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1 Inleiding 

Discriminatie is een probleem dat veel voorkomt in de Nederlandse samenleving. Er 

zijn veel verschillende vormen van discriminatie en verschillende gronden waarop 

gediscrimineerd wordt. Het grote aantal migranten in Nederland leidt tot discriminatie 

op grond van ras en etniciteit. Dit onderzoek gaat over de gevolgen van deze vorm van 

discriminatie.  

     Volgens de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving mogen mensen in Nederland 

niet ongelijk behandeld worden op onder meer de gronden ras (huidskleur, afkomst of 

afstamming, fysieke, geografische en culturele of historische kenmerken), godsdienst 

en nationaliteit (Boog en collega’s, 2006). In dit onderzoek wordt onder etnische 

discriminatie verstaan: mensen die ongelijk behandeld worden op basis van hun 

nationaliteit, geloof of huidskleur. Onder ongelijke behandeling worden 

discriminerende opmerkingen, ongelijke bejegening, treiteren, bedreigingen, 

beschadiging of bekladding van iemands eigendom of lichamelijk geweld verstaan.  

     Discriminatie is een negatieve bejegening op basis van een groepskenmerk. Het gaat 

vaak samen met polarisatie en radicalisering – soms als voedingsbodem en soms als 

uitingsvorm. In het actieplan Polarisatie en radicalisering 2007-2011 worden de 

begrippen als volgt gedefinieerd. Polarisatie is “de verscherping van tegenstellingen 

tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze 

groepen en toename van de segregatie langs etnische en religieuze lijnen”. Een proces 

van radicalisering kan vooraf gegaan of versterkt worden door vormen van 

ongewenste polarisatie. Radicalisering is “de (toenemende) bereidheid om diep 

ingrijpende veranderingen in de samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na 

te streven, te ondersteunen of anderen daartoe aan te zetten”. De AIVD voegt daar 

nog aan toe: “Ingrijpende veranderingen zijn ontwikkelingen die een gevaar kunnen 

opleveren voor de democratische rechtsorde (doel), vaak met ondemocratische 

methoden (middel), die afbreuk doen aan het functioneren van de democratische 

rechtsorde (effect)" (Arts & Ulichki, 2009). 

     Discriminatie kan vele gevolgen hebben. Clark en collega’s (1999) ondervonden dat 

het leidt tot stress, iets wat op zich ook weer vele gevolgen heeft. De relatie tussen 

stress en gezondheidsproblemen wordt beïnvloed door constitutionele, socio-

demografische en psychologische factoren, gedragsfactoren en copinggedrag. Klonoff, 

Landrine en Ullman (1999) toonden aan dat het ervaren van etnische discriminatie 

onder Afro-Amerikanen sterk gerelateerd is aan psychiatrische, lichamelijke en 

obsessief-compulsieve symptomen, interpersoonlijke overgevoeligheid, depressie en 

angst. Daarnaast heeft het ervaren van discriminatie negatieve effecten op iemands 

zelfbeeld, het collectieve zelfbeeld, vertrouwen in de maatschappij en in andere 

mensen (Rothstein & Stolle, 2002), levenstevredenheid (Utsey en collega’s, 2000; 

Verkuyten, 1998, 2008; Koomen & Fränkel, 1992; Barnes en collega’s, 2005) en kan het 

leiden tot depressie en hulpeloosheid. In hoeverre die negatieve effecten zich 

voordoen is mede afhankelijk van de manier waarop een individu omgaat met 

discriminatie.   

Dit onderzoek gaat over een aantal van die effecten. Er wordt gekeken naar de relatie 

tussen het ervaren van discriminatie en de mate van vertrouwen, levenstevredenheid 

en identiteit, en wat de invloed van het omgaan met discriminatie daarop is. 
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1.1 Relevantie van het onderzoek 

Op dit moment staat het integratiedebat hoog bovenaan de politieke agenda. Dit is 

begrijpelijk, gezien het grote aantal migranten in Nederland. Momenteel heeft 

Nederland ongeveer 16,5 miljoen inwoners (SCP, 2009) waarvan 3,3 miljoen mensen 

van niet-Nederlandse komaf zijn. Op 1 januari 2009 telde Nederland 1,8 miljoen 

inwoners van niet-westerse afkomst. Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen 

vormen de vier grootste immigrantengroepen met respectievelijk 378.300, 341.500, 

338.700 en 134.800 inwoners. Een bijkomendheid van integratie is discriminatie. Dit 

onderzoek naar de gevolgen van discriminatie levert daarom een belangrijke bijdrage 

aan het integratiedebat. Het biedt inzichten in wat discriminatie met mensen doet en 

wat voor gevolgen dit met zich meebrengt. Deze informatie kan behalve in het 

publieke debat ook praktisch van belang zijn, onder andere voor de begeleiding van 

mensen die discriminatie hebben ervaren op etnische grond. Wanneer bijvoorbeeld 

blijkt dat mensen die worden gediscrimineerd en daarbij een actieve rol op zich nemen 

meer levenstevredenheid ervaren, is dat een belangrijke wetenschap voor mensen die 

vaak gediscrimineerd worden. Zij zouden hun copingstrategie daar bewust op kunnen 

aanpassen waardoor zij meer tevreden in het leven komen te staan. 

     Hoewel er al verschillende onderzoeken gedaan zijn naar de gevolgen van 

discriminatie, zijn de relaties tussen vertrouwen, levenstevredenheid, identiteit en 

coping nog nooit eerder zo concreet onderzocht en ook niet onder zo’n groot 

respondentenaantal als in dit onderzoek. Daarom heeft het onderzoek niet alleen een 

belangrijke maatschappelijke relevantie, maar levert het ook een relevante bijdrage 

aan de wetenschap. 

 

1.2 Probleemstelling 

Het doel van het onderzoek is dus om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen enerzijds 

het ervaren van discriminatie op etnische grond en anderzijds het omgaan met die 

discriminatie, de mate van levenstevredenheid, van vertrouwen, en van nationale of 

etnische identificatie.  

Dit uit zich in de volgende onderzoeksvraag: 

Wat is de relatie tussen het ervaren van etnische discriminatie en levenstevredenheid, 

vertrouwen en identificatie? Welke rol speelt coping hierin en zijn er verschillen tussen 

de vier grote migrantengroepen? 

Deze hoofdvraag wordt opgesplitst in de volgende deelvragen: 

1. Wat is de relatie tussen het ervaren van discriminatie en identificatie en wat is de 

rol van coping hierin? 

2. Wat is de relatie tussen het ervaren van discriminatie en levenstevredenheid en 

wat is de rol van identificatie en coping hierin? 

3. Wat is de relatie tussen het ervaren van discriminatie en vertrouwen en wat is de 

rol van identificatie en coping hierin? 
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Omdat er verschillende begrippen gemeten worden, is het van belang deze vooraf toe 

te lichten.  

Ervaren discriminatie 

Omdat het hele onderzoek gericht is op etnische discriminatie (en niet op andere 

gronden van discriminatie), wordt in het vervolg van dit onderzoek niet meer het 

woord etnisch of ras vermeld, maar wordt enkel het woord discriminatie gebruikt. 

Daarmee wordt dus wel etnische discriminatie bedoeld. In het onderzoek wordt 

gesproken over mensen die discriminatie op deze grond hebben ervaren. Ik spreek dan 

van ervaren discriminatie. 

 

Levenstevredenheid 

Dit verwijst naar een cognitief, beoordelend proces. In dit onderzoek wordt de 

definitie van Shin & Johnson gehanteerd. Zij omschrijven levenstevredenheid als “a 

global assessment of a person’s quality of life according to his own chosen criteria” 

(1978: 478), ofwel een globale beoordeling van iemands kwaliteit van het leven, gezien 

vanuit iemands eigen gekozen norm.  

 

Vertrouwen 

Veel onderzoekers tonen aan dat het vertrouwen een belangrijke predictor is voor 

relaties en vriendschappen, maar ook voor de stand van economische zaken. Hoewel 

het begrip vaak gebruikt wordt bij verschillende onderzoeken, zijn er weinig concrete 

definities van te vinden. Het is een begrip dat moeilijk omschrijfbaar is. De definitie die 

voor dit onderzoek gehanteerd wordt, is gerelateerd aan de definitie van Hosmer 

(1995): vertrouwen is de verwachting van correct ethisch handelen van een persoon of 

groep – dus moreel juiste keuzes en handelingen gebaseerd op ethische principes – 

door een andere persoon of groep.   

Coping 

Dit is de manier waarop iemand zowel gedragsmatig, cognitief als emotioneel op 

aanpassing vereisende omstandigheden reageert, met het doel overmatige spanning 

te elimineren of te reduceren (Schreurs, Tellegen, Vromans, v.d. Willige, 1983).  

Nationale identificatie 

De mentale en emotionele verhouding met de ontvangende samenleving wordt 

nationale identificatie genoemd (Gijsberts & Dagevos, 2009). In dit onderzoek wordt 

het begrip gebruikt om de mate aan te geven waarin etnische minderheden zich 

verbonden voelen met Nederland. 

Nationale disidentificatie 

Disidentificatie is niet letterlijk het tegenovergestelde van identificatie. Het is de 

reactie tegen alles wat  Nederlands is en de ontwikkeling van een zogenoemde 

reactieve of tegengestelde identiteit (Verkuyten & Yildiz, 2007). 

Etnische identificatie 

Bij etnische identificatie gaat het om de mentale en emotionele verhouding met de 

eigen etnische groep. In dit onderzoek wordt het begrip gebruikt om de mate aan te 

geven waarin etnische minderheden zich verbonden voelen met hun eigen etnische 

groep. 
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1.3 Leeswijzer van deze scriptie 

In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid de theorie behandeld die ten grondslag ligt aan dit 

onderzoek. De volgende onderwerpen worden achtereenvolgens behandeld: 

acculturatie, identiteit, levenstevredenheid, vertrouwen en coping. Daarbij worden 

hypothesen beschreven en onderbouwd. In hoofdstuk 3 is de onderzoeksopzet 

beschreven. Daarin wordt aandacht besteed aan het onderzoeksdesign, de 

dataverzameling en de meetinstrumenten. De resultaten van het onderzoek zijn te 

lezen in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden de deelvragen beantwoord. In hoofdstuk 

5 zijn de conclusies en de discussie te lezen. Hierin wordt antwoord gegeven op de 

hoofdvraag van het onderzoek. Daarnaast worden keuzes die in dit onderzoek gemaakt 

zijn onderbouwd en wordt er een advies uitgebracht over een vervolgstudie. 
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2 Theoretische achtergrond 

 

De terugkoppeling naar eerdere onderzoeken laat zien wat er al onderzocht is en waar 

nog hiaten zitten. Enerzijds biedt het de mogelijkheid om voorspellingen te doen over 

de resultaten van dit onderzoek, daarnaast zal het een bijdrage leveren aan de 

interpretatie van die resultaten. In dit hoofdstuk wordt daar uitgebreid aandacht aan 

besteed. De eerste paragraaf 2.1 gaat over acculturatiestrategieën. Daarna gaat 

paragraaf 2.2 in op identificatie en disidentificatie, met aandacht voor de sociale 

identiteitstheorie. In paragraaf 2.3 is theorie te vinden over de levenstevredenheid, in 

2.4 over vertrouwen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het onderscheid tussen 

sociaal en institutioneel vertrouwen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk, 2.5,  gaat 

over coping, de manier waarop mensen omgaan met discriminatie. In iedere paragraaf 

worden een of meerdere hypothesen per onderwerp gegeven. 

 

2.1 Acculturatiestrategieën 

De migratie van verschillende etnische groepen heeft geleid tot een sterk 

aangescherpt integratiedebat. Moeten nieuwe immigranten zich volledig aanpassen 

aan de ontvangstsamenleving? Of mogen zij hun eigen culturele normen en waarden 

behouden en beoefenen? Acculturatie is een proces dat individuen of groepen 

ondergaan als zij voor langere tijd in contact komen met een andere cultuur (Berry & 

Sam, 1997). De oorspronkelijke definitie van acculturatie dateert uit 1936 en komt van 

Redfield, Linton en Herskovits (1936: 149): “Acculturation comprehends those 

phenomena which result when groups of individuals having different cultures come into 

continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns 

of either or both groups.” In theorie zijn er altijd twee acculturerende partijen, maar 

vaak is het zo dat één groep accultureert aan de andere meer dominante groep. 

     Er zijn verschillende modellen om acculturatie te meten. Tegenwoordig is het 

meeste gebruikte en uitgewerkte model dat van Berry (1997). Berry onderscheidt twee 

issues, te weten: behoud van eigen cultuur (is het belangrijk voor migranten om hun 

eigen culturele identiteit te behouden?); en contact en participatie (is het belangrijk 

voor migranten om contact met de gastsamenleving te onderhouden?). In figuur 1 zijn 

de acculturatiestrategieën uitgewerkt in een model. Wanneer mensen hun eigen 

culturele identiteit niet behouden en interactie zoeken met andere culturen, wordt er 

gesproken van assimilatie. Daartegenover staat separatie. Daarvan is sprake wanneer 

mensen wel waarde hechten aan het behoud van hun eigen cultuur en daarbij 

interactie met andere culturen vermijden. Als mensen zowel hun eigen culturele 

integriteit handhaven, als daarbij relaties onderhouden met de meerderheidsgroep, is 

er sprake van integratie. Wanneer er weinig interesse in het behoud van de eigen 

cultuur is en daarbij weinig interesse in het onderhouden van relaties met mensen van 

andere culturen, wordt er gesproken van marginalisatie. 

     Berry geeft aan dat er alleen gekozen kan worden voor integratie – en dit ook tot 

succesvolle uitwerking volbracht kan worden – wanneer de dominerende samenleving 

open staat voor culturele diversiteit: “A mutual accommodation is required for 

integration to be attained, involving the acceptance by both groups of the right of all 

groups to live as culturally different peoples. This strategy requires non-dominant 
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groups to adopt the basic values of the larger society, while at the same time the 

dominant group must be prepared to adapt national institutions to better meet the 

needs of all groups now living together in de plural society” (1997: 10).  

     Volgens Bourhis, Moïse, Pereault en Senécal (1997) zou onderzoek naar acculturatie 

zich ook moeten richten op de percepties van de meerderheid- en minderheidsgroep. 

Zij pleiten dan ook voor een interactief acculturatiemodel, waarbij er van uitgegaan 

wordt dat de visie van de dominerende meerderheidsgroep invloed heeft op hoe de 

minderheidsgroep ontvangen wordt. Daarvoor zouden zowel de houdingen van de 

meerderheidsgroep, als de houding van de minderheidsgroep meegenomen moeten 

worden. Het interactieve acculturatiemodel kent drie uitkomsten: consensueel, waarbij 

de oriëntaties van beide groepen met elkaar overeenstemmen; problematisch, waarbij 

de oriëntaties van beide groepen slechts deels met elkaar overeenstemmen; en 

conflicterend, waarbij de oriëntaties van beide groepen in het geheel niet samengaan.  

 

 

      

Figuur 1. De vier acculturatiestrategieën van Berry (1997). 

 

Er is een verschil in de waarde die minderheden hechten aan acculturatie binnen het 

publieke en het private domein (Phalet, van Lotringen & Entzinger, 2000). In het 

publieke domein zijn de normen van de dominerende groep van groter belang, de 

normen van de autochtone Nederlanders. In het private domein daarentegen, spelen 

familie- en gemeenschapswaarden een grotere rol. Minderheden hechten dan ook 

meer waarden aan het overnemen van culturele normen in het publieke domein, 

terwijl zij in het private domein hun eigen cultuur behouden. 

     Een multiculturele ideologie kan zich alleen ontwikkelen als er een consensuele 

relatie bestaat tussen de meerderheid- en minderheidsgroep(en). Dit betekent dat 

beide groepen een integratiestrategie zouden moeten hanteren (Bourhis et al., 1997; 

Montreuil & Bourhis, 2001). Wanneer minderheden zich gediscrimineerd voelen op 

grond van etniciteit, dan is de multiculturele ideologie dus eigenlijk al niet meer 

mogelijk, omdat de oriëntaties van beide groepen dan niet meer samengaan. 

 

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het Nederlandse beleid gericht op het 

multiculturalisme, uitend in het integratiebeleid. Minderheden hebben dezelfde 

rechten als Nederlandse autochtonen, en tegelijkertijd is het hen toegestaan om hun 

eigen etnische cultuur te behouden (Schalk-Soekar, van de Vijver & Hoogsteder, 2004). 

Maar de discussie omtrent het wel of niet slagen van het integratiebeleid is de laatste 

jaren steeds hoger opgelopen. Dat is voornamelijk te verklaren aan de hand van twee 

Assimilatie 

Separatie/ 

  Segregatie 
Marginalisatie 

Integratie 
Is het belangrijk voor migranten om 

contact met de gastsamenleving te 

onderhouden? 

Ja 

 

Nee 

Is het belangrijk voor migranten om hun eigen 

culturele identiteit te behouden? 

Ja     Nee 
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belangrijke gebeurtenissen. Ten eerste was er de aanslag van 9/11 in 2001 die veel 

opschudding veroorzaakte in de gehele samenleving en daarna de volgde de moord op 

Pim Fortuyn in 2002 (Hoving, 2004). De politieke ruimte voor (extreem)rechts is 

sindsdien sterk toegenomen, waarbij het integratievraagstuk bovenaan de politieke 

agenda kwam. Tijdens de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen in 2006 breidde de 

politieke ruimte verder uit met de komst van de Partij Voor de Vrijheid in het 

parlement, die tijdens de afgelopen verkiezingen (juni 2010) maarliefst 24 zetels 

behaalde. Extreemrechtse politieke partijen staan voor nationalistische en 

revisionistische denkbeelden, antidemocratische opvattingen, antiparlementaire 

opvattingen, en racistische en etnocentristische overtuigingen (o.a. Buijs en van 

Donselaar, 1994), die duidelijk niet samengaan met integratie. Het gevolg van een 

toename van (extreem)rechtse opvattingen onder de meerderheidsgroep is dat de 

oriëntaties van de meerderheid- en minderheidsgroepen niet meer overeenstemmen. 

Dit kan leiden tot een toename van  discriminatie. 

 

2.2 Identiteit 

Logischerwijze heeft de acculturatiestrategie invloed op de manier waarop etnische 

minderheden zich identificeren met hun eigen etnische groep, en met de nationale 

groep. Identificatie is de mate waarin men zich verbonden voelt tot een ander persoon 

of andere groep (Gijsberts & Dagevos, 2009). Tajfel en Turner (1986) zijn de 

grondleggers van de sociale identiteitstheorie (SIT), die veronderstelt dat mensen een 

positief zelfbeeld willen verkrijgen door een positieve sociale identiteit na te streven 

(Brown, 2000; Taylor & Moghaddam, 1987). Tajfel definieert sociale identiteit als “that 

part of an individual’s self-concept which derives from his knowledge of his 

membership in a social group (or groups) together with the value and emotional 

significance attached to that membership” (1978: 63).  

     Er zijn verschillende manieren waarop men zich tot een bepaalde identiteit kan 

laten behoren, of om verandering te brengen in een identiteit. Verkuyten (2006) 

beschrijft dat het ‘sociaalstructurele’ aspect van de sociale identiteitstheorie 

betrekking heeft op drie belangrijke condities voor identificatieprocessen en 

veranderingen daarin. De eerste, stabiliteit van posities en groepsverhoudingen, heeft 

betrekking op de mate waarin een alternatieve statuspositie voor de eigen groep als 

haalbaar wordt gezien. Als er weinig uitzicht is op veranderingen in de bestaande 

verhoudingen, zijn mensen uit minderheidsgroepen op hun eigen groepering 

aangewezen voor een positieve sociale identiteit. Men zal dan eerder met de eigen 

groep samen optrekken, waardoor er sterkere groepsidentificatie optreedt.  

     De tweede conditie die Verkuyten noemt is legitimiteit van posities en 

statusverschillen. Hierbij gaat het om de mate waarin mensen de groepsverhoudingen 

als juist en rechtvaardig accepteren. Als de positie van de eigen groepering als 

onrechtvaardig gezien wordt, neemt de etnische groepsidentificatie toe. Wanneer de 

groepsverhoudingen juist als legitiem gezien worden, zal de groepsidentificatie van 

mensen uit de minderheidsgroeperingen lager zijn. De toegenomen aandacht voor 

extreemrechtse politieke partijen in Nederland doet vermoeden dat de acceptatie van 

de groepsverhoudingen momenteel afneemt. Dit is nog sterker gericht op Turken en 

Marokkanen en hun Islamitische achtergrond, vanwege de ‘islamofobische’ golf die 

over Europa lijkt te gaan (Fleischmann & Phalet, nog niet gepubliceerd). Uit eerder 

onderzoek is dan ook gebleken dat Turken en Marokkanen de minst geaccepteerde 
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minderheidsgroepen zijn in Nederland (Hagendoorn, 1995; Verkuyten & Yildiz, 2006). 

Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2006 toonde aan dat 

relatief veel Turken zich identificeren met de eigen herkomstgroep, meer dan de helft 

van de Turken gaf te kennen dat zij zich meer met Turkse minderheden identificeren 

dan met autochtone Nederlanders. Dit geldt ook voor de groep Marokkanen uit dit 

onderzoek, waarvan bijna de helft aangaf zich meer met hun herkomstland te 

identificeren. Surinamers en Antillianen blijken zich in dit onderzoek in vergelijking met 

de andere twee groepen meer te identificeren met de Nederlandse identiteit.  

     De laatste conditie die Verkuyten noemt is permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van 

groepsgrenzen. Dit heeft betrekking op de mate waarin de situatie het toelaat dat 

mensen van groep veranderen. Wanneer de overstap naar de meerderheidsgroep een 

realistisch vooruitzicht is, zullen de etnische minderheden een relatief lage 

groepsidentificatie vertonen. 

 

Identificatie en disidentificatie 

De SIT biedt inzicht in de werking van intergroepsgedrag. Intergroepsgedrag komt 

vooral voor wanneer de belangen van de groep in gevaar zijn en de waarde van de 

groepsidentiteit wordt bedreigd (Ellemers, Spears & Doosje, 1999). Groepsidentiteit 

brengt met zich mee dat leden uit die groep gevoelig worden voor factoren die van 

buitenaf de identiteit zouden kunnen beschadigen. Groepsleden nemen de wereld 

waar vanuit hun eigen referentiekader, waarbij ze als het ware door een speciale ‘lens’ 

naar de wereld kijken. Het ‘group identity lens’ model van Verkuyten (2009) stelt dat 

identificatie met een groep ervoor zorgt dat groepsleden door een eigen lens kijken en 

daardoor meer dreiging ervaren van andere groepen. Volgens de SIT heeft etnische 

identificatie dus invloed op de mate waarin een individu etnische discriminatie 

waarneemt. 

     Het rejection-identification model (RIM, afwijzings-identificatiemodel) kijkt naar de 

andere kant van het ervaren van discriminatie, namelijk naar de gevolgen ervan 

(Branscombe en collega’s, 1999). Het model (zie figuur 2) laat verschillende relaties 

zien (Schmitt en collega’s, 2003). Zo leidt het ervaren van discriminatie tot een 

negatiever psychologisch welzijn. Ook bevordert het de etnische identificatie. De 

etnische identificatie versterkt het gevoel van het psychologisch welzijn. Dus aan de 

hand van dit model, wordt enerzijds een direct negatief effect verwacht, namelijk dat 

het ervaren van discriminatie leidt tot een negatiever psychologisch welzijn; maar 

anderzijds wordt er ook een indirect positief effect verwacht, namelijk dat het ervaren 

van discriminatie leidt tot een toegenomen groepsidentificatie, wat vervolgens weer 

leidt tot een positiever psychologisch welzijn. Daarnaast leidt het ervaren van 

discriminatie volgens dit model tot een verminderde nationale identificatie. Dit leidt 

tot een minder positieve houding ten aanzien van de meerderheidsgroep (autochtone 

Nederlanders). Tot slot is er ook een directe positieve relatie tussen het ervaren van 

discriminatie en het hebben van een negatieve houding ten aanzien van de 

meerderheidsgroep: dus het ervaren van discriminatie leidt tot het hebben van een 

meer negatieve houding ten aanzien van autochtone Nederlanders. 
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Figuur 2. Het rejection-identification model. 

 

Hoewel het RIM een duidelijk beeld lijkt te geven van de gevolgen van ervaren 

discriminatie, zijn Jasinskaja-Lahti en collega’s (2009) van mening dat het model te kort 

schiet. Er wordt wel ingegaan op de identificatie die minderheidsgroepen hebben met 

hun eigen herkomstland, maar niet op de disidentificatie met het ontvangstland. Het 

rejection-disidentification model (RDIM, afwijzings-disidentificatiemodel) biedt dan 

ook een beter beeld. Het uitgangspunt van dit model is dat door het ervaren van 

discriminatie, minderheden ervan weerhouden worden om zichzelf als een lid van de 

meerderheidsgroep te zien. Uit eerder onderzoek naar de relatie tussen ervaren 

discriminatie en nationale disidentificatie, bleek dat immigranten die het gevoel 

hadden dat zij gediscrimineerd werden, daarop reageerden door zich te 

disidentificeren met de gastsamenleving (Berry, Phinney, Sam & Vedder, 2006). 

Daartegenover staat dat de immigranten die zich niet gediscrimineerd voelden, zich 

wel meer met de meerderheidsgroep van de gastsamenleving identificeerden. 

Wanneer immigranten zich identificeren met de etnische groep, wil dat niet direct 

zeggen dat zij zich per definitie ook disidentificeren met de nationale groep en vice 

versa (Jasinskaja-Lathi en collega’s, 2009). 

     In dit onderzoek zal ik de hoofdlijnen van het RDIM gebruiken om te kijken wat de 

relatie is tussen ervaren discriminatie en etnische en nationale identificatie en 

disidentificatie en hoe dat zich vervolgens uit in, en verhoudt tot het psychologisch 

welzijn en de houding ten aanzien van de nationale meerderheid. Eerdere 

onderzoeken naar het RDIM zijn vaak gehouden onder een klein aantal respondenten 

(het onderzoek van Jasinskaja-Lathi en collega’s is bijvoorbeeld gehouden onder 293 

respondenten), maar dit onderzoek is gehouden onder een ruime dwarsdoorsnede van 

de bevolking.  Het grote respondentenaantal is dan ook een meerwaarde van dit 

onderzoek. Daarnaast worden er drie gevolgen van discriminatie onderzocht, waarbij 

de rol van verschillende copingstrategieën meegenomen wordt. Ook dit biedt een 

belangrijke aanvulling op eerdere onderzoeken. 

     Aan de hand van het RDIM kunnen verschillende voorspellingen gedaan worden. Uit 

het model en de eerder beschreven theorie komt naar voren dat het ervaren van 

discriminatie van invloed is op de mate van identificatie. Ik verwacht dat etnische 

minderheden die zich gediscrimineerd voelen, zich meer identificeren met hun 

herkomstgroep, en tegelijkertijd minder met Nederland. 
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Dit mondt uit in de volgende hypothese (1a): Leden van etnische minderheden die 

discriminatie ervaren, identificeren zich sterker met de herkomstgroep. En hypothese 

(1b): Leden van etnische minderheden die discriminatie ervaren, disidentificeren zich 

sterker met Nederland dan etnische minderheden die geen discriminatie hebben 

ervaren. En hypothese (1c): Leden van etnische minderheden die discriminatie ervaren, 

identificeren zich minder met Nederland, dan etnische minderheden die geen 

discriminatie hebben ervaren. 

Het begrip ‘psychologisch welzijn’ uit het model wordt in dit onderzoek vertaald naar 

de levenstevredenheid. In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de theorieën en 

onderzoeken die hierbij belangrijk zijn. De ‘houding ten aanzien van de nationale 

uitgroep’ zal ik meten aan de hand van het begrip vertrouwen. Dit wordt verder 

beschreven in paragraaf 2.4. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk, 2.5, wordt tot 

slot verder ingegaan op theorie omtrent coping en de belangrijkste strategieën die 

daarbij horen.  

 

2.3 Levenstevredenheid 

In het RDIM wordt een koppeling gemaakt tussen het ervaren van discriminatie en het 

psychologisch welzijn. In dit onderzoek vertaal ik dat naar de mate van de 

levenstevredenheid. Levenstevredenheid verwijst naar een cognitief, beoordelend 

proces. In dit onderzoek wordt de definitie van Shin & Johnson gehanteerd. Zij 

omschrijven levenstevredenheid als “a global assessment of a person’s quality of life 

according to his chosen criteria” (1978: 478), ofwel een globale beoordeling van 

iemands kwaliteit van het leven, gezien vanuit diens eigen gekozen norm. Er wordt 

onderscheid gemaakt in hoe tevreden mensen over het algemeen met hun leven zijn, 

en in hoe tevreden zij zijn met de verschillende domeinen binnen hun leven. De 

meeste onderzoekers zijn het er over eens dat er een relatie is tussen deze twee 

vormen, alleen niet over de verklaring daarvoor (Cummins, 1996). Zo kan het 

bijvoorbeeld zijn dat de algemene levenstevredenheid het resultaat is van de 

tevredenheid op verschillende domeinen, maar andersom kan het ook zijn dat de 

algemene levenstevredenheid bepalend is voor de ervaring van tevredenheid op de 

verschillende domeinen (Headley & Veenhoven, 1989). Voor dit onderzoek is het in 

ieder geval belangrijk om te weten dat er een relatie is tussen de twee genoemde 

vormen en er zal dan ook geen onderscheid tussen de twee gemaakt worden: er wordt 

gekeken naar de algemene levenstevredenheid. 

     Verschillende onderzoekers hebben een relatie gevonden tussen etnische 

discriminatie en levenstevredenheid (Verkuyten, 2008; Koomen & Fränkel, 1992). 

Onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS, 2005) toonde bijvoorbeeld 

aan dat de levenstevredenheid onder immigranten en etnische minderheden 

beduidend lager is dan onder autochtone Nederlanders. Ook Verkuyten (2008) bewees 

dat etnische minderheden lager scoren op levenstevredenheid dan autochtone 

Nederlanders. Zijn verklaring luidt dat etnische minderheden minder tevreden zijn met 

het land waarin ze wonen. Ook bleek uit datzelfde onderzoek dat ervaren discriminatie 

in verband staat met hebben van een verminderde levenstevredenheid. In dit 

onderzoek wordt gekeken naar wat ervaren discriminatie doet met de 

levenstevredenheid van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in Nederland. 

Naar aanleiding van het RDIM verwacht ik dat er een negatieve directe relatie tussen 

het ervaren van discriminatie en levenstevredenheid zal uitkomen. De hypothese (2a) 
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luidt dan ook: etnische minderheden die discriminatie ervaren hebben, zijn minder 

tevreden met hun leven dan etnische minderheden die dit niet hebben ervaren.  

     Verkuyten (2008) kwam tot de conclusie dat het ervaren van discriminatie leidt tot 

een sterkere etnische groepsidentiteit en dat dit een positieve invloed heeft op de 

levenstevredenheid. Koomen en Fränkel (1992) ondervonden dat discriminatie van 

Surinamers in Nederland de levenstevredenheid van de Surinamers negatief 

beïnvloedt. Aan de hand van deze bevindingen en van het RDIM kan verwacht worden 

dat er een indirect positief verband bestaat tussen etnische minderheden, via de mate 

van etnische identificatie en levenstevredenheid. Vertaald in een hypothese (2b) is dat: 

etnische minderheden die zich positief identificeren met hun eigen herkomstgroep zijn 

meer tevreden met hun leven dan etnische minderheden die dat niet doen. 

     Afgezien van identificatie zijn er nog veel andere factoren die van invloed kunnen 

zijn op de samenhang tussen ervaren discriminatie en levenstevredenheid. Daarom 

zullen in de analyse de achtergrondvariabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, 

afkomst, inkomen en religie meegenomen worden. 

 

2.4 Vertrouwen 

Veel onderzoekers tonen aan dat vertrouwen een belangrijke predictor is voor relaties 

en vriendschappen, maar ook voor de stand van economische zaken. Hoewel het 

begrip vaak gebruikt wordt bij verschillende onderzoeken, zijn er weinig concrete 

definities van te vinden. Het is een begrip dat moeilijk omschrijfbaar is. De definitie die 

voor dit onderzoek gehanteerd wordt, is gerelateerd aan de definitie van Hosmer 

(1995): vertrouwen is de verwachting van correct ethisch handelen van een persoon of 

groep – dus moreel juiste keuzes en handelingen gebaseerd op ethische principes – 

door een andere persoon of groep. Vertrouwen wordt steeds vaker erkend als een 

cruciaal element binnen de democratie (Bahry en collega’s, 2005). De bereidheid om 

vreemden te vertrouwen heeft een positieve invloed op de burgerparticipatie, op het 

mogelijk maken van de vorming van een gemeenschap en het zorgt ervoor dat er 

minder problemen ontstaan wanneer er gezamenlijke dingen georganiseerd moeten 

worden (Fukuyama, 1995; Putnam 1993; Uslaner, 2002). Daarnaast speelt vertrouwen 

een grote rol in het economisch leven en het bevorderen van samenwerking daarin. De 

gevolgen ervan kunnen zeer groot zijn: hoe groter het vertrouwen, des te  groter is de 

betrokkenheid van de burger in de politiek - maar ook des te lager de corruptie -  zijn 

er effectievere openbare voorzieningen en is er een sterkere economische groei (zie 

bijvoorbeeld Knack & Keefer, 1997; LaPorta en collega’s, 1997; Zak & Knack, 2001). 

Putnam (2007) redeneert dat mensen in een situatie van etnische diversiteit minder 

vertrouwen hebben in mensen van andere etnische groepen, maar ook in mensen van 

de eigen groep. Mensen trekken zich terug van de samenleving, het wordt ook wel 

hunkering down genoemd. In een eerder hoofdstuk werd al beschreven dat er in 

Nederland momenteel sprake is van een grote etnische heterogeniteit en dat dit leidt 

tot een toename van discriminatie. Vooral mensen die discriminatie ervaren (die op 

negatieve wijze geconfronteerd worden met etnische diversiteit) zullen zich terug 

trekken van de samenleving. Daarom is te verwachten dat ervaren discriminatie leidt 

tot minder vertrouwen. Ook uit onderzoek van Hooghe e.a. (2006) blijkt dat etnische 

diversiteit invloed heeft op het algemeen sociaal vertrouwen: deze is lager in wijken 

met verschillende etnische minderheden of in hele samenlevingen met een sterke 

aanwezigheid van etnische minderheden. Het niveau van vertrouwen is niet alleen 
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lager onder etnische minderheden zelf, maar ook onder de dominante groep van de 

samenleving (Alesina & La Ferrara, 2002; Hero 2003). 

     Er zijn twee belangrijke theorieën die kunnen verklaren waarom mensen 

vooroordelen hebben ten aanzien van andere groepen en in het verlengde daarvan 

kunnen verklaren waarom mensen wel of geen vertrouwen in andere groepen hebben. 

De klassieke contacttheorie van Allport (1954) stelt dat naarmate mensen meer 

positief interetnisch contact hebben, zij een positiever beeld hebben over de ander en 

elkaar ook meer zullen vertrouwen; en wanneer mensen meer negatief interetnisch 

contact hebben, zij een negatiever beeld hebben over de ander en elkaar ook minder 

zullen vertrouwen (Pettigrew & Tropp, 2006; Putnam, 2007). Ook is aangetoond dat 

vertrouwen eerder ontwikkeld wordt wanneer mensen omringd worden door 

personen die vergelijkbaar zijn met zichzelf (Abrams, Hogg & Marques, 2005; Uslaner, 

2002).  

     De conflicttheorie stelt dat juist de strijd om schaarse goederen de oorzaak is van 

het hebben van een negatiever beeld ten aanzien van andere groepen. Dat leidt tot 

een lager niveau van sociaal vertrouwen in andere groepen. Volgens deze theorie is 

het zo dat hoe meer men  zich in het samenzijn van  andere etnische groepen of 

mensen met een andere etnische achtergrond bevindt, des te meer competitie van 

elkaar ervaren wordt. Daarom zal men meer bij het ‘eigen’ blijven, en minder ‘de 

ander’ vertrouwen (Coser, 1956; Blumer, 1958; Putnam, 2007). Dat betekent dat 

sociaal vertrouwen moeilijker te ontwikkelen is wanneer men ongelijkheden ervaart 

tussen zichzelf en andere groepen binnen de samenleving. 

     Hoewel beide theorieën de oorzaak ergens anders zoeken, zijn ze overeenkomstig in 

de conclusie dat het vertrouwen in de eigen groep negatief correleert met het 

vertrouwen in andere groepen. Het vermogen van mensen om vertrouwen te 

genereren, is te verklaren aan de hand van twee benaderingen (Rothstein & Stolle, 

2002). De eerste is de society-centered approach waarbij het sociale aspect van 

vertrouwen centraal staat. Het gaat bij deze benadering om de algemene sociale 

interactie die mensen met elkaar hebben. Dit is direct gekoppeld aan de institution-

centered approach, waarbij de eerlijkheid en effectiviteit van de overheid, het 

parlement, de lokale overheid en de politie centraal staan. Deze benadering is 

gebaseerd op Levi’s visie dat de perceptie op eerlijkheid, gelijkheid, effectiviteit van 

instituties en het gegeven dat de meeste mensen gelijke waarden nastreven, invloed 

heeft op het algemeen vertrouwen dat men in andere mensen heeft. De benaderingen 

zijn niet los van elkaar te zien: wanneer men het gevoel heeft de politieke instituties en 

de politie te kunnen vertrouwen, zal het vertrouwen in andere mensen over het 

algemeen ook toenemen. 

     In dit onderzoek zal het begrip vertrouwen vanuit die twee verschillende 

benaderingen onderzocht worden. De eerste benadering, sociaal vertrouwen, staat 

voor de verwachting van correct ethisch handelen van een persoon door een andere 

persoon of groep. Als men veel sociaal vertrouwen heeft, dan verwacht men dat 

andere mensen over het algemeen correct ethisch handelen. Rothstein & Stolle (2002) 

beschrijven dat het ervaren van discriminatie leidt tot het hebben van minder 

vertrouwen in andere mensen. Ik verwacht dan ook dat mensen die discriminatie 

hebben ervaren, minder sociaal vertrouwen hebben.  

     Een sociaal systeem kan niet bestaan zonder de aanwezigheid van een politiek of 

overheid. Sterker nog, overheidsbeleid en politieke instanties creëren, begeleiden en 

beïnvloeden de vorm van het sociale systeem. De mogelijkheid voor burgers om 

coöperatieve banden en sociaal vertrouwen op te bouwen wordt dan ook sterk 

beïnvloed door (de gevolgen van) de politieke instituties en het beleid. Dit verklaart 
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het belang van de tweede benadering, institutioneel vertrouwen, waarmee de 

verwachting van correct ethisch handelen die men heeft van een politieke institutie 

bedoeld wordt. Volgens Rothstein & Stolle (2002) zijn er vier verschillende onderdelen 

die het oorzakelijk verband tussen institutionele karakteristieken en sociaal 

vertrouwen kunnen verklaren. Ten eerste beïnvloeden institutionele effectiviteit en 

eerlijkheid het gevoel van bescherming en veiligheid. Wanneer dit gevoel er niet is, 

denkt men vaak dat de meeste andere mensen niet te vertrouwen zijn. Daarnaast 

heeft het te maken met de vertegenwoordigersrol van de instituten. Wanneer 

bijvoorbeeld iemand op een hoge positie niet te vertrouwen is, dan wordt er vaak 

gedacht dat ‘als deze mensen al niet te vertrouwen zijn, dan zijn anderen al helemaal 

niet te vertrouwen’. Een ander voorbeeld hiervan is de toegenomen aandacht voor het 

integratiedebat in Nederland, waar ik eerder over schreef. De laatste tien jaar (maar 

vooral vanaf 2001, sinds de aanslag op de Twin Towers in New York en de moord op 

Pim Fortuyn in 2002) is de aandacht voor (extreem)rechtse politieke partijen zeer sterk 

toegenomen. Deze partijen worden gekenmerkt door nationalistische en soms zelfs 

racistische opvattingen, die een andere rol vertegenwoordigen dan bijvoorbeeld links 

politieke partijen. Het derde punt is dat de effectiviteit en eerlijkheid van de instituties 

de waarneming van het gedrag van andere mensen vormt. Wanneer er bijvoorbeeld 

sprake is van een corrupt systeem, zullen mensen (ongewenst) te maken krijgen met 

die corruptie om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Maar er is geen sociaal 

vertrouwen in mensen die misbruik maken van anderen en het systeem. Tot slot 

hebben ook ervaringen met deze instituties invloed op het sociaal vertrouwen. 

Corrupte en oneerlijke instituten kunnen bijvoorbeeld leiden tot negatieve ervaringen 

van bijvoorbeeld discriminatie en ongelijkheid en die hebben een negatieve invloed op 

sociaal vertrouwen. Behalve deze vier punten zijn er ook andere dingen die van invloed 

kunnen zijn op het algemeen vertrouwen. Bijvoorbeeld de invloed van de ervaringen 

die mensen opdoen tijdens hun kinderjaren, of de vertrouwensrelaties binnen de 

directe familie (Uslaner, 2002). Maar de kans is groot dat deze ervaringen tijdens de 

kinderjaren het gevolg zijn van de ervaringen en opvattingen van hun ouders (als 

gevolg van een van de vier bovengenoemde punten). 

     De conclusie hiervan is dat het hebben van een negatief beeld over de politieke 

instituties (weinig institutioneel vertrouwen) leidt tot het hebben van weinig 

vertrouwen over het algemeen. Het ervaren van discriminatie kan hierop, zoals in het 

laatste punt uitgelegd, ook invloed hebben. Daarom verwacht ik dan ook dat er in dit 

onderzoek een negatieve relatie zal bestaan tussen het ervaren van discriminatie en 

institutioneel vertrouwen.  

     In dit onderzoek kijk ik naar het begrip vertrouwen, waar de twee verschillende 

dimensies zijn samengevoegd. Het rejection-disidentification model geeft, evenals de 

bovenstaande theorieën, een negatieve relatie aan tussen het ervaren van 

discriminatie en de mate van vertrouwen dat men heeft. Ik verwacht dan ook dat (3a) 

mensen die discriminatie ervaren hebben, minder vertrouwen hebben dan mensen die 

dit niet ervaren hebben, en dat (3b): etnische minderheden die zich disidentificeren met 

de nationale meerderheidsgroep minder vertrouwen hebben dan etnische minderheden 

die zich niet disidentificeren met die groep.  

     Afgezien van identificatie zijn er nog veel andere factoren die van invloed kunnen 

zijn op de samenhang tussen ervaren discriminatie en vertrouwen. Daarom zullen in de 

analyse de achtergrondvariabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, 

inkomen en religie meegenomen worden. 
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2.5 Copingstrategieën 

Het ervaren van discriminatie is een gebeurtenis die aanpassing vereist. Of die 

aanpassing gemakkelijk en snel verloopt is, naast de aard van de gebeurtenis, vooral 

afhankelijk van de manier waarop iemand zijn omgeving waarneemt en daarmee 

omgaat. Schreurs en collega’s (1983) beschrijven in hun onderzoek naar coping dat de 

manieren van omgaan met belastende situaties van invloed is op het psychologisch, 

fysiek en sociaal welbevinden van mensen. Het is aangetoond dat de manier waarop 

mensen met belastende situaties omgaan belangrijker kan zijn voor het sociaal 

functioneren en de gezondheid, dan de frequentie en de intensiteit daarvan (Ursin, 

1978). 

     Lazarus en Folkman (1984) onderscheiden twee processen bij het omgaan met 

omstandigheden en gebeurtenissen: appraisal en coping. Appraisal is het cognitieve 

proces waarbij een gebeurtenis of omstandigheid wordt geïnterpreteerd en 

geëvalueerd op de belasting voor de persoon. De eerste inschatting van de situatie op 

iemands belasting wordt primary appraisal genoemd. Het daarop volgende proces van 

het tegen elkaar afwegen van de beschikbare manieren om daarmee om te gaan, 

wordt secondary appraisal genoemd. Afhankelijk van hoe men die situatie vervolgens 

beoordeelt, kan er een poging ondernomen worden om op een bepaalde wijze met de 

situatie om te gaan. Dit proces wordt coping genoemd. 

     Outlaw beschrijft coping als “a process involving cognitive and behavioral effort 

directed at meeting the demands that exceed or tax an individual’s resources” (1993: 

402). Schreurs, Tellegen, Vromans, v.d. Willige (1983) omschrijven coping als de 

manier waarop iemand zowel gedragsmatig, cognitief als emotioneel op aanpassing 

vereisende omstandigheden reageert, met het doel overmatige spanning te elimineren 

of te reduceren. Dit is ook de omschrijving van coping zoals het in dit onderzoek 

gebruikt wordt. 

     Om coping te kunnen meten, ontwierp Amirkhan (1990) de Coping Strategy 

Indicator. Deze indicator bestaat uit drie factoren. De eerste factor is een 

instrumenteel, probleemgerichte strategie; de tweede factor is het zoeken naar 

comfort, advies, steun, of menselijk contact bij anderen; de derde factor is een 

vermijdingsstrategie, waarbij men zich zowel lichamelijk als psychisch terug kan 

trekken. Er wordt dan ook verwacht dat de drie bovengenoemde factoren aanwezig 

zullen zijn in dit onderzoek. 

     In het eerste hoofdstuk is beschreven dat dit onderzoek kan leiden tot meer 

informatie over het omgaan met ervaren discriminatie in praktische zin. Eerder 

onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de relatie tussen het ervaren van 

discriminatie en de mentale gezondheid toont aan dat meer informatie hierover bij 

kan dragen aan de behandelmethoden van mensen die onder discriminatie te lijden 

hebben (Fisher & Shaw, 1999). Copingstrategieën zijn te vormen en kunnen daarom 

een belangrijk effect hebben op de verbetering van de mentale gezondheid. Zo toonde 

Schwartz (1999) aan dat het trainen van de juiste copingstrategie positief resulteert in 

een sterkere mate van welzijn. Singer, Irvin en Haskins (1988, zoals weergegeven in 

Barnes en collega’s, 2005) toonden aan dat het leidt tot een afname van de depressie 

en angst.  

      Een probleemgerichte copingstrategie is de strategie waarbij men bewust het 

probleem aanpakt en leidt tot het hebben van meer positieve en minder negatieve 

gevoelens (Folkman & Lazarus, 1988) en tot minder depressie, stress en angst (Dixon 

en collega’s, 1993). De copingstrategie waarbij men sociale steun zoekt bij familie of 
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vrienden, heeft een positief effect op interpersoonlijke relaties (Cohen & Wills, 1986) 

en kan frustratie wegnemen (Elligan & Utsey, 1999). De frequentie van het steun 

zoeken is daarin wel van belang: wanneer iemand voortdurend op zoek is naar sociale 

ondersteuning, dan leidt dit juist tot een toename van stress. In dit onderzoek wordt 

echter niet gekeken naar de frequentie van de copingstrategieën, waardoor er geen 

hypothese geformuleerd wordt over de strategie van het steun zoeken. Wanneer men 

een sterke voorkeur heeft voor de copingstrategie waarbij het probleem uit de weg 

gegaan wordt (vermijdingsgerichte strategie), krijgt men een verminderde 

levenstevredenheid (Utsey en collega’s 2000). Vermijden kan opgevat worden als het 

hebben van weinig uitzicht op veranderingen in bestaande verhoudingen. 

     In dit onderzoek verwacht ik dan ook dat probleemgerichte coping leidt tot het 

hebben van meer vertrouwen en levenstevredenheid. Ik verwacht dat 

vermijdingsgerichte coping leidt tot het hebben van minder vertrouwen en 

levenstevredenheid. Dit leidt tot de hypothese (4a): etnische minderheden die een 

probleemgerichte copingstrategie hanteren, hebben meer vertrouwen en 

levenstevredenheid dan etnische minderheden die dit niet doen. En hypothese (4b): 

etnische minderheden die een vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren, hebben 

minder vertrouwen en levenstevredenheid dan etnische minderheden die dit niet doen. 

Verder verwacht ik dat er niet alleen een relatie zal zijn tussen coping en de 

onafhankelijke variabelen, maar dat coping ook de relatie tussen discriminatie en de 

onafhankelijke variabelen kan beïnvloeden (als moderator). Barnes & Lightsey (2005) 

leggen uit dat de probleemgerichte coping en vermijdingsgerichte coping als 

moderator de relatie tussen ervaren stress en levenstevredenheid positief beïnvloedt. 

Dit uit zich in de volgende hypothese (4c): etnische minderheden die een 

probleemgerichte copingstrategie hanteren als zij discriminatie ervaren, hebben meer 

vertrouwen en levenstevredenheid dan etnische minderheden die dit niet doen. En dat 

(4d) etnische minderheden die een vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren als zij 

discriminatie ervaren, hebben minder vertrouwen en levenstevredenheid dan etnische 

minderheden die dit niet doen. 

     Eerder werd in paragraaf 2.2 beschreven dat de stabiliteit van posities en 

groepsverhoudingen betrekking heeft op de mate waarin een alternatieve 

statuspositie voor een etnische groep als haalbaar wordt gezien. Als er weinig uitzicht 

is op veranderingen in de bestaande verhoudingen, zijn mensen uit 

minderheidsgroepen op hun eigen groepering aangewezen voor een positieve sociale 

identiteit. Men zal dan eerder met de eigen groep samen optrekken, met een sterkere 

groepsidentificatie tot gevolg (Verkuyten, 2006). Wanneer men er voor kiest om een 

probleem aan te pakken duidt dat op veranderingen van bestaande verhoudingen. 

Daarom wordt verwacht dat wanneer men een probleemgerichte strategie hanteert, 

men zich minder zal identificeren met de eigen etnische groep en meer met de 

nationale groep (autochtone Nederlanders). Dit leidt tot de hypothese (4e): etnische 

minderheden die een probleemgerichte copingstrategie hanteren, identificeren zich 

minder met de eigen etnische groep en meer met autochtone Nederlanders. En (4f): 

etnische minderheden die discriminatie ervaren hebben en een probleemgerichte 

copingstrategie hanteren, identificeren zich minder met de eigen etnische groep en 

meer met autochtone Nederlanders. 

     Daar tegenover staat dat ik verwacht dat wanneer er bewust voor wordt gekozen 

om het probleem uit de weg te gaan (vermijdingsgerichte copingstrategie), dat men 

zich meer op de etnische groep richt. Dat leidt tot de hypothese (4g): etnische 

minderheden die een vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren, identificeren zich 

meer met de eigen etnische groep en minder met autochtone Nederlanders. Ook hier 
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verwacht ik dat coping de relatie tussen discriminatie en identificatie zal beïnvloeden 

als moderator, wat leidt tot de hypothese (4h): etnische minderheden die discriminatie 

ervaren hebben en een vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren, identificeren zich 

meer met de eigen etnische groep en minder met autochtone Nederlanders. 

     Afgezien van identificatie zijn er nog veel andere factoren die van invloed kunnen 

zijn op de samenhang tussen ervaren discriminatie en coping. Daarom zullen in de 

analyse de achtergrondvariabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, 

inkomen en religie meegenomen worden. 
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3 Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de opzet van het onderzoek, de data en 

de meetinstrumenten. Achtereenvolgens worden ze besproken in de volgende 

paragrafen. 

 

3.1 Onderzoeksdesign 

In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat de hoofdvraag van deze studie 

beantwoord wordt aan de hand van verschillende hypothesen. In bijlage 1 zijn alle 

hypothesen overzichtelijk opgesomd. Om een duidelijk beeld te krijgen van de 

verschillende lijnen die onderzocht worden, is in figuur 3 het theoretisch model visueel 

weergegeven, met daarin de verbanden tussen de verschillende te onderzoeken 

factoren. Omdat dit een zeer grootschalig onderzoek bevat, zou het te veel werk zijn 

om alle resultaten te verwerken wanneer de data op kwalitatieve wijze verzameld 

zouden zijn. Daarnaast biedt kwantitatief onderzoek de mogelijkheid om vrij 

eenvoudig de verbanden en hun significantieniveau aan te tonen. 

 

Figuur 3. Theoretisch model. 
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3.2 Dataverzameling 

Voor dit onderzoek maak ik gebruik van data die verzameld zijn voor onderzoek naar 

Discriminatie-ervaringen in Nederland in 2009 van Marcel Coenders (Universiteit 

Utrecht) en  Igor Boog (Art. 1). Hun onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in 

de aard en de omvang van ervaringen met discriminatie wegens land van herkomst, 

geloof en/of huidskleur en betreft verschillende migrantengroepen (Turken, 

Marokkanen, Surinamers, Antillianen en mensen uit Indonesië/voormalig Nederlands-

Indië). Daarnaast zijn ook autochtone Nederlanders in het onderzoek betrokken. Het is 

een mixed method-onderzoek: een grootschalig landelijke survey, waarbij meer dan 

1.500 respondenten werden ondervraagd, gecombineerd met een kwalitatief 

onderzoek waarbij 128 respondenten in groepsinterviews en enkele individuele 

interviews vertelden over hoe zij discriminatie ervaren, hoe ze ermee omgaan en 

welke impact dat heeft op hun leven. Voor mijn onderzoek heb ik alleen gebruik 

gemaakt van de kwantitatieve gegevens (het survey) van de vier grote 

migrantengroepen. Het veldwerk van het survey-onderzoek werd uitgevoerd door TNS 

NIPO en vond plaats in juni en juli 2009. Dit onderzoek is een herhaling en uitbreiding 

van een eerder landelijk onderzoek dat vier jaar geleden, vlak voor de zomer van 2005, 

werd uitgevoerd onder dezelfde etnische groepen. In 2009 zijn niet dezelfde 

respondenten benaderd als in 2005.  

     Hoewel TNS NIPO beschikt over een eigen panelbestand van respondenten, bood 

het onvoldoende mogelijkheden om verantwoorde steekproeven te trekken (vooral 

vanwege taalproblemen en te veel non-response). Daarom zijn Marokkanen en Turken 

in het onderzoek hoofdzakelijk ondervraagd via face-to-face-interviews, 

quotasampling was voor hun de enige mogelijkheid. Om voor beide groepen een 

steekproef te verkrijgen die zodanig gespreid is dat de representativiteit zo goed 

mogelijk gewaarborgd is, heeft TNS NIPO de quotacriteria sekse, leeftijd, 

opleidingsniveau en regio gebruikt. Ten behoeve van de regionale spreiding is een 

tweetrapssteekproef uitgevoerd. Naast de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam 

en Den Haag) zijn de steden Utrecht, Dordrecht, Eindhoven, Tilburg, Enschede, Zwolle 

en Leeuwarden geselecteerd. Bij de quota over deze plaatsen is gestreefd naar een 

verdeling die de landelijke verdeling van deze groepen over de regio’s (grote steden, 

overig Randstad, noord, oost en zuid) zo goed mogelijk weerspiegelt. Het veldwerk 

met inbegrip van de quotasampling is uitgevoerd door TNS NIPO en Veldkamp. 

     Voor de andere bevolkingsgroepen is gebruik gemaakt van Computer Assisted Self 

Interviewing (CASI). Bij deze methode krijgt de respondent de vragenlijst digitaal 

toegestuurd, vult de vragenlijst zelf in en stuurt de ingevulde vragenlijst weer terug. 

Voor de CASI-interviews is een steekproef getrokken uit het panelbestand van TNS 

NIPO dat vooral opgezet is ten behoeve van landelijk representatief survey-onderzoek. 

Dat panelbestand (dat ongeveer 120.000 personen bevat) is geen exacte afspiegeling 

van de Nederlandse bevolking. Om de representativiteit zo veel mogelijk te 

garanderen zijn de data gewogen naar sekse, leeftijd, opleiding en regio.  

     De bruto steekproef uit het NIPO-panelbestand ten behoeve van de CASI-interviews 

bestond uit 1.534 personen. Uiteindelijk hebben 1.141 respondenten een vragenlijst 

ingevuld. Voor dit onderzoek maak ik gebruik van de data van de 1392 respondenten 

die bij mijn doelgroep aansluiten (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en 

autochtone Nederlanders: respondenten die zelf in Nederland zijn geboren, evenals 

zijn/haar beide ouders).  In tabel 1 is te zien hoe dit zich verhoudt in de data.  
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Tabel 1. Steekproefomvang 

 Aantal Percentage 

Geslacht   

     Man 764 49,7 

     Vrouw 774 50,3 

Leeftijd   

     18-34 533 35,3 

     35-54 606 40,1 

     55 en ouder 372 24,6 

Opleidingsniveau   

     LO 130 8,6 

     LBO 247 16,2 

     Mavo 177 11,6 

     MBO 497 32,7 

     Havo\VWO 172 11,3 

     HBO\WO bachelor 207 13,6 

     WO doctoraal 90 5,9 

Etniciteit   

     Autochtonen 687 49,3 

     Etnische minderheden 705 50,7 

          Turks 265 19,0 

          Marokkaans 229 16,4 

          Antilliaans 139 10,0 

          Surinaams 72 5,2 

Jaarinkomen   

     Minder dan € 1.800 22 1,9 

     € 1.800 tot € 3.600 37 3,1 

     € 3.600 tot € 6.000 19 1,6 

     € 6.000 tot € 12.000 74 6,2 

     € 12.000 tot € 18.000 204 17,1 

     € 18.000 tot € 24.000 223 18,7 

     € 24.000 tot € 30.000 188 15,8 

     € 30.000 tot € 36.000 164 13,7 

     € 36.000 tot € 48.000 155 13,0 

     € 48.000 tot € 60.000 64 5,4 

     € 60.000 tot € 72.000 26 2,2 

     € 72.000 tot € 96.000 14 1,2 

     € 96.000 of meer 2 0,2 

Religie   

     Geen religie 319 21,9 

     Christelijk 422 29,0 

     Islamitisch 493 33,9 

     Andere religie 222 15,3 

 

De steekproef bestaat uit ongeveer evenveel mannen (49,7%) als vrouwen (50,3%). De 

leeftijd van de respondenten is opgedeeld in drie categorieën: van 18-34 jaar, 35-54 

jaar en 55 jaar of ouder, de meeste respondenten bevinden zich in de middelste 

categorie. Het opleidingsniveau is opgedeeld in zeven categorieën: LO, LBO, Mavo, 

MBO, Havo/VWO, HBO/WO bachelor en WO doctoraal. In het onderzoek zijn bijna 

evenveel autochtone Nederlanders (49,3%) als etnische minderheden (50,7%) 
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meegenomen, zodat de groepen goed vergeleken kunnen worden met elkaar. De 

etnische minderheden bestaan uit 265 Turken (19%), 229 Marokkanen (16,4%), 139 

Antillianen (10%) en 72 Surinamers (5,9%). Er zijn dertien verschillende categorieën 

van het jaarinkomen meegenomen. Af te lezen is dat de meeste respondenten tussen 

de €12.000 en €48.000 verdienen. Bij religie gaat het om de waarde die men hecht aan 

religie. Dat betekent bijvoorbeeld dat 422 respondenten hebben aangegeven hun 

christelijke (katholiek of protestant) overtuiging tamelijk tot zeer belangrijk te vinden. 

Er wordt onderscheid gemaakt in geen religie (of het hechten van weinig waarde aan 

religie), christelijk, islamitisch en andere religie. 

 

3.3 Meetinstrumenten 

Zoals eerder beschreven is de kwantitatieve onderzoeksmethode het meest geschikt 

voor dit onderzoek. Aan de hand van het statistisch analyseprogramma SPSS is het 

mogelijk om via uitgebreide analyses duidelijkheid te verkrijgen over de hypotheses. 

Een multivariate lineaire regressieanalyse is een optimale methode om de resultaten 

te analyseren en zo antwoord te krijgen op de hoofdvraag van het onderzoek.  

     De afhankelijke variabelen die worden gemeten zijn ervaren discriminatie, 

vertrouwen, levenstevredenheid, identificatie en disidentificatie. Daarnaast zal coping 

worden meegenomen als factor en moderator, om te kijken of dat de relatie tussen 

het ervaren van discriminatie en hiervoor genoemde afhankelijke variabelen 

beïnvloedt.  

 

Ervaren discriminatie 

In de enquête werd de respondenten gevraagd aan te geven of zij gedurende de 

afgelopen 12 maanden discriminatie ervaren hebben op verschillende 

maatschappelijke terreinen (straat, woning, werk, opleiding, sollicitaties, overheid, 

winkelen, vrije tijd, sport en openbaar vervoer). Als een respondent op een of meer 

van de terreinen ‘ja’ heeft ingevuld, wordt deze meegenomen in de groep 

respondenten die discriminatie ervaren hebben. Bij het meten van ervaren 

discriminatie is gekeken naar de terreinen waarop het plaats vond, de aard van de 

discriminatie (of het ging om bijvoorbeeld beledigende opmerkingen of lichamelijk 

geweld) en de ernst ervan. In totaal zijn er 310 respondenten die aangaven 

discriminatie te hebben ervaren. In tabel 2 is weergegeven hoe dat verdeeld is over de 

etnische groepen. Marokkanen hebben het vaakst discriminatie ervaren (50,7%), 

gevolgd door de Turken (40,4%), de Surinamers (33,1%) en de Antillianen (26,4%). 

Duidelijk is dat de autochtonen het minst discriminatie ervaren hebben (3,2%). Deze 

laatste groep zal dan ook niet in alle analyses meegenomen worden, om zo betere 

uitspraken te kunnen doen over ervaren discriminatie. 

Tabel 2. Het wel of niet ervaren van discriminatie per etniciteit 

Discriminatie Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen Totaal 

ervaren N % N % N % N % N % N % 

Nee 158 59,6 113 49,6 93 67,4 53 73,6 665 96,8 1082 77,7 

Ja 107 40,4 116 50,7 46 33,1 19 26,4 22 3,2 310 22,3 

Totaal 265 100 229 100 139 100 72 100 687 100 1392 100 
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Vertrouwen 

Het begrip vertrouwen is gemeten aan de hand van twee verschillende aspecten. Het 

eerste, sociaal vertrouwen, wordt gemeten aan de hand van de mate waarin men 

vertrouwen heeft in andere mensen. De respondenten konden aangeven in hoeverre 

ze vertrouwen hebben in andere mensen op een schaal van 1 tot 10 (waarbij 1 is 

‘helemaal geen vertrouwen’ en 10 is ‘volledig vertrouwen’). Het tweede aspect, 

institutioneel vertrouwen, vereist extra toelichting. Rothstein en Stolle (2002) maakten 

een model waarin is af te lezen wat de belangrijkste instituties zijn en hoe vervolgens 

het vertrouwen daarin gemeten kan worden. Uit het model blijkt dat enerzijds de 

effectiviteit en anderzijds de eerlijkheid van de instituties belangrijk zijn voor het 

algemeen vertrouwen in politieke instituties. Om het institutioneel vertrouwen te 

meten, kijken zij naar instituties die bestuurd worden door democratisch gekozen 

leiders: het vertrouwen in de overheid, het vertrouwen in het parlement en het 

vertrouwen in de lokale overheid. Het vertrouwen in de politie wordt daar los van 

gekoppeld, maar omdat in Nederland de politie onder het bestuur van de lokale 

overheid valt, wordt deze in plaats van het vertrouwen in de lokale overheid in dit 

onderzoek meegenomen als derde item om institutioneel vertrouwen te meten. De 

drie items van institutioneel vertrouwen correleren onderling hoog, en hebben een 

hoge betrouwbaarheid (α=,82). De variabelen sociaal vertrouwen en institutioneel 

vertrouwen correleren onderling met  r=,47. De betrouwbaarheid van deze schaal is 

α=,63 en vormen samen de variabele vertrouwen. 

 

Levenstevredenheid 

Levenstevredenheid wordt gemeten aan de hand van de ‘Satisfaction with life scale’ 

(Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985). In de enquête die gebruikt is voor de data van 

dit onderzoek, zijn drie van de vijf stellingen van deze schaal meegenomen: ‘alles bij 

elkaar genomen ben ik tevreden met mijn leven’, ‘mijn levensomstandigheden zijn 

uitstekend’ en ‘de belangrijkste dingen die ik van het leven heb verwacht, heb ik tot nu 

toe ook gekregen’. De respondenten konden op een schaal van 1 tot 5 aangeven in 

welke mate ze het eens of oneens zijn met de stelling (waarbij 1 is  ‘helemaal mee 

oneens’ en 5 is ‘helemaal mee eens’). De drie stellingen correleren onderling hoog en 

hebben een betrouwbaarheid van α=,84. 

 

Identificatie en disidentificatie 

Om identificatie en disidentificatie te meten zijn zes stellingen meegenomen in de 

enquête. De respondenten konden aangeven op een schaal van 1 tot 5 in hoeverre ze 

het daarmee eens of oneens waren (waarvoor geldt dat 1 is  ‘helemaal mee oneens’ en 

5 is ‘helemaal mee eens’). De stellingen zijn gebaseerd op het onderzoek van 

Verkuyten (2006). Een principale componentenanalyse (orthogonale rotatie) toont aan 

dat ze te reduceren zijn tot twee componenten die samen 61,4% verklaren. Het eerste 

component wordt geladen door de items ‘ik voel me verbonden met Nederlanders’ 

(λ=,74), ‘ik ben soms best wel trots op Nederland’ (λ=,75) en ‘ik voel me thuis in 

Nederland’ (λ=,81). Onderling correleren de items hoog en hebben een 
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betrouwbaarheid van α=,70, dus worden ze samengevoegd tot de schaal voor 

identificatie. 

     Op het tweede component laden de items ‘ik wil mezelf zeker niet als een 

Nederlander zien’ (λ=,62), ‘ik zou nooit zeggen “wij Nederlanders”’ (λ=,80) en ‘ik voel 

me nooit aangesproken als het over Nederland en Nederlanders gaat’ (λ=,75). 

Onderling correleren de items redelijk hoog en hebben een betrouwbaarheid van 

α=,62, dus worden ze samengevoegd tot een schaal voor disidentificatie. 

 

Etnische identificatie 

Om etnische identificatie te meten is in de enquête de vraag meegenomen: ziet u 

zichzelf als (Turk/Marokkaan/Surinamer/Antilliaan)? Daarbij konden respondenten 

aangeven in hoeverre zij zichzelf zo zien op een schaal van 1 tot 5 (waarbij 1 = 

‘helemaal niet’, 2 = ‘nauwelijks’, ‘enigszins’, 3 = ‘sterk’ en 5 = ‘heel sterk’). 

 

Coping 

In de enquête is gevraagd naar wat respondenten zouden doen als ze geconfronteerd 

(zouden) worden met discriminatie. Op tien verschillende copingstrategieën (de 

situatie zoveel mogelijk uit de weg gaan; doelgericht te werk gaan om het probleem op 

te lossen; een klacht indienen bij een instantie of autoriteiten; doen alsof er niets 

gebeurd is; met vrienden of familie het probleem bespreken; verschillende 

mogelijkheden bedenken om het probleem op te lossen; je aan anderen aanpassen en 

zorgen dat je niet te veel afwijkt van anderen; je er bij neerleggen; de dader(s) er op 

aan spreken; troost en begrip zoeken bij anderen), kon worden aangegeven in welke 

mate zij op deze manier reageren. De tien strategieën zijn gebaseerd op de ‘Coping 

Strategy Indicater’ van Amirkhan (1990) en zijn te reduceren tot enkele dimensies. 

Daarom is er een factoranalyse uitgevoerd. Uit de theorie bleek al dat er waarschijnlijk 

sprake zou zijn van drie dimensies (Amirkhan, 1990) en dat blijkt ook uit de principale 

factoranalyse (oblique rotatie), waar de dimensies ‘vermijding’, ‘aanpakken’ en ‘steun 

zoeken bij familie/vrienden’ naar voren zijn gekomen.  

     Op de dimensie vermijding laden de volgende vier items hoog: ‘de situatie zo veel 

mogelijk uit de weg gaan’ (λ=,54); ‘doen alsof er niets gebeurd is’ (λ=,74); ‘je aan 

anderen aanpassen en zorgen dat je niet te veel afwijkt van anderen’ (.44); en ‘je erbij 

neerleggen’ (λ=,65). De dimensie heeft een betrouwbaarheid van α=.68. Op de tweede 

dimensie, aanpakken, laden de volgende items hoog: ‘doelgericht te werk gaan om het 

probleem op te lossen’ (λ=,85); ‘verschillende mogelijkheden bedenken om het 

probleem op te lossen’ (λ=,58); en ‘de daders erop aanspreken’ (λ=,49). De items die 

hoog laden op de dimensie aanpakken hebben samen een betrouwbaarheid van α=.70. 

Op de laatste dimensie, steun zoeken bij familie/vrienden, laden de volgende items 

hoog: ‘met vrienden of familie het probleem bespreken’ (λ=,66); en ‘troost en begrip 

zoeken bij anderen’ (λ=,60). Deze laatste dimensie heeft een betrouwbaarheid van 

α=.61. Uit de analyse blijkt wel dat één item onvoldoende laadt (‘een klacht indienen 

bij een instantie of autoriteiten’) en zal niet meegenomen worden in de verdere 

analyse. Inhoudelijk is de onvoldoende lading van het item te verklaren doordat deze 

vraag in de enquête niet vaak ingevuld is.  
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Een correlatieberekening toont aan dat er een negatieve correlatie bestaat tussen het 

aanpakken en het vermijden van het probleem (r=-,21, p<,01). Dit houdt in dat 

respondenten die het probleem aanpakken, het niet snel zullen vermijden en vice 

versa. De samenhang tussen de twee factoren is matig (r
2
=,04). Daarnaast is er een 

positieve correlatie aangetoond tussen het aanpakken van het probleem en het 

zoeken van steun bij anderen en het vermijden van het probleem en steun zoeken bij 

anderen. Wanneer men het probleem aanpakt, wordt er ook vaak steun gezocht bij 

familie of vrienden. Wel is de samenhang tussen het aanpakken van het probleem en 

het zoeken van steun bij anderen niet heel sterk (r=,36,  r
2
=,13), en de samenhang 

tussen het vermijden van het probleem en het steun zoeken bij anderen nog minder 

sterk (r=,14, r
2
=,02) maar zijn zij beiden wel significant (p<,01). 

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de interactie tussen de copingstrategieën en het 

ervaren van discriminatie. Dat betekent dat er bijvoorbeeld gekeken wordt naar of de 

mensen die daadwerkelijk discriminatie hebben ervaren en daarbij de strategie van het 

probleem aanpakken hanteren, meer tevreden zijn dan mensen die dat niet doen.  
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4 Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek per onderwerp besproken. 

Daarbij staan de hypothesen die vooraf gesteld werden centraal. In de eerste 

paragraaf wordt ervaren discriminatie (waarbij ook gekeken wordt naar het terrein, de 

aard en de ernst daarvan) geanalyseerd. In de tweede paragraaf wordt er gekeken 

naar coping. In deze twee paragrafen worden relevante bivariate analyses besproken. 

Daarna volgen in paragraaf 4.3, 4.4 en 4.5 de resultaten van identificatie, vertrouwen 

en levenstevredenheid. Eerst worden de resultaten van de bivariate analyses 

besproken. Daarna volgt een multivariate lineaire regressieanalyse waarbij specifiekere 

resultaten verkregen worden, omdat ze gecontroleerd worden voor andere factoren 

die de resultaten mogelijk beïnvloeden. In de bivariate analyses zijn er in een aantal 

gevallen autochtonen meegenomen, om de vergelijking te kunnen maken tussen 

etnische minderheden en autochtonen. Deze zijn in de regressieanalyses buiten 

beschouwing gelaten. De antwoorden op de deelvragen en de conclusies worden in 

het volgende hoofdstuk beschreven.  

 

4.1 Ervaren discriminatie 

Bij de analyse van ervaren discriminatie wordt er gekeken naar het terrein en de aard 

waarop het heeft plaatsgevonden en naar de ernst ervan. Ook wordt er aandacht 

besteed aan de copingstrategieën die gehanteerd worden na het ervaren van 

discriminatie. Deze worden achtereenvolgens besproken.  

 

Terrein van de ervaren discriminatie 

De respondenten is gevraagd aan te geven op welke terreinen zij discriminatie ervaren 

hebben. In tabel 3 is af te lezen dat respondenten dit in de afgelopen 12 maanden op 

maximaal zes terreinen hebben ervaren. Af te lezen is dat in totaal 96,6% van de 

autochtonen op geen van de terreinen discriminatie heeft ervaren. Dit is duidelijk 

minder dan etnische minderheden, waarbij de Antillianen het minst discriminatie 

ervaren hebben (73,6%), gevolgd door Surinamers (67,4%), Turken (59,6%) en tot slot 

Marokkanen, waarvan ongeveer de helft (49,6%) heeft aangegeven geen discriminatie 

te hebben ervaren op minstens een van de terreinen.  

Tabel 3. Aantal terreinen waarop men discriminatie ervaart naar etniciteit 

Aantal Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen Totaal 

Terreinen N % N % N % N % N % N % 

Geen 158 59,6 113 49,6 93 67,4 53 73,6 665 96,8 1082 77,8 

1 44 16,6 51 22,4 14 10,1 16 22,2 14 2,0 139 10,0 

2 40 15,1 32 14,0 9 6,5 3 4,2 6 0,1 90 6,5 

3 16 6,0 19 8,3 15 10,9 - - 2 - 52 3,7 

4 4 1,5 9 3,9 7 5,1 - - - - 20 1,4 

5 2 0,1 - - - - - - - - 2 - 

6 1 - 4 1,8 - - - - - - 5 - 

Totaal 265 100 229 100 139 100 72 100 687 100 1392 100 
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Met een variantie-analyse is aangetoond dat de groepen onderling significant van 

elkaar verschillen in de mate van ervaren discriminatie (χ²=311,2, vg=4, p<,01). Alle 

groepen verschillen onderling significant van elkaar, behalve de groepen Surinamers 

en Antillianen onderling en Surinamers en Turken onderling. 

     Zoals ik eerder al beschreef, is het zo dat als een respondent heeft aangegeven dat 

er op één of meerdere terreinen discriminatie ervaren is, sprake is van ‘ervaren 

discriminatie’. Respondenten die hebben aangegeven op geen van de tien terreinen 

discriminatie te hebben ervaren, worden ingedeeld in de groep respondenten ‘geen 

discriminatie ervaren’. Tabel 4 geeft een beeld van de terreinen waarop  discriminatie 

is ervaren. Uit de tabel is af te lezen dat de meeste discriminatie door etnische 

minderheden wordt ervaren op straat (23,5%). Ook op het werk en tijdens het 

winkelen ervaren zij in verhouding tot de andere terreinen meer discriminatie. Er zijn 

maar weinig autochtonen die discriminatie hebben ervaren. 

 

Tabel 4. Ervaren discriminatie per terrein voor etnische minderheden en autochtonen 

 

Etnische minderheden Autochtonen 

Wel discriminatie  Geen discriminatie  Wel discriminatie  Geen discriminatie  

Terrein N % N % N % N % 

Straat 166 23,5 540 76,5 14 2,0 673 98,0 

Woning 29 4,1 677 95,9 1 - 686 99,9 

Werk 79 11,2 627 88,8 7 1,0 680 99,0 

Opleiding 16 2,3 691 97,7 - - 687 100,0 

Sollicitaties 38 5,4 669 94,6 - - 687 100,0 

Overheid 6 0,1 700 99,2 - - 687 100,0 

Winkelen 103 14,6 603 85,4 5 0,1 682 99,3 

Vrije tijd 48 6,8 658 93,2 - - 687 100,0 

Sport 25 3,5 682 96,5 1 - 686 99,9 

Openbaar 

vervoer 

65 9,2 642 90,8 4 0,1 683 99,4 

 

Nu de verschillen tussen autochtonen en etnische minderheden duidelijk zijn, is het 

ook interessant om te kijken naar de verschillen tussen de verschillende etnische 

groepen. Deze zijn weergegeven in tabel 5. Er is een significant verschil tussen de 

maatschappelijke terreinen straat, werk en winkelen waarop respondenten 

discriminatie hebben ervaren en de etnische groep (χ² =228,62, vg= 4, p<,01). Dat 

betekent dat etnische groepen dus op verschillende terreinen gediscrimineerd worden 

en niet per definitie op dezelfde terreinen.  

 

Tabel 5. De ervaren discriminatie per maatschappelijk terrein en etniciteit 

 Turken    . Marokkanen Surinamers Antillianen . Autochtonen 

Terrein N % N % N % N % N % 

Straat 56 21,1 67 29,3 29 20,9 14 19,2 14 2,0 

Woning 15 5,7 12 5,2 2 1,4 - - 1 - 

Werk 28 10,6 32 14,0 13 9,4 6 8,2 7 1,0 

Opleiding 7 2,6 8 3,5 - - - - - - 

Sollicitaties 14 5,3 23 10,0 - - 1 1,4 - - 

Overheid 5 1,9 1 - - - - - - - 

Winkelen 34 12,8 37 16,2 29 20,9 3 4,1 5 0,1 

Vrije tijd 17 6,4 23 10,0 8 5,8 - - - - 

Sport 11 4,1 9 3,9 5 3,6 - - 1 - 

Openbaar 

vervoer 

22 8.3 22 9,6 21 15,1 - - 4 0,1 
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Uit de tabel is af te lezen dat vooral de Marokkanen hoog scoren wanneer het 

discriminatie op straat betreft. Bijna 30% van de Marokkanen heeft aangegeven een of 

meerdere keren op straat te zijn gediscrimineerd op grond van hun etniciteit. Van de 

minderheidsgroepen scoren Antillianen het laagst wanneer het discriminatie op straat 

betreft, maar toch heeft ruim 19% van deze groep aangegeven discriminatie op straat 

te hebben ervaren. Turken en Marokkanen die meededen aan het onderzoek, hebben 

op alle terreinen wel eens discriminatie ervaren. Dit in tegenstelling tot de Surinamers 

die niet gediscrimineerd zijn op de opleiding, bij sollicitaties of bij 

overheidsinstellingen. Ook Antillianen hebben niet op alle terreinen discriminatie 

ervaren, namelijk alleen op straat, op het werk, bij sollicitaties en tijdens het winkelen. 

 

Aard van de ervaren discriminatie 

De aard van de ervaren discriminatie is gemeten aan de hand van negen verschillende 

soorten, te weten: discriminerende opmerkingen, bedreigingen, lichamelijk geweld, 

niet als gelijkwaardig behandelen, contact vermijden, treiteren, beschadigen en/of 

bekladden van eigendommen, toegang weigeren en anders. Respondenten konden per 

terrein waarop zij discriminatie ervaren hebben aangeven van welke aard de 

discriminatie was. In de analyse naar de aard zijn drie maatschappelijke terreinen niet 

meegenomen. Bij woning en sollicitatie was er in de enquête niet gevraagd naar de 

aard en bij het terrein van de overheid waren er te weinig respondenten die dit 

hadden ingevuld (zie tabel 4), waardoor het inhoudelijk niet meer interessant is om 

deze mee te nemen in de analyse. 

     In tabel 6 is de aard van de ervaren discriminatie weergegeven voor de 

verschillende groepen. Het percentage is gebaseerd op de groep (dus de verhoudingen 

van de verschillende aarden per etnische groep), het totaal aantal (N) is de som van 

het aantal terreinen waarop respondenten discriminatie ervaren. Uit de tabel is af te 

lezen dat discriminerende opmerkingen het vaakst voorkomen onder etnische 

minderheden. Antillianen (63%) ervaren het vaakst discriminerende opmerkingen, 

gevolgd door Turken (45,2%), Marokkanen (44,8%), autochtonen (39,1%) en 

Surinamers (33%). Daarnaast komt het ook vaak voor dat men zich niet als 

gelijkwaardig behandeld voelt. Surinamers (38,9%) geven het vaakst aan niet als 

gelijkwaardig te worden behandeld, gevolgd door autochtonen (27,2%), Turken 

(23,4%), Marokkanen (23%) en Antillianen (22,2%).  

 

Tabel 6. De aard van de ervaren discriminatie per etnische groep 

 Turken Marokkanen Surinamers  Antillianen Autochtonen 

Aard N % N % N % N % N % 

Discriminerende opmerkingen 112 45,2 115 44,8 61 33,0 17 63,0 36 39,1 

Bedreigingen 20 8,1 9 3,5 7 3,8 - - 16 17,4 

Lichamelijk geweld 5 2,0 11 4,3 4 2,2 - - 1 1,1 

Niet als gelijkwaardig behandelen 58 23,4 59 23,0 72 38,9 6 22,2 25 27,2 

Contact vermijden 20 8,1 22 8,6 24 13,0 1 3,7 5 5,4 

Treiteren 9 3,6 12 4,7 12 6,5 1 3,7 6 6,5 

Beschadigen en/of bekladden van 

eigendommen 
- - - - - - - - - - 

Toegang weigeren 9 3,6 16 6,2 - - - - - - 

Anders 15 6,1 13 5,1 5 2,7 2 7,4 3 3,3 

Totaal 248 100 257 100 185 100 27 100 92 100 
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In bijlage 2 is een volledige weergave van deze tabel te zien met de aard van de 

ervaren discriminatie per maatschappelijk terrein en etniciteit. Daaruit blijkt dat op de 

terreinen waar discriminatie het meest plaatsvond (straat, werk en winkelen) er vooral 

veel discriminerende opmerkingen werden ervaren. Daarnaast hebben veel 

respondenten op de terreinen werk en winkelen aangegeven dat zij niet als 

gelijkwaardig behandeld werden. Vooral Surinamers hebben dit vaak aangegeven. 

Vooral veel Turken hebben aangegeven dat zij op straat te maken hadden met 

bedreigingen, in tegenstelling tot de andere groepen.  

 

Ernst van de ervaren discriminatie 

Omdat iedereen discriminatie op een andere manier ervaart, is het moeilijk om de 

ernst ervan te bepalen. Om hier toch een beeld over te kunnen krijgen wordt gekeken 

naar het meldgedrag. In de enquête konden respondenten aangeven of zij melding 

hebben gemaakt van ervaren discriminatie. Het gaat hierbij om een melding bij een 

meldpunt voor discriminatie, bij de politie, of bij personen die er belang bij hebben 

(bijvoorbeeld de eigenaar van een winkel of bedrijf). Wanneer respondenten de 

ervaren discriminatie hebben gemeld, dan wordt dit gezien als een ernstige vorm van 

ervaren discriminatie. Indien de respondenten aangeven dat zij het niet belangrijk 

genoeg vinden of er geen aandacht aan willen schenken, dan is er sprake van een 

matige vorm van ervaren discriminatie.  

     Het meldgedrag van ervaren discriminatie per etnische groep is weergegeven in 

tabel 7 (meldingen betreffende het terrein overheid zijn in deze analyse niet 

meegenomen om eerdergenoemde reden). Het percentage is gebaseerd op de groep 

(dus de verhouding van hoe vaak er wel of geen melding is gemaakt bij een bepaalde 

groep), het totaal aantal (N) is de som van het aantal meldingen. Af te lezen is dat 

ervaren discriminatie maar zelden wordt gemeld. Autochtonen (28,3%) melden 

discriminatie het vaakst, gevolgd door Turken (23,3%), Surinamers (17%), Marokkanen 

(6,3%) en Antillianen (8%).  

 

Tabel 7. Het meldgedrag van ervaren discriminatie per etnische groep 

Melding Turken   . Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

gemaakt N % N % N % N % N % 

Ja 55 23,3 46 6,3 24 17,0 2 8,0 34 28,3 

Nee 181 76,7 208 81,9 117 83,0 23 92,0 86 71,7 

Totaal 236 100 254 100 141 100 25 100 120 100 

 

In bijlage 3 is een overzicht gegeven van het meldgedrag van respondenten per 

maatschappelijk terrein en etniciteit. Het was al duidelijk dat ervaren discriminatie 

maar zelfden wordt gemeld, nu blijkt dat dit verschilt per terrein waarop het heeft 

plaatsgevonden. Zo wordt er vooral door Turken en Marokkanen wel eens een melding 

gemaakt van discriminatie op straat, in tegenstelling tot autochtonen die naar 

verhouding het minst vaak melding hebben gedaan van discriminatie op dit terrein. 

Turken en Marokkanen maken naar verhouding veel minder vaak melding van 

discriminatie wanneer deze tijdens het winkelen ervaren is. Er zijn maar weinig 

Surinamers die melding hebben gemaakt van discriminatie. 

     In de enquête konden de respondenten die geen melding gemaakt hadden, 

aangeven waarom zij daarvoor kozen. In tabel 8 zijn die redenen weergegeven per 

etnische groep. Het percentage is gebaseerd op de groep (dus wat de verhoudingen 
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van de redenen zijn waarom de discriminatie niet gemeld is binnen een bepaalde 

groep), het totaal aantal (N) is de som van het aantal redenen waarom respondenten 

discriminatie niet gemeld hebben. Uit de tabel is af te lezen hoe vaak de redenen 

genoemd zijn op de negen terreinen, respondenten konden dus meerdere keren 

eenzelfde antwoord geven. Uit het onderzoek is gebleken dat veel respondenten van 

mening zijn dat melden niet helpt. Antillianen hebben dit het meest aangegeven 

(32,9%), daarna Turken (28,5%), Marokkanen (26,5%) en Surinamers (15,2%). Ook 

vinden veel respondenten het incident niet belangrijk genoeg om te melden. 

Surinamers hebben dit het meest aangegeven (23,4%). Daarnaast gaven veel 

respondenten aan dat het melden te veel tijd en moeite kost en dat men er eigenlijk 

geen aandacht aan wil schenken.  

 

Tabel 8. Redenen waardoor ervaren discriminatie niet is gemeld per etnische groep 

 Turken  Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

Reden waarom discriminatie niet 

gemeld 
N % N % N % N % N % 

Ik vond het niet belangrijk genoeg 49 17,3 57 14,8 46 23,4 7 10,0 50 21,2 

Het kost me te veel tijd en moeite 

om het te melden 
36 12,7 66 17,1 31 15,7 2 2,9 21 8,9 

Ik wil er geen aandacht aan 

schenken 
38 13,4 72 18,7 25 12,7 16 22,9 59 25,0 

Ik weet niet waar en hoe ik zoiets 

zou kunnen melden 
34 12,0 22 5,7 11 5,6 8 11,4 12 5,1 

Melden helpt niet 81 28,5 102 26,5 30 15,2 23 32,9 35 14,8 

Ik ben bang voor de gevolgen als 

ik het meld 
6 2,1 7 1,8 11 5,6 10 14,3 8 3,4 

Ik ben er niet zeker van dat het 

discriminatie was 
17 6,0 16 4,2 12 6,1 - - 13 5,5 

Ik heb het zelf opgelost 14 4,9 24 6,2 18 9,1 4 5,7 24 10,2 

Anders 9 3,2 19 4,9 13 6,6 - - 14 5,9 

Totaal 284 100 385 100 197 100 70 100 236 100 

 

In bijlage 4 is per terrein aangegeven waarom de discriminatie niet gemeld is, per 

etnische groep. Bij de terreinen straat, werk, winkelen, sollicitatie, openbaar vervoer 

en vrije tijd wordt de reden dat melden niet helpt het vaakst genoemd. Ook komt bij 

straat en werk de reden dat het niet belangrijk genoeg was vaak voor. Bij opleiding 

wordt de reden dat men er niet zeker van is dat het discriminatie betreft het vaakst 

genoemd en bij sport blijkt het te veel tijd en moeite kosten van het melden de 

belangrijkste reden te zijn. 

     Uit de analyse blijkt dat de meeste respondenten de ervaren discriminatie niet als 

ernstig ervaren (tabel 7). De respondenten die de ervaren discriminatie niet melden 

ervaren meestal een matige vorm van ervaren discriminatie (tabel 8).  

 

4.2 Coping 

In de enquête waren tien mogelijke strategieën weergegeven die men kan hanteren bij 

het omgaan met discriminatie. Zoals bekend heeft een factoranalyse aangetoond dat 

deze strategieën gereduceerd zijn tot de drie strategieën: aanpakken, steun zoeken bij 

familie/vrienden en vermijden. De respondenten konden op een schaal van 1 tot 4 

aangeven in welke mate ze voor die strategie zouden kiezen (waarbij 1 is zelden of 
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nooit en 4 is zeer vaak). In tabel 9 zijn de gemiddelde scores op de drie strategieën 

weergegeven. In bijlage 5 zijn de gemiddelden op de tien losse strategieën 

weergegeven.  

 

Tabel 9. Gemiddelde scores op de drie copingstrategieën per etnische groep 

Strategie Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen Totaal 

Aanpakken 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 

Steun zoeken 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Vermijden 1,9 2,0 2,0 1,8 1,9 1,9 

 

De onderlinge verschillen in tabel 9 zijn niet significant bevonden. Dat is begrijpelijk 

wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde scores in de tabel, die maar weinig van 

elkaar verschillen. Voor de strategie vermijden wordt het minst vaak gekozen, voor het 

zoeken van steun en aanpakken het meest. 

     In tabel 10 zijn de gemiddelde scores op de drie copingstrategieën weergegeven 

voor de groep die wel en de groep die geen discriminatie ervaren heeft. Uit de tabel is 

af te lezen dat de mensen die geen discriminatie hebben ervaren, meestal steun 

zouden zoeken bij hun familie of vrienden. De mensen die wel discriminatie hebben 

ervaren doen dit ook, of zij pakken de situatie aan. Voor de verschillen in de tabel geldt 

dat alleen de strategie vermijden significant verschilt voor het wel of niet ervaren van 

discriminatie (F=13,18, vg=1, p<,01), dit is ook te verwachten aangezien de scores op 

aanpakken en steun zoeken na afronding gelijk zijn. 

 

Tabel 10. Gemiddelde scores op de drie copingstrategieën per discriminatie ervaren 

Strategie Geen discriminatie ervaren Wel discriminatie ervaren Totaal 

Aanpakken 2,1 2,1 2,1 

Steun zoeken 2,1 2,1 2,1 

Vermijden 1,9 2,0 1,9 

 

In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op het effect van coping op 

identificatie, vertrouwen en levenstevredenheid. 

 

4.3 Identificatie 

In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten met betrekking tot de relatie 

tussen het ervaren van discriminatie en identificatie besproken. Daarbij worden 

nationale identificatie, etnische identificatie en nationale disidentificatie 

onderscheiden.  

 

Etnische identificatie 

Respondenten konden in de enquête aangeven met welke groep zij zich het meest 

identificeren: met de eigen etnische groep, met autochtone Nederlanders, met beide 

groepen of met een andere groep. In tabel 11 is af te lezen waarmee de verschillende 

etnische groepen zich het meest identificeren, de groep autochtonen zijn in deze tabel 

niet opgenomen. De onderlinge verschillen in deze tabel zijn significant bevonden 

(F=50,1, vg=3, p<,01). 
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Tabel 11. Identificatie per etniciteit 

 Gemiddelde Aantal Standaard deviatie 

Turken 4,1 263 0,9 
Marokkanen 3,9 225 0,9 
Surinamers 3,5 138 0,9 
Antillianen 2,4 62 1,4 

Totaal 3,8 689 1,1 

 
Uit de resultaten blijkt dat de groep Turken zich bovengemiddeld met hun eigen groep 

identificeren (4,1), gevolgd door Marokkanen (3,9). Surinamers (3,5) identificeren zich 

minder met hun eigen groep en Antillianen het minst (2,4). 

     Na deze bivariate analyses, wordt er gekeken naar de multivariate lineaire 

regressieanalyse van etnische identificatie. Die geeft een beter beeld van de 

resultaten, omdat deze controleert voor de mogelijke invloed van andere factoren. Er 

zijn bij deze analyse wel enige schendingen van de assumptie van normaliteit, mogelijk 

komt dat omdat er slechts een aantal antwoordcategorieën zijn. Maar omdat het niet 

scheef links- of rechtszijdig verdeeld is, zijn de schendingen niet ernstig en kan de 

analyse toch valide resultaten geven. In tabel 12 is de analyse weergegeven, waarin de 

ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten zijn af te lezen met het daarbij horende 

significatieniveau. Naast de regressiecoëfficiënten en het significantieniveau wordt er 

ook gekeken naar hoeveel het model verklaart van de etnische identificatie. Dit 

gebeurt aan de hand van r
2
. Per model neemt de r

2
 toe, want ieder model verklaart 

weer iets meer van de etnische identificatie dan het voorgaande model. In model 1 

staan de achtergrondvariabelen geslacht (vrouw), leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, 

inkomen en religie. In model 2 zijn de drie verschillende copingstrategieën 

meegenomen, namelijk het aanpakken van het probleem, steun zoeken bij familie of 

vrienden en het uit de weg gaan of vermijden van de situatie.  In model 3 is de 

variabele van het wel of niet ervaren van discriminatie meegenomen (waarbij 0 = geen 

discriminatie ervaren en 1 = wel discriminatie ervaren). In model 4, tot slot, is het 

interactie-effect meegenomen van het ervaren van discriminatie en de drie 

copingstrategieën. In totaal zijn er drie dummyvariabelen meegenomen: geslacht, 

welke is gecodeerd met 0 voor mannen en 1 voor vrouwen; afkomst, waarbij de groep 

Turken is opgenomen als referentiecategorie (zij scoren het hoogst op etnische 

identificatie); en de variabele religie, waarbij mensen die geen religie aanhangen en/of 

weinig waarde hechten aan religie de referentiecategorie is. 

     De regressiecoëfficiënten in de tabel kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: hoe 

hoger men scoort op een onafhankelijke variabele, des te meer neemt de etnische 

identificatie toe of af (namelijk met het getal in het model). Een voorbeeld aan de hand 

van tabel 12 is dat hoe ouder men is, des te meer neemt de mate van etnische 

identificatie toe. Per leeftijdscategorie neemt dit toe met een factor van 0,053. Dit lijkt 

vrij laag, maar dit neemt toe voor iedere leeftijdscategorie, dus hoe ouder men is, des 

te meer identificeert men zich met de eigen etnische groep. Voor dichotome variabele 

geldt dat er alleen een ‘ja’ en een ‘nee’ is, dus bijvoorbeeld bij geslacht kan men alleen 

man of vrouw zijn. Voor de bovenstaande tabel betekent dit dat vrouwen 0,087 keer 

hoger scoren op etnische identificatie dan mannen. Uit het eerste model waarin de 

achtergrondvariabelen zijn meegenomen blijkt verder dat de afkomst effect heeft: 

Marokkanen identificeren zich significant minder met hun eigen etnische groep dan 

Turken. Religie heeft ook een significant effect: Christelijken identificeren zich minder 

met de etnische groep, Islamieten identificeren zich juist heel sterk met de eigen 

groep. Ook het inkomen blijkt significant, hoe meer men verdient, des te minder 

identificeren zij zich met hun eigen etnische groep. Opleiding heeft geen effect op 
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etnische identificatie. Het eerste model verklaart 24% van etnische identificatie 

(r
2
=,240). 

 

Tabel 12. Multivariate lineaire regressieanalyse van etnische identificatie 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Vrouw   ,189**   ,120   ,166*   ,160* 

Leeftijd   ,053***   ,050***   ,058***   ,059*** 

Opleidingsniveau -,052 -,064* -,066** -,062* 

Afkomst: Marokkaans -,208** -,201** -,217** -,205** 

                Surinaams   ,099   ,121   ,157   ,185 

                Antilliaans -,012 -,003   ,022   ,088 

Inkomen -,040* -,044* -,045* -,045* 

Religie:  Christelijk -,352* -,360* -,329* -,294 

               Islam   ,887***   ,877***   ,839***   ,930*** 

               Overig -,034 -,046 -,078 -,038 

Coping:  Aanpakken    ,062   ,060   ,157 

              Steun zoeken    ,159**   ,156**   ,179* 

              Vermijden  -,109 -,144* -,201* 

Discriminatie ervaren     ,281***   ,270*** 

Aanpakken x Discriminatie    -,161* 

Steun x Discriminatie    -,029 

Vermijden x Discriminatie      ,079 

r
2
   ,240***   ,256**   ,271***   ,281 

Noot:  * p<,10;   ** p<,05;   *** p<,01. 

 

In het tweede model zijn de drie copingstrategieën meegenomen. Met de 

copingstrategieën wordt bedoeld hoe men zou reageren als men discriminatie ervaart. 

Het zoeken van steun leidt tot meer etnische identificatie. Er blijkt geen verband 

tussen het aanpakken of het vermijden van het discriminatieprobleem en etnische 

identificatie dus hypothese 4e (etnische minderheden die een probleemgerichte 

copingstrategie hanteren, identificeren zich minder met de eigen etnische groep en 

meer met autochtone Nederlanders) en 4f (Etnische minderheden die een 

vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren, identificeren zich meer met de eigen 

etnische groep en minder met autochtone Nederlanders) worden verworpen. Het 

tweede model verklaart 25,6% van etnische identificatie. 

     Het ervaren van discriminatie heeft een positief effect op etnische identificatie. Dat 

betekent dat etnische minderheden die discriminatie hebben ervaren, zich meer met 

hun eigen groep identificeren dan etnische minderheden die geen discriminatie 

hebben ervaren. Hypothese 1a (etnische minderheden die discriminatie ervaren 

identificeren zich sterker met de herkomstgroep) wordt aangenomen. Het derde 

model verklaart 27,1% van etnische identificatie. 

     In het laatste model zijn de drie interactie-effecten meegenomen van coping en 

ervaren discriminatie. Etnische minderheden die discriminatie ervaren, identificeren 

zich significant meer met de eigen etnische groep, maar dit geldt niet voor de etnische 

minderheden die discriminatie hebben ervaren en dit probleem hebben aangepakt. Zij 

identificeren zich significant minder met de eigen etnische groep. Dat betekent dat 

hypothese 4f (etnische minderheden die discriminatie ervaren en een 
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probleemgerichte copingstrategie hanteren, identificeren zich minder met de eigen 

etnische groep en meer met autochtone Nederlanders) aangenomen wordt. Etnische 

minderheden die discriminatie ervaren en een vermijdingsgerichte copingstrategie 

hanteren, identificeren zich niet meer met de eigen etnische groep en minder met 

autochtone Nederlanders en dat betekent dat hypothese 4h (etnische minderheden 

die discriminatie ervaren en een vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren, 

identificeren zich meer met de eigen etnische groep en minder met autochtone 

Nederlanders) verworpen wordt. Het laatste model verklaart 21,3% van etnische 

identificatie (r
2
=,213), dat betekent dat er een zeer sterke samenhang is tussen de 

verschillende variabelen en nationale identificatie. 

 

Nationale identificatie en disidentificatie 

In de enquête werd respondenten verschillende stellingen voorgelegd over de mate 

waarin zij zich identificeren of disidentificeren met autochtone Nederlanders. In tabel 

13 zijn de gemiddelde waarden weergegeven op deze twee punten, waarin 

onderscheid gemaakt is voor mensen die wel en mensen die geen discriminatie 

hebben ervaren. In deze tabel zijn geen autochtone respondenten meegenomen. 

Tabel 13. Gemiddelde scores op dis- en identificatie op het ervaren van discriminatie 

 Identificatie  Disidentificatie  

 M N SD M N SD 

Geen discriminatie ervaren 3,9 416 0,6 2,7 407 0,9 

Wel discriminatie ervaren 3,8 277 0,6 2,9 276 0,9 

Totaal 3,8 693 0,6 2,8 682 0,9 

 

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de gemiddelde scores op identificatie duidelijk 

hoger zijn dan de gemiddelde scores op disidentificatie met autochtone Nederlanders. 

Een waarde van 1 geeft aan dat men zich helemaal niet dis- of identificeert met 

Nederland, een waarde van 5 juist wel. Af te lezen is dat de mensen die geen 

discriminatie hebben ervaren, zich meer identificeren met Nederland en dat de 

mensen die dit niet hebben ervaren, zich minder identificeren met Nederland (F=5,52, 

vg=1, p<,05). Ook blijkt dat mensen die wel discriminatie hebben ervaren, zich meer 

disidentificeren dan mensen die dit niet ervaren hebben. Echter, kijkende naar de 

gemiddelde waarde van disidentificatie, is te zien dat die onder de 3 ligt en dat er dus 

eigenlijk maar weinig respondenten zullen zijn die zich echt disidentificeren met 

Nederland. De verschillen tussen het ervaren van discriminatie en disidentificatie zijn 

dan ook niet significant. Dit is voldoende reden om voor deze afhankelijke variabele 

geen multivariate analyse meer uit te voeren en te concluderen dat hypothese 1b 

(Leden van etnische minderheden die discriminatie ervaren, disidentificeren zich 

sterker met Nederland, dan etnische minderheden die geen discriminatie hebben 

ervaren) verworpen wordt. In bijlage 6 zijn de gemiddelde scores op identificatie (tabel 

VI en VII) en disidentificatie (tabel VIII en IX) van de achterliggende items te zien voor 

het wel en niet ervaren van discriminatie en per etnische groep. 

     In tabel 14 zijn de gemiddelde scores op nationale identificatie weergegeven per 

etnische groep. De verschillen tussen de groepen zijn significant (F=16,97, vg=4, 

p<,01). Uit de tabel is af te lezen dat autochtonen gemiddeld hoger scoren (4,1) dan 

etnische minderheden (3,8). Onderling verschillen de groepen etnische minderheden 

van elkaar, Surinamers scoren het hoogst (4,0), daarna volgen op enige afstand 
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Antillianen (3,9). De groepen die zich het minst met autochtone Nederlanders 

identificeren zijn de Marokkanen (3,8) en Turken (3,8). 

Tabel 14. Gemiddelde scores op nationale identiteit per etniciteit 

 Gemiddelde Aantal Standaard deviatie 

Etnische minderheden 3,8 693 0,6 
     Turken 3,8 263 0,7 

     Marokkanen 3,8 228 0,7 

     Surinamers 4,0 139 0,5 

     Antillianen 3,9   62 0,6 

Autochtonen 4,1 682 0,6 

Totaal 3,94 1375 0,6 

 
Na deze bivariate analyses wordt er gekeken naar de multivariate lineaire 

regressieanalyse. Die geeft een beter beeld van de resultaten, omdat deze controleert 

voor de mogelijke invloed van andere factoren. In tabel 15 is de analyse weergegeven, 

waarin de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten zijn af te lezen met het daarbij 

horende significatieniveau. Dezelfde modellen als in de regressieanalyse van etnische 

identificatie (tabel 12) zijn meegenomen. 

     Uit het eerste model met de achtergrondvariabelen blijkt dat vrouwen zich meer 

identificeren met autochtonen dan mannen. Ook de leeftijd heeft hier effect op: hoe 

ouder men is, des te meer identificeert men zich met de groep autochtonen. Wat 

betreft afkomst zijn de verschillen onderling te klein om significante effecten te 

vinden. Kijkende naar de geringe verschillen in tabel 14 dan is dat ook wel te 

verwachten. Het inkomen blijkt geen effect te hebben op de mate van nationale 

identificatie. Dat geldt ook voor het geloof wanneer men sterk Islamitisch, of veel 

waarde hecht aan een ander geloof dan het Christendom. Voor mensen die veel 

waarde hechten aan hun Christelijke geloof, geldt dat zij zich meer identificeren met 

autochtonen dan mensen die dit niet doen. Dit kan verklaren waarom er geen 

verschillen meer zijn tussen de etnische groepen in de multivariate analyse. De 

verschillen in tabel 14 kunnen verklaard worden door individuele kenmerken zoals de 

mate van religiositeit. Surinamers en Antillianen scoren hoger, maar dat komt omdat 

zij vaker Christelijke religie aanhangen. Het eerste model verklaart 12,1% van de 

nationale identificatie (r
2
=,121). 

     In het tweede model zijn de drie copingstrategieën opgenomen. Daaruit is af te 

lezen wat het effect is van een copingstrategie op nationale identificatie. Wanneer 

men het probleem aanpakt, heeft dat een positief effect op de mate waarin men zich 

identificeert met de meerderheidsgroep. Ook blijkt het vermijden van het probleem 

een positief effect te hebben. Dat betekent dat hypothese 4e (etnische minderheden 

die een probleemgerichte of vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren, 

identificeren zich minder met de eigen etnische groep en meer met autochtone 

Nederlanders) wat betreft nationale identificatie zou worden aangenomen. Voor de 

strategie steun zoeken is er geen significant effect gevonden. Het model verklaart 

14,8%. 

     In het derde model wordt er gekeken naar het effect van het ervaren van 

discriminatie op nationale identificatie. Wanneer men discriminatie heeft ervaren, 

identificeert men zich significant minder met de groep autochtonen dan wanneer men 

dit niet heeft ervaren. Dit betekent dat hypothese 1c (Leden van etnische 

minderheden die discriminatie ervaren, identificeren zich minder met Nederland, dan 
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etnische minderheden die geen discriminatie hebben ervaren) wordt aangenomen. 

Het derde model verklaart 15,5%. 

     In het laatste model, tot slot, wordt gekeken naar het interactie-effect tussen de 

drie copingstrategieën en het ervaren van discriminatie. Er bestaat geen interactie 

tussen ervaren discriminatie en copingstrategieën. Etnische minderheden die 

discriminatie ervaren, identificeren zich significant minder met Nederlandse 

autochtonen, ongeacht de copingstrategie die zij volgen. Het totale model verklaart 

16% (r
2
=,16), wat duidt op een redelijk sterke samenhang tussen de variabelen in de 

verschillende modellen en nationale identificatie. 

 

Tabel 15. Multivariate lineaire regressieanalyse van nationale identificatie 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Vrouw   ,106*   ,104*   ,086   ,088 

Leeftijd   ,051***   ,048***   ,046***   ,045*** 

Opleidingsniveau   ,107***   ,106***   ,108***   ,106*** 

Afkomst:  Marokkaans   ,066   ,058   ,064   ,058 

                Surinaams   ,039 -,015 -,029 -,040 

                Antilliaans -,175 -,220 -,230* -,258* 

Inkomen -,010 -,006 -,006 -,006 

Religie:    Christelijk   ,255**   ,298**   ,286**   ,272** 

                Islam   ,001 -,019 -,004 -,041 

                Overig   ,102   ,144   ,156   ,139 

Coping:    Aanpakken    ,079*   ,080*   ,035 

                Steun zoeken    ,050   ,051   ,046 

                Vermijden    ,141***   ,153***   ,172** 

Discriminatie ervaren   -,108* -,104* 

Aanpakken x Discriminatie      ,072 

Steun x Discriminatie      ,007 

Vermijden x Discriminatie    -,027 

r
2
   ,121***   ,148***   ,155*   ,160 

Noot:  * p<,10;   ** p<,05;   *** p<,01. 

 

 

4.4 Levenstevredenheid 

In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten met betrekking tot de relatie 

tussen het ervaren van discriminatie en levenstevredenheid besproken. Net als bij de 

vorige paragraaf zullen eerst de bivariate analyses besproken worden, daarna worden 

de resultaten nader gecontroleerd op andere factoren die mogelijk van invloed kunnen 

zijn op het resultaat, aan de hand van een multivariate lineaire regressieanalyse.  

     Uit de bivariate analyse blijkt dat etnische minderheden die discriminatie hebben 

ervaren, gemiddeld significant (F=5,19, vg=1, p<,05) minder tevreden zijn met hun 

leven (3,6) dan etnische minderheden die geen discriminatie hebben ervaren (3,7). In 

tabel 16 zijn de gemiddelde scores af te lezen. Levenstevredenheid wordt gemeten aan 

de hand van drie items. De gemiddelde scores op de losse items zijn te vinden in 

bijlage 7 (tabel VIII). 
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Tabel 16. Gemiddelde scores van etnische minderheden op levenstevredenheid 

 Gemiddeld Aantal Standaard deviatie 

Wel discriminatie ervaren 3,6 278 0,8 

Geen discriminatie ervaren 3,7 416 0,8 

Totaal 3,7 695 0,8 

 

Interessant is de vergelijking tussen de etnische groepen onderling. In tabel 17 zijn de 

gemiddelde scores op levenstevredenheid weergegeven per etnische groep (F=8,54, 

vg=4, p<,01). Er is een groot verschil tussen Antillianen en de andere groepen, 

Antillianen blijken het meest tevreden van alle groepen (4,0). Turken hebben de 

laagste gemiddelde score (3,5), dit betekent dat zij van de vijf groepen het minst 

tevreden zijn met hun leven. Marokkanen (3,7) en Surinamers (3,7) scoren daar 

tussenin. De gemiddelde scores op de losse items van levenstevredenheid zijn te zien 

in bijlage 7 (tabel IX). 

 

Tabel 17. Gemiddelde scores op levenstevredenheid voor de etnische groepen 

 Gemiddeld Aantal Standaard deviatie 

Etnische minderheden 3,7 695 0,8 

     Turken 3,5 265 0,8 

     Marokkanen 3,7 228 0,8 

     Surinamers 3,7 139 0,6 

     Antillianen 4,0 62 0,6 

Autochtonen 3,8 683 0,7 

Totaal 3,7 1378 0,7 

 

Na deze bivariate analyses wordt er gekeken naar de multivariate lineaire 

regressieanalyse. In tabel 18 is de analyse weergegeven, waarin de 

ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten zijn af te lezen met het daarbij horende 

significatieniveau. Dezelfde modellen zijn meegenomen als bij de regressieanalyses 

van identificatie (met dezelfde referentiecategorieën), afgezien dat er in deze tabel 

ook nog een model 5 is meegenomen. Daarin zijn de variabelen nationale identificatie, 

etnische identificatie en nationale disidentificatie meegenomen. Ook zijn de modellen 

2 en 3 omgedraaid, om te kijken of het ervaren van discriminatie effect heeft op de 

levenstevredenheid wanneer alleen op de achtergrondvariabelen wordt 

gecontroleerd. 

     Uit model 1 blijkt dat vrouwen significant meer tevreden zijn met hun leven dan 

mannen. Ook de leeftijd blijkt van invloed op levenstevredenheid: hoe ouder men is, 

des te minder tevreden men is. De resultaten met betrekking tot het opleidingsniveau 

blijken niet significant, dit betekent dat het opleidingsniveau niet van invloed is op de 

levenstevredenheid. Voor de afkomst geldt dat alle drie de groepen meer tevreden zijn 

dan Turken. Daarnaast blijkt ook het inkomen significant. Geld maakt gelukkig, want 

uit de analyse komt naar voren dat hoe hoger het inkomen is, des te meer tevreden 

men is. Tot slot blijkt ook religie van invloed: mensen die sterk islamitisch zijn of sterk 

een andere religie (afgezien van het christendom) aanhangen, blijken significant meer 

tevreden met hun leven dan niet-religieuzen of mensen die weinig waarde aan hun 

religie hechten. Het model verklaart 8,7% van de levenstevredenheid (r
2
=,087). 

     Het tweede model biedt antwoord op de vooraf gestelde hypothese 2a (etnische 

minderheden die discriminatie ervaren zijn minder tevreden met hun leven dan 

etnische minderheden die dit niet hebben ervaren). Er blijkt, na controle voor andere 

factoren, geen significant verband te zijn tussen het ervaren van discriminatie en 
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levenstevredenheid. Dat betekent dat de in tabel 16 geconstateerde verschillen 

worden wegverklaard door individuele verschillen en hypothese 2a dus deels 

verworpen wordt. Het model voegt dan ook nauwelijks iets toe aan het vorige model 

en verklaart 8,9%. 

 

Tabel 18. Multivariate lineaire regressieanalyse van levenstevredenheid 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Vrouw   ,167**   ,156**   ,118   ,109   ,069 

Leeftijd -,029* -,031** -,034** -,036 -,057*** 

Opleidingsniveau   ,043   ,043   ,045   ,041 -,006 

Afkomst:   Marokkaans   ,182**   ,186**   ,180**   ,182**   ,160* 

                   Surinaams   ,259**   ,253**   ,239*   ,248*   ,255* 

                   Antilliaans   ,372**   ,369**   ,333*   ,346*   ,448** 

Inkomen   ,059***   ,059***   ,062***   ,063***   ,067*** 

Religie:    Christelijk   ,248   ,238   ,260   ,237   ,114 

                  Islam   ,360**   ,369**   ,361**   ,352**   ,352** 

                  Overig   ,346**   ,351**   ,368**   ,361**   ,294* 

Discriminatie ervaren  -,065 -,079 -,082 -,042 

Coping:    Aanpakken   -,006 -,010 -,015 

                  Steun zoeken     ,094**   ,062   ,048 

                  Vermijden     ,015   ,003 -,037 

Aanpakken x Discriminatie      ,008 -,028 

Steun x Discriminatie      ,069   ,066 

Vermijden x Discriminatie      ,023   ,035 

Nationale identificatie       ,466*** 

Nationale disidentificatie       ,025 

Etnische identificatie       ,054 

r
2
   ,087***   ,089   ,101   ,103   ,203*** 

Noot:  * p<,10;   ** p<,05;   *** p<,01. 

 

In model 3 zijn de drie copingstrategieën opgenomen. Het blijkt dat alleen het zoeken 

van steun leidt tot meer levenstevredenheid. Het aanpakken van het probleem leidt 

niet tot meer levenstevredenheid en het vermijden ook niet tot minder 

levenstevredenheid. Dat betekent dat de hypothese over de probleemgerichte 

copingstrategie, 4a (etnische minderheden die een probleemgerichte copingstrategie 

hanteren, zijn meer tevreden met hun leven dan etnische minderheden die dit niet 

doen), en over vermijdingsgerichte copingstrategie, 4b (etnische minderheden die een 

vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren, zijn minder tevreden met hun leven dan 

etnische minderheden die dit niet doen), verworpen worden. Het model verklaart 

10,1%. 

     Wanneer gekeken wordt naar het interactie-effect tussen enerzijds het ervaren van 

discriminatie en coping, en anderzijds levenstevredenheid (model 4) dan kan de 

conclusie getrokken worden dat hier geen significant verband tussen bestaat. Dat geldt 

voor alle drie de strategieën. Etnische minderheden die discriminatie ervaren, scoren 

dus niet significant hoger of lager op levenstevredenheid, ongeacht de copingstrategie 

die zij volgen. Daarmee worden hypothesen 4c (Mensen die discriminatie hebben 

ervaren en een probleemgerichte copingstrategie hanteren, scoren hoger op 
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levenstevredenheid dan mensen die discriminatie hebben ervaren en dit niet doen) en 

4d (Mensen die discriminatie hebben ervaren en een vermijdingsgerichte 

copingstrategie hanteren, scoren lager op levenstevredenheid dan mensen die 

discriminatie hebben ervaren en dit niet doen) verworpen. Het model voegt dan ook 

nog maar weinig toe ten aanzien van het vorige model en verklaart 10,3% van de 

levenstevredenheid. 

     In het laatste model (5) zijn tot slot de drie vormen van identificatie meegenomen. 

Hier wordt aangetoond dat er alleen een significante relatie bestaat tussen nationale 

identificatie en levenstevredenheid. Hoe meer men zich identificeert met de nationale 

meerderheidsgroep, des te meer tevreden men is. Dat is in tegenstelling met de 

verwachtingen, er werd voorspeld dat er een positieve relatie tussen etnische 

identificatie en levenstevredenheid zou zijn. Hypothese 2b (Etnische minderheden die 

zich positief identificeren met hun eigen herkomstgroep zijn meer tevreden met hun 

leven dan etnische minderheden die dat niet doen.) wordt dus ook verworpen. Het 

laatste model voegt veel toe aan de vorige modellen en verklaart 20,3 van 

levenstevredenheid (r
2
=,203), wat duidt op een sterke samenhang tussen de 

variabelen in de modellen en levenstevredenheid.  

 

4.5 Vertrouwen 

In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten met betrekking tot de relatie 

tussen het ervaren van discriminatie en vertrouwen besproken. Net als bij de vorige 

twee paragraven zullen eerst de bivariate analyses besproken worden, daarna worden 

de resultaten gecontroleerd op andere factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn 

op het resultaat, aan de hand van een multivariate lineaire regressieanalyse.  

     Vertrouwen is gemeten aan de hand van de dimensies sociaal vertrouwen en 

institutioneel vertrouwen. Etnische minderheden die discriminatie hebben ervaren, 

scoren gemiddeld net iets hoger op sociaal vertrouwen (6,0), dan etnische 

minderheden die dit niet ervaren hebben (5,9). Dit verschil is niet significant 

bevonden. Autochtonen blijken hoger te scoren op sociaal vertrouwen dan etnische 

minderheden (6,6 respectievelijk 6,0), dit is wel significant bevonden (F=25,18, vg=1, 

p<,01). De Antillianen hebben de laagste score (5,0). De Surinamers hebben de 

hoogste score, gevolgd door Marokkanen (6,2 respectievelijk 6,1). In bijlage 8, tabel X 

zijn de gemiddelde scores op sociaal vertrouwen per etnische groep weergegeven. 

     Wat betreft het institutioneel vertrouwen is er een groter verschil aan te merken 

tussen etnische minderheden die discriminatie ervaren hebben, en de groep die dat 

niet ervaren hebben. De groep die wel discriminatie heeft ervaren scoort gemiddeld 

significant (F=14,75, vg=1, p<,01) lager (6,2) dan de andere groep (6,7). Institutioneel 

vertrouwen is gemeten aan de hand van drie items, de gemiddelde scores van de 

etnische groepen per item zijn te zien in bijlage 8, tabel XI, en per etnische groep in 

bijlage 8, tabel XII. De verschillen tussen de gemiddelde scores op institutioneel 

vertrouwen van de etnische groepen blijken niet significant. Dit is waarschijnlijk te 

verklaren doordat de verschillen onderling heel erg klein zijn. Marokkanen hebben 

naar verhouding het meest institutioneel vertrouwen (en scoren hetzelfde als 

autochtonen), gevolgd door Turken. Daarna volgen de Antillianen. De groep 

Surinamers blijkt het minst vertrouwen te hebben in de politieke instituties.  

Kijkende naar het vertrouwen (waar beide dimensies zijn samengevoegd) blijkt dat er 

een significant verschil aantoonbaar is tussen het ervaren van discriminatie en het 
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vertrouwen (F=15,24, vg=1, p<,01). Zo scoren mensen die gediscrimineerd zijn 

gemiddeld 6,0, mensen die geen discriminatie hebben ervaren scoren beduidend 

hoger, namelijk 6,5 (zie tabel 19). 

 

Tabel 19. Gemiddelde scores op vertrouwen voor wel of geen discriminatie ervaren 

 Gemiddelde  Aantal Standaard deviatie 

Discriminatie ervaren 6,0 334 1,8 

Geen discriminatie ervaren 6,5 1194 1,8 

Totaal 6,4 1528 1,8 

 

In tabel 20 is af te lezen hoe de verschillende etnische groepen scoren op vertrouwen. 

Het verschil tussen de etnische groepen onderling is significant bevonden (F=8,38, 

vg=4, p<,01). Van de etnische minderheden hebben de Marokkanen het meest 

vertrouwen (6,3), nauw gevolgd door de Surinamers en Turken (6,2), het minst 

vertrouwen hebben de Antillianen (5,4). 

Tabel 20. Gemiddelde scores op vertrouwen per etniciteit. 

 Gemiddelde Aantal Standaard deviatie 

Etnische minderheden 6,1 704 1,8 

     Turken 6,2 264 1,8 

     Marokkanen 6,3 229 1,7 

     Surinamers 6,2 138 1,6 

     Antillianen 5,4 72 2,1 

Autochtonen 6,5 681 1,8 

Totaal 6,3 1385 1,8 

 

Na deze bivariate analyses wordt er ook hier gekeken naar de multivariate lineaire 

regressieanalyse. In tabel 21 is de analyse weergegeven, waarin de 

ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten zijn af te lezen met het daarbij horende 

significatieniveau. De modellen die in deze regressieanalyse zijn meegenomen zijn 

gelijk aan die in de analyse van levenstevredenheid, met het enige verschil dat in deze 

analyse de groep Antillianen als referentiecategorie zijn meegenomen (zij scoren het 

laagst op vertrouwen). 

     Uit het eerste model blijkt dat het geslacht en de leeftijd niet van invloed zijn op 

vertrouwen. Het opleidingsniveau is dat wel: hoe hoger men geschoold is, des te meer 

vertrouwen men heeft. Voor de afkomst geldt dat alleen Marokkanen significant meer 

vertrouwen hebben dan de Antillianen. Turken en Surinamers hebben dat niet. Ook 

blijkt het inkomen significant van invloed op het vertrouwen: hoe hoger het 

jaarinkomen, des te meer vertrouwen men heeft. Tot slot toont het model aan dat 

wanneer men veel waarde hecht aan het christelijke of islamitische geloof, men hoger 

scoort op vertrouwen dan wanneer men daar weinig of geen waarde aan hecht. Dit 

geldt niet voor de overige religies. Het model verklaart 9,1% van vertrouwen (r
2
=,091). 

     In het tweede model is de variabele ervaren discriminatie meegenomen. Daaruit is 

af te lezen dat het ervaren van discriminatie, wanneer het gecontroleerd wordt op de 

achtergrondvariabelen, geen invloed heeft op het vertrouwen. Dit betekent dat de in 

tabel 19 geconstateerde verschillen worden wegverklaard door individuele verschillen 

en hypothese 3a (etnische minderheden die discriminatie ervaren, hebben minder 

vertrouwen dan etnische minderheden die dit niet ervaren) deels verworpen wordt. 

Het model voegt niets toe aan de verklaring van vertrouwen ten aanzien van het 

eerste model. 
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Tabel 21. Regressieanalyse van vertrouwen  

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Vrouw ,086 ,096   ,185   ,185   ,126 

Leeftijd ,143 ,148   ,133   ,139   ,026 

Opleidingsniveau ,217*** ,217***   ,197***   ,200***   ,125** 

Afkomst:  Turks ,475 ,471   ,471   ,549   ,387 

                  Marokkaans ,652* ,644*   ,666*   ,737**   ,515 

                  Surinaams ,426 ,427   ,305   ,374   ,241 

Inkomen ,140*** ,140***   ,138***   ,138***   ,136*** 

Religie:    Christelijk ,625* ,633*   ,678**   ,663*   ,481 

                  Islam ,564* ,557*   ,523*   ,455   ,490* 

                  Overig ,388 ,385   ,458   ,429   ,291 

Discriminatie ervaren  ,054   ,023   ,026   ,086 

Coping:    Aanpakken     ,229***   ,128   ,112 

                  Steun zoeken   -,181** -,115 -,136 

                  Vermijden     ,175**   ,158   ,086 

Aanpakken x Discriminatie      ,234   ,176 

Steun x Discriminatie    -,142 -,155 

Vermijden x Discriminatie      ,025   ,039 

Nationale identificatie       ,731*** 

Disidentificatie       ,000 

Etnische identificatie     -,046 

r
2
   ,091***   ,091   ,113**   ,118   ,186*** 

Noot:  * p<,10;   ** p<,05;   *** p<,01. 

In het derde model wordt gekeken naar de relatie tussen coping en vertrouwen. Er 

blijkt dat het aanpakken van het probleem een positieve relatie heeft met vertrouwen, 

evenals het vermijden van het probleem. Dus hoe meer men de situatie aanpakt, dan 

wel vermijdt, des te meer vertrouwen men heeft. Dit is niet helemaal in 

overeenstemming met wat vooraf voorspeld werd. Hypothese 4a (etnische 

minderheden die een probleemgerichte copingstrategie hanteren hebben meer 

vertrouwen en levenstevredenheid dan etnische minderheden die dit niet doen) wordt 

aangenomen, maar hypothese 4b (etnische minderheden die een vermijdingsgerichte 

copingstrategie hanteren hebben minder vertrouwen en levenstevredenheid dan 

etnische minderheden die dit niet doen) wordt verworpen. Het is zelfs zo dat de 

vermijdingsstrategie juist leidt tot méér vertrouwen. Het zoeken van steun bij familie 

of vrienden leidt tot minder vertrouwen. Dit model verklaart 11,3% van vertrouwen. 

     In het vierde model is de interactie tussen de copingstrategieën en het ervaren van 

discriminatie opgenomen. Daarin wordt dus gekeken naar het vertrouwen dat mensen 

hebben die discriminatie hebben ervaren en dit probleem hebben aangepakt, 

vermeden of steun hebben gezocht. Daaruit blijkt dat etnische minderheden die 

discriminatie ervaren, niet significant meer of minder vertrouwen hebben, ongeacht 

de copingstrategie die zij volgen. Hypothesen 4c (etnische minderheden die een 

probleemgerichte copingstrategie hanteren als zij discriminatie ervaren, hebben meer 

vertrouwen en levenstevredenheid dan etnische minderheden die dit niet doen) en 4d 

(etnische minderheden die een vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren als zij 

discriminatie ervaren, hebben minder vertrouwen en levenstevredenheid dan etnische 
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minderheden die dit niet doen) worden dus verworpen. Het model verklaart dan ook 

niet veel meer dan het vorige model, te weten 11,8% 

     Tot slot wordt er in model 5 gekeken naar de relatie tussen identificatie en 

vertrouwen. Uit het model is af te lezen dat er alleen nationale identificatie significant 

effect heeft op vertrouwen. Dit betekent dat hypothese 3b (etnische minderheden die 

zich disidentificeren met de nationale meerderheidsgroep hebben minder vertrouwen 

dan etnische minderheden die zich niet disidentificeren met die groep) verworpen 

wordt. Het laatste model verklaart in totaal 18,6 % van vertrouwen (r
2
=,186), wat duidt 

op een sterk verband tussen de bovengenoemde variabelen en vertrouwen. 
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5 Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek besproken. Eerst worden de 

deelvragen beantwoord met daarbij een terugkoppeling naar de literatuur. Dat 

resulteert in een bondig antwoord op de hoofdvraag. Het hoofdstuk eindigt met een 

discussie. Daarin is de belangrijkste conclusie beschreven en er wordt teruggekoppeld 

naar het verloop van het onderzoek. 

 

5.1 Antwoord op de deelvragen 

De probleemstelling is opgedeeld in drie deelvragen. Per deelvraag zullen nu de 

conclusies besproken worden, waarbij een koppeling gemaakt wordt met de eerder 

beschreven literatuur.  

 

 

Wat is de relatie tussen het ervaren van discriminatie en identificatie? Wat is de rol van 

coping hierin? 

In dit onderzoek zijn er drie verschillende vormen van identificatie besproken: 

nationale identificatie, etnische identificatie en nationale disidentificatie. Er werd 

verwacht dat er een relatie zou zijn tussen het ervaren van discriminatie en deze drie 

vormen. Er is gebleken dat die relatie inderdaad aanwezig is bij nationale en etnische 

identificatie. De verklaring voor het gegeven dat er bij het ervaren van discriminatie 

geen significant effect was op nationale disidentificatie, is te vinden in de geringe 

spreiding van de variabele, namelijk het geringe aantal respondenten dat zich met 

Nederlanders disidentificeert. 

     Voor etnische identificatie geldt dat wanneer men discriminatie heeft ervaren, men 

zich significant meer identificeert met de eigen etnische groep. Uit de literatuurstudie 

is gebleken dat als de positie van de eigen groepering als onrechtvaardig gezien wordt, 

de etnische groepsidentificatie toeneemt (Verkuyten, 2006). Dit blijkt ook op te gaan 

voor de etnische minderheden in dit onderzoek, het ervaren van discriminatie heeft 

een positief effect op etnische identificatie. 

     Er blijkt een relatie te bestaan tussen de copingstrategie steun zoeken bij familie en 

vrienden en etnische identificatie. Etnische minderheden die steun zoeken 

identificeren zich meer met de eigen etnische groep. Er is geen relatie tussen de 

aanpakstrategie of de vermijdingsstrategie en etnische identificatie. Wel is het zo dat 

mensen die daadwerkelijk discriminatie hebben ervaren en die het probleem hebben 

aangepakt, zich minder identificeren met de eigen etnische groep. Dit komt overeen 

met de vooraf gestelde verwachting, gebaseerd op het onderzoek van Verkuyten 

(2006). 

     Voor nationale identificatie geldt dat wanneer men gediscrimineerd is, men zich 

significant minder identificeert met autochtone Nederlanders. Dit komt overeen met 

wat verwacht werd aan de hand van de theorie en wat Jasinskaja-Lathi en collega’s 

eerder ook ondervonden. Er blijkt een opvallend verschil tussen de Turken en 

Marokkanen, die zich voornamelijk identificeren met hun eigen etnische groep en 

Surinamers en Antillianen, die zich duidelijk meer identificeren met Nederlandse 

autochtonen. Dit komt overeen met wat verwacht werd aan de hand van de literatuur 

(Hagendoorn, 1995; Verkuyten & Yildiz, 2006; SCP, 2006). 
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Er blijkt een relatie te bestaan tussen de copingstrategie aanpakken en nationale 

identificatie. Zoals verwacht werd aan de hand van de theorie blijkt dat hoe meer men 

het probleem aanpakt, des te meer men zich identificeert met de nationale 

meerderheidsgroep. Dit is te verwachten, gezien de theorie van Verkuyten (2006) over 

de stabiliteit van posities en groepsverhoudingen. Daarin wordt gesteld dat als er 

weinig uitzicht is op veranderingen in de bestaande verhoudingen, dan zijn mensen uit 

minderheidsgroepen op hun eigen groepering aangewezen voor een positieve sociale 

identiteit. Ik had verwacht dat het vermijden van het probleem tot meer nationale 

identificatie zou leiden omdat dit kan duiden op het veranderen van de bestaande 

verhoudingen (door er niet aan toe te geven, maar door de situatie uit de weg te gaan) 

en dat bleek inderdaad het geval.  

 

 

Wat is de relatie tussen het ervaren van discriminatie en levenstevredenheid en wat is 

de rol van identificatie en coping hierin? 

 

Uit het onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot wat er verondersteld werd aan de 

hand van de literatuur, er geen directe relatie bestaat tussen het ervaren van 

discriminatie en levenstevredenheid. Wel blijkt dit verband uit de bivariate analyse, 

maar de uitgebreide multivariate analyse laat zien dat dit wegverklaard wordt door 

achtergrondvariabelen. Een mogelijke verklaring voor het verschil in de resultaten van 

andere onderzoeken en dit onderzoek, is te vinden in het gegeven dat 

levenstevredenheid het resultaat is van de tevredenheid op verschillende domeinen 

(Headley & Veenhoven, 1989). Omdat de meeste onderzoekers het erover eens zijn 

dat er een relatie is tussen deze twee vormen (Cummins, 1996), is er in dit onderzoek 

slechts één meegenomen. Mogelijk had de aanwezigheid van meer enquêtevragen 

over de tevredenheid binnen de verschillende domeinen tot een sterkere relatie 

geleid. Een andere mogelijke verklaring is te vinden in de manier waarop in dit 

onderzoek ervaren discriminatie gemeten is. Daarbij is namelijk de frequentie van de 

ervaringen niet meegenomen. Het kan zijn dat er in dit onderzoek ook mensen onder 

de categorie met ervaren discriminatie zijn gevallen, die slechts eenmalig met 

discriminatie te maken hebben gehad. In dat geval is het mogelijk dat dit invloed heeft 

gehad op de resultaten. Wat er ook nog mee te maken kan hebben, is dat bijvoorbeeld 

Koomen en Fränkel (1992) wel een relatie vonden tussen het ervaren van discriminatie 

en levenstevredenheid, maar alleen Surinamers in Nederland onderzochten. Nog 

belangrijker daarbij is dat hun onderzoek in 1992 gepubliceerd is en dat betekent dat 

de conclusies die zij toen trokken niet meer hoeven te gelden voor dit moment. In de 

inleiding van dit onderzoek schreef ik over de grote invloed van de aanslagen van 9/11 

op de Twin Towers in New York en de moord op Pim Fortuyn. Sindsdien is de politieke 

ruimte voor (extreem)rechts sterk toegenomen, het integratievraagstuk is hoog op de 

politieke agenda komen te staan en de visie op burgerschap is veranderd in minder 

tolerantie voor migranten. De beide gebeurtenissen hebben plaats gevonden na het 

onderzoek van Koomen en Fränkel en kunnen daarom mogelijk verklaren waarom de 

resultaten in de loop der tijd veranderd zijn. 

     Daarom zou het interessant zijn om in een vervolgonderzoek meer aandacht aan dit 

onderwerp te besteden. Ten eerste is het zinvol om levenstevredenheid ook aan de 

hand van verschillende dimensies te testen (dus een bredere operationalisering van 

het begrip). Daarnaast zou overwogen kunnen worden om bij het meten van ervaren 

discriminatie ook de frequentie en de waarde die men hecht aan die discriminatie mee 

te nemen. 
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Uit het onderzoek is gebleken dat hoe meer men zich identificeert met autochtone 

Nederlanders, des te meer tevreden men is. Dit komt overeen met wat Verkuyten 

(2008) concludeert aan de hand van zijn onderzoek. Er blijkt geen verband te zijn 

tussen nationale disidentificatie of etnische identificatie en levenstevredenheid. Aan 

de hand van de literatuur (Verkuyten, 2008) werd er wel een positieve relatie verwacht 

tussen etnische identificatie en levenstevredenheid. Verkuyten verklaart dat etnische 

minderheden minder tevreden zouden zijn met het land waarin zij wonen. Dat lijkt 

voor dit onderzoek niet op te gaan, mogelijk is een verklaring hiervoor te vinden in het 

verschil in doelgroep dat onderzocht is voor beide onderzoeken. Jasinskaja-Lathi en 

collega’s (2009) kwamen tot een vergelijkbare conclusie als dit onderzoek, toen zij het 

RDIM testten. 

     Tot slot wordt er ook gekeken naar de rol van coping. Uit het onderzoek is gebleken 

dat alle drie de copingstrategieën een significant effect hebben op 

levenstevredenheid. Zoals verwacht aan de hand van de theorie, blijkt dat het 

aanpakken van een probleem leidt tot een hogere score op levenstevredenheid. Ook 

blijkt dit het geval bij de strategie van het vermijden. Dit is opvallend, want dat komt 

niet overeen met wat verondersteld werd aan de hand van de literatuur (Utsey en 

collega’s, 2000; Barnes & Lightsey, 2005). Dat zou mogelijk te maken kunnen hebben 

met het gegeven dat zowel Utsey en collega’s als Barnes & Lightsy hun onderzoek 

deden onder Afro-Amerikaanse studenten in de Verenigde Staten. Deze 

migrantengroep kent een andere geschiedenis dan de migrantengroepen in Nederland 

en in de Verenigde Staten wordt anders met migranten omgegaan dan in Nederland. 

Daarnaast is er ook nog leeftijdsverschil tussen de respondenten uit mijn onderzoek en 

de eerdergenoemde onderzoeken, wat ook invloed kan hebben op de resultaten (uit 

mijn onderzoek blijkt dat hoe ouder men is, des te minder tevreden men is, maar de 

andere twee onderzoeken zijn alleen gehouden onder studenten en dus onder 

gemiddeld jongere mensen). Tot slot blijkt ook het zoeken van steun een significant 

effect te hebben op levenstevredenheid: wanneer men steun zoekt bij familie en 

vrienden, is men minder tevreden. Dit resultaat komt op zich overeen met wat in de 

literatuur beschreven werd, al vereist dit verdere toelichting. In dit onderzoek is 

namelijk niet expliciet naar de frequentie van het steun zoeken gekeken en volgens 

Elligan & Utsey (1999) en Cohen & Wills (1986) is dat wel degelijk van belang (vandaar 

dat hier ook geen hypothese over geformuleerd is). Uit de theorie blijkt dat wanneer 

men voortdurend op zoek is naar sociale ondersteuning, dan leidt dat tot een 

verminderde levenstevredenheid. Dus waarschijnlijk is dat in dit onderzoek ook het 

geval geweest (dat mensen veel steun hebben gezocht bij familie en vrienden) en dat 

verklaart de negatieve relatie met levenstevredenheid. 

     Ook is er gekeken naar het interactie-effect van het ervaren van discriminatie en het 

hanteren van een bepaalde copingstrategie daarbij, op levenstevredenheid. Niet alleen 

is er geen relatie tussen ervaren discriminatie en levenstevredenheid maar tevens 

hangt de sterkte van deze relatie ook niet af van de copingstrategie die men volgt. 

 

 

Wat is de relatie tussen het ervaren van discriminatie en vertrouwen en wat is de rol 

van identificatie en coping hierin? 

 

Hoewel er in de literatuurstudie voorafgaand aan de analyse van dit onderzoek 

verschillende redenen worden genoemd waarom het ervaren van discriminatie leidt 

tot het hebben van minder vertrouwen, blijkt deze relatie alleen in de bivariate analyse 

van dit onderzoek. De uitgebreide multivariate analyse toont aan dat dit wegverklaard 
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kan worden en daarom niet significant bevonden is. Een mogelijke verklaring voor het 

verschil in de andere onderzoeken en dit onderzoek is dat ik de twee benaderingen 

institutioneel en sociaal vertrouwen heb gemeten aan de hand van in totaal vier items. 

Een bredere operationalisering van het begrip vertrouwen zou kunnen leiden tot 

andere onderzoeksresultaten. 

     Wat betreft de rol van identificatie in het hebben van wel of geen vertrouwen, had 

ik verwacht dat etnische minderheden die zich disidentificeren met autochtone 

Nederlanders, minder vertrouwen zouden hebben dan mensen die dat niet doen. 

Echter bleek tijdens de analyse van het onderzoek, zoals eerder in dit hoofdstuk ook al 

aangegeven, dat er maar heel weinig respondenten zich disidentificeren. Het is dan 

ook niet onverwachts dat deze hypothese verworpen moet worden. Dit komt ook 

overeen met de resultaten uit het onderzoek van Jasinskaja-Lathi en collega’s (2009). 

Maar er blijkt wel een sterk positieve relatie te zijn tussen nationale identificatie en 

vertrouwen. Dat betekent dat hoe meer men zich identificeert met autochtone 

Nederlanders, des te meer vertrouwen men heeft. Dit zou verklaard kunnen worden 

aan de hand van de SIT. Mensen hebben de behoefte om bij een sociale groep te 

horen en als die behoefte vervuld wordt, heeft men over het algemeen meer 

vertrouwen (Bahry, 2005). 

     Tot slot wordt er ook nog gekeken naar de rol van coping. Uit de analyse blijkt dat 

alle drie de copingstrategieën een effect hebben op vertrouwen. Verwacht werd dat 

het aanpakken van een probleem zou leiden tot meer vertrouwen en het vermijden 

van een probleem tot minder vertrouwen. De strategie van het aanpakken blijkt 

inderdaad tot meer vertrouwen te leiden, maar het vermijden ook. Dit is in tegenstrijd 

met wat vooraf verwacht werd. Eerder beschreef ik al dat de theorie die basis dient 

voor deze verwachtingen, voornamelijk afkomstig is van het onderzoek van Utsey en 

collega’s (2000). Dat onderzoek vond echter plaats in de Verenigde Staten en onder 

Afro-Amerikaanse studenten en waarschijnlijk is dat de verklaring voor het verschil in 

de onderzoeksresultaten. De Verenigde Staten kennen een andere geschiedenis wat 

betreft de rol van migranten en er heerst een andere visie op burgerschap dan in 

Nederland. Daarnaast is het maatschappelijk systeem in de VS een stuk minder sociaal 

dan in Nederland, waardoor Amerikanen veel meer op zichzelf aangewezen zijn dan 

Nederlanders. Dat zou invloed kunnen hebben op de mate waarin mensen elkaar 

vertrouwen. Daarbij komt dat het onderzoek alleen onder studenten is gehouden 

(hoger opgeleiden) en dat kan de resultaten beïnvloeden, want het opleidingsniveau 

blijkt significant van invloed op vertrouwen. De situatie en context waarin de beide 

studies plaats hebben gevonden zijn te verschillend om tot gelijke resultaten te 

komen. Daarom zou het interessant zijn om in een vervolgstudie te onderzoeken of er 

een theorie gevormd kan worden die specifiek gericht is op de drie copingstrategieën 

en de relatie met vertrouwen die opgaat voor (in ieder geval de vier grote) 

migrantengroepen in Nederland. Belangrijk is dan dat het begrip vertrouwen zeer 

breed geoperationaliseerd wordt met aandacht voor verschillende aspecten binnen 

sociaal vertrouwen. In onderzoek is gekeken naar de mate waarin mensen anderen 

vertrouwen, maar het zou daarbij ook interessant zijn om onderscheid te maken 

tussen vertrouwen in de eigen groep en in andere  groepen. Zo blijkt uit verschillende 

onderzoeken dat dit een belangrijk onderscheid is (Rothstein & Uslaner, 2005; Bahry 

en collega’s, 2005).  

     Er blijkt geen interactie-effect te zijn van het ervaren van discriminatie en coping op 

vertrouwen. Er is dus niet alleen geen relatie tussen ervaren discriminatie en 

vertrouwen, maar tevens hangt de sterkte van deze relatie ook niet af van de 
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copingstrategie die men volgt. Dit werd aanvankelijk wel verwacht, maar blijkt net als 

bij levenstevredenheid niet op te gaan voor de respondenten in dit onderzoek.  

 

5.2 Antwoord op de hoofdvraag 

In het eerste deel van dit hoofdstuk zijn de deelvragen van het onderzoek beantwoord 

waarbij teruggekoppeld is naar de literatuur. De deelvragen waren opgesteld om 

uiteindelijk antwoord te kunnen krijgen op de probleemstelling. In deze paragraaf 

wordt het uiteindelijke antwoord gegeven op de probleemstelling. Voor de 

achterliggende theorieën en analyses wordt verwezen naar de deelvragen. De 

probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de relatie tussen het ervaren van 

etnische discriminatie en tevredenheid, vertrouwen en identificatie? Welke rol speelt 

coping hierin en zijn er verschillen tussen de vier grote migrantengroepen? 

     Er blijkt een relatie te zijn tussen het ervaren van etnische discriminatie en 

levenstevredenheid, maar deze wordt in de multivariate analyse wegverklaard door 

achtergrondvariabelen. Dit geldt ook voor de relatie tussen het ervaren van 

discriminatie en vertrouwen. Dit is in tegenstelling tot de verwachtingen aan de hand 

van de literatuur, een mogelijke verklaring daarvoor is dat de begrippen vertrouwen en 

levenstevredenheid op andere wijze zijn gemeten dan in de onderzoeken waarop de 

verwachtingen gebaseerd zijn. Zo zou een bredere operationalisering van beide 

begrippen mogelijk tot andere resultaten kunnen leiden. Bij vertrouwen is onderscheid 

gemaakt in sociaal en institutioneel vertrouwen. Sociaal vertrouwen is in dit onderzoek 

gemeten aan de hand van één vraag in de enquête, wellicht zou het tot andere 

resultaten leiden wanneer er hierbij onderscheid gemaakt zou worden in vertrouwen 

in de eigen groep en vertrouwen in andere groepen. Daarnaast is het zo dat de visie op 

burgerschap in de laatste tien jaar aan het veranderen is (onder andere door de 

aanslagen van 9 september 2001, de moord op Pim Fortuyn en later ook de moord op 

Theo van Gogh). Het integratiedebat is sindsdien steeds hoger op de politieke agenda 

komen te staan en mensen lijken minder tolerant ten aanzien van minderheden in het 

land. Dit kan van invloed zijn op de levenstevredenheid, maar nog meer op de mate 

waarin mensen elkaar vertrouwen. Mijn verwachtingen over vertrouwen zijn onder 

andere gebaseerd op onderzoek van Utsey en collega’s (2000) dat gehouden is voor 

deze grote gebeurtenissen, dat kan het verschil in onderzoeksresultaten ook mogelijk 

verklaren. 

     Er is wel een relatie aangetoond tussen het ervaren van etnische discriminatie en 

identificatie: wanneer men het afgelopen jaar discriminatie ervaren heeft, zal men zich 

minder met autochtone Nederlanders identificeren. Nationale identificatie speelt ook 

een rol in het hebben van veel of weinig vertrouwen en levenstevredenheid. Etnische 

identificatie en disidentificatie daarentegen niet. Hoe meer men zich identificeert met 

de groep Nederlanders, des te meer vertrouwen en levenstevredenheid men heeft. 

Wellicht zou er wel een relatie aangetoond kunnen worden tussen etnische 

identificatie en vertrouwen, wanneer er een onderscheid gemaakt zou zijn tussen 

vertrouwen in de eigen groep en in andere groepen. Onderzoek heeft aangetoond dat 

het identificeren met de eigen etnische groep leidt tot meer vertrouwen in de eigen 

groep en minder in andere groepen door de group identity lens (Verkuyten, 2009). Er 

blijkt na controle voor achtergrondvariabelen dus geen directe, maar wel een indirecte 

relatie tussen het ervaren van discriminatie en vertrouwen en levenstevredenheid, 

namelijk via nationale identificatie.  
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Dit betekent dat het theoretische RDIM niet opgaat voor de respondenten uit dit 

onderzoek. Daar zijn verschillende verklaringen voor te bedenken. Ten eerste is de 

negatieve houding ten aanzien van de nationale uitgroep in dit onderzoek gemeten 

aan de hand van vertrouwen. Hoewel hier wel aanleiding toe is, is het begrijpelijk dat 

de begrippen niet volledig met elkaar overeen komen. Dat is dan ook de meerwaarde 

van dit onderzoek (dat zich specifiek op het begrip vertrouwen richt), maar het kan ook 

verklaren dat het tot verschillende onderzoeksresultaten leidt. Dit geldt ook voor het 

begrip psychologisch welzijn, wat in dit onderzoek vertaald is naar levenstevredenheid. 

Hoewel de beide begrippen veel op elkaar lijken, worden ze toch op een andere 

manier gemeten. Ook dat zou dus kunnen verklaren waarom de resultaten uit dit 

onderzoek anders uitpakken dan het RDIM. Wat er ook mee te maken kan hebben is 

dat zowel Branscombe en collega’s (1999) bij het ontwikkelen van het RIM en 

Jasiskaja-Lathi en collega’s (2009) bij het ontwikkelen van het RDIM geen 

achtergrondvariabelen hebben meegenomen. Wederom komt hier een meerwaarde 

van dit onderzoek naar voren, want hieruit blijkt dat zonder controle voor deze 

variabelen er wel een relatie is tussen het ervaren van discriminatie en vertrouwen en 

levenstevredenheid, maar met controle niet.  

     Coping heeft invloed op vertrouwen en levenstevredenheid, maar niet helemaal 

zoals verwacht. Het aanpakken van een probleem leidt inderdaad tot meer 

vertrouwen, maar niet tot meer levenstevredenheid. In tegenstelling tot wat verwacht 

werd, heeft het vermijden van een probleem ook een positief effect op het 

vertrouwen. Het heeft geen effect op de levenstevredenheid. Het zoeken van steun bij 

familie of vrienden leidt tot minder vertrouwen en meer levenstevredenheid. In 

tegenstelling tot wat verwacht werd, is er geen interactie-effect aangetoond tussen 

enerzijds het ervaren van discriminatie en coping, en anderzijds vertrouwen en 

levenstevredenheid. Hoewel er veel literatuur te vinden is over coping, is er niet heel 

veel onderzoek gedaan naar de specifieke relatie tussen coping en vertrouwen en 

levenstevredenheid. Zo toont eerder onderzoek bijvoorbeeld aan dat een 

probleemgerichte copingstrategie leidt tot meer positieve en minder negatieve 

gevoelens (Folkman & Lazarus, 1988), dat het kan leiden tot minder depressie en dat 

het stress en angst vermindert (Dixon en collega’s, 1993), maar dit wijst niet op de 

directe relatie met vertrouwen of levenstevredenheid. De hypothesen uit dit 

onderzoek zijn dus gebaseerd op aannames dat deze relaties ook opgaan voor 

vertrouwen en levenstevredenheid.  

     De onderlinge relaties zijn uitgewerkt tot een model, met daarin de 

regressiecoëfficiënten en het daarbij horende significantieniveau (zie figuur 4).   

Marokkanen ervaren het meest discriminatie, de helft van deze groep heeft 

aangegeven in het afgelopen jaar op één of meerdere terreinen discriminatie te 

hebben ervaren. Bij vrijwel alle maatschappelijke terreinen blijken er verschillen te zijn 

tussen de etnische groepen in de mate waarin zij discriminatie ervaren. Na 

Marokkanen ervaren Turken het meest discriminatie. Dat deze groepen het meest 

discriminatie ervaren is ook te verwachten aan de hand van de literatuur, want uit 

eerder onderzoek is gebleken dat Turken en Marokkanen de minst geaccepteerde 

minderheidsgroepen zijn in Nederland (Hagendoorn, 1995; Verkuyten & Yildiz, 2006) 

mogelijk vanwege de ‘islamofobische golf’ die over Europa trekt (Fleischmann & 

Phalet, nog niet gepubliceerd). Deze twee groepen identificeren zich dan ook het 

meest met hun eigen etnische groepen. Van de Surinamers hebben 33,1% 

discriminatie ervaren, en identificeren zich minder sterk met de eigen etnische groep. 

Van de Antillianen heeft 26,4% discriminatie ervaren, zij identificeren zich naar 
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verhouding tot de andere groepen het minst sterk met hun eigen groep. De groepen 

verschillen onderling maar weinig van elkaar in identificatie met Nederlandse 

autochtonen.  

 

* p<,10;   ** p<,05;   *** p<,01. 

Figuur 4. Relaties tussen ervaren discriminatie, identificatie, coping, vertrouwen en 

levenstevredenheid. 

 

Antillianen zijn het meest tevreden met hun leven. Antillianen, Surinamers en 

Marokkanen zijn significant meer tevreden dan Turken. In zijn onderzoek stelt 

Verkuyten (2008) dat een sterkere etnische groepsidentiteit leidt tot meer 

levenstevredenheid. Dat gaat niet op voor dit onderzoek, want Turken en Marokkanen 

blijken zich het meest te identificeren met hun eigen groepen, maar zijn niet meer 

tevreden dan Surinamers en Antillianen. Mogelijk heeft het ervaren van discriminatie 

daar wel invloed op, want een groot deel van de Turken ervaart discriminatie. 

Antillianen ervaren het minst discriminatie en blijken het meest tevreden met hun 

leven.  

Marokkanen hebben het meest vertrouwen, gevolgd door Turken en Surinamers. 

Antillianen hebben het minst vertrouwen. Dat in tegenstelling tot wat onder anderen 

Putnam (2007) stelt, namelijk dat sociaal vertrouwen moeilijker te ontwikkelen is 
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wanneer men ongelijkheden ervaart tussen zichzelf en andere groepen binnen de 

samenleving. Deze ervaring zal sterker zijn wanneer men discriminatie ervaart, maar in 

dit onderzoek blijkt juist de groep die het minste discriminatie ervaart ook het minste 

vertrouwen te hebben. Mogelijk heeft religie hiermee te maken, in dit onderzoek blijkt 

dat meer dan de helft van de Antillianen niet religieus is of weinig waarde hecht aan 

religie. Christelijken en islamieten blijken significant meer vertrouwen te hebben dan 

niet of weinig religieuzen.  

 

5.3 Discussie 

Het doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het 

ervaren van discriminatie op etnische grond enerzijds, het omgaan met die 

discriminatie, de mate van levenstevredenheid, van vertrouwen, en van identificatie 

anderzijds. Verschillende bivariate en multivariate analyses van de resultaten hebben 

het mogelijk gemaakt dit inzicht te verkrijgen, waardoor dit onderzoeksverslag een 

belangrijke bijdrage levert aan de wetenschap. Een sterkte van dit onderzoek is het 

gebruik van een grote dataverzameling, dat verzameld is door TNS NIPO in opdracht 

van Art.1 en zeer geschikt was voor dit onderzoek. Dat maakte het dan ook mogelijk 

om ervaren discriminatie zeer specifiek te kunnen meten, doordat er gevraagd is naar 

concrete gebeurtenissen die respondenten zelf ervaren hebben in de laatste twaalf 

maanden. 

     In dit onderzoek zijn belangrijke bevindingen gedaan. Ten eerste blijkt dat het 

ervaren van discriminatie na controle voor achtergrondvariabelen geen direct effect 

heeft op levenstevredenheid en ook niet op vertrouwen.  

     Ten tweede blijkt dat er wel een relatie is tussen ervaren discriminatie en 

identificatie en tussen identificatie en vertrouwen en levenstevredenheid. Dat 

betekent dat er dus wel een indirect verband gevonden is tussen ervaren discriminatie 

en deze twee constructen. Etnische minderheden die discriminatie ervaren 

identificeren zich minder sterker met autochtone Nederlanders. Maar hoe sterker men 

zich identificeert, des te meer vertrouwen en levenstevredenheid men heeft.  

     Ten derde blijkt dat de manier waarop met ervaren discriminatie omgegaan wordt 

van invloed is op identificatie, vertrouwen en levenstevredenheid. 

 

De effecten van ervaren discriminatie op identificatie kunnen van invloed zijn op 

acculturatie van etnische minderheden. Er zijn veel etnische minderheden die te 

kampen hebben met discriminatie (vooral Marokkanen en Turken), zij identificeren 

zich sterker met hun eigen etnische groep en minder sterk met Nederlandse 

autochtonen. Dat betekent dat het ervaren van discriminatie integratie bemoeilijkt en 

mogelijk zelfs separatie of segregatie bevordert. Deze conclusie levert een belangrijke 

bijdrage aan het huidige integratiedebat. Om de integratiestrategie (Berry, 1997, zie 

ook paragraaf 2.1) te kunnen behouden en blijven uitoefenen, zou het groot aantal 

etnische minderheden dat momenteel discriminatie ervaart gereduceerd moeten 

worden. Op die manier zullen etnische minderheden zich wellicht weer meer gaan 

identificeren met Nederlandse autochtonen en minder met de eigen etnische groep en 

mogelijk ook meer openstaan voor integratie. 

     In het eerste hoofdstuk is geschreven over de maatschappelijke relevantie van het 

onderzoek. Omdat dit onderzoek tot belangrijke resultaten heeft geleid over het 

hanteren van een bepaalde copingstrategie op zowel de levenstevredenheid als 
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vertrouwen, heeft dit onderzoek niet alleen een belangrijke wetenschappelijke 

bijdrage, maar biedt het ook een aanvulling op de maatschappelijke kennis over 

coping. Nu duidelijk is dat zowel het aanpakken als het uit de weg gaan van een 

probleem leidt tot meer vertrouwen, en tot niet meer of minder levenstevredenheid, 

kan dit meegenomen worden bij de maatschappelijke hulp aan mensen die 

gediscrimineerd zijn. Hierbij valt te denken aan speciale trainingen voor mensen die 

discriminatie hebben ervaren en op zoek zijn naar een manier om daarmee om te 

gaan. Deze wetenschap kan mensen helpen om bijvoorbeeld  weer meer vertrouwen 

te krijgen. 

     Desondanks zijn er verbeterpunten aan te brengen in dit onderzoek. De reeds 

verzamelde data hebben als voordeel gehad dat ik zelf geen data hoefde te 

verzamelen en meer tijd over had voor tijdrovende analyses en beschrijvingen. De data 

waren zeer geschikt voor deze studie, op een paar kleine dingen na. Zo is bijvoorbeeld 

gebleken dat bij het onderzoek naar vertrouwen, dit begrip niet heel breed 

geoperationaliseerd is. Mogelijk is dat de reden geweest waardoor dit onderzoek op 

andere resultaten uitkwam dan andere studies naar dit onderwerp. Er had 

bijvoorbeeld onderscheid gemaakt kunnen worden in vertrouwen in de eigen groep en 

in andere groepen. Ook had sociaal vertrouwen verder uitgediept kunnen worden aan 

de hand van meerdere verschillende items. Daarnaast was het interessant geweest als 

het mogelijk was om de frequentie van ervaren discriminatie mee te nemen in het 

onderzoek. Mogelijk zou een onderscheid tussen het weinig, soms, regelmatig of vaak 

ervaren van discriminatie invloed kunnen hebben op de directe relatie met 

levenstevredenheid en vertrouwen.  

     Een ander aandachtspunt heeft betrekking op coping. Zoals eerder beschreven is er 

nog niet veel onderzoek gedaan naar de specifieke relatie tussen coping en 

vertrouwen en levenstevredenheid. In een vervolgstudie zou het dan ook interessant 

zijn om hier dieper op in te gaan, door extra aandacht te besteden aan de 

operationalisering van vertrouwen waarbij niet alleen directe vragen gesteld worden 

(‘heeft u vertrouwen in andere mensen over het algemeen’) maar verschillende items 

gehanteerd worden om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de twee 

begrippen. 

     Ondanks de kleine beperkingen van dit onderzoek leveren de uitkomsten een 

betekenisvol beeld op. Door de grootte van de steekproef kunnen de resultaten 

betrouwbaar worden geacht. Dit levert interessante wetenschap en nieuwe vragen op 

voor de toekomst.  
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Bijlage 1 - Hypothesen  

Onderstaand de hypothesen van dit onderzoek. 

 

1.a. Etnische minderheden die discriminatie ervaren identificeren zich sterker met de 

herkomstgroep.  

1.b. Etnische minderheden die discriminatie ervaren disidentificeren zich sterker met 

Nederland, dan etnische minderheden die geen discriminatie ervaren. 

1.c. Etnische minderheden die discriminatie ervaren identificeren zich minder met 

Nederland, dan etnische minderheden die geen discriminatie ervaren. 

 

2.a. Etnische minderheden die discriminatie ervaren zijn minder tevreden met hun 

leven dan etnische minderheden die dit niet ervaren. 

2.b. Etnische minderheden die zich positief identificeren met hun eigen 

herkomstgroep zijn meer tevreden met hun leven dan etnische minderheden die 

dat niet doen. 

 

3.a. Etnische minderheden die discriminatie ervaren, hebben minder vertrouwen dan 

etnische minderheden die dit niet ervaren.  

3.b. Etnische minderheden die zich disidentificeren met de nationale 

meerderheidsgroep, hebben minder vertrouwen dan etnische minderheden die 

zich niet disidentificeren met die groep.  

 

4.a. Etnische minderheden die een probleemgerichte copingstrategie hanteren 

hebben meer vertrouwen en levenstevredenheid dan etnische minderheden die 

dit niet doen.  

4.b. Etnische minderheden die een vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren 

hebben minder vertrouwen en levenstevredenheid dan etnische minderheden 

die dit niet doen. 

4.c. Etnische minderheden die een probleemgerichte copingstrategie hanteren als zij 

discriminatie ervaren, hebben meer vertrouwen en levenstevredenheid dan 

etnische minderheden die dit niet doen. 

4.d. Etnische minderheden die een vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren als 

zij discriminatie ervaren, hebben minder vertrouwen en levenstevredenheid dan 

etnische minderheden die dit niet doen. 

4.e. Etnische minderheden die een probleemgerichte copingstrategie hanteren, 

identificeren zich minder met de eigen etnische groep en meer met autochtone 

Nederlanders. 

4.f. Etnische minderheden die discriminatie ervaren en een probleemgerichte 

copingstrategie hanteren, identificeren zich minder met de eigen etnische groep 

en meer met autochtone Nederlanders.  

4.g. Etnische minderheden die een vermijdingsgerichte copingstrategie hanteren, 

identificeren zich meer met de eigen etnische groep en minder met autochtone 

Nederlanders. 

4.h. Etnische minderheden die discriminatie ervaren en een vermijdingsgerichte 

copingstrategie hanteren, identificeren zich meer met de eigen etnische groep en 

minder met autochtone Nederlanders. 
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Bijlage 2 - Aard van discriminatie 

Tabel I. De aard van de ervaren discriminatie per maatschappelijk terrein en etniciteit 

Terrein Aard Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Autochtoon 

Straat Discriminerende opmerkingen 49 55 29 13 13 
Bedreigingen 13 5 4 - 6 
Lichamelijk geweld 4 6 2 - - 
Anders 8 6 1 1 2 

Werk Discriminerende opmerkingen 18 18 9 4 17 
Niet als gelijkwaardig behandelen 19 16 23 3 23 
Contacten vermijden 3 10 3 - 5 
Treiteren 3 3 1 1 5 
Bedreigingen - - 3 - 8 
Beschadigen/bekladden van eigendommen - - - - - 
Lichamelijk geweld - - 2 - 1 
Anders 2 2 2 - - 

Opleiding Discriminerende opmerkingen 5 4 - - - 
Niet als gelijkwaardig behandelen 2 3 - - - 
Contacten vermijden - 1 - - - 
Treiteren - - - - - 
Bedreigingen - - - - - 
Beschadigen/bekladden van eigendommen - - - - - 
Lichamelijk geweld - - - - - 
Anders - - - - - 

Winkelen Discriminerende opmerkingen 14 15 8 - 2 
Niet als gelijkwaardige klant behandelen 16 23 28 3 1 
Contacten vermijden 6 5 11 1 - 
Treiteren 4 6 1 - 1 
Bedreigingen 4 2 - - - 
Beschadigen/bekladden van eigendommen - - - - - 
Lichamelijk geweld - - - - - 
Anders 4 2 2 1 1 

Vrije tijd Discriminerende opmerkingen 2 3 - - 2 
Niet als gelijkwaardige klant behandelen 8 8 7 - - 
Contacten vermijden 4 1 8 - - 
Toegang weigeren 9 16 - - - 
Treiteren - - - - - 
Bedreigingen 2 - - - - 
Beschadigen/bekladden van eigendommen - - - - - 
Lichamelijk geweld 1 2 - - - 
Anders - - - - - 

Sport Discriminerende opmerkingen 10 9 4 - 1 
Niet als gelijkwaardig behandelen 1 3 2 - - 
Contacten vermijden 1 - - - - 
Treiteren 2 1 2 - - 
Bedreigingen - - - - 1 
Beschadigen/bekladden van eigendommen - - - - - 
Lichamelijk geweld - 2 - - - 
Anders - - - - - 

Openbaar 
vervoer 

Discriminerende opmerkingen 14 11 11 - 1 
Niet als gelijkwaardig behandelen 12 6 12 - 1 
Contacten vermijden 6 5 2 - - 
Treiteren - 2 8 - - 
Bedreigingen 1 2 - - 1 
Beschadigen/bekladden van eigendommen - - - - - 
Lichamelijk geweld - 1 - - - 
Anders 1 3 - - - 
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Bijlage 3 - Meldgedrag respondenten 

Tabel II. Het meldgedrag van respondenten per maatschappelijk terrein en etniciteit 

Terrein Melding Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Autochtoon 

Straat Ja, bij een meldpunt voor 
discriminatie 

4 3 - - 1 

Ja, bij de politie 4 6 1 - 8 
Ja, bij een andere instelling 2 6 1 - 4 
Nee 60 65 29 14 45 

Woning Ja, bij een meldpunt voor 
discriminatie 

4 - - - 4 

Ja, bij de politie 7 5 - - 6 
Ja, bij een andere instelling 7 - - - - 
Nee 9 10 20 - 7 

Werk Ja, bij de directie, de bedrijfsarts, 
het maatschappelijk werk of een 
vertrouwenspersoon 

8 3 6 1 7 

Ja, bij een meldpunt voor 
discriminatie 

- 2 - - - 

Ja, bij de politie 1 - - - 2 
Ja, bij een andere instelling 3 3 1 1 1 
Nee 22 25 20 5 23 

Opleiding Ja, bij de directie, mentor of 
vertrouwenspersoon 

- 2 - - - 

Ja, bij een meldpunt voor 
discriminatie 

- - - - - 

Ja, bij de politie - - - - - 
Ja, bij een andere instelling 1 1 - - - 
Nee 8 7 - - 2 

Sollicitaties Ja, bij de directie van het bedrijf 
of de instelling 

1 - - - - 

Ja, bij een meldpunt voor 
discriminatie 

- - - - - 

Ja, bij de politie - - - - - 

Ja, bij een andere instelling - - - - - 

Nee 12 23 - 1 - 

Winkelen Ja, bij de directie van de zaak 1 - 7 - 1 
Ja, bij een meldpunt voor 
discriminatie 

- 1 - - - 

Ja, bij de politie 2 - - - - 
Ja, bij een andere instelling - - - - - 
Nee 30 36 22 3 3 

Vrije tijd Ja, bij de directie van de zaak - 1 7 - - 

Ja, bij een meldpunt voor 
discriminatie 

- 3 - - - 

Ja, bij de politie 1 4 - - - 

Ja, bij een andere instelling 1 - - - - 

Nee 15 16 1 - - 

Sport Ja, bij een meldpunt voor 
discriminatie 

- 1 - - - 

Ja, bij de politie 1 1 - - - 
Ja, bij een andere instelling - - 1 - - 
Nee 10 8 4 - 1 

Openbaar 
vervoer 

Ja, bij de directie van het 
vervoersbedrijf 

6 - - - - 

Ja, bij een meldpunt discriminatie - 2 - - - 
Ja, bij de politie 1 - - - - 
Ja, bij een andere instelling - 2 - - - 
Nee 15 18 21 - 4 
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Bijlage 4 - Redenen om niet te melden 

Tabel III. Redenen waarom discriminatie niet is gemeld per terrein en etniciteit 

Terrein Reden Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Autochtoon 

Straat Ik vond het niet belangrijk genoeg 17 17 15 2 15 
Het kost me te veel tijd en moeite 
om het te melden 

9 20 10 1 6 

Ik wil er geen aandacht aan schenken 9 23 5 13 23 
Ik weet niet waar en hoe ik zoiets zou 
kunnen melden 

9 2 1 - 3 

Melden helpt niet 25 29 5 12 10 
Ik ben bang voor de gevolgen als ik 
het meld 

- 4 - 10 4 

Ik ben er niet zeker van dat het 
discriminatie was 

- 1 1 - 6 

Ik heb het zelf opgelost 6 9 8 1 12 
Anders 2 8 1 - 5 

Woning Ik vond het niet belangrijk genoeg 1 1 - - 2 
Het kost me te veel tijd en moeite 
om het te melden 

1 - 9 - 3 

Ik wil er geen aandacht aan schenken 1 5 - - 2 
Ik weet niet waar en hoe ik zoiets zou 
kunnen melden 

3 2 - - - 

Melden helpt niet 2 5 1 - 1 
Ik ben bang voor de gevolgen als ik 
het meld 

- - 2 - - 

 Ik ben er niet zeker van dat het 
discriminatie was 

1 - 1 - - 

Ik heb het zelf opgelost - 2 7 - 1 
Anders - 3 10 - 1 

Werk Ik vond het niet belangrijk genoeg 5 5 5 1 10 
Het kost me te veel tijd en moeite 
om het te melden 

2 6 1 - 5 

Ik wil er geen aandacht aan schenken 6 9 3 1 6 
Ik weet niet waar en hoe ik zoiets zou 
kunnen melden 

3 4 - - 2 

Melden helpt niet 9 11 12 - 7 
Ik ben bang voor de gevolgen als ik 
het meld 

1 2 2 - 4 

Ik ben er niet zeker van dat het 
discriminatie was 

- 4 - - 1 

Ik heb het zelf opgelost - 3 1 3 5 
Anders 1 - 2 - 3 

Opleiding Ik vond het niet belangrijk genoeg 3 2 - - - 
Het kost me te veel tijd en moeite 
om het te melden 

2 2 - - 1 

Ik wil er geen aandacht aan schenken 2 - - - - 
Ik weet niet waar en hoe ik zoiets zou 
kunnen melden 

1 - - - - 

Melden helpt niet 3 2 - - 1 
Ik ben bang voor de gevolgen als ik 
het meld 

3 - - - - 

Ik ben er niet zeker van dat het 
discriminatie was 

8 7 - - 2 

Ik heb het zelf opgelost - 2 - - - 
Anders - - - - - 

Sollicitaties Ik vond het niet belangrijk genoeg - 8 - - 2 
Het kost me te veel tijd en moeite 
om het te melden 

5 10 - - 2 

Ik wil er geen aandacht aan schenken - 7 1 - 2 
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Ik weet niet waar en hoe ik zoiets zou 
kunnen melden 

4 6 8 - 2 

Melden helpt niet 9 12 - - 4 
 Ik ben bang voor de gevolgen als ik 

het meld 
- 1 8 - - 

Ik ben er niet zeker van dat het 
discriminatie was 

5 2 9 - 3 

Ik heb het zelf opgelost - 1 - - - 
Anders 1 - - - 2 

Winkelen Ik vond het niet belangrijk genoeg 13 9 14 2 8 
Het kost me te veel tijd en moeite 
om het te melden 

5 13 3 1 3 

Ik wil er geen aandacht aan schenken 7 17 5 2 7 
Ik weet niet waar en hoe ik zoiets zou 
kunnen melden 

5 2 1 - 1 

Melden helpt niet 16 19 7 11 2 
Ik ben bang voor de gevolgen als ik 
het meld 

- - - - - 

Ik ben er niet zeker van dat het 
discriminatie was 

2 - 1 - - 

 Ik heb het zelf opgelost 6 4 2 - 3 
Anders 3 4 2 - 2 

Vrije tijd Ik vond het niet belangrijk genoeg 2 5 - - 4 
Het kost me te veel tijd en moeite 
om het te melden 

6 4 - - 1 

Ik wil er geen aandacht aan schenken 5 2 - - 5 
Ik weet niet waar en hoe ik zoiets zou 
kunnen melden 

5 - - 8 - 

Melden helpt niet 6 10 1 - 3 
Ik ben bang voor de gevolgen als ik 
het meld 

- - - - - 

Ik ben er niet zeker van dat het 
discriminatie was 

1 1 - - - 

Ik heb het zelf opgelost - - - - - 
Anders 1 1 - - - 

Sport Ik vond het niet belangrijk genoeg 3 5 4 - 2 
Het kost me te veel tijd en moeite 
om het te melden 

2 2 - - - 

Ik wil er geen aandacht aan schenken 4 4 3 - 4 
Ik weet niet waar en hoe ik zoiets zou 
kunnen melden 

1 1 - - - 

Melden helpt niet 4 4 2 - 3 
Ik ben bang voor de gevolgen als ik 
het meld 

- - - - - 

Ik ben er niet zeker van dat het 
discriminatie was 

- 1 - - 1 

Ik heb het zelf opgelost 1 2 - - 1 
Anders 1 - - - 1 

Openbaar 
vervoer 

Ik vond het niet belangrijk genoeg 5 5 12 2 7 
Het kost me te veel tijd en moeite 
om het te melden 

4 9 8 - - 

Ik wil er geen aandacht aan schenken 4 5 8 - 10 
Ik weet niet waar en hoe ik zoiets zou 
kunnen melden 

3 5 1 - 4 

Melden helpt niet 7 10 2 - 4 
 Ik ben bang voor de gevolgen als ik 

het meld 
2 - 1 - - 

Ik ben er niet zeker van dat het 
discriminatie was 

- - - - - 

Ik heb het zelf opgelost 1 1 - - - 
Anders - 3 - - - 
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Bijlage 5 - Coping  

Tabel IV. Gemiddelde scores voor het omgaan met discriminatie  

 N Gemiddelde Sd. 

De situatie zoveel mogelijk uit de weg gaan. 1390 2,11 0,84 
Doelgericht te werk gaan om het probleem op te 
lossen. 

1326 2,10 0,80 

Een klacht indienen bij een instantie of autoriteiten. 1364 1,55 0,73 
Doen alsof er niets gebeurd is. 1366 1,85 0,79 
Met vrienden of familie het probleem bespreken. 1420 2,36 0,81 
Verschillende mogelijkheden bedenken om het 
probleem op te lossen. 

1341 2,15 0,77 

Je aan anderen aanpassen en zorgen dat je niet te 
veel afwijkt van anderen. 

1355 1,83 0,77 

Je er bij neerleggen. 1372 1,95 0,78 
De dader(s) er op aan spreken. 1376 2,01 0,85 
Troost en begrip zoeken bij anderen. 1340 1,87 0,79 

 

 

 

Tabel V. Gemiddelde scores voor het omgaan met discriminatie per etnische groep 

 Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Autochtoon Totaal 

De situatie zoveel mogelijk uit 
de weg gaan. 

2,30 2,31 2,06 2,17 1,91 2,07 

Doelgericht te werk gaan om 
het probleem op te lossen. 

2,05 2,03 2,32 2,03 2,12 2,11 

Een klacht indienen bij een 
instantie of autoriteiten. 

1,56 1,45 1,50 1,46 1,59 1,55 

Doen alsof er niets gebeurd is. 1,86 1,95 1,90 1,65 1,78 1,83 
Met vrienden of familie het 
probleem bespreken. 

2,36 2,31 2,44 2,45 2,35 2,36 

Verschillende mogelijkheden 
bedenken om het probleem op 
te lossen. 

2,17 2,09 2,17 1,95 2,19 2,16 

Je aan anderen aanpassen en 
zorgen dat je niet te veel afwijkt 
van anderen. 

1,90 1,86 1,93 1,61 1,75 1,81 

Je er bij neerleggen. 1,92 2,08 1,98 2,08 1,88 1,94 
De dader(s) er op aan spreken. 2,25 2,14 1,92 1,98 1,92 2,03 
Troost en begrip zoeken bij 
anderen. 

1,96 1,90 1,60 1,80 1,91 1,88 

Gemiddelden per groep 2,03 2,01 1,98 1,92 1,94 1,97 
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Bijlage 6 - Identificatie en disidentificatie 

Tabel VI. Gemiddelde scores van allochtonen op identificatie met Nederland 

 Wel discriminatie ervaren Geen discriminatie ervaren 
Stelling M N Sd. N M Sd. 

Ik voel me verbonden met 
Nederlanders 

3,58 322 0,92 3,98 1182 0,78 

Ik ben soms best wel trots op 
Nederland 

3,82 315 0,73 3,81 1184 0,78 

Ik voel me thuis in Nederland 3,92 323 0,82 4,19 1193 0,73 

 

 

 

Tabel VII. Gemiddelde scores op identificatie met Nederland per etniciteit 

Stelling Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

Ik voel me verbonden met 
Nederlanders 

3,61 3,60 3,92 3,80 4,10 

Ik ben soms best wel trots op 
Nederland 

3,75 3,83 3,91 3,78 3,80 

Ik voel me thuis in Nederland 3,90 3,91 4,22 4,04 4,27 

 

 

 

Tabel VIII. Gemiddelde scores van allochtonen op disidentificatie met Nederland 

 Wel discriminatie ervaren Geen discriminatie ervaren 
Stelling M N Sd. N M Sd. 

Ik wil mezelf zeker niet als 
Nederlander zien 

2,52 317 1,09 1,90 1180 0,98 

Ik zou nooit zeggen “wij Nederlanders” 3,21 316 1,19 2,92 1146 1,14 
Ik voel me nooit aangesproken als het 
over Nederland en Nederlanders gaat 

2,73 319 1,08 2,61 1157 1,07 

 

 

 

Tabel IX. Gemiddelde scores op disidentificatie met Nederland per etniciteit 

Stelling Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

Ik wil mezelf zeker niet als 
Nederlander zien 

2,86 2,55 1,91 2,22 1,57 

Ik zou nooit zeggen “wij 
Nederlanders” 

3,35 3,18 2,73 2,73 2,83 

Ik voel me nooit aangesproken als het 
over Nederland en Nederlanders gaat 

2,77 2,85 2,43 2,89 2,51 
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Bijlage 7 - Levenstevredenheid  

Tabel VIII. Gemiddelde scores op levenstevredenheid van allochtonen die wel of geen 

discriminatie ervaren hebben 

 Niet gediscrimineerd Wel gediscrimineerd 
Stelling M N Sd. M N Sd. 

Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden met mijn 
leven. 

3,91 416 0,81 3,83 278 0,82 

Mijn levensomstandigheden zijn uitstekend. 3,65 416 0,90 3,56 277 0,88 
De belangrijkste dingen die ik van het leven heb 
verwacht, heb ik tot nu toe ook gekregen. 

3,58 408 0,88 3,32 276 0,94 

 

 

 

Tabel IX. Gemiddelde scores levenstevredenheid per etnische groep 

Stelling Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

Alles bij elkaar genomen ben ik 
tevreden met mijn leven. 

3,78 3,91 3,90 4,16 4,00 

Mijn levensomstandigheden zijn 
uitstekend. 

3,48 3,68 3,66 3,88 3,84 

De belangrijkste dingen die ik van het 
leven heb verwacht, heb ik tot nu toe 
ook gekregen. 

3,37 3,43 3,58 3,81 3,59 

Gemiddelden per groep 3,54 3,67 3,71 3,95 3,81 
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Bijlage 8 - Sociaal en institutioneel vertrouwen 

 

Tabel X. Gemiddelde scores op sociaal vertrouwen per etniciteit 

 Gemiddelde M Aantal N Standaard deviatie 

Etnische minderheden 5,96 687 2,25 
     Turken 5,98 260 2,34 
     Marokkanen 6,13 226 2,07 
     Surinamers 6,19 128 2,17 
     Antillianen 4,95 72 2,35 
Autochtonen 6,56 674 2,18 

Totaal 6,26 1361 2,23 

 

 

 

Tabel XI. Gemiddelde scores op institutioneel vertrouwen per etniciteit 

Vragen Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

Hoeveel vertrouwen heeft u 
persoonlijk in het Nederlandse 
parlement? 

5,97 6,18 6,53 5,94 6,12 

Hoeveel vertrouwen heeft u 
persoonlijk in het Nederlandse 
rechtsstelsel? 

6,91 7,04 6,27 6,45 6,52 

Hoeveel vertrouwen heeft u 
persoonlijk in de Nederlandse 
politie? 

6,65 6,49 6,29 6,98 6,98 

 

 

 

Tabel XII. Gemiddelde scores op institutioneel vertrouwen per etniciteit 

Etniciteit Gemiddelde M Aantal N Standaard deviatie 

Etnische minderheden 6,48 642 1,75 
     Turken 6,50 238 1,90 
     Marokkanen 6,54 209 1,79 
     Surinamers 6,35 133 1,53 
     Antillianen 6,46 62 1,37 
Autochtonen 6,54 675 1,84 

Totaal 6,51 1317 1,90 

 

 


