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Nederlandse samenvatting 

 

De afgelopen decennia is immigratie een belangrijk onderwerp geworden in Europese politiek en 

maatschappijen. In verschillende Europese landen staat immigratie hoog op de lijst van belangrijkste 

problemen die het land op dit moment beleeft, blijkt uit enquêteonderzoek. In deze periode zijn 

politieke partijen met een anti-immigratieboodschap opgekomen en hebben in verschillende landen 

vaste voet aan de grond gekregen. Toch is het niet zo dat immigratie zelf zoveel is toegenomen, al-

thans, niet in de mate die het anti-immigratiesentiment goed kan verklaren. Veel burgers, met name 

degene die tegen immigratie zijn, overschatten vaak hoe groot het percentage migranten in hun sa-

menleving is. Om te begrijpen hoe immigratie zo’n belangrijk en polariserend onderwerp is gewor-

den, is het belangrijk verder te kijken dan naar de grootte van immigratie alleen. De mate en manier 

waarop landen immigranten opnemen vormt een cruciale schakel in de perceptie die autochtonen 

hebben van migranten. 

 

De opname van immigranten is een breed begrip en afhankelijk van zowel migranten zelf, als de 

maatschappij en instituties van het gastland, in dit geval de Europese landen. De opname van immi-

granten heeft bijvoorbeeld te maken met hoe immigranten integreren. Dit kan zowel economisch zijn 

als cultureel en behelst politieke en maatschappelijke participatie. Een verwachting zou bijvoorbeeld 

zijn dat als immigranten succesvol zijn op de arbeidsmarkt of grotendeels dezelfde culturele waarden 

hebben als de autochtonen in het gastland, deze autochtonen immigratie als een minder groot pro-

bleem beschouwen. Een tweede vorm van de opname van migranten is hoe er in het gastland over 

immigranten gesproken wordt, bijvoorbeeld in nieuwsmedia. Media kunnen beschouwd worden als 

de plek waar het maatschappelijke debat over uiteenlopende onderwerpen gevoerd wordt en heb-

ben zodoende een invloed op welke maatschappelijke onderwerpen door burgers belangrijk worden 

gevonden. Veel aandacht voor immigratie, of de manier waarop immigranten besproken worden in 

het nieuws, kan van invloed zijn over hoe burgers over immigratie denken. Media kunnen, naast in-

tegratie, dus ook een schakel vormen tussen immigratie zelf en hoe er over immigratie gedacht 

wordt door autochtonen.  

 

Deze twee vormen van opname van immigranten staan centraal in dit proefschrift. Van beide vor-

men, integratie en mediaberichtgeving, onderzoek ik de relatie met anti-immigratiehoudingen onder 

autochtonen. Daarnaast onderzoek ik de relatie tussen de opname van immigranten en de verzor-

gingsstaat. De verzorgingsstaat heeft de potentie om de opname van immigratie de versterken. In 

het algemeen kan verwacht worden dat beleid dat gericht is op het bevorderen van gelijkheid, ook 



voor meer gelijkheid tussen migranten en autochtonen kan versterken. Bijvoorbeeld door middel van 

werkloosheidsuitkeringen en arbeidsmarkt activeringsbeleid kunnen migranten aan werk geholpen 

worden en verschillen in werkloosheid op basis van migratie-achtergrond verkleinen en daarmee de 

opname van immigranten versterken. Aan de andere kant van de causale keten, kan de opname van 

immigranten, door bijvoorbeeld de mate en manier waarop media over immigratie berichten, steun 

voor de verzorgingsstaat beïnvloeden. Beide relaties tussen de verzorgingsstaat en de opname van 

immigratie komen in dit proefschrift aan bod. 

 

Wetenschappelijke relevantie 

De relatie tussen de opname van immigranten en anti-immigratie attitudes in Europa sluit aan bij een 

toenemend onderzoeksveld dat verklaringen zoekt voor deze houdingen. In deze literatuur is een 

prominente vraag of anti-immigratie opinies economisch of cultureel gemotiveerd zijn. Opleidingsni-

veau is een belangrijke verklarende factor geweest voor een negatieve immigratie houding. Lange 

tijd werd dit gekoppeld aan economisch gemotiveerde houdingen. Immers, laagopgeleide autochto-

nen zijn in directere competitie met de vaak laag gekwalificeerde migranten, terwijl hoogopgeleiden 

juist profiteren van lagere kosten op laaggekwalificeerde arbeid die gepaard gaat met immigratie. De 

laatste jaren hebben culturele verklaringen voor verschillen in immigratie attitudes tussen hoger en 

lager opgeleide autochtonen de overhand gekregen. Laagopgeleiden maken zich meer zorgen om het 

behoud van hun nationale cultuur en identiteit en zijn zo nationalistischer, terwijl hoogopgeleiden 

verschillende culturen en identiteiten juist als een verrijking van de samenleving zien, zo is de ge-

dachte. Met mijn proefschrift draag ik bij aan dit debat, door zowel economische als culturele aspec-

ten van immigratie opname te onderzoeken en de effecten van deze vormen van opname te vergelij-

ken tussen hoog- en laagopgeleide autochtonen.  

 

Daarnaast draagt dit proefschrift bij door de koppeling te maken tussen de opname van immigratie 

en de verzorgingsstaat. In de wetenschappelijke literatuur is nog niet op structurele wijze onderzoek 

gedaan naar verschillen in effecten van arbeidsmarktbeleid op de arbeidskansen van autochtonen en 

migranten. Dit is belangrijk te onderzoeken, want het zou kunnen dat beleid dat gericht is op het 

verkleinen van ongelijkheid in de samenleving in het algemeen (onbedoeld) leidt tot het vergroten 

van verschillen tussen deze twee groepen. Dit zou slecht nieuws zijn voor de opname van immigran-

ten in de samenleving, omdat betaald werk ook verdere welzijnsimplicaties heeft. Tenslotte onder-

zoek ik met de mogelijke effecten van immigratie-verzorgingsstaat-frame in de media op houdingen 

ten aanzien van de verzorgingsstaat een onderontwikkeld aspect van het mediadebat over immigra-

tie en de koppeling van deze twee onderwerpen in de media en in de maatschappij. Dat deze onder-



werpen met elkaar samenhangen is niet nieuw, maar wat deze koppeling van onderwerpen in de 

media betekenen voor steun voor de verzorgingsstaat is nog niet bekend.  

 

Analytische aanpak 

De analyses van de empirische hoofdstukken zijn gebaseerd op kwantitatief, statistisch onderzoek, in 

verschillende Europese landen, over langere tijd. Voor de dataverzameling heb ik verschillende bron-

nen gebruikt, metingen ontwikkeld en data gekoppeld. De belangrijkste databronnen zijn de Europe-

an Social Survey (ESS) en de Labour Force Survey (LFS). Voor mijn metingen van media-aandacht en 

framing heb ik een eigen automatische inhoudsanalyse gedaan naar dagbladen in tien verschillende 

landen. Door deze data met elkaar te verbinden was het mogelijk met multilevel regressiemodellen 

op zoek te gaan naar statistische verbanden en interactie-effecten. Hoewel de analyses verschillen 

door in de beschikbaarheid van de variabelen en de opbouw van de regressiemodellen, is de analyse-

strategie consistent. Ten eerste is het belangrijk een grote sample te hebben van vergelijkbare (lees: 

Europese) landen en tijdpunten. Met name de analyses met mediadata zijn gelimiteerd in het aantal 

landen en jaren, maar de landen die zijn meegenomen bestrijken een variëteit aan Europese regio’s. 

Het tweede uitgangspunt is transparantie en verantwoording. Iedere stap van dataverzameling tot 

de interpretatie van de modellen zijn nauwkeurig gedocumenteerd en wanneer er een keuze is ge-

maakt, verantwoord ik deze. Om te laten zien of andere keuzes tot andere resultaten zouden hebben 

geleid, laat ik deze in een groot aantal robuustheids-analyses zien. Tenslotte is het belangrijk de be-

perkingen van de data en de analyses te onderkennen. De sociale wereld is complex en zonder zuive-

re experimenten, is er altijd onzekerheid in de uitspraken die er gedaan kunnen worden. Het ontbre-

ken van bepaalde data, de inherente onzekerheid in de meting van variabelen en het niet kunnen 

uitsluiten van endogeniteit of alle mogelijke schijnverbanden maken onzekere en probabilistische 

conclusies het hoogst haalbare. Door zo systematisch en transparant mogelijk te werk te gaan, pro-

beer ik een degelijke onderbouwing te geven voor de causale claims, die ik, met de beperkingen van 

dit onderzoek, in alle voorzichtigheid probeer te maken. 

 

Bevindingen per hoofdstuk 

De verschillende deelonderzoeken laten ieder een aantal interessante patronen zien. Zo toont 

Hoofdstuk twee aan dat de integratie van immigranten samenhangt met anti-immigratie attitudes 

van autochtonen, maar dat laag- en hoogopgeleide autochtonen verschillen in hoe zij op economi-

sche en culturele aspecten van integratie reageren. Verschillen in arbeidsparticipatie tussen autoch-

tonen en migranten laten geen significante relatie zien met de immigratie attitude van laagopgeleide 

autochtonen. Hoogopgeleide autochtonen, daarentegen, blijken positiever over immigratie te zijn, 

wanneer de arbeidsparticipatiekloof tussen autochtonen en migranten toeneemt. Verdere analyses 



laten zien dat hoogopgeleiden met name reageren op de werkgelegenheid van autochtonen, die de 

arbeidsparticipatiekloof tussen migranten en autochtonen voor een groot deel veroorzaakt. Als meer 

autochtonen aan het werk komen, maken hoogopgeleide autochtonen zich minder zorgen over mi-

gratie, zelfs als de arbeidsparticipatie van migranten achterblijft. Als het gaat om verschillen in cultu-

rele waardes tussen migranten en autochtonen, is het met name de immigratie attitude van laagop-

geleide autochtonen die daarop reageren. Bij grote verschillen tussen migranten en autochtonen als 

het gaat om hun mate van religiositeit, mening over homorechten en mening over persoonlijke vrij-

heden, stijgt de anti-immigratie attitude van laagopgeleide autochtonen. Beide bevindingen wijzen 

op mogelijke verschillen in prioriteiten tussen laag- en hoogopgeleiden autochtonen. Waar hoogop-

geleiden zich als het om immigratie gaat meer zorgen maken om de werkgelegenheid, met name van 

autochtonen, lijken laagopgeleide autochtonen zich meer te laten leiden door de culturele aspecten 

van integratie als het gaat om de vorming van hun opinie ten aanzien van immigratie. 

 

In Hoofdstuk drie staat mediaberichtgeving over immigratie centraal als uiting van immigratie opna-

me en de invloed daarvan op de immigratie attitudes van laag- en hoogopgeleide autochtonen. 

Naast mogelijke effecten van media-aandacht voor immigratie onderzoek ik in dit hoofdstuk ook 

mogelijke effecten van verschillende immigratieframes: verzorgingsstaat-frame, Islam-frame en ter-

rorisme-frame. De bevindingen wijzen erop dat het immigratie-verzorgingsstaat-frame geen invloed 

lijkt te hebben op de immigratie-attitudes van autochtonen. Ook zijn er geen significante verschillen 

van de effecten voor laag- en hoogopgeleide autochtonen. Wel zijn er statistisch significante effecten 

van het Islam-frame en het terrorisme-frame op anti-immigratie attitudes. Hoe hoger de relatieve 

aandacht voor deze frames in de media, des te negatiever autochtonen zijn ten aanzien van immigra-

tie. Deze effecten gelden voor zowel laag- als hoogopgeleide autochtonen, als zijn de effecten iets 

sterker voor laagopgeleiden.  

 

Het tweede deel van het proefschrift behelst de relatie tussen immigratie opname en de verzorgings-

staat. Zo beschrijft Hoofdstuk vier de relatie tussen arbeidsmarktbeleid en verschillen in werkloos-

heid tussen immigranten en autochtonen. Kortom, versterkt of verzwakt arbeidsmarktbeleid de rela-

tieve positie van migranten op de arbeidsmarkt, en dus de opname van immigratie? Uit de resultaten 

blijkt dat werkloosheidsuitkeringen als activeringsbeleid respectievelijk beter en minder slecht wer-

ken voor de arbeidsparticipatie van aan de ene kant autochtonen en migranten uit EU-landen en aan 

de andere kant immigranten uit derde landen. Voor mogelijke oorzaken van deze verschillende effec-

ten moet in plaats van naar de toegang tot deze programma’s, of discriminatie en anti-immigratie 

sentiment, gekeken worden naar de integratie van nieuwkomers. Uit de analyses blijkt dat voor mi-



granten die langer in het land zijn dan negen jaar, de verschillen met autochtonen in de effectiviteit 

van het arbeidsmarktbeleid niet meer statistisch significant zijn. 

 

In het laatste empirische hoofdstuk, Hoofdstuk vijf, onderzoek ik wat een vorm van de opname van 

immigratie betekent voor steun voor de verzorgingsstaat. In het immigratiedebat worden deze twee 

onderwerpen regelmatig samen genoemd en dit doet de vraag rijzen of deze koppeling van onder-

werpen gevolgen heeft voor de steun van burgers voor de verzorgingsstaat en of deze effecten ver-

schillen op basis van persoonlijke eigenschappen. Om dit te onderzoeken ga ik terug naar het media-

debat en onderzoek ik wat er gebeurt met steun voor de verzorgingsstaat wanneer immigratie op 

een verzorgingsstaat-manier geframed wordt in het nieuws. Dit blijkt afhankelijk van het immigratie-

standpunt van de respondent. Volgens de modellen daalt de steun voor de verzorgingsstaat onder 

mensen met een anti-immigratie houding wanneer de immigratie-verzorgingsstaat framing toe-

neemt. Voor mensen die positief staan tegenover immigratie is dit andersom. Waarschijnlijk heeft dit 

te maken met ideeën over wie steun van de overheid nodig heeft en wie het in de ogen van de res-

pondenten verdient. Het lijkt erop dat mensen die tegen immigratie zijn bij immigratie-

verzorgingsstaat-nieuws de houdbaarheid van de verzorgingsstaat overwegen en zich zorgen maken 

dat overheidsgeld terugkomt bij immigranten, de buitenstaanders. Mensen met een pro-

immigratiemening overwegen misschien dat er meer sociale protectie nodig is, voor zowel de au-

tochtonen als de migranten, wanneer de twee onderwerpen aan elkaar gekoppeld worden in het 

nieuws. 

 

Conclusies 

Dit proefschrift laat de relevantie van immigratie opname zien en wat de effecten van economische 

en culturele aspecten zijn voor de immigratie attitudes van laag- en hoogopgeleide autochtonen. 

Daarnaast toont het aan dat arbeidsmarktbeleid verschillen in arbeidsparticipatie tussen migranten 

en autochtonen kan vergroten en dat het immigratie-verzorgingsstaat-framing in de media gevolgen 

heeft voor steun voor de verzorgingsstaat. Alle deze bevindingen samen schetsen een misschien wat 

somber beeld, voor mensen die geloven in gelijkheid, tolerantie en sociale cohesie. Verschillen tus-

sen migranten en autochtonen vergroten de verschillen tussen laag- en hoogopgeleide autochtonen 

in hun immigratie-opinie, arbeidsmarktbeleid lijkt sociaaleconomische verschillen tussen migranten 

en autochtonen te vergroten en overwegingen van wie wel en geen steun van de overheid verdient 

zijn overwegingen die middels het immigratiedebat doorsijpelen in het debat over de verzorgings-

staat.  

 



Toch biedt dit proefschrift ook enige hoop en die kan gevonden worden in de integratie van migran-

ten. Integratie hangt samen met immigratie-attitudes en zoals grotere culturele verschillen tussen 

migranten en autochtonen anti-immigratie attitudes van met name laagopgeleide autochtonen kun-

nen versterken, zo kan een toename van integratie deze attitudes ook weer verzwakken. Daarnaast 

blijkt dat integratie een versterkende werking heeft van de effectiviteit van arbeidsmarktbeleid, wat 

de sociaaleconomische positie van migranten verder versterkt. Integratie is kan dus via twee wegen 

tot meer gelijkheid en begrip leiden en is daarmee een veelbelovend, maar nog steeds zeer complex, 

terrein voor beleid en verder onderzoek naar de opname van immigratie. 


