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Voorwoord

In Europees verband doen de Nederlandse steden het relatief goed. Bijna nergens voeren ze in de
urban audits van de Europese Unie de verkeerde lijstjes aan. De nationale probleemstad Rotterdam is
in vergelijking met andere havensteden zelfs een goede middenmoter. Bewoners van Nederlandse
probleemwijken zijn in hun oordeel ook positiever dan bewoners van soortgelijke wijken in het buitenland. Slechts op één aspect is in Nederland de stemming een stuk somberder. Stadsbewoners hier
zijn het minst hoopvol over de integratie en economische incorporatie van allochtonen.
Mogelijk hangen de beide trends met elkaar samen en schept de ervaren economische voorspoed de
ruimte om ons zorgen te maken over anderen in plaats van over onszelf. Hoe dan ook, de roep om
inburgering en verhefﬁng van deze groepen wordt bijna alom onderschreven. Ten dele geldt het als
een verantwoordelijkheid van de overheid, maar in toenemende mate ook als een sociale taak van
maatschappelijk gevorderden uit de middenklasse, of zelfs de elite. Mensen die de weg wijzen, rolmodellen die laten zien hoe het ook kan, mentoren die nieuwe horizonten schetsen; zo hoort het te
gaan volgens de communis opinio. Als puntje bij paaltje komt, voelen echter weinig weerbare groepen zich geroepen die rol op zich te nemen. Het is te veelgevraagd, te complex of er is simpelweg te
weinig betrokkenheid. Men juicht het vooral toe als anderen het doen. Maar zijn die anderen er ook?
Daarover gaat deze studie. We hebben onderzocht welk deel van de middenklasse het meest genegen
is achterstandsgroepen vooruit te helpen. Daarbij zoomen we in op stedelijke probleemwijken waar
gewerkt wordt aan een sociale mix. Ten tweede zijn we nagegaan welke stimuleringsmaatregelen
mogelijk zijn om middenklasse-hulp – in de zin van overdracht van sociaal kapitaal – te structureren
en te verbreden.
Voor deze studie, die door bijdragen van NWO en Nicis Institute geﬁnancierd kon worden, was de
hulp van velen onontbeerlijk. Allereerst natuurlijk de medewerking van alle respondenten in Amsterdam en in andere steden. Zonder hen hebben wij letterlijk geen verhaal. Daarnaast zijn we erkentelijk
voor de bereidheid van lokale instanties om ons ‘in hun achtertuin’ de weg te wijzen en om deuren en
adressenbestanden voor ons te openen. Deze hulp was van grote waarde. Last but not least willen we
de medewerkers bij onze organisaties danken die op belangrijke punten inhoudelijke bijdragen hebben geleverd: Leanne Broekman, Maartje Delnoij, Peter van der Graaf, Iris van Huis en Anne Valkering. En in het bijzonder Vasco Lub die tekstbijdragen heeft geleverd aan de hoofdstukken in deel II
van deze studie.
Lex Veldboer, Radboud Engbersen, Jan Willem Duyvendak & Matthijs Uyterlinde,
Amsterdam/Utrecht, maart 2008
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Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt door de auteurs de hernieuwde actualiteit van het vraagstuk van stedelijke sociale
mobiliteit beschreven. Een centrale gedachte in het beleid voor stedelijke vernieuwing is dat kwetsbare
groepen de hulp nodig hebben van weerbare groepen om te kunnen emanciperen. Deze ‘sterk helpt
zwak’ hypothese wordt in dit hoofdstuk nader geïntroduceerd.

Deel I: Het middenklasse-effect in achterstandswijken
In het eerste deel van het rapport verkent Lex Veldboer (UvA) het ideaalbeeld van een middenklasse die
anderen vooruithelpt. Daarbij staat de vraag centraal of het middenklasse-effect kan worden geoptimaliseerd door een differentiatie aan te brengen binnen de middenklasse.
In hoofdstuk 2 komt aan bod hoe de middenklasse kan worden omschreven en ingedeeld. Tevens wordt
de huidige positie van de middenklasse in Nederland en daarbuiten belicht. Hoe sterk is de middenklasse eigenlijk?
In hoofdstuk 3 worden verschillende beleidsfavorieten getoetst op hun altruïsme. Zijn rolmodellen uit de
eigen groep of juist uit andere groepen van belang? In twee vernieuwde wijken in Amsterdam is deze
vraag onderzocht. Bovendien is een beroepsgroepenanalyse verricht naar een van de beleidsfavorieten.

Deel II: Contactleggingskunde
Dit deel van het boek gaat over het deelonderzoek van Matthijs Uyterlinde, Radboud Engbersen en Vasco
Lub (Movisie). Zij hebben in hun onderzoek de rol van sociale professionals als contactleggers tussen
middengroepen en leden van achterstandsgroepen verkend. In dit deelonderzoek ligt de nadruk op de
wijze waarop sociale professionals in gemengde wijken beroepsmatig functioneren, terwijl deelonderzoek I zich richtte op de manier waarop sociale professionals zich in hun privé-leven, als bewoner van
gemengde wijken, gedragen.
In hoofdstuk 4 wordt de lezer voorzien van een theoretische achtergrond over overbruggend sociaal contact, opwaartse mobiliteit en de positie van sociale professionals als bedieners van de sociale lift. Verder
kunt u hier uitgebreid lezen over de opzet van dit deelonderzoek.
Vervolgens komen de drie terreinen aan de orde waarop dit deelonderzoek is uitgewerkt: het buurtwerk
van sociale professionals (hoofdstuk 5), de gemengde basisscholen als potentiële broedplaats van overbruggend contact (hoofdstuk 6) en sociaal mentoraten waarin geslaagde burgers zich op vrijwillige basis
verbinden met iemand uit een achterstandsgroep door een intensief contact op te bouwen (hoofdstuk 7).
In hoofdstuk 8 maken we de balans op van deelonderzoek II en zetten we de belangrijkste conclusies op
een rij.
Tot slot zijn in hoofdstuk 9 de conclusies van beide deelonderzoeken geïntegreerd. De studie wordt afgerond met voorstellen om het (relatief bescheiden) middenklasse-effect op te rekken. Hoe kan voorkomen
worden dat grote delen van de middenklasse wegkijken of weglopen voor de problemen van de onderkant?
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1. Inleiding
Helpt de middenklasse?
Steden worden vaak voorgesteld als een opwerkingsfabriek. Het procedé is bekend: mensen met
weinig geld en met weinig diploma’s trekken naar de stad. Daar ontplooien ze zich door het volgen
van onderwijs en het verrichten van arbeid. Ze maken carrière en verlaten de stad weer als ze een
gezin hebben gesticht. De stad is als een emancipatiemachine: een roltrap voor de middenklasse in
wording. Hoewel het als een natuurlijke ontwikkeling wordt gezien, betreuren veel gemeentebestuurders het vertrek van de ‘opgewerkte’ middenklasse. Ze vrezen dat er zonder een substantiële middenklasse een kloof groeit tussen arm en rijk. Dat nieuwkomers niet meer zullen stijgen, maar naar
beneden gezogen zullen worden in eenzijdig arme buurten. Met andere woorden, zonder middengroepen valt de opwerking stil. De middenklasse is daarmee zowel product, als motor van de stedelijke emancipatiemachine. Dat is minder tegenstrijdig dan het lijkt: gemeentebestuurders menen dat
in ieder geval een deel van de middenklasse voor de stad behouden moet blijven wil er sprake kunnen
zijn van het ontstaan van nieuwe middengroepen.
De gedachte dat de middenklasse (naast structurele factoren zoals onderwijs en arbeid) een belangrijke rol speelt in de stedelijke emancipatiemachine is niet onomstreden. Veel wetenschappers
betwijfelen of de middenklasse een onmisbare schakel is die iets ‘teruggeeft’ aan de arme bewoners
van de stad. De meeste middengroepen blijken niet of nauwelijks geïnteresseerd in het wonen in
achterstandsgebieden. En als ze er wonen, dan hebben ze in deze woonbuurten vaak weinig contact
met andere sociale klassen. Terugtrekking in eigen kring is een veel dominanter verschijnsel dan
openheid naar andere groepen.
Wil er dus zoiets ontstaan als een positief middenklasse-effect in arme woonomgevingen dan moet
heel speciﬁek nagegaan worden welk deel van de middenklasse geïnteresseerd is in het wonen in
arme buurten en daarbij een positieve instelling heeft ten opzichte van arme buurtbewoners. Welke
groepen aan dit proﬁel voldoen is eigenlijk niet goed bekend. Niettemin hebben Nederlandse
beleidsmakers hun eigen middenklasse-favorieten van wie ze denken dat deze zich open en voorbeeldig opstellen in arme buurten. Voor deze groepen ruimt men graag plaats in bij de vernieuwing van
‘prachtwijken’.
Hoog op het lijstje van inwoners ‘waar de stad wat aan heeft’ staan succesvolle stijgers die in hun
eigen wijk willen doorstromen naar een betere woning. In veel naoorlogse wijken van de grote steden
draait de stedelijke vernieuwing vooral om het binden van deze (vaak etnische) doorstromers en
stijgers, mede vanuit de gedachte dat zij een spilfunctie vervullen in sociale netwerken en zodoende
kennis en nuttige contacten kunnen doorgeven aan aspirant-stijgers uit dezelfde groep. Het advies
‘Stad en stijging’ van de VROM-raad (2006) ademt sterk deze gedachte: ‘Vooruitkomen blijkt mogelijk doordat men ondersteuning krijgt of gebruik maakt van kennis en contacten die aanwezig zijn in
de sociale netwerken. Vanuit dit oogpunt is het permanent weglekken van het sociaal kapitaal dat
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binnen deze groepen wordt opgebouwd, een probleem voor de realisatie van de stijgingsfunctie van
de stad’.
Een tweede beleidsfavoriet is de creatieve klasse van innovatieve, hoogopgeleide (kennis)werkers.
Vooral sinds Richard Florida’s boek ‘The Rise of the Creative Class’ spannen steden zich in om deze
categorie aan zich te binden. Primair omdat het goed is voor de stedelijke economie: werkgevers
zouden zich bij hun vestiging laten leiden door de aanwezigheid van deze hoogwaardige groep. Maar
ook om andere redenen staan ze hoog op de verlanglijstjes. Door hun veronderstelde openheid voor
diversiteit, is de creatieve klasse gewild als motor voor buurtontwikkeling in moeilijke wijken en als
motor voor bewoners op achterstand. Terwijl veel middengroepen de omgang met achterblijvers
vermijden en zich liever terugtrekken in eigen kring of zelfs de stad verlaten, zou deze groep een
omgekeerd beeld vertonen. Ze worden gezien als stedelijk en sociaal geïnteresseerd. De creatieve
klasse, zo stelt Florida, zoekt woonbuurten gekenmerkt door tolerantie, diversiteit en openheid op.
Ze zoeken: ‘(...) places with looser networks and weaker ties that are more open to newcomers and
thus promote novel combinations resources and ideas’ (Florida, 2002: 273). Bijna alle gemeenten
proberen mede om die reden de creatieve klasse aan zich te binden. Zo ook de gemeente Rotterdam.
Zij hoopt dat ‘deze vaak avontuurlijk ingestelde types juist de sociaal zwakkere wijken in RotterdamZuid verkiezen als ideale, want goedkope woonplek. Met de juiste ondersteuning van de gemeente
kan zo een sneeuwbaleffect ontstaan: goed opgeleide creatievelingen kunnen verloederde buurten
weer vitaliteit geven’ (de Volkskrant, 22-10-2007). Atelierwoningen, culturele broedplaatsen en huisvesting voor studenten worden ook elders in stelling gebracht om (jonge) creatievelingen aan te
trekken voor achterstandsgebieden.
Een derde middengroep die als nuttige bewoners wordt gezien zijn sociale professionals: zij werken
in uitvoerende sociale beroepen, zoals onderwijzers, verplegers of politieagenten.1 Ze zijn beroepsmatig gewend om contacten te leggen met andere bevolkingsgroepen of daartussen te bemiddelen.
En dat gedrag zouden ze mogelijk kunnen voortzetten in hun eigen woonomgeving. Deze middengroep moet vaak noodgedwongen de stad verlaten omdat het middensegment van de stedelijke
woningmarkt nog relatief klein is en zeer prijzig door de wetten van vraag en aanbod. Dat dreigende
vertrek wordt beschouwd als een aderlating voor de stad. De gemeente Utrecht wil deze groep tegemoet komen door in Overvecht, de armste wijk van de stad, nieuwbouwhuizen te gaan bouwen (De
Volkskrant 7-11-2007). Hun komst kan de buurt in een opwaartse spiraal brengen en hun aanwezigheid kan ondersteunend zijn voor de bewoners die blijven. De strategie om hen te behouden komt er
dus op neer dat op nog weinig populaire locaties woningaanbod voor hen wordt ontwikkeld of dat
daar woningen voor hen worden gereserveerd. Zo verdeelt het Amsterdamse stadsdeel Bos & Lommer
een deel van de vrijkomende huurwoningen onder startende sociale professionals. Het stadsdeel
haakt daarmee in op de gemeentelijke voorrangsregeling in Amsterdam voor zogenaamde maatschappelijk noodzakelijke beroepsgroepen. De stad kan door dit woningaanbod belangrijke vacatures beter vullen en buurten krijgen daarvoor in ruil bewoners met een hogere opleiding die vaak hoog
scoren op sociaal burgerschap (Dekker & De Hart, 2005).

1

In het wetenschappelijk debat over professionalisering worden deze beroepen opmerkelijk genoeg vaak slechts als halve
professionals aangemerkt. De reden is dat ze minder dan andere beroepsgroepen hun eigen expertise en onafhankelijkheid
weten te continueren (zie Freidson, 2001).
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Welke van deze beleidsfavorieten van belang zijn voor de opwerking van kwetsbare groepen is nog
nauwelijks in kaart gebracht. Evenmin is duidelijk welke sociale projecten aanvullend nodig zijn om
de ontmoetingscondities te bevorderen en de link te verstevigen tussen middengroepen en aspirantstijgers. Al deze vragen komen in dit onderzoek aan bod in de hoop meer greep te krijgen op de
populaire gedachte van de middenklasse als gangmaker en emancipatiemotor. Kernvraag is: wanneer en hoe proﬁteren kapitaalarme stadsbewoners van de aanwezigheid van sterkere middengroepen?

1.1 Sociale mobiliteit toen en nu
Sociale mobiliteit in de jaren 60
Het vraagstuk van emancipatie en sociale mobiliteit heeft in kringen van beleid en wetenschap in de
afgelopen periode nieuwe actualiteit gekregen. Het thema ‘De sociale liftfunctie van de stad’ in het
stedelijk innovatieprogramma (STIP) is daar een voorbeeld van. Tot in de jaren zestig is in Nederland
veel onderzoek gedaan naar sociale mobiliteit en sociale stratiﬁcatie. Vooral de naam van de socioloog F. van Heek is met dit onderzoek verbonden. Zie bijvoorbeeld zijn boek Stijging en daling op de
maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit uit 1945 en de vele latere
studies van de zogenaamde Leidse School naar ‘het verborgen talent’. Om talentvolle leerlingen uit
kwetsbare milieus gelijke kansen te bieden, werden voorstellen gelanceerd zoals de middenschool.
Toen deze scholen van staatswege er uiteindelijk kwamen en juist ook veel talent tekort bleken te
doen, verdween de middenschool naar de achtergrond. In de decennia daarna werd sociale stijging
vooral gekoppeld aan uitkeringsgerechtigden en (potentiële) drop-outs en hoe deze geactiveerd
konden worden naar werk. De bestaansgarantie die de Algemene Bijstandswet bood, moest niet
langer als hangmat functioneren, maar als trampoline. Mensen aan de onderkant moesten weer
vooruit en omhoog. Met harde of met zachte hand, als ze maar uit de uitkeringen stroomden.
Vandaag de dag is het perspectief breder. De blik is niet langer beperkt tot mensen in een uitkeringssituatie, maar wordt gericht op het exploiteren van het talent van uiteenlopende groepen die vooruit
willen komen. Zo is ‘verheffen’ een centraal onderwerp in de studie De verzorgingsstaat heroverwogen (2006) van de WRR. Verheffen wordt in één adem genoemd naast thema’s als verzekeren, verzorgen en verbinden. Ook in het stedelijk beleid wordt sociale mobiliteit tegenwoordig als prominent
thema opgevoerd. Niet langer domineren alleen sociale cohesie en leefbaarheid de stadsagenda. Het
gaat nog veel over ‘kleur’, maar tegenwoordig ook weer meer over ‘klasse’. Zo pleit de VROM-raad in
het advies Stad en Stijging (2006) voor het faciliteren van stijgingsaspiraties van bewoners en het
wegnemen van belemmeringen. De stad moet nieuwkomers, gelukzoekers, jonge leerlingen, uitvallers, studenten, werkzoekenden, starters en beginnende ondernemers mogelijkheden tot opwaartse
mobiliteit geven, zodat ze zich kunnen opwerken. De VROM-raad gebruikt (in navolging van de
Leidse school) hierbij het beeld van de sociale ladder en bepleit het aanbrengen van extra ‘treden’ op
de terreinen van wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.

Klasse en stijging
Dat de maatschappij te beschouwen is als een ‘organische’ ladder van zeer hoog naar zeer laag, met
zeer veel sporten en nauw merkbare overgangen is één van de manieren om de maatschappij te orde-
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nen. In andere indelingen zijn er veel minder ‘treden’, staan die treden ook veel verder van elkaar af
en zijn er spanningen tussen de niveaus. Denk bijvoorbeeld aan de klassieke tweedeling en tegenstelling tussen ‘haves’ en ‘have-nots’. Of een driedeling naar arbeidersklasse, (hoge en lage) middenklasse en elite. Over het vraagstuk van sociale klassen is veel gezegd en geschreven zonder dat dit tot
veel consensus heeft geleid. Noch in politiek-ﬁlosoﬁsche, noch in theoretische of empirische zin is er
binnen de wetenschap overeenstemming hoe een maatschappij van hoog naar laag in sociale klassen
kan worden afgebakend en onderverdeeld. Sterker nog: per land verschillen de concepten die in
omloop zijn. Het zo door klasse bepaalde Groot Brittannië kent bijvoorbeeld per regio verschillende
percepties van de upperclass. In de Verenigde Staten zien we iets soortgelijks, maar dan gaat het vaak
om de uiteenlopende interpretatie van wat ‘laag’ is, bijvoorbeeld de onderverdeling in working class,
working poor en underclass (Thompson & Hickey, 2005). Vooral de term onderklasse is in dit verband
politiek gevoelig.
Om dergelijke hete hangijzers te vermijden en vanwege de vergelijkbaarheid vallen ofﬁciële instanties vaak terug op berekeningen, waarbij op basis van het inkomen huishoudens worden gerangschikt van hoog naar laag en vervolgens worden ingedeeld in vijf of drie groepen van gelijke omvang.
Hierdoor lijken alle groepen voortdurend in evenwicht. Het is een verantwoord, duidelijk, maar toch
weinig verﬁjnd onderscheid.
Net als een klassenordening, laat ook sociale stijging zich niet een-twee-drie vatten. Sociale stijging
naar een hogere groep of klasse kan bijvoorbeeld door de salarisschaal worden uitgedrukt. Maar
daarnaast worden opleiding, beroepsprestige, inkomen, macht, bezit en sociaal gedrag, ook vaak op
de een of andere manier meegewogen. Bovendien worden naast harde objectieve indicatoren, ook
subjectieve graadmeters opgevoerd zoals de ervaren zelfontplooiing en emancipatie (zie onder
andere Van den Berg, 2007). In dit perspectief komt ook de persoon vooruit, die zijn horizon weet te
verruimen en ruimte voor zijn eigen leefwijze weet te creëren. Sociale stijging of vooruitkomen omvat
dus ‘harde’ maar ook minder gemakkelijk te objectiveren – immateriële – componenten. Groepen die
volgens de statistieken immobiel zijn, kunnen naar eigen zeggen volop in beweging zijn.
In dit onderzoek zullen we een eigen indeling en onderverdeling voor met name de middenklasse
aanhouden, sterk gebaseerd op de maatschappelijke sector waarin men werkzaam is en de mate van
autonomie in het werk (zie verder hoofdstuk 2).

Het nut van stedelijke middengroepen: referenten of concurrenten
Beleidsmakers beschouwen de achterblijvende sociale positie van lagere inkomensklassen in toenemende mate als een stedelijk onderwerp. Willen arme stadsbewoners hun positie verbeteren dan
moeten ze over relevante kapitaalvormen beschikken, zoals ﬁnancieel kapitaal (bezit, vermogen),
human capital (opleidingsniveau) en ook fysiek kapitaal (de gezondheidstoestand, de uiterlijke verzorging van mensen). Maar met deze kapitaalvormen zijn de paden omhoog nog niet direct gebaand.
Er is meer nodig, zoals het bezit van sociaal kapitaal (toegang tot relevante sociale netwerken) en
cultureel kapitaal (kennis van dominante normen en waarden over een breed gebied) (Bolt, Burgers
& Kloosterman, 2005).
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Er zijn met andere woorden ook referenten en rolmodellen nodig voor sociale stijging. Die gedachte
kan onder andere worden ontleend aan Wilson (1987) die beschrijft hoe in de Verenigde Staten het
wegtrekken van de zwarte middengroepen uit getto’s zeer nadelig heeft uitgepakt voor achterblijvers.
Zij konden zich niet meer optrekken aan sterkere leden van de eigen groep. Granovetter (1973) en
recenter Putnam (2000) wijzen minder op het belang van voorbeelden uit de eigen groep. Volgens
Granovetter zijn juist lichte contacten met mensen uit andere sociale kringen – hij spreekt van weak
ties – van belang om hogerop te komen. Deze zwakke bindingen kunnen toegang geven tot nieuwe
sociale netwerken, die openingen kunnen bieden naar andere onderwijstypen of naar andere werkkringen. Een enkel overbruggend contact kan volgens Granovetter meer informatie over werk opleveren dan binnen de hele eigen kring beschikbaar is. Putnam (2000) stelt eveneens dat de heterogeniteit van iemands sociale netwerk diens maatschappelijke kansen ten goede komt. Hij hanteert daarbij de begrippen bonding en bridging. Mensen die in een achterstandspositie verkeren hebben vaak
wel de beschikking over ondersteunende netwerken van lotgenoten (bonding), maar zijn nauwelijks
in staat tot bridging, het slaan van bruggen naar mensen in een betere sociaal-economische positie.
En daardoor komen ze nauwelijks vooruit. Niet het nabije netwerk van ‘gelijken’, maar juist contacten met ‘anderen’ bieden kansen op nuttige informatie en op stimulering.
Door aansluiting te krijgen bij middengroepen zouden lagere inkomensgroepen zich dus gemakkelijker kunnen verheffen. In dit rapport spreken we van de ‘sterk helpt zwak’-hypothese. Verrassend
genoeg is deze these bij stedelijk onderzoek nog maar weinig verkend. Een mogelijke verklaring is
dat de effecten van sterk op zwak in het stedelijk onderzoek vaak als negatief zijn verondersteld.
Tegenover het idee dat minderbedeelden geholpen kunnen worden door meervermogenden, staan
veronderstellingen dat beide groepen met elkaar in competitie zijn (over het gebruik van ruimte, over
voorzieningen, over woningen en dergelijke). Of dat de groepen elkaar ondermijnen. Aanwezigheid
van minderbedeelden zou bij succesvollen juist de angst voor sociale declassering voeden. Omgekeerd kan andermans zichtbare succes bij de ‘loser’ tot wrok en relatieve deprivatie leiden. Sterk en
zwak staan dus niet vanzelfsprekend positief tegenover elkaar in de stedelijke wereld. Terugtrekking
in eigen kring, polarisering en distinctie liggen al snel op de loer.
De verklaring daarvoor is deels te vinden in de zogenaamde contacthypothese (Allport, 1954; Pettigrew, 1998). Wil contact leiden tot sympathie en overbrugging tussen onbekende mensen, dan moet
er sprake zijn van:
• een gelijke status
• een gemeenschappelijk belang of doel
• relatief intensieve contacten en
• een zekere mate van wederzijdse waardering.
Gunstig is ook als de contacten worden gelegd en gesteund door gezaghebbende autoriteiten, bijvoorbeeld via wetgeving of via het creëren van een klimaat waarin mensen zich gemakkelijker voor
elkaar openstellen. In de woonomgeving ontbreken deze condities vaak: buurtcontacten zijn niet
noodzakelijk, kennen niet op voorhand een gedeeld doel, ze staan nauwelijks onder toezicht en ze
zijn weinig intensief. In dit soort omstandigheden is het overbruggen van statusverschillen geen
sinecure.
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1.2 Helpt sterk zwak?
In dit onderzoek verkennen we dus wanneer in gemengde wijken de sterk-helpt-zwak-hypothese wel
opgaat. De centrale onderzoeksvraag die we ons stellen is onder welke condities er sprake is van een
versterkend middenklasse-effect in buurten. Wanneer treedt een middenklasse-effect op waarbij
kapitaalarme bewoners proﬁteren van de aanwezigheid van sterkere middengroepen met betrekking
tot het inlossen van hun sociale stijgingsaspiraties? En wie zijn in de buurt, sprekend over de middengroepen, het meest behulpzaam? Is dat de veelbesproken creatieve klasse, of eerder de etnische
stijgers, of zijn maatschappelijk noodzakelijke beroepsgroepen zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten, de beste buren? We kijken daarbij vooral naar sociale afstand. Zijn middengroepen die op de maatschappelijke ladder relatief dicht bij de lagere inkomensgroepen staan,
belangrijker als gangmaker en rolmodel dan middengroepen die verder af staan?

De middenklasse en stedelijke vernieuwing
In de stedelijke vernieuwing krijgen stijgende middengroepen als gezegd een belangrijke rol toebedeeld. Meer dan vroeger is de inzet dat de vruchten van hun emancipatieproces ook binnen de steden
zelf worden geplukt. Tegenwoordig verwisselen veel stadsbewoners hun woning in de stad echter voor
een woning daarbuiten op het moment dat ze een sociale stijging hebben doorgemaakt. Al enige tijd
proberen steden (emanciperende) middenklassengroepen vast te houden en aan zich te binden. Of
ze proberen spijtoptanten te verleiden om terug te keren naar de stad. Daarvoor vindt een ingrijpende
transformatie plaats van de naoorlogse woningvoorraad. Op grote schaal worden sociale huurwoningen gesloopt of verkocht en middeldure en dure koopwoningen teruggebouwd. Een meer gedifferentieerde wijk, zowel qua bevolkingssamenstelling als qua woningtypen, is het ideaal. De steden doen
dat om verschillende redenen. Een van de redenen2 is de vermeende voorbeeldfunctie van middengroepen. Terwijl tot twintig jaar geleden groei van de middenklasse vooral werd geassocieerd met
verdringing van arme groepen, worden (gestuurde) processen van middenklasse-binding nu gezien
als een versterking voor de achterblijvers van de stad. Gentriﬁcation is met andere woorden van probleem, oplossing geworden.
Verschillende onderzoeken in vernieuwingsgebieden van steden laten echter zien dat contacten tussen sociaal-economische groepen grotendeels ontbreken of dat het samenwonen evengoed kan
resulteren in bestendiging of aanscherping van wij-zij opvattingen (Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 2001; Van Beckhoven & Van Kempen, 2002). De meeste beter gesitueerden en bewoners op achterstand gaan – geheel in lijn met de contacthypothese – in een gemengde wijk niet ‘als vanzelf ’ met
elkaar om. Laat staan dat het vanzelfsprekend is om de middeninkomen-buurman te hulp te vragen
(Blokland, 2001). Somber gesteld: er is weinig sprake van verbinding van klassen, eerder lijkt het
erop dat in gemengde wijken bewoners zich terugtrekken achter de voordeur. Veel ‘publieke’ diversiteit leidt eerder tot frictie dan tot publieke familiariteit (Putnam, 2007). Beleidsmakers anticiperen
hier op. Door fysieke en sociale maatregelen te nemen die de veiligheid en vertrouwdheid bevorderen, wil men de voedingsbodem voor interetnisch en interklasse contact verbeteren.

2

Andere redenen zijn het versterken van het economisch draagvlak van steden en het vergroten van de veiligheid, leefbaarheid
en beheersbaarheid van stadsbuurten (zie hoofdstuk 2).

18 – Nicis Institute – Helpt de middenklasse?

Vooralsnog is er weinig hard bewijs dat ‘de’ stedelijke middenklasse in gemengde wijken direct bijdraagt aan de sociale stijging van medebewoners met een zwakke sociale positie. Dat zou tot de
conclusie kunnen leiden dat het bouwen van middenklasse-woningen in achterstandswijken een
weinig effectief instrument is voor sociale stijging. De energie zou beter op structureel beleid voor
onderwijs en arbeid gericht kunnen worden (Musterd, 2007). Of op sociale velden met betere contactkansen dan de woonbuurt, zoals de school en het werk (Veldboer, Duyvendak & Bouw, 2007).
Maar misschien wordt deze conclusie te snel getrokken of is zij te generaliserend. Sommige groepen
in zwakke omgevingen hebben immers wel degelijk last van een remmend buurteffect en missen het
contact met de middenklasse (Van der Laan Bouma-Doff, 2005). Maar welke middenklasse?

Verﬁjning van de voorwaarden
Tot op heden is weinig substantieel nagedacht over de vraag van welk type middenklasse de meeste
voorbeeldwerking uitgaat. Het is gissen welke van de favoriete middengroepen enig opbouwend
contact heeft met kwetsbare groepen. Juist dit element van selectieve socialisatie is nog weinig verkend.
In het eerste deel van dit onderzoek worden de verschillende beleidsfavorieten geordend naar hun
sociale afstand tot de te helpen groepen. Vervolgens gaan we na of de hulp van nabij komt of van ver.
We bekijken of mensen die iets hoger op de maatschappelijke ladder staan en bijvoorbeeld eenzelfde
etnische achtergrond delen, een opstuwende rol kunnen vervullen, zoals Wilson veronderstelt. Of dat
– in lijn met Granovetter – juist meer klassieke rolmodellen, die weinig gemeen hebben met de vragende partij, belangrijk zijn. Heeft stijging, kortom, meer kans via een ‘binnenroute’ of een ‘buitenroute’ (Veldboer & Van der Graaf, 2007)? Bij deze binnenroute stroomt de hulp vooral via mensen die
binnen dezelfde groep een of twee treden hoger staan. Bij de buitenroute komt de hulp van gevorderden buiten de eigen groep die op veel grotere sociale afstand staan. Steden die kiezen voor doorstromers hanteren het model van de binnenroute. Terwijl steden die voor achterstandswijken op zoek
gaan naar nieuwe groepen vooral inzetten op de buitenroute.

Op zoek naar de beste contactlegger
Een differentiëring naar het middenklasse-effect per groep kan leiden tot gerichter beleid en kan zo
het bescheiden algemene middenklasse-effect in buurten opstuwen. De relatieve spaarzaamheid en
oppervlakkigheid van contacten in de buurt, brengt evenwel met zich mee dat de effecten van spontane interacties hoe dan ook ‘licht’ blijven. Duurzame intensieve contacten – zie weer de contacthypothese – lijken een wat stevigere bodem te vormen voor behulpzaamheid. Een vorm van publieke
familiariteit – de onderlinge herkenbaarheid en bekendheid die mensen met elkaar opbouwen – is
meer dan eens als een belangrijke voorwaarde voor een positief (‘stijgend’) buurteffect geformuleerd
(Blokland, 2006). Juist in gemengde contexten ontstaat dat niet vanzelf, maar moeten er, in de woorden van de VROM-raad, ‘zetjes in de rug’ worden gegeven op goede ontmoetingsplekken. De RMO
(2005) stelt bijvoorbeeld voor om multifunctionele ontmoetingsruimten in wijken te ontwikkelen,
waar mensen elkaar ‘vanzelfsprekend’ kunnen ontmoeten omdat ze gedeelde belangen (de leefbaarheid van de straat) of interesses (sport, muziek) hebben. Sociale professionals, werkzaam in die
gemengde contexten, kunnen ook dat zetje in de rug geven.
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In dit rapport onderzoeken we daarom ook in hoeverre interventie of bemiddeling van sociale professionals in gemengde wijken en op gemengde scholen bijdraagt aan het ontstaan van overbruggende
contacten tussen burgers met verschillende sociale posities. Het leggen van contacten en het smeden
van dwarsverbanden tussen (groepen) burgers worden van oudsher immers tot de kerntaken van
sociale professionals gerekend (Spierts, 1994). Treden deze professionals op als intermediair bij de
ontmoeting tussen nieuwe middengroepen en achterstandsgroepen? Welke vormen van ‘contactleggingskunde’ leggen ze daarbij aan de dag? En doen achterstandsgroepen hun voordeel met dergelijke contacten?

1.3 Onderzoeksvragen
De hoofdvraag van het onderzoek is of en zo ja door welke verﬁjning van maatregelen arme stadsbewoners aansluiting en hulp kunnen vinden bij middengroepen met het oog op sociale stijging. Wie
zijn daarbij de beste hulpbronnen (gangmakers) voor de achterblijvers?
Het onderzoek valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen:
1 In hoeverre ontstaat in gemengde wijken overbruggend contact tussen leden van middengroepen
en leden van achterstandsgroepen?
2 Welke middengroepen zijn het belangrijkst als hulpbron?
3 In hoeverre leveren sociale professionals een bijdrage aan het ontstaan van overbruggend contact
tussen verschillende klassen?
4 Welke strategieën hanteren sociale professionals in het stimuleren van overbruggend contact?
De eerste twee vragen zijn verkend door Lex Veldboer van de Universiteit van Amsterdam. De voorbeeldwerking van uiteenlopende middengroepen is via surveys onderzocht in recentelijk vernieuwde
wijken in Amsterdam, respectievelijk Zuidoost en Geuzenveld. Daarnaast is een groep leraren onderzocht die via een regeling voor ‘Maatschappelijk Noodzakelijke Beroepsgroepen’ met voorrang een
woning in de sociale huursector van Amsterdam kon betrekken. Telkens is nagegaan in hoeverre
middengroepen zich open wensen te stellen voor arme bewoners in hun woonomgeving en concrete
hulp hebben gegeven. Om te analyseren op welke wijze de condities voor overdracht van sociaal en
cultureel kapitaal van de middenklasse aan achterblijvers verlopen, wordt gekeken naar drie eigenschappen van de middenklasse die samenhangen met overbruggend contact: tolerantie, toegang en
toerusting. Dit analysemodel wordt toegelicht in hoofdstuk twee.
De vragen drie en vier worden in het tweede deel van dit rapport uitgewerkt door Matthijs Uyterlinde,
Radboud Engbersen en Vasco Lub van Movisie. Aan de hand van kwalitatief onderzoek is in beeld
gebracht in hoeverre sociale professionals in gemengde wijken zich inzetten om overbruggend contact te stimuleren. Dit onderzoek richt zich primair op ‘contactleggingskunde’ in de woonomgeving:
het buurtwerk en sport en spel in de publieke ruimte. Vervolgens is de werking van overbruggend
contact in een tweetal settings nader onderzocht. In de eerste plaats de gemengde basisschool, een
potentiële broedplaats van klasse- (en etniciteits) overstijgend contact. En in de tweede plaats het
sociaal mentoraat, waarin leden van de middenklasse zich één op één verbinden met leden van achterstandsgroepen.
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Deel I: Het middenklasse-effect
in achterstandswijken
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2. Een stabiele factor die
de maatschappij vooruithelpt?
De middenklasse is populair bij bijna alle stedelijke beleidsmakers. Ze staan te boek als hoeders van
de buurt, als belangrijke consumenten van het stedelijk leven, als positieve vestigingsfactor voor
werkgelegenheid en als gangmakers voor achterblijvers in arme wijken. Het helpen van de lagere
klasse door het werven van de middenklasse; het lijkt op het eerste oog een contradictio in terminis,
maar het is de beleidsmakers ernst. Sterk helpt zwak, zo stellen stedelijke vernieuwers. Via het
opwaarderen van de woningvoorraad en via voorrangsmaatregelen worden middengroepen daarom
naar gebieden met veel arme bewoners gelokt. Uit evaluaties blijkt dat een stadswijk die in de lift zit,
nog geen garantie is dat zwakstaande groepen ook stijgen en mee omhoog worden getrokken door
sterkere netwerken. We zien vooral enkele indirecte effecten. Van een podium voor ‘verrijkende’ contacten tussen sterke en zwakke groepen is veel minder sprake. Een grotere diversiteit van klassen
voedt in de regel vooral de distinctie. Wat opvalt, is dat we nog nauwelijks weten wat gunstige condities zijn om sterke en zwakke bewoners in woonwijken wel bij elkaar te brengen.
Een mogelijkheid die in dit deel van het onderzoek wordt verkend is een verdere differentiatie van de
middenklasse. Beleidsmakers veronderstellen dat sommige middengroepen de uitzondering op de
(distinctie)regel vormen omdat zij enige openheid en betrokkenheid tonen richting kansarme bewoners. Zoals in de inleiding is betoogd staan de creatieve klasse, de zwarte middenklasse en sociale
beroepsgroepen mede om die reden hoog op de stedelijke verlanglijstjes. Deze typen middenklassen
zijn echter nog nauwelijks getoetst op hun functie als rolmodel voor achterblijvers, als hulpbron voor
sociale mobiliteit. Ze zijn met andere woorden nog nauwelijks getest op hun speciﬁeke middenklasse-effect.
In hoofdstuk drie verkennen we per groep hun middenklasse-effect. In dit hoofdstuk staan we aan de
hand van een bronnenstudie stil bij de vraag hoe de middenklasse omschreven en ingedeeld kan
worden. En wat is momenteel de positie van de middenklasse in Nederland (en daarbuiten). Hoe
sterk is deze groep? Hoe stedelijk? En hoe nuttig?

2.1 Deﬁnities en onderverdelingen
Rond 1900 was het niet moeilijk de middenklasse aan te wijzen. De ‘middenstand’ bestond uit winkeliers en enkele notabelen zoals de onderwijzer. In 100 jaar tijd is de middenklasse steeds omvangrijker geworden, uitgewaaierd geraakt en is het veel moeilijker geworden een duidelijk beeld te schetsen.
In het overheidsbeleid richt men zich vooral op de middenklasse als inkomensgroep. Op basis van
het inkomen worden in Nederland huishoudens gerangschikt van hoog naar laag en vervolgens weer
ingedeeld in tien, vijf of drie groepen van gelijke omvang. In de meest gebruikelijke indeling
(gevolgd door de overheid en overheidsinstellingen zoals het Centraal Planbureau) betekent dit dat
middeninkomens een bruto gezinsinkomen hebben van 1x modaal (30.000 euro) tot 2x modaal.
Opvallend genoeg hanteren onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) andere, ruimere grenzen. Zij onderscheiden een lagere midden-
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groep (bruto gezinsinkomen tussen € 22.000 en € 34.000), een midden middengroep (tot € 44.000)
en een hogere middenklasse (tot € 68.000). De politieke partijen volgen ondertussen hun eigen
koers: de sociaal-democraten leggen de lat bij 52.000 euro (1,75x modaal), terwijl liberalen van oudsher tot 2,5 keer modaal als middenklasse beschouwen.
Naast het inkomen kan ook gekeken worden naar opleidingsniveau, beroepsprestige en macht. Maar
ook zachtere factoren, zoals een bepaalde bijpassende habitus en levensstijl kunnen als indeling
gelden. Welke factor het zwaarst moet wegen, is lang niet altijd duidelijk. Het klassenschema van
Erikson, Goldthorpe en Portocarero (1979) hanteert als interessante vuistregel hoe zelfstandiger men
zijn werk en leven kan inrichten, hoe ‘hoger’ de score is op deze EGP-klassenschaal. Andersom geldt,
hoe minder zeggenschap en hoe routinematiger, hoe’ lager’ men zit. In lijn met deze ‘autonomievuistregel’ kan de middenklasse worden onderscheiden van lage inkomensgroepen door een hogere
mate van zeggenschap, zelfredzaamheid en sociaal-economische zelfstandigheid. Een geringe
afhankelijkheid van toeslagen en verzorgingsstaat-arrangementen en een zekere keuzevrijheid op
economische markten kunnen dus ook gelden als ondergrens voor de middenklasse (zie ook Uyterlinde e.a., 2007).
Er bestaan binnen de wetenschap diverse subindelingen voor middengroepen. Soms wordt gesproken over de hoge en lage middenklasse of over de oude en de nieuwe middenklasse (zie o.a. Van der
Land, 2004). Oud is dan de eerdergenoemde traditionele middenstand, aangevuld met traditionele
beroepen. De nieuwe middenklasse, die rond 1900 opkwam, staat voor de steeds verder gegroeide
groep van geschoolde employees. Het zijn in eerste instantie de exponenten van de gestandaardiseerde, utilitaire kennis van het beroepsonderwijs. De technologisering van het productieproces, de
ontwikkeling van de verzorgingsstaat en de professionalisering van vooral helpende beroepen zijn
bronnen van deze middenklasse. Ze zijn als economisch middenkader de intermediair tussen arbeid
en kapitaal, en als sociale professionals de schakel tussen burgers en staat. Het gaat respectievelijk
om werknemers van het bedrijfsleven en om werknemers in (semi) publieke dienst.
Beroepen binnen het economisch middenkader en in de categorie sociale professionals zijn vooral
uitvoerend. Voor de meer initiërende beroepen -sterk in opkomst in de postindustriële diensteneconomie- is sinds enige tijd de term creatieve klasse gemunt. De leden van deze ‘nieuwste’ middenklasse beschikken over een sterk ontwikkeld cultureel kapitaal en zijn thuis in het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van nieuwe ideeën, kennis en technologieën. Tegelijkertijd zijn er onderlinge
verschillen in levensstijl (van hedonistisch tot sober). De crux van de creatieve klasse zit in de drie T’s
van talent, technologie en tolerantie (Florida, 2002). De kern van de creatieve klasse is werkzaam in
ontwikkelende kringen van kunsten, media, entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.
Sectoren zoals wetenschap, research & development, ICT en informatiemanagement zitten daar
tegenaan en worden in Nederland en daarbuiten soms wel of niet meegerekend. Deze oprekking van
de deﬁnitie heeft de deur open gezet voor een nog verdere verbreding. Binnen elk beroep is van tijd
tot tijd immers creativiteit vereist en sommige deﬁnities redeneren daarom dat ook een boekhouder
en verpleger kunnen behoren tot de creatieve klasse. Deze brede deﬁnitie wordt hier niet gevolgd. Of
het hoofdaccent op creativiteit of op routine ligt, is een kenmerkend verschil.
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2.2 Hoe sterk is de middenklasse?
In de inleiding spraken we over de sterk helpt zwak-hypothese. Maar is de middenklasse wel zo sterk
en onafhankelijk? Nog in 2005 verscheen een onderzoek waaruit bleek dat veel middengroepen
(afgebakend volgens de deﬁnitie van de overheid) moeilijk konden rondkomen. Ze worstelden met
het betalen van de vaste lasten die sterk waren gestegen (Motivaction, 2005). Sindsdien zijn de rekeningen voor zorg en wonen, maar ook voor energie en gemeentelijke lasten blijven stijgen, terwijl de
inkomensgroei in Nederland daar gemiddeld bij achterbleef. Deze posten leggen dus een steeds
groter beslag op het budget.
Heel stevig staat de middenklasse schijnbaar niet in de schoenen. Is zij dan nog wel in staat om anderen te helpen? Een artikelenreeks in het NRC in de zomer van 2007 over de middenklasse in het buitenland zet vraagtekens bij de ‘mythe van de stabiele middenklasse die uit eigen belang en via burgerdeugden de maatschappij vooruithelpt’. De hoofdanalyse is dat de middenklasse geen winnaar is van
de globalisering, maar verliezer. Schoonmakers en CEO’s kunnen bij wijze van spreken overal aan de
slag, maar de middenklasse is gebonden aan de nationale economie. Als in het eigen land werk verdwijnt of de kosten stijgen, heeft men het nakijken (Smeets, 2006, vgl. Sassen, 1991). Vrees voor een
materiële terugval, en angst voor een sociale declassering op termijn – in het bijzonder gerelateerd
aan de toekomstige positie van het nageslacht – steekt dan de kop op. Die angst zou de westerse middenklasse sterk drijven (Chauvel, 2005). Om zich economisch te beschermen, zou de bereidheid om
anderen direct of indirect (via belastingen) te helpen afnemen, terwijl tegelijkertijd meer steun van de
overheid wordt geëist. Een dergelijk politieke agenda zien we onder andere terug bij de Amerikaanse
voorzitter van het huis van afgevaardigden, de democrate Nancy Pelosi. De kern van haar betoog is dat
voor de middenklasse teveel zekerheden op de tocht staan. Bescherming van de groep onder andere
via belastingmaatregelen formuleert zij als haar hoofdtaak (Pelosi, 2006). Ter overweging: de bescherming van de arbeidersklasse is in de Amerikaanse politiek welhaast een non-issue.
In Nederland is het betoog van de ‘zinkende middenklasse’, nog niet heel dominant.3 Een verklaring
hiervoor kan zijn dat middengroepen, en in het bijzonder gezinnen, permanent in de aandacht staan
van politieke partijen en vaak gedeeltelijk tegemoet worden gekomen als koopkrachtverlies dreigt.
Ook zou het kunnen zijn dat de middenklasse nog voldoende vertrouwen heeft in haar materiële
positie, zeker nu een periode van economische groei gaande is. Een derde verklaring is dat materiële
kwesties in Nederland momenteel minder gewicht in de schaal leggen. Uit politiek onderzoek blijkt
telkens dat kiezers zich vooral zorgen maken over maatschappelijk-culturele onderwerpen zoals
sociale cohesie, veiligheid, normen en waarden. Ook het stemgedrag van de Nederlandse middenklasse zou zich veel sterker door immateriële, dan door materiële onderwerpen laten verklaren (Achterberg, 2005). Achterberg signaleert vooral bij de middenklasse een postmateriële oriëntatie. Zowel
progressief als conservatief (‘cultureel protectionistisch’) denkende middengroepen zouden zich nog
maar weinig laten leiden door klassengebonden conﬂicten en kwesties.

3

Bij de laatste algemene beschouwingen dook wel opeens de ‘Hardwerkende Nederlander’ op als bedreigde groep. ‘Mensen
die hun auto, hun huis, hun sigaretje en hun drankje willen houden, horen alleen maar betalen, betalen, betalen. Je moet
zowat een topinkomen hebben om wat over te houden’ stelde de liberale oppositie (De Volkskrant, 20 september 2007).
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Een deel van dit cultureel protectionisme is te herleiden naar middengroepen die wonen in (voorheen) rustige woonomgevingen. De rustige woonwijk met veel voorzieningen voor het gezin en zonder veel overlast en problematiek, beschouwen zij als een culturele verworvenheid. Naarmate problemen de kop op steken, groeit de ontevredenheid (Van Ginkel, Deben & Lupi, 2002). De middenklasse
stemt dan met de voeten of wordt boos op de onmacht van instanties om ‘onrustige’ of afwijkende
buurtbewoners beter in de pas te laten lopen.
Onder andere Scheffer (2000, 2007) heeft, zonder de middenklasse expliciet te noemen, deze cultuur
van vermijding gehekeld. In zijn ogen moeten beter gesitueerden zich niet te snel afkeren van de
onderkant van de samenleving. In die zin is hij een ‘ouderwetse’ vertolker van de gedachte dat burgerdeugden nodig zijn om de maatschappij vooruit te helpen. In de hogere groepen ziet hij het ideale
breekijzer om naar binnen gerichte culturen van achterstandsgroepen te openen. Een zelfbewuste
gentry die met oog voor het eigenbelang anderen civiliseert en vooruit helpt, is zijn ideaalbeeld.
Hoewel haar materiële voorspoed tanende lijkt, heeft de Nederlandse middenklasse bijna onvermijdelijk een belangrijke (electorale) inbreng bij de vraag hoeveel hulp aan zwakke groepen wordt geboden.
En ook bij de vraag of zij die hulp deels zelf wil bieden. Vanzelfsprekend zijn aansporingen en steun
vanuit de middenklasse niet de enige zaligmakende manier voor het verheffen van stedelijke groepen
op achterstand. De stedelijke emancipatiemachine heeft ontegenzeggelijk als belangrijkste motoren
onderwijs en arbeid. Maar niet voor iedereen zijn dat vanzelfsprekende en toegankelijke routes. In
sommige achterstandswijken is men niet van alle mogelijkheden op de hoogte, simpelweg omdat er
geen bekende is die in onderwijs en arbeid iets ‘hoogs’ heeft bereikt. Hulp van buiten lijkt dan nodig.

2.3 Steden en de slag om de middenklasse
De middenklasse is nog maar deels een stedelijk fenomeen. Vanaf de jaren zeventig en tachtig hebben steden jaarlijks delen van hun middenklasse verloren aan groeikernen en provincieplaatsen. De
steden werden destijds getroffen door afnemende werkgelegenheid en door demograﬁsche en economische inkrimpingen. Om de klappen te boven te komen en om nieuwe middengroepen, bedrijven
en bezoekers weer aan te trekken zijn steden zich sindsdien gaan toeleggen op het binnenhalen van
instituten, evenementen, musea en interessante architectuur. Hoe meer er te beleven is, hoe gewenster de stad is als woonplek, vestigingsplaats of als toeristische bestemming.
Een van de voorlopers in het vernieuwingsproces dat steden doormaken is de Engelse stad Manchester. De kraamkamer van de industriële revolutie, maakte ook als een van de eersten het slotakkoord
van dat tijdperk mee toen de textielindustrie zich verplaatste naar lage lonenlanden. Sinds tien jaar
lijkt er sprake van een kentering. Nieuwe bedrijven zijn binnengehaald, het uitgestorven stadscen-
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trum is herbevolkt, net zoals de opgeknapte voormalige havengebieden. Een belangrijke opbrengst
van deze stedelijke opleving is een nieuwe middenklasse.4
Het voorbeeld van Manchester is illustratief voor een trendbreuk. Natuurlijk: nog steeds vestigen veel
middenklassers zich na gezinsvorming in een suburbane kindvriendelijke en betaalbare omgeving.
Maar niet meer uitsluitend. In veel fasen van het leven weet de middenklasse de stad te vinden en te
waarderen, denk aan de jonge tweeverdieners, de vitale empty-nester, het stedelijk georiënteerde
gezin en de groep spijtoptanten (zie o.a. Karsten, Reijndorp en Van der Zwaard, 2006). Ook andere
Europese steden weten via nieuwe projectontwikkeling op voormalige industrielocaties middengroepen voor de stad te behouden. Steden willen deze middenklasse behagen door geschikte en ﬁnancieel bereikbare woonruimte voor hen te ontwikkelen. Aan de andere kant hopen ze dat de aanwezigheid van de middenklasse gunstig uitpakt voor de probleemcategorieën van de stad.
Voor het realiseren van gemengde leefomgevingen waar sterk en zwak naast elkaar leven, wordt een
aantal strategieën gevolgd.5 Het werven van een middenklasse voor achterstandswijken is in Nederland de belangrijkste variant. We gaan daar straks op door. Een tweede beleidsoptie is het vergroten
van vertrekkansen voor zwakke bewoners naar sterke (middenklasse)wijken. In Amerika vallen deze
projecten onder de vlag van ‘Moving to opportunity’ of ‘Vouchering out’. Een probleem bij het realiseren van dit soort maatregelen is vaak de weerstand van de bewoners op de ‘ontvangstlocaties’.
Franse randgemeenten met weinig sociale huurwoningen betalen bijvoorbeeld liever een boete dan
dat ze woningen voor lage inkomens toestaan. Dit type maatregel komt daardoor vaak moeizaam of
in afgezwakte vorm van de grond. In Nederland zien we echo’s van deze aanpak terug in de inspanningsverplichting die sommige randgemeenten van grote steden vrijwillig op zich hebben genomen
voor het bouwen van meer sociale huurwoningen.
Een derde type maatregel dat kan worden overwogen is het beperken of belemmeren van de toegang
van nieuwe zwakke groepen tot een gebied. Zo heeft de gemeente Rotterdam in 2003 toestemming
gekregen van het toenmalige kabinet om individuen die minder dan 120% van het minimuminkomen
verdienen te weren uit (inkomens) concentratiewijken. Mensen die meer verdienen zijn dus welkom,
maar de minima moeten uitwijken naar rijkere stadsgebieden of randgemeenten. Deze maatregelen
zijn vaak omstreden omdat er een element van discriminatie in kan zitten; zeker als etniciteit ook in
het geding is.

4

5

In Manchester wordt gehoopt dat de aanwezigheid van de middenklasse in het centrum doorwerkt op de arme, zittende,
bevolking in de periferie. Deze zou moeten ‘delen in het succes’ door uitzicht te krijgen op werk, betere scholing en een beter
huis in een wijk met een beter imago en met betere dienstverlening. Ondanks allerlei begeleidende sociale projecten lijkt
van een dergelijk trickle down effect geen sprake. Indicatoren zoals de levensverwachting, het alcoholgebruik, de werkloosheid
en de armoede ‘tell a depressingly consistent story’ (Peck & Ward, 2002). Overigens is van echte menging van de troosteloze
achterstandswijken nog nauwelijks sprake.
Zie Veldboer & Duyvendak (2004). Zie verder de rubricering van interventies voor menging in het SCP-rapport ‘interventies
voor integratie’ (2007).
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Sterk komt naar zwakke wijken
De minst omstreden en meest haalbare methode om in Nederland te komen tot gemengde inkomenswijken is het vasthouden en aantrekken van sterke middengroepen voor zwakke achterstandsgebieden. Elke grote en zelfs middelgrote stad kent tegenwoordig wel een of meer (ﬂat)wijken die
onder de hamer gaan. Verouderde en impopulaire appartementen worden door woningcorporaties
gesloopt of opgeknapt en nieuwe duurdere woningen, vaak gebouwd door projectontwikkelaars,
komen daarvoor in de plaats. Deze vorm van stedelijke vernieuwing is inmiddels al tien jaar staand
beleid. Mede door deze herstructurering komt er voor de middenklasse langzaam maar zeker meer
woonruimte in de Nederlandse steden die traditioneel vooral goedkope en dure woningen herbergen.
Naar schaalomvang is de Nederlandse aanpak bijzonder. In andere landen, zoals Zweden, Denemarken en Engeland, is de omvang van interventies vaak geringer. Bijvoorbeeld omdat de te vernieuwen
huurvoorraad veel kleiner is, of omdat de staat en de reputaties van wijken dusdanig slecht zijn dat er
eerst veel sociaal moet worden geïnvesteerd voordat nieuwe bewoners te verleiden zijn. Weinig Amerikaanse en Engelse middenklasse-bewoners peinzen er bijvoorbeeld over om zich in een willekeurig
no-go-gebied te vestigen. Pas als de reputatie en de locatie sterk in de lift zitten, komen kleine processen van stedelijke vernieuwing op gang.6 Alleenstaanden of jonge stellen blijken vaak de eerste
instappers te zijn. Gezinnen nemen minder risico’s met het oog op het pedagogisch klimaat. Terwijl
doorstromers uit de buurt vaak aanhikken tegen de grote ﬁnanciële stap die ze moeten zetten (Fenton, 2006). Een gunstige ligging (dichtbij de stad of juist dichtbij ‘gewone’ suburbs) en het idee van
voldoende kritische massa van mede-middenklassers, vergemakkelijken de bereidheid om te verhuizen naar vernieuwde zwakke wijken. In Nederland lijkt het in vergelijking tot andere landen iets minder moeilijk om aan deze condities te voldoen.

Stedelijke vernieuwing & gemengde wijken
De roep om vernieuwing en differentiatie van de stedelijke woningvoorraad is sinds de jaren negentig in Nederland op uiteenlopende wijzen onderbouwd. In de nota Stedelijke vernieuwing (1997) worden op wijkniveau drie
ongewenste ontwikkelingen gesignaleerd: ‘Er zijn wijken die verarmen, waar sprake is van sociale spanningen en
overlast en waar de exploitatie van woningen, voorzieningen en bedrijven risicovol wordt’ (VROM, 1997:71).
Werkloosheid, gebrek aan leefkwaliteit en het wegtrekken van middeninkomens en bedrijvigheid zouden elkaar
onderling versterken en tezamen kunnen leiden tot een verpauperde stad, omgeven door welvarende suburbane
gebieden. In dergelijke wijken aan de onderkant van de woningmarkt werkt de eenmaal ingezette selectieve
migratie zichzelf versterkend: ze laten een samenklontering zien van kwetsbare groepen met weinig keuzevrijheid,
de aantrekkelijkheid van de woningvoorraad neemt daardoor voor steeds meer groepen verder af, met als ongunstige consequenties een moeilijke verhuurbaarheid en eventueel zelfs leegstand van niet-populaire woningtypen.

6

In landen waar woningbezit de dominante woonvorm is, wordt het beleid om de middenklasse te werven voor achterstandsgebieden, ook wel omschreven als een ‘geleide’ vorm van gentriﬁcation (zie onder andere Slater, 2006). Bij deze state-led
gentriﬁcation wordt niet afgewacht of er spontane processen van upgrading op gang komen, maar wordt daar actief op
gestuurd. Zie ook paragraaf 2.4.
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Drie argumenten voor stedelijke vernieuwing
Een dergelijke geringe toekomstwaarde is een eerste ‘dwingende reden’ om ingrijpende woningvoorraadmaatregelen voor te stellen. Voor vastgoedbezitters, zoals corporaties, maar ook voor private partijen zoals winkelketens dreigt een verdere verschraling van het klantenbestand. Het toevoegen van duurdere huishoudens is dan
een maatregel om de economische wijkbasis te versterken
Het herstellen van de sociale cohesie, het tegengaan van verloedering en het wegnemen van spanningen tussen
groepen is (in het verlengde hiervan) een tweede veelgehoord argument. Wijken die weinig populair zijn,
worden al gauw een doorganghuis met afnemende sociale controle, met groeiende en moeilijk beheersbare problemen op het gebied van leefbaarheid. Minder sociale controle, minder onderlinge verbondenheid en snellere veranderingen van de samenstelling van de buurt maken dat lagere overheden zich geconfronteerd zien met bewoners
die zich minder betrokken voelen bij de gang van zaken in de buurt en met een toenemende angst voor onveiligheid. Veel professionals en managers die op wijkniveau werken voor corporaties, gemeenten, politie en welzijnsinstellingen herleiden de sociale problemen naar het onvrijwillig samenleven van lage inkomensgroepen in de minst
gewilde woonsectoren (Camstra et al, 1996). Uitermark (2005) heeft erop gewezen dat in de onderbouwing van
de stedelijke vernieuwing een sterk accent ligt op het ‘bestuurbaar’ en stabiel houden van buurten. Wie de doelen
leest zoals geformuleerd voor het Grotestedenbeleid 2005-2009, waarvan stedelijke vernieuwing – meer concreet
het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2) – onderdeel vanuit maakt, zal het inderdaad opvallen dat
er veel nadruk ligt op veiligheid, leefbaarheid en stabiliteit (Beleidskader ISV-2, 2004, pp. 4-5).
Een derde argument voor stedelijke vernieuwing staat soms meer, soms minder op de voorgrond. Het is het
versterken van de sociale mobiliteit en het tegengaan van nadelige buurteffecten. Gemengd wonen wordt dan
naar voren geschoven als instrument om achterstanden te bestrijden. Het wonen in een overwegend arme wijk
vormt volgens veel beleidsmakers een extra risico om in een uitzichtloze situatie van langdurige werkloosheid en
lage scholing te komen. Een meer evenwichtige verdeling van inkomensgroepen moet het gevaar van bestendiging
of vergroting van kansarmoede en werkloosheid tegengaan (G4 en VROM, 1996; TK, kamerstuk 25 427 nr. 2,
1997). Een gemengde omgeving biedt ondersteunende netwerken en goede voorbeelden en dat verbetert de kansen
op sociale mobiliteit, zo is de gedachte. Sinds kort wordt die stelling weer meer betrokken, bijvoorbeeld in een brief
van grote gemeenten en corporaties aan de informateurs: ‘Het kan en mag in Nederland niet gebeuren dat de plek
waar je woont bepalend is voor je kansen’ (de Volkskrant, 29-01-2007). Dat er zulke buurteffecten bestaan is ook
de mening van de toenmalige directeur-generaal van het ministerie van VROM: ‘Door de eenzijdige samenstelling
van de woningvoorraad in veel aandachtswijken is de bevolking hier min of meer in opgesloten. Contacten buiten
de eigen groep zijn in de wijk zelf nauwelijks mogelijk (….) Hier begint dan meteen de kloof ’ (Bertram, 2006). De
VROM-raad, het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie, onderstreept dat bij het vernieuwen van achterstandswijken de sociale mobiliteit van bewoners de centrale leidraad moet zijn. Scholing en arbeid worden
genoemd als belangrijke hulpbronnen om vooruit te komen, maar minstens zo belangrijk is het toegang hebben
tot het sociaal en cultureel kapitaal van middengroepen met een stedelijke binding (VROM-raad, 2006). En de
beleidsoplossing is dan simpel: bouw voor deze nuttige groep bewoners gewenste woningen in de te renoveren
gebieden.
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Meer menging – inkomensmenging wel te verstaan – is het antwoord van de woonsector op de bovengenoemde
risico’s. Gedifferentieerde woningbouw wordt in de nota’s en notities van het ministerie gepresenteerd als een
machtig ‘wapen’ om verschillende problemen aan te pakken. Tommel, de staatssecretaris van VROM die destijds
het mengingsconcept van een politieke en ﬁnanciële onderbouwing heeft voorzien, beschouwt differentiatie bijvoorbeeld als een middelpunt voor gebiedsgericht beleid. In de wijkaanpak moet het een prominente plaats gaan
innemen en daarbij worden geﬂankeerd door ‘zachte’ maatregelen zoals onderwijs, activering van werklozen,
beheer en bewonersondersteuning. Die dominantie lijkt te zijn uitgekomen. Terwijl in Engeland bij stedelijke
regeneratie de sociale en economische targets leidend zijn en de fysieke vernieuwing eerder volgend is, blijkt in
Nederland – ondanks momenten van twijfel – ‘stenen stapelen’ de hoofdmoot te zijn geworden van de wijkvernieuwing.

2.4 Het nut van de middenklasse voor achterblijvers
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van gemengd naar inkomen wonen op de
sociale mobiliteit van buurtbewoners op achterstand. Of de middenklasse een voortstuwende rol
heeft, blijkt sterk af te hangen van de uitgangssituatie, de problematiek en de maatregelen. En
mogelijk van het type middenklasse.

Positieve resultaten: sterk helpt
De noodzaak van een helpende middenklasse wordt de laatste jaren vooral onderbouwd met Amerikaanse onderzoeken. In het bijzonder het werk van Granovetter (1973) met zijn nadruk op het belang
van zwakke banden tussen lage en hoge groepen en de analyses van Wilson (1987) over nadelige
buurteffecten als gevolg van middenklasse-vlucht, zijn sterk doorgedrongen tot het Nederlandse
debat. Duidelijk is dat door uiterst povere voorzieningen, een afwijkende socialisatie en negatieve
beeldvorming geconcentreerd wonen in de V.S. een extra handicap is (Ellen & Turner, 1997). Het
gevaar van zelfmarginalisatie is groot. Door angst, boosheid of berusting over het gebrek aan maatschappelijke kansen, kan een culture of underachievement (Ogbu, 1974; vgl. Willis, 1977) opdoemen. Om afwijkende culturen te doorbreken en het perspectief op stijging te vergroten stelt Wilson
dat in achterstandsbuurten goed ingebedde middengroepen nodig zijn als tussenpersonen en rolmodellen uit eigen kring. Het wegtrekken van middengroepen laat arme stadsbewoners met lege handen achter en dit moet worden voorkomen. Steden die de ruimtelijke afstand tussen statusgroepen
klein houden kunnen dus hun emancipatiefunctie versterken.
Evaluatie-onderzoeken in de VS laten zien dat programma’s waarbij arme bewoners de gelegenheid
krijgen te verhuizen uit arme buurten naar betere buurten, gunstig uitpakken voor de individuele
mobiliteit. De nieuwe woonomgeving leidt tot sociale stijging in onderwijs en arbeid. Er is in dubbel
opzicht sprake van ‘omhoog wonen’. Waar het precies mee te maken heeft, met ‘betere’ buren of
betere voorzieningen is niet helemaal duidelijk (zie Galster & Zobel, 1998). Als betere buren de doorslag geven, dan is dat argument in lijn met Granovetter, die zwakke verbindingen met nieuwe groepen van belang acht.
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Negatief effect: sterk verdringt
Vanuit de traditie van gentriﬁcation-onderzoek wordt de komst en aanwezigheid van de middenklasse in achterstandswijken sterk bezien op verdringingseffecten. In de Anglo-Saksische landen
waar marktkrachten relatief vrij spel hebben en sterke partijen zwakke uit de markt kunnen drukken,
speelt deze vraag nadrukkelijk bij sociale mix-projecten. Is er wel sprake van versterking? Of komt het
vooral neer op het verjagen van arme buurtbewoners? (Atkinson, 2002). Juist omdat er in Engeland
nog niet heel veel concrete projecten zijn om te evalueren, is deze discussie over overheidsgestuurde
gentriﬁcation nog sterk normatief gekleurd. De ‘respectabele’ middenklasse is in de ogen van neomarxistische beschouwers weinig toeschietelijk en ontvankelijk voor arme buren. Uit angst voor
waardeverlies of statusdaling worden lagere inkomensgroepen louter en alleen als ongewenste of te
vermijden buren gezien. Liever stuurt men de politie op ze af, dan dat men ze aanspreekt (Smith,
2002). De middenklasse zou vooral interesse hebben in haar eigen levensstijl en gulzig uitkijken naar
eigen ontmoetingsplekken in de te ‘veroveren’ wijk. Kritische Engelse onderzoekers hekelen deze
urban cappuccino politcs (Slater, 2006). De komst van typische middenklasse pleisterplaatsen zoals
een grand café of restaurant, zou voor beleidsmakers de kroon op hun werk zijn, maar voor arme
bewoners het signaal dat zij voor hun woonplek moeten vrezen.
In Nederland zien we een ongeveer vergelijkbaar perspectief bij Platvoet & Van Poelgeest (2005) en
vooral bij Uitermark (2005). Het beleid voor sociale mix heeft volgens deze criticasters de kenmerken
van een controlemaatregel: minder zwak en meer sterk, maakt de wijk netter, leefbaarder en meer
beheersbaar. Dat sociale menging goed zou zijn voor het emanciperen van achterstandsgroepen
wordt terzijde geschoven als retoriek. De stad is niet ‘zacht’ met allerlei ruimte voor uitwisseling en
klassenharmonie, maar hard met voelbare vormen van machtsstrijd en dwingende maatregelen voor
disciplinering en civilisering. Goede bescherming van huurders blijft in dit perspectief hard nodig om
te voorkomen dat sociale mixprogramma’s leiden tot verdringing op grote schaal of tot het doorbreken van netwerken.

Geen of zeer bescheiden impact: sterk doet er ‘iets’ toe
In Europese landen is de mate van fysieke geïsoleerdheid van arme wijken onvergelijkbaar met die
van Amerikaanse binnensteden. De meeste Europese achterstandswijken zijn relatief veel minder
eenzijdig samengesteld, veel kleiner, veel beter verbonden via het openbaar vervoer en kennen zelfs
vaak een relatief hoog voorzieningenpeil, juist vanwege de achterstanden. Voor zover er negatieve
buurteffecten optreden, worden deze vaak gedempt door de landelijke sociale arrangementen. De
nadelige effecten laten zich dan ook pas bij bepaalde condities gelden. Als concentratiewijken in zeer
arme regio’s liggen, is de kans bijvoorbeeld groter dat werkzoekende bewoners werkloos blijven. Een
voorbeeld uit Schotland kan dat illustreren (Atkinson & Kintrea, 2001). Werklozen die wonen in arme
wijken in het arme Glasgow, een regio waar veel lageropgeleiden concurreren om werk, ondervinden
in slechte economische tijden aantoonbaar nadeel van hun woonplek: werkgevers leggen vanwege de
postcode hun brief eerder terzijde. Op hetzelfde moment, iets verder naar het oosten, in het ‘rijke’
Edinburgh, blijken de bewoners van concentratiewijken bij sollicitaties echter nauwelijks nadeel te
hebben van hun eenzijdige woonplek. De regio doet er dus toe.
Nederlands onderzoek laat ook enkele selectieve negatieve effecten zien. Ze vormen de uitzondering
op de regel dat de woonplaats nauwelijks van invloed is op de sociaal-economische positie (Uunk &
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Martinez, 2002; Musterd & Pinkster, 2005). Eén van de wel aangetroffen effecten heeft betrekking op
allochtonen. Geïsoleerd wonende etnische groepen blijken als gevolg van minder interetnische contacten een relatief lagere graad van culturele integratie te kennen. Zij hebben een geringere oriëntatie op Nederland, een achterblijvende taalbeheersing en minder moderne opvattingen over de zelfstandigheid van vrouwen (Van der Laan Bouma Doff, 2005). Deze geringe acculturatie bemoeilijkt de
toegang tot de arbeidsmarkt: men mist de juiste (taal)vaardigheden en is minder op de hoogte van
het aanbod van werk. De blik is soms sterk naar binnen gericht op werk in de informele economie of
op gesubsidieerde (toezicht, begeleiding) functies in de buurt zonder veel doorstroom-perspectief
(Pinkster, 2007). Ook arme autochtonen missen mede door geconcentreerd wonen soms de aansluiting. Zo blijken jonge autochtone bewoners met slecht betaalde banen een iets grotere kans op werkloosheid te hebben als ze wonen in een inkomensconcentratiegebied dan daar buiten (Van der Klauw
& Van Oers, 2003).
De middenklasse wordt in sommige gevallen dus gemist in de Nederlandse achterstandswijk. Of een
herintredende middenklasse vervolgens ook problemen wegneemt is minder duidelijk. De resultaten
van stedelijke vernieuwing zijn op dit punt nog niet heel overtuigend. De nieuw aangetrokken middenklasse beperkt zich in het buurtcontact meestal tot diegenen met een soortgelijke achtergrond.
Met de overige bewoners is men weinig vertrouwd (Kleinhans, Veldboer & Duyvendak, 2001; Van
Kempen & Van Beckhoven, 2002 etc.). Of die vertrouwdheid nog zal groeien is de vraag, aangezien
lang niet alle groepen de intentie hebben meerdere jaren te blijven. Veel van de geworven middengroepen zijn dus hoogstens vluchtig verbonden met de buurt (Bolt & Dekker, 2007). Ze verheffen ook
minder hun stem dan verwacht. Alleen als het gaat om de consumptie van de stedelijke beleving en
als hun eigen belangen in het geding zijn, laten ze van zich horen (Blokland, 2001; Van Eijck & Blokland, 2006).
Toch blijkt de aanwezigheid van de middenklasse een indirect belang te hebben voor de arme bewoners. Recent afgerond onderzoek in Hoogvliet laat dat zien (Veldboer e.a. 2007). De vernieuwing van
de wijk, de komst van nieuwe bewoners, het stoppen van de neergaande spiraal, het verbeterde
imago: het leidt er bij elkaar toe dat zittende bewoners de buurt minder als een belemmering ervaren. Als men als oorspronkelijke bewoner zelf ook kan proﬁteren van het aanbod van nieuwe woningen wordt de komst van de middenklasse als positief ervaren voor de eigen positie. Fysieke mobiliteit
– het moeten verhuizen – blijkt samen te hangen met sociale mobiliteit. Wie al dan niet onder dwang
en onder begeleiding binnen de wijk van woonsituatie is veranderd, ervaart meer aan ‘omhoog
wonen’ dan wie blijft zitten.

2.5 Bijsturen voor het juiste effect: differentiëren van de middenklasse
De vraag onder welke condities het tot dusver bescheiden middenklasse-effect kan worden versterkt,
is nog maar weinig verkend. We hebben gezien dat er een aantal vestigingsvoorwaarden is die de
entree van de middenklasse in arme stadswijken kan vergemakkelijken: niet teveel onveiligheid, een
kritische massa van mede-middenklassers, woonmilieus met een zekere mate van geborgenheid, een
verbeterende gebiedsreputatie, een gespannen woningmarkt, een niet te slechte ligging van de wijk,
middenklasse-voorzieningen en natuurlijk middenklasse-huizen.
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Sociale vergelijking
Het ontbreken van direct interklasse-contact betekent dus nog niet dat er geen (indirect) middenklasse-effect is.
Meer middenklasse in de buurt kan worden gepercipieerd als gunstig voor de eigen kansen. Wellicht is sprake van
een proces van sociale vergelijking. De buurt kortom als een bron van imitatie, als een plek waar mensen in een
heel lichte vorm zich aan elkaar spiegelen zonder dat ze elkaar helemaal weten te doorgronden. Stadssociologen
zouden misschien zeggen: de buurt is geen plek waar mensen elkaar nog groeten en kennen, maar het is nog steeds
een sociale besmettingshaard (Caulﬁeld, 1994). En zo gezien gaat er misschien toch een uitdaging uit van een
gemengde wijk met veel verschillen, veel luchtige contacten en vele, ‘lichte’ rolmodellen.
Vaak wordt aangenomen dat de nabijheid van succesvolle groepen negatieve vergelijkingen (relatieve deprivatie)
in de hand werkt. Maar het omgekeerde kan eveneens opgaan. Succes kan ook inspireren en aantrekkelijk zijn.
‘Toen wij […] uit onze dorpen kwamen […] brachten wij, shi’itische moslims, behalve onze religieuze identiteit
nog iets anders met ons mee, namelijk onze armoede. En ons aantal. We zaten met zijn allen in een appartement
op de vijfde en hoogste verdieping van een gebouw dat ‘Mathilde’ heette en moesten, ook al ging dat heel langzaam, ons uiterlijk oppoetsen om niet altijd de paupers van het gebouw en de stad te blijven. Wij deden dat zorgvuldig. We keken naar de anderea bewoners. Wij wisten dat zij christenen waren, terwijl wij moslims waren, en
toch deden we hen na. Zonder afkeer deden we hen na. […] Wij wisten dat wij in alles van elkaar verschilden. Niet
alleen ons geloof was anders, maar ook ons uiterlijk, onze tradities, onze manier van groeten. Maar zulke verschillen helpen: daarvan leren de mensen die het minst beschaafd zijn. Die mensen kunnen zien hoe het moet. En
daarom imiteerden de christenen in ons gebouw het gedrag van Fransen, en imiteerden de moslims het gedrag van
de christenen. Zo was Beirout in de jaren vijftig en zestig: de stad hielp de nieuwe bewoners te civiliseren.’
Uit: Hassan Daoud. Toen de stad weer dorp werd. De Volkskrant Intermezzo, 29 juli 2006, p. 4-6)

Vestigingsvoorwaarden zeggen echter nog niet heel veel over de meest gunstige voorwaarden voor de
hulp van ‘sterk’ aan ‘zwak’. Al zijn getalsmatige verhoudingen mogelijk ook een bepalende conditie.
Zo willen hogere statusgroepen bij een groot aandeel van de eigen groep en een klein aandeel van
lagere statusgroepen in de regel wel instemmen met menging. Onderzoek in de Verenigde Staten
laat bijvoorbeeld zien dat geprivilegieerde ouders geen bezwaar maken tegen scholen met een 70-30
meerderheidsverhouding tussen middengroepen en aandachtsgroepen. Deze verhouding lijkt ook
het meest gunstig om kinderen met achterstandsposities net zo te laten presteren als de hogere
statusgroep. Een 2/3e-1/3e verhouding tussen sterke en zwakke groepen lijkt de ideale verhouding
voor het opnemen en absorberen van de habitus van de middenklasse (Paulle, 2006; Brophy & Smith,
1997). Dergelijke ideaaltypische verhoudingen zijn in het Nederlandse onderwijs echter schaars,
moeilijk te realiseren en onder controle te houden. Toeval of niet: in het wonen is de formule van 70%
koop en 30% sociale huur zeer dominant bij stedelijke vernieuwing.

Differentiëren van de middenklasse
Een andere aanscherping van het middenklasse-effect is mogelijk gelegen in een verdere differentiering van de middenklasse. De noodzaak van ‘a diversiﬁcation of gentriﬁcation’ is eerder bepleit door
Rose (1996). Zij heeft betoogd dat de stedelijke middenklasse vaak ten onrechte wordt versimpeld tot
de groep van yuppies. Dat er binnen de omvangrijke stedelijke middenklasse nog veel meer groepen
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bestaan, wordt te snel over het hoofd gezien. Door verder te differentiëren wordt duidelijker bij welke
groepen meer of minder kans is op een middenklasse-effect. Wie heeft bijvoorbeeld minder de aanvechting zich ruimtelijk en sociaal af te grenzen van kansarme groepen? Door te differentiëren kan
een beter inzicht ontstaan welke sociale mix nuttig kan zijn voor de stimulering van sociale mobiliteit.
Een eerste vorm van differentiering is die naar de beroepsmatige indeling in creatieve klasse, economisch middenkader en sociale professionals (zie paragraaf 2.1). Is het ideale voorbeeldgedrag sterker
te vinden bij iemand die in zijn of haar beroep al veel ervaring heeft met het begeleiden en vormen
van zwakke mensen (sociale professionals), bij een persoon die een getraind oog heeft voor sociale
en culturele kansen (de creatieve klasse) of juist bij iemand die weet wat zekerheden zijn en ﬁnancieel-economisch goed is onderlegd (de economische middenklasse)? Wie van hen is toleranter, toegankelijker en het meest toerustend?
Een tweede vorm van differentiering is naar sociale nabijheid. Niet elke middengroep is even vertrouwd met lagere inkomensgroepen en mogelijk verklaart sociale afstand de mate van steun. In de
Amerikaanse literatuur over de positieversterking van immigranten worden in dit verband vaak twee
hulpbronstrategieën besproken. Immigranten kunnen zich opwerken door de hulp vanuit het eigen
netwerk (gesegmenteerde assimilatie, zie Portes & Zhou, 1992) of ze kunnen sociaal stijgen door zich
los te maken van de eigen groep (klassieke assimilatie)7. In termen van klassen zien we dezelfde
discussie min of meer terug bij Wilson (1987) en Granovetter (1973). Moet men zich eerst optrekken
aan sterkeren in de eigen kring om dan de stap naar buiten te zetten? Of moet die stap meteen worden gezet omdat degene op meer afstand een betere hulpbron is voor sociaal-economische integratie? De kernvraag is dus of de steun van middengroepen hoofdzakelijk stroomt via gesegmenteerde
of klassieke kanalen. Zijn minderbedeelden aangewezen op solidaire gevorderden uit de eigen groep
of juist op andere altruïstische middengroepen?

Binnen- of buitenroute
Een geringe sociale afstand en sterke banden tussen helper en geholpene kan verschillende voordelen hebben. Allereerst meer vertrouwdheid en verbondenheid en een gemakkelijker en frequenter
contact. Die aanname is wijdverbreid: ‘Je hebt een veel grotere kans dat mensen elkaar omhoog trekken wanneer ze elkaar al kennen -bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost waar mensen uit de hoogbouw naar de laagbouw doorgroeien- dan wanneer er mensen van buiten komen’ (Duyvendak, 2003).
Als gezegd appelleren ook Wilson en de VROM-raad (2006) aan dit idee. Vanuit een gedachte van
solidariteit en ‘teruggeven’ zullen gevorderden bereid zijn hun ervaringen en kennis te delen met
navolgers uit dezelfde verbanden (kerk, sport, familie, etc.). Deze stijgers uit de eigen groep zullen
bovendien niet snel worden beschouwd als verdringers op de woningmarkt. Een ander voordeel is dat

7

In Europa en Nederland zijn deze strategieën in het debat ook fel aanwezig, maar zijn ze in de praktijk soms minder scherp
afgebakend. De arbeidsmarkt biedt bijvoorbeeld een zekere plek aan etnische niches, maar ze zijn te weinig omvangrijk en
gelaagd om hele groepen aan het werk te helpen. Tegelijkertijd: diegenen die zich wel zo weten te redden, worden gevrijwaard van de roep om assimilatie (denk bijvoorbeeld aan de Chinese ondernemers).
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de doorstromers dezelfde taal spreken, ze kennen de situatie, ze zijn niet snel normatief. Stapje voor
stapje, via de weg der geleidelijkheid en met hulp van ‘nabije’ helpers gaat met andere woorden de
weg omhoog. We noemen dit de ‘binnenroute’ voor sociale stijging.
De buitenroute is het spiegelbeeld van de binnenroute. De sociale afstand is groter, maar mogelijk is
dit een voordeel en geen nadeel. Door hun ‘gearriveerde’ status hebben groepen die verder af staan,
kwalitatief meer te bieden dan nabije groepen (Granovetter, 1973; Lin, 2001). Ze hebben meer toegang tot belangrijke informatie, zijn minder in competitie met zwakke groepen en kunnen daardoor
toleranter denken over deze groep. Een dergelijk proﬁel treffen we vooral aan bij hoger opgeleiden.
Bij hen zien we ook vaak een grotere bereidheid tot sociaal burgerschap, tot behulpzaamheid (Dekker & De Hart, 2005).
Bij beide routes zijn tegenwerpingen te maken. Een nadeel van de binnenroute is dat nabije stijgers
zelf vaak nog niet heel stevige maatschappelijke posities hebben: ze zijn druk bezig met hun eigen
toekomst en kunnen of willen daarom niet altijd als steun en toeverlaat voor anderen fungeren
(Uyterlinde et al., 2007). Uit angst om terug te vallen, uit angst voor reputatieverlies kunnen ze zich
ook distantiëren van hun oude bekenden. Juist bij een klein verschil zijn soms onderlinge distinctie
en scherpe grensafbakeningen te verwachten (S. Smith, 2005; Van Oorschot, 2005). Een ander mogelijk minpunt is dat de informele tips die rondgaan over werk en dergelijke vaak kleine banen betreffen, bijvoorbeeld in het informele circuit, of in het gesubsidieerde circuit (Rosenbaum et al., 1997;
Pinkster, 2007). Mensen die zich willen optrekken aan nabije stijgers, schieten met een kwalitatief
beperkte hulpbron dus maar kleine stapjes op.
Tegen de buitenroute valt in te brengen dat deze ogenschijnlijk ideale – want kwalitatief rijke – hulpbronnen zich vaak gesloten tonen voor lagere inkomensgroepen. De contacten tussen bewoners van
verschillende achtergronden zijn lang niet zo frequent als tussen gelijkgestemde bewoners, of als
tussen bewoners die een bepaald functioneel verband delen. Heel veel steun van deze buren lijkt dan
ook niet te verwachten (Blokland, 2006). Hoe verder de afstand hoe groter de neiging tot het maken
van onderscheid. Een andere beperking is dat de kans bestaat dat als hulp wordt geboden, dit
gedaan wordt ‘vanuit de hoogte’. Wie de ander voortdurend kapittelt, zal niet op veel ontvankelijkheid hoeven te rekenen.
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3. Op zoek naar de voorbeeldige
middenklasse in Amsterdam
Favoriete middenklassers
Bijna iedereen is voorstander van spreiding van kansarme groepen, maar bijna niemand wil zelf
gemengd leven met deze groepen. Deze mengingsparadox (Veldboer e.a., 2007) maakt de vraag
urgent of er binnen de mainstream wel gegadigden zijn die aansluiting willen bieden aan achterstandsgroepen. Wie staat open voor verschil en vreest geen fricties? Wie wil wonen in te vernieuwen
gebieden? Gemeenten hebben hierover hun veronderstellingen en maken daarop beleid. Bij de stedelijke vernieuwing in Amsterdam zijn drie verschillende middenklasse-favorieten te onderscheiden:
Creatieven, sociale professionals en etnische stijgers. In dit hoofdstuk toetsen we deze drie groepen
op hun nut als behulpzame buren

Creatieven zijn tolerant
Bijna alle politieke stromingen, met de liberalen voorop, zetten hun kaarten graag op de creatieve
klasse, van hoogopgeleide kenniswerkers (brede deﬁnitie) of cultureel creatieven (smallere deﬁnitie).
Amsterdam heeft tot dusver de grootste creatieve industrie in Nederland en rekent volgens ruime
deﬁnities ongeveer 40% van haar beroepsbevolking als kenniswerker. Vaak is deze groep voorzien van
een hoger middeninkomen en meestal woont zij binnen de ring, maar niet noodzakelijkerwijs. Mede
door de gespannen woningmarkt wijken sommige middengroepen uit naar gebieden buiten de ring.
Ook atelierwoningen voor beginnende kunstenaars, broedplaatsen voor aanstormend talent en zelfs
containerwoningen voor studenten vallen onder de maatregelen om de beroepsgroep van (jonge)
kunstenaars, reclamemakers, wetenschappers en dergelijke aan de stad te binden. Veel beleidsmakers veronderstellen in navolging van Florida (2002) dat creativiteit, stedelijke renaissance, tolerantie
en altruïsme hand in hand gaan.
Openness zou door creatieven worden gewaardeerd, ze zoeken: ‘.. places with looser networks and
weaker ties that are more open to newcomers and thus promote novel combinations resources and
ideas’ (Florida, 2002: 273). Door hun voorkeur voor tolerante omgevingen en hun talent om verbanden te leggen, zouden zij dus een ideale match zijn voor aspirant-stijgers. De keerzijde kan zijn dat
zij massaal op deze diverse plekken afkomen, waardoor uiteindelijk de gewenste veelzijdigheid weer
verdwijnt. Nederlands onderzoek relativeert vooralsnog het belang dat creatieven hechten aan tolerantie en openheid bij hun woonkeus. Zij komen vooral af op werk en vertier. De aanwezigheid van
‘andere’ groepen zoals artiesten, homoseksuelen en niet-westerse migranten is nauwelijks doorslaggevend (Marlet & Van Woerkens, 2005).

Sociale professionals zijn goed in toerusting
Een ander groep naar wiens hand in de hoofdstad wordt gedongen zijn sociale professionals: lagere
middeninkomens met uitvoerende sociale beroepen. Door hun werk zijn ze goed in het leggen van
verbindingen en weten ze hoe ze mensen kunnen aanspreken en waarheen ze verwezen kunnen worden. Deze groep is in Amsterdam de favoriet van het stadsdeel Bos en Lommer, dat een deel van de
vrijkomende huurwoningen handmatig verdeelt onder onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. Het stadsdeel haakt daarmee in op de gemeentelijke voorrangsregeling voor zogeheten
maatschappelijk noodzakelijke beroepsgroepen, waarmee jaarlijks ongeveer 250 startende professio-
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nals uit de publieke sector aan een sociale huurwoning worden geholpen. Deze maatregelen worden
genomen om schaarste in deze beroepen tegen te gaan: om als stad te kunnen concurreren met
andere werkomgevingen. Naast voorrang bij woningtoewijzing heeft deze groep ook voorrang bij
projecten voor tijdelijke woonruimte en bij het verkrijgen van een middensegment hypotheek (AMH).

Stijgers bieden toegang
Een derde populaire categorie in Amsterdam zijn de etnische stijgers, de grote groep van minderheden met wie het goed gaat en die uitkijken naar een koopwoning. De vernieuwde buurten in Zuidoost
zijn bijvoorbeeld met succes gericht op het vasthouden van Surinaamse gezinnen afkomstig uit de
Bijlmer zelf. De Westelijke tuinsteden volgen ook deze strategie om de eigen (veelal Turkse en Marokkaanse) stijgers een alternatief te bieden voor een rijtjeswoning in Almere, Purmerend, Zaanstad of
Hoofddorp. Deze opwaartse mobielen kiezen mede vanwege de vertrouwdheid voor een wooncarrière
in de eigen omgeving. De VROM-raad koppelt hieraan de verwachting dat zij vanuit een basis van
bekendheid en vertrouwdheid hun sociaal kapitaal in zullen (blijven) zetten voor medebewoners.

De onderzoekslocaties
Om de voorbeeldwerking van de verschillende middenklasse-kandidaten te analyseren, is onderzoek
gedaan in twee buurten in respectievelijk Amsterdam Zuidoost (de F-buurt in de Bijlmer) en in
Amsterdam Nieuw West (de Geuzenbaan in Geuzenveld). Onderzocht zijn de intergroep-contacten
van de middenklasse in de buurt en hun steun en stimulansen aan andere minder sterk staande
buurtbewoners. Deze twee delen van de hoofdstad ondergaan een vernieuwingsoperatie die naar
omvang bijzonder is in Nederland (Aalbers e.a., 2003). Voorheen waren het gebieden met veel goedkope huurwoningen, vooral bewoond door lage inkomensgroepen met vaak uiteenlopende etnische
achtergronden. Die situatie is nu deels verleden tijd of gaat binnenkort tot het verleden behoren door
grootschalige ingrepen waarbij door sloop en nieuwbouw, verkoop van huurwoningen en inbreiding
de inkomenssamenstelling van deze gebieden gaat veranderen.
Naast de verkenning op deze twee locaties is nog een beroepsgroepenonderzoek gehouden. Daarover
later meer. Eerst staan we stil bij de twee stedelijke vernieuwingsgebieden.

3.1 De F-buurt in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost 8
Inleiding
Na lange tijd bekend te hebben gestaan als een mislukt idealistisch nieuwbouwproject wordt de
Bijlmermeer sinds de jaren negentig ook geassocieerd met een intensieve, ingrijpende en omvangrijke herstructurering. De F-buurt is als een van de eerste buurten onder handen genomen. De wijk
fungeert voor de betrokken beleidsmakers en woningcorporaties als boegbeeld voor de ontwikkelingen in de Bijlmer. Nog steeds is de werkloosheid hoog in het gebied en is de leefsituatie ongunstig
ten opzichte van het gemiddelde van Amsterdam. Toch lijkt de Bijlmer in de lift te zitten.

8

Voor deze wijkbeschrijving is veel dank verschuldigd aan Iris van Huis.
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Probleemwijk
In de jaren zestig en zeventig verrezen in zeven jaar tijd, in de voorheen bijna lege Bijlmermeer, 31
gigantische ﬂatgebouwen in honingraatpatroon. De ﬂats met in totaal 13.000 woningen werden
gepresenteerd als ‘de stad van morgen’ voor ‘de-mens-van-nu’. Helemaal in lijn met de ﬁlosoﬁe van
de architectenstroming CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne), scheidden de stadsplanners en architecten de functies van wonen, werk en recreatie en werd er in symmetrische en herhalende patronen gebouwd (Helleman en Wassenberg, 2004: 3-4).
De Bijlmer ontwikkelde zich heel anders dan gedacht. De geplande middenklasse-bewoners kwamen
maar mondjesmaat en trokken bijna allemaal weer weg, op een harde kern van ‘Bijlmerbelievers’ na
(Aalbers, 2003: 68). De meeste bewoners van het eerste uur ruilden de eenvormige en massale ‘stad
van morgen’ in voor nieuw gebouwde eengezinswoningen met tuin in Purmerend, Hoorn en Almere.
Andere Amsterdammers bleven liever in hun oude wijken, die met de stadsvernieuwing in de jaren
tachtig werden gerenoveerd. Vlak voor en na de onafhankelijkheid van Suriname vonden ongepland
grote aantallen Surinamers een plek in de Bijlmer en vormen daar sindsdien de grootste bevolkingsgroep (40% in 2000, Aalbers, 2003: 76). Het postcodegebied Bijlmer-centrum ontwikkelde zich tot de
buurt met de grootse populatie etnische minderheden van Amsterdam: 72% ‘niet-westerse allochtonen’ in 1993 en 81% in 2000 (Aalbers, idem). De Bijlmer werd binnen tien jaar na oplevering ook een
plek voor mensen die weinig te kiezen hadden. In 1993 had Bijlmer-centrum een werkloosheid van
22%, tegenover 16% in Amsterdam.9 Als bewoners vooruit kwamen vertrokken ze weer. In 1985 stond
25% van de ﬂats leeg, terwijl er in de rest van Amsterdam woningnood heerste. Op de laagbouwwoningen die in de jaren tachtig naast de ﬂatgebouwen waren gebouwd, werd door de groep ‘Bijlmerbelievers’ enigszins neergekeken, maar deze woningen waren meer in trek dan de ﬂats zelf (Helleman
en Wassenberg, 2001).
Armoede en werkloosheid, in combinatie met architectuur met veel openbare ruimte (parkeergarages, galerijen, opslagruimtes) waar nauwelijks op was toe te zien, maakten dat criminaliteit, vandalisme en vervuiling konden gedijen. Verslaafden streken in de Bijlmer neer wanneer het Centraal
Station werd schoongeveegd. Het imago dat de Bijlmer kreeg, door negatieve aandacht in de media,
maakte de situatie niet beter voor de wijk en haar bewoners. De WRR constateerde een tweezijdige
zwakte in de brug tussen de Bijlmer en de ‘buitenwereld’. Doordat het netwerk van veel bewoners van
de Bijlmer zich in Nederland niet verder vertakte dan de eigen migrantengroep, of familie ter plekke
kwamen mensen weinig in contact met de wereld buiten de Bijlmer en konden daardoor moeilijk
werk vinden. Andersom is het bekend dat sommige werkgevers sollicitatiebrieven met postcodes van
de Bijlmer opzij schoven (WRR, 2005: 94).
In de jaren tachtig probeerde men de problemen vooral op te lossen door volgens het oorspronkelijke
idee van het Bijlmerproject te blijven werken. De metro en het centrale winkelcentrum, sport- en
recreatievoorzieningen werden voltooid. Deze voorzieningen waren onderdeel van het oorspronkelijke plan voor de Bijlmer, maar waren vertraagd tot uitvoering gebracht. Daarnaast stak men veel
geld in toezichthouders, politie en onderhoud (Helleman en Wassenberg, 2003: 6).
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De gegevens zijn afkomstig van O+S (2000). De F-buurt wordt door O+S gezien als een onderdeel van Bijlmer-centrum.
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Vernieuwing
In 1992 – het jaar van de vliegtuigramp – namen gemeente, stadsdeel en woningcorporatie een herstructureringsplan aan waarin werd besloten om een vierde van de hoogbouw te slopen en te vervangen door laagbouw. De rest van de woningen zou worden verbeterd. In de plannen tot afbraak werd
gesteld dat het probleem van de Bijlmer voor een belangrijk deel bij het ontwerp lag (Aalbers, 2003:
82). Drie jaar later ging het eerste ﬂatgebouw tegen de grond, begon de herbouw van koop- en duurdere huurwoningen en werd het eerste ﬂatgebouw gerenoveerd. Veel geld werd ook uitgetrokken voor
het verlagen van de doorgaande wegen. Het aangezicht veranderde: de Bijlmer werd gewoner, met
meer laagbouwwoningen en met gelijkvloerse kruisingen.
Aanvankelijk was er veel verzet tegen de plannen. Surinaamse bewoners wilden niet dat de ‘witten’
over hun hoofden heen plannen maakten en hun inmiddels gevormde gemeenschappen uit elkaar
haalden. Ze zeiden het gevoel te hebben ‘gedeporteerd’ te worden naar andere plekken in de stad om
de wijk ‘witter’ te maken (De Haan en Keesom 2004, p.16). Ook de groep ‘Bijlmerbelievers’ gebruikte
harde woorden. Haar kernpunt was dat niet de architectuur of de bewoners schuld hadden aan de
problemen, maar het falende beheer. Uiteindelijk is er in de G-buurt, waar de herstructurering
begon, door de protesten veel hoogbouw blijven staan. Ook de ongelijkvloerse verkeersinfrastructuur
bleef gehandhaafd. Het deel van de G-buurt waar niets is afgebroken en slechts gerenoveerd is, heet
nu ‘Bijlmermuseum’.
Later kwam er meer steun voor de vernieuwing, mede omdat er een beter doorstroomsysteem werd
ontwikkeld. Daarbij kwamen bewoners in aanmerking voor een nieuwe woning in Zuidoost en voor
vergoeding van de verhuiskosten. In 2001 werd een enquête onder bewoners gehouden: 60% van de
bewoners wilde dat de ﬂats werden afgebroken, ook als het hun eigen woning betrof (Helleman en
Wassenberg, 2001). Deze opmerkelijke uitkomst heeft ertoe bijgedragen dat in 2002 in een ‘Laatste
plan van aanpak’ werd besloten 70% van de nog staande hoogbouw te slopen. De plannen voor de
F-buurt waren toen al grotendeels gemaakt. Daardoor is in deze buurt relatief veel ‘historische’ hoogbouw blijven staan, waardoor de wijk niet compleet nieuw oogt (De Haan en Keesom, 2004:83).
De F-buurt (De F staat net zoals in de andere buurten voor de eerste letter van de namen van ﬂatgebouwen: Florijn, Fleerde en Frissenstein) was ooit één van de beruchtste buurten van de Bijlmer.
Dit was een plek waar verslaafden voor veel overlast zorgden. In de statistieken maakte het onderdeel
uit van het beruchte postcodegebied Bijlmer-centrum. Bij de vernieuwing van de F-buurt werd de
publieke ruimte verdicht door de bouw van laagbouwwoningen tussen en tegen de ﬂats. De plinten
van de Florijnﬂat werden bovendien ‘dichtgebouwd’ met atelierwoningen. Daarmee verdwenen de
ondergrondse parkeergarages, opslagruimtes en de binnenstraat op de eerste verdieping. In deze
openbare ruimtes was voorheen de meeste criminaliteit.
Door een grotere dichtheid van woningen, gestapelde bouw, diversiteit in architectuur, en doordat er
een einde is gemaakt aan de sterke scheiding van functies, werd de F-buurt meer een ‘gewone’ compacte stadswijk (De Haan en Keesom, 2004: 61). Een opvallend ontwerp in de F-buurt is een ronde
gevel met ‘herenhuizen’ aan het water. In ﬁlms en teksten waarin de buurt en de Bijlmer worden
aangeprezen, laat men vaak deze woningen zien. Daarbij blijft soms niet onvermeld dat hier wethouders van het stadsdeel wonen.
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Gezocht: middenklassenbewoners
Met de herstructurering wilden de beleidsmakers ervoor zorgen dat de bevolking van de Bijlmer voor
een groter deel uit middenklasse-bewoners ging bestaan. De groep waar men zich steeds meer op
richtte was de allochtone middenklasse, oftewel: . ‘mensen die al in het stadsdeel wonen’ (wethouder
Els Verdonk in NUL 20, nr. 11 november 2003).
Het moest voor mensen die er in de Bijlmer economisch op vooruit gingen mogelijk worden om een
aantrekkelijke woning te vinden in de eigen buurt. De beleidsmakers wilden bovendien bewoners die
naar Almere waren vertrokken terug hebben (Helleman & Wassenberg, 2001). De allochtone middenklasse zou, door een kleinere sociale afstand, beter dan andere mensen uit de middenklasse, de
allochtone lagere klasse kunnen ‘meetrekken’. Het werven van de ‘gewenste’ doelgroep van doorstromers is in de F-buurt aardig gelukt: 73% van de eengezinswoningen en 55% van de appartementen is
verkocht aan mensen (veelal huurders) uit het stadsdeel zelf (De Haan & Keesom, 2004: 88). Het is
als verwacht vooral de allochtone middenklasse die zich hier heeft gevestigd (Aalbers, 2003: 79).
Voor het behoud van de opklimmende bevolking kan de Bijlmer de concurrentie met IJburg en
Almere aan (Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, 2005: 42). Tot nu toe lukt het echter niet goed om
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nieuwe (autochtone) bewoners van buiten het stadsdeel aan te trekken.10 Als grootste problemen
gelden het negatieve imago en het relatief hoge criminaliteitscijfer in de Bijlmer (NUL 20, nr. 11
november 2003). De criminaliteitscijfers dalen wel sterk, maar zijn nog steeds hoger dan op andere
plekken in de stad (Aalbers, 2003: 88).11 De problemen met verslaafden zijn ook niet verdwenen.
Woningcorporaties en het stadsdeel steken veel energie in beheersprojecten. Zij hebben ‘wijkhostessen’ ingezet om nieuwkomers in de wijk erop attent te maken wat de regels zijn over huisvuil. Zo
moet een einde komen aan de beroemde vallende vuilniszakken (Amsterdam Centraal, 19 maart
2005). Hoewel de ‘sociale pijler’ als belangrijke steunpilaar naast de fysieke herstructurering wordt
gepresenteerd is er weinig onderlinge coördinatie tussen de projecten. Over de sociale projecten zegt
bestuurder Verdonk: ‘De verantwoordelijkheid ligt bij allerlei partijen die slecht met elkaar samenwerken’. (NUL 20, nr. 11 november 2003).

Een nieuwe Bijlmer?
Met allerlei middelen proberen instanties het oude imago te veranderen. Een woonstichting heeft
bijvoorbeeld een promotieﬁlm gemaakt met in de hoofdrol tv-presentator Humberto Tan. In de 16
minuten durende ﬁlm wordt de Bijlmer aangeprezen als een wijk waarin ‘wonen, werken en ontspanning vloeiend in elkaar overgaan’ en is ‘verscheidenheid’ het toverwoord (‘Amsterdam Zuidoost, stad
van de wereld!’, pro-impact, 2003). Over het criminaliteitsprobleem wordt in de ﬁlm niet gesproken,
op een opmerking na dat er in de Bijlmer veel aandacht is voor veiligheid. De slagzinnen ‘Bijlmer =
Meer’ en ‘Ik geloof in de Bijlmer’ zijn vormen van wijkbranding die het nieuwe verhaal van de bewoners en gebruikers moeten uitdragen. Dat ook de bewoners initiatieven nemen, spreekt uit de Bijlmer
Experience: een rondleiding door bewoners door hun stadsdeel die in enkele jaren tijd al 10.000 deelnemers heeft getrokken.
Een van de belangrijkste kenmerken van de Bijlmer waarmee men hoopt bewoners te trekken is de
nabijheid van het ArenA-gebied. Daar bevinden zich behalve het Ajax-stadion, een grote bioscoop,
een concertpodium, diverse horecagelegenheden, bedrijven en kantoren. Ook het grote winkelcentrum en de industrie- en bedrijventerreinen in de omgeving zijn punten waarmee deelgemeente en
woningcorporaties bewoners willen aantrekken. De F-buurt wordt extra aangeprezen vanwege de
gunstige ligging ten opzichte van deze gebieden (Helleman en Wassenberg, 2003:11; Stadsdeel
Amsterdam Zuidoost, 2005:45).
Behalve ‘gewone’ mensen uit de middenklasse willen de bestuurders graag studenten en kunstenaars als bewoners. Naast studentenwoningen -Een hbo-opleiding huurt 27 woningen waar per
woning 4 tot 6 studenten in kunnen verblijven- zijn in de F-buurt ook atelierwoningen ontworpen.
Zowel van de overgebleven ﬂats als van de laagbouw is een deel sociale woningbouw. In de Bijlmer
wordt uiteindelijk de sociale woningbouw teruggebracht van 93% naar 55%. Dertig procent van de
afgebroken sociale woningbouw wordt teruggebouwd (NUL 20, nr. 11 november 2003).

10 Naast de ‘eigen’ bewoners ziet men ook graag de bewoners uit de rest van Amsterdam komen, dit geeft aan dat er een wens
bestaat dat ook autochtonen zich in de Bijlmer gaan vestigen.
11 Van 2000 straatroven per jaar in 1995, naar 600 per jaar in 2005 (De Volkskrant, 5 januari 2006).
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Er wonen, vergeleken met voor de herstructurering en vergeleken met de rest van Amsterdam, veel
jonge gezinnen in de Bijlmer. Het zijn vooral veel Surinaamse (eenouder)gezinnen. In de vernieuwde
gebieden wonen meer autochtone Nederlanders dan in de oude ﬂats. Er wonen minder mensen uit de
brede categorie niet-westerse landen (Suriname niet meegerekend) dan voorheen (O&S, 2002: 67).
De aandacht die het stadsdeel heeft voor het trekken van de middenklasse wekt soms kritiek bij
bewoners. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting toen een duurder café-restaurant werd gepland aan de
Gaasperplas. Op de lokale televisie was te zien dat bewoners protesteerden omdat het stadsdeel meer
aandacht heeft voor het trekken van rijke bewoners dan voor de armoede (AT5 Nieuws, augustus
2005).
De herstructurering van de Bijlmer is rond 2012 klaar. De totale kosten van de herstructurering worden geraamd op 1,6 miljard euro. Dat wordt voor het grootste gedeelte betaald door woningcorporaties en aanvullend door het stadsdeel Zuidoost, de gemeente Amsterdam, het ministerie van VROM
en de Europese Unie (Helleman en Wassenberg, 2003: 9). De investeringen in sociale projecten zijn,
afgezet tegen de fysieke pijler, bescheiden.

3.2 De Geuzenbaan in Geuzenveld, Amsterdam Nieuw West
Inleiding
Sinds enkele jaren stapelen de problemen zich op in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Concentraties van werklozen vormen zich doordat een relatief groot aantal kansarme jongeren met weinig perspectief de arbeidsgerechtigde leeftijd bereikt. De leefsituatie en de leefbaarheid worden door de
bewoners als ondermaats ervaren. Geuzenveld scoort vergeleken met andere Amsterdamse wijken
erg slecht op deze punten. Vooral tussen autochtone ouderen, die nog bewoner zijn van het eerste
uur, en allochtone jongeren is er veel wantrouwen. Veel autochtone bewoners willen weg uit de buurt
nu steeds meer niet-westerse allochtonen naar de randen van de stad trekken. Tegelijkertijd is een
grote vernieuwingsoperatie in gang gezet. Eén van de eerste opgeleverde projecten is de Geuzenbaan.

De Westelijke Tuinsteden
Geuzenveld is onderdeel van de Westelijke Tuinsteden. Deze grootschalige ‘uitleg’ van Amsterdam
brak in de jaren vijftig met de tot dan toe gevolgde concentrische uitbreiding van de stad. Door de
stedelijke expansie af te wisselen met grote parken, waterplassen en natuurgebieden, hielden de
stadsbewoners het groen binnen handbereik. Door de naoorlogse woningnood kwam het accent te
liggen op de snelle en grootschalige productie van veel gelijksoortige woningen. Smalend werd achteraf wel eens gesproken van ‘vakkenvul-stedenbouw’: een overvloed van gestapelde woningen achter
ongeïnspireerde gevels. Maar er zitten ook pareltjes tussen. Sommige projecten zijn recent van het
predikaat monumentaal voorzien en de Van Eesterenbuurt is uitgeroepen tot museum.
Wonen vormde de hoofdmoot van de Tuinsteden. Economische activiteiten werden verbannen naar
de randen van het gebied. In de jaren vijftig en zestig verrezen in totaal 55.000 woningen in gebieden
zoals Slotermeer, Geuzenveld, Overtoomse Veld, Slotervaart en Osdorp. Veel jonge gezinnen uit de
benauwde oude wijken weken uit naar de tuinsteden met hun licht, lucht en ruimte. Rond 1970 was
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het gebied af. De bevolking van geschoolde arbeiders scoorde duidelijk boven het gemiddelde
Amsterdamse opleidingsniveau en zelfs boven dat van de omliggende gemeenten (Aalbers e.a.,
2003).
Na verloop van tijd kwamen de Tuinsteden langzaam maar zeker in een nieuwe levensfase: kinderen
groeiden op en trokken op latere leeftijd weg uit het gebied omdat de portiekwoningen te gehorig
waren en geen eigen tuin hadden. De zittende bevolking vergrijsde. In de loop der jaren volgden nog
enkele uitbreidingen aan de randen zoals de Eendracht, Nieuw Sloten en de Aker. Hierdoor werd het
voor het centrumgebied nog moeilijker jonge welvarende gezinnen aan zich te binden. De nieuwe
instroom kwam voortaan vooral van arme etnische gezinnen. De oudere bewoners konden hier moeilijk aan wennen en weten veel problemen aan de instroom van etnische minderheden. In 1999
bestond de bevolking van Nieuw West nog voor 51% uit autochtonen. Vooral Marokkanen en Turken
maken nu ook deel uit van de populatie. Westerse immigranten wonen er daarentegen weinig.
Langzaam maar zeker zijn de wijken van de Tuinsteden gedaald op de woningmarkt. Niet zozeer
omdat bewoners de architectuur niet pruimden of omdat ze onveilige gevoelens opriep, zoals in de
Bijlmer. Het is vooral de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen die de wijk voor
autochtonen minder populair maakt. Zij laten de Tuinsteden steeds meer links liggen. Nieuw West
raakt in de beeldvorming synoniem aan armoede en criminaliteit, onder meer door een ‘harde kern’
van jonge criminelen van Marokkaanse afkomst die voor overlast zorgt. Dat Nieuw West het onderkomen bleek te zijn van moslimterrorist Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh) deed het
broze imago weinig goed. Ook de door de politie geuite vrees voor ‘Franse toestanden’12 bevestigt het
zorgelijke beeld. De negatieve beeldvorming heeft ook zijn weerslag op hoe bewoners zich ‘thuis’
voelen en op hoe tevreden ze zijn met hun woonomgeving.

Nieuwe plannen
De plannen voor stedelijke vernieuwing die vanaf de jaren negentig het licht hebben gezien – waarbij
voorstellen en organisaties worden getooid met namen als Parkstad, Far West en Koers Nieuw West –
breken deels met het concept van de Tuinsteden. De stedelijke structuur moet compacter worden,
groenstroken moeten soms wijken voor herbouw. De opwaardering van parken en natuurgebieden
moeten het verlies aan groen compenseren. In totaal wordt in de vernieuwingsoperatie zestig procent
van alle 54.000 woningen onder handen genomen. Bijna 15.000 woningen gaan tegen de vlakte en
worden vervangen door nieuwbouw. Bijna 9.000 woningen worden samengevoegd tot koopwoningen. Het aandeel koop zal na de ingrepen zijn gestegen tot 50%. De belangrijkste doelgroep van de
vernieuwing zijn doorstromers (70% van de kopers zijn tot dusver ‘eigen’ bewoners). Daarbinnen is
de groep van etnische stijgers van Marokkanen en Turken het grootst. Op voorwaarde dat de vernieuwing ervoor zorgt dat de wijken waarin ze zijn opgegroeid enigszins gemengd worden, een verbeterde
status en reputatie en goede voorzieningen krijgen, zijn deze groepen bereid om voor Nieuw West te
kiezen in plaats van buitenwijken in de regio. Voor het bouwprogramma betekent dit dat niet alleen
stedelijk wordt gebouwd (appartementen), maar ook suburbaan (grondgebonden woningen).

12 Naar aanleiding van een dodelijk incident op een politiebureau werden er in oktober 2007 een aantal nachten lang auto’s in
brand gestoken.
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Er is enige angst dat een opknapbeurt van de wijken plaatsvindt, zonder dat de sociale problemen
(zoals hoge werkloosheid, een gemiddeld laag opleidingsniveau, lage scores voor betrokkenheid en
inter-etnisch contact) worden aangepakt. Op bijna alle sociale en economische indicatoren scoort
Amsterdam West beduidend slechter dan het Amsterdamse gemiddelde. Een derde van de bewoners
leeft onder de armoedegrens en ongeveer een gelijk aandeel van de huishoudens staat als multiproblematisch te boek. Het gros van de vierjarige kinderen komt naar school zonder een woord
Nederlands te spreken. Er is sprake van veel schooluitval. ‘Een deel van de Marokkanen en Turken is
slecht in de samenleving geïntegreerd en boekt nauwelijks vooruitgang op sociaal-economisch
gebied. Hun kinderen leveren slechte schoolprestaties en komen op straat in aanraking met de politie. Alle partijen beseffen dat de sociale en economische pijler van de vernieuwing minstens zo
belangrijk is als het stenen stapelen’ (Nul20, mei 2003).
Er is veel werkgelegenheid in de nabije omgeving van Nieuw West (haven van Amsterdam, Schiphol
en de Amsterdamse binnenstad), maar werkgevers hebben weinig oog voor de laaggeschoolde
allochtone en autochtone jongeren uit dit gebied en de jongeren ontbreekt het vaak aan de goede
startkwaliﬁcaties en vaardigheden. Veel van de aandacht zal zich in de toekomst richten op het verbeteren van de doorstroming van VMBO naar MBO en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De aansluiting tussen fysiek en sociaal is al eerder in gang gezet. Een bekend
project in de sociale pijler zijn de afgelegde huisbezoeken in Overtoomse Veld bij uitgeplaatste sociale huurders. Dit project ‘achter de voordeur’ is te betitelen als assertief sociaal beleid. Het gaat om
‘aankloppen, luisteren, verwijzen en activeren’(Metaal, Delnoij & Duyvendak, 2005). Daarnaast is
een van de eerste moeder-kindcentra te vinden in Nieuw West. Dit centrum voorziet vooral in de
behoefte van allochtone gezinnen. Autochtone ouders brengen daarentegen hun kinderen vooral
naar voorzieningen buiten de buurt. Veel witte kinderen worden nog steeds naar scholen buiten het
stadsdeel gebracht (Meeske, 2006).
Als rolmodellen worden voor allochtone jongeren vooral gekeken naar voorbeelden uit de eigen
kring. Letterlijk wordt bij een gesprek tussen bestuurders het voorbeeld gegeven van een Turkse leerling die hoog scoort op zijn Cito-toets, maar die laagopgeleide ouders heeft aan wie hij zich nauwelijks kan optrekken. Voor hem zou het goed zijn in contact te komen met bijvoorbeeld een succesvolle
allochtone ondernemer (Kei-centrum, 2007).

De Geuzenbaan in Geuzenveld
Ook Geuzenveld wordt overheerst door een herkenbaar patroon van middelhoge portiek-etage ﬂats.
Toch kent de wijk de nodige verschillen tussen buurten. In een deel van de wijk wonen nog veel
oudere autochtonen naast allochtone gezinnen. In andere buurten (buurt 8 en 9) is de pioniersgeneratie verdwenen en is de concentratie van werklozen, armen en allochtonen het hoogst. Hier staan
ook de meeste sociale huurwoningen. Buurt 10 (De Eendracht) is een welvarende enclave: een typische middenklassebuurt met laagbouwkoopwoningen, waar de mensen weinig geneigd zijn om te
verhuizen. Ongeveer een kwart van de populatie van Geuzenveld bestaat uit minimahuishoudens.
Het gemiddelde besteedbare inkomen ligt 15% onder het Amsterdamse gemiddelde en is de afgelopen jaren sterk gedaald.
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In de centrumbuurten van Geuzenveld zijn de scores voor leefbaarheid en voor de leefsituatie de
laatste jaren sterk teruggelopen. ‘Tot het niveau van de Bijlmer’ zoals de stadsdeelvoorzitter bezorgd
vaststelde. De woningcorporaties zijn er actief met stedelijke vernieuwing en mede daardoor zijn er
veel verhuizingen. Tussen twee ‘slechte’ buurten werkt men sinds 2000 aan De Geuzenbaan, een
project met een overwicht aan koopwoningen. Het is een inbreidingslocatie op een voormalig niet
bebouwd dijklichaam. Na de voltooiing van De Geuzenbaan zijn ook enkele omliggende straten
vernieuwd.
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Het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer streeft ernaar het aandeel sociale huur tussen 1998 en 2015
terug te schroeven van tachtig tot vijftig procent. De motivatie ligt vooral in het wijzigen van het
imago van het gebied. De vernieuwing en de nieuwe bewoners moeten het gebied als woonomgeving
weer leefbaarder en populairder maken. Veel implicieter wordt daarnaast verwacht dat de huidige
bewoners proﬁjt kunnen hebben van de nieuwe bewoners. Hoewel men aanvankelijk geen uitgesproken beeld had van de gewenste nieuwe bewoners, zet men inmiddels sterk in op doorstromers uit het
eigen gebied. De voormalige stadsdeelvoorzitter schat ‘dat de helft van de kopers uit de allochtone
middenklasse afkomstig is. Als er een sociale liftfunctie plaatsvindt, of iets van uitstraling naar kansarmen, dan moet dat bij hen worden gezocht. Zij zijn de voorbeelden voor de jeugd’ (Metaal, Delnoij
& Duyvendak, 2006).
De Geuzenbaan is als gezegd een van de eerste gerealiseerde projecten. Op 1 januari 2005 – het laatste meetmoment voor ons onderzoek – telde deze inbreidingslocatie 800 bewoners, verdeeld over
52% koop, 34% vrije sector en 13% sociale huurwoningen. De middenklassebewoners zijn vooral
afkomstig uit Amsterdam, hoofdzakelijk uit het eigen stadsdeel. Gezinnen met jonge kinderen en
jonge stellen vormen de hoofdmoot. Van elke tien bewoners van De Geuzenbaan zijn er vier autochtoon. Turken, Marokkanen en Surinamers maken elk ongeveer 15% uit van de bevolking (O+S, 2005).
In de omliggende ‘oudbouw’-complexen – veelal ﬂats gebouwd in de jaren vijftig en gekenmerkt door
woningen met een gering oppervlak en een laag prijspeil – ligt met name het aandeel Marokkanen
(22%) hoger en zijn er juist minder Nederlanders (33%) en Surinamers (9%). Er wonen relatief veel
ouderen en werklozen die beide ook een relatief groot sociaal isolement melden.
De veranderingen zijn in Geuzenveld volop gaande, maar weerspiegelen zich nog nauwelijks in een
stijgende waardering. Geuzenveld-Slotermeer scoort met Bos en Lommer en Slotervaart op dit
moment het laagst van alle Amsterdamse stadsdelen als het gaat om leefbaarheid. De bewoners zijn
het minst tevreden over hun buurt, klagen over een verloederd straatbeeld en vinden de sociale cohesie laag (O+S, De Staat van de Stad Amsterdam IV, 2007). Geuzenveld-Slotermeer was in 2005 het
stadsdeel met de hoogste werkloosheid. In 2007 is het werkloosheidcijfer er relatief sterk gedaald, al
ligt het nog altijd fors boven het Amsterdamse gemiddelde. De hekkensluiter is nu Zuidoost. Ook op
het vlak van welzijn, uitgedrukt in de leefsituatie-index, scoort Geuzenveld-Slotermeer slecht. Alleen
in Amsterdam-Noord is de leefsituatie ongunstiger.

3.3 De proef op de som
Is het middenklasse-effect in de Bijlmer en in Geuzenveld per middengroep tastbaar te maken? En
hoe goed is het te traceren? Het onderzoeken van voorbeeldwerking noodzaakt immers tot het stellen
van lastige (soms impertinente) vragen, met een grote kans op afhoudende antwoorden. Bovendien
speelt de kwestie dat voor statistische analyses kleine aantallen ons parten kunnen spelen. Contacten over en weer zijn op buurtniveau zoals bekend niet erg massaal. Bij statusverschillen neemt de
kans daarop nog verder af (Pettigrew, 1998). We hebben de proef op de som genomen en gekeken of
op basis van survey-analyse signiﬁcante uitspraken zijn te doen over de twee gebieden.
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Allereerst is aan alle huishoudens van de Geuzenbaan (440 adressen op de peildatum van 1 juni
2005) een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Hierop reageerden 143 personen; een responspercentage van 32,5%. De responsgroep is gecontroleerd op representativiteit. In de F-buurt is een vragenlijst voorgelegd aan 420 huishoudens (peildatum 1 februari 2006), zowel in het Nederlands als in het
Engels. De oude hoogbouw van Florijn met uitsluitend sociale huur is niet benaderd. Uiteindelijk
reageerden 120 personen; een responspercentage van iets minder dan 30%. De representativiteit van
dit survey is lastig te controleren omdat vergelijkbare gegevens op dit schaalniveau ontbreken. Wel
weten we uit andere bron dat in de nieuwbouwwoningen relatief veel doorstromers uit de Bijlmer zijn
gehuisvest. In de sample keert dit beeld minder dan verwacht terug.

De analyse van de gegevens 13
Via de vragenlijst is gezocht naar de intergroep-contacten van de middenklasse in de buurt en naar
hun steun en stimulansen voor andere minder sterk staande buurtbewoners. Er wordt vooral ingezoomd op oppervlakkige (lichte en dunne) contactvorming, wetende dat hechte netwerkvorming
onwaarschijnlijk is.
Voor het analyseren van het aanbod van de middenklasse is gebruik gemaakt van de sociaal kapitaalbenadering. Portes (1998) bouwt op de operationalisering van dit begrip door. Hij bestudeert sociaal
kapitaal allereerst op de sociale relatie die zorgt voor toegang tot de hulpbronnen. Vervolgens beziet
hij de relatie op de hoeveelheid en kwaliteit van hulpbronnen. Wat wordt door de anderen aangeboden, en in welke omvang? Is er bijvoorbeeld vooral sprake van ﬁnanciële steun (economisch kapitaal)
of bestaat het bod vooral uit het overdragen van kennis, gedrag en attitudes (cultureel kapitaal).
Deze relaties kunnen zowel worden bekeken binnen groepen als tussen groepen.
Bij dit onderzoek kijken we vooral naar de relaties tussen leden van verschillende groepen c.q. klassen. Deze relatie wordt verkend vanuit het perspectief van de sterke groep op de zwakke. We onderscheiden drie niveaus, de drie T’s: tolerantie, toegang en toerusten.

Tolerantie
Tolerantie ten opzichte van groepen buiten de eigen kring wordt hier gebruikt als maatstaf voor
acceptatie van andere ‘lagere’ statusgroepen in de buurt. Tolerantie is typisch asymmetrisch. Het
duidt op de gedogende houding van mensen die sociaal sterk staan ten opzichte van anderen die
minder sterk staan. Het is een indicatie voor acceptatie en sociale betrokkenheid bij minderbedeelden. Zoals Pettigrew (1998) al stelt, kan dit een gunstige voorwaarde zijn voor contact.
Om de acceptatie van lagere inkomensgroepen te traceren is naar vier items gevraagd. Allereerst het
gevoel van betrokkenheid met de oudbouwbewoners (tol1). Aanvullend is gevraagd in hoeverre men
zich verbonden voelt met lagere inkomensgroepen (tol2). Ook is gevraagd of men als ouder er
bezwaar tegen heeft als de eigen kinderen zouden spelen met die van de oudbouw (tol3). Tot slot is
gevraagd of men zich thuis voelt bij de mensen in de buurt (tol4).

13 De analyse is verricht met behulp van Maartje Delnoij, Anne Valkering en Peter van der Graaf.
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Toegang
Door het onderhouden van contacten kan men toegang verlenen tot sociale hulpbronnen. Deze communicatie over en weer biedt in potentie mogelijkheden voor concrete hulp: variërend van ﬁnanciële
ondersteuning, het geven van een positieve referentie tot het doen van een goed woordje. Wie toegang krijgt tot het sociale netwerk van een geslaagde buur vergroot zijn mogelijkheden om sociaal te
stijgen. Maar welke middengroepen hebben contact met achterblijvers?
Wanneer men minimaal 1 keer in het afgelopen half jaar een praatje met iemand heeft gemaakt uit
de oudbouw (al dan niet van naam bekend), is dit aangemerkt als toegang bieden (potentieel sociaal
kapitaal). Men kan dan als hulpbron optreden op een later moment. In de F-buurt is ook nagegaan of
er sprake is van een toe- of afname van dit soort contacten. Is men meer in contact gekomen met
lager opgeleiden, lagere inkomensgroepen, mensen zonder werk?

Toerusten
Vervolgens is nagegaan in hoeverre sommige middengroepen over dezelfde periode van een half jaar
daadwerkelijk bepaalde informatie over banen of tips over gedragscodes en vaardigheden op de
werkvloer hebben gegeven, of een goed woordje voor iemand hebben gedaan, of zelfs ﬁnanciële
steun hebben verleend; wie hebben zich concreet ingezet waardoor achterblijvers feitelijk toegerust
raken om hogerop te komen? (gemobiliseerd sociaal kapitaal).

De werkwijze
In de analyse volgen we de middengroepen van gemengde wijken op hun ‘aanbod’ van tolerantie,
toegang en toerusting.14 De vragenlijsten van de twee wijken verschilden enigszins en daarom zijn de
variabelen iets anders opgebouwd. Voor de differentiëring naar middengroepen is standaard gelet op
de sociale positie. Sociale positie is uiteengelegd in de drie sociaal-economische middengroepen die
in dit hoofdstuk zijn beschreven: de creatieve klasse, de sociale professionals en de economische
middenklasse. De groepen zijn ingedeeld op basis van opleidingsniveau- en richting en de mate van
keuzevrijheid om zelf de werktijd in te richten. Als ondergrens is een (netto) inkomen van 1000 euro
per maand gehanteerd. Etniciteit, opleidingsniveau, leeftijd, woonduur in de buurt en gezinssamenstelling zijn andere achtergrondkenmerken die in ogenschouw zijn genomen.

De resultaten15
De Geuzenbaan, die wordt gedomineerd door de economische middenklasse scoort telkens het minst
goed op de T-schaal. De scores in Geuzenveld zijn ook consequent iets lager dan in de F-buurt. Dit
hangt mogelijk samen met een zeer geringe betrokkenheid met andere bewoners. Met name de economische middenklasse is weinig buurtgericht. Een langere woonduur en een gedeeld etnische achtergrond zorgen nog voor een kleine opleving, maar de aantallen zijn erg klein. Hier schemert een
klein beetje de binnenroute er door heen.

14 Correlaties tussen de afhankelijke variabelen zijn soms te verwachten, zo kan contact leiden tot meer tolerantie (zie de
contacthypothese van Allport, 1954). Alle schalen blijken echter afzonderlijk bestaansrecht te hebben. Met andere woorden:
alle correlaties zijn laag genoeg.
15 In dit hoofdstuk hebben we de resultaten samengevat op hoofdlijnen. Een uitgebreider verslag vindt u in bijlage I
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In de Bijlmer zijn de scores iets hoger. Dat komt verrassend vooral voor rekening van de creatieve
klasse, die bij toerusting er boven uitsteekt. Dat zij het best scoren als het gaat om het toerusten van
achterblijvers door concreet iets te doen via tips, hulp bij sollicitaties en dergelijke, mag verrassend
heten. De ruimdenkendheid en nieuwsgierigheid die aan creatieven wordt toegeschreven, lijkt te
worden bevestigd. Kortom, de Bijlmer lijkt te passen in het verhaal van de buitenroute. De grote
groep Surinamers en Antillianen in dit survey springt er veel minder uit. Een mogelijke verklaring is
dat ze deel uitmaken van de jonge economische middenklasse. Deze groep is voor achterblijvers
weinig tolerant, toegankelijk en toerustend; ze zijn vooral heel druk met hun eigen toekomst. Een
voorbehoud is wel op zijn plaats. Het gevaar van vertekening bestaat door de kleine aantallen en het
gering aantal doorstromers in de sample.
Sociale professionals (in hoofdzaak werknemers in de zorg, het onderwijs en bij de politie) lijken op
basis van de twee wijkanalyses een onopvallende middenpositie in te nemen. Deze relatief bescheiden score voor helpende beroepen in de wijksurveys is mogelijk te verklaren uit de behoefte aan een
scheiding tussen werk en wonen.
Binnen de groep professionals zijn idealiter nadere onderverdelingen te maken. In de enquêtes in de
F-buurt en in Geuzenveld was een uitsplitsing van deze groepen nog niet mogelijk, zelfs het aantal
onderwijzers was te klein voor een afzonderlijke analyse. Als een soort controle op de wijksurveys is
een doelgroepanalyse toegevoegd. Dit vervolgonderzoek onder vooral jonge onderwijzers die via
voorrangsbeleid een Amsterdamse sociale huurwoning hebben verworven, laat relatief veel bereidwilligheid zien. De scores op tolerantie, toegang en met name toerusting zijn aanzienlijk hoger dan het
middenklassengemiddelde. Deze toeschietelijkheid komt vooral op naam van leraren op zwarte
scholen. Bovendien ‘helpt’ het als de ouders ook in het onderwijs hebben gezeten. In de volgende
paragraaf komen de belangrijkste bevinden aan bod.

3.4 Middenklassers in de sociale woningvoorraad: onderwijzers
De werkwijze
Voor een nadere analyse van hun mogelijke gangmakersrol zijn 500 onderwijzers aangeschreven16
die sinds 2001 zijn verhuisd in het kader van de voorrangsregeling sociale huurwoningen voor Maatschappelijk Noodzakelijke Beroepsgroepen17 van de gemeente Amsterdam. Onderwijzers vormen de

16 Door het al enige jaren bestaan van de voorrangsregeling is er een voldoende grote onderzoeksgroep ontstaan. Wij danken
de betrokken instanties van verhuurders en onderwijsbonden die voor dit onderzoek hun toestemming hebben gegeven en
mee hebben gewerkt bij het benaderen van de onderwijzers.
17 De groep sociale professionals is in Amsterdam niet zo veelbesproken. Met enige tussenpozen duiken ze op als gewenste
middengroep in de stad (zie o.a. Van der Lans & Vuijsje, 2002). Een belangrijke motivatie is dat deze beroepsgroepen onmisbaar zijn voor het functioneren van de stad. De regeling Maatschappelijk Noodzakelijke Beroepsgroepen geeft daaraan
uitdrukking. De regeling is in het leven geroepen om het vullen van vacatures in het onderwijs, de zorg en bij de politie te
vergemakkelijken. Vooral starters, afkomstig van opleidingen binnen en buiten de stad, maken gebruik van deze regeling,
waarmee jaarlijks 250 sociale professionals met voorrang aan een woning kunnen worden geholpen. Onderwijzers vormen
de grootste groep binnen de regeling. Wie door de koepelinstanties wordt voorgedragen mag twee stadsdelen uitsluiten,
verdere selectiviteit/ keuzevrijheid is niet mogelijk.
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grootste groep en zijn daardoor gemakkelijker te onderzoeken dan bijvoorbeeld verpleegkundigen en
politieagenten.18 Van die 500 onderwijzers hebben 164 personen de enquête ingevuld. Dat is een
responspercentage van 33%. De meeste respondenten wonen binnen de ring in Amsterdam. Alle
respondenten wonen korter dan vijf jaar in hun woning.

De resultaten19
Zonder dat er sprake is van een zeer hoge tolerantie, blijken de scores voor contact (zes op de tien) en
ondersteuning (vier op de tien) van sociaal zwakke bewoners relatief zeer hoog te liggen bij onderwijzers. De correlaties zijn het sterkst als men woonachtig is in arme wijken, lesgeeft op zwarte scholen
en een sociaal-democratisch wereldbeeld heeft meegekregen van huis uit. Juist dan lijkt sprake van
een grote normatieve betrokkenheid.
De reacties van deelnemende respondenten levert een aantal illustraties op van die normatieve
betrokkenheid. De reacties van deelnemende respondenten leveren een aantal illustraties op van die
normatieve betrokkenheid. Er is een duidelijke urge om in het werk het ‘verschil te maken’, om professioneel te helpen. Ze willen iets overdragen aan de kinderen en voelen zich een rolmodel voor de
ouders. In de buurt werkt deze modus deels door (al voelt men schroom om zich daar als rolmodel te
beschouwen). De leraren zeggen mensen aan te spreken op hun gedrag in de buurt. Zeker bij
bekende leerlingen schieten ze al snel in de corrigerende onderwijzersmodus. Ook onbekenden worden soms aangesproken. Juist omdat ze dit vanuit hun werk ook gewend zijn.
De voorrangsregeling wordt door de onderwijzers overigens ervaren als een vorm van compensatie en
tegemoetkoming voor de lage status. De keuze voor de woonplek is soms wel en soms niet ingegeven
door de locatie van de school. Enige fysieke afstand tussen wonen en werk wordt nodig gevonden, al
sluimert soms ook het ideaalbeeld van de dorpse onderwijzer die tussen iedereen in woont. Alleenstaanden in ‘slechte buurten’ vinden hun buurt voor nu prima, maar zien het niet als een goed pedagogisch klimaat voor jonge kinderen. Als de onderwijzers weer willen verhuizen of uit een te kleine
woning groeien, hebben ze niet opnieuw voorrang. Dat wordt betreurd.
De huidige regeling in Amsterdam om politieagenten, zorgpersoneel en onderwijzers voorrang te
bieden op de sociale woningmarkt heeft als gunstige spin off dus een iets grotere middenklassenhulp voor achterblijvers. Met een focus op onderwijzers kan dit voorrangsbeleid voor zogeheten
maatschappelijk noodzakelijke beroepsgroepen ook gelden als een wervingsregeling voor ‘maatschappelijk noodzakelijke buren’.

3.5 Het middenklasse-effect in achterstandswijken langs de meetlat
‘De effecten zijn niet verheffend, wel kalmerend’. Zo luidde een eerdere conclusie van ons over de
opbrengst van stedelijke vernieuwing (Kleinhans et al., 2000). Op basis van voortschrijdend inzicht
lijkt het passender om te stellen dat het niet gaat om het een of het ander, maar dat beide effecten

18 Bovendien worden privégegevens van politiemedewerkers tegenwoordig ook niet meer voor onderzoek vrijgegeven.
19 In dit hoofdstuk hebben we de resultaten samengevat. De uitgebreide beschrijving van de resultaten vindt u in de bijlage op
bladzijde 139.
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mogelijk optreden. Zij het dat het verhefﬁngseffect zeer licht is. Er dienen zich niet opeens allerlei
gouden tips aan. In de regel blijft het vooral bij indirecte middenklasse-effecten. In enkele gevallen
worden buren ook bijgestaan met raad en daad.
De meest expliciete vingerwijzingen komen van onderwijzers uit de regeling Maatschappelijk Noodzakelijke Beroepsgroepen. Zij hebben als overdragers twee dingen voor op andere middengroepen.
Ten eerste wonen ze in sociale huur te midden van lagere inkomensgroepen. Dat verhoogt de contactkans. Ten tweede blijkt de onderwijzersmodus vaak nog aan te staan als men in de eigen woonomgeving is. Deze groep sociale professionals biedt nog het meeste uitzicht op een middenklasseeffect. Door uitbreiding van de voorrangsregeling kan hier beter op worden ingespeeld. Ook de creatieve klasse maakt enigszins waar wat over haar wordt gesteld, namelijk haar openheid voor afwijkende groepen. In de Bijlmer springen zij er uit als het gaat om toegang en toerusting. Andere middengroepen vertonen minder sterke tekenen van tolerantie, toegang en toerusting naar achterblijvers. Met name de economische middenklasse scoort laag. Hoewel zij voor de stad een belangrijke
afzetmarkt vormen, zijn zij dus niet altijd ‘nuttige’ buren.
De directe bijdrage van maatschappelijk geslaagde buren aan de sociale stijging van arme buurtbewoners is als gezegd in de regel niet erg groot. Er is deels sprake van vermijding (distinctie), deels
heeft men sterk verschillende ritmes en patronen, met als gevolg een geringe ontmoetingskans.
Lichte en vluchtige contacten zijn dus nog het meest waarschijnlijk. Dat alles versterkt de kruiwagenpotentie niet. Het onderzoek laat dat ook zien. Maar ‘sterke’ buren zijn niet betekenisloos. Indirect
beletten ze bijvoorbeeld dat arme buurtbewoners bij het zoeken van werk worden aangekeken op hun
wijk. Zolang er sprake is van geringe verdringing kan er voor lagere inkomensgroepen sprake zijn van
baten, zoals betere woningen, een vriendelijker buurt met een beter imago, betere voorzieningen.
Stedelijke vernieuwing als een vorm van overheidsgestuurde gentriﬁcation kan een proces van zelfwaardering op gang brengen en een antwoord zijn op een cultuur van berusting. Dat is dus vooral
een indirect effect van de aanwezigheid van de middenklasse.
In directe zin is het aantal middenklasse-helpers gering, maar niet verwaarloosbaar. De VROM-raad
redeneert dat nabije groepen in zulke gevallen de belangrijkste directe hulpbronnen zijn waar een
beroep op kan worden gedaan. Uit onze gegevens blijkt echter dat dit minder vanzelfsprekend is dan
gedacht. Juist groepen die verder af staan, die gearriveerder zijn, blijken van belang om mensen te
stimuleren. Niet de binnenroute, maar de buitenroute biedt nog het meeste perspectief op nuttig
burencontact.
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Deel II:
Contactleggingskunde
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4. De sociale professional
als bediener van de sociale lift
In de inleiding constateerden we dat bestuurders, beleidsmakers en wetenschappers geneigd zijn om
voor de bestrijding van processen van concentratie en segregatie terug te grijpen op de zogenoemde
‘sterk helpt zwak’-hypothese, waarbij de hoop gevestigd is op de investeringsbereidheid van de middenklasse. Het eerste deel van dit onderzoek behandelde de vraag in hoeverre het middenklasseeffect kan worden geoptimaliseerd door een differentiatie aan te brengen binnen de middenklasse. In
dit deel van het onderzoek verkennen we de rol van sociale professionals als contactleggers tussen
middengroepen en leden van achterstandsgroepen. Daarbij richten we onze blik op een drietal terreinen: het buurtwerk (hoofdstuk 5), gemengde basisscholen (hoofdstuk 6) en één-op-éénsituaties,
zoals mentoraatsprojecten (hoofdstuk 7). Vervolgens maken we in hoofdstuk 8 de balans op. Alvorens we in hoofdstuk 5 ingaan op de contactleggingskunde van sociale professionals werkzaam in de
buurt, werken we in dit hoofdstuk eerst de positie van sociale professionals uit als bedieners van de
sociale lift en brengen we de gehanteerde onderzoeksmethoden in beeld.
In de studie De verzorgingsstaat heroverwogen wijst de WRR (2006) op het bestaan van diverse ‘verbindings- en verhefﬁngstekorten’ in de samenleving, onder meer op het terrein van wonen, in het
onderwijs en in de sport. Vooral in steden is de segregatie in het onderwijs zichtbaar in de vorm van
witte en zwarte scholen. Ook in het amateurvoetbal in de Randstad tekent zich een witte vlucht af,
want de autochtone middenklasse brengt zijn kinderen massaal naar tennisbanen en hockeyvelden.
Als reactie hierop ontstaan initiatieven om via sport en spel interetnische contacten te stimuleren,
zoals de Haagse hockeyclub HDM die een allochtone voetbalclub helpt met organisatorische adviezen en sportlessen geeft aan kinderen in achterstandswijken.

Verhefﬁng door verbinding
De oplossing voor deze verbindings- en verhefﬁngstekorten wordt veelal gezocht in het leggen van
dwarsverbanden tussen groepen burgers die ver van elkaar af staan. Zo kan de overheid volgens de
wrr (2006: 224) ‘de sociale overeenstemming het best vergroten door onderlinge contacten tussen de
leden van verschillende maatschappelijke groepen te stimuleren’. De Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (2005) pleit in haar advies Niet langer met de ruggen naar elkaar eveneens voor het
faciliteren van duurzame sociale contacten tussen burgers. In het kielzog van dit advies lanceerde
toenmalig minister Verdonk van Integratiebeleid in het najaar van 2006 de stimuleringsregeling
‘Ruimte voor contact’, waarmee forse bedragen beschikbaar kwamen voor concrete projecten die zijn
gericht op het stimuleren van duurzame interetnische ontmoetingen tussen burgers. Verbinden
wordt daarbij beschouwd als de sleutel tot verhefﬁng. Wie sociaal-cultureel goed is geïntegreerd,
heeft minder kans om sociaaleconomisch buiten de boot te vallen (Van der Laan Bouma-Doff, 2005).
Als de hulpbronnen van mensen geïsoleerd of mager zijn, vinden ze moeilijk de weg omhoog op de
maatschappelijke ladder. Maar wie toegang krijgt tot het sociale netwerk van een geslaagde goed
ingeburgerde buur, kan daarmee zijn sociaal kapitaal vergroten: het geheel van hulpbronnen – contacten, informatie, steun, geld – dat individuen weten te destilleren uit de sociale verbanden waarvan
zij deel uitmaken (Portes, 1995). Het netwerk van een geslaagde buur kan dus een bron van concrete
steun en informatie vormen, die openingen biedt om te stijgen op de maatschappelijke ladder.
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Het effect daarvan is meestal niet direct zichtbaar. Tussen overbruggend sociaal contact en opwaartse
mobiliteit – het starten met een opleiding, het vinden van een (betere) baan – ligt een aantal tussenstappen, zoals de persoonlijke ontwikkeling of aspiraties om de eigen sociaaleconomische status te
verbeteren. Hoewel mensen naar objectieve maatstaven soms ‘immobiel’ lijken, hoeft dit niet overeen te komen met de eigen ervaring (Van den Berg, 2007). Maar een meetbaar effect treedt soms pas
op bij de volgende generatie. In de interactie met hun omgeving kunnen mensen echter nieuwe hulpbronnen aanboren, waarmee ze hun sociaal en cultureel kapitaal upgraden. Omdat ze door
gemengde contacten nieuwe ambities aan de dag leggen om een opleiding of cursus te gaan volgen,
omdat ze tips krijgen waar een baan te vinden is, omdat ze de Nederlandse taal beter leren spreken
en schrijven of omdat ze leren ze welke houding en sociale vaardigheden van pas komen in een baan.
Daardoor vergroten ze hun cultureel kapitaal, dat in dit verband niet alleen betrekking heeft op het
genoten onderwijs, maar ook op het verwerven van ‘stille codes’: de omgangsvormen, gedragsregels
en conversaties die van belang zijn om verder te komen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Dit
antropologische cultuurbegrip sluit aan bij de vorm van inlijving die in het Frans culture, in het Duits
Bildung en in het Engels cultivation heet en die veel tijd kost (Bourdieu, 1989). De zware varianten
van vorming die uitgaan van een soort onderdompeling in de dominante cultuur, zullen we in dit
bestek niet verkennen, maar we zullen wel nagaan welke door professionals begeleidde settings
leerzame en verheffende ervaringen bieden.
Overbruggend sociaal contact komt in de woonomgeving niet vanzelf tot stand. Het in de voorgaande
hoofdstukken beschreven deelonderzoek van Veldboer bracht aan het licht dat de middenklasse in
gemengde wijken slechts in beperkte mate geneigd is om achterblijvers in de buurt de helpende
hand toe te steken. En over de effecten van allerlei buurtgerichte projecten en initiatieven die van
interetnisch of overbruggend contact tussen burgers moeten bevorderen, is volgens het SCP maar
weinig bekend (Gijsberts & Dagevos, 2007). Niet alleen vanwege het ontbreken van adequaat evaluatieonderzoek, maar ook omdat maar weinig interventies expliciteren wat hun doelstelling en doelgroep zijn en welke resultaten worden beoogd. Wel ziet het SCP aangrijpingspunten om interetnisch
contact te bevorderen. Naast het organiseren van activiteiten die speciﬁek gericht zijn op interculturele ontmoeting, zien de auteurs – in navolging van de RMO (2005) – vooral kansen in de ontwikkeling van een ‘infrastructuur van verbinden’: multifunctionele en levensloopbestendige ontmoetingsruimten waar mensen elkaar ‘vanzelfsprekend’ kunnen ontmoeten omdat ze gedeelde belangen (de
leefbaarheid van de straat) of interesses (bijvoorbeeld sport of muziek) hebben. Volgens het SCP
(Gijsberts & Dagevos, 2007: 27) kan in dergelijke contexten overbruggend contact ‘met enige duwtjes
in de rug’ tot stand komen. Sociale professionals, zoals opbouwwerkers, jongerenwerkers en leerkrachten kunnen die duwtjes in de rug geven. Maar slagen ze daar in de praktijk ook in?

Onderzoeksvragen
In dit deelonderzoek staat dan ook de vraag centraal in hoeverre sociale professionals die in
gemengde wijken werkzaam zijn, bijdragen aan de sociale liftfunctie van de stad, door als intermediair op te treden tussen nieuwe middengroepen en gevestigde achterstandsgroepen. In hoofdstuk 1
presenteerden we de twee onderzoeksvragen voor dit deelonderzoek:
• In hoeverre leveren sociale professionals een bijdrage aan het ontstaan van overbruggend contact
tussen verschillende klassen?
• Welke strategieën hanteren sociale professionals in het stimuleren van overbruggend contact?
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In de uitwerking van deze onderzoeksvragen sluiten we aan bij het model van de drie T’s: tolerantie,
toegang en toerusten (zie hoofdstuk 3). Omdat het voorliggende deelonderzoek gericht is op initiatieven die overbruggend contact tot stand (pogen te) brengen, speelt het niveau tolerantie een minder nadrukkelijke rol. Het accent ligt op het tweede en derde niveau: de wijze waarop sociale professionals ervoor zorgen dat leden van achterstandsgroepen toegang verkrijgen tot de netwerken van
hun meer gefortuneerde buurtgenoten en – in het verlengde daarvan – dankzij dat contact beter
toegerust raken om de maatschappelijke ladder te beklimmen. Daarbij is op het tweede niveau (toegang) sprake van meer of minder oppervlakkig contact, waarmee leden van achterstandsgroepen in
potentie toegang verkrijgen tot het sociaal en cultureel kapitaal van middengroepen; ongeacht de
vraag of er ook daadwerkelijk sociaal en cultureel kapitaal over de brug gaat. Op het derde niveau
(toerusten) is het contact meer duurzaam en intensief, waardoor de leden van achterstandsgroepen
ook werkelijk weten te proﬁteren van het sociaal en cultureel kapitaal van de middenklasse. Dankzij
dit overbruggende contact raken ze toegerust om hun positie op de maatschappelijke ladder te verbeteren.

Sociale professionals: directe en indirecte helpers
Sociale professionals beschouwen het als hun taak om kansarme groepen of groepen in een situatie
van achterstand opportunity structures aan te reiken (Van Daal, 2001). Dit doen ze enerzijds door
daadwerkelijk contact met hen te maken en anderzijds door hulptroepen te mobiliseren die hen op
sleeptouw kunnen nemen. In het eerste geval helpt de professional direct, in het tweede geval treedt
hij op als indirecte helper van leden van achterstandsgroepen. Veel sociale professionals, vooral uit
de hulpverlenende beroepsgroepen, denk in dit verband aan de jeugdzorg en het maatschappelijk
werk, stellen zich in eerste instantie op als directe helpers. Zij helpen hun cliënten via individuele
begeleidings- of coachingstrajecten. Dit onderzoek richt zich echter op de capaciteiten van sociale
professionals om zich te manifesteren als indirecte helper. Dit zijn geen helpers van het type van de
hulpverlener, maar van het type contactlegger. Zij claimen over een speciﬁeke deskundigheid te
beschikken in het makelen van contacten, in het optreden als intermediair tussen groepen die elkaar
zonder hun bemiddeling niet snel zouden vinden. Ze omschrijven zichzelf als bruggenbouwers,
arrangeurs of sociale makelaars. Bovendien dichten zij zichzelf een bepaalde deskundigheid toe. De
vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is hoe ze doen wat ze doen; wat zijn hun tricks of the trade?
Hoe smeden en verduurzamen ze contacten tussen groepen die elkaar – zoals het deelonderzoek van
Veldboer laat zien – veelal liever links laten liggen of op afstand houden?

De gehanteerde deﬁnitie van sociale professional
Terwijl in deel I van deze studie een eenduidige deﬁnitie van het begrip sociale professional werd
gehanteerd – onder meer op basis van beroepsproﬁel, inkomen en mate van zelfstandigheid –, vatten
we het begrip in dit deelonderzoek ruimer op. We hebben niet alleen gesproken met professionals die
werkzaam zijn in het hart van de sector zorg en welzijn, zoals de welzijnswerker, en de speciﬁeke
deeldisciplines daarbinnen: migrantenwerker, jongerenwerker, (sport)opbouwwerker, speeltuinwerker, pleinwerker, maar ook met professionals die zich aan dit soort beroepsaanduidingen onttrekken.
Bijvoorbeeld ‘procesmanagers’ of ‘wijkmanagers’ die betrokken zijn bij stedelijke vernieuwingsprocessen in oude multiculturele stadswijken en naoorlogse wijken. In hun werk zijn ze voortdurend
bezig met het mobiliseren en het met elkaar in contact brengen van zeer verschillende groepen. Als
werkers in de frontlijn vallen ze voor ons ook in de categorie ‘sociale professionals’. Ook plaatsen we
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onderwijzers, voetbaltrainers, sportinstructeurs, sociaal beheerders, pastores en religieuze voorgangers in deze categorie. Natuurlijk, dit zijn geen prototypische vertegenwoordigers van de sociale
beroepen. We hebben ze dan ook niet geïnterviewd over de kern van hun vak (les geven, trainen,
complexen onderhouden, het woord verkondigen), maar bevraagd over hun strategieën in hun dagelijks werk bij het smeden en verduurzamen van contacten tussen verschillende groepen. Omdat hun
maatschappelijke rol in deze studie centraal staat, hebben we ze geschaard bij de groep ‘sociale
professionals’, in de wetenschap dat het niet om zuivere en beste voorbeelden van de sociale beroepen gaat.
Een tweede verschil met deel I van deze studie is dat in het voorliggende deelonderzoek niet de rol
van sociale professionals als bewoners wordt geanalyseerd, maar dat hier de wijze waarop professionals als contactleggers invulling geven aan hun professie centraal staat. We onderzoeken dus hoe
sociale professionals in gemengde wijken beroepsmatig functioneren, terwijl deelonderzoek I zich
richtte op de manier waarop sociale professionals zich in hun privéleven, als bewoner van gemengde
wijken, gedragen. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat de meeste sociale beroepen geen
‘echte professies’ zijn, in de zin dat ze geen erkend monopolie hebben op kennis en vaardigheden
(body of knowledge), geen strenge entree-eisen op hun eigen arbeidsmarkt, en ook geen beschermde
positie via een beroepsvereniging, zoals artsen en advocaten (Freidson, 2001). De bestaande body of
knowledge over het leggen, smeden en verdiepen van klasse-overstijgende contacten laat zich dan
ook niet exclusief toeschrijven naar de beroepsgroep van sociaal werkers.

Methoden
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is gekozen voor kwalitatieve methoden van onderzoek. Het veldonderzoek kende twee fasen. De eerste fase had een verkennend karakter en was primair gericht op de eerste onderzoeksvraag, die betrekking heeft op de mate waarin en de wijze
waarop sociale professionals zich inzetten om de sociale lift op gang te brengen. Deze zoektocht
richtte zich primair op de directe woonomgeving: het buurtwerk, sport en spel in de publieke ruimte
en het onderwijs. Op deze terreinen vonden diepte-interviews plaats met 30 sociale professionals. In
deze fase stuitten we op twee beloftevolle contactsituaties: de gemengde school en het sociaal mentoraat. Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden, besloten we om in de verdiepingsfase deze
twee contactsituaties aan een meer diepgaand onderzoek te onderwerpen.
Tabel 4.1 Opzet van deelonderzoek II
Fase van
onderzoek

Deelonderzoek

Richt zich op

Fase 1

1 Diepte-interviews met sociale professionals

De woonomgeving Hoofdstuk 5

Fase 2

2 Participerende observatie en diepte-interviews Gemengde scholen Hoofdstuk 6
met ouders en professionals op school
3 Diepte-interviews met mentoren en mentees
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Meer lezen in

Sociale mentoraten Hoofdstuk 7

De verkenningfase bracht aan het licht dat gemengde scholen in gemengde wijken in potentie een
vruchtbare voedingsbodem vormen voor overbruggend contact. Hier is immers de belangrijkste randvoorwaarde aanwezig om overbruggend contact tot stand te brengen, want er is een gedeeld belang:
de school van het eigen kind. Niet alle gemengde scholen leggen zich echter toe op het organiseren
van laagdrempelige settings gericht op het stimuleren van contact tussen ouders. De Rotterdamse
Vierambachtschool is een van de scholen die hier wel sterk op inzet, onder meer met wekelijkse kofﬁeochtenden voor ouders. Via participerende observatie tijdens kofﬁeochtenden en een reeks diepteinterviews met ouders en met professionals op de Vierambachtschool hebben we deze praktijken van
contactleggingskunde nader onderzocht (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 presenteren we de resultaten
van het onderzoek naar sociaal mentoraten. Weliswaar spelen deze projecten zich zelden af op het
niveau van de buurt of de woonomgeving, maar het zijn wel projecten waarin overbruggend contact
zich heel duidelijk manifesteert, omdat een geslaagde burger zich op vrijwillige basis verbindt aan
iemand uit een achterstandsgroep door een intensief contact op te bouwen. Ook in deze projecten
fungeert sociale professional als indirecte helper, terwijl de middenklasseburger zich opwerpt als
directe helper (‘mentor’) van bijvoorbeeld een risicojongere. Hierbij zijn diepte-interviews afgenomen met 17 mentorkoppels, waarbij de mentor en de mentee – mentoraatsjargon voor de persoon die
‘geholpen’ wordt – apart van elkaar geïnterviewd zijn. Van alle interviews zijn bandopnames gemaakt
die vervolgens zijn getranscribeerd. Dit resulteerde in enkele honderden pagina’s interviewverslagen,
die systematisch zijn geanalyseerd. In de volgende hoofdstukken worden de uitkomsten van deze drie
deelonderzoeken in beeld gebracht. In hoofdstuk 8 zetten we de belangrijkste conclusies op een rij.
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5. Plekken in de buurt
als domeinen van overbruggend
contact
Ontmoetingen in de buurt
Hoewel burgers in toenemende mate in buurtoverstijgende netwerken functioneren, wordt de buurt
nog steeds gezien als een belangrijke ontmoetingsplek – zie bijvoorbeeld de studie Vertrouwen in de
buurt van de WRR (2005). Daarbij lijkt sprake van een direct verband tussen de intensiteit van het
buurtgebruik en de sociaal-maatschappelijke positie van bewoners. De hogere en goed verdienende
middenklasse heeft een veel grotere fysiek-ruimtelijke mobiliteit dan bewoners in een achterstandspositie. Voor hen functioneert de buurt veel meer als uitvalbasis. Door andere tijdsbestedingspatronen is de kans op ontmoetingen in de buurt tussen klassen ook klein. Dit verandert voor een deel op
het moment dat gezinnen kinderen krijgen of als mensen een zekere leeftijd bereiken. Dan neemt
voor iedereen de oriëntatie op de buurt toe. Het plantsoen wordt ineens belangrijk, de school van de
kinderen, het parkje, de speeltuin, de bibliotheek, de nieuwe multifunctionele accommodatie; in
principe allemaal plekken waar ze andere bewoners kunnen ontmoeten.
In de jaren negentig van de vorige eeuw is in heel veel grootstedelijke probleembuurten ingezet op
‘ontmoetingspolitiek’ (Van der Graaf, 2001). Het bekendste voorbeeld daarvan was het Rotterdamse
Opzoomeren. De ontmoeting stond vooral in het teken van het versterken van de sociale cohesie,
door het terugdringen van de anonimiteit in de buurt – minder ‘vreemde gezichten’, meer ‘bekende
gezichten’ – en door aandacht te vragen voor maatschappelijke verkeersregels, het stimuleren van
passend gedrag in wooncomplexen en in de openbare ruimte (Engbersen, 1996 en 1998). Sinds een
aantal jaren worden ten aanzien van ‘het ontmoeten’ door beleidsmakers nieuwe ambities geformuleerd. Het ontmoeten komt in het teken te staan van het bevorderen van interetnische contacten. In
een recente inventarisatie verzamelde het SCP (Gijsberts & Dagevos, 2007) bijna vierhonderd maatregelen en interventies die de afgelopen jaren bedacht zijn om de vrijetijdscontacten tussen allochtonen en autochtonen te bevorderen. In de meerderheid van deze interventies stond ontmoeting centraal. Het SCP spreekt van het ‘ontmoeten om het ontmoeten’ en stelt daarbij vast dat veel van dit
type interventies weinig bijdraagt aan de onderlinge contactlegging, mede omdat het vaak eenmalige ontmoetingen betreft. Meer effect ziet het SCP in algemene of etnisch overstijgende interventies. Mensen worden bij dit type interventie niet aangesproken op hun etniciteit, maar op hun rol als
buurtbewoner, ouder of sporter. Centraal staat het wederzijds belang of proﬁjt bij de ontmoeting:
een meer leefbare buurt, een meer stimulerende school voor de eigen kinderen of verbetering van het
klimaat van de sportclub. De laatste beleidsambities op het punt van ontmoetingen betreft het stimuleren van klasse-overbruggende contacten: het slaan van bruggen naar buurtbewoners buiten de
eigen groep. Deze ambitie treffen we bijvoorbeeld aan in wijken die een drastische transformatie
doormaken wat betreft de samenstelling van de bevolking. Gehoopt wordt dat de instromende middengroepen en de doorstromende stijgers zich verbinden met de achterblijvers in de wijk. Deze
beleidsambitie staat in het onderhavige onderzoek centraal.
In dit hoofdstuk richten we de blik op de rol van sociale professionals in het buurtwerk bij het stimuleren van deze zo vurig gewenste klasse-overbruggende contacten. De vraag is vervullen deze professionals daarin een rol en zo ja, hoe dan (paragraaf 5.1)? Vervolgens brengen we de strategieën in
kaart die sociale professionals gebruiken in het leggen van contacten tussen meer en minder
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gefortuneerde buurtgenoten (paragaaf 5.2). In de slotparagraaf koppelen we de onderzoeksbevindingen aan het begrippenpaar toegang en toerusting. Slagen sociale professionals erin om bruggen te
slaan tussen verschillende inkomensgroepen, en is het vervolgens zo dat er ook daadwerkelijk sociaal
en cultureel kapitaal ‘over de brug’ komt? Om de twee vragen te beantwoorden hebben we een twintigtal diepte-interviews afgenomen met sociale professionals die in gemengde buurten of settings
werken, dus buurten en plaatsen waar zowel lagere inkomensgroepen wonen als vertegenwoordigers
van de middenklasse. Het werkgebied van de professionals die we gesproken hebben is bijna nooit de
hele buurt, maar eerder een deel ervan of plek: een stukje buurt dat geherstructureerd wordt, een
bewonersorganisatie, een speeltuin, een plein of aantal pleinen, een Cruyff-court, een religieuze
organisatie (kerk, moskee) of jongerencentrum. De keuze van de gesprekspartners was ingegeven
door hun reputatie dan wel de naam en faam van hun project. De gesprekken zijn voor het merendeel
in Rotterdam en Amsterdam gevoerd, maar ook elders (onder meer in Utrecht en Apeldoorn). Enkele
gesprekken zijn gevoerd met personen die in hun rol van beleidsmaker of wetenschapper goed op de
hoogte zijn van uitvoeringspraktijken van buurtwerk en sportopbouwwerk.

5.1 Overbruggend contact komt in de buurt beperkt tot stand
De interviews brengen aan het licht dat sociale professionals geen geproﬁleerde rol opeisen in het
stimuleren en verduurzamen van klasse-overstijgende contacten in vormen van buurtwerk. Ze lijken
er niet echt in te geloven, en hebben eerder de neiging om verwachtingen hierover te temperen dan
ze aan te wakkeren. Toch is daarmee niet het hele verhaal verteld. De interviews maken ook duidelijk
dat professionals wel degelijk bezig zijn met het opsporen, mobiliseren en bij elkaar brengen van
buurtbewoners met uiteenlopende kwaliteiten en vaardigheden voor hun projecten. Tegelijkertijd
laten de interviews zien dat veel sociale professionals buurtbewoners niet snel categoriseren in termen van ‘lagere inkomensgroepen’ en ‘middengroepen’. Ze zien wel verschillen, maar verdelen ze
niet over genoemde twee categorieën, om daar vervolgens een brug tussen te willen te slaan. De
volgende vier conclusies trekken we uit het interviewmateriaal.

1 Sociale professionals hanteren een smalle deﬁnitie van middengroepen
Net als veel beleidsmakers en politici hebben de geïnterviewde sociale professionals geen heldere
beelden bij begrippen als ‘lagere inkomensgroepen’ en ‘middengroepen’. Wel zijn ze zich bewust van
‘standsverschillen’ en opleidingsverschillen tussen buurtbewoners en ze signaleren eveneens dat
sommige buurtbewoners een sociale stijging of een emancipatieproces aan het doormaken zijn. Ze
zien dus wel verschillen, maar conceptualiseren deze niet in termen van ‘lagere inkomensklasse’ of
‘middenklasse’. De meeste buurten kennen gradaties in de kwaliteit van het aanbod van huurwoningen en koopwoningen, zelfs in buurten met heel veel sociale huurwoningen en een weinig gedifferentieerd woningaanbod. Tussen de uitersten van het aanbod zijn de verschillen helder, maar daartussen
zitten allerlei woningtypen die net iets beter of minder, duurder of goedkoper zijn; zowel in de huursector als de koopsector. Bewoners zijn zich bewust van deze vaak subtiele verschillen: ‘Dat is het
betere gedeelte en daar wordt het net iets minder, en hier is het echt slecht’. Hetzelfde geldt voor
professionals die in deze buurten werkzaam zijn, maar welke ofﬁciële beleidscategorieën je daarop
moet plakken, hebben de meesten niet scherp voor ogen. Of een buurtbewoner in de categorie
‘lagere inkomensklasse’ dan wel ‘middenklasse’ geplaatst moet worden, is voor hen zelden evident.
Afgaande op de gesprekken zijn we geneigd te concluderen dat sociale professionals het begrip
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middenklasse doorgaans smal invullen. Ze lijken eerder aan een ‘gedroomde’ categorie van maatschappelijke arrivés te denken, dan aan vertegenwoordigers van de lagere middenklasse (vgl. Uyterlinde et al., 2007a). Deze hogere middenklasse is in veel gemengde wijken echter spaarzaam aanwezig. Als het gaat om de lagere middenklasse lijkt bij veel geïnterviewde professionals sprake van een
blinde vlek.

2 Sociale professionals werken beperkt aan het stimuleren van
klasse-overstijgende interacties
De geïnterviewde sociale professionals zijn nauwelijks gericht bezig met het smeden en verduurzamen van contacten tussen middengroepen en lagere inkomensgroepen in praktijken van buurtwerk.
Hun aandacht is gericht op de verbetering van het leefklimaat in een wijk of plein, ze organiseren
sociale activiteiten of sportactiviteiten. Ze willen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren op een
vriendelijke, tolerante en fatsoenlijke manier met elkaar leren omgaan, dat ze sporten en bewegen,
dat zoveel mogelijk ouders hun steentje bijdragen aan de buurtactiviteiten, dat de sociale controle in
de buurt toeneemt, dat mensen elkaar durven aan te spreken. Ze willen dat buren elkaar welkom
heten en dat nieuwkomers in de buurt wegwijs gemaakt worden. Ze willen dat bewoners leefregels
opstellen en er samen op letten dat ze ook nageleefd worden. Ook proberen ze vormen van anonimiteit op te heffen, door projecten te organiseren waar mensen elkaar kunnen leren kennen, al is het
maar van gezicht. In het realiseren van deze doelstellingen zijn sociale professionals echter nauwelijks bezig met het slaan van bruggen tussen verschillende inkomensgroepen. Op de vraag of ze werken aan klasse-overbruggende interacties blijven ze het antwoord schuldig, of ze komen met een
aarzelend verhaal waaruit blijkt dat ze daar niet of heel beperkt mee bezig zijn. Ze brengen met een
functionele reden mensen bij elkaar. Of ze oud of jong zijn, allochtoon of autochtoon dan wel rijk of
arm, vormt geen punt van aandacht: als de hondenpoep maar verdwijnt, of de overlast door hangjongeren dan wel de onveiligheidsgevoelens van oudere buurtbewoners. Deze functionalistische invalshoek wordt door het SCP (Gijsberts & Dagevos, 2007) juist als een effectieve strategie gezien voor het
succesvol leggen en verdiepen van interetnische – en daarmee vaak ook klasse-overstijgende – contacten. Dit type ‘transactionele relaties’, waar alle deelnemers beter van worden, zou effectiever zijn
dan interventies louter gericht op ontmoeten. Echter, de meeste van de door ons geïnterviewde professionals zetten deze functionalistische invalshoek niet bewust en strategisch in om klasse-overstijgende contacten te realiseren.

3 Sociale professionals temperen verwachtingen over
klasse-overstijgende contacten
In de meeste gesprekken plaatsen sociale professionals vraagtekens bij projecten die gericht zijn op
sociale menging, in het bijzonder op klasse-overstijgende contacten. Dat zou vooral een wensbeeld
zijn van politici en beleidsmakers, en weinig aanknopingspunten hebben met de realiteit, en die is
dat de mens het liefst verkeert onder gelijkgestemden. Veel respondenten grepen het interview ook
aan om hun scepsis uit te spreken over het stimuleren van overbruggend contact tussen achterstandsgroepen en middengroepen. Een opbouwwerker, werkzaam in de Rotterdamse wijk OudMathenesse, formuleert het als volgt.
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‘Het is een illusie om te denken dat mensen hiep, hoi alles samen doen. Dat kan alleen als het heel nieuw en
homogeen is, zoals bij de Heiplaat vroeger, waar iedereen dezelfde werkgever had.’

Zijn reactie is volledig in lijn met de contacthypothese en de daaraan ten grondslag liggende condities. De eerste conditie is dat contact gemakkelijk tot stand komt en zich verdiept tussen personen
als ze een gelijke status hebben of wanneer ze hun status als min of meer gelijk ervaren. Is er een
groot verschil in maatschappelijke status tussen buurtbewoners, dan is het een enorme tour de force
om hen met elkaar in contact te brengen en vervolgens ook te bestendigen. Voor een dergelijk contact moeten goede redenen zijn. Vooral ook omdat een ongelijke status gemakkelijk kan leiden tot
superieur gedrag van de groep met de hoge status en wrok bij de groep met de lage status (Meertens
et al., 2006). De eerder aangehaalde opbouwwerker geeft dan ook expliciet aan dat ‘het mobiliseren
van mensen met verschillende opleidingsniveaus het allermoeilijkste is’.
‘Je moet heel erg oppassen dat de hoger opgeleide niet het tempo gaat bepalen: “Ik regel het wel effe”. Maar als je
de zwakste schakel als uitgangspunt neemt, dan betekent dat vaak dat de snelste schakel afhaakt: die heeft geen
zin om drie vergaderingen bij te wonen om gewoon even met elkaar iets af te spreken. Dat is heel ingewikkeld.’

Verschillende geïnterviewde sociale professionals blijken zich te irriteren aan de in hun ogen door de
politiek te veel bewierookte middenklasse. Hun ervaring is dat deze zich juist isoleert en bovendien
over een veel te lage tolerantiedrempel beschikt. ‘Ze klagen alleen maar’, zegt een TOS-medewerkster, werkzaam in de Rotterdamse herstructureringswijk Pendrecht: ‘Steunen op het midden? Steunen op de onderklasse zul je bedoelen.’ In haar visie fungeren de zich emanciperende lagere inkomensgroepen in Pendrecht als stut en steun van minder zelfredzame buurtgenoten. De middengroepen daarentegen, zouden sterk geneigd zijn zich juist te distantiëren van lagere inkomensgroepen in
plaats van zich met hen te engageren. Ook Uitermark en Duyvendak (2007) stellen vast dat de hoogopgeleide of goedverdienende middenklasse zich maar beperkt op de directe leefomgeving richten.
Het oplossen van leefbaarheidsproblemen in de eigen straat laten ze graag aan minder geprivilegieerde buurtbewoners over.

4 Sociale professionals reiken wel aanknopingspunten aan voor het
stimuleren van klasse-overstijgende contacten
Hoewel de meeste sociale professionals aangeven nauwelijks aan te sturen op klasse-overstijgende
interacties en ook betrekkelijk sceptisch te staan tegenover het effect ervan, vertellen sommigen dat
ze hun best doen om ‘mensen met verschillende achtergronden’ te bereiken. Ze vertellen over de
strategieën die ze inzetten om contacten tussen buurtbewoners te stimuleren. De kern daarvan is dat
je contactlegging niet aan spontane krachten kunt overlaten, want ‘niets gaat vanzelf ’. Ze bedoelen
daarmee dat als je als professional zelf geen initiatief toont, je tot Sint Juttemis kan wachten tot er
iets gebeurt. Professionals wijzen erop dat veel mensen op het punt van contactlegging onhandig
zijn. ‘Er zijn mensen die hebben linkerhanden als het gaat om het contactleggen met hun buren of
buurtgenoten’ (opbouwwerker uit Pendrecht). Ze geven aan dat mensen onderling wel contacten
leggen, maar dat die niet erg ‘stevig zijn’ en ook niet ‘vastgehouden worden’. Contactlegging vraagt
volgens hen een actieve opstelling van de professional. Ook Meertens et al. (2006) wijzen daarop, in
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navolging van Allport (1954). Wie contacten tussen verschillende groepen wil bevorderen, zélfs in het
geval van groepen met een gelijke status, dient daar heel actief een rol in te vervullen: ‘Kortom, de
contacten moeten uiterst zorgvuldig worden geregisseerd’ (Meertens et al., 2006: 124).

5.2 Vier strategieën van contactlegging
De geïnterviewde sociale professionals bedienen zich van vier strategieën bij het leggen en verduurzamen van contacten. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs klasse-overstijgende contacten. (1) De professionals proberen aan te sluiten bij gedeelde belangen en interesses van buurtbewoners, (2) ze scouten gericht op talenten van buurtbewoners, nodig voor de uitvoering van hun projecten, (3) ze maken
gebruik van een vriendelijk assertieve benadering, en (4) ze werken aan projecten met een lange
adem, waarbinnen buurtgenoten op een niet-vrijblijvende manier met elkaar samenwerken. Hieronder staan we wat uitvoeriger bij elk van de strategieën stil.

1 Aansluiten bij gemeenschappelijke belangen of interesses
Verschillende geïnterviewde sociale professionals brachten naar voren dat buurtbewoners alleen met
elkaar in contact te brengen zijn als er sprake is van een gemeenschappelijk belang of interesse. ‘Is
dat er niet, dan gebeurt er niets’. Dit gegeven sluit aan bij de tweede conditie van de contacthypothese, die op de noodzaak wijst van een gemeenschappelijk doel of belang. ‘Hoe meer ellende, hoe
meer buurt’, vertelt een projectleider over zijn werk in de Rotterdamse Millinxbuurt. Het is een
bekende wijsheid in het buurtwerk. Als er een gemeenschappelijke vijand getackeld dient te worden
(als is het maar de rotzooi op een gezamenlijk binnenplein), sluiten de gelederen zich. Een opbouwwerker uit Spangen:
‘In het Schieoever-3 complex zitten allerlei nationaliteiten door elkaar. In het complex heb je sociale woningbouw,
duurdere huur en koopwoningen. En daar zie je een duidelijke scheiding: je ziet mensen alleen samen als het gaat
om iets gemeenschappelijks, bijvoorbeeld het opknappen van het binnenterrein of het voorkomen van overlast op
het binnenterrein. Als het over het algemene belang gaat, wil iedereen zijn steentje bijdragen. Maar anders
gebeurt er niets.’

Ook gemeenschappelijke interesses of overtuigingen bieden aanknopingspunten, zoals sport, eten,
dansen en religieuze beleving. Soms is het organiseren van een gelegenheid al genoeg om een
klasse-overbruggend contact te leggen tussen personen die een interesse delen. Een opbouwwerker
uit Oud-Mathenesse schetst hoe dat gaat.
‘Als de school iets wil organiseren zijn er altijd ouders die zich daarvoor opgeven. De een kan goed met computers
overweg, de ander is advocaat. Tijdens zo’n sociaal proces leer je elkaar kennen. Dan zegt zo’n advocaat al gauw:
hier is mijn kaartje, als er iets aan de hand is, bel je me maar. Ze moeten er wel voor betalen, maar zo werken die
netwerken. En je komt bij elkaar over de vloer om kinderen weg te brengen of op te halen en dan maak je altijd
een praatje. Na twee, drie jaar ken je die mensen wat beter, want je groeit mee. Je weet wat ze doen, waar ze werken. Op het moment dat je echt iets wil, weet je dus precies bij wie je moet zijn om iets te regelen.’
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De voorlichter van de Turkse Mevlana moskee in de wijk het Nieuwe Westen van Rotterdam heeft
dezelfde ervaring. In zijn moskee worden ‘als vanzelf ’ contacten gelegd. Er wordt niet ‘gestuurd’.
‘Als iemand een probleem heeft – bijvoorbeeld een man wiens dochter geholpen moet worden met
biologie op school – komt men vanzelf terecht bij de persoon die hem kan helpen. Er wordt niet vanuit de moskee op gestuurd, de mensen weten het van elkaar. Ook een vriend van mij bijvoorbeeld, die
is advocaat en die heeft al verschillende mensen in de moskee geholpen.’
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat kerken vaak een verstrekkende maatschappelijke rol spelen
voor hun leden. Tegenwoordig wordt in navolging van de brede school, ook wel van de brede kerk
gesproken (Euser et al., 2006). Het zijn in heel veel buurten belangrijke plekken waar contacten
gelegd worden. Het leggen van contacten wordt daarbij vergemakkelijkt, omdat in de sfeer van kerken, leden veel sterker dan in de sfeer van de buurt of de sport, een identiteit delen. Bovendien is de
sociale kaart van kerken relatief gemengd van samenstelling. De studie Geloven in de Bijlmer (1994)
brengt de sociale positie en opleiding in beeld voor de Pinkstergemeente, de Church of Pentecost
(Ghanese Pinkstergemeente), De Gemeente der Zevende dags Adventisten, De Evangelische Broedergemeente (EBG) en Moskee Taibah.
‘Een aanzienlijke groep heeft werk, maar een waarschijnlijk een even groot deel heeft dat niet. Van degenen die
een baan hebben, behoort een aantal tot de middenklasse: men werkt in de verpleging, onderwijs of bijvoorbeeld
bij een bank. Verscheidene bestuurs- of kaderleden bij de EGB, de katholieke parochie, Taibah en de Sanatan
Dharma-organisatie hebben een middelbare of hogere opleiding. Onder de jongeren tot vijfentwintig jaar bestaan
enorme verschillen: sommigen volgen VWO of universitair onderwijs, anderen verlaten vroegtijdig een opleiding of
hebben uitsluitend lager of vbo-onderwijs (het vroegere lbo). (Oomen & Palm, 1994:19)’

Omdat er verschillen zijn in sociale positie, kan er tussen de leden ook sociaal en cultureel kapitaal
overgedragen worden. En dat gebeurt ook. Juist ook sociaal en cultureel kapitaal die het voor de
leden mogelijk maakt om meer succesvol te participeren in de Nederlandse samenleving. Onderstaand citaat leert dat deze kerken deze onderlinge overdracht van sociaal en cultureel kapitaal actief
‘stimuleren’ en ‘aanmoedigen’.
‘Vooral de drie christelijke opwekkingsbewegingen, maar ook de Evangelische Broeder Gemeente en Taibah stimuleren een levensstijl die in een aantal opzichten aansluit bij de normen van de omringende samenleving. Men
moedigt leden aan te gaan werken, om zich -indien nodig- bij of om te scholen, zich ‘netjes’ te kleden en te presenteren en verstandig met geld om te gaan. Kortom, het lidmaatschap van de groepering heeft een disciplinerend
effect als het gaat om toegang tot materiele voorzieningen en de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen de leden zich
met meer zelfvertrouwen op de arbeidsmarkt bewegen. Leden zeggen in de religieuze organisatie een aantal vaardigheden geleerd te hebben dat ze van pas komt in de maatschappij. Zij hebben bijvoorbeeld geleerd samen te
werken met mensen van zeer verschillende afkomst, te spreken in het openbaar en te discussiëren.’ (Oomen en
Palm, 1994: 73)
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Dezelfde mechanismen van uitwisseling van sociaal en cultureel kapitaal tussen kerkleden zou
plaatsvinden in de katholieke kerk. De directeur van het bureau van het vertelt dat in het bisdom
Rotterdam Rijnmond in toenemende mate gemengde parochies ontstaan door een sterke instroom
van Portugees sprekenden en Afrikanen. Voorbeelden zijn de parochies Onze Lieve Vrouw van Lourdes en De Heilige Drie-Eenheid in Rotterdam Zuid-West, die ook beschikken over een gemengd pastoraal team. Volgens hem vervullen deze kerken voor veel leden een belangrijke ‘wegwijs-functie’ en
‘brug-functie’ naar de bredere Nederlandse samenleving.
Ook de sfeer van de sport biedt een context waar geproﬁteerd kan worden van klasse-overbruggende
contacten. De directeur van het Mulierinstituut, dat onderzoek verricht naar de maatschappelijke
betekenis van sport, illustreert dit aan de hand van zijn eigen ervaring. Toen hij zelf bestuurslid was
van een amateurvoetbalclub, probeerde hij allochtone leden van de club aan werk te helpen. Zijn
verzekeringen worden nog steeds beheerd door een voormalig clubgenoot die verzekeringsagent is.
Diezelfde processen zag hij voortdurend om zich heen, waarbij hij eraan toevoegt dat het zelden gaat
om ‘grote zaken’ als het vinden van een nieuwe baan: ‘het is vooral een grote hoeveelheid van kleine
transacties’ (zie ook Verweel, Janssens en Roques, 2005).
Maar in heel veel andere gevallen gaat het niet vanzelf. Dan volstaat het gemeenschappelijke belang
of de gedeelde interesse niet om als klasse-overbrugger te fungeren. ‘Het is niet zo dat sport automatisch een bruggenbouwer is’, vertelt een Utrechtse sportopbouwwerker. Onderzoek legt ook bloot dat
in de georganiseerde sport de trefkans om overbruggende contacten te realiseren klein is (Veldboer,
Boonstra & Krouwel, 2007). Samen sporten biedt in gemengde settings vruchtbare aanknopingspunten, maar vaak zijn er extra stimuli nodig om te zorgen dat contacten gelegd worden en diepte krijgen.

2 Gerichte casting, rekrutering, talentscouting
Enkele geïnterviewde sociale professionals vertelden veel tijd te steken in het scouten van buurtbewoners met de juiste vaardigheden en kennis van zaken om projecten uigevoerd te krijgen. Daarmee
lieten ze zien dat ze zich wel degelijk inspanningen getroosten om buurtbewoners uit verschillende
sociaaleconomische lagen bij elkaar te brengen. Sommige sociale professionals zeggen ook expliciet
dat ‘een uitdaging’ te vinden. Bij het opsporen van talent is het belangrijk om goed te weten welke
kennis en vaardigheden in een speciﬁek project nodig zijn, dit geeft de scouting richting. Dit betekent dat je er als sociale professional op uit moet, de verschillende bewoners van een wijk goed moet
leren kennen, zoals ook scouts van voetbalclubs intensief de velden afstruinen. Een opbouwwerker
uit Pendrecht:
‘Je moet heel goed kijken wie je moet hebben: met welke mensen ga je iets doen? Dat zijn lang niet altijd de mensen die op vergaderavonden zitten te zeuren over van alles en nog wat. Niets ten nadele van hen, het zijn prima
mensen, maar je hebt dan wel te maken met een laag die vooral politieke discussies wil voeren. […] Bij Opzoomeren kom je de talenten van de straat tegen: niet alleen de goede praters, maar ook de mensen die kunnen organiseren en die zicht hebben op wat er gebeurt in de straat’.
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Vervolgens is het de kunst om de gescoute personen te overtuigen om mee te doen met een speciﬁek
project. Dit is niet altijd even gemakkelijk: ‘dat is veel praten, veel uitleggen, daar moet je enorm veel
tijd insteken’. Bewoners stappen niet zomaar in een project, overtuigingskracht is vaak nodig om ze
over de streep te trekken.

3 Assertieve vriendelijkheid
Veel geïnterviewde professionals beperkten zich tot het creëren van een ‘aanleiding’ waarin contacten kunnen worden gelegd – overbekend is het voorbeeld van de buurtbarbecue – waarna ze het vervolgens overlaten aan spontane krachten of die contacten ook daadwerkelijk ontstaan en een vervolg
krijgen. Veel geïnterviewde sociale professionals lijken spontane vormen van contactlegging te prefereren boven contacten die meer voorgekookt zijn. Want – zo is hun redenering – spontane contacten
zijn natuurlijk en natuurlijke contacten zijn de beste contacten, terwijl geregisseerde contacten
onnatuurlijk zijn en dús van mindere kwaliteit. De interviews leggen echter bloot dat een actieve,
interveniërende rol van de sociale professional cruciaal kan zijn om projecten naar een hoger niveau
te tillen. Het is belangrijk om als professional zelf het initiatief te nemen en het niet te gemakkelijk
uit handen te geven. ‘Je moet mensen uitdagen, prikkelen: wat kan jij nou eigenlijk allemaal, wat
hebben we aan jou?’. De interviews laten zien dat sociale professionals soms intensieve interacties
moeten aangaan met hun doelgroep om resultaten te behalen. Te grote schroomvalligheid van de
kant van de sociale professional leidt tot projecten waar nooit het maximale rendement uit wordt
gehaald. Dit actief aanspreken van buurtbewoners, jong dan wel oud, omschrijven we als ‘assertieve
vriendelijkheid’. We koppelen het woord ‘vriendelijk’ aan het begrip ‘assertiviteit’ om associaties met
agressiviteit de kop in te drukken. Het gaat om een hartelijke, maar besliste houding. Met deze houding kunnen sociale professionals bereiken dat het klimaat van een sportclub, school, speeltuin,
voetbalplein of kerk van dien aard wordt dat mensen zich gemakkelijker voor elkaar open durven
stellen. Deze opstelling komt ook tot uitdrukking in de mate waarin sociale professionals zaken
durven te arrangeren. Arrangeren, is volgens het woordenboek, het treffen van schikkingen ‘waardoor iets op de gewenste wijze of met het gewenste resultaat kan plaatsvinden’. Dit betekent bijvoorbeeld dat je als sociale professionals op een besliste, maar vriendelijke manier in allerhande eetprojecten in durft te grijpen in de tafelschikkingen, of durft in te grijpen in de manier waarop leerlingen
in een klas steeds gaan zitten.

4 Vorm geven aan intensieve projecten met een lange adem
Contacten tussen mensen ontstaan pas als ze werkelijk de kans krijgen om elkaar te leren kennen.
De derde conditie van Allport (‘intergroup cooperation’) wijst hier ook op. Hierbij gaat het om intensieve samenwerking tussen mensen gedurende een langere periode. In de literatuur over de contacthypothese wordt vaak verwezen naar de ‘jigsaw classroom technique’ (Aronson & Patnoe, 1997). Kern
ervan is het onvermijdelijk en noodzakelijk maken van onderling contact. De techniek van de ‘legpuzzelklas’ is ontwikkeld om de vijandigheid tussen leerlingen van verschillende etnische afkomst te
verminderen. De klas wordt in vijf, zes groepen verdeeld en elke groep en elk kind krijgt een speciﬁeke taak. Meertens e.a.(2006) geven het voorbeeld van het leren van de biograﬁe van een historische
ﬁguur. Verschillende groepjes leerlingen werken steeds één episode uit zijn leven uit. Wil je zijn
levensverhaal helemaal kennen dan ben je op elkaar aangewezen en allemaal even afhankelijk van
elkaar. Belangrijk aspect van deze techniek is dat hij een groep dwingt om intensief gedurende een
bepaalde periode samen te werken.
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In veel buurtwerkprojecten ontbreekt deze intensieve vorm van samenwerking en krijgen contacten
niet de kans zich te verdiepen. De inspanningen blijven vaak beperkt tot een eenmalige actie, maar
niet altijd. Denk bijvoorbeeld aan het fenomeen van de buurtsoap. In deze dramavorm kunnen de
principes van de ‘jigsaw classroom technique’ uitstekend toegepast worden. In het ideale geval leiden de contacten tussen deelnemers tot de uitwisseling van persoonlijke informatie en emoties (intimiteit) (Meertens et al., 2006: 122). Een Dordrechtse regisseur van buurttheater legt uit dat hij tijdens het maken van een stuk veel met zijn spelers discussieert, omdat hij de premissen van het stuk
helder wil krijgen. Over een voorstelling die hij regisseerde met jongeren in de Rotterdamse wijk het
Oude Noorden vertelt hij:
‘Eén van de spelers, een Marokkaanse jongen, zei op een gegeven moment: “Weet je wat ik bij dit stuk geleerd
heb? Discussiëren. Dat leren wij niet. Wij discussiëren thuis nergens over. Ik heb nu voor het eerst geleerd om over
dingen na te denken”.’

De derde conditie van Allport maakt duidelijk dat het belangrijk is dat sociale professionals investeren in duurzame contacten. Niet alleen door projecten van langere adem te organiseren, maar ook
door steeds oog te hebben voor vervolgstappen, zodat buurtbewoners de tijd krijgen om een intensievere band op te bouwen. In de interviews kwamen we daarvan verschillende voorbeelden tegen. Het
ging bijvoorbeeld om een georganiseerd diner waar mensen met verschillende achtergronden voor
zijn gevraagd (dus niet afwachten wie er komen), waar een kookploeg voor is gerekruteerd, een
gespreksleider bij aanwezig was (dus niet afwachten hoe de tafelconversatie zich ontwikkelt), en een
tafelschikking voor is bedacht (plus een reeks geplande vervolgacties). Ook in de praktijken van TOSPendrecht is er aandacht voor de continuïteit van activiteiten. Zo krijgen kinderen alleen een beloning voor hun deelname aan een schoonmaakactie wanneer een van hun ouders hen komt ophalen.
Tijdens de ‘Fijn op het plein’-show worden de ouders vervolgens met elkaar in contact gebracht en
wordt een pleincomité geformeerd. Daarna worden kinderen uitgenodigd voor een gezamenlijk tripje
naar de Efteling op voorwaarde dat ze door een ouder begeleid worden. Zo rijgen verschillende activiteiten zich aaneen (schoonmaakactie, prijsuitreiking, busreis, bezoek aan de Efteling), waardoor
ouders, kinderen en buurtgenoten de tijd krijgen om elkaar te leren kennen.

5.3 Conclusies
De rondgang langs sociale professionals werkzaam in gemengde wijken leidt tot de conclusie dat het
merendeel van de sociale professionals zich nauwelijks bezig houdt met het verknopen van netwerken van achterstandsgroepen met die van middengroepen. Ze zien zichzelf niet als bruggenbouwers
tussen kansarme en kansrijke burgers. Ze richten zich voornamelijk op het organiseren van ‘aanleidingen’. Ze creëren toegang, maar houden zich nauwelijks bezig met de vraag of daardoor ook sociaal en cultureel kapitaal ‘over de brug’ gaat. Veel geïnterviewde professionals zeiden ook niet in de
sociale liftwerking van overbruggend contact te geloven en wezen op de problemen en knelpunten
die het willen overbruggen van sociale verschillen met zich meebrengt. Maar dit is niet het hele verhaal. Tegelijkertijd spraken we met een aantal sociale professionals die zich wel gericht toeleggen op
linkwork, op het leggen en verdiepen van contacten tussen uiteenlopende groepen burgers, juist
omdat ze het belang zien van het sociaal en cultureel kapitaal waarover vertegenwoordigers van de
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middenklasse beschikken. Dit linkwork geven ze vorm middels het inzetten van een viertal strategieën: het inspelen op gemeenschappelijke belangen en interesses, gerichte scouting, assertieve
vriendelijkheid en het rekken van projecten door het aaneenrijgen van activiteiten, zodat betrokkenen ook daadwerkelijk de kans krijgen een verstandhouding op te bouwen.
De interviews met professionals in het buurtwerk leidden bij ons tot de conclusie dat er op het punt
van contactlegging tussen verschillende sociale klassen nog winst kan worden behaald. Er is meer
contact mogelijk, hoewel het belangrijk is daarover niet te naïeve ideeën te koesteren. Meer en duurzamer overbruggend contact zal pas ontstaan als het contactleggingsinstrumentarium van professionals verder verﬁjnd wordt. Op dit moment wordt, zowel waar het gaat om het stimuleren van interetnische als klasse-overstijgende contacten, veel verwacht van ‘subtiele regie’ (Uyterlinde et al.,
2007b). Deze verwachting treffen we bijvoorbeeld ook aan in de SCP-studie Interventies voor integratie (2007). Maar wat is precies regie? De opgave is dit begrip meer inhoud te geven. De kern van contactleggingskunde lijkt het vermogen te zijn om te kunnen schakelen in niveaus van ‘regie-intensiteit’. De in dit hoofdstuk beschreven strategieën, gericht op contactlegging, illustreren het belang
van die wisselende intensiteit in sturing. Soms passen professionals een meer assertieve benadering
toe door mensen heel direct aan te spreken, voorwaarden te stellen, te belonen of door in te grijpen
in groepsindelingen, soms laten ze zaken meer op hun beloop. Tot slot concluderen we dat het succes van subtiele regie staat of valt met de mate waarin de ‘geregisseerde’ persoon zich niet bewust is
van deze sturing. Zij of hij dient de contactlegging als spontaan en natuurlijk te ervaren, op het
moment dat de sturende hand zichtbaar is, zullen ‘gekoppelde’ personen het gelegde contact als
verkrampt, onnatuurlijk en bedacht ervaren. De kunst is de kunst van de subtiele regie te verbergen.
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6. De gemengde school als
domein van overbruggend contact
Het bevorderen van menging in het onderwijs staat hoog op de beleidsagenda. Vooral in de vier grote
steden, waar vijfendertig procent van de basisscholen kan worden aangemerkt als een ‘zwarte’
school, wat wil zeggen dat meer dan 70 procent van de leerlingen deel uitmaakt van etnische minderheidsgroepen. Deze ontwikkelingen vormen aanleiding voor veel bezorgdheid onder ouders, politici
en bestuurders. Want de leerprestaties van kinderen op dergelijke basisscholen blijven achter bij die
van kinderen op ‘witte’ scholen en er zijn weinig signalen die erop wijzen dat deze trend zich op korte
termijn laat keren. Eind 2006 luidde Steven van Eijck, commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid daarom
de noodklok bij toenmalig minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Hij signaleerde
dat de kloof tussen allochtonen en autochtonen via het onderwijs al op jonge leeftijd ontstaat; dit
resulteert in meetbare leerachterstanden, met name op het gebied van taal, die op latere leeftijd
nauwelijks zijn in te halen. Ook de WRR (2006: 189) constateert dat het Nederlandse basisonderwijs
in vergelijking met veel omringende landen weliswaar hoge lees- en rekenvaardigheidsscores laat
noteren, maar er ‘veel minder in slaagt om de onderkant naar een hoger plan te tillen’. Volgens de
WRR zijn die hoge scores dan ook voornamelijk het resultaat van een kleine groep excellente leerlingen. En daardoor verhullen die scores de feitelijke achterstandsproblematiek die zich onder de stedelijke jeugd aftekent.

6.1 Sociale klasse in plaats van kleur
De vraag is echter of de discussie zich eenzijdig moet richten op etnisch gemengde scholen. Onderzoek van Bakker et al. (2007) laat bijvoorbeeld zien dat de attitudes van leerlingen jegens kinderen
met een andere etnische achtergrond op etnisch gemengde scholen niet positiever zijn dan op eenzijdig witte of zwarte scholen. Er ontstaan wel interetnische vriendschappen tussen kinderen, maar
positieve oordelen worden niet gegeneraliseerd naar de hele etnische groep – daarmee weerspreken
de auteurs Allport’s contacthypothese. Paulle (2007) stelt dat de discussie zich niet moet richten op
witte en zwarte scholen. Niet ‘kleur’ of etniciteit is volgens hem de oorzaak van leerachterstanden,
maar het zijn juist de sociaaleconomische concentraties die verschillen in leerprestaties en ontwikkeling veroorzaken en die in een later stadium moeilijk overbrugbaar zijn. Net als de WRR pleit Paulle
daarom voor het sterker mengen van achterstandskinderen en middenklassekinderen in het basisonderwijs. Dankzij de materiele en mentale ondersteuning die hun middenklasseouders hen bieden,
leggen middenklasseleerlingen doorgaans een grotere leerbereidheid en meer concentratievermogen
en discipline aan de dag. Scholen met een fors aandeel middenklasseleerlingen bieden volgens
Paulle daardoor een gunstiger leerklimaat dan scholen met een overwicht aan sociaal zwakkere leerlingen.
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een gecontroleerde verhouding van 70 procent kansrijke en
30 procent kansarme kinderen tot succesvolle integratie van de sociaal zwakkere leerlingen leidt
(Kahlenberg, 2006; Paulle, 2007). In de grote steden voldoen maar weinig basisscholen aan die
norm. De segregatie in het basisonderwijs laat zich voor tweederde verklaren vanuit etnische segregatie op wijkniveau, die het gevolg is van de eenzijdige woningvoorraad van sommige, vooral naoorlogse stadswijken. De rest wordt veroorzaakt door autochtone ouders die hun kinderen naar een
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‘witte’ school elders brengen en de als ‘slecht’ of ‘zwart’ bekendstaande de buurtscholen vermijden
(Onderwijsraad, 2005).
De vraag is hoe deze segregatietendensen in het basisonderwijs gekeerd kunnen worden. Het ontwikkelen van sterker gemengde buurten – zoals nu gebeurt met de herstructurering van naoorlogse
stadswijken – is een strategie, maar wel een van een lange adem. Daarom zien de RMO (2005) en de
WRR (2006) vooral heil in het verleiden van ouders tot desegregerende schoolkeuzes, want in een
context van schoolkeuzevrijheid werkt een strategie waarbij ouders worden verleid om hun kind aan
te melden bij een buurtschool beter dan het dreigen met sancties en verplichtingen. Paulle (2007)
gaat echter een stap verder: hij bepleit maatregelen met een sterker sturend karakter en deinst er niet
voor terug om de vrijheid van schoolkeuze van ouders gedeeltelijk in te perken. Daarbij laat hij zich
inspireren door Amerikaanse voorbeelden, waarbij de vrijheid van schoolkeuze wordt losgelaten ten
gunste van een systeem van toewijzing op basis van sociaaleconomische criteria binnen een schooldistrict. Het schoolbussensysteem (busing) wordt daarbij ingezet om kinderen naar de betreffende
school te brengen.

De basisschool als vanzelfsprekende ontmoetingsplaats
Goed basisonderwijs is echter niet alleen van belang voor de leerprestaties van kinderen, maar kan –
zeker in gemengde wijken – ook voor ouders een belangrijke hulpbron vormen. Door kinderen samen
te laten spelen en leren, krijgen ook hun ouders een ‘ontmoetingskans’ (WRR, 2006). Basisscholen
met een sociaaleconomisch en etnisch-cultureel gemengde leerlingpopulatie vormen in potentie een
vruchtbare sociale ontmoetingsplaats in gemengde stadswijken, want bewoners van uiteenlopende
sociale en culturele komaf treffen elkaar er ‘als vanzelfsprekend’ omdat ze er een gedeeld belang
vinden: het onderwijs van hun kind. In termen van de RMO (2005) kunnen ze dan ook worden opgevat als ‘vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen’. Voorwaarde is wel dat kinderen naar school gaan in
hun eigen buurt en niet (door hun ouders of per schoolbus) getransporteerd worden naar een school
buiten de buurt. De RMO (2005: 62) schrijft over dergelijke plekken: ‘Doordat mensen er geregeld
komen, bouwen ze publieke familiariteit op met anderen die er eveneens geregeld komen (Blokland,
2006). Multifunctionele ruimten brengen mensen met elkaar in contact, niet om de contacten zelf,
maar omdat men samen doelen kan verwezenlijken.’
In het kader van dit onderzoek bezochten wij zes gemengde buurtscholen in gemengde wijken in
Amsterdam, Rotterdam en Arnhem, om inzicht te verkrijgen in de vraag in hoeverre gemengde scholen een vruchtbaar domein zijn voor overbruggend contact tussen ouders. In alle gevallen betrof het
scholen die de afgelopen jaren een proces van ‘verwitting’ hebben doorgemaakt, veelal in gang gezet
doordat middenklasseouders besloten om hun kind aan te melden op een ‘zwarte’ school in de
buurt. Soms betrof het een groepsinitiatief van ouders, dit was bijvoorbeeld het geval op de Rotterdamse Vierambachtschool in het Nieuwe Westen en op De Pijler (nabij de Kop van Zuid) en de Arnhemse Jan Ligthartschool in de wijk Klarendal.20 In andere gevallen is het verwittingsproces geleidelijker verlopen, zoals op de Amsterdamse basisschool De Scholekster in de Pijp en ’t Landje in de

20 In de studie Spreidingsmaatregelen onder de loep van de Onderwijsraad (2005) wordt de ‘verwittingshistorie’ van de Vierambachtschool en De Pijler uitgebreider beschreven.
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Rotterdamse wijk De Cool. De Troelstraschool in de Amsterdamse wijk Geuzenveld kent een afwijkende situatie, omdat binnen deze school zowel montessori-onderwijs als regulier basisonderwijs
wordt aangeboden. Waar de montessori-afdeling voor driekwart ‘wit’ is – en daarmee voldoet aan de
norm van Paulle (2007) – is de reguliere afdeling voor driekwart ‘zwart’. Het resultaat is een keurig
gemengde school, die echter intern sterk gesegregeerd is. Op alle scholen vonden diepte-interviews
plaats met de schooldirectie en/of met onderwijsondersteunend personeel.
In dit hoofdstuk laten we zien in hoeverre overbruggend contact tot stand komt op sociaaleconomisch gemengde basisscholen en op welke wijze sociale professionals op gemengde basisscholen
bijdragen aan de sociale liftfunctie van de stad – niet alleen voor kinderen, maar vooral ook voor hun
ouders. Daarbij putten we in eerste instantie uit de interviews op de bovenstaande basisscholen en
met enkele deskundigen op het gebied van gemengde scholen (paragraaf 6.2). Deze rondgang langs
gemengde basisscholen maakte duidelijk overbruggend contact in deze settings zelden vanzelf tot
stand komt, maar dat bemiddeling en inzet van sociale professionals benodigd is. Om inzicht te
verkrijgen in deze bemiddeling door sociale professionals besloten we tot een verdieping op de Rotterdamse Vierambachtschool. In paragraaf 6.3 presenteren we uitkomsten van de participerende
observaties en diepte-interviews die zijn uitgevoerd tijdens kofﬁeochtenden op de Rotterdamse Vierambachtschool. Tot slot gaan we op basis van deze case-study op de Vierambachtschool speciﬁek in
op de vraag welke strategieën sociale professionals in het onderwijs aan de dag leggen om overbruggend contact te bevorderen (paragraaf 6.4).

6.2 Overbruggend contact op gemengde basisscholen
Op de onderzochte gemengde buurtscholen wordt voldaan aan verschillende condities van Allport’s
contacthypothese (1954). Je bent allemaal als ouder van een leerling bij de school betrokken en
iedere ouder streeft daarbij naar hetzelfde doel: goed onderwijs voor zijn of haar eigen kind. En dat
streven is duurzaam, want je bent voor de duur van de schoolloopbaan betrokken. Bovendien kan de
school worden gekwaliﬁceerd als een institutionele setting: in termen van Allport is er sprake van
steun van gezaghebbende autoriteiten. Toch bleek uit onze interviewronde dat deze contactbegunstigers op gemengde basisscholen niet automatisch leiden tot vruchtbare ontmoetingen tussen ouders
met verschillende sociaaleconomische en etnisch-culturele achtergronden. Op basis van onze rondgang langs de bovengenoemde scholen in gemengde stadswijken trekken we vier conclusies, die we
hieronder uitwerken.

1 Etnisch-culturele differentiatie leidt tot sociaaleconomische
verdringing
Alle onderzochte basisscholen hebben de afgelopen jaren de transitie doorgemaakt van een overwegend ‘zwarte’ school naar een meer gemengd leerlingbestand. Sommige scholen zijn inmiddels voor
de helft ‘wit’; op enkele scholen vormen de ‘witte’ kinderen zelfs een meerderheid. Dit proces tekent
zich af vanuit de laagste klassen en schuift elk schooljaar op. Daardoor zijn sommige scholen in de
onderbouw sterk gemengd, terwijl de hogere klassen nog vrijwel helemaal ‘zwart’ zijn. Deze verwitting staat in grote lijnen gelijk aan de instroom van middenklasse-kinderen. Dat leidt in eerste
instantie tot sociaaleconomische differentiatie, maar op vrijwel alle onderzochte scholen was – in het
kielzog van de ‘witte’ middenklasse – ook een instroom zichtbaar van ‘gekleurde’ middenklasse-
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kinderen, omdat ook allochtone middengroepen hun kinderen naar deze scholen brengen. Deze
groepen kennen de ‘zwarte’ school immers van binnenuit – ze zijn zelf veelal opgegroeid in probleemwijken en ze weten uit eigen ervaring dat dit de maatschappelijke kansen van kinderen niet ten
goede komt, en daarom stellen ze extra hoge eisen (Uyterlinde et al., 2007a). Vandaar dat ze het
belang inzien van een goede school voor hun kind, te midden van voldoende kansrijke kinderen. Een
aantal onderzochte scholen is dankzij het proces van verwitting dermate sterk gegroeid dat ze zijn
gaan werken met wachtlijsten voor nieuwe leerlingen. Dat vereist tijdige aanmelding, soms zelfs
jaren voordat het kind de schoolgaande leeftijd bereikt, en het zijn hoofdzakelijk middenklasseouders die vertrouwd zijn met dergelijke procedures. Het gevolg is dat een groeiend deel van de allochtone kinderen op ‘verwittende’ scholen in de grote steden afkomstig is uit meer geslaagde milieus.
Het verwittingsproces leidt daardoor vaak indirect tot een proces van sociaaleconomische verdringing: gemengde basisscholen herbergen vooral middenklassekinderen (van verschillende etnische
komaf ), terwijl op ‘zwarte’ scholen zich sterke concentraties van sociaal zwakkere kinderen aftekenen. Ook wanneer een school voor minder dan 50 procent ‘wit’ is, betekent dit in de praktijk vaak een
oververtegenwoordiging van middenklasse-kinderen, zeker in vergelijking met de bevolkingssamenstelling van de wijk waar de school gelegen is. Op de meeste scholen die tijdens de verkenningsfase
zijn bezocht, is hierdoor sprake van een relatief beperkte mate van sociale ongelijkheid. Voor zover
op deze scholen dus overbruggende contacten tussen kinderen en ouders zichtbaar zijn, is de sociale
afstand die in veel van deze contacten wordt overbrugd, relatief klein. De gemengde school lijkt dan
ook deels de binnenroute van sociale stijging te faciliteren; voor zover sprake is van de buitenroute
snijdt deze op veel gemengde scholen in gemengde wijken steeds vaker ‘naar binnen’.
De directrice van de Troelstraschool in de Amsterdamse wijk Geuzenveld vertelt dat de montessoriafdeling van haar school vooral middenklasse allochtonen aantrekt, terwijl zich bij de afdeling met
regulier basisonderwijs concentraties aftekenen van sociaal economische achterstanden, zowel wit
als gekleurd. Over de montessori-afdeling vertelt de directrice:
‘Je ziet hier de iets meer succesvolle allochtonen. Het zijn mensen die denken: dat is een kans voor mijn kind om
tussen Hollandse kinderen op te groeien. [...] Het zijn ouders die zichzelf zien als een moderne, geïntegreerde
allochtoon en zich niet thuis voelen tussen de hoofddoeken.’

2 Samen naar school leidt niet vanzelf tot klasse-overbruggend contact
De rondgang langs gemengde basisscholen maakt duidelijk dat een gemengde leerlingenpopulatie
geen garantie vormt voor overbruggend contact. Een Rotterdamse procesbegeleider brede scholen:
‘Het gaat niet vanzelf en dat zal het ook nooit gaan. Daarvoor zijn de culturele verschillen simpelweg
te groot.’ De directeur van de Jan Ligthartschool in Arnhem vertelt dat hij dag in dag uit ondervindt
dat de kinderen, ondanks hun verschillende sociale en etnisch-culturele achtergrond gewoon met
elkaar spelen, maar dat de leefwerelden van ouders ver uit elkaar liggen:
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‘De vonken slaan niet echt over. De kinderen zijn het probleem niet, die spelen met elkaar en bij elkaar. Maar het
zijn toch heel verschillende werelden. Ouders respecteren elkaar, maar ze passen niet in elkaars netwerk. Op het
schoolplein staan de Nederlandse ouders bij de Nederlandse ouders en de allochtone ouders bij de allochtone
ouders.’
Niet alle gemengde scholen zetten zich actief in voor het bevorderen van overbruggend contact tussen ouders. Enkele schooldirecties leggen zich erbij neer dat het overbruggen van culturen en sociale
klassen een moeizaam proces is, waarop je als school slechts beperkt invloed kunt uitoefenen. De
schooldirectrice uit Geuzenveld beschouwt de tweedeling binnen haar school als een logisch gevolg
van het feit dat de schoolkeuzevrijheid in Nederland niet ter discussie mag worden gesteld:
‘Als we dit willen doorbreken zijn er draconische maatregelen nodig en daar is Nederland blijkbaar nog niet aan
toe. […] Als de school uitgaat, zie je dat het niet mengt. De kinderen spelen ook niet met elkaar. De kinderen uit de
koopwoningen, die gaan met elkaar om. Ik denk dat het pas gaat mengen als je bij elkaar in de straat woont, als
de kinderen op straat, in de zandbak, op de schommel, op het voetbalveld met elkaar gaan spelen. Als de kinderen
gaan mengen, dan pas denk ik dat de ouders ook gaan mengen.’

De ouders valt volgens haar niets te verwijten, ze vindt het heel begrijpelijk dat middenklasse-ouders
hun kinderen liever naar een witte school sturen:
‘Je gaat niet experimenteren met je kind. Daar geef ik ouders gelijk in. Je gaat je opvattingen over hoe de samenleving eruit zou moeten zien niet uitproberen op je kind. Dat doe je niet.’

Sommige scholen zouden in potentie dus als bruggenbouwer kunnen optreden, maar zetten zich
in de praktijk niet direct in om overbruggend contact tussen kinderen en ouders te stimuleren. Ze
kiezen ervoor zich te concentreren op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs, om daarmee de
kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Deze schooldirecties benadrukten dat ze een
onderwijsinstelling zijn en geen buurthuis; het organiseren van ontmoetingsactiviteiten laten ze
graag aan anderen over.

3 Gemengde scholen onderkennen veelal het belang van
overbruggend contact
In tegenstelling tot veel sociale professionals in het buurtwerk, zijn de meeste geïnterviewde schooldirecteuren zich bewust van de potentiële meerwaarde van een gemengde leerlingenpopulatie. Zij
zeggen ervan overtuigd te zijn dat overbruggend contact leidt tot horizonsverruiming onder kinderen
én ouders. Doordat men kennis maakt met andere leefwerelden, opvattingen en gedragspatronen,
wordt men uitgedaagd om te reﬂecteren op eigen opvattingen en gewoonten. De directeur van de
Arnhemse Jan Ligthartschool geeft een concreet voorbeeld:
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‘Er wordt in de klas bijvoorbeeld heel open over uithuwelijking gepraat. Nederlandse meisjes zeggen tegen Turkse
meisjes dat dat eigenlijk niet mag. En dan zegt een Turks meisje: “Nee, jullie doen het goed, de helft is binnen tien
jaar weer gescheiden!”. Dan gaan ze dus spiegelen. En hun ouders waarderen dat. Er kwam een keer een Turkse
moeder naar me toe, die zei: “Meester, bedankt. Want wij kunnen daar thuis niet over praten”.’

De directrice van basisschool De Scholekster in de Pijp in Amsterdam ziet in de praktijk dat overbruggend contact tussen ouders de leerprestaties van allochtone leerlingen ten goede komt, omdat hun
ouders zien hoe middenklasse-ouders omgaan met de schoolloopbaan van hun kind:
‘Ze trekken zich aan elkaar op, zien andere dingen, horen andere dingen. Ook allochtone ouders hebben tegenwoordig een duidelijk verwachtingspatroon van de onderwijsloopbaan van hun kind. Terwijl die kinderen toch
vaak een taalachterstand hebben. Maar door het contact met anderen worden hun grenzen wat verruimd. Dus het
is niet zo van: als je de huishoudschool maar haalt, dan kan je trouwen. Nee, ook van meisjes wordt nu verwacht
dat ze ook een vervolgopleiding gaan doen. Op welk niveau dan ook. Doordat ze zicht krijgen op hoe andere
mensen het doen, vinden ze het belangrijk dat hun kind goed uitstroomt. Dat vind ik toch wel rendement.’

Hoewel de verschillende schooldirecties bewust inzetten op het stimuleren van overbruggend contact, richten vrijwel alle schooldirecties zich primair op het overbruggen van etnische verschillen. Als
daarmee ook sociaaleconomische barrières geslecht worden is dat mooi meegenomen, maar net als
bij de buurtprofessionals uit hoofdstuk 5 is dat zelden een doel op zichzelf. De directeuren van scholen die zich bewust toeleggen op het bevorderen van de contacten met en tussen ouders wijzen er
zonder uitzondering op dat dit voortdurend grote inspanningen vergt. Een complicerende factor is
dat onderwijsondersteunend personeel, zoals ouderconsulenten, bij veel scholen is wegbezuinigd.
Veel van deze functies waren ingevuld via ID-banen en met het verdwijnen van die middelen zijn deze
krachten bij het merendeel van de onderzochte scholen verdwenen. Omdat het onderwijzend personeel vanwege de hoge werkdruk er nauwelijks aan toekomt om zich toe te leggen op dit soort activiteiten, hamerden vrijwel alle geïnterviewde schooldirecties erop dat de ouderconsulenten, als ‘vooruitgeschoven post’, voor de school onmisbaar zijn om contacten met ouders te leggen en te onderhouden.

4 Gemengde scholen ontberen kennis om overbruggend
contact te bevorderen
De interviews laten zien dat sommige gemengde scholen op zoek zijn naar succesvolle methoden om
overbruggend contact te stimuleren. Sommige scholen boeken daarbij voorzichtige successen.
Omdat concreet toepasbare kennis en methodieken niet voorhanden zijn, experimenteren de scholen
met verschillende strategieën, die vrijwel allemaal neerkomen op het scheppen van vanzelfsprekende, laagdrempelige aanleidingen voor sociaal contact (vgl. RMO, 2005). Het meest beproefde
instrument tot contactlegging op scholen is de kofﬁeochtend (bijvoorbeeld op de Vierambachtschool, De Pijler en de Jan Ligthartschool), maar ook middels koken en (exotisch) eten wordt geëxperimenteerd met het bijeenbrengen van ouders. Het vieren van feesten, zoals Sinterklaas, het Suiker-
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feest en Kerst, blijkt eveneens succesvol om ontmoetingen tussen ouders tot stand te brengen. Deze
feesten worden op alle onderzochte scholen gevierd, maar de mate waarin ouders daarbij betrokken
worden, wisselt. De meeste scholen proberen ouders ook actief te betrekken bij speciﬁeke project- of
themaweken, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen om de aankleding van de school te verzorgen, kostuums voor de kinderen te maken of te zorgen voor de muzikale omlijsting van festiviteiten. Op De
Pijler, de Jan Ligthartschool de Vierambacht en ’t Landje kwamen we hiervan concrete voorbeelden
tegen.
Opvallend is dat alle scholen via trial & error ondervinden welke aanpak werkt en welke niet. Zo hebben sommige scholen uitstekende ervaringen met het organiseren van kofﬁeochtenden – ‘daar zit
iedereen door elkaar’ – terwijl andere scholen daarmee na enkele mislukte pogingen zijn gestopt.
Een medewerker van basisschool De Pijler in Rotterdam-Zuid ontdekte dat de kofﬁeochtend werkt bij
de gratie van laagdrempeligheid:
‘In plaats van in de ouderkamer op de derde verdieping, waar zich een beetje een elitair clubje verzamelde, is er nu
iedere woensdag kofﬁeochtend in de hal op de begane grond. Op het podium worden kofﬁe en koekjes klaargezet.
En dat gaat veel beter. Niet dat het zo druk is – er komen elke week zo’n vijftien ouders – maar het is wel helemaal gemengd.’

Sommige scholen kiezen er nadrukkelijk voor om ontmoetingen niet te faciliteren middels geregisseerde ontmoetingsmomenten en bijeenkomsten zoals kofﬁeochtenden. In plaats daarvan stellen ze
zich naar ouders toe zo toegankelijk mogelijk op, om zo informele contacten met ouders te bevorderen. De directrice van basisschool De Scholekster uit Amsterdam:
‘Als ik om half drie uit een vergadering kom en ik zie een ouder, dan zeg ik: “kom even binnen, drink even een
kopje thee.” Maar we organiseren daar geen speciﬁeke activiteiten voor. Ik denk dat als je zelf als team open en
toegankelijk bent, dat je eerder die menging voor elkaar krijgt, dan met allemaal gestructureerde ontmoetingsmomenten. […] En we lopen zelf op het plein, we laten de kinderen uit bij de deur en geven ze een hand en dan spreken we ouders even aan. Dus wij mengen ons en dat doen we heel bewust. Om drempelverlagend te zijn, om te
laten zien dat je gewoon een van hen bent.’

Deze voorbeelden laten zien dat de onderzochte scholen weliswaar gebruik maken van contactleggingsmethoden met verschillende gradaties van regie-intensiteit, maar in het algemeen geldt dat
wordt ingezet op lichte vormen van regie, die op basis van voortschrijdend inzicht zonodig worden
bijgesteld. Men is geneigd om contacten tussen ouders vooral spontaan te laten ontstaan. Soms zijn
die initiatieven succesvol, maar soms ook niet. De directeur van de Jan Ligthartschool zegt dan ook
dringend behoefte te hebben aan concrete, toepasbare kennis en methodieken om culturele barrières
en klasseverschillen te overbruggen.
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‘Iedereen wil menging, maar niemand vertelt ons hoe het moet. Wij zitten hier het wiel uit te vinden. Ik ben overal
geweest – op congressen, noem maar op – maar niemand weet het. Waarom is er geen ‘Expertisecentrum
gemengde scholen’, dat kennis verzamelt en scholen helpt om te gaan met leerlingen en ouders uit verschillende
culturele en economische milieus?’

6.3 De kofﬁeochtend als domein van overbruggend contact
De Rotterdamse Vierambachtschool is te plaatsen in de categorie scholen die zich actief inzet om
overbruggend contact tussen ouders te bevorderen (zie kadertekst). De Vierambachtschool organiseert op verschillende vestigingen al enkele jaren wekelijkse kofﬁeochtenden, steekt energie in het
betrekken van ouders bij thema- en projectweken en biedt veel ruimte aan ouders zie zelf iets willen
organiseren op of met de school. Daarmee is de Vierambachtschool niet uniek, want ook de andere
onderzochte scholen organiseren regelmatig soortgelijke activiteiten. Maar de directie van de Vierambacht onderscheidt zich wel van de andere scholen door haar meer uitgesproken visie op ouderbetrokkenheid. De adjunct-directeur onderstreept het grote belang dat de Vierambacht, als buurtschool, hecht aan het contact met ouders:
‘Wij vinden het heel belangrijk om ouders te betrekken. We zijn een buurtschool en dat moet je praktisch kunnen
vertalen. Je moet de ouders dus ook meekrijgen. Wij vinden het heel belangrijk om met ouders dingen bespreekbaar te maken. Kinderen en ouders horen bij elkaar, je kan op school goed onderwijs geven, maar je moet ook
weten wat er thuis gebeurt.’

Hoewel de school op verschillende manieren probeert om ouders te activeren en enthousiasmeren,
bestempelt de adjunct-directeur de kofﬁeochtenden als ‘de motor’ van de ouderbetrokkenheid:
‘Je ziet dat men elkaar hier goed kent, elkaars kinderen kent, en elkaar bij de voornaam aanspreekt in het Nederlands. Dus er ontstaat een netwerk, een gevoel van gezamenlijkheid. […] Je ziet via de kofﬁeochtenden ook buurtvriendschappen ontstaan. Kinderen spelen bij elkaar en gaan samen naar de speeltuin. Die dwarsverbanden ontstaan geleidelijk. Het is voor ons een heel duidelijk doel om het contact tussen ouders te bevorderen, maar je kunt
het niet opleggen. Dus het gaat telkens via kleine initiatieven.’
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‘Verwitting’ op OBS De Vierambacht
Openbare basisschool De Vierambacht ligt in de wijk Het Nieuwe Westen, die zowel in sociaaleconomisch als
etnisch-cultureel opzicht sterk gemengd is. Sinds 2001 maakt de school een proces van ‘verwitting’ door en de
afgelopen jaren is de school in hoog tempo gegroeid. In de zomer van 2006 werd daarom een nieuwe hoofdvestiging in gebruik genomen. Deze ontwikkeling is destijds geïnitieerd door een groep ouders die graag een school om
de hoek wilden, maar hun kinderen liever niet als enige naar een zwarte school in de buurt wilden sturen. Ze
organiseerden een bijeenkomst om ‘witte’ ouders te enthousiasmeren voor de Vierambacht. Hun actie bracht een
‘sneeuwbaleffect teweeg, waardoor het verwittingsproces zich in de onderbouw in hoog tempo heeft doorgezet.
Deze ouders maken overwegend deel uit van de creatieve klasse. Onder de ouders die de kofﬁeochtenden bezochten,
bevonden zich opvallend veel beoefenaars van beroepen in de creatieve sector, zoals freelance fotografen, beeldend
kunstenaars, tekstschrijvers, architecten en webdesigners.
Ouderbetrokkenheid staat bij de directie van De Vierambacht hoog in het vaandel: er worden verschillende initiatieven ondernomen om de ouders te betrekken bij de schoolopleiding van hun kind. Opvallend is de veelheid aan
activiteiten die speciaal voor de ouders georganiseerd worden. De wekelijkse kofﬁeochtend is daar een voorbeeld
van. Verder organiseert de school themabijeenkomsten en educatieve voorlichtingsavonden, onder meer over
opvoeding en eetpatronen van kinderen. Een deel van deze initiatieven is afkomstig van ouders zelf. Voorbeelden
hiervan zijn de picknick aan het eind van het schooljaar, het kerstdiner voor ouders en kinderen en een salsawork
shop voor ouders. De school probeert ook zelf, onder andere in de commissie ouderbetrokkenheid, te zoeken naar
nieuwe ouderactiviteiten. Begin 2007 startte de school – met behulp van de stimuleringsregeling Ruimte voor
contact – met de bouw van een professionele keuken waarin kookworkshops voor en door ouders en kinderen
kunnen worden georganiseerd.

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop overbruggend contact op de Vierambachtschool gestalte
krijgt én op de effecten daarvan, hebben wij in de periode september tot en met december 2006 de
wekelijkse kofﬁeochtenden op de dependance van de school onderworpen aan een reeks participerende observaties (Broekman & Uyterlinde, 2007). Tijdens de observaties en de interviews stonden
twee vragen centraal. In de eerste plaats de vraag in hoeverre tijdens de kofﬁeochtenden duurzaam
contact tussen ouders tot stand kwam, waarbij de aandacht in het bijzonder uitging naar de wijze
waarop daarbij sociaal en cultureel kapitaal ‘over de brug’ ging. En in de tweede plaats de vraag in
hoeverre de ouderconsulenten tijdens de kofﬁeochtenden optreden als intermediair om ouders met
verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. In totaal werden zes kofﬁeochtenden
bijgewoond, waarbij ook informele gesprekken met ouders zijn gevoerd. Verder zijn diepte-interviews
gehouden met de twee ouderconsulenten van de school en met een viertal ouders die regelmatig
kofﬁeochtenden bezoeken.
De kofﬁeochtenden worden al zes jaar iedere vrijdag georganiseerd door een Turkse en een Marokkaanse ouderconsulente. Zij zijn de indirecte helpers, die de (overwegend autochtone) middenklasse-ouders kunnen mobiliseren als directe helpers van ouders in een achterstandspositie. De
bezoekers vormen een afspiegeling van de gemengde leerlingpopulatie: hoogopgeleide autochtone
ouders zitten aan tafel met Turkse en Marokkaanse moeders. Daarbij dient wel te worden opgemerkt
dat de sociale afstand niet altijd groot is, omdat de kofﬁeochtend voornamelijk bezocht wordt door
allochtone moeders die het Nederlands vrij goed beheersen. Ook de kofﬁeochtend tendeert, als
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setting voor overbruggend contact dus naar de binnenroute, hoewel er ook overbruggend contact via
de buitenroute tot stand komt.
De kofﬁeochtenden vinden plaats in de centrale hal van de dependance van de Vierambachtschool
aan de C.P. Thielestraat, waar de kleuterklassen zijn gehuisvest. Ouders die hun kinderen naar de
klas brengen, lopen langs de kofﬁetafel in de centrale hal. Maar ook ouders wier kinderen naar
school gaan op de hoofdvestiging schuiven op vrijdag aan voor de kofﬁe. Rond half negen stromen
de ouders binnen. De meesten maken eerst een praatje of kijken wat rond voordat ze aan de kofﬁetafel aanschuiven. Meestal zijn er vijftien tot twintig ouders, maar op drukke ochtenden telt de kofﬁeochtend meer dan dertig bezoekers. Doorgaans is ruim de helft van de bezoekers autochtoon. De
allochtone ouders zijn overwegend van Turkse en Marokkaanse afkomst. Deze allochtone ouders
spreken vrijwel zonder uitzondering goed Nederlands. Vaders zijn op de kofﬁeochtenden structureel
ondervertegenwoordigd: soms zijn er geen helemaal geen mannen, soms zijn er twee of drie vaders,
een enkele keer wat meer. Ongeveer de helft van de ouders bezoekt de kofﬁeochtenden regelmatig tot
vaak, maar de kofﬁeochtend lijkt ook steeds weer nieuwe ouders te trekken. Veel ouders blijven voor
één kopje kofﬁe en vertrekken om een uur of negen naar hun werk of weer naar huis. Een groepje van
tien, soms vijftien ouders – vrijwel zonder uitzondering moeders – blijft langer. Tegen half elf zijn alle
ouders vertrokken.
De sfeer tijdens de kofﬁeochtenden op de Vierambacht is zeer informeel. In tegenstelling tot verschillende andere scholen worden er geen thema’s of gespreksonderwerpen op de agenda gezet. De opzet
is erop gericht om de kofﬁeochtenden zo laagdrempelig en informeel mogelijk te houden. De
gesprekken die tussen ouders ontstaan, zijn veelal gerelateerd aan het onderwijs, het gezin of de
opvoeding. Ook de actualiteit wordt besproken tijdens de kofﬁeochtenden. Volgens de ouderconsulenten wordt veel gesproken over culturele verschillen, over culturele feesten als het Suikerfeest en
over tradities en gebruiken van de verschillende culturen. Sommige Nederlandse ouders zijn heel
geïnteresseerd in andere culturen, en gaan hier met de andere ouders uitvoerig over in gesprek. Uit
de case-study op de Vierambachtschool komen de volgende drie conclusies naar voren.

1 Niet iedereen slaat bruggen
De directie van de Vierambachtschool benadrukt dat gezelligheid het primaire doel is van de kofﬁeochtenden. Waarbij men de hoop uitspreekt dat ouders, dankzij dit gezellige samenzijn, meer
betrokken raken bij de activiteiten in en rond de school en dankzij de contacten die ze opdoen, er
misschien ook nog iets van opsteken. Ook de ouders zeiden vooral voor de gezelligheid naar de kofﬁeochtend te komen. Lang niet iedereen zoekt daarbij contact met ouders met een andere sociale of
culturele achtergrond; meestal zitten groepjes autochtone en allochtone ouders apart van elkaar.
‘Men gaat niet bewust apart zitten’, vertelt een autochtone moeder, ‘maar je gaat toch om met wie je
het meest gemeen hebt’. Bovendien ervaren sommige allochtone ouders de taal als een barrière om
contact te leggen met autochtone ouders. Een groep Turkse moeders spreekt onderling dan ook
regelmatig Turks. Volgens de Turkse ouderconsulente praten ze over koken, wisselen ze recepten uit
of bespreken ze de dagelijkse beslommeringen van het huishouden. Zij betoogt dat vooral de allochtone ouders die goed Nederlands spreken, erin slagen om overbruggend contact leggen tijdens de
kofﬁeochtend. Voor ouders die minder goed Nederlands spreken is de drempel om aan de kofﬁetafel
aan te schuiven hoog: ‘De durf is er vaak niet, ook al moedig je ze aan’, zegt de ouderconsulente.
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Een autochtone moeder vindt dat er ‘een duidelijke kloof ’ bestaat tussen de hoogopgeleide autochtone moeders en de allochtone moeders. Zelf heeft ze bewust de stap gezet om met allochtone moeders in gesprek te gaan:
‘Op een gegeven moment heb ik besloten om aan te schuiven aan de andere kant van de tafel. Want dit is dé plek
om te mengen: als het hier niet lukt, dan lukt het nergens. [...] Je moet er wel energie in steken, het gaat minder
makkelijk dan met Nederlandse moeders. De leefwereld van die moeders is best wel anders dan die van ons, dus
waar praat je over? Maar als je eenmaal contact hebt gelegd, merk je hoe leuk het is.’

Hoewel verschillende ouders geneigd zijn om overbruggend contact te vermijden en zich terug te
trekken onder gelijkgestemden, bouwen de ouders tijdens de kofﬁeochtend wel publieke familiariteit
met elkaar op. De ouders die de kofﬁeochtend regelmatig bezoeken kennen en herkennen elkaar: bij
binnenkomst en bij het vertrek groet iedereen elkaar waardoor een vorm van onderlinge vertrouwdheid ontstaat. Deze publieke familiariteit wordt verder versterkt doordat verschillende moeders
elkaar ook tegenkomen op straat, in de speeltuin of tijdens het boodschappen doen.

2 Bekend maakt wijzer
Verschillende autochtone moeders – met name degenen die deel uitmaken van de creatieve klasse –
leggen een sterke interesse in andere culturen aan de dag, of ze zijn nieuwsgierigheid naar de leefwereld van ‘gehoofddoekte’ moeders. Het zijn vaak deze ouders die initiatief nemen om contact met
allochtone moeders te leggen. Voor veel allochtone moeders vormt de kloof tussen de verschillende
leefwerelden een barrière; ze weten vaak niet hoe ze een praatje met een autochtone moeder moeten
aanknopen. Veel autochtone ouders beschikken daarentegen over voldoende cultureel kapitaal om
die kloof te overbruggen. Ze doen dat veelal door gemeenschappelijke thema’s aan te snijden: zo
werd veel gesproken over zwangerschap en over de opvoeding van kinderen en de problemen die
daarbij komen kijken. Tijdens de observaties werd zichtbaar dat de inspanningen van deze moeders
werden beloond: vooral later op de ochtend kwamen meer serieuze gesprekken op gang, zoals de
taakverdeling tussen mannen en vrouwen in het huishouden, de emancipatie van vrouwen en de
acceptatie van homoseksualiteit.
Dergelijke gesprekken leiden er volgens één van de autochtone moeders toe dat de ouders ‘dichter bij
elkaar komen te staan’. Ze zegt dat ze het dankzij de kofﬁeochtenden gemakkelijker vindt om met
allochtonen te praten en het heeft ook haar afstandelijke blik op bepaalde groepen verminderd. Volgens een andere moeder is de kofﬁeochtend de ideale plek om elkaar af te tasten, waardoor je al snel
met je eigen vooroordelen wordt geconfronteerd: ‘Er was een traditioneel geklede allochtone vrouw
en die bleek lerares Duits te zijn, en dan praat je met haar en dan staat ze middenin de maatschappij.’ Ook een Marokkaanse moeder ervaart dat vooroordelen en stereotypen bij Nederlandse ouders
afnemen door het wederzijdse contact:
‘Ze hebben soms een raar beeld van vrouwen met een hoofddoek. Ze doen alsof we heel andere mensen zijn. Maar
als we met elkaar in gesprek raken, komen ze erachter dat het bij ons over dezelfde onderwerpen gaat als bij
Nederlandse moeders.’
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Waar Bakker et al. (2007) concluderen dat contact tussen leerlingen met verschillende etnische achtergronden nauwelijks leidt tot positievere attitudes over en weer, onderschrijven de ervaringen van
deze moeders juist wel de contacthypothese: bekend maakt bij hen ook bemind. In de woorden van
een autochtone moeder: ‘Door het contact verandert je houding’. Hetzelfde proces geldt voor de
familiariteit tussen verschillende allochtone bevolkingsgroepen, waar eveneens sprake is van bijstelling van stereotypen over en weer. Bekend maakt dus ook wijzer. De Marokkaanse moeder vertelt dat
ze op de kofﬁeochtend ook Turkse moeders ontmoet. Het dagelijks contact met Turkse vrouwen is
voor haar echter zeker niet vanzelfsprekend, omdat de Turkse cultuur sterk verschilt van de Marokkaanse. De kofﬁeochtend fungeert dus niet alleen als platform voor interetnisch contact tussen
Nederlanders en Turken en Marokkanen, maar ook voor contact tussen verschillende etnische minderheidsgroepen.
Volgens de ouderconsulenten leren ouders via de informele gesprekken veel van elkaars cultuur. Zo
wordt tijdens de kofﬁeochtenden gesproken over feesten en rituelen, zoals het Suikerfeest. Dit feest
werd uitgebreid gevierd tijdens een van de onderzochte kofﬁeochtenden. Ouders namen hapjes mee
uit hun eigen cultuur en later op de ochtend werd gedanst op Turkse en Marokkaanse muziek. Via
dergelijke festiviteiten, maar ook via de informele gesprekken tijdens de kofﬁeochtend maken ouders
kennis met elkaars leefwereld. Enkele autochtone moeders vertelden dat ze verbaasd waren dat sommige pedagogische zaken zoals goede voeding, op tijd naar bed gaan en het beperken van het televisiekijken van kinderen voor allochtone moeders minder vanzelfsprekend zijn. Tegelijkertijd geven ze
aan dat het contact met de allochtone moeders hen een spiegel voorhoudt: hun drukke bestaan,
waarin ze hun gezin combineren met een serieuze baan, is hectischer dan het leven van veel allochtone moeders.

3 ‘Andere’ ouders kunnen als directe helpers fungeren
De observaties en interviews maken duidelijk dat de kofﬁeochtend op De Vierambacht voor een deel
van de bezoekers fungeert als platform voor uitwisseling van sociaal en cultureel kapitaal. Veel
ouders ontwikkelden via de kofﬁeochtend weak ties (Granovetter, 1973) met andere ouders en sommigen bouwden dankzij het herhaalde contact zelfs een intensieve band met elkaar op. Een deel van
deze zwakke bindingen kan worden bestempeld als overbruggende contacten; het betreft vrijwel
altijd interetnisch contact en vaak ook klasse-overstijgend contact. De sociale afstand is meestal
echter relatief klein. Zo vertelde een autochtone moeder dat ze het makkelijker vindt om contact te
leggen en afspraken te maken met allochtone ouders met een middenklasse-achtergrond, dan met
sommige ouders uit lagere sociale milieus.
Gedurende het onderzoek troffen we verschillende voorbeelden aan van initiatieven die betekenis
hebben voor de uitwisseling van sociaal kapitaal. Zo vertelden verschillende Nederlandse moeders
regelmatig op de kofﬁe te gaan bij allochtone moeders sinds ze elkaar op de kofﬁeochtend hadden
ontmoet. Samen met een Turkse moeder ontwikkelde een autochtone moeder een plan om het
gemengd spelen van kinderen te bevorderen. Een groepje ouders vatte tijdens de kofﬁeochtend het
plan op om gezamenlijk met vakantie te gaan. En een Turkse moeder kreeg dankzij de kofﬁeochtend
toegang tot de arbeidsmarkt: ze vond een baan als hulp in de huishouding bij een van de andere
ouders. Volgens één van de moeders is de kofﬁeochtend bovendien een geschikte gelegenheid om
elkaars hulp in te roepen, bijvoorbeeld wanneer ideeën ontstaan voor nieuwe ouderinitiatieven of
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-activiteiten. Zo gebruikten ouders de kofﬁeochtend om andere ouders uit te nodigen voor een salsaof buikdansworkshop of om ouders te werven voor het helpen bij schoolactiviteiten en schooluitjes.
Ook werden tijdens de observaties concrete voorbeelden zichtbaar van de uitwisseling van cultureel
kapitaal. Zo gingen de gesprekken – met name later op de ochtend – regelmatig over onderwerpen
die kunnen helpen om vooruit te komen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld passende conversatie, non-verbale communicatie of persoonlijke verzorging). De verwerving van dergelijke stille codes draagt bij aan de sociale integratie van allochtone ouders. Bovendien maken ouders
tijdens zulke gesprekken kennis met andere opvattingen over opvoeding, over rolpatronen van mannen en vrouwen of over actuele kwesties. Ze verruimen daardoor hun blikveld en ontwikkelen mogelijk nieuwe ambities of aspiraties, bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te verrichten of een cursus of
opleiding te volgen. Van hun kant verklaarden ook autochtone middenklassemoeders hun voordeel
te doen met het overbruggend contact. Een autochtone moeder vertelde bijvoorbeeld dat ze in de
gesprekken met allochtone moeders ideeën opdoet voor de kunstprojecten die ze als freelancer organiseert.

6.4 Contactleggingskunde van professionals op gemengde scholen
De beide ouderconsulenten besteden veel tijd en aandacht aan de logistieke organisatie van kofﬁeochtenden: ze zorgen voortdurend dat iedereen kofﬁe, thee en een koekje heeft en dat er voldoende
zitplaatsen zijn voor de ouders. Vooral het eerste half uur zijn zij hier druk mee bezig. Wanneer alle
ouders van kofﬁe, thee en een zitplaats zijn voorzien, lopen ze rond en maken ze een praatje of schuiven ze aan bij een gesprek tussen ouders. Verder laten ze de kofﬁeochtend grotendeels op zijn
beloop: ze bemoeien zich nauwelijks met de gespreksonderwerpen en laten vrijwel alles over aan de
spontaniteit van de aanwezige ouders. Ze vertelden dat ze het in de beginjaren meer probeerden te
sturen, omdat de ochtenden toen wat stroever verliepen. Ze deden dit door gespreksonderwerpen aan
te snijden of door ouders bij gesprekken te betrekken. Dit is nu volgens hen minder nodig. De meeste
ouders kennen elkaar en daardoor lopen de gesprekken ‘als vanzelf ’. De ouderconsulenten bedienen
zich dus van zeer lichte vormen van regie. Een Nederlandse moeder vergelijkt hun rol met die van de
grootmoeder in een Mediterrane familie:
‘Alles draait in zo’n familie om grootmoeder, maar als je goed kijkt zie je dat ze alleen maar de kofﬁe en de koekjes
verzorgt. Ze [de ouderconsulenten] zijn bijna onzichtbaar, maar tegelijk zijn ze onmisbaar.’

De ouderconsulenten zijn een vertrouwd gezicht voor ouders en vormen een duidelijk aanspreekpunt
voor vragen over het onderwijs van hun kind, activiteiten op scholen of bezorgdheid over hun kinderen. Daarbij speelt hun Turkse en Marokkaanse achtergrond een belangrijke rol. Omdat ze allebei
goed geïntegreerd zijn, zijn ze in staat om een brug te slaan tussen culturen. Dit maakt dat zowel
autochtone als allochtone moeders zich tot hun ‘aangetrokken’ voelen en hen als aanspreekpunt
zien. Ouders spreken hen aan als er onduidelijkheden zijn over de gang van zaken op school, of wanneer zij iets niet goed begrepen hebben. De ouderconsulenten hebben met veel ouders een vertrouwensband opgebouwd. De observaties wijzen uit dat de rol van de beide ouderconsulenten veel verder
reikt dan de logistieke organisatie van de kofﬁeochtenden. Hun regelmatige aanwezigheid maakt

Nicis Institute – Helpt de middenklasse? – 89

hen tot de spil van het contact tussen de ouders en de school. De geïnterviewde ouders waren dan
ook zeer over hen te spreken. ‘Ze brengen de huiselijkheid terug in de school’, vindt een van de
geïnterviewde moeders.
Zelf zeggen de ouderconsulenten dat ze altijd contact leggen met ouders die ‘nieuw’ zijn op de kofﬁeochtend. Ze stappen dan op ze af om zichzelf voor te stellen en een praatje te maken. En wanneer
ouders zich afzijdig houden of weinig aanspraak hebben, doen ze hun best om hen bij het gesprek te
betrekken. Bijvoorbeeld door er zelf bij te gaan zitten of om ze aan te moedigen om aan te schuiven
bij een lopend gesprek. Tijdens de observaties gebeurde het echter regelmatig dat ouders weinig
aanspraak hadden en de ouderconsulenten traden in dat geval zelden actief op. Tijdens het interview
benadrukten de ouderconsulenten dat ze het heel belangrijk vinden om allochtone ouders te motiveren en te stimuleren om contacten buiten hun eigen groep aan te gaan. De Turkse ouderconsulente
vertelt:
‘Ik vind dat die allochtone moeders de mogelijkheid om contact te krijgen met Nederlandse moeders moeten aangrijpen, want tijdens de kofﬁeochtenden kán het! Als die Turkse moeders dan toch weer naar elkaar toetrekken,
spreek ik ze daarop aan. En de volgende keer dan doen ze dat ook wel.’

Ze vertellen allochtone ouders te willen helpen om taalbarrières te overwinnen. De Marokkaanse
ouderconsulente zegt dat ze allochtone ouders – met name de groep die vanwege de taalbarrière niet
naar de kofﬁeochtenden komt – keer op keer probeert te enthousiasmeren om deel te nemen aan
ouderactiviteiten binnen de school. Ze wijst er dan op dat je door het meedoen aan activiteiten de
taal beter leert beheersen, omdat die ouders volgens haar het ‘ik spreek de taal niet’ gebruiken als
argument om niet deel te nemen. En wie nauwelijks Nederlands spreekt, wordt uitgenodigd om deel
te nemen aan een taalcursus. Tijdens de onderzoeksperiode hadden zich dankzij hun inspanningen
21 analfabete moeders ingeschreven voor een cursus Nederlands.

6.5 Conclusies
De interviews met zes schooldirecties en het participerende onderzoek op de Rotterdamse Vierambachtschool maken duidelijk dat de gemengde basisschool in potentie een vruchtbare sociale
besmettingshaard is. Met name de observaties en interviews op de Vierambachtschool leggen bloot
dat er tussen ouders, ondanks hun culturele en sociaaleconomische verschillen, sprake is van uitwisseling van sociaal en cultureel kapitaal. Dat leidt bij verschillende allochtone ouders tot horizonsverruiming, terwijl een enkeling zelfs (lichte vormen van) opwaartse mobiliteit aan de dag legt. Waar de
professionals in het buurtwerk overwegend terughoudend zijn in het arrangeren van overbruggend
contact (zie hoofdstuk 4), laat de rondgang langs gemengde scholen in gemengde wijken zien dat in
het basisonderwijs meer aandacht is voor de potentiële waarde van interetnisch en klasse-overstijgend contact. Tegelijk werd duidelijk dat kapitaaluitwisseling niet vanzelf tot stand komt, maar dat
de ouders vaak een duwtje in de rug nodig hebben. Dat duwtje kan de vorm hebben van het organiseren van gerichte activiteiten, maar het kan ook afkomstig zijn van professionals die ouders aansporen
om schoolactiviteiten te ontplooien. Niet alle scholen spannen zich gericht in om dat duwtje in de
rug te geven. Sommige scholen initiëren tal van activiteiten om ouders te activeren, anderen laten het
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ontstaan van contact met en tussen ouders bij voorkeur over aan spontane krachten. In elk laat de
werd duidelijk dat vrijwel alle schooldirecties in het duister tasten als het gaat om effectieve vormen
van contactlegging.

Het belang van buurtbinding
Een belangrijke begunstiger daarbij vormt het feit dat de onderzochte scholen allemaal vrij sterk als
buurtschool fungeren, dat wil zeggen dat het overgrote deel van de ouders woonachtig is in de buurt
waar de school gelegen is. Uitzondering vormt ’t Landje, dat relatief veel kinderen uit buitenwijken
herbergt, wier ouders in het nabijgelegen stadscentrum van Rotterdam werken. De directe betrokkenheid van ouders tekent zich op deze school dan ook wat minder sterk af dan op bijvoorbeeld de
Vierambachtschool of de Arnhemse Jan Ligthartschool. Kortom, buurtgebonden scholen lijken sterker als overbruggende ontmoetingsplaats voor ouders te fungeren dan scholen met een uitgestrekt
bedieningsgebied. Dit impliceert dat de voorstellen van Paulle (2007) om bijvoorbeeld via busing de
onderwijssegregatie te bestrijden weliswaar effectief zijn om de ideale verhouding tussen kansarme
en kansrijke leerlingen te bewerkstelligen, maar dat het uitstralingseffect naar de thuissituatie
gering is, omdat de afstand – en daarmee vaak ook de kloof – tussen school en thuis groter wordt.
Paulle heeft dus onvoldoende oog voor het belang van betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind. Spreiding door verleiding, zoals de RMO (2005) en de WRR (2006) voorstellen,
lijken daarom wellicht minder direct effect te sorteren als het gaat om bestrijding van onderwijssegregatie, maar juist vruchtbaarder als instrument tot verhefﬁng door menging.
Onze rondgang langs verwittende scholen legt ook een potentieel gevaar bloot van spreiding door
verleiding. Vooral scholen die dankzij een groepsinitiatief van ouders sterker gemengd raakten, blijken dermate snel ‘van kleur te verschieten’ dat ze aan hun eigen succes ten onder dreigen te gaan.
Want als de verwitting (en daarmee de ‘vermiddenklassing’) doorzet in het tempo van de afgelopen
jaren, groeien deze scholen binnen afzienbare tijd ook uit tot witte bastions en versterken ze juist de
onderwijssegregatie. De directies van de Vierambacht, De Pijler, de Jan Ligthartschool en ’t Landje
vertelden zich dit terdege bewust te zijn en zich in te spannen om de gemengde populatie te handhaven. Deze directies streven trouwens niet alleen op inhoudelijke gronden naar een gemengde leerlingpopulatie, maar ook om budgettaire redenen, omdat een overschot aan kansrijke kinderen (met
leerlinggewicht 1,0) nadelige ﬁnanciële consequenties heeft. Verschillende schooldirecties rekenden
ons voor dat een verhouding van 60 procent kansrijke en 40 procent kansarme kinderen noodzakelijk
is om het gewenste niveau en de gewenste grootte van de klassen te kunnen vasthouden. Een punt
van aandacht daarbij vormt de spreiding van kansarme en kansrijke leerlingen binnen klassen; want
die wijkt soms enorm af van de verhouding op het niveau van de hele school – de Amsterdamse Troelstraschool is hiervan het meest extreme voorbeeld. De Onderwijsraad (2005a) pleit er dan ook voor
om waar nodig in te grijpen in de groepsindelingen in de klas, om zo het automatisme te doorbreken
dat leerlingen vooral met klasgenoten van dezelfde etnische afkomst en dezelfde sociale klasse
optrekken.

De creatieve klasse als directe helpers
Van de onderzochte scholen gaat de Rotterdamse Vierambachtschool het verst in het stimuleren van
ouderbetrokkenheid. Als buurtschool hecht ze veel belang aan het contact met ouders en daartoe
organiseert ze tal van activiteiten, waaronder de wekelijkse kofﬁeochtenden. De participerende
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observaties laten zien dat de kofﬁeochtend voor sommige ouders een vruchtbaar platform voor uitwisseling van sociaal en cultureel kapitaal vormt. Echter, lang niet alle ouders bouwen een dermate
intensief contact op dat er sprake is van kapitaaluitwisseling. Het zijn vrijwel uitsluitend autochtone
moeders uit de creatieve klasse die tijdens de kofﬁeochtend overbruggend contact leggen – maar
deze groep is ook sterk vertegenwoordigd op de Vierambachtschool. Niet alleen beschikt deze groep
over voldoende cultureel kapitaal en inlevingsvermogen om een gesprek aan te knopen met een
Turkse of een Surinaamse moeder. Ook leggen veel bezoekers van de kofﬁeochtenden die zich laten
rekenen tot de creatieve klasse, bijvoorbeeld tekstschrijfsters, fotografes of beeldend kunstenaars,
een sterke interesse in andere culturen aan de dag. Verschillende moeders verklaarden dat ze de
contacten tijdens de kofﬁeochtend ook gebruikten om inspiratie op te doen voor hun werk. Dat is
opvallend, want de sociale afstand tussen deze ‘witte’ creatieve klasse en de allochtone ouders
afkomstig uit lagere sociale milieus is verhoudingsgewijs groot. De meest succesvolle voorbeelden
van overbruggend contact tijdens de kofﬁeochtenden vinden dus plaats via de buitenroute. De duurzaamheid, de intensiteit en de herhaling van het contact vormen daartoe de sleutels.

Meer regie-intensiteit
Het succes van de kofﬁeochtenden op de Vierambacht schuilt grotendeels in de ogenschijnlijk informele en ongedwongen setting. De ouderconsulenten zijn zich dat terdege bewust en stellen zich zeer
bescheiden op. Wanneer ze explicieter zouden sturen op overbruggend contact tussen ouders, zou dit
ten koste kunnen gaan van de ongedwongen sfeer. De kofﬁeochtend is voor de ouders vooral een
gezellige, ontspannen en informatieve manier om de dag te beginnen. De kracht van de kofﬁeochtend ligt dus deels in het relatief vrijblijvende karakter ervan. Maar de observaties maken ook duidelijk dat op dit terrein nog winst kan worden geboekt.
Hoewel de ouderconsulenten het vrijblijvende en laagdrempelige karakter van de kofﬁeochtenden
moeten blijven bewaken, kunnen ze slagvaardiger schakelen tussen verschillende niveaus van regieintensiteit. Ze bedienen zich in de huidige situatie vooral van heel subtiele vormen van regie, bijvoorbeeld door te zorgen voor de juiste decorstukken (tafels en stoelen) en rekwisieten (kofﬁe, thee en
koekjes) en het creëren van het juiste klimaat, door ouders hartelijk te ontvangen. Het gevolg is dat
veel ouders zich gaan thuis voelen op school en daarmee creëert de school een functionele identiﬁcatie tussen ouders onderling: ze hebben een functionele reden voor hun contact die los staat van
etniciteit (WRR, 2007: 107). De kofﬁeochtend bezoek je als moeder of vader van een leerling en daar
ontmoet je andere moeders of vaders, sommige zijn autochtoon, anderen allochtoon. De ontmoetingsfunctie van de kofﬁeochtend kan echter versterkt worden door de regie op gezette tijden te
intensiveren. Zo kunnen de ouderconsulenten op sommige momenten doorvragen wanneer een
moeder een serieus of gevoelig gespreksthema aansnijdt. En ze zouden speciﬁeke gespreksonderwerpen uitvoeriger aan de orde kunnen stellen door ouders te wijzen op raakvlakken en gedeelde
interesses. De ouderconsulenten kunnen ouders die een afwezige indruk maken meer betrekken bij
het lopende gesprek. Ook kan sterker gestuurd worden op het voeren van een groepsgesprek waarin
niet twee ouders het hoogste woord hebben, maar waarin alle deelnemers hun mening kunnen
geven.
Het verhogen van de regie-intensiteit mag echter niet ten koste gaan van de informaliteit en ongedwongen sfeer van de kofﬁeochtenden. In het verleden werd tijdens de kofﬁeochtenden wel eens een
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centraal thema behandeld, zoals vrijetijdsbesteding van kinderen of bibliotheekbezoek, waarbij ook
een spreker werd uitgenodigd. Door veel autochtone ouders werd dit niet gewaardeerd. Zoals een van
de moeders opmerkte, voelen zij zich al snel betutteld wanneer speciﬁeke thema’s worden behandeld. Hoewel het gevaar van teveel paternalisme dus op de loer ligt, kan het toepassen van assertieve
vriendelijkheid, mits goed gedoseerd, de effectiviteit van de kofﬁeochtend ten goede komen. Dankzij
de vertrouwensband die ze met de ouders hebben opgebouwd, moeten de ouderconsulenten de juiste
momenten kunnen én durven kiezen om meer sturend op te treden. Dat kan ertoe bijdragen dat de
kofﬁeochtenden zich verder ontwikkelen als een effectief platform voor overbruggend contact tussen
ouders met verschillende achtergronden. En dat resulteert erin dat ook kansarme ouders beter toegerust raken om de maatschappelijke ladder te beklimmen.
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7. Het sociaal mentoraat als
domein van overbruggend contact
In Nederland is in een kort tijdbestek het fenomeen van mentoring opgekomen. Het bewustzijn daarvan kreeg een belangrijke impuls door het project van de Sociale Agenda, een initiatief van de Volkskrant, de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) dat in de periode 2005-2006 is uitgevoerd. In dit project werden lezers en sociale
wetenschappers aangemoedigd niet alleen de sociale agenda voor de toekomst vast te stellen, maar
ook met oplossingen te komen. Het mentoraat kreeg van alle voorgestelde oplossingen de meeste
bijval, omdat het gezien werd als een beloftevol, betrekkelijk nieuw instrument voor het vergroten
van de maatschappelijke kansen van achterblijvers. Op hetzelfde moment werd ook duidelijk dat dit
instrument al op tal van plekken in Nederland wortel aan het schieten was. De Sociale Agenda nominatie zorgde vervolgens voor een nieuwe golf mentor-initiatieven. Voordat deze hype losbarstte, had
mentoring in het onderhavige onderzoek een plek gekregen, omdat het herkend was als instrument
dat geschikt leek om worden ingezet bij het realiseren van klasse-overbruggende contacten (Engbersen & Uyterlinde, 2005).
Mentoring bestaat bij de gratie van verschil en ongelijkheid. De kern van mentoring is dat een volwassene die meer weet en meer bagage heeft, zijn of haar levenservaring, kennis en netwerken inzet
om een jonger iemand te helpen. De persoon die helpt heet een ‘mentor’, degene die geholpen wordt
een ‘protégé’ of ‘mentee’. In allerlei kringen manifesteren zich momenteel vormen van mentoraat,
zoals in de sportsector, de culturele sector en in het bedrijfsleven. In het laatste geval worden goed
opgeleide jonge employees door ervaren medewerkers gecoached om hogerop te komen binnen de
organisatie. Ook vanuit kerken (‘faith based mentoring’) en via het internet (‘online mentoring’)
krijgt mentoring gestalte. In de VS is ‘youth mentoring’, het één-op-éen begeleiden van jongeren
verreweg de populairste vorm van mentoring; 80 procent van alle mentoraten in de VS behoort tot
deze vorm (Rhodes, 2002). In het onderhavige onderzoek hebben we naar één speciﬁeke vorm van
mentoring gekeken: het sociaal mentoraat. Dit zijn projecten waarin relatief maatschappelijke
geslaagde burgers op vrijwillige basis optreden als mentor voor leden van achterstandsgroepen (Lub
& Broekman, 2006), niet noodzakelijk jongeren (maar wel vaak). De sociale afstand tussen mentor
en mentee kan per mentorkoppel zeer verschillen. Sommige mentoren bevinden zich op de hoogste
sporten van de maatschappelijke ladder, terwijl anderen maar één of enkele sporten boven hun mentee staan. De kleinere of grotere sociale afstand tussen mentor en mentee is te verbinden met de
eerder geïntroduceerde concepten van binnenroute en buitenroute. In het geval van de binnenroute
dragen personen die dichtbij de sociale klasse van de mentee staan bij aan zijn of haar sociale stijging. In het geval van de buitenroute komt de hulp van buiten de eigen sociale klasse, van personen
die evident hoger op de maatschappelijke ladder staan.
Veel meer dan de settings van buurtwerk en het basisonderwijs, biedt het mentoraat middengroepen
aanknopingspunten om ‘als vanzelf ’ een intensieve en duurzame relatie aan te gaan met leden van
achterstandsgroepen. Dat heeft te maken met de opzet en de aard van mentoraten. Deze hebben
vaak een lengte van minstens een jaar, terwijl mentor en mentee geacht worden elkaar vaak wekelijks
te zien. Bovendien gaan de gesprekken tussen mentee en mentor ergens over. Essentiële en persoonlijke zaken komen in mentoraten aan de orde, zoals school, werk, gedrag en levenshouding. Het
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mentoraat biedt middengroepen een framework waarbinnen ze gericht kunnen werken aan het smeden en verdiepen van contacten met achterblijvers. Natuurlijk, het initiatief van de aanmelding ligt
bij henzelf, maar de mal ligt tot op zekere hoogte klaar in de zin dat mentoren kunnen aansluiten bij
een structuur. Vaak beginnend met een introductieavond, waarop trainingsdagen en intervisiebijeenkomsten volgen en periodieke contacten met de mentorbegeleider. Ook krijgen ze informatie aangereikt hoe ze de relatie met hun mentee structuur kunnen geven. Het is vervolgens aan hen deze structureringen in te vullen en ‘te bezielen’, maar er zijn aanknopingspunten. Deze aanknopingspunten
zijn in de settings van buurtwerk en onderwijs minder aanwezig. Daar is het vaak een enorme tour de
force voor middengroepen om überhaupt contact te maken met lagere inkomensgroepen, laat staan
om ze te verduurzamen en te verdiepen.
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is in hoeverre het sociaal mentoraat de maatschappelijke
kansen van mentees vergroot. Draagt de mentor bij aan de werking van de sociale lift? Bij het beantwoorden van deze vraag focussen we op de overdracht van sociaal en cultureel kapitaal in de richting
van de mentee. In het geval van sociaal kapitaal gaat het om het aanreiken van netwerken, in het
geval van cultureel kapitaal om attitudevorming (zelfdiscipline, zelfreﬂectie, zelfvertrouwen, tolerantie), het onder de knie krijgen van speciﬁeke sociaal-emotionele vaardigheden en het verwerven van
allerhande nuttige kennis, zoals omgangsvormen en stille codes. Eveneens staan we stil bij de rol van
sociale professionals. Zij spelen op de achtergrond een (belangrijke) rol bij de matching (koppeling),
werving, training en begeleiding van mentoren. Door deze taken goed te vervullen, creëren zij de
condities waaronder mentoren op succesvolle wijze hun gangmakersrol voor achterblijvers kunnen
vervullen. Deze regie, zullen wij betogen, is essentieel voor het welslagen van mentorprojecten.

7.1 Bestaand onderzoek
In Nederland is nog maar spaarzaam onderzoek verricht naar de effectiviteit van sociale mentoraten.
In de Verenigde Staten is er al meer kennis verzameld, ook al zijn ook daar mentoraten nog maar
beperkt onderwerp van wetenschappelijke reﬂectie geweest. Net als in Nederland heeft het mentoraat in de VS het laatste decennium sterk aan populariteit gewonnen. Zo is de helft van alle mentorprojecten in de VS, volgens Rhodes (2002), pas de laatste vijf jaar gerealiseerd. In 2002 hadden twee
miljoen jonge mensen een mentor in de VS en hun aantal stijgt nog steeds. Terwijl de vrijwillige inzet
op andere terreinen in VS zou afnemen, zitten de mentoraatsprojecten in de lift. Rhodes verwijst naar
Putnam (2000), die dit verklaart uit de inpasbaarheid van dit type vrijwilligerswerk in de drukke schema’s van werkende volwassenen.

Effectiviteit van het sociaal mentoraat
Tierney & Grossman (2000) probeerden eind jaren negentig middels een grootschalig kwantitatief
onderzoek de vinger te leggen op de effecten van het mentorproject Big Brothers Big Sisters. In een
steekproef van ruim 1.100 jongeren werd de helft gekoppeld aan een mentor, het andere deel diende
als controlegroep. De onderzoekers constateerden zichtbare verbeteringen bij de jongeren die werden bijgestaan door een mentor. Zo hadden de mentees minder kans om alcohol of drugs te gaan
gebruiken, behaalden ze hogere cijfers op school en verbeterde gedurende het programma de relatie
met hun ouder of voogd. Berger & Booij (2003) onderzochten de rol van mentoring in de jeugdzorg.
Ze namen een aantal mentoringprogramma’s onder de loep en analyseerden data uit de Verenigde
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Staten en Nederland. Hun conclusie luidt dat mentoring een bescheiden, maar positief effect heeft
op het functioneren van jeugdigen. Rhodes’ boek Stand by me (2002) biedt een overzicht van het
bestaande wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van mentorrelaties in de VS. Rhodes’
vertrekpunt is haar overtuiging dat mentoraten een buitengewoon potentieel vertegenwoordigen
waar het gaat om het verhogen van de maatschappelijke kansen van jongeren, maar dat tal van vragen over de effectiviteit van mentorrelaties nog onvoldoende beantwoord zijn. Hoewel de bestaande
kennis ontoereikend is, wordt er in de VS van alle kanten geroepen om nog meer en nog grotere mentoraatsprojecten. Rhodes spreekt van de ‘the good-news-only’ mentaliteit van de media en waarschuwt ervoor om het mentoraat als panacee voor alle mogelijke sociale problemen te zien (zoals
voorkomen en oplossen van jeugdcriminaliteit). Ze betoogt dat er een ‘abundance of anecdotal
claims’ is ten aanzien van de effectiviteit van mentoraten, maar dat er maar een paar relevante wetenschappelijke publicaties over de effectiviteit van mentoraten bestaan die aan wetenschappelijke
normen voldoen. Daarnaast maakt ze duidelijk dat er op aanpalende terreinen relevante literatuur is,
waar lessen aan ontleend kunnen worden bij het verhogen van de effectiviteit van mentorrelaties
(zoals terreinen van gedragstherapie en emotionele therapie).
Rhodes beklemtoont voorts dat mentorprojecten een aanvulling zijn op professionele interventies en
op de ouderlijke zorg. Het is een supplement, betoogt ze, geen alternatief of substituut. Mentoraten
moeten zich niet als concurrent van ouders manifesteren; de invloed van ouders op hun kinderen
moet dan ook niet verminderen op het moment dat hun zoon of dochter aan een mentoraatproject
deelneemt. Rhodes wijst ook op het grote belang van volwassen helpers buiten het gezin die steun en
support bieden aan jongeren. Veel jongeren missen deze volwassen helpers in eigen kring. Mentoraten proberen dit gat op te vullen, maar in het ideale geval zou deze steun van directe helpers uit het
eigen nabije netwerk van gezinnen dienen te komen (buren, leraren, familieleden, etc.) en niet van
een ‘vreemde’ mentor van buiten. In onze termen: eerder de binnenroute dan de buitenroute. Hoewel
Rhodes kritisch schrijft over ‘het patina van bijgeloof ’ dat media en betrokkenen rond mentoring
aanbrengen, ademt het boek de overtuiging dat mentoraatprojecten, mits goed opgezet en begeleid,
van enorme waarde kunnen zijn voor risicojongeren of jongeren met beperkte maatschappelijke
kansen. Om haar overtuiging kracht bij te zetten, citeert ze uit tal van studies die daarvoor bewijsmateriaal aandragen. Twee voorbeelden (Rhodes, 2002: 9-10).
‘The probabilities that teenagers will end up on the corner or in a stable job are conditioned by a great many
features of life in their communities. Of these, we believe the most signiﬁcant is the presence or absence of adult
mentors.’ (Uit: Williams & Kornblum, Growing Up Poor, p. 108)
‘Again and again, I found that the same pattern was repeated: the kid who managed to climb out of the morass of
poverty and sociale pathology was the kid who found somebody, usually in school, sometimes outside, who helped
them invent a promising future.’ (Uit: Lefkowitz, Tough Change: Growing Up on Your Own in America, p. 117)
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Sociaal mentoraten en de sociale lift
In het onderhavige onderzoek staat de vraag centraal of mentoren bijdragen aan de sociale verhefﬁng
van hun protégés. Boeken de mentoren kleine, subtiele overwinningen of bewerkstelligen ze ‘mirakels’? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we diepte-interviews afgenomen met zestien
mentorkoppels in vier sociaal mentoraatsprojecten. De koppels hebben zich op eigen initiatief aangemeld voor het onderzoek. Het is derhalve aannemelijk dat we vooral de goed draaiende mentoraten
in het onderzoek een plek hebben gegeven. Om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen zijn
mentoren en mentees separaat geïnterviewd. De mentoren en mentees zijn bevraagd over de aard van
hun relatie, de resultaten van hun mentorperiode (wat heeft het voor de mentees opgeleverd?) en hoe
zij hun omgang met elkaar hebben beleefd. Vooral waren we geïnteresseerd in de overdracht van
kennis, vaardigheden, omgangsvormen en attitudes van mentor naar mentee, en de mate waarin
mentees proﬁteren van het sociaal netwerk van de mentor. Tevens zijn gesprekken gevoerd met professionals van mentoraatsprojecten, te weten matchmakers, trainers van mentoren (zij bereiden
mentoren voor op hun taak) en mentorbegeleiders (zij verzorgen de supervisie tijdens het mentoraat). In paragraaf 6.2 worden de onderzochte projecten toegelicht en brengen we de achtergrond
van de geïnterviewde mentoren en mentees in beeld. In paragraaf 6.3 staan we uitgebreider stil bij de
verschillende professionals die betrokken zijn bij de selectie, training en begeleiding van mentoren.
In de daaropvolgende paragraaf staat de relatie tussen de mentor en de mentee centraal, in het bijzonder de wijze waarop mentoren proberen sociaal en cultureel kapitaal over te dragen (6.4). De
slotparagraaf bevat de conclusies (6.5). Bij de bespreking van onze eigen onderzoeksresultaten,
zullen we deze steeds verbinden met de bevindingen van Rhodes.

7.2 Vier mentoraatprojecten
In dit onderzoek zijn vier mentorprojecten onder de loep genomen: Goal!, Big Brothers Big Sisters of
Rotterdam, Giving Back en Wegwijs in Nederland. Het project Goal! wordt door Radar Advies uitgevoerd in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Het
project is gericht op jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar die de verbinding met onderwijs en werk
dreigen te verliezen of al hebben verloren. De jongeren die als mentees in het project zitten worden
aangeduid als ‘risicojongeren’, maar het zijn geen jongeren met ernstige psychosociale problemen,
verslavingsproblemen of jongeren die zich bewegen in de zware criminaliteit. Op haar website
(www.goal.amsterdam.nl) omschrijft Goal! haar doelgroep als volgt: ‘Het gaat bijvoorbeeld om die
jongen die twijfelt tussen zijn foute vrienden en de school. Of om dat meisje dat het prima doet in de
klas, maar thuis worstelt met haar strenge opvoeding.’ Bij de selectie van de jongeren maakt Goal!
gebruik van globale criteria als: geen werk, geen schooldiploma of het verkeerde, weinig motivatie
voor school of werk, weinig toekomstperspectief, niet te grote problemen, niet of zelden in aanraking
met politie/justitie, geen zware zorgbehoefte, leeftijd tussen de 13 en 23 jaar.
Het tweede mentoraatproject, het Rotterdamse Big Brothers Big Sisters (BBBSR) maakt deel uit van
de gelijknamige internationale organisatie, die aan het begin van de 20e eeuw in New York is opgericht. Big Brothers Big Sisters stelde zich ten doel om kinderen uit arme stadsdelen meer maatschappelijke kansen te geven door hen te koppelen aan de meer geslaagde burgerij. De afgelopen eeuw
heeft het concept zich vanuit de Verenigde Staten verspreid over de rest van de wereld. Inmiddels is
de projectorganisatie actief in meer dan 35 landen, van Australië tot Duitsland en van Chili tot
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Singapore. Voor zover ons bekend, is BBBSR in Nederland alleen in Rotterdam actief. Over de hele
wereld wordt gewerkt volgens hetzelfde organisatiemodel, dezelfde richtlijnen en procedures, hetzelfde digitale volgsysteem en met dezelfde huisstijl en corporate identity. Het Rotterdamse BBBSR
bedient vooral de wat jongere doelgroep; de gemiddelde leeftijd van de mentees ligt er rond de 13
jaar. De mentees komen uit kansarme of risicogezinnen, gezinnen met een zieke vader of moeder of
waarbij de huiselijke omstandigheden ‘slecht’ zijn.
Het derde mentoraatproject Giving Back is gericht op allochtone scholieren tussen de vijftien en
achttien jaar. In tegenstelling tot de risicojongeren van Goal! en BBBSR draait het bij Giving Back om
talentvolle, gemotiveerde scholieren tussen de 12 en 15 jaar. De mentees van Stichting Giving Back
hebben minimaal HAVO en zitten in de laatste twee jaar van hun middelbare schoolopleiding. De
mentor heet bij Giving Back een ‘carrière coach’. Hoewel Stichting Giving Back mentoren werft uit
zowel de proﬁt als non-proﬁt sector, ligt op Giving Back onmiskenbaar het stempel van de zakenwereld, in het bijzonder de succesvolle zakenwereld. De mentoren zijn eerder advocaat of consultant
dan leraar of beleidsmedewerker. In 2006 bestond de mentorengroep van Giving Back, zo vertelde
één van de door ons geïnterviewde leden van de wervings- en selectiecommisie van Giving Back
(tevens ook mentor), voor een groot deel uit advocaten en bankiers. Hij verklaarde dit uit de oproep
in een juristenmagazine en uit de contacten met de bankwereld. De geslaagde zakenmensen geven
door hun mentorschap ‘iets terug’ aan de samenleving. Bij Giving Back volgen mentoren en mentee
exclusieve workshops. Een teambuildings-weekend in het Philips Conferentieoord, een workshop in
de Tweede Kamer over Nederlandse politiek, een uitstapje van de drie dagen naar de EU in Brussel,
en bezoeken aan internationale bedrijven.
Het laatste mentoraatproject Wegwijs in Nederland wordt uitgevoerd door de Mondriaan Onderwijs
Groep in Den Haag en is gericht op de ondersteuning van inburgeraars en oud- en nieuwkomers. Dat
kunnen asielzoekers zijn die een verblijfsvergunning gekregen hebben, personen die vanwege
gezinsvorming of gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen, dan wel expats die tijdelijk in
Nederland verblijven. Doel van het project is de mentee wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving en vooral de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. De mentees kunnen sterk van elkaar
verschillen. De mentor kan zowel te maken krijgen met een zeer westerse georiënteerde, relatief goed
geschoolde Canadese expat als met een Ghanese vrouw die opgegroeid is op het platteland. Door de
doelstelling van Wegwijs In Nederland zijn de mentees in dit mentoraatproject in de regel ouder dan
de mentees in mentoraatsprojecten die exclusief op scholieren en jongvolwassenen gericht zijn, zoals
Goal!, BBBSR en Giving Back.

De mentorkoppels in beeld
Mede vanwege de omvang van het project, sinds de start in 2004 zijn ruim 1.600 koppels geformeerd,
nam Goal! in het onderzoek een centrale plaats in. Van de zeventien geïnterviewde mentorkoppels
waren er negen afkomstig uit dit project. In tabel 6.1 is een overzicht opgenomen van de leeftijd,
etniciteit en het geslacht van alle mentoren en mentees. De tabel laat zien dat drie geïnterviewde
mentees een Marokkaans etniciteit hadden, twee een Turkse, twee een Surinaamse, twee een
Afghaanse en twee een Nederlandse. Daarnaast had één mentee een Ghaneese etniciteit, één een
Chinese, één een Eritrese en één een Sri Lankeese. De koppels zijn geïnterviewd op het moment van
deelname. De looptijden van de mentoraten laten grote verschillen zien, sommige koppels zijn al
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twee jaar bij elkaar, anderen nog maar drie maanden. De leeftijden van de mentees lopen ook uiteen
(van dertien tot dertig jaar), zo ook die van de mentoren. We hebben gesproken met mentoren van
ongeveer 30 jaar, maar ook met een aantal vijftigers. De mentoren hadden op één na allemaal de
Nederlandse etniciteit. Ook is het beroepsproﬁel van de geïnterviewde mentoren vermeld. De tabel
laat zien dat de mentoren tamelijk evenredig verdeeld zijn over de drie in ons onderzoek onderscheiden middenklassen: ongeveer een derde valt te rekenen tot de sociaal-maatschappelijke beroepsgroepen, een derde maakt deel uit van de creatieve klasse en een derde van de economische klasse.
Daarbij zijn de mentoren uit de economische klasse vooral afkomstig van Giving Back.
De tabel van de geïnterviewden maakt duidelijk dat mentoren en mentees zeer van elkaar kunnen
verschillen (in leeftijd, geslacht, etniciteit en maatschappelijke positie). Ook maakt het rijtje duidelijk dat de meeste mentorkoppels gemengd zijn wat betreft etnische samenstelling. Over de verdeling
autochtone/allochtone mentoren in de door ons onderzochte mentoraatsprojecten hebben we geen
precieze gegevens kunnen krijgen. In een interview met een mentorbegeleider van Goal! kwam 25%
als percentage bovendrijven. ‘Als we 25% allochtone mentoren hebben dan is het op, maar dat is al
extreem veel in vrijwilligersland.’ Ook in de VS zijn de meeste mentoren wit, ongeveer 15 tot 20% van
de mentoren zou maar tot de groep ‘minority volunteers’ gerekend kunnen worden, terwijl hun mentees voor het merendeel juist afkomstig zijn uit minderhedengroepen (Rhodes, 2002).
In heel veel sociale mentoraatprojecten hebben we dus niet alleen te maken met klasse-overbruggende contacten, maar juist ook met interetnische contacten. Ongerustheid over de groeiende segregatie in Nederland is voor veel vertegenwoordigers van de middenklasse de reden om een brug te
slaan naar minder geprivilegieerde allochtone burgers. Ze zoeken contact, omdat ze hen in hun werk,
vrijetijdsbesteding, vriendenkring en woonomgeving niet tegenkomen. Deze ontwikkeling beoordelen ze als ongewenst. Onderstaande twee interviewfragmenten illustreren dat. In het eerste fragment
is een vrouwelijke directeur van een architectenbureau aan het woord van begin vijftig, in het tweede
fragment een manager van begin dertig, werkzaam in het bankwezen die zijn ‘ervaring en levenswijsheden’ aan een ondernemende mentee wil overdragen.
‘Het is toch een ander deel van de maatschappij. In Nederland is het echt gesegregeerd, dus zowel naar cultuur als
klasse. We wonen allemaal bij elkaar in de buurt, we wonen bij elkaar om de hoek, maar je kent elkaar niet. Dat
vind ik echt raar, misschien ligt dat aan mij, maar ik geloof dat het algemener is. Ook bij mij op de tennisclub zijn
geen Turken of Marokkanen, nog wel Surinamers. Zo zit de maatschappij in elkaar, het is helemaal geen keus van
individuen. Want ouders van allochtone kinderen zeggen ook heel vaak: ‘Ik vind het helemaal niet leuk dat mijn
kind in een klas zit zonder Nederlandse kinderen.’ Dat is helemaal niet leuk, maar zo is het wel. Het is geen keuze,
het is een gevolg en het is een feit. Alleen op individueel niveau kan je iets doen. […] Ik woon wel heel dicht bij de
Kinkerbuurt, maar net dat ene buurtje waar ik dan woon is net iets duurder en dat is ook weer super wit.’
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‘Het is gewoon goed om je bewust te zijn dat deze generatie de toekomst is van Nederland. Je komt er ook achter
dat je eigen vriendenkring heel wit is. Ik zit echt in een hele witte wereld. Ik heb gewoon geen enkele allochtoon in
m’n vriendenkring, bij wijze van spreken. Wel Amerikanen en Spanjaarden, dat zijn natuurlijk allochtonen, maar
verder een hele witte omgeving waar ik in zit. Nederland is gewoon minder wit aan het worden. Dus aan de ene
kant zie je: er zijn steeds meer allochtonen in Nederland, en die gaan óók ondernemen en doen, maar hoe kan het
dan dat mijn vriendenkring zo wit is? [...] Dus je kunt ook eens proberen wat mee te geven aan zo’n mentee; aan
wat je als ervaring hebt en levenswijsheden […].’
Figuur 7.1 roept de vraag op naar het ideale proﬁel van de mentor. Juist ook indachtig het feit dat we
in alle gevallen te maken hebben met goed lopende matches. Heeft de ideale mentor zilver haar en
een gedistingeerd voortkomen? De ideale mentor, maken de interviews met de geïnterviewde professionals duidelijk, verschilt van geval tot geval. Soms is leeftijd doorslaggevend, soms geslacht, soms
interessegebied, soms expertise, soms etniciteit, vaak een combinatie van deze kenmerken. Per
match worden dit soort kenmerken gewogen, en wordt een keuze gemaakt. De interviews maken
voorts duidelijk dat verschillen in etniciteit tussen mentor en mentee geen probleem hoeven te vormen. Rhodes (2002) trekt dezelfde conclusie. Daarnaast is het vooral belangrijk dat mentoren tijd
hebben dan wel tijd kunnen vrijmaken. Getrouwde mentoren zouden om die reden een risicofactor
vormen (te druk met het eigen gezin), evenals mentoren met een laag inkomen, omdat ze in tegenstelling tot hogere inkomensgroepen hun werk niet ﬂexibel in kunnen richten. Ook in de door ons
geïnterviewde mentorkoppels komen we relatief veel alleenstaanden en stellen zonder kinderen
tegen en personen met relatief uitstekende banen.
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Figuur 7.1 overzicht geïnterviewde mentorkoppels
Project

Goal!

Looptijd

etniciteit

gesl.

leef- etniciteit
tijd

gesl.

leeftijd

beroepsproﬁel

2 jaar

Nederlands

man

19

Nederlands

vrouw

34

student spirituele therapie

Mentor

Antilliaans

man

19

Nederlands

man

41

zelfstandig adviseur

7 mnd. Nederlands

vrouw

22

Nederlands

vrouw

53

controller

3 mnd. Turks

vrouw

18

Nederlands

vrouw

52

directrice architectenbureau

Ghanees

vrouw

18

Nederlands

vrouw

30

architecte

Turks

1 jaar

Giving Back

Mentee

man

16

Nederlands

man

49

tekstschrijver/trainer

8 mnd. Chinees

vrouw

22

Nederlands

vrouw

54

voormalig journalist

2 jaar

man

23

Indonesisch man

45

voormalig militair

3 mnd. Surinaams

vrouw

20

Nederlands

vrouw

35

human resourcemedewerker

1 jaar

Surinaams

man

19

Nederlands

man

58

adviseur

1 jaar

Afghaans

man

18

Nederlands

man

43

human resource manager

Eritrea

man

18

Nederlands

man

33

relatiemanager bank

25

Nederlands

vrouw

36

medewerker ambassade

Marokkaans

Wegwijs in NL

3 mnd. Sri Lanka

vrouw

Afghaans

vrouw

30

Nederlands

vrouw

34

geograaf

BBBSR

1 jaar

Marokkaans

man

14

Nederlands

vrouw

32

jurist

2 jaar

Nederlands

man

13

Nederlands

man

43

huisarts

vrouw

16

Nederlands

man

47

beleidsambtenaar

Eigen initiatief

6 mnd. Marokkaans

7.3 De professional als indirecte helper
In mentoraatsprojecten manifesteert de professional zich niet als een directe helper. De directe helper is de mentor in de persoon van de vrijwilliger. De professional is de indirecte helper op de achtergrond. Hij dient ervoor te zorgen dat de juiste mentoren geselecteerd worden, de juiste koppelingen
(de ‘matches’) gemaakt worden, dat mentoren goed voorbereid aan de start verschijnen en dat ze
tijdens hun mentorschap de juiste begeleiding en supervisie krijgen. In mentorprojecten zijn daarbij
vaak verschillende professionals betrokken, zoals matchmakers, trainers van coachingsvaardigheden
en supervisoren. Zij vormen de crew op de achtergrond, die de performance van de directe helper, de
mentor, kracht geeft. De mentorrelatie staat of valt voor een groot deel met ‘de klik’ tussen mentor en
mentee. Bij het maken van deze match worden, zo blijkt uit de interviews die we hebben gehouden
met matchmakers, tal van factoren gewogen zoals leeftijd, geslacht, persoonlijkheid, werkervaring,
speciﬁeke expertise, interessegebieden en etniciteit. Maar de precieze systematiek van deze wegingen was niet altijd helder, zo ook de factoren die precies de doorslag gaven en wie het laatste woord
daarin had. Een meer systematische en zorgvuldige matching zou de geluksfactor kunnen verkleinen, maar niet wegnemen. De ‘klik’ zal nooit met honderd procent zekerheid te programmeren en te
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voorspellen zijn. ‘There will always be some degree of mystery in determining what makes two people
click.’(Rhodes, 2002: 104).
Uit de interviews met de mentoren wordt duidelijk dat de ideale crew op de achtergrond niet altijd
aanwezig is. Zo is er vaak veel verloop onder de mentorbegeleiders en zijn de projecten onvoldoende
aangesloten bij de reguliere hulpverlening. Hoewel de mentor er voortdurend op wordt gewezen om
grenzen te stellen in de relatie (‘je bent een vrijwilliger’) en gemaand wordt bepaalde zaken over te
laten aan betaalde krachten, kan hij of zij bij escalaties niet altijd rekenen op professionele rugdekking. Zijn mentee dreigt dakloos te worden, maar welke professional neemt het nu over? Het waren
vooral de mentoren die met lastige en grimmige problematiek van hun mentee geconfronteerd werden, die het gevoel hadden onvoldoende te kunnen terugvallen op professionele ondersteuning. Ze
omschreven de houding van de mentorbegeleider ten opzichte van hen vaak als afstandelijk en
onverschillig. Ook gaven verschillende mentoren aan hun begeleider niet of nauwelijks te kennen.
‘De enige keer dat ik iets van mijn mentorbegeleider hoorde, was toen hij vertelde dat ik een andere
mentorbegeleider kreeg. Maar voordat ik die ooit had gesproken, kreeg had ik alweer een andere.’
Andere mentoren kennen hun begeleider wel, maar zien hem of haar weinig en ontvangen eigenlijk
nauwelijks serieuze feedback. Ook wordt mentorbegeleiders verweten te veel via mail te communiceren, in plaats van zelf actief face to face contact te zoeken met de mentoren. Over de aangeboden
trainingen, workshops en intervisiebijeenkomsten waren de meeste mentoren over het algemeen
positief. Hier krijgen ze onderricht in gespreks- en coachingstechnieken, in het aanbrengen van
structuur in de relatie met de mentee en het stellen van doelen. Ook wordt de mentoren geleerd om
te gaan met agressiviteit of desinteresse van de kant van de mentee. Daarnaast is er tijd en aandacht
voor het uitwisselen van ervaringen met andere mentoren. Toch blijft het in de trainingen, geven
mentoren aan, zwemmen op het droge. Het rollenspel kan de werkelijkheid nooit nabootsen. Een
mentor bij Goal!:
‘Ik denk dat een training je nooit helemaal goed kan voorbereiden. Tijdens een intervisiebijeenkomst na drie
maanden, heb ik mentoren gezien die hun jongere al kwijt waren geraakt. Die zeggen dan: “Ik heb niets aan die
training gehad!”. […] Kijk, je krijgt tijdens een training absoluut een basis mee, maar het mentorschap kent heel
veel valkuilen.’

Hoewel de meesten de trainingen belangrijk en inspirerend vonden, gaven een aantal van hen ook
aan dat ze voor verbetering vatbaar zijn. De interviews maken zo duidelijk dat er op het punt van
professionalisering in veel mentoraatsprojecten nog stappen vooruit kunnen worden gezet. Dat is
ook het centrale punt van Rhodes. Door een meer zorgvuldige werving, screening, training, voorbereiding en begeleiding van mentoren, zou de effectiviteit van mentoring belangrijk verhoogd kunnen
worden. Nu stopt ongeveer de helft van de mentorrelaties in de VS binnen enkele maanden. De oorzaak is veelal een te vrijblijvende en gemakzuchtige opzet: ‘a handful of staff members run the entire
show’.
Maar niet alleen de professionele cast blijft soms in gebreke, ook mentoren laten steken vallen. Ze
hebben zich onvoldoende gerealiseerd dat mentoring hard werken is en tijd kost. Ze komen niet of
nauwelijks naar intervisiebijeenkomsten en zijn slordig in het nakomen van afspraken met hun men-
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tee. Bovendien valt een aantal van hen in de intervisie-en trainingsbijeenkomsten door de mand, dan
wel in de praktijk van het mentorschap. De volgende observatie van een mentor geeft aan dat mentoraatsprojecten ook vrijwilligers aantrekken die zich om de verkeerde redenen hebben aangemeld en
niet goed functioneren.
‘Heel veel van die mensen [mentoren] zijn eigenlijk zoekende naar zichzelf. Ze leren een hoop over zichzelf, en dat
is ook nodig, anders kan je nooit iemand begeleiden. Maar er zitten veel labiele gevallen bij, waarvan je je
afvraagt: moet die nou een kind gaan begeleiden?’

7.4 De mentor als directe helper
De taak van mentor is dat hij de mentee helpt bij het verwezenlijken van een doel. Soms is dat doel
heel concreet en materieel (een startkwaliﬁcatie, een baan, betere schriftelijke en mondelinge
beheersing van de Nederlandse taal), soms is het doel in meer psychologiserende termen geformuleerd (horizonsverruiming, positiever zelfbeeld). Veel mentoren werken aan beide type doelen. In het
volgende fragment is een mentor aan het woord die haar mentee ondersteunt bij het goed afronden
van een opleiding, maar die óók aangeeft na te streven dat haar mentee zich prettiger gaat voelen en
minder wantrouwend wordt ten opzichte van andere mensen.
‘Volgens mij moet je niet teveel ambities hebben met zo iemand. Of te hoge verwachtingen, het idee dat je voor
iemand veel kan veranderen in een jaar. Want het is in principe een jaar. Ik denk ook dat iemand zich moet ontwikkelen. Ook toen ik merkte dat zij het heel erg moeilijk heeft, dacht ik: dit is iemand die gewoon lekker moet
leven. Die moet van die problemen af. Dat is eigenlijk mijn doel, dat ze zich een beetje ﬁjn voelt. En wat minder
wantrouwend wordt. Dat is eigenlijk, wat ik niet van tevoren had bedacht, maar wat ik onderweg heb ontdekt. Zo
van, waar help je iemand nou mee? Dat is waar het om gaat, dat zij ermee geholpen is.’

Cultureel kapitaal
Het interviewmateriaal maakt duidelijk dat veel mentees in de dagelijkse praktijk aanlopen tegen
barrières door een gebrek aan culturele bagage. Ze zijn onvoldoende bekend met heersende culturele
gedragsregels en opvattingen en ook onvoldoende thuis in allerhande praktische zaken. De cultuurpsycholoog De Ruijter (2006) vergelijkt cultuur met de wind: onzichtbaar, maar zeer behulpzaam als
je hem goed in de zeilen krijgt voor je zelfontplooiing en maatschappelijke kansen. Omdat de werking van de cultuur zo weinig openlijk en subtiel is, hebben veel mentees deze niet kunnen internaliseren. Dit gemis of tekort proberen mentoren aan te vullen via het aanreiken van cultureel en sociaal
kapitaal. Onder cultureel kapitaal verstaan we in dit onderzoek enerzijds kennis en vaardigheden,
anderzijds omgangsvormen en attitudes. Mentoren leren hun mentees formulieren in te vullen, te
corresponderen met ofﬁciële instellingen en zich voor te bereiden op sollicitaties. Dat doen ze door
het voor te doen, door samen achter de computer te kruipen voor een werkstuk, samen toetsen voor
te bereiden en samen met de mentee naar een open dag van een school te gaan. De kunst is daarbij
voor de mentor om niet alles over te nemen, maar de mentee te leren hoe hij dat voortaan zelf kan
aanpakken, of het nu gaat om het maken van een werkstuk, de aanvraag voor de studieﬁnanciering
of de afhandeling van de schuldsanering.
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‘Een keer moest hij een verslag maken over auto’s. Toen zijn mijn vriendje en hij achter de computer gaan zitten,
en ik ook, maar goed, het is mannen onder elkaar, en toen zijn ze op zoek gegaan naar een Porsche geloof ik. Mijn
vriendje had nog een boek, en toen zijn ze ook samen gaan kijken. Toen hebben we samen wel bedacht dat hij het
over de geschiedenis kan hebben, je kunt kijken wat het verschil is tussen nu en vroeger, dat je hem een beetje een
idee geeft […].’
‘En het andere is dat ze vroeg te helpen bij het invullen van dingen, terwijl ze dat eigenlijk best wel zelf kan. Maar
toch heb ik een keer geholpen bij de aanvraag van studieﬁnanciering. Ze is net 18 en hoe doe je dat dan? Dan ga
je samen achter de computer zitten en dan doet ze het toch zelf. Maar voor mij is het dan toch makkelijker om te
vinden waar ze dan moet zijn.’
‘Hij moet dingen zoals zijn ziekenkostenverzekering of dingen die hij niet betaald heeft allemaal zelf regelen. Ik
zeg hem alleen maar hóe hij het kan doen: wat hij kan schrijven wanneer hij bijvoorbeeld iets niet heeft betaald
en wat hij dan kan voorstellen om het op te lossen.’

Veel aandacht besteden mentoren aan de taalvaardigheid van hun mentees, juist omdat een goede
beheersing van de taal noodzakelijk is om hogerop te komen. Ze kopen boeken voor hun mentee,
lezen samen boeken met ze, oefenen woordjes, corrigeren werkstukken en verwijzen ze naar gratis
taallessen. Gebrekkige of sterk van het Algemeen Beschaafd Nederlands afwijkende vormen van
taalgebruik sluiten mentees immers uit van heel veel banen. Illustratief in dit verband is de manier
waarop Ahmed Marchouch, stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse Slotervaart, zijn eigen inburgering in de Nederlandse samenleving ooit ter hand nam (NRC, 29 oktober 2007). Hij had thuis voor de
televisie het Nederlands geoefend door heel goed te luisteren naar nieuwslezer Fred Emmer en deze
vervolgens te imiteren door krantenberichtjes met diens dictie op de bank voor de televisie hardop te
declameren. Toen hij 17 jaar was had hij bovendien een boekje over sociale vaardigheden gekocht en
daarin gelezen waar je tijdens sollicitatiegesprekken het beste je handen kan houden. Hij had er nog
meer tips aan ontleend. Toen hij later in een fabriek kwam te werken had hij als enige een kladblok
met pen voor zich als er vergaderingen waren met de chef. Mentoren werken in de geest van Marchouch wanneer ze allerlei geschreven en ongeschreven gedragsregels en omgangsvormen in het
dagelijks leven voor hun mentees expliciteren. Zoals het op tijd verschijnen voor een afspraak,
iemand op de hoogte stellen wanneer je verhinderd bent voor een afspraak en het in acht nemen van
conversatie-etiquettes, zoals het aankijken van iemand wanneer je met hem praat. We spreken in dit
geval van ‘stille codes’.
‘Als je je in deze westerse maatschappij wilt handhaven, dan moet je op tijd komen, je aan je afspraak houden.
Dat is zó vanzelfsprekend voor ons, en zó niet voor haar! Haar [Ghanese] cultuur heeft dat gewoon niet. Als ze
daar uit wil breken, zal ze zich meer moeten conformeren aan de westerse ongeschreven regels. Maar ik denk dat
ze al doende wel leert.’
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‘Ze heeft het dan bijvoorbeeld over “even iets regelen”. De woorden die ze gebruikt, daar hoor ik Nederlandse
instanties al moeilijk over doen. Ze ging de studieﬁnanciering bellen en toen zei ze: “Kunnen we niet iets regelen?”
En de studieﬁnanciering pakt dat natuurlijk helemaal verkeerd op. Daar moet je gewoon andere woorden voor
gebruiken. Anders zijn ze direct al negatief. Dat zijn dus hele basic dingen.’
Daarnaast proberen mentoren attitudes door te geven, dat wil zeggen houdingen of opstellingen die
volgens hen mentees verder helpen. Het gaat daarbij om zaken als zelfstandigheid (‘je eigen boontjes leren doppen’), zelfwerkzaamheid, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid nemen en vooruit leren
denken. Ook dominante waarden worden geëxpliciteerd en gecommuniceerd, zoals tolerantie jegens
bepaalde bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld homoseksuelen) en de gelijkheid van man en vrouw. Om
deze vorm van cultureel kapitaal over te dragen kiezen veel mentoren ervoor om deze waarden expliciet te maken, bijvoorbeeld door de mentee heel direct te confronteren met de consequenties van
diens opvattingen.
‘Haar vriend begint een zaak en dan heeft ze zoiets van: “Ik moet voor hem werken”. Dan zeg ik: “Nee, dat hoeft
in Nederland niet. Je hóeft je man niet te helpen. Je moet juist jezelf ontwikkelen, zorgen dat je iets kunt en zelfstandig je geld kunt verdienen. Je mág hem wel helpen maar je moet niet je toekomst van hem afhankelijk
maken”.’
‘Hij heeft een vaste vriendin, maar als je er vier of vijf anderen bij hebt, schijnt dat in zijn cultuur redelijk normaal
te zijn. Want hij zegt: “Jij eet toch ook niet iedere dag boerenkool?” Dat is heel gewoon in die cultuur, en ik heb
daar verschillende gesprekken met hem over gevoerd, maar ik drong niet tot hem door. Bij [lunchcafé] Ovidius
zaten toen twee Marokkaanse of Turkse meisjes, ik ben naar ze toe gegaan en heb verteld dat ik die jongen begeleid. En dat ik hem probeer uit te leggen dat vrouwen het niet pikken als je nog andere vriendinnen hebt. Ze zeiden: “Okee, dat willen we hem best vertellen!” Dus hij kreeg de wind van voren van beide dames, ik zag hem daar
met een rood hoofd zitten [...].’
Vrijwel alle mentoren stimuleren hun mentees om zich los te maken van hun vaste sociale kringen,
bijvoorbeeld uit ‘het Chinese wereldje’ of ‘de foute vriendenkring’. Mentoren gaan ook vaak bewust
naar plaatsen waar hun mentees nooit komen, juist om hun horizon te verbreden: Want: ‘Het is heel
moeilijk om haar uit de Bijlmer te krijgen’. Heel veel activiteiten die mentoren ondernemen staan in
het teken van horizonsverruiming. Dat is bijvoorbeeld heel sterk het geval bij Giving Back. Een mentor vertelt over wat er al niet aangeboden wordt:
‘We zijn naar een workshop in de Tweede Kamer geweest over politiek in Nederland. Er is een keer een workshop
geweest hoe je een eigen onderneming kan starten door een accountancyclub. Er is ook een workshop geweest over
het Nederlandse rechtsstelsel, dan kon je ook mee pleiten. We zijn naar de EU geweest in Brussel. Echt heel leuke
dingen. Vooral ook die maatschappelijke component. Dat zijn dus de formele happenings. En tussendoor ontmoet
je elkaar, je gaat een strandwandeling maken of je gaat een biertje drinken, of bij zijn ouders thuis.’

Bovenstaand citaat maakt ook duidelijk dat mentoren niet alleen nuttige en stichtende activiteiten
(maar musea bijvoorbeeld) ondernemen, maar ook heel veel activiteiten in de sfeer van vertier en
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ontspanning, er wordt langs het strand gewandeld, gesport, gewinkeld, door steden geslenterd, op
terrassen en in cafés gezeten en uit eten gegaan. Ook attractieparken worden bezocht.
‘Ik had laatst iemand die zei: “ik ben nog nooit naar een attractiepark geweest”. Dan denk ik: daar moet je
natuurlijk een keer naartoe. Dat is op zich geen doel, maar het doel daarachter is natuurlijk wel dat een kind wat
meer van de wereld leert zien, dan het eigen kleine stukje.’

Sociaal kapitaal
De mentee komt op deze wijze in aanraking met werelden waar hij anders nauwelijks toegang toe
heeft. Dat betekent niet dat de mentee ook vanzelf opgenomen wordt in nieuwe netwerken. Hij leert
ze een beetje kennen. Mentoren introduceren hun mentees in beperkte mate in eigen netwerken.
Enkele mentees komen bij hun mentor over de vloer. Ze koken samen, ze worden op de verjaardag
van hun mentor uitgenodigd, helpen mee met de voorbereiding van de verjaardagvisite of gaan mee
met familie-uitjes van de mentor. Ook nodigen mentoren hun mentee met zijn of haar ouders wel
eens uit voor een etentje.
‘We hebben ze ook een keer in de kerstvakantie uitgenodigd om bij ons te komen eten. Dat ging toen ook over
cultuurverschillen. En als die ouders erbij zijn is dat wel leuk, hij heeft alleen zijn ouders, en zijn ouders hebben
alleen hem. Zijn vader werkt niet, hij is hartpatiënt, zijn moeder doet vrijwilligerswerk. Ze zijn erg op elkaar aangewezen. En als je dan een familie als de onze hebt, waar je dan regelmatig mee kan praten en een beetje wennen
aan Nederland. Ik geloof dat we toen ook boerenkool hebben gegeten.’

Enkele mentees bleken bekend met de werksituatie van de mentor. ‘Ja die kennen we’, was de reactie
van een secretariaat, toen we een mentor op zijn werk belden voor een interviewafspraak. Andere
mentoren houden hun mentee juist bewust buiten hun sociale netwerk ‘Ze kan ontzettend brutaal
doen, ik wil niet dat dat vermengd raakt’. Mentoren openen vooral deuren voor hun mentees. Zo
regelen ze stageplekken omdat ze over goede contacten beschikken en zetten ze mentees op de juiste
sporen via tips en suggesties.
‘Zij zei elke keer: “Heb je dáár al gesolliciteerd?” “Ga dáár eens kijken!” Of ze bleef me wijzen op vacatures. Later
heb ik daar toch wel iets mee gedaan en nu heb ik een vaste baan.”
‘Wat ik gedaan heb, een goed vriendje van mij is specialist een ook onderzoeker in een academisch ziekenhuis in
een heel vooraanstaand lab waar hij onderzoeken doet naar darmziektes en dergelijke. En daar heb ik Ajmal
geïntroduceerd en hij heeft daar inmiddels stage gelopen. Hij heeft daar lekker kunnen snijden in darmpjes van
muizen en een eigen onderzoekje mogen doen in die periode. Maar wat er nog veel meer gebeurd is dat er emotioneel en sociaal dingen gebeuren. Op het moment dat hij in het Sophia kinderziekenhuis was, werd hij gewaardeerd
voor wie hij is en wat hij kan, ook al is dat nog niet zoveel. Hij werd bijvoorbeeld enorm gewaardeerd om zijn
bescheidenheid en ze vonden hem ook ontzettend aardig. Dus dan word je als mentee of als allochtoon ineens
enorm gewaardeerd om wie je bent.’
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In ﬁguur 7.2 is schematisch weergegeven hoe het proces van toerusting (overdracht van sociaal en
cultureel kapitaal) van mentor op mentee plaatsvindt. De meeste winst lijkt dan te worden geboekt
op het punt van horizonsverruiming (dankzij de overdracht van cultureel kapitaal) en wat minder ten
aanzien van netwerkverbreding (sociaal kapitaal). Mentoren kunnen hun mentees wel gidsen naar
relevante netwerken, maar kunnen niet afdwingen dat ze daar ook in worden opgenomen.
Figuur 7.2 toerusting in de mentorrelatie
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Subtiele sturing door mentoren
Mentoren zoeken bij hun pogingen sociaal en cultureel kapitaal over te dragen steeds naar de juiste
stijl van opereren. Hoe zorgen ze ervoor dat hun pogingen aankomen? Hoe directief of ambitieus
mogen en kunnen ze bijvoorbeeld zijn? Of is het vooral vrijheid blijheid? Het interviewmateriaal
brengt aan het licht dat mentoren proberen te laveren tussen een zekere losheid en gerichte sturing.
Er zijn momenten dat ze de teugels laten vieren, maar ook momenten dat ze de teugels aanhalen.
Mentoren worden geacht doelen te stellen en ergens met hun mentee naar te streven, maar vaak
vergeten mentoren bewust de hogere doelen en gaan ze gewoon met hun mentee op stap (‘leuke
dingen doen’). Dit samen dingen doen, wordt ze ook aangeraden door de mentororganisatie. Het zou
een effectieve manier zijn om een vertrouwensband met een jongere op te bouwen.
‘Alleen maar praten is voor jongeren vaak heel moeilijk. Als je alleen maar met een jongere aan tafel gaat zitten,
zeker van een jongere leeftijd, die vinden het dan heel moeilijk om iets over zichzelf te vertellen. Maar als je samen
naar een museum gaat, lekker dingetjes doet, je loopt er naartoe, je loopt naast elkaar, dan is het veel makkelijker
om dingen over jezelf te vertellen. Door dingen samen te doen, is het vertrouwen ook veel sneller aanwezig.’

Veel van die leuke activiteiten zijn bovendien nuttig in de zin dat ze de horizon van hun mentee verbreden. Mentorrelaties zijn dan ook in hoge mate op het utile dulce-principe gestoeld: het nuttige
met het aangename verenigen. Je maakt een stadswandeling en vertelt en passant iets over de
geschiedenis van Nederland aan de hand van de monumenten op de route. Je gaat naar de ﬁlm en
praat samen na in het café en oefent zo de actieve beheersing van de Nederlandse taal. Je sport
samen en bouwt tegelijkertijd een verstandhouding op. Amerikaans onderzoek naar effectieve mentorstijlen (Langhout, Rhodes & Osborne, 2004) maakt duidelijk dat het samen activiteiten ondernemen (‘having fun’), belangrijk is, evenals het aanbrengen van structuur in de relatie met de mentee.
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Dat laatste zien we ook terug in ons interviewmateriaal. Mentoren proberen op vaste tijden en locaties met hun mentees af te spreken en stellen planningen op om te werken aan de met hun mentee
gestelde doelen. Uit het eerder aangehaalde onderzoek komt ook naar voren dat mentoren zich niet
als gelijken van hun mentees dienen op te stellen, maar als ‘good parents’. De mentor als ‘goede
ouder’ biedt structuur én gepaste steun en aandacht. Die steun dient niet ongeconditioneerd te zijn,
in de zin dat ze alles maar goed dienen te vinden. Ze mogen ook eisen stellen en verwachtingen koesteren. Mentoren zitten hun mentee achter de broek, verwachten ook dat hun mentee afspraken
nakomt en iets doet met aangereikte suggesties dan wel in overleg genomen beslissingen. Daarbij
proberen mentoren ervoor te waken dat ze zich niet te betuttelend, te oordelend en te paternalistisch
opstellen (‘ik ga niks pushen’). De mentees moeten het in zekere zin zelf doen, maar soms is een
duwtje in de rug nodig.
‘Ik vind dat ze als 18-jarige dingen ook zelf moet doen. Moet ik de verantwoordelijkheid bij haar leggen, want dat
hoort een coach eigenlijk te doen, of niet? Of moet ik zeggen: doe dát nou maar gewoon. Snap je wat ik bedoel?
Dwang is onzin, maar als het zo vrijblijvend is? Zij vindt alles al zo vrijblijvend, de school ook, iedereen doet maar
wat. Als coach moet je het niet voor iemand invullen. Maar misschien moet ik haar toch af en toe iets meer
duwen? Maar als zij te veel weerstand heeft, dan heeft het natuurlijk helemaal geen zin.’

De ene mentor neemt zijn mentee meer op sleeptouw dan de ander. De een steekt ook meer tijd en
energie in de mentorrelatie dan de ander. Er zijn mentoren die actief op zoek gaan naar de juiste
school voor hun mentee, gesprekken voeren op potentiële scholen, feedback vragen van hun mentorbegeleider, terwijl anderen zich concentreren op het wekelijkse contactuurtje.
Alle mentoren staan voor de opgave in te schatten wat hun mentee nodig heeft en aankan. Het woord
‘inschatten’ duikt dan ook voortdurend op in de interviews. Het maken van de juiste inschattingen
vraagt sensitiviteit. ‘sensitivity seems to be the only absolute requirement’ (Rhodes, 2002: 87). Hoeveel tijd spendeer je aan het opbouwen van de relatie? Wanneer ‘begin je’ met het werken aan de
samen opgestelde doelen? Daar sta je dan met je mentee midden op de dag op een bowlingbaan en
dan? De mentoren krijgen in de trainingen en de intervisiebijeenkomsten bruikbare tips en wenken
mee om de relatie met hun mentee op te bouwen, maar volledig uitgeschreven recepten zijn niet te
geven. Het is aan de mentor om de algemene wenken in de praktijk hier en nu invulling te geven.
Daarbij is het belangrijk dat ze goed kunnen luisteren en zich in de mentee kunnen verplaatsen. Ook
nieuwsgierigheid, geduld en mildheid komen van pas. Een mentor:
‘Ik denk dat nieuwsgierigheid naar iemand anders belangrijk is. En geduld. Dat moet je wel een beetje hebben.
Een bepaalde mildheid ook. Dat is misschien wel het belangrijkste. En je stijl, dat je meer de tipgever bent of de
luisteraar, waarbij het mooiste is als je daar een beetje ﬂexibel in kunt zijn, dat je het afstemt op de ander.’

Mentoren tonen hun kwaliteit in de mate waarin ze hun mentee op empathische wijze weten te sturen én te motiveren. Het interviewmateriaal laat ook zien dat veel mentorkoppels een hechte vertrouwensband realiseren. Zo is het opvallend dat een aantal mentees de relatie met hun mentor in termen van een familielid omschrijven. ‘Oom’, ‘vader’ en ‘moeder’ zijn de termen die daarbij vallen.
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‘Ik bel haar heel veel. Ik vraag bijvoorbeeld hoe ik een ofﬁciële brief moet beginnen en afsluiten in het Nederlands.
En zij maakt dan voorbeeldbrieven en die stuurt ze naar mij toe. Soms bel ik ook voor persoonlijke dingen. Zij is
meer like a moeder voor mij.’

In het geval van andere koppels zijn de onderlinge betrekkingen meer afstandelijk gebleven. Mentoren omschrijven zich dan eerder in termen van gids, raadsman en tipgever dan als vriend (‘Ik ben
natuurlijk geen vriendin’). Een meer afstandelijke houding tot de mentee blijkt geen beletsel voor
grote betrokkenheid te vormen. Subtiele sturing krijgt ook in dit type mentorrelaties inhoud. Waarbij
voor alle mentorrelaties lijkt te gelden: vind de balans en de afwisseling tussen open en losse vormen
van optreden en meer directieve. Want over één ding zijn alle mentoren het eens: zowel vrijblijvendheid leidt tot niets als geforceerd gedram.

7.5 Conclusies
Sociale mentoraten versterken het aanbod van projecten gericht op
klasse-overbrugging
Het sociaal mentoraat is een belangrijke aanvulling op het activiteitenaanbod van scholen en buurtwerk gericht op het stimuleren van klasse-overbruggende contacten. Het bereik van het buurtwerk
onder de hogere middenklasse is immers beperkt, zo blijkt uit hoofdstuk 5, terwijl vertegenwoordigers van de middenklasse zonder kinderen sowieso niet of op scholen komen. De setting van het
onderwijs als potentieel van klasse-overbruggende contacten valt voor hen direct al af. Bij mentoraten is de krachttoer van de contactlegging uitbesteed aan een mentororganisatie. De mentororganisatie maakt de match en creëert vervolgens ook de voorwaarden voor verduurzaming en verdieping
van het contact. Mentoraten bieden door hun lengte ook de mogelijkheid om, in de woorden van
Pettigrew (1998), vriendschapspotentieel tot ontwikkeling te brengen. Veel mentorkoppels ontwikkelen hechte relaties, en blijven elkaar ook ontmoeten als de ofﬁciële mentorperiode beëindigd is.

Geen mirakels, wel series van kleine overwinningen
In hoofdstuk zes hebben we verwezen naar Rhodes (2002) en haar verzet tegen de sfeer van overdrijving die in de VS rond het instrument is komen te hangen, met de daarbij behorende te hoge verwachtingen en heroïsche reddingsfantasieën. Haar punt: verwacht van mentoraten geen grote mirakels, maar eerder kleine overwinningen. Waarbij ze er voorts op wijst dat die kleine overwinningen
vaak bestaan uit subtiele veranderingen die zich vaak pas jaren later kunnen manifesteren en dus
dan pas laten ‘meten’. Ze waarschuwt daarmee ook voor een te nauwe blik op het succes van mentoraten. In veel gevallen gaat het volgens haar om moeilijk te benoemen immateriële zaken. De mentee
beschikt dan na verloop van tijd over meer zelﬁnzicht, een bredere horizon, meer vertrouwen in de
medeburger en ook meer zelfvertrouwen. De winst zit dan niet altijd heel concreet in het krijgen van
vaste baan of betere baan. Ook in de context van Nederland is die waarschuwing op zijn plaats. Mentoraten dienen op de juiste waarde te worden geschat. Het onderzoek onderschrijft dan ook de conclusie van Rhodes dat er geen wonderen van moeten worden verwacht. Het gaat inderdaad om kleine
overwinningen, maar vaak niet onbelangrijke. Rhodes legt voorts als psychologe (hoogleraar) een
sterk accent op de sociaal-emotionele winst die binnen mentoraten geboekt kan worden. Wij onder-
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schrijven dat, maar concluderen ook dat ons onderzoek aan het licht brengt dat tal van heel concrete,
korte termijnsuccessen geboekt worden: een opleiding wordt afgemaakt, een vaste baan wordt
gevonden, de taalbeheersing groeit, het inzicht in onderdelen van de Nederlandse samenleving is
toegenomen, een afglijdingproces is gekeerd, mentees zien scherper de wegen die bewandeld moeten worden om vooruit te komen. We zien hoe mentoren zeer actief werken aan het toerusten van hun
mentees met verschillende vormen van cultureel kapitaal, en we zien ze deuren openen naar relevante netwerken (gidsfunctie). Maar in welke mate mentees het hen aangereikte sociaal-culturele
kapitaal precies weten te kapitaliseren, is nog nauwelijks te beantwoorden.

Mentoraten bieden een podium aan verschillende type middengroepen
Mentorprojecten worden vanuit heel diverse kringen georganiseerd, vanuit overheden (gemeenten,
provincies), onderwijsinstellingen (zoals ROC’s), NGO’s en het bedrijfsleven. Dit betekent dat daarmee ook verschillende type middengroepen bereikt worden, ook de drie middengroepen die in dit
onderzoek worden onderscheiden. Zowel de consultant (economische klasse), als de architect (creatieve klasse) als de beleidsambtenaar (sociale professies) laten zich via heel verschillende wervingsacties rekruteren. Het onderzoek legt voorts bloot dat grote verschillen in sociale positie tussen mentor en mentee geen beletsel vormen voor de effectiviteit van mentorrelaties. Een internationaal opererende consultant slaagt erin om een relatie op te bouwen met een allochtone tiener uit een achterstandswijk. Dit sluit aan bij bevindingen van Rhodes (2002). Vertegenwoordigers van hogere inkomensgroepen lijken zelfs als mentor beter te functioneren dan vertegenwoordigers van lagere inkomensgroepen. Ze hebben meer geld voor activiteiten en ze kunnen hun mentoraatschap beter combineren met hun werk; mensen in lagere beroepen zitten vaak vast aan starre werkschema’s. De interviews laten mooi het improvisatietalent van veel mentoren met een drukke agenda zien. Op basis van
de interviews in dit onderzoek kunnen we niet anders concluderen dan dat in mentoraatsprojecten de
buitenroute werkt. Bij de meeste door ons geïnterviewde mentorkoppels is sprake van een relatief
grote sociale afstand. Bij een aantal koppels waren de verschillen in maatschappelijke positie kleiner.
Over deze mentorrelaties kunnen we geen uitspraken doen, omdat hun aantal daarvoor te gering is.
Omdat er vaak een relatief grote sociale afstand is tussen mentor en mentee, wonen beiden in de
regel niet in elkaars omgeving. Sociale mentoraatsprojecten zijn voor zover wij weten altijd op stedelijk niveau georganiseerd. We kennen geen mentoraatsprojecten in achterstandswijken die bewust
gericht zijn op het inzetten van de aldaar woonachtige middengroepen uit de wijk ten behoeve van
lagere inkomensgroepen.

De juiste professionaliteit, de juiste regie
De afgelopen jaren zijn in een hoog tempo mentorprojecten in het leven geroepen. Belangrijk is
ervoor te zorgen dat deze snelle groei niet ten koste gaat van de kwaliteit van mentoraten. Slecht
functionerende projecten en mentoren kunnen serieuze schade berokkenen aan mentees. Ons onderzoek maakt duidelijk dat de professionaliteit van mentorprogramma’s vaak op punten nog verder
kan worden aangescherpt. Dat is ook nodig, want: ‘[...] a good performance requires a concerted
“behind the scenes” effort and a supporting cast that upholds each mentor-protégé match in all of
its complexity’ (Rhodes, 2002: 25). Die aanscherpingen zijn mogelijk op het punt van de werving,
screening en matching van mentoren, maar zeker ook ten aanzien van hun training en begeleiding
én op het punt van afstemming met de reguliere hulpverlening. De mentor kan immers pas op het
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voortoneel schitteren als de crew op het achtertoneel optimaal werk aﬂevert. Dit betekent dat de
mentor als directe helper op het voortoneel de juiste regieaanwijzingen dient te krijgen van de indirecte helpers op het achtertoneel. Deze set van regieaanwijzingen laat zich, met de kennis van nu,
voor een deel al uitschrijven. Het schaarse wetenschappelijke onderzoek uit de VS leert dat frequentie, hechtheid van relatie en duur factoren zijn die de effectiviteit van mentoraten gunstig beïnvloeden. Daarnaast blijken gestructureerde mentoraten, waar veel activiteiten plaats vinden en waar
mentoren steun geven (maar niet ongeconditioneerd) meer op te leveren voor jongeren dan mentoraten zonder structuur, waar weinig ondernomen wordt en waar de mentor ongeconditioneerde steun
blijft geven.
Ons onderzoek bevestigt deze uitkomsten. Activiteiten zijn belangrijk, zo ook een vorm van structurering, regelmatig contact, het hebben van een onderlinge vertrouwensband, en het niet per deﬁnitie
in alle situatie blind partij kiezen voor de eigen mentee. Voor wat hoort wat; ook aan mentees mogen
eisen geteld worden. Dit type kennis dient verder te worden verﬁjnd, zonder de improvisatieruimte
van de mentor op te heffen. Mentoren zijn geen marionetten van professionals. Ze moeten de ruimte
krijgen, maar wel leren om tactvol, subtiel en empathisch om te gaan met het spanningsveld tussen
een losse, vrijblijvende opstelling en een meer structurerende en verplichtende. Bovendien kunnen
mentoren alleen maar effectief opereren als ze niet met problematische jongeren met grote sociaalemotionele problemen hoeven op te trekken. Ook onderzoek uit de VS geeft dit aan. Jongeren die
opgroeien in een relatief stabiele omgeving met veel sociaal-emotionele support, halen het meeste
rendement uit mentorrelaties. Jongeren met echte serieuze problemen en met zeer problematisch
gedrag dienen dan ook niet aan mentoren te worden afgeschoven, voor hen zijn er andere (professionele) circuits.
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8. Contactleggingskunde
langs de meetlat
De verkenning van contactleggingskunde in de sfeer van het buurtwerk, de gemengde school en het
sociaal mentoraat brengt aan het licht dat het smeden en verdiepen van klasse-overbruggende niet
vanzelf gaat. Niet op het Cruyff-court van de multiculturele stadswijk, evenmin op het speelplein, en
ook niet op de gemengde basisschool. Wie hoopt dat deze contacten spontaan ontstaan, kan lang
wachten. Klasse-overstijgend contact vereist overbrugging van verschillen. En om die verschillen te
overbruggen is iemand nodig die een strategie uitzet om ontmoetingen te organiseren tussen groepen die gewend zijn langs elkaar heen te leven. Niet alleen met als doel om ze oppervlakkig kennis
met elkaar te laten maken, maar ook om ervoor te zorgen dat deze contacten diepte krijgen. Het
geheel van deze strategieën noemen we in dit onderzoek ‘regie’ – zonder regie geen klasse-overstijgend contact. Niet in de buurt, niet op school, niet binnen sociaal mentoraten.

De buurt: beperkte klasse-overbrugging
Het onderzoek leert dat sociale professionals in het domeinen van de buurt een beperkte rol vervullen
in het smeden en verdiepen van klasse-overstijgende contacten. Ze zijn wel bezig met het stimuleren
van onderlinge contacten op speciﬁeke plekken en locaties in een buurt, maar ze stellen zich daarbij
zelden ten doel om sociaaleconomische verschillen te overbruggen. Desgevraagd geven ze aan dat
een dergelijke doelstelling voorbij gaat aan de realiteit, en die is dat het matchen van lagere inkomensgroepen met vertegenwoordigers van de middenklasse ‘het allermoeilijkste is wat er bestaat’ op
het punt van contactlegging. Dit is volledig in lijn met de contacthypothese van Allport (1954) die
aangeeft dat mensen met een verschillende sociaal-economische status niet makkelijk met elkaar in
contact zijn te brengen. Hoe gelijker de status, hoe gemakkelijker contacten gelegd worden. Hoe
ongelijker, hoe ingewikkelder.
Dat betekent niet dat sociale professionals, actief in buurten, nooit klasse-overbruggende contacten
smeden. Dat doen ze sporadisch, maar meestal niet met het doel om groepen in een achterstandssituatie te laten proﬁteren van het sociaal en cultureel kapitaal van vertegenwoordigers van middengroepen, maar om een leefbaarheidsprobleem aan te pakken of om de anonimiteit in de buurt of op
een speciﬁeke locatie in de buurt, op te heffen. In het laatste geval staat contactlegging vooral in het
teken van elkaar (een beetje) leren kennen. In het eerste geval is hun benadering functioneel. Ze
proberen zo veel mogelijk buurtbewoners te mobiliseren in functie van het oplossen van een probleem, dat veelal te maken heeft met het verbeteren van het leefklimaat in de woonomgeving. Soms
via het opstellen van gezamenlijke gedragsregels (stadsetiquette), soms via concrete schoonmaakacties, soms met de organisatie van een buurtfeest of -barbecue. Of Arie of Mohammed, dan wel hoogopgeleide bewoners of laagopgeleide bewoners meedoen, doet niet ter zake – het belangrijkste is dat
een probleem wordt aangepakt of dat de buurt ‘erop vooruit gaat’. We zijn immers allemaal buurtbewoners, straatbewoners, dan wel gebruikers van een plein. De functionele identiﬁcatie staat dus
voorop, en niet het verschil.
Sociale professionals in het buurtwerk hanteren diverse strategieën om buurtbewoners te mobiliseren en de betrokkenheid tussen buurtbewoners onderling te vergroten. Via strategieën van gedeelde
belangen vinden, talentscouting, assertieve vriendelijkheid en het aaneenrijgen van activiteiten wor-
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den mensen gemobiliseerd. Het neveneffect kan zijn dat mensen uit verschillende sociale klassen
elkaar leren kennen en zelfs een relatie opbouwen. In sommige gevallen proﬁteren leden van achterstandsgroepen daarbij direct of indirect van het sociaal en cultureel kapitaal van middengroepen.
Maar nogmaals, dit is voor hen niet het primaire streven. Concrete voorbeelden van toerusting, waarbij leden van achterstandsgroepen wisten op te klimmen op de maatschappelijke ladder, zijn wij in
de sfeer van het buurtwerk dan ook niet tegengekomen.

De gemengde school: veelbelovende aanzetten tot klasse-overbrugging
Meer dan de gemengde buurt, biedt de setting van de gemengde ‘verwittende’ basisschool aanknopingspunten voor het realiseren van klasse-overbruggende contacten. Waar de professionals in het
buurtwerk overwegend terughoudend zijn in het arrangeren van overbruggend contact, laat de rondgang langs gemengde scholen in gemengde wijken zien dat in het basisonderwijs meer aandacht is
voor de potentiële waarde van interetnisch en klasse-overstijgend contact. Maar ook hier werd duidelijk dat kapitaaluitwisseling niet vanzelf tot stand komt. Ouders dienen ertoe te worden verleid en
aangezet.
Het meest effectieve instrument dat we in deze setting aantroffen, is de kofﬁeochtend. De effectiviteit
van dit instrument lijkt te worden vergroot als het wordt ingezet op scholen die vooral als buurtschool
fungeren. Het wegbrengen van het kind naar de school direct om de hoek lijkt tijd op te leveren voor
een praatje bij het hek en het even inlopen bij de kofﬁeochtend. Ook is de kans hier groot dat ouders
elkaar op andere centrale buurtplekken tegenkomen, zoals de supermarkt, het schoolplein of de
nieuw ingerichte speeltuin, waardoor ouders onderling publieke familiariteit opbouwen (Blokland,
2006). Die onderlinge gekendheid en vertrouwdheid is, zo laten de observaties op de Vierambachtschool zien, een belangrijke begunstiger voor klasse-overstijgend contact. Het duurzame en herhaalde contact tussen ouders tijdens de kofﬁeochtend verschaft moeders die lager op de sociale
ladder staan toegang tot de hulpbronnen van middenklassemoeders. Buurtgebonden scholen lijken
dan ook sterker als overbruggende ontmoetingsplaats voor ouders te fungeren dan scholen met een
uitgestrekt bedieningsgebied.
Tegelijkertijd werd duidelijk dat verwittende gemengde scholen aan hun eigen succes ten onder
dreigen te gaan. In vrij hoog tempo lijkt dit type school door de middenklasse te worden geannexeerd. Juist ook door de allochtone middenklasse. Dat impliceert dat op dit soort scholen de klassentegenstellingen geleidelijk kunnen afnemen, waardoor ouders en kinderen weer ‘onder elkaar’
zijn. Opvallend is dat de juist de creatieve klasse zich in verwittende scholen openstelt voor allochtone ouders, en dat zijn relatief vaak ouders met een lagere sociaaleconomische status. Anders
gezegd, daar waar het sterkst sprake is van uitwisseling van sociaal en cultureel kapitaal, is de sociale
afstand relatief groot. Op gemengde basisscholen lijkt de buitenroute dus het meest vruchtbaar. Veel
moeders uit de creatieve klasse leggen op deze verwittende scholen een zekere antropologische
belangstelling voor ‘vrouwen met hoofddoeken’ aan de dag. Daarbij helpt het ook dat ze in hun
beroepen (media, wetenschap, kunst, architectuur, vormgeving, fotograﬁe) vaak bezig zijn met het
belichten van facetten van de multiculturele samenleving. Aspecten van de multiculturele samenleving oefenen op deze ouders nog een exotische aantrekkingskracht uit. Maar ook in deze tot op
zekere hoogte gretige setting komt contactlegging sporadisch maar spontaan tot stand, en zijn vor-
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men van regie nodig om ouders met elkaar in contact te brengen. De observaties op de Vierambachtschool laten zien dat het toepassen van regie in deze setting effectief is.

Sociaal mentoraat: klasse-overbrugging, toegang en gedeeltelijk
toerusting
Naast de settings van buurt en school hebben we in dit onderzoek gekeken naar het sociaal mentoraat. Het sociaal mentoraat bleek een belangrijke aanvulling te zijn op het activiteitenaanbod van
scholen en allerlei vormen van buurtwerk gericht op klasse-overstijgende contacten. Bij mentoraten
is de krachttoer van de contactlegging uitbesteed aan een mentororganisatie. De mentororganisatie
maakt de match en creëert vervolgens ook de voorwaarden voor verduurzaming en verdieping van het
contact. Op deze wijze krijgt de mentee toegang tot het sociaal en cultureel kapitaal van de mentor.
Het onderzoek leert dat mentoren vervolgens hun mentee daarmee proberen toe te rusten. Dit resulteert niet direct in spectaculaire sprongen op de maatschappelijke ladder, maar in series van kleine
overwinningen: een opleiding wordt afgemaakt, een vaste baan wordt gevonden, de taalbeheersing
groeit, het inzicht in onderdelen van de Nederlandse samenleving is toegenomen, een afglijdingproces stopt, en mentees zien scherper de wegen die bewandeld moeten worden om vooruit te komen.
Het lijkt erop dat in buurtprojecten vooral contacten gesmeed en verdiept worden van mensen die
niet sterk van elkaar verschillen in sociale status – daar domineert de binnenroute. In de setting van
gemengde scholen, speciaal verwittende scholen, lijken er meer klasse-overbruggende contacten tot
stand gebracht te worden. De meeste klasse-overbruggende contacten treft men aan binnen sociale
mentoraten. Het grotere verschil in sociale status tussen mentor en mentee – de buitenroute dus –
lijkt bovendien een belangrijke factor te zijn voor het succes van mentorrelaties. We vinden in het
sociale mentoraat ook alle drie in dit onderzoek onderscheiden middengroepen terug, terwijl we op
de gemengde school vooral de creatieve klasse als gangmaker van achterblijvers zien. In de setting
van de buurt hebben we geen geproﬁleerde gangmakers gevonden.

Het belang van subtiele regie
Contactlegging, leert dit onderzoek, gaat niet vanzelf, maar vraagt om ‘subtiele regie’. Zowel in de
setting van de buurt, de school als het sociale mentoraat. Deze subtiliteit komt enerzijds tot uiting in
het kunnen variëren in regie-intensiteit, anderzijds in de kunst om de kunst van subtiele regie te
verbergen. Ons inziens is de houding van sociale professionals vaak te aarzelend en te afwachtend.
Dat is het sterkst zichtbaar in het buurtwerk, terwijl op de kofﬁeochtend heel duidelijk lichte vormen
van regie worden toegepast en in het mentoraat meer nadrukkelijke vormen van regie zichtbaar zijn.
Toch constateren wij dat sociale professionals deze regie veel sterker vorm dienen te geven. Enerzijds
door beter te schakelen tussen verschillende niveaus van regie-intensiteit. Soms is een meer assertieve benadering nodig om overbruggende contacten te leggen of te verdiepen, soms een meer losse
of vrijblijvende. De mate van regie-intensiteit laat zich niet voorschrijven, maar de professional dient
per situatie in te schatten welke dosis regie benodigd is. Anderzijds zouden sociale professionals veel
meer ‘vooringenomen’ de groepen waarmee ze werken, tegemoet dienen te treden. Ze moeten meer
dan nu vooruit leren denken bij het smeden van contact tussen mensen en daarbij per situatie bijpassende ensceneringen en decorstukken moeten bedenken die de contactlegging vergemakkelijken.
Hiertoe kunnen ze gebruik maken van ‘scripts’, dat wil zeggen van een plotstructuur in hun hoofd
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waarin ze voor henzelf duidelijk hebben hoe ze contacten willen smeden, met wie, in welke context,
en met welk doel voor ogen.
Deze scripts zijn ook relevant voor het geven van invulling aan ontmoetingskansen in buitenruimten
(pleinen, parken, plantsoenen, speeltuinen) en binnenruimten (scholen). Veel van deze binnen- en
buitenruimten zijn nu scriptloos. In dit verband is het interessant te wijzen op de geschiedenis van
multifunctionele ruimten. Deze zijn ooit gerealiseerd met idealen van democratie en emancipatie.
Een van de pioniers op het gebied van multifunctionele gemeenschapsaccommodaties, de architect
Frans van Klingeren, sprak in dit verband van ‘ontklonteren’ (Engbersen, 2005). In zijn visie moesten
mensen niet in hun eigen milieu, sociale laag en leeftijdsgroep samenklonteren, maar over de grenzen van de eigen groep anderen de hand reiken. Een van zijn beroemdste creaties, de Meerpaal in
Dronten, was in feite niet meer dan een enorme open ruimte. Maar deze ongedifferentieerde multifunctionaliteit bleek niet te werken, ze was te weinig subtiel, en hield onvoldoende rekening met de
verschillende gebruikersgroepen. In de wens van beleidsmakers en politici naar meer menging herkennen we het ontklonteringsideaal van Van Klingeren. Daarbij is het belangrijk te leren van het
verleden en strategieën van subtiele regie in gemengde contexten toe te passen.
Scripts kunnen meer of minder uitgewerkt zijn. Daarbij is het cruciaal dat professionals in staat zijn
deze scripts zo nodig te wijzigen dan wel om te gooien. Ook is het belangrijk om realistische scripts
te koesteren, en geen sprookjesachtige. In de woorden van Rhodes (2002): het is van belang dat professionals er geen onrealistische ‘reddingsfantasieën’ op nahouden, maar zich juist toeleggen op het
realiseren van series van kleine overwinningen. Het gaat dan om moeders die elkaar dankzij de professionele regie iets beter leren kennen, leren over elkaars cultuur en na verloop van tijd bij elkaar op
de kofﬁe gaan en of samen met hun kinderen naar de dierentuin.
De eerder genoemde functionele benadering van contactlegging kan een vruchtbare toepassing zijn
van subtiele regie. De professional zegt dan niet naar verschillen te kijken tussen buurtbewoners,
maar louter naar het op te lossen probleem. Hij wendt dan voor dat hij ‘klasseblind’ is of ‘kleurenblind’ (hij maakt geen onderscheid tussen autochtonen en allochtonen of tussen etnische groepen)
en acteert ook voortdurend dat alles bij hem in het teken staat van het eindresultaat (minder overlast,
minder rommel op straat). Intussen volgt de professional het door hem uitgestippelde script – in
feite een verborgen agenda – waarin hij juist een enorm belang hecht aan het meedoen van vertegenwoordigers van verschillende welstandsklassen. Het is essentieel dat de ‘geregisseerde personen’ de
regie in de contactlegging niet gewaarworden. Personen dienen zich niet als zetstukken op het bord
van de sociale professional te voelen. Ze dienen de gelegde contacten als natuurlijk en spontaan te
ervaren; op het moment dat ze bewust zijn van deze ‘georganiseerde spontaniteit’ is de kans groot
dat ze afhaken.
Om middels subtiele regie burgers uit verschillende culturen en welstandsklassen duurzaam en
intensief met elkaar te verbinden, dienen professionals dus scherp voor ogen te hebben wie ze met
elkaar in contact willen brengen, wat ze met dat contact willen bereiken en hoe ze het contact kunnen verdiepen en verduurzamen. Met andere woorden: de sociale professional dient – als een goede
schaker – een aantal stappen vooruit te kunnen denken. Dit geldt ook voor de sfeer van de mentoraten. Daar krijgt subtiele regie zowel vorm op het achtertoneel (in de werving, screening, training en
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begeleiding van mentoren) als in de directe interactie van mentor en mentee. Wanneer sociale professionals op een meer sophisticated manier weten om te gaan met subtiele regie, is het ons inziens
mogelijk om in gemengde settings niet alleen meer dan nu klasse-overbruggende contacten te realiseren, maar ook om te zorgen dat deze contacten ertoe leiden dat leden van achterstandsgroepen
beter worden toegerust om hun maatschappelijke positie te verbeteren.
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9. Conclusies:
Helpt de middenklasse?
In deze studie zijn we nagegaan welk type middenklasse zich in stedelijke vernieuwingsgebieden
opstelt als helper van sociaal zwakkere bewoners: wie biedt individuele bewoners op achterstand raad
en daad zodat ze er op vooruitgaan? Aan wie kunnen ze zich optrekken? Eerder onderzoek heeft laten
zien dat deze match in gemengde wijken niet vanzelf ontstaat. Niet elke middengroep staat even
open voor sociaal zwakke buren, de neiging tot vermijding overheerst vaak. Wie zijn uitzonderingen
op die regel? Wie voldoet nog het meest aan het ideaalbeeld van een middenklasse die anderen vooruithelpt? Zijn dat groepen met weinig afstand tot aspirant-stijgers of juist groepen die veel meer dan
gradueel van hen verschillen? Aan de hand van twee surveys op locatie en een beroepsgroep-onderzoek is het aanbod en nut van verschillende Amsterdamse middengroepen vergeleken. We hebben
daarnaast via interviews en observaties ook in kaart gebracht hoe bij een summiere spontane match,
verbindingen tussen verschillende stedelijke klassen kunnen worden georganiseerd en verbreed. In
welke setting en met welk succes organiseren professionals dergelijke contacten: in de buurt, op
school of in één-op-één-projecten?
Opvallend is dat er in Nederland relatief weinig speciﬁek middenklasse-onderzoek bestaat. Het is
deels een bekend verschijnsel: de norm wordt vaak minder onderzocht dan de afwijking. In deze
studie staat de middenklasse wel centraal, en wordt zij verkend op haar directe effect op minderbedeelden. De studie is onderdeel van een breder (STIP) onderzoeksprogramma over de sociale liftfunctie van de stad. De verheffende werking van de stad beschouwen we daarbij in de dubbele betekenis
van het woord: vooruithelpen en ‘civiliseren’ (zie ook WRR, 2006). We zoomen in op drie soorten
middenklassen die binnen het beleid voor stedelijke vernieuwing het sterkst worden geassocieerd
met sociaal en hulpvaardig. Allereerst de creatieve klasse, waarvan verwacht wordt dat ze tolerant is
voor andere lagere groepen. Ten tweede allochtone sociale stijgers, die uit solidariteit en vertrouwdheid nog veel contact onderhouden en veel terug zouden willen geven aan minder ver gevorderden uit
de eigen groep. Tot slot sociale professionals die vanuit hun werk weten hoe contacten met sociaal
zwakke bewoners zijn te leggen en die mogelijk een hulpmodus meenemen naar huis.
Bij de aannames over de drie groepen zijn op voorhand tegenwerpingen te maken en vraagtekens te
zetten. Zo is weinig bekend over het gedrag van de creatieve klasse op het microniveau van de buurt.
En de these van de ‘eigen middenklasse’ die groepsleden vooruithelpt gaat gemakkelijk voorbij aan
de vaak geconstateerde terugvalangst onder sociale stijgers. Die angst is waarschijnlijk minder sterk
aanwezig bij sociale professionals, maar deze groep bakent werk en privé graag sterk af. Kortom: er
zijn veel aannames over altruïstische middengroepen in wijken, maar een wetenschappelijk fundament ontbreekt vaak.
De hulpattitudes van deze middengroepen analyseren we op drie niveaus: tolerantie, toegang en
toerusting. Daarbij is het aannemelijk dat de ingenomen posities op de sociale ladder samenhangen
met de hulppotentie. De hulpbron van iemand die gradueel verschilt, is ogenschijnlijk eerder kwantitatief dan kwalitatief (veel toegang, minder toerusting). Bij een groter verschil is de verhouding waarschijnlijk omgekeerd: weinig spontaan contact, maar wel een kwalitatief rijke hulp. Dat maakt de
vraag naar de meest effectieve middengroep extra boeiend.
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9.1 Het gelijk van Richard Florida en de erfenis van Theo Thijssen
In de politiek is de afgelopen jaren Florida’s theorie over het grote belang van de creatieve klasse voor
een ‘gezonde’ ontwikkeling van steden bijzonder populair. Florida (2001) had in zijn studie naar
Amerikaanse steden laten zien dat hun groeitempo mede wordt bepaald door de omvang van het
creatieve deel van de bevolking: hoe groter dat deel, des te hoger de economische groei. Florida stelt
dat deze creatieve klasse vooral op steden afkomt met een bepaald niveau van voorzieningen en een
tolerant klimaat. Er zou een sterke correlatie bestaan tussen tolerantie voor minderheden als artiesten, migranten en homoseksuelen, de omvang van de creatieve klasse en economische groei van
steden.
Bij de start van dit onderzoek stonden wij enigszins sceptisch tegenover de populariteit van Florida in
beleidskringen. In de eerste plaats omdat zijn omschrijving van de creatieve klasse niet erg helder is;
in een royale deﬁnitie hoort al snel 30 tot 40% van de bevolking ertoe. De belangrijkste reden voor
onze scepsis was echter van empirische aard: Florida liet weliswaar op macroniveau zien dat de aanwezigheid van de creatieve klasse ‘goed’ is voor de moderne stad, maar daarmee zijn de leden van de
creatieve klasse op microniveau nog niet ‘goed’ voor de buurt of voor hun buren. Voor ons was het
dus een open vraag of het veel bejubelde creatieve deel van de middenklasse een rol zou spelen bij de
emancipatie van mensen met minder sociaal, economisch en cultureel kapitaal.
Tot onze verrassing blijkt uit beide delen van het onderzoek dat Florida meer gelijk heeft dan we
dachten, of beter gezegd: Florida blijkt deels gelijk te hebben. Een bepaald deel van de creatieve
klasse – laten we ze de idealisten noemen – zet zich inderdaad in voor de achterstandswijk waar ze
komt wonen. Dat blijkt niet alleen uit de surveys, maar ook uit het onderzoek op gemengde basisscholen. Vaak verhuizen ze om verschillende redenen naar dergelijke wijken, bijvoorbeeld omdat ze
daar relatief goedkoop een (atelier)woning kunnen kopen, of omdat ze er inspiratie kunnen opdoen
voor kunstprojecten. Maar het onderzoek wijst erop dat deze groep deels ook het gevoel heeft dat ze
zich daar wellicht nuttig kunnen maken. Soms zit dit nut dicht tegen hun beroep aan. Ze kopen bijvoorbeeld een atelierwoning en zetten zich vervolgens in voor hun directe woonomgeving; of ze hebben een klein bedrijfje en ze kunnen daarmee hand- en spandiensten verlenen voor buurtactiviteiten.
Deze idealisten zijn een interessante groep waar we eigenlijk nog veel te weinig van weten. Wat naar
voren komt is dat ze zeker zijn van zichzelf, en relatief ﬂexibel in hun tijd. Verder onderzoek naar deze
groep kan daar nog meer licht op werpen.
Minder verrassend is de tweede groep die in ons onderzoek naar voor voren komt als hulpvaardig in
de buurt, de sociale professionals. Daarbij springen onderwijzers die in achterstandswijken wonen in
het oog, omdat zij relatief sterk geneigd zijn zich ook in hun vrije tijd in te zetten voor mensen met
sociale problemen. Deze ‘Theo Thijssens’ komen zelf vaak uit onderwijzersfamilies en lijken welhaast
van nature geneigd om de helpende hand uit te steken, zowel op school als in hun vrije tijd. Amsterdam kent nogal wat van dergelijke, vaak sociaaldemocratisch geïnspireerde, onderwijzers en onderwijzeressen. Dat zij bij voorrang huisvesting krijgen aangeboden in het kader van de Regeling voor
Maatschappelijk Noodzakelijke Beroepen lijkt in dit licht een verstandig besluit. Of dit effect even
sterk optreedt bij de andere sociale professionals die Amsterdam middels deze regeling aan zich wil
binden (politieagenten en verpleegkundigen) valt op basis van dit onderzoek niet vast te stellen.
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9.2 Verhefﬁng in de buurt vooral via de buitenroute
Een belangrijke conclusie is dat in de gemengde wijk de toerustende contacten over het geheel genomen hoe dan ook spaarzaam zijn. Daarbij valt het minst te verwachten van de economische middenklasse. De allochtone sociale stijgers in de beide onderzoekswijken maken overwegend deel uit van
deze categorie; zij blijken veel minder te passen in het beeld van de stabiele altruïstische middenklasse. De gerichtheid op de eigen carrière, op het eigen vooruitkomen, verklaart dat in sterke mate.
We zouden kunnen concluderen dat juist groepen die zeker zijn van zichzelf of van het ‘goede’ van
hun werk, zich ook sterk genoeg voelen om anderen te helpen. Vaak zijn dit groepen op een zekere
afstand; de buitenroute dus. Hoewel het beroep van onderwijzer naar sociale status sterk gedaald is,
laat het onderzoek zien dat zij sterk hechten aan het overdragen van bepaalde normen en omgangsregels. Omgekeerd zijn stijgende middengroepen met een nog wat wankele sociale status minder
bereid (en wellicht ook minder zelfverzekerd) om achterblijvers te helpen. Zij zijn drukdoende met
hun eigen opwerking. Bovendien lijken zij vaak nog te veel op de aspirant-stijgers om nuttige hulp te
kunnen geven. Op basis van deze gegevens lijkt nuttige hulp eerder van buiten dan van binnen de
eigen groep te komen. Het zijn eerder Granovetter’s weak ties (1973) dan Wilson’s strong ties (1987)
die voor sociale stijging zorgen. Anders dan de VROM-raad (2006) die zo sterk veronderstelt dat referenten en rolmodellen vooral voortkomen uit bestaande netwerken, concluderen wij dat juist groepen
die op enige afstand staan van nut kunnen zijn voor de sociale stijging van achterblijvers.

9.3 Het effect van gestructureerde overdracht
In de buurt is de contactintensiteit niet groot en dus zijn hier vooral lichte effecten te verwachten. In
de onderzochte georganiseerde contexten zijn de contacten al intenser. In welke van deze settingen
vindt (voor adolescenten en volwassenen) een effectieve overdracht van sociaal en cultureel kapitaal
plaats? Er lijkt een verband te bestaan tussen de mate van structurering en intensiteit en de verhefﬁngseffecten. Waar in het buurtwerk de vrijblijvendheid domineert – overbruggend contact moet
vooral spontaan ontstaan – is op de kofﬁeochtend op de gemengde basisschool en in het sociaal
mentoraat sprake van een hogere mate van structurering en enscenering. Dit komt de overdracht van
sociaal en cultureel kapitaal ten goede. Zo blijkt de op het oog weinig geregisseerde kofﬁeochtenden
voor ouders een gestructureerde setting waarin relatief weinig aan het toeval wordt overgelaten. Door
middel van het schakelen tussen verschillende gradaties van ‘regie-intensiteit’, kunnen professionals
effectieve vormen van contactlegging realiseren waarin een vruchtbaar klimaat voor kapitaaloverdracht ontstaat. Mentorprojecten zijn een voorbeeld van relatief streng geregisseerde activiteiten,
waar er voor de mentee ‘geen ontkomen aan is’. Interessant aan mentorprojecten is ook dat ze een
intensiteit (kunnen) hebben, die normaal gesproken alleen maar voorkomt binnen de eigen kring
van vrienden en familie. Het bezwaar van contacten binnen de eigen kring – dat mensen op elkaar
lijken en dus relatief weinig van elkaar kunnen leren – doet zich echter in het geval van mentoring en
tutoring niet voor: een intensieve relatie wordt hier juist gecombineerd met een relatief groot verschil
in achtergrond en ‘kapitaal’. Waar Granovetter vooral het belang beklemtoonde van weak ties omdat
strong ties mensen opsluit in de eigen groep, zien we hier een interessante combinatie van strong
ties tussen personen die sterk van elkaar verschillen.
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Deze ogenschijnlijk ideale combinatie is niet gemakkelijk spontaan te bereiken, maar vraagt om
enscenering door vrijwilligers en, vooral, professionals. In de buurten bestaan de meest frequente
contacten namelijk tussen mensen die relatief sterk op elkaar lijken: bij deze ‘binnenroute’ gaat het
om personen die zich op veel punten met elkaar kunnen identiﬁceren en slechts op een enkel punt
van elkaar verschillen. Deze identiﬁcatie maakt de band vaak wel heel hecht, maar de overdracht van
sociaal en cultureel kapitaal blijft dan beperkt. Tussen mensen die wél veel van elkaar verschillen
ontstaat er spontaan sporadisch contact. Deze belangrijke ‘buitenroute’ staat of valt vooral met professionele regie.

De mate van intensiteit en onderdompeling
Als we de mate van gestructureerdheid opvatten als een schaal van spontaan tot geregisseerd, dan
correspondeert dat in veel gevallen met de intensiteit van de ‘overdrachtsrelatie’. Kijken we met enige
afstand naar ons onderzoek, dan moeten we constateren dat we niet alle zeer intensieve contacten
hebben kunnen bestuderen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin degene die een tekort aan
sociaal en cultureel kapitaal heeft voor langere tijd ondergedompeld wordt in een zee van sociaal en
cultureel kapitaal – zoals op ‘kapitaal-gemengde’ scholen. Onderzoek in de Verenigde Staten wijst
uit dat arme leerlingen aanzienlijk beter presteren bij een schoolcompositie van 70 procent middenklassenkinderen en 30 procent lagere inkomensgroepen dan op een overwegend arme school (Paulle,
2007). Door van jongs af aan in een middenklasse-omgeving op te groeien, proﬁteren arme groepen
van de kracht van deze netwerken en leren ze welke vormen van cultureel kapitaal effectief zijn bij het
vervullen van stijgingsaspiraties. Het gaat daarbij niet alleen om het genoten onderwijs, maar ook op
het verwerven van ‘stille codes’: de omgangsvormen, gedragsregels en conversaties die van belang
zijn om verder te komen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Hoe meer men ondergedompeld is
in een bepaalde omgeving, hoe meer gedrag en omgangsvormen worden geïnternaliseerd, hoe beter
men zich kan handhaven binnen die nieuwe ‘hogere’ omgeving. De these ‘Contact tussen klassen
maakt de zwakste partij sterker’, gaat dus het sterkst op bij een frequente onderdompeling van een
klein aantal minderbedeelden in een zelfbewuste dominante groep.
Succesvolle overbrugging van klassenverschillen vraagt bovendien om een assertieve regie op macroniveau. Er is politieke doorzettingsmacht nodig om een bepaalde mate van inkomensmenging af te
dwingen. Eenmaal doorgezet worden de effecten vervolgens versterkt door een subtiele regie op
microniveau (hard at the backstage, soft at the frontstage). Ook onder deze subtiliteit schuilt echter
een hard element: namelijk de eis dat men het eigen leven ter discussie stelt en dat men ander
gedrag gaat vertonen. Sterke groepen hebben enige schroom om zichzelf als de sterkere, als het
rolmodel te beschouwen. Liever ziet men de contacten als gelijkwaardig als een vorm van wederzijdse
nieuwsgierigheid.21 Maar uiteindelijk legt ook de nieuwsgierige creatieve klasse uit ‘hoe het hoort’:
hoe de ander met minder kansen kan aansluiten bij de normen van de dominante groep.

21 In eerste instantie vermijden ondervraagden het bijna altijd om openlijk te spreken in termen van hiërarchie. Bij doorvragen
en observatie blijkt dat er subtiel gehint wordt op deze hiërarchie.
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9.4 Het nut van de middenklasse
Dit onderzoek heeft uitzonderingen op de regel gevonden, maar bevestigt tegelijkertijd de hoofdtrend dat spontane menging relatief weinig optreedt tussen groepen met uiteenlopende sociaaleconomische posities. Die hoofdtrend past in het patroon zoals recentelijk ook geschetst door Robert
Putnam (2007). Hij stelde dat toenemende diversiteit naar kleur en klasse -althans op korte termijneerder leidt tot frictie dan tot uitwisseling. De afstand tussen groepen wordt groter (SCP, 2005; Latten, 2006), spontane menging vindt moeizaam plaats. De resultaten van menging en professionele
contactleggingkunde kunnen dit nauwelijks compenseren. Daarvoor zijn de projecten en de effecten
te kleinschalig.
We kunnen de sociale opwerking van lagere klassen in de buitenwijken van de stad niet neerleggen
bij een handvol idealisten en pioniers. Daarvoor is hun omvang te gering en daarvoor zou ook een te
zwaar beroep op hen worden gedaan. Het is ook een taak van overheden en instanties om een stevige
match tussen kapitaal-arme en kapitaal-rijke groepen te organiseren. Alleen zulke institutionele
partijen kunnen de condities creëren om de status- en vermijdingsangst onder grote groepen te reduceren. Als de Nederlandse samenleving zich, in navolging van de WRR (2007), werkelijk zorgen
maakt over de toenemende segregatie (vanwege de reproductie van verschillen in sociaal en cultureel
kapitaal over generaties) dan vergt dit veel meer gerichte interventies dan tot nu toe gebruikelijk.
Niet omdat op gemengde scholen ‘bekend direct bemind maakt’, want het onderzoek van Bakker et
al. (2007) laat juist zien dat ook op gemengde scholen de vooroordelen van kinderen vaak bestendigd
worden. Maar wel omdat kinderen uit lagere sociaal-economische milieus hierdoor sociaal mobieler
worden (hetgeen voor de sociale cohesie op den duur ook gunstig uitwerkt). Intensivering van sociaal
kapitaalsoverdracht is de komende tijd hard nodig. En dat is natuurlijk niet het enige. Bij de aanpak
van achterstandsproblemen moet immers ook gekeken worden naar structurele factoren waardoor
kinderen en jongeren nu op achterstand worden gezet, zoals gesegregeerde scholen; een armoedige
opvoeding thuis; gebrek aan faciliteiten voor kinderen; discriminatie van (jong)volwassenen op de
arbeidsmarkt.
Het lijkt ons verstandig om pogingen te ondernemen om het nut van de omvangrijke middenklasse
verder op te rekken. Deels via menging, maar deels ook in indirecte zin. De aanwezigheid van middengroepen kan an sich al positief bijdragen aan de reputatie en het voorzieningenniveau van een
gebied. Die buurtmobiliteit kan mits goed begeleid ook de individuele mobiliteit van zwakke groepen opstuwen: mensen krijgen meer zelfvertrouwen, worden verwezen naar de nieuwe kansen, etc
(zie Veldboer e.a. 2007). Maar het vinden van de aansluiting blijft soms lastig. Bij sommige middenklassers bestaat al de bereidheid om te mengen en sociaal en cultureel kapitaal over te dragen. Vaak
op voorwaarde dat ze hierin worden ondersteund door de overheid en sociale professionals. Bij veel
grotere delen van de middenklasse zien we echter vermijdingsgedrag. De aanwezigheid van anderen
wordt gezien als bedreigend of complicerend. Hoe dichter bij huis (buren, vriendjes van de kinderen)
hoe minder men openstaat voor verschil. Het is belangrijk de materiele en culturele angsten en zorgen van deze delen van de middenklasse serieus te nemen. Tegelijkertijd zal enige onvermijdelijkheid
van menging moeten worden geaccepteerd. Door ‘veilige maar onvermijdelijke’ vormen van menging
en kennismaking te organiseren, kan voorkomen worden dat grotere delen van de middenklasse
wegkijken of weglopen voor de problemen aan de onderkant.
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Bijlage I – Onderzoeksresultaten
deelonderzoek I
Respons
Allereerst is aan alle huishoudens van de Geuzenbaan (440 adressen op de peildatum van 1 juni
2005) een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Hierop reageerden 143 personen; een responspercentage van 32,5%. De responsgroep is gecontroleerd op representativiteit. In de F-buurt is aan alle 420
huishoudens (peildatum 1 februari 2006) een vragenlijst voorgelegd, zowel in het Nederlands als in
het Engels. De oude hoogbouw van Florijn met uitsluitend sociale huur is niet benaderd. Uiteindelijk
reageerden 120 personen, een responspercentage van iets minder dan 30%. De representativiteit van
dit survey is lastig te controleren omdat vergelijkbare gegevens op dit schaalniveau ontbreken. Wel
weten we uit een andere bron dat in de nieuwbouwwoningen relatief veel doorstromers uit de Bijlmer
zijn gehuisvest. In de sample keert dit beeld minder dan verwacht terug.

Signiﬁcante verbanden
Tabel 1

Verantwoording schaalconstructies

Schalen

Items used F-buurt

α

Tolerantie (Betrokkenheid)

• Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.
• In hoeverre voelt u zich verbonden met de volgende
groepen?
A. de bewoners van de gerenoveerde ﬂats in Florijn
B. de bewoners van de D-buurt

.649

Tolerantie lage opleiding

In hoeverre voelt u zich verbonden met Amsterdammers met
een lage opleiding en geen of slecht betaald werk?

Tolerantie kinderen

Hoe zou u het vinden als uw kinderen vrienden zouden hebben
die wonen in de gerenoveerde ﬂats in Florijn?

Toegang
(Potentieel sociaal kapitaal)

Heeft u sinds uw intrek in uw huidige woning in de F-buurt
meer of minder contacten gekregen met de volgende groepen?
• lager opgeleiden
• lagere inkomensgroepen
• mensen zonder werk

Mate van toegang

Met hoeveel mensen heeft u contact die wonen in de
gerenoveerde ﬂats in Florijn?

.842

Nicis Institute – Helpt de middenklasse? – 139

Toerusten (Gemobiliseerd
sociaal kapitaal)

Heeft u zich ingezet om een buurtbewoners met een lage, geen
opleiding te helpen?
• ja, informatie gegeven over een bepaalde opleiding,
(om)scholingsproject of baan
• ja, tips gegeven over gewenst gedrag op de werkvloer
• ja, bij een bedrijf of instelling een goed woordje voor
iemand gedaan
• ja, anders

.355

Schalen

Items used Geuzenveld

α

Tolerantie (Betrokkenheid)

• Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.
• In hoeverre voelt u zich verbonden met de volgende
groepen?
A. Amsterdammers met een lage opleiding en geen
of slecht betaald werk
B. de bewoners van de nieuwbouw van Geuzenveld
C. de bewoners van de oudbouw van Geuzenveld
• Hoe zou u het vinden als uw kinderen vrienden zouden
hebben die wonen in de oudbouw?

.650

Tolerantie lage opleiding
Tolerantie kinderen
Toegang
(Potentieel sociaal kapitaal)

Heeft u contact met mensen uit de oudbouw?

Mate van toegang

Met hoeveel mensen in oudbouw contact?

Toerusten (Gemobiliseerd
sociaal kapitaal)

Heeft u zich ingezet om een buurtbewoners met een lage,
geen opleiding te helpen?
• ja, informatie gegeven over een bepaalde opleiding,
(om)scholingsproject of baan
• ja, tips gegeven over gewenst gedrag op de werkvloer
• ja, bij een bedrijf of instelling een goed woordje voor
iemand gedaan
• ja, anders
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.415

Resultaten in de F-Buurt
Achtergrondkenmerken
Van de 120 reacties behoorden er in de F-Buurt 99 tot de middenklasse. De omvang van de sample is
daarmee net toereikend.22 De 21 respondenten met lagere inkomens zijn uit de hoofdanalyse
gehaald. Wat opvalt is dat alle Turken en Marokkanen buiten het uiteindelijke sample blijven, ze
behoren in de F-buurt niet tot de middenklasse. Van de resterende respondenten is de grootste groep
(51) Surinaams of Antilliaans. Nederlandse respondenten(37) blijven bij hen achter. Een hoog opleidingsniveau domineert: meer dan de helft heeft gestudeerd op een HBO of Universiteit, een op de
drie bezocht een school voor MBO, HAVO of VWO. Het huishoudinkomen is eveneens hoog te noemen: bijna 60% van de respondenten verdient bovenmodaal. Eenderde zit op of iets onder een
modaal inkomen.
De drie subgroepen – creatieve klasse, sociale professionals en economische middenklasse – zijn
vrijwel gelijkelijk verdeeld. Iets meer dan de helft van de respondenten heeft kinderen. Ook iets meer
dan de helft van de sample is ouder dan veertig jaar. Een kwart van de respondenten woonde in de
Bijlmer voor zij hun huidige woning betrokken. Wederom een kwart woont al meer dan 6 jaar in de
F-buurt, dat zijn dus de bewoners van voor de vernieuwing. 74 respondenten wonen er 0-5 jaar. De
meerderheid is dus nieuwkomer en geen doorstromer. Zoals gezegd is dit een opmerkelijke score,
afgezet tegen de cijfers over doorstroming. Voor de afhankelijke variabelen volgen nu de resultaten.
Tolerantie
De verbondenheid onder de middenklasse met de omliggende oudbouw, gedomineerd door sociale
huurwoningen, is niet groot. Veertien procent geeft aan zich (een beetje) betrokken te voelen bij
buurtbewoners uit de lagere klassen, negenenveertig procent is neutraal, een kwart voelt zich (helemaal) niet verbonden. Hoe ouder men is, hoe groter de verbondenheid met de lagere klassen in de
oudbouw. Ruim een kwart van de respondenten voelt zich sterk betrokken bij de buurt. Uit een vergelijking van de gemiddeldes bleek dat de betrokkenheid van alleenstaanden en eenoudergezinnen
veel lager is dan de gemiddelde score, terwijl gezinnen met en zonder kinderen bovengemiddeld
scoren. Het bezwaar maken tegen vriendjes in de oudbouw, laat geen signiﬁcante verschillen zien
tussen de groepen.
Toegang
Veertig procent had wel en zestig procent had geen enkel overbruggend contact met bewoners van de
gerenoveerde ﬂats van de F-Buurt. 29 personen kwamen tot vijf contacten, tien zaten boven die grens.
Sociale positie blijkt signiﬁcant gerelateerd aan contact. Creatieven, gevolgd door de professionals
en de economische middenklasse hadden het meest contact. Daarnaast maakt de leeftijd van respondent een signiﬁcant verschil in het aandeel potentieel kapitaal: met name 60-plussers beschikken over een groter reservoir. Bij etniciteit is geen signiﬁcante relatie. Mogelijk worden de scores

22 Vanaf 120 respondenten wordt meestal aangenomen dat een sample groot genoeg is om zekerheid te hebben over signiﬁcantie-testen, omdat dan de kans op een niet-normale verdeling van variabelen waarvoor een normaalverdeling in de populatie bestaat zeer onwaarschijnlijk is geworden.
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gedempt omdat stijgende Surinamers en Antillianen, in hoofdzaak deel uitmaken van de economische middenklasse.
Bij vragen of sinds de vernieuwing sprake is van een toe- of afname van contacten met lage inkomens
is de score merendeels neutraal. 8 procent meldt meer contact met lagere klassen. Er zijn signiﬁcante
relaties tussen leeftijd (hoe jonger hoe meer nieuwe contacten met mensen uit kansarme groepen)
en buurt. Respondenten die eerder niet in de Bijlmer woonden hebben vaker meer nieuwe contacten
met kansarme bewoners opgedaan dan respondenten die al in de Bijlmer woonden voor zij in hun
huidige woning trokken. Bij de doorstromers in de Bijlmer is geen sprake van een trendbreuk: weinig
contact blijft weinig en (relatief ) veel contact is ook op dat zelfde peil gebleven.
Toerusting
Negenenzeventig respondenten hebben in de afgelopen tijd geen tips, hints of andere verwijzingen
gegeven om een persoon uit een lagere klasse te helpen. Tachtig procent van de respondenten heeft
kortom geen actie ondernomen. In een op de vijf gevallen heeft men wel iets concreets gedaan. Over
die kleine groep wordt hier bericht.
Toerusting vertoont een signiﬁcante relatie met de sociale positie en de gezinssamenstelling. De
creatieve klasse scoort gemiddeld het hoogst, gevolgd door de economische middenklasse en de
professionals. Hoe dichter bij de creatieve klasse, hoe hoger de score, hoe dichter bij de economische
klasse, hoe lager. Daarnaast zijn gezinnen met kinderen het meest actief. Deze score kan vertekenen
door de kleine aantallen. Multi-variate analyses bevestigen echter dat sociale positie verschil maakt
voor toerusting (creatieve klasse-effect). Ook opleiding sorteert effect: midden en hoger opgeleiden
zijn vaker bereid om de helpende hand uit te steken.
Er lijkt een interactie-effect te zijn van sociale positie en etniciteit: voor Nederlanders is sociale positie wel signiﬁcant, voor Surinamers en Antillianen niet. Surinamers en Antillianen zijn sterker vertegenwoordigd in de economische middenklasse. Dit zou kunnen verklaren waarom zij minder behulpzaam zijn. Maar nominale regressie laat zien dat etniciteit meer gewicht in de schaal legt dan sociale
positie. Het effect van sociale positie komt vooral op conto van de creatieve klasse.
Buren van nut in de F-buurt
Tegen de verwachting in werpt niet de zwarte Bijlmermiddenklasse maar de groep van (vooral blanke)
creatieven zich op als behulpzame partij. De Bijlmer lijkt te passen in het model van Granovetter (de
buitenroute). Een voorbehoud is wel op zijn plaats. Het gevaar van vertekening bestaat door de kleine
aantallen en het gering aantal doorstromers in de sample.
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Resultaten in de Geuzenbaan
Achtergrondkenmerken
Op het totaal van 143 respondenten uit de Geuzenbaan zijn er 110 die kunnen worden gerekend tot de
middenklasse. 23 respondenten vielen daarmee buiten de analyse. Van de 110 middenklasse-respondenten is het grootste deel (73) Nederlands, 20 zijn Surinaams/Antilliaans, 7 Marokkaans/Turks en
10 hebben een overige afkomst. Slechts een minderheid heeft kinderen. Meer dan 70% is kinderloos.
De spreiding over de leeftijdsgroepen is redelijk evenredig, al ligt het accent op onder de veertig jaar.
Niet iedereen heeft zijn inkomen opgegeven, van de invullers zit een iets groter deel boven het
modale inkomen dan daarop of daaronder. Net iets meer dan 50% heeft een hoog opleidingsniveau
(HBO en WO), 14 procent heeft een laag opleidingsniveau (tot en met VMBO), 34 % geldt als midden
(MBO, HAVO, VWO). De economische middenklasse is oververtegenwoordigd: 53% valt in die groep,
sociale professionals en de creatieve klasse halen respectievelijk 24% en 23%. Iets meer dan twintig
procent woonde hiervoor ook al in Geuzenveld. Meer dan 80% van de respondenten vertoeft anders
gezegd korter dan 5 jaar in de buurt. Turken/Marokkanen zijn ondervertegenwoordigd in dit sample.
De variabelen tolerantie en toerusting zijn op dezelfde manier gemeten als in de F-Buurt. Er waren
geen vragen over of respondenten meer of minder contacten hadden gekregen met bepaalde groepen, toegang is daardoor alleen bekeken op aantal contact. In geen van de regressie analyses bleek
sprake van een interactie-effect tussen etniciteit en sociale positie.
Tolerantie
Betrokkenheid bij de bewoners van de ‘oude’ buurt wordt gevoeld door 14% van de respondenten,
40% is neutraal en nog iets meer (42%) voelt zich niet verbonden.
Tolerantie voor lagere inkomensgroepen is gerelateerd aan woonduur. Hoe langer in de buurt des te
meer betrokkenheid bij de lagere klassen in de buurt. Multi-variate-analyses laten zien dan woonduur in de buurt er het meest toedoet.
De algemene betrokkenheid bij de Geuzenbaan is zeer laag. Iets meer dan 15% voelt zich betrokken.
Gevoelens van betrokkenheid bij de buurt zijn signiﬁcant gerelateerd met inkomen, de eerder
gewoonde buurt (lange woonduur is wederom positief ), het opleidingsniveau en de sociale positie.
Uit de regressie analyse blijkt dat de veelverdieners onder de middenklasse zich minder betrokken
voelen bij de buurt dan de ‘lagere’ middenklasse. Een hogere opleiding leidt daarentegen weer tot
meer betrokkenheid. Sociale professionals voelen zich het meest betrokken bij de buurt, op de voet
gevolgd door de creatieve klasse, op grote afstand door de economische middenklasse.
Toegang
76 % procent (vierentachtig respondenten) heeft geen enkel contact in de omliggende oudbouw (die
destijds volledig bestond uit sociale huurwoningen). 17% heeft minder dan tien contacten, 6% meer
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dan 10. Opnieuw is gekeken naar deze kleine groep. Contact vertoont een signiﬁcante relatie met
leeftijd: hoe ouder men is, hoe vaker men contact heeft en hoe omvangrijker de contacten zijn. Surinamers en Antillianen hebben iets meer contact met de oudbouw dan Nederlanders.
Toerusting
Vijfennegentig respondenten (87%) hadden geen enkele handeling verricht om een persoon uit de
lagere klassen te helpen. Dertien procent van de respondenten had iets ondernomen voor een buurtbewoner uit de lagere klasse. Ook toerusting is signiﬁcant gerelateerd aan leeftijd. De zestigplussers
zijn het meest actief, gevolgd door de twintigplussers. Opvallend is dat de middengroep van 30 tot 60
het minst actief is. Daarnaast spelen etniciteit en buurt een rol in het daadwerkelijk mobiliseren van
sociaal kapitaal (toerusting). Doorstromers en Surinamers en Antillanen scoren respectievelijk hoger
dan nieuwkomers en Nederlanders.
Buren van nut in de Geuzenbaan
De scores in Geuzenveld zijn consequent iets lager dan in de F-buurt. Dit hangt mogelijk samen met
een zeer geringe betrokkenheid met andere bewoners. Met name de economische middenklasse is
weinig buurtgericht. Als er al iets wordt overgedragen dan lijkt dat in de Geuzenbaan te gaan via de
binnenroute (zelfde etniciteit) en langere woonduur. Maar de aantallen zijn zeer klein.

Resultaten van nader onderzoek onder onderwijzers
Achtergrondkenmerken
In de enquêtes in de F-buurt en in Geuzenveld was een uitsplitsing van deze groepen nog niet mogelijk, zelfs het aantal onderwijzers was te klein voor een afzonderlijke analyse. Als een soort controle
op de wijksurveys is deze doelgroepanalyse dus toegevoegd. Een verkorte enquête is afgenomen in
juni 2006.23 Het aantal respondenten bedroeg 164. Dat is een responspercentage van 33%. De
meeste respondenten wonen binnen de ring in Amsterdam. Alle respondenten wonen korter dan vijf
jaar in hun woning.
Opvallend is de zeer sterke aanwezigheid van vrouwen (75%) en de overwegend Nederlandse herkomst van respondenten (83%). Als derde valt op dat hoofdzakelijk leraren in het basisonderwijs
(65%) mee hebben gedaan. De politieke voorkeur van de onderwijzers was duidelijk links: PvdA,
GroenLinks en SP vormen samen een twee-derde meerderheid. Van 73 respondenten is/was een van
de beide ouders ook werkzaam als sociale professional, gewoonlijk bovendien ook als onderwijzer.
De lagere klasse, de creatieve en de economische middenklasse vormen veel minder vaak de herkomst. De respondenten zijn evenredig verdeeld over het kleurenpalet op scholen: eenderde geeft les
op een zwarte school, eenderde op een school rond het landelijk gemiddelde, eenderde op een overwegend witte school.

23 Door het al enige jaren bestaan van de voorrangsregeling is er een voldoende grote onderzoeksgroep ontstaan. Wij danken
de betrokken instanties van verhuurders en onderwijsbonden die voor dit onderzoek hun toestemming hebben gegeven en
mee hebben gewerkt bij het benaderen van de onderwijzers.
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Naar aanleiding van de (verkorte) vragenlijst onder docenten konden ook commentaren en opmerkingen worden gegeven door de deelnemers. Een aantal van die opmerkingen is verwerkt in deze
rapportage.
Tolerantie
Een kwart van de onderwijzers voelt zich betrokkenheid bij buurtbewoners met een laag inkomen.
Vergeleken met de wijkanalyses is dat een relatief hoge score. Desalniettemin zijn neutraal (37%) en
negatief (34%) ook bij onderwijzers de grootste categorieën. Turken/Marokkanen en Surinamers/
Antillianen lijken zich iets meer verbonden te voelen dan Nederlanders. Let wel: het gaat bij hen om
hele kleine aantallen.
Toegang
Toegang drukt uit hoeveel contact de respondenten hebben in de buurt met lage inkomens. Dertien
procent gaf aan veel van deze contacten te hebben. 47 procent had enig overbruggend contact. Bij
elkaar opgeteld heeft zestig procent dus contact met arme buurtbewoners. Een opvallend hoge score.
Contact is signiﬁcant gerelateerd met al dan niet lesgeven op een zwarte school. Wanneer respondenten op een zwarte school werken of op een school met een percentage allochtonen gelijk aan het
landelijk gemiddelde, dan hebben zij gemiddeld een hogere contactscore met medebewoners op
achterstand.
Toerusting
Toerusting is gekoppeld aan de vraag of respondenten personen uit lagere klassen informatie gegeven hebben over een baan of opleidingstraject, een goed woordje hebben gedaan voor hen, hen
hebben gewezen op goed gedrag, wegwijs hebben gemaakt in het onderwijsaanbod, of iets anders
hebben gedaan. In 62 gevallen (40%) hadden respondenten actie ondernomen, in 102 gevallen niet.
Deze score van vier op tien is aanmerkelijk hoger dan in de wijkanalyses voor Geuzenveld en de
F-buurt. De respondenten hebben de personen die zij hielpen vooral leren kennen in de buurt (33
keer genoemd), via het werk (30) of via verenigingen (7), familie (8), vrijwilligerswerk (4) of bij een
kerkelijk genootschap (3).
Toerusting vertoont een signiﬁcante relatie met de politieke partij waarop de respondent heeft
gestemd en of de respondent meent dat er veel of weinig mensen in de wijk aanwezig zijn van wie de
ambities door frustraties zijn gedoofd. Hoe hoger dat aantal, hoe groter de toerusting. PvdA-stemmers vormen een andere uitschieter naar boven. Toerusting vertoont ook signiﬁcante relaties met
schoolkleur en schooltype. Leraren op zwarte scholen en op middelbare scholen scoren hoger, zo
blijkt.
Het nut van onderwijzers als buren
Zonder dat er sprake is van een zeer hoge tolerantie, blijken de scores voor contact (zes op de tien)
en ondersteuning (vier op de tien) van sociaal zwakke bewoners relatief zeer hoog te liggen bij onderwijzers. De correlaties zijn het sterkst als men woonachtig is in arme wijken, lesgeeft op zwarte scholen en een sociaal-democratisch wereldbeeld heeft meegekregen van huis uit. Juist dan lijkt sprake
van een grote normatieve betrokkenheid.
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Bijlage II: Respondenten
onderzoek contactleggingskunde
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Ellen Koops
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Jan Maas
Marieke Megens
Ed de Meijer
dhr. Nolet
Farida Outmani
Omar Ramadan
Linda Ruiter
Shahnaz Sadiq
Antao Santos
Dirk Scherpenisse
Gino Sergio
Sevim Suluki
Heleen Terwijn
Peter Vroone
Daaf van de Wege
Rieks Westrik
Mohammed Yahia

directeur OBS ’t Landje, Rotterdam
sportcoördinator Utrecht-Zuid, Portes, Utrecht
toneelregisseur Bureau d’Art sans Frontières, Dordrecht
directeur Stg. Humanitas, Rotterdam
projectleider Zuidwijk, TOS Charlois, Rotterdam
opbouwwerker Stg. Delphi Oud-Mathenesse, Rotterdam
directeur P.J. Troelstraschool, Amsterdam
commissie maatschappelijk betrokkenheid HDM, Den Haag
Stichting Welzijn Schiedam
mentorbegeleider Goal!, Stg. EBA, Amsterdam
directeur Bureau Medelanders Rotterdam
intern begeleider OBS De Pijler, Rotterdam
directeur W.J.H. Mulierinstituut, Den Bosch
projectleider Pendrecht, TOS Charlois, Rotterdam
TOS-baas, TOS Charlois, Rotterdam
voorlichter Mevlana Moskee, Rotterdam
hoofd Sportstimulering gemeente Rotterdam
directeur Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
directeur Montessorischool De Scholekster, Amsterdam
directeur Jan Ligthartschool, Arnhem
zelfstandig projectleider Maas Sociaal Investeren, Rotterdam
adviseur Radar Advies, Amsterdam (coördinatie Goal!)
opbouwwerker Sonor De Cool, Rotterdam
dekenaat Bisdom Rotterdam
ouderconsulent OBS De Vierambacht, Rotterdam
adviseur Radar Advies, Amsterdam (coördinatie Goal!)
mentorbegeleider Goal!, JC Cinetol, Amsterdam
projectmedewerker Bureau Medelanders Rotterdam
opbouwwerker Stg. Delphi Spangen, Rotterdam
procesbegeleider brede scholen Stg. De Meeuw, Rotterdam
buurtmakelaar Zevenhuizen, JC Don Bosco, Apeldoorn
ouderconsulent OBS De Vierambacht, Rotterdam
oprichter IMC Weekendschool, Amsterdam
adjunct-directeur OBS De Vierambacht, Rotterdam
directeur OBS De Vierambacht, Rotterdam
opbouwwerker Bewonersorganisatie Pendrecht, Rotterdam
Stichting Welzijn Helmond

De interviews met mentorkoppels (17 mentoren en 17 mentees) zijn geanonimiseerd en derhalve niet in deze lijst opgenomen.
Hetzelfde geldt voor de interviews met ouders van leerlingen van de Vierambachtschool in Rotterdam, die deels bevraagd zijn
middels diepte-interviews en deels in informele gesprekken.
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