugd en dit positief beinvloeden.  
 
 
 

Naam van het project: Is het nog leuk bij u op 
school  

Website project:   
www.stmeander.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Meander  
 

Opdrachtgever:  
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Naam van het project: Is het nog leuk bij u op 
school  

Website project:   
www.stmeander.nl 

Doelgroep: Onderwijsinstellingen, leiding, 
leerkrachten van betrokken onderwijsinstelling. 
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 

Doelen:  
Tegengaan van voortijdig schoolverlaten 
Het realiseren van een aangenaam leerklimaat  
 
Methodiek:  
Door middel van een quickscan worden door staf en schoolleiding de gemeenschappelijke knelpunten 
geïnventariseerd. Op basis van de quickscan worden verbeteracties geprogrammeerd. Aanbod van Meander in 
deze kan onder andere zijn: 
- Voorlichting aan docenten over achtergronden van allochtone leerlingen en het bieden van 
 handelingsperspectieven 
- Training Interculturele communicatie, met de inzet van acteurs 
- Het ontwikkelen van mentoring door oudere medestudenten of b.v. mentoren uit het bedrijfsleven (zie 
 beschrijving mentorproject onderwijs) 
- Opzetten van een leerlingenraad als onderdeel van leerlingenparticipatie 
- Empowermenttraining (zie omschrijving empowermenttraining allochtone jongeren) 
- “Wij zijn de school”, een schoolscan door leerlingen met gebruikmaking van het creëren van eigen 
 beelden van min –en pluspunten van school met gebruikmaking van video, film en muziek (zie 
 omschrijving “wij zijn de school”)  
 
 
 

Naam van het project: Meedoen door 
ouderparticipatie  

Website project:   
www.stmeander.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Meander  
 

Opdrachtgever:   
 

Doelgroep: Allochtonen  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 

Doelen:  
Een algemeen voorlichtingsprogramma ontwikkelen en uitvoeren zodat ouders beter geïnformeerd zijn over 
opvoeding van puberkinderen en eventueel doorverwezen kunnen worden.  
 
Methodiek:  
Ouderparticipatie, betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kinderen, is een belangrijke uitingsvorm 
van maatschappelijke betrokkenheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat ouderparticipatie een positief effect heeft 
op de leerprestaties van kinderen. Het mes van de ouderparticipatie snijdt dus aan twee kanten, zoniet aan drie 
want niet alleen kinderen en ouders hebben belang bij deze vorm van betrokkenheid, ook de school kan er zijn 
voordeel meedoen. Want zowel het voortgezet onderwijs als de allochtone groepen geven regelmatig te kennen 
dat de relatie ouder-school niet naar voldoening verloopt. Hoewel beide partijen de knelpunten erkennen lukt 
het nauwelijks om ouderparticipatie gezamenlijk vorm te geven. 
In de provincie Noord Holland is met succes een voorlichtingsprogramma ‘Ouderparticipatie, 
ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning’ uitgevoerd. Dit programma is opgezet in samenwerking met 
migrantenorganisaties. Door middel van een train-de-trainers programma zijn grote groepen ouders bereikt. 
Meander wil een soortgelijk programma opzetten voor allochtone ouders met puberkinderen die op deze wijze 
geïnformeerd en eventueel doorverwezen kunnen worden.  
 
 
 
 

Naam van het project: Mentorproject  
Website project:   
www.stmeander.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Meander  
 

Opdrachtgever: Onderwijsinstellingen  
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Naam van het project: Mentorproject  
Website project:   
www.stmeander.nl 

Doelgroep: Allochtone jeugd 
Autochtone jeugd  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 

Doelen:  
Doelen  
-Schoolprestaties verbeteren  
-Motivatie verhogen  
-Schooluitval verminderen  
-Zelfvertrouwen vergroten  
 
Methodiek:  
Preventie en vroegtijdige interventie zijn van groot belang bij het vermijden van voortijdige schoolverlating. 
Mentoring blijkt één van de initiatieven te zijn die voor risicoleerlingen succesvolle resultaten heeft geboekt. In 
samenwerking met scholen, gemeenten en andere instellingen introduceert Meander mentorenprojecten op 
scholen en stimuleert betrokken instellingen mentorprojecten op te zetten.  
Het mentorproject biedt (allochtone) leerlingen die weinig of geen steun van thuis kunnen krijgen, extra 
(sociaal-emotionele) begeleiding met betrekking tot school. Op basis van vrijwilligheid en betrokkenheid biedt 
het mentorproject aan mentoren/ coaches de kans, hun ervaringen en kennis in te zetten voor leerlingen die dat 
nodig hebben, door de eigen capaciteiten van de leerling te activeren, voor betere schoolprestaties  en 
versterking van de motivatie en het zelfvertrouwen. 
Er kunnen verschillende variaties opgebouwd worden met betrekking tot de wijze van rekrutering van 
mentoren/coaches. Er kan een beroep gedaan worden op mede(oudere) leerlingen of de mentoren/coaches 
kunnen bijvoorbeeld gerekruteerd worden vanuit het bedrijfsleven.  
 
Bijzonderheden:  
Doelgroepen  
-  Leerlingen met risico voor voortijdige schoolverlating  
-  VMBO leerlingen die overgaan naar MBO  
-  MBO leerlingen  
 
 
 

Naam van het project: Leids Zakgeldproject  
Website project:   
www.leids-zakgeldproject.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Leidse 
Welzijnsorganisatie  
 

Opdrachtgever: Gemeente Leiden, 
woningbouwcorporaties  
 

Doelgroep: Allochtonen 
Jeugd  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 

Doelen:  
Het doel van het zakgeldproject is om kwetsbare, schoolgaande jongeren in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar de 
mogelijkheid te bieden om buiten schooltijd iets bij te verdienen en hen kennis te laten maken met het 
arbeidsproces waardoor deze jongeren zelfvertrouwen opbouwen en sociaalvaardig worden.  
Bij deze zakgeldbaantjes wordt getracht jongeren te leren medeverantwoordelijkheid te nemen en te dragen 
voor hun leefomgeving, met als doel een positievere kijk op hun dagelijkse omgeving krijgen. Ook kunnen 
buurtgenoten een positievere kijk op de jongeren ontwikkelen.  
 
Methodiek:  
Het zakgeldproject is een vorm van "leefwereld gericht werken". De uitdaging voor het jongerenwerk zit met 
name in de combinatie van rekening houden met de behoeften van jongeren te behoren tot een eigen (sub) 
cultuur, zich te ontplooien en zelfstandig te worden, en anderzijds de onderdrukkende elementen van deze 
(sub)culturen te onderkennen. Op basis van deze uitgangspunten zal het jongerenwerk/zakgeldproject een 
verbinding kunnen leggen met de eisen die de maatschappij aan de jongeren stelt. In de praktijk komt die 
integratie tot stand door enerzijds de drempel te verlagen naar de instanties en de banenmarkt en anderzijds 
steun te bieden bij de behoefte aan ontplooiing, zelfstandigheid en ontwikkelen van een eigen identiteit. 
Jongeren van 13 t/m 17 jaar kunnen deelnemen aan het zakgeldproject. Een belangrijke voorwaarde is dat de 
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Naam van het project: Leids Zakgeldproject  
Website project:   
www.leids-zakgeldproject.nl 

jongere op school moet zitten en blijven (tenzij o.a. met het Bureau Leerplicht anders wordt overééngekomen).  
Na een intakegesprek kunnen jongeren in principe bemiddeld worden naar een zakgeldbaan. De jongeren 
ontvangen van de zakgeldbaangever werkbegeleiding en vanuit het project (maatschappelijke) individuele 
begeleiding en coaching. Hierbij wordt getracht om gezamenlijk met school, thuis en eventuele andere partners 
(het pedagogisch netwerk) een bijdrage te leveren aan de vergroting van de zelfstandigheid van de jongere.  
Werving jongeren:  
De medewerkers van het zakgeldproject werven de jongeren door contacten te leggen met sleutelfiguren, het 
onderhouden van een stedelijk- en wijknetwerk en door een outreachende werkwijze toe te passen waarbij 
contacten gelegd worden met jongeren op de vindplaatsen, zoals snackbars, buurthuizen en hangplekken.  
Spreekuur:  
Het zakgeldproject houdt op 3 middagen per week spreekuur van 15.00 tot 17.00 uur, in combinatie met het 
Jongeren Informatie Punt. Tijdens deze spreekuren kunnen jongeren langskomen of bellen voor informatie en 
vragen over het zakgeldproject, maar ook over werk en bijbaantjes in het algemeen.  
Het zakgeldproject biedt meer dan alleen baantjes; namelijk zelfvertrouwen en steun in het streven naar 
zelfstandig worden. Juist door het open karakter van het zakgeldproject lopen jongeren makkelijk binnen voor 
een praatje. Al pratend informeert de medewerker hoe het gaat op school en in de vrije tijd.  
Hulp die geboden wordt is praktisch: hoe kom ik aan een stage, hoe kom ik aan een bijbaantje, wat voor 
vaardigheden moet ik daarvoor hebben. In voorkomende gevallen verwijst de zakgeldmedewerker de jongere 
door naar andere instanties en jeugdvoorzieningen.  
 
 
 

Naam van het project: Leven uit een koffer  
Website project:   
www.cmo-stimulans.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Cultuuraanjager i.s.m 
Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland en 
CMO-Stimulans  
 

Opdrachtgever:  
 

Doelgroep: Allochtonen 
Autochtonen  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Participatie 
Cultuur 

Doelen:  
Aan de hand van het thema ”leven uit een koffer” worden diverse culturele activiteiten gecombineerd met 
welzijnsactiviteiten. Er zullen bruggen geslagen worden tussen de diverse cultuuruitingen, zoals muziek, 
theater, kunst en literatuur. 
Het versterken van cultureel bewustzijn van burgers, vergroten van bekendheid cultureel aanbod bij burgers.  
 
Methodiek:  
Een karavaan van culturele projecten en activiteiten, die in iedere gemeente steeds op een ander moment 
worden uitgevoerd. “Leven uit een koffer” is een raamwerk voor verschillende gemeentes.  
 
Bijzonderheden:  
Iedere gemeente kan zelf binnen het raamwerk een eigen invulling geven aan het programma dat zij geschikt 
vindt voor de eigen gemeente.  
 
 
 

Naam van het project: TOS  
Website project:   
www.thuisopstraat.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie:  
 

Opdrachtgever:   
 

Doelgroep: Jeugd 
Allochtone jeugd 
Autochtone jeugd  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 

Doelen:  
Doel van Thuis Op Straat (TOS) is de straat en de wijk teruggeven aan iedereen die daar recht op heeft. Jong en 
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Naam van het project: TOS  
Website project:   
www.thuisopstraat.nl 

oud. Om dit te bereiken, werkt Thuis Op Straat in de wijk aan veiligheid, aanspreekbaarheid op gedrag en een 
positief, vriendelijk en fatsoenlijk speelklimaat. Een ontspannen klimaat waar positief gedrag wordt beloond en 
negatief gedrag wordt aangepakt. 
 
Methodiek:  
Thuis Op Straat spant zich in voor de leefbaarheid in de wijk. Niet alleen door activiteiten aan te bieden, maar 
ook door betrokkenheid van ouders, omwonenden en professionals te organiseren en te participeren in 
netwerken. Om dit te bereiken, werkt Thuis Op Straat samen met een divers aantal organisaties waaronder 
scholen, speeltuinen, politie, jongerenwerk, bewonersorganisaties, gemeentelijke diensten en natuurlijk 
bewoners en de jongeren in de wijk.  
Thuis Op Straat biedt een op de wijk afgestemde werkwijze. Samen met verschillende partners zoekt Thuis Op 
Straat naar een goed evenwicht tussen de vraag van kinderen en jongeren, de mogelijkheden die de bewoners 
zelf hebben en de versterking die via Thuis Op Straat en de partners geboden kan worden. Onder leiding van 
een TOS-baas worden dagelijks diverse activiteiten georganiseerd op het gebied van sport & spel, circus, 
drama, educatie en creativiteit. Om kwaliteit te waarborgen, vullen de medewerkers dagelijks na de activiteiten 
een elektronisch logboek in, waarin de activiteiten en de resultaten beschreven worden. Informatie uit dit 
logboek maakt, samen met gegevens van samenwerkingspartners een gerichte aanpak op de pleinen en in de 
wijk, op dagelijkse basis mogelijk.  
 
Bijzonderheden:  
Thuis Op Straat en TOS zijn een merk. Het merk staat voor hartelijkheid, fatsoen en respect op straat. Het merk 
staat ook voor gegarandeerde kwaliteit van uitvoering van het  Thuis Op Straat werkconcept  
 
 
 

Naam van het project: Wij zijn de buurt  
Website project:   
www.wijzijndebuurt.nl 

Naam uitvoeringsorganisatie: Stichting Meander  
 

Opdrachtgever:  
 

Doelgroep:  
Allochtone jeugd  
Autochtone jeugd 
Meisjes  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Jeugd 
Participatie 

Doelen:  
Jeugd (meisjes, jongens, allochtoon en autochtoon) die concrete belangen ervaren bij een goed en plezierig 
speel- en woonklimaat, gaan op zoek naar gedeelde belangen en leren op eigen kracht daarbij hulpbronnen, 
zoals de woningbouwvereniging en/of de gemeente, in te schakelen om hun doel te bereiken  
 
Methodiek:  
De methode richt zich op de participatie van jongeren (meisjes, jongens, allochtoon en autochtoon) bij het 
ontwikkelen van een goed, veilig en plezierig speel- en woonklimaat. Niet de culturele verschillen, maar 
gedeelde belangen en wensen vormen het uitgangspunt. Jongeren kunnen met behulp van deze methode hun 
eigen beeld van de min- en pluspunten van hun buurt vast leggen. Jongeren worden geactiveerd om eigen 
verantwoordelijkheid te dragen.  
 
Bijdrage project aan sociale samenhang: Jeugd zoekt contact met andere jeugd, legt verbindingen met 
volwassenen en betrekt maatschappelijke organisaties en overheid bij de doelen, planvorming en prioritering. 
 
Bijzonderheden: Niet de culturele verschillen maar de gedeelde belangen en verlangens vormen het 
uitgangspunt. 
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 Goede en veelbelovende praktijkvoorbeelden 
 

Naam van het project: Mensen maken de stad  
Website project:  
www.integratie.net  

Naam uitvoeringsorganisatie: Opbouwerk Delphi  
 

Opdrachtgever: gemeente Rotterdam  
 

Doelgroep: Bewoners in kleinschalige gebieden 
(buurten, complexen)  
 

Relatie Ras-prestatieveld: Participatie 

Doelen:  
Het doel van Mensen Maken de Stad: straten een stapje hoger op de straatcontactladder brengen.  
 
Methodiek:  
Er zijn 4 kenmerken van Mensen maken de Stad:  
1.  Straatgewijze aanpak. Mensen maken de Stad verbetert sociale samenhang en actief burgerschap in 
 Rotterdam door van straat tot straat te werken.  
2.  De bewoners staan centraal. Het programma kijkt niet vanuit de wereld van bestuur, instellingen en 
 diensten naar de straat, maar neemt de visie en ambities van bewoners als vertrekpunt.  
3.  Het benutten en vergroten van het aanwezige sociaal en cultureel kapitaal in de straat. Mensen maken 
 de Stad is gebaseerd op de talenten, vaardigheden en kennis van Rotterdammers om hun straat 
 vriendelijker, socialer en leefbaarder te maken. 
4.  Straten ontwikkelen sociale samenhang en actief burgerschap in fases. Het programma gaat er vanuit 
 dat straten verschillende ontwikkelstadia kennen en tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen.  
 
Evaluatieresultaten:  
Resultaten: 
Eind december 2005 lagen de targets van Mensen maken de Stad op koers. De geboekte resultaten zijn 
inmiddels gecontroleerd door de Gemeentelijke Rekenkamer. 
De resultaten komen deels voort uit de opzoomercampagne. Deze laagdrempelige en eenvoudige campagne 
slaagt erin om sociaal en cultureel kapitaal in Rotterdam op een steeds grotere schaal te mobiliseren. De 
campagne richt zich niet alleen op het genereren van straatactiviteiten, maar ook op het stimuleren van 
duurzame samenwerking met instellingen en diensten.  
Een ander deel van de resultaten wordt geboekt door een nieuwe werkmethode voor opbouwwerkers en 
jeugdwerkers voor straten waar bewoners niet of nauwelijks actief zijn.  
Mensen maken de Stad brengt nieuwe instrumenten met zich mee zoals de straatkeuring. Dit betekent dat ten 
minste éénmaal per jaar straten die straatafspraken hebben gemaakt worden gekeurd door bewoners en 
vertegenwoordigers van instellingen en diensten. 
Het programma Mensen maken de Stad is behalve een benadering ook een methodiek. De in Rotterdam 
ontwikkelde en beproefde methoden zijn bijeengebracht en tot een samenhangende praktische methode 
uitgewerkt. Deze beproefde methoden zijn Opzoomeren en Stadsetiquette. 
Leerervaringen: 
Zet de organisatie voor Stadsetiquette en Sociaal Contract stevig in elkaar. Een organisatie met gebrekkige 
faciliteiten herstelt geen verbindingen en vertrouwen. 
Werk niet alleen aan de functionele kant van de organisatie, maar investeer ook in de benodigde 
cultuur/houding van instellingen en diensten. Straal enthousiasme en geloof in de straataanpak uit.  
Stadsetiquette en Sociaal contract begint met etiquette op te stellen voor de samenwerking met de straat. Het is 
belangrijk de organisatie regelmatig te keuren en lessen te trekken uit deze keuringen. 
  
 
Bijzonderheden:  
De filosofie achter Mensen Maken de Stad aan de hand van de straatladder.  
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Kaart: Sociale milieus 
Traditionele burgerij 
De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo 
gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële 
bezittingen. 
Moderne burgerij 
De conformistische, statusgevoelige burgerij die het 
evenwicht zoekt tussen traditie en  moderne waarden als 
consumeren en genieten.  
Opwaartse Mobielen 
De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken 
fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico 
en spanning. 
Postmaterialisten 
De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen 
ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en 
opkomen voor het milieu. 
Postmoderne hedonisten 
De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment 
en het breken met morele en  
sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.  
Nieuwe conservatieven 
De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag 
die alle ruimte wil geven aan technologische 
ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele 
vernieuwing.  
Kosmopolieten 
De open en kritische wereldburgers die postmoderne 
waarden als ontplooien en  
beleven integreren met moderne waarden als 
maatschappelijk succes, materialisme en genieten. 
Gemaksgeoriënteerden 
De impulsieve en passieve consument die in de eerste 
plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en 
comfortabel leven.  

 
Afzijdige burgers: 
De afzijdige bestaan uit de sociale milieus 
moderne burgers en gemaksgeoriënteerden.  
De afzijdige burgers worden gekenmerkt door 
een grote afstand tot overheid en politiek. 
Eigenbelang gaat voor algemeen belang, 
hetgeen overwegend tot uidrukking komt in 
een wantrouwende intolerante houding jegens 
gezag. 
 
Burgers met deze burgerschapsstijl zijn weinig 
maatschappelijk betrokken maar worden 
veelal wel gedreven door een behoefte aan 
maatschappelijke erkenning. Men voelt zich 
echter vaak niet erkend door de overheid, 
men voelt zich buitengesloten. Hiermee hangt 
samen dat men over het algemeen weinig 
vertrouwen heeft in de overheid, weinig 
interesse heeft voor het overheidsbeleid en 
negatief staat tegenover maatschappelijke 
verplichtingen. Dit wil overigens niet zeggen 
dat dit segment zich nooit uitspreekt over 
overheidsbeleid: het ervaren isolement van 
deze groep kan een voedingsbodem vormen 
voor plotselinge verhoogde politieke betrokkenheid 
en protestacties.  
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Evaluatieverslag ‘Multicultureel tussen Duin en Bollen’ 
 
 
 
Ingevuld op : 8 november 2006 
Ingevuld door  : Carmen Kaptijn 
 
 
1. Stamgegevens  

projectnummer   : vd0410 
 projectnaam  : Multicultureel tussen Duin en Bollen 
 projectleider  : Said Bouddouft 
 projectmedewerker(s) : Abdelghafour Ahalli2005; Carmen Kaptijn2005; Carmen 
Kaptijn2006 
 startdatum  : juli 2002 
 einddatum  : december 2006 
 
 
2.1 Aanleiding 
In de Duin en Bollenstreek zijn er meer en meer mensen met andere culturele achtergrond. Het 
straatbeeld verandert, er komen andere winkels bij en er worden andere producten aangeboden. Er is 
sprake van een verrijking. 
Een multiculturele samenleving levert in bepaalde fasen van haar bestaan ook spanningen op. Een heel 
vervelende uiting van die spanning is racisme. In 2002 is tijdens het regionale overleg tussen de  
beroepskrachten voor het jeugd en jongerenwerk gebleken, dat er in de Duin en Bollenstreek sprake 
was van een toename van racistische uitlatingen door de jeugd. Vooral in het uitgaansleven was er bij 
een aantal jongeren sprake van een intolerant gedachtegoed t.o.v. allochtonen. Een harde kern van 
“oudere jongeren” had een aantrekkingskracht op jongeren uit de hele Duin en Bollenstreek. 
Hoewel de portefeuillehouders van alle 10 gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben aangegeven 
dat er aandacht aan dit thema besteed moet worden, wilden de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Lisse 
en Hillegom op korte termijn daadwerkelijk beleid en activiteiten op dit terrein gaan ontwikkelen. 
Er is een stuurgroep opgericht van waaruit diverse lokale en regionale preventieve activiteiten zijn 
geïnitieerd. 
 
2.2 Hoofddoel van het project 
De doelstelling was in eerste instantie als volgt geformuleerd: 
‘Het realiseren van lokale netwerken die, stevig verankerd in de samenleving, de komende jaren 
bijdragen aan een mentaliteitsverandering ten aanzien van multiculturaliteit in de Duin en 
Bollenstreek.’ 
 
In de loop van het project is de doelstelling verbreed naar de volgende: 
‘Het realiseren van lokale netwerken die, stevig verankerd in de samenleving, de komende jaren 
bijdragen aan een mentaliteitsverandering ten aanzien van multiculturaliteit en het versterken van 
diversiteitbeleid.’ 
 
Beoogd wordt om door middel van het (gezamenlijk en in overleg) organiseren van activiteiten: 
- Een dialoog op gang te brengen tussen de verschillende bevolkingsgroepen; 
- Betrokken personen bewust te laten worden van de achterliggende betekenis van hun uitingen / 

activiteiten en de gevolgen van deze; 
- Kennisoverdracht te laten plaatsvinden; 
- Problemen bespreekbaar te maken; 
- Begrip te kweken voor elkaar, acceptatie te bevorderen en binding te stimuleren. 
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2.3 Gewenst resultaat  
Een indicatie van het effect kan zijn: 

• Minder incidenten. 
• Verhoogde acceptatie van culturele verschillen. 
• Een verbeterde communicatie tussen groepen jongeren. 

 
De concrete resultaten waren voor elk projectjaar: 

• Minimaal 2 activiteiten per deelnemende gemeente waarbij minstens 50 personen worden 
bereikt. 

• Minimaal 2 regionale activiteiten waarbij minstens 500 personen worden bereikt. 
• Per gemeente opereert een lokaal netwerk van samenwerkende organisaties. 
• Er is een concreet activiteitenplan, voorzien van planning en begroting. 
• Er is een regionale stuurgroep die minimaal 4 maal per jaar bij elkaar komt. 
• Er is een evaluatieverslag opgesteld. 

 
Voor 2003 waren de gewenste resultaten iets anders omschreven, het ging in dat jaar nog meer om de 
inventarisatie van uitingen van racisme / discriminatie en het oprichten van lokale netwerken: 

• Per gemeente een inventarisatie van bestaande organisaties actief op het gebied van 
antiracisme en antidiscriminatie. 

• Per gemeente een inventarisatie van plaatselijke uitingen van racisme en discriminatie en de 
behoefte daar iets tegen te ondernemen. 

• Per gemeente een netwerk vormen dan wel bestaande partijen samenbrengen die activiteiten 
op dit terrein kunnen en willen ontwikkelen en uitvoeren. 

• Aanspreekpunt van de netwerken bepalen en bekendheid aan de netwerken geven. 
• Per gemeente wordt er minimaal één concrete activiteit in het kader van het thema 

gerealiseerd, deze wordt betaald uit gemeentelijke middelen. 
 
 
2.4 Doelgroep 
Diverse lokale en regionale organisaties en de bevolking van de Duin en Bollenstreek. 
 
 
2.5 Regio 
Bij aanvang van het project namen er vier gemeenten uit de Duin en Bollenstreek deel aan het project; 
Katwijk, Lisse, Hillegom en Noordwijk. In 2004 heeft de gemeente Noordwijkerhout en in 2005 heeft 
de gemeente Rijnsburg zich bij het project aangesloten. Mede door een aantal fusies van gemeenten in 
de Duin en Bollenstreek was in 2006 de gemeente Teylingen de enige uit de regio die niet in het 
project participeerde. Het uiteindelijke werkgebied van het project bestond uit de gemeenten Katwijk, 
Lisse, Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout. 
 
 
3 Inhoud 
Hieronder volgt per projectjaar een korte omschrijving van ontwikkelingen, behaalde resultaten en 
eventuele knelpunten. 
 
 
2002 
Voorbereidingsjaar; op basis van signalen uit regionaal jongerenwerk overleg van toenemend racisme 
onder jongeren is er op initiatief van de ambtenaar van de gemeente Noordwijk een start gemaakt met 
het ontwikkelen van het project. In regionaal portefeuillehoudersoverleg hebben de gemeenten 
Noordwijk, Katwijk, Lisse en Hillegom besloten om een gezamenlijke preventieve aanpak tegen 
racisme op te zetten.  
Er wordt een stuurgroep opgericht met daarin volgende leden: 
- ambtenaren gemeenten Noordwijk, Katwijk, Lisse en Hillegom 
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- SPPAR 
- Meander 
- PJ Partners 
- Steunpunt Medelanders 
- Vertegenwoordiger jeugd en jongerenwerk 
Daarnaast is er een werkplan 2003-2004 opgesteld en een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend 
voor 2003. 
 
 
2003 
Er is een regiocoördinator aangesteld om de grote lijnen uit te zetten en om de stuurgroep en (de nog 
op te zetten) lokale netwerken te ondersteunen. 
Op 20 maart vond er een regionale startbijeenkomst plaats en daarop volgend lokale bijeenkomsten in 
Lisse, Hillegom en Noordwijk. In Katwijk was te weinig belangstelling om een bijeenkomst te 
organiseren, wel zijn er contacten gelegd met beroepskrachten van lokale organisaties. 
De lokale bijeenkomsten hadden als doel om lokale netwerken op te zetten en activiteiten voor 2004 in 
het kader van het project te ontwikkelen. Dit jaar was dus vooral ter voorbereiding op de uitvoering 
van activiteiten in 2004. 
Daarnaast zijn er pogingen ondernomen om ook harde gegevens van uitingen van racisme te 
verzamelen. Het Meldpunt Discriminatie bleek echter nauwelijks gegevens van de Duin en 
Bollenstreek te hebben (onderrapportage) en de politie heeft cijfers niet op dusdanige wijze 
geregistreerd. 
Ook is dit jaar (oktober) een website voor het project online gegaan om meer bekendheid te geven aan 
het project en om als platform voor ideeën te fungeren. 
Ten slotte hebben de eerste activiteiten plaatsgevonden:  

- een multiculturele schilderwedstrijd in Katwijk 
- wereldmuziek avond in Hillegom 
- Loesje workshop in Lisse 
- Jongerenfestival in Katwijk 

 
 
2004 
De gemeente Noordwijkerhout sluit dit jaar, op initiatief van het jongerenwerk, aan bij het project. 
Daarnaast is er nog een wijziging in stuurgroepsamenstelling; steunfuncties zijn niet langer lid van 
stuurgroep, maar worden ingeschakeld bij de uitvoering van specifieke onderdelen het project. 
Hiervoor is gekozen om niet teveel steunfunctie-uren aan stuurgroepvergaderingen te besteden. In 
theorie nemen dus alleen nog de ambtenaren van de deelnemende gemeenten en de projectcoördinator 
zitting in de stuurgroep. In de praktijk schuiven Meander en PJ Partners regelmatig aan.  
De gemeente Hillegom is vanaf dit jaar contactgemeente en daarmee voorzitter van de stuurgroep. Op 
politiek niveau is de wethouder van Hillegom themawethouder, hij heeft daarmee het project 
Multicultureel tussen Duin en Bollen in zijn portefeuille gekregen. Hij maakt zich regionaal sterk voor 
het project en neemt indien mogelijk deel aan de stuurgroep. 
De lokale netwerken zijn in meer of mindere mate opgestart. In de ene gemeente staat een uitgebreider 
netwerk dan in de andere gemeente. Elke gemeente heeft hierin eigen keuzes gemaakt. 
Overzicht gerealiseerde activiteiten: 

- Internationale Vrouwendag “vrouw en multiculturaliteit” in Hillegom 
- Rondreizende tentoonstelling ‘Racisme Gestript’ in de regio 
- Werelddorp in Hillegom 
- Multiculturele sportdag in Hillegom 
- Wereldjaarmarkt in Hillegom 
- Jongeren Lagerhuisdebat in de regio 
- Duin en Bollenprijs regionaal 

Daarnaast is er een methodiekbeschrijving gemaakt van het project om de methode verder te kunnen 
verspreiden buiten de regio. Ook is de eerste nieuwsbrief over het project verspreid onder lokale en 
regionale organisaties. 
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Met de evaluatie over dit projectjaar zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, te weten: 

• Met betrekking tot de doelgroep; project heeft zich teveel specifiek op jongeren gericht. 
• Met betrekking tot de taakverdeling; rol en bevoegdheden stuurgroepleden waren niet helder. 
• Projectcoördinatie kost meer tijd dan gepland, deze kan beter ondergebracht worden bij een 

steunfunctie en zou zo min mogelijk uitvoerende taken moeten omvatten. 
• Stuurgroepleden streven naar beter contact met lokale netwerken, meer politieke steun en 

commitment evenals financiële dekking. 
• Met betrekking tot de communicatie; er zou meer informatie via de stuurgroep aan de lokale 

netwerken verspreid kunnen worden. Er zou meer gebruik gemaakt moeten worden van de 
website en andere media. 

De aanbevelingen zijn in de stuurgroep met de ambtenaren besproken en positief ontvangen.  
 
 
2005 
Meander neemt projectcoördinatie over en neemt weer zitting in stuurgroep als projectcoördinator. 
Gemeente Rijnsburg sluit aan bij project en neemt ook voor gemeente Katwijk zitting in stuurgroep 
(vooruitlopend op de fusie tussen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg). 
De intentie was om middels lokale bijeenkomsten per gemeente uitingen van racisme en discriminatie 
en de behoefte daar iets tegen te doen te inventariseren. Alleen in Hillegom heeft er een lokale 
bijeenkomst plaatsgevonden. In de andere gemeenten vonden de bijeenkomsten onder andere door een 
gebrek aan belangstelling niet plaats. 
 
De projectsite werd niet goed bezocht en was toe aan een grondige modernisering. De financiering die 
nodig was voor deze uitbreiding kwam helaas niet van de grond. Vandaar dat de website dit jaar uit de 
lucht is gehaald. Wel wordt er dit jaar een tweede nieuwsbrief uitgegeven en verspreid onder lokale / 
regionale organisaties. 
Overzicht gerealiseerde activiteiten: 

- Kinderactiviteit einde Ramadan in Noordwijk 
- Expeditie IK (jongerentheater) in Noordwijk en Noordwijkerhout 
- School zonder discriminatie in Noordwijkerhout 
- Themamaand Racisme in Rijnsburg 
- Multiculturele Speeltuindag in Hillegom 
- Spiegelbeeld project basisonderwijs in Lisse 
- Hollandse Kracht op voortgezet onderwijs in Lisse 
- Jongerendebat in Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout 

 
Een deel van de punten uit de evaluatie van 2004 gelden ook nog voor 2005. Daarom zijn voor 2006 
de volgende aanbevelingen geformuleerd:  

• Vergroten politiek draagvlak, hierdoor zullen de ambtenaren ook meer ruimte krijgen om 
zich in te zetten voor het project. Daarnaast kunnen er mogelijk meer middelen vrijgemaakt 
worden voor activiteiten binnen het project. 

• Een lokaal netwerk van samenwerkende organisaties opzetten, is niet haalbaar. Daarom kan 
er beter aansluiting gezocht worden bij bestaande netwerken. 

• Gemeente houden regie over lokale activiteiten, lokale organisaties worden projectmatig 
betrokken. Gemeenten bepalen op basis van de lokale situatie waar op ingezet zal moeten 
worden. Zij maken lokale plannen van aanpak voor 1 april 2006. 

 
 
2006 
Gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn gefuseerd tot nieuwe gemeente Katwijk. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe wethouder bij gemeente Hillegom, deze neemt 
structureel deel aan de stuurgroep. 
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Daarnaast is er, in aansluiting op de aanbevelingen van 2005, om het politieke draagvlak te vergroten 
een politiek debat georganiseerd. Tijdens dit debat hebben verschillende bestuurders uit de regio zich 
uitgesproken voor blijvende aandacht voor de multiculturele Duin en Bollenstreek. 
De Duin en Bollenstreek en de Leidse regio zijn bestuurlijk samengekomen in de nieuwe regio 
Holland Rijnland. Met de regionale agenda samenleving moeten maatschappelijke thema`s in groot 
regionaal verband vorm krijgen. Voor voortgang en inbedding van het project in 2007 wordt daarom 
aansluiting gezocht bij de RAS Holland Rijnland.  
Overzicht gerealiseerde activiteiten: 

- Multiculturele markt in Katwijk 
- Multiculturele Vrouwendag in Katwijk 
- Multiculturele picknick in Katwijk 
- Openlucht bioscoop in Lisse 
- Luchtkasteel in Noordwijkerhout 
- Excursie met verschillende groepen jongeren in Hillegom 
- Historische rondwandeling bij naturalisatiedag in Noordwijk 
- Antidiscriminatierap in Noordwijk 
- Politiek debat (regionaal) 
- Multicultureel Festival (regionaal) 

 
 
4 Taakverdeling bij meerdere partijen  
De taakverdeling bij de verschillende partijen in dit project is tijdens het project gewijzigd. Bij de 
aanvang van het project was Meander betrokken als deelnemer aan de stuurgroep en gaf vanuit die 
functie gevraagd en ongevraagd advies over de plannen. Vervolgens waren de steunfuncties in 2004 
niet langer lid van de stuurgroep, maar werden zij ingeschakeld bij de uitvoering van specifieke 
onderdelen van het project. Meander was vanuit die rol betrokken bij de organisatie van regionale 
activiteiten en nam indien nodig wel deel aan de stuurgroep. 
Een jaar later (2005) nam Meander als projectcoördinator weer wel structureel deel aan de stuurgroep. 
Er werd vanaf toen gewerkt volgens de volgende taakverdeling: 

- De projectcoördinator wordt aangestuurd door de stuurgroep en krijgt werkbegeleiding 
vanuit Meander. 

- De stuurgroep wordt gevormd door ambtelijke vertegenwoordigers en van de deelnemende 
gemeenten, de verantwoordelijke wethouder en de projectcoördinator. 

- Advies wordt verstrekt door Meander en het Meldpunt Discriminatie. 
- De projectcoördinator werkt samen met de regionale stuurgroep, de lokale netwerken, de 

steunfuncties en het Meldpunt Discriminatie. 
- De ambtelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het onderhouden van het lokale 

netwerk. 
De rol van het Meldpunt Discriminatie was in de praktijk vergelijkbaar met andere lokale / regionale 
organisaties die betrokken waren bij verschillende activiteiten. 
 
 
5 Knelpunten en wijzigingen t.o.v. de projectbeschrijving 
Er zijn een aantal knelpunten in dit project naar voren gekomen waarvan sommige vrij eenvoudig en 
andere minder snel opgelost konden worden.  
Zo zijn een aantal van de in 2004 geformuleerde verbeterpunten direct in uitvoering gebracht. De 
projectcoördinatie is ondergebracht bij Stichting Meander, er is een heldere taakverdeling op papier 
gezet en er is nadrukkelijker aandacht gekomen voor andere doelgroepen. 
Er zijn echter ook punten die gedurende het project lastig bleven, zoals het beperkte politieke 
draagvlak, beperkte beschikbare middelen en prioriteitstelling bij lokale organisaties en gemeenten. 
Dit resulteerde onder andere in verschillen in de inbreng en resultaten per deelnemende gemeente. 
Daarnaast zijn de lokale netwerken die in eerste instantie opgezet werden, nooit echt van de grond 
gekomen. Uiteindelijk is dan ook de conclusie getrokken dat er beter gewerkt kan worden aan 
agendering van de problematiek in bestaande structuren dan aan het opzetten van nieuwe structuren. 
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6 Conclusies en aanbevelingen  
Het project Multicultureel tussen Duin en Bollen heeft geresulteerd in extra aandacht in de vorm van 
activiteiten rondom het thema diversiteit. Ondanks dat er niet te zeggen is in hoeverre dit effect heeft 
gehad op het verminderen van incidenten, is dit een positief resultaat. Het project lijkt in ieder geval de 
reactie tegen de verharding in de samenleving te hebben versterkt. 
Echter door bovengenoemde knelpunten is er geen optimaal resultaat behaald; gemeenten en 
organisaties hadden er meer uit kunnen halen. 
Op basis van de ervaringen met het project Multicultureel tussen Duin en Bollen zijn met de 
stuurgroep de volgende aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd: 
 

• Vergroten politiek draagvlak, hierdoor zullen de ambtenaren ook meer ruimte krijgen om zich in 
te zetten voor het project. Daarnaast kunnen er mogelijk meer middelen vrijgemaakt worden 
voor activiteiten binnen het project. 

• Een lokaal netwerk van samenwerkende organisaties opzetten, is niet haalbaar. Daarom kan er 
beter aansluiting gezocht worden bij bestaande netwerken. 

• Gemeente houden regie over lokale activiteiten, lokale organisaties worden projectmatig 
betrokken. Gemeenten bepalen op basis van de lokale situatie waar op ingezet zal moeten 
worden.  

• Inbedding en vervolg geven aan het project binnen de kaders van Holland Rijnland. 
 
 
7 Verslag evaluatie gesprek met klant 
Er zijn tussentijds gesprekken gevoerd met afzonderlijke stuurgroepleden en betrokken organisaties. 
De uitkomsten van deze gesprekken zijn meegenomen in de loop van het project en terug te vinden in 
de geformuleerde aanbevelingen per jaar. 
Daarnaast is er op basis van de ervaringen met het project als geheel met de stuurgroepleden 
geëvalueerd. Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten van deze evaluatie: 
 

• De stuurgroep heeft niet optimaal gefunctioneerd; niet ieders inbreng was even groot. Dit 
heeft vooral effect op de lokale activiteiten. 

• Gemeenten hebben altijd eigen belangen die in zo`n samenwerkingsverband een rol spelen. 
Het is daarom prettig als er in de (stuur)groep een neutraal persoon / organisatie betrokken is. 

• De thematiek is meer op de agenda gekomen, zowel bij politiek als bij instellingen. Het 
project heeft een aanjaagfunctie. 

• Als je elk jaar nieuwe regionale activiteiten wilt bedenken, heb je de stuurgroep nodig. Als het 
meer om structureel beleid gaat, kan het misschien beter ergens anders onder gehangen 
worden. 

 
 
8 Voorstel voor onderhoud en nazorg dan wel overdraagbaarheid van het project 
Voorstel voor vervolg wordt verwerkt in het bredere plan van aanpak voor Holland Rijnland hierin 
worden de aanbevelingen van dit project meegenomen. 
 
 
9 Financiën 
Voor de jaren 2003 t/m 2006 is er jaarlijks subsidie aangevraagd bij en verkregen vanuit de Provincie 
Zuid Holland. In 2002 is bij de ontwikkeling van het project door de gemeente Noordwijk een 
subsidieaanvraag ingediend. Voor het jaar 2004 was de gemeente Hillegom aanvrager en de laatste 
twee jaar heeft Meander de subsidieaanvragen bij de provincie ingediend. De subsidie werd verkregen 
voor de uren van Meander en een deel activiteitenbudget voor regionale activiteiten. De lokale 
activiteiten werden betaald uit gemeentelijke middelen. 
Er zijn dus jaarlijks budgetten en prestaties vastgesteld en het project is conform de gemaakte 
afspraken uitgevoerd. 



Bijlage 5 “Versterkte banden in Holland Rijnland (April 2007) Stichting Meander 
Evaluatie ‘Multicultureel tussen Duin en Bollen’  versie 1 

7 

 
 
10 Leerpunten voor de toekomst 
Er zijn een aantal leerpunten te formuleren voor vergelijkbare projecten in de toekomst: 

- Zet bij aanvang van het project direct een heldere structuur neer, inclusief een taakomschrijving 
van de diverse betrokkenen. 

- Bij aanvang van het project intensief werken aan creëren van draagvlak, zowel bij gemeenten 
(politiek en ambtelijk) als bij lokale organisaties. 

- Start het project niet voordat er aan de financiële voorwaarden is voldaan. 
- Probeer zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande netwerken / structuren. 

 
 
 
Voor akkoord naar directie d.d.:  
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