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Samenvatting
Diversiteit besturen en ervaren: De politiek van thuisgevoel en thuishoren36

 op 

etnisch diverse plekken

Inleiding
Dit proefschrift gaat over Nederlandse stedelijke discoursen over diversiteit 
en thuisgevoel, de implementatie van deze discoursen door middel van sociale 

beleidsinterventies in etnisch diverse en gedepriveerde buurten, en de invloed van 

dergelijke interventies op lokale ervaringen van thuisgevoel in de buurt. Thuisgevoel 

wordt hier gedefinieerd als de affectieve relatie tussen individuen en hun omgeving, 
en de politiek van zich thuis voelen als de (discursieve) mobilisering van thuisgevoel 
om insluiting of uitsluiting van bepaalde groepen te bewerkstelligen. Deze definitie 
roept vragen op over hoe de emotionele en politieke aspecten van thuis voelen 

op verschillende schaalniveaus zich tot elkaar verhouden, en hoe deze (kunnen) 
worden beïnvloed door met name etnische diversiteit.

In Nederland wordt migratie-gerelateerde diversiteit algemeen gezien als 
belemmerend voor het thuisgevoel van met name de ‘oorspronkelijke’ bevolking. 

De bezorgdheid hierover leidt tot beleidsmaatregelen die de culturele assimilatie 

van migranten stimuleren evenals de sociale cohesie en participatie van burgers 

in het algemeen. Deze inspanningen richten zich met name op etnisch diverse en 

sociaaleconomisch gedepriveerde buurten. Beleidsinterventies in deze buurten in 

de vorm van plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen 

participeren zouden vervreemding voorkomen en zorgen voor een gedeeld 

thuisgevoel. Wetenschappelijke studies naar hoe bewoners diversiteit ervaren in hun 

dagelijks leven en hoe dit hun thuisgevoel beïnvloedt, laten echter een breed scala 

aan mogelijke uitkomsten zien: van buurten waar diversiteit een weinig opmerkelijk 
onderdeel van het dagelijks leven is geworden tot buurten waar intense competitie 

tussen groepen bewoners over lokale identiteit en het gebruik van gedeelde plekken 

in de buurt plaatsvindt. Deze tegenstrijdige bevindingen wijzen op het belang van 

een analyse die laat zien hoe lokale ervaringen van thuisgevoel (of het ontbreken 
hiervan) ontstaan in de specifieke context van steden en buurten en hoe deze 
ervaringen worden gevormd door bredere machtsrelaties en ongelijkheden.

36  Dit proefschrift gebruikt het Engelse concept belonging. Dit concept omvat zowel het gevoel ergens 

thuis te zijn (thuis voelen) als het gevoel ergens te moeten of mogen zijn (thuishoren). De interactie 
van deze twee dimensies staat centraal in dit onderzoek.
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Onderzoeksvragen
De empirische hoofdstukken 2 tot en met 6 bespreken samen de overkoepelende 
onderzoeksvraag:

Hoe beïnvloedt het besturen van diversiteit door middel van 
stedelijk en buurtbeleid de geleefde ervaringen van bewoners 
ten aanzien van diversiteit en thuisgevoel?

Deze vraag is onderverdeeld in drie deelvragen:
1. Welke rol speelt diversiteit in gemeentelijke discoursen van thuisgevoel en 

hoe verhouden deze discoursen zich tot het nationale beleidsdiscours? 

2. Hoe worden gemeentelijke discoursen van thuisgevoel vertaald naar 

beleidsinterventies in etnisch diverse en gedepriveerde buurten? 

3. Hoe beïnvloeden beleidsinterventies in de buurt in de vorm van sociale 

cohesieprojecten de ervaring van diversiteit door bewoners en hun thuisgevoel 

in de buurt? 

De eerste deelvraag wordt besproken in hoofdstuk 2. De tweede deelvraag wordt 

besproken in hoofdstuk 3, en de derde deelvraag komt aan bod in de hoofdstukken 

4, 5 en 6. 

Onderzoeksmethodiek 
Het onderzoek is ontworpen als (meervoudige) vergelijkende case study. In het 
eerste deel van het onderzoek worden beleidsdiscoursen over migranten en de 

beleidspraktijk in de Nederlandse steden Amsterdam en Den Haag vergeleken. Deze 
steden zijn geselecteerd omdat ze beide groot en nationaal prominent zijn, en omdat 

een (kleine) meerderheid van de bevolking in beide steden bestaat uit eerste- en 
tweedegeneratie migranten. Diversiteit wordt echter tamelijk positief gewaardeerd 

in Amsterdam, terwijl het in Den Haag veel meer geproblematiseerd wordt. De 

vergelijkende analyse is gebaseerd op beleidsdocumenten en semigestructureerde 

interviews met beleidsactoren in beide steden.

In Amsterdam zijn drie buurten geselecteerd voor een diepgaande analyse naar de 

invloed van beleidsinterventies op hoe bewoners diversiteit en thuisgevoel ervaren. 

De drie geselecteerde buurten hebben een verschillende bevolkingssamenstelling 

(alle drie zijn ze heel divers, maar de etnische compositie verschilt). Tevens verschillen 
ze wat betreft hun bebouwde omgeving en hun locatie in de stad. Alle drie de buurten 

vormden het onderwerp van de belangrijkste gebiedsgerichte beleidsmaatregelen 
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die in Amsterdam zijn geïmplementeerd in de periode 2008-2014. De analyse is 
gebaseerd op semigestructureerde interviews met in totaal 93 bewoners –zowel 

bewoners die participeerden in de geselecteerde beleidsinterventies als bewoners 

die niet participeerden – en op participerende observatie bij beleidsinterventies 

en in de bredere buurt. Daarnaast zijn 26 ‘buurtexperts’ geïnterviewd en zijn 
beleidsdocumenten en mediaverslagen geanalyseerd.

Deel I.  Het besturen van diversiteit: Een vergelijking tussen twee   
 varianten van stedelijke politiek met betrekking tot thuis voelen

Hoofdstuk 2: Diverse steden en goed burgerschap: Hoe lokale Nederlandse 
overheden het nationale integratiediscours omvormen
In hoofdstuk 2 wordt de relatie tussen nationale en stedelijke discourses over 

thuis voelen onderzocht. Het gaat hierbij om verschillen in beleid dat gericht is op 

de incorporatie van migranten, en specifiek over hoe de concepten diversiteit en 
(stedelijk) burgerschap hierbij worden gebruikt. Terwijl op het nationale niveau in 
Nederland de nadruk ligt op de culturele assimilatie van migranten, wijken zowel 
Amsterdam als Den Haag in hun beleidsdiscoursen af van dit uitsluitende narratief. 

Dit hoofdstuk laat zien dat diversiteit in Amsterdam wordt geconceptualiseerd 

als positief en van (economische) waarde voor de stad. Stadsburgerschap wordt 
gepresenteerd als inclusieve identiteitscategorie, die mogelijkheden biedt voor een 

gedeelde identificatie met de stad, los van etnische of nationale achtergrond. In Den 
Haag daarentegen wordt diversiteit meer negatief bezien en worden migranten 

aangespoord te integreren in de Haagse samenleving. Stadsburgerschap gaat dan 

ook in grotere mate over de plichten die bewoners, en met name migranten, hebben 

ten opzichte van de overheid dan over hun rechten.

Hoofdstuk 3: Het besturen van stedelijke diversiteit: Verbeeldingen van de 
stad en de beleidspraktijk rond de incorporatie van migranten
In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar stedelijke beleidsactoren en hoe zij de 

beleidspraktijk organiseren. In het hoofdstuk wordt geconstateerd dat ondanks een 

overkoepelend lokaal beleidsdiscours de beleidspraktijk in Amsterdam en Den Haag 

gefragmenteerd is. Desalniettemin kan in beide steden een kenmerkende aanpak 

worden geïdentificeerd die is gebaseerd op stad-specifieke verbeeldingen van de 
stad. Deze verbeeldingen bestaan uit ideeën over het karakter van de stad in verleden, 

heden en toekomst. Toegepast op migratiebeleid gaat het dan over stilzwijgend 

gedeelde ideeën over de plek die migranten in de stedelijke gemeenschap (kunnen) 
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innemen. Deze verbeeldingen beïnvloeden welke beleidsproblemen worden 

geconstateerd en welke oplossingen voor deze problemen geschikt en haalbaar 

worden geacht. In Amsterdam draagt het zelfbeeld van de stad als vanzelfsprekend 
divers maar toch (ruimtelijk) ongedeeld bij aan een aanpak waarbij diversiteit op 
het niveau van de stad wordt gevierd, terwijl het op het niveau van de buurt niet 

wordt gezien als een relevant beleidsobject. In Den Haag daarentegen worden 

etnische en inkomenssegregatie gezien als belangrijke problemen. Om integratie te 
bewerkstelligen, moet aandacht worden gegeven aan de specifieke beleidsbehoeften 
van etnische groepen, zowel op stedelijk niveau als in etnisch diverse buurten.

Deel II.  Het ervaren van diversiteit: Beleidsinterventies en   
   thuisgevoel in de buurt

Hoofdstuk 4: Buurtparticipatie in super-diverse contexten: Een vergelijking 
tussen Amsterdam en Wenen
In hoofdstuk 4 worden een Weense en een Amsterdamse buurt vergeleken. Het doel 
van deze vergelijking is een verkenning van de rol die de stedelijke en nationale 

beleidscontext speelt bij het vaststellen van buurtbeleid en het vervolgens ontwerpen 
van lokale ontmoetingsplekken. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe bewoners lokale 

ontmoetingsplekken ervaren en hoe hun interacties op deze plekken hun ervaring 

van de buurt beïnvloeden. De bevindingen laten zien dat er een mismatch is tussen 

de beleidsdoelen van de lokale overheid enerzijds en de ervaringen van bewoners 

anderzijds. Terwijl buurtbeleid als doel heeft om hechte gemeenschapsvormen te 

creëren – en lokale projecten met dit doel te ontwerpen – ervaren bewoners met name 

een toename in oppervlakkige en vluchtige contacten. Deze contacten resulteren in 

meer publieke familiariteit in de buurt en versterken hierdoor het thuisgevoel van 

bewoners. Contacten die diepgaander zijn daarentegen dragen het risico in zich dat er 

conflicten ontstaan tussen bewoners – wanneer verschillende bewonersgroepen zich 
organiseren op basis van etniciteit of taal en hierdoor anderen uitsluiten – en tussen 

bewoners en professionals, wanneer vrijwilligers meer (financiële) erkenning eisen 
van hun institutionele partners dan deze bereid of in staat zijn te geven.

Hoofdstuk 5: ‘We willen er voor iedereen zijn’: Veronderstelde ontmoeting-
splekken en plaatsgebonden politiek in een super-diverse buurt
In hoofdstuk 5 wordt onderzocht hoe het thuisgevoel van buurtbewoners wordt 
beïnvloed door de concurrerende aanspraken die verschillende groeperingen leggen 
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op een specifiek buurtcentrum. Dit buurtcentrum was bedoeld als een inclusieve 
faciliteit, maar dit wordt in de praktijk niet als zodanig ervaren. De gehechtheid 

van bewoners aan het centrum wordt bepaald door hun etniciteit, klasse, gender 

en religie, en door combinaties van deze kenmerken, en veranderde door de jaren 

heen als gevolg van subsidiebeslissingen van de lokale overheid. De aanspraken van 

bewoners op het centrum gaan indirect ook over wie de veranderende identiteit van 

de buurt mag bepalen. Deze identiteit veranderde door de jaren heen van een witte 

arbeidersbuurt naar multicultureel en gedepriveerd naar beginnende gentrificatie. 
Om deze reden beïnvloeden interacties in en rondom het centrum ook het thuisgevoel 
van bewoners in de bredere buurt. Overheidsinstanties geven mede vorm aan 
deze informele plaatsgebonden politiek in de buurt. Door hun beslissingen over 

welke bewonersgroepen het best gepositioneerd zijn om inclusieve activiteiten te 

organiseren, die plaatsvinden tegen de achtergrond van het veranderende karakter 

van de buurt, implementeren ze hun eigen visie op de toekomst van de buurt.

Hoofdstuk 6: Het creëren van goede burgers? Het bestuur van de buurt als ge-
meenschap en hoe bewoners in contact komen met ‘beschavend’ beleid 
In hoofdstuk 6 wordt de vraag gesteld hoe beleidsideeën over actief burgerschap zich 
verhouden tot de emotionele geografieën van bewoners. Terwijl beleidsinterventies 
zich richten op de veronderstelde vervreemding van bewoners van elkaar en 

van de ‘mainstream’ witte middenklasse-samenleving, laten de bevindingen in 

dit hoofdstuk zien dat bewoners zich wel degelijk thuis voelen in de buurt. Dit 

thuisgevoel is gebaseerd op hun waardering voor de diversiteit van de buurt en 

hun betrokkenheid bij informele netwerken die sociale ondersteuning bieden. Deze 

activiteiten voldoen echter niet aan de meer hechte vormen van gemeenschap die als 

wenselijk wordt beoordeeld en waarvan het ontbreken wordt vastgesteld in stedelijk 

beleid. Buurtwerkers die betrokken zijn bij lokale beleidsinterventies – met name 

het buurtcentrum – staan tussen deze verschillende opvattingen over burgerschap 

in. Tijdens hun activiteiten creëren ze persoonlijke relaties met deelnemers. Deze 

relaties kunnen resulteren in empathische en gelijkwaardige interacties, waardoor 

de ruimte van de buurtinterventie een plaats kan worden waar zorg en steun geboden 

wordt. Maar het persoonlijke en emotionele karakter van deze ontmoetingen kan 

soms ook dominante interpretaties van ‘goed’ burgerschap versterken, aangezien 

buurtwerkers de deelnemers beoordelen op basis van de impliciete beoordeling of 

zij de gewenste motivaties en ‘correct’ gedrag vertonen.
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Conclusie en discussie

Dit proefschrift heeft laten zien hoe thuisgevoel wordt gevormd door de plaats 

waar men zich bevindt. Stedelijke en buurtcontext beïnvloeden zo hoe thuisgevoel 
wordt ervaren. Hoofdstuk 1 introduceerde het concept thuisgevoel en situeerde het 

onderzoek in de literatuur over (lokaal) integratiebeleid en stedelijk bestuur, evenals 
in studies naar de ontmoetingen van bewoners met ‘anderen’ en hun thuisgevoel. In 

de hoofdstukken 2 en 3 is geanalyseerd hoe stedelijke discoursen van thuisgevoel in 

Amsterdam en Den Haag afwijken van het Nederlandse nationale discours. In deze 
hoofdstukken is het locatie-specifieke karakter van deze discoursen inzichtelijk 
gemaakt evenals hun vertaling naar de beleidspraktijk. Hoofdstukken 4 tot en met 
6 bespraken de invloed van lokale beleidsinterventies op de geleefde ervaringen 
van diversiteit en thuisgevoel in de buurt. Deze hoofdstukken lieten ook zien hoe 

ervaringen van je (niet) thuis voelen beïnvloed worden door de materiële en sociale 
kenmerken van de buurt. 

De bevindingen in dit proefschrift laten zien dat de politiek van thuisgevoel wordt 

beïnvloed door specifieke plaatsgebonden kenmerken. Dit proefschrift laat zien dat 
de stedelijke politiek van thuisgevoel mede wordt vormgegeven door verbeeldingen 

van de stedelijke gemeenschap en dat interacties in lokale ontmoetingsplekken 

worden beïnvloed door de identiteit van de buurt en door bredere ontwikkelingen. 

Daarnaast draagt dit proefschrift bij aan kennis over hoe bewoners van etnisch 

diverse plekken diversiteit ervaren. Het thuisgevoel van bewoners wordt beïnvloed 

door de etnische en fysieke kenmerken van de buurt, de buurtgeschiedenis en –

identiteit en de handelswijze van lokale ambtenaren. Ten slotte wordt gesteld dat 

lokale beleidsinterventies gezien moeten worden als politieke ingrepen, omdat ze 

bepaalde vormen van thuisgevoel sanctioneren terwijl andere worden genegeerd 

of overschreven. Op deze manier kunnen lokale beleidsinterventies leiden tot het 
ontstaan van (nieuwe) scheidslijnen tussen bewoners. Bovendien moeten deze 
interventies in een breder perspectief worden geplaatst, waarbij ook rekening 

wordt gehouden met ongelijkwaardigheid tussen bewoners die voortkomt uit 

economische en politieke processen die plaatsvinden op hogere schaalniveaus.

Terugkerend naar de vraag wat de politieke mogelijkheden van thuisgevoel zijn, 

kan worden geconcludeerd dat hoewel thuisgevoel vaak wordt beschouwd als een 

progressiever alternatief voor identiteit en identiteitspolitiek, de ervaring van je thuis 

voelen en thuishoren op een specifieke plek altijd wordt gevormd door bredere sociaal-
politieke denkbeelden en machtsrelaties die de manieren waarop dit thuisgevoel kan 

worden ervaren, beperken. Dit is wellicht de reden – zoals dit proefschrift heeft laten 
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zien – dat pogingen om te komen tot een meer inclusieve politiek van thuisgevoel 

afhankelijk blijven van het aanwijzen van een Ander die ergens minder thuis hoort, 
en dat thuisgevoel in de buurt voornamelijk wordt ervaren in de vergelijking met 

andere situaties en plaatsen waar men zich niet thuis voelt.


