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ABSTRACT
This study focuses on the social integration of non-Western immigrants. Social integration is here
defined as the extent to which an immigrant participates in broad range of social relationships,
where ‘broad range’ is understood as ethnic diversity. To analyze this, social network diversity of
different groups of non-Western immigrants is measured. The differences in groups are based on
employment type (entrepreneurship versus salaried work) and generation difference (first
generation versus second generation). Social network diversity was expected to have a positive
lineair relationship with social integration. A combination of closed fixed field questions and open
questions in an interview was used. Twenty respondents have been interviewed and asked about
the composition of their social networks, as well as their social integration. The results indicated
that there is a difference in social network diversity between non-Western immigrant entrepreneurs
and salaried workers, and also between first and second generation non-Western immigrants.
Immigrant entrepreneurs show more social network diversity than salaried workers, Moreover,
second generation non-Western immigrants have a more ethnically diversified social network than
first generation non-Western immigrants, although the difference is only limited to their informal
network. Ultimately, social network diversity does not seem to have an effect on social integration.
Other key factors influence an immigrant’s social integration, particularly language profiency of
the host society and generation difference.
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1. INTRODUCTION

Integration of non-Western immigrants in Western society has become a popular topic in the social
as well as the academical world. The topic has gained attention over the years, following incidents
such as 9/11, the war in Iraq, the attacks in London and Madrid (Vliegenthart & Roggeband, 2007),
and most recently the rise of Muslim extremist movements such as ISIS. Following the increasing
popularity in the social world, researchers have also conducted studies regarding the social
integration non-Western immigrants. Particularly, research on social integration of non-Western
entrepreneurs has gained attention. Non-Western immigrants, especially the second generation
non-Western immigrants, becoming entrepreneurs in Western Europe have become a growing
phenomenon in society (Beckers & Blumberg, 2013; CBS Statline, 2009; Rusinovic, 2010). The
number of entrepreneurs with an immigrant background has grown rapidly over the past few
decades (Rusinovic, 2010) and the number of second generation non-Western entrepreneurs is
progressively growing (Rusinovic, 2010). However, research on social integration of non-Western
entrepreneurs has primarily focused on economic integration, for example how being an immigrant
entrepreneur could boost entrepreneurial performance. Little research has been done on social
integration of non-Western entrepreneurs, while research on social integration is important since
social integration can open doors for immigrants such as access to social capital. This social capital
can affect the economic and cultural integration of immigrants (Hagendoorn & Vollebergh, 2003).
This study will try to add to the body of literature on social integration of non-Western
entrepreneurs. Social integration is here defined as the process of increasing participation and
position taking in society, with full participation in society as the main goal (CBS, 2012). Thus,
we will be doing research on the social network diversity of non-Western entrepreneurs. To get a
good understanding of the composition of non-Western entrepreneurs’ social network diversity,
the social networks of non-Western entrepreneurs will be compared to the social networks of nonWestern salaried workers. We will try to seek for results that indicate a difference in social network
diversity and how the eventual difference has effect on the social integration of the two groups.
To check for generation differences, the distinction between first and second generation nonWestern immigrants will also be included. Thus, the four groups that are compared to each other
on social network diversity are first generation non-Western entrepreneurs, first generation nonWestern salaried workers, second generation non-Western entrepreneurs and second generation
non-Western salaried workers.
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1.1

RESEARCH GOAL AND RESEARCH QUESTION

The goal of this research is to first and foremost, add to the limited body of literature on the social
integration of non-Western entrepreneurs. This is done by conducting a comparative study
amongst non-Western immigrants along dimensions of entrepreneurship versus salaried work and
first generation versus second generation, analyzing their social network diversity. The goal is to
discover if and how social networks of first- and second generation non-Western entrepreneurs
and salaried workers differ in such a way, focusing on ethnic diversity, that it has an effect on their
social integration in the multicultural Dutch society. The main question of this study is: “How and
why do social networks of non-Western immigrants differ along dimensions of entrepreneurship
versus salaried workers as well as first versus second generation immigrants, and how do these
differences affect non-Western immigrants’ social integration in the Dutch society?”
In order to answer the main question, the following sub questions are formulated:
1) How do social networks of non-Western immigrant entrepreneurs differ from social
networks of non-Western immigrant salaried workers?
2) How do social networks of first generation non-Western immigrants differ from social
networks of second generation non-Western immigrants?
3) How are the differences caused between social networks of the four aforementioned
groups of non-Western immigrants?
4) How do these differences between social networks of the four aforementioned groups of
non-Western immigrants affect their respective social integration (in the Dutch society)?

1.2

ACADEMIC & SOCIAL CONTRIBUTION

This study contributes to the body of literature in several ways. First, the study expands the
academic literature on a growing social phenomenon, since there are almost 2 million non-Western
immigrants living in the Netherlands only (Nationale Atlas Volksgezondheid, 2014). Second,
literature on social integration of non-Western entrepreneurs is limited. Many studies have been
conducted regarding economical firm performance of non-Western entrepreneurs and the
relationship between non-Western entrepreneurs and economic integration, but little research has
been done regarding the social integration of this group. Second, no research has yet been
conducted that not only incorporates comparisons of non-Western entrepreneurs and salaried
workers, but also of first- and second generation non-Western entrepreneurs. Research on second
generation non-Western entrepreneurs is also important, but limited, since the existing literature
6

mainly focuses on first generation immigrant entrepreneurs, because the second generation is still
young and growing up (Rusinovic, 2010).
This study also has social implications. Research on social integration is important, since social
integration can lead to economic and cultural integration of immigrants (Hagendoorn &
Vollebergh, 2003). Results have shown that the social integration of non-Western immigrants in
the Netherlands increases with length of stay in the Netherlands (Martinovic et al., 2009).
Especially the Netherlands have experienced a shift in public opinion on the social integration of
non-Western immigrants due to the murders on politician Pim Fortuyn and film maker and
criticaster Theo van Gogh (Vliegenthart & Roggeband, 2007). Moreover, the opinion of people on
such topics is affected by the framing of the press and politics on the particular matter (Vliegenthart
& Roggeband, 2007).

1.3

COMPOSITION OF THE STUDY

The study is conducted in a multimethod way, through in-depth interviews with first and second
generation non-Western immigrant entrepreneurs and salaried workers in the Netherlands. The
interviews consist of a combination of closed fixed field questions and open questions. The closed
fixed field questions will be used to conduct a quantitative analysis on the social network diversity
of the several groups. Afterwards, the open questions will be used to gain insight in the statistical
numbers. The study is constructed as follows: The second chapter covers the theory of the study,
from which hypotheses will be formulated. The third chapter covers the data collection and
analysis methods that will be used in this study. The fourth chapter covers the research results and
analyses needed to test the hypotheses, as well as answer the sub questions and main question of
the study. The fifth and last chapter covers the conclusion of the study, including the answering of
the research questions and the reflection on the used theory. The study ends with a list of references
and the appendix.

2. THEORY
7

2.1

INTRODUCTION

This chapter starts with a detailed explanation of the terms social integration (section 2.2) and
social networks (section 2.3). In section 2.4 we discuss the relationship between social networks
and social integration. Then, we discuss the social networks of immigrant entrepreneurs and
immigrant salaried workers (section 2.5.1 and 2.5.2 respectively). Subsequently section 2.5.3
systematically compares the social networks of (immigrant) entrepreneurs with the social networks
of (immigrant) salaried workers and puts them against each other. Then, the social networks of
first generation non-Western immigrants and second generation non-Western immigrants are
distinguished (section 2.6.1 and 2.6.2 respectively) and compared with each other (2.6.3). Finally,
in section 2.7, hypotheses are formulated to test the theory of this chapter. The chapter ends with
a conceptual model that visualizes the relationships between the main variables of this study.

2.2

SOCIAL INTEGRATION

The term “social integration” has been widely discussed in academic literature and has various
definitions and elements. For this study, The UN Department of Economic and Social Affairs
(DESA) (n.d.) provides us with a working definition of social integration:
“Social integration can be seen as a dynamic and principled process where all members
participate in dialogue to achieve and maintain peaceful social relations. Social integration does
not mean coerced assimilation or forced integration.”
Social integration normally refers to “the process by which immigrants become part of their host
societies” (Dedeoglu, 2014). There are roughly two visions on the process of social integration.
One is where social integration is seen as a one-way process in which immigrants adapt to the
main community in their host country. The other way is where social integration is seen as a twoway process in which not only immigrants integrate in their host society, but also where the host
society adapts to the immigrant inhabitant communities by, for example, removing barriers of
discrimination (Dedeoglu, 2014). This corresponds with the working definition of the UN DESA.
The members in this case are the immigrants on the one hand and the host society on the other
hand. If, according to the UN DESA, these two parties participate in a dialogue and work together
to peaceful social relations, which would eliminate barriers such as discrimination and racism,
then social integration of the immigrant communities is plausible.
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Entzinger and Biezeveld (2003) state that the success of integration of non-Western immigrants is
influenced by several elements, including the attitude of the host society and population towards
immigrants, the social conditions immigrants face (discrimination, racism, etc.), and the
presentation of political leaders of the importance and benefits of diversified pluralistic societies.
This process has the same characteristics as a business relationship that Dash et al. (2007) describe,
in which two parties “act in a unified manner towards a desired goal” (Dash et al., 2007). So,
following, Entzinger and Biezeveld (2003) and Dash et al. (2007), the integration of non-Western
immigrants in the host country can only be realized when both the immigrants and the host society
work together towards that goal. This corresponds with the working definition of social integration
the UN DESA provides us with.
Granovetter (1973) has identified several dimensions of (social) integration. The first dimension
is incidence. This dimension can be divided into two characteristics: Frequency and intensity
(Entzinger & Biezeveld, 2003). Frequency indicates the number of ties and actual contacts a person
or group has with his or its surrounding environment. Intensity relates to the characteristics of
these ties, such as familiarity and feelings of belonging (Entzinger & Biezeveld, 2003). The second
dimension is identification. Identification occurs when someone can relate to someone else,
leading to a strengthening of the ties the first person has with the second. But, a strong
identification does not necessarily lead to frequent and intense contact (Entzinger & Biezeveld,
2003). For example, immigrants identify themselves more with people from their home country,
but have less contact with them than with the people in the host country they are residing in
(Entzinger & Biezeveld, 2003). The two dimensions can, however, have some kind of correlation
with each other. When someone has frequent and intense contact with certain people, he may
identify himself with them. On the other hand, if a person has little to no identification with certain
persons or groups, he may lose or avoid frequent or intense contact with these persons or groups.
The Central Bureau of Statistics (CBS) of the Netherlands publishes an integration report every
few years. In the report of 2012, the CBS provides us with indicators of (social) integration of
immigrants in the Netherlands. It has been discussed in the public debate to what extent immigrants
focus on the Dutch society (CBS, 2012). Indicators for this focus are the mastering of the Dutch
language, the extent of contact with Dutch natives these immigrants have and to what extent they
see themselves as Dutch people (CBS, 2012). Several indicators for (social) integration are
provided in the report. The indicators are used in this study are:
•

Mastering of the Dutch language
9

•

Identification with own origin group and/or Dutch natives

•

Appreciation for the Dutch society

•

Feelings of feeling home and/or homesickness

•

Trust in Dutch institutions

Each of these indicators has connection to one of the dimensions Granovetter (1973) proposes. For
instance, Identification with own origin group and/or the Netherlands, is an important indicator
for integration according to the CBS, but also is the second dimension Granovetter (1973)
mentions. These indicators are further discussed and operationalized in the next chapter.

2.3

SOCIAL NETWORKS

According to the Oxford dictionary, a social network is a network of social interactions and
personal relationships. It describes whom a person has contact with. A social network can be
roughly divided in two parts: On part is the formal or work-related network, which contains the
contacts one has via his work, for example an employee having contact with his manager. The
other part is the informal or non-work-related network, which contains the social relationships one
has with people outside of his work, for example with friends and family. A more academical
description of social networks is given us by Granovetter (1973): A social network consists of
connections with people close to someone, called strong ties, and with people who are more
distant, called weak ties. The strength of a tie is determined by “a combination of the amount of
time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal services which
characterize the tie” (Granovetter, 1973).
Strong and weak ties play different roles in the networks of individuals (Granovetter, 1973). Strong
ties are often realized with family members and close friends (Rosenblatt et al., 1985), while weak
ties are realized with more distant people such as acquaintances, colleagues and clients. Weak ties
are the source of new knowledge and insights, which allow a person to integrate in communities
(Granovetter, 1973; Gijsberts & Dagevos, 2007). Granovetter (1973) argues that “strong ties breed
local cohesion and lead to overall fragmentation”. Communities are born when people stay
together and create intensive and frequent contact with each other – thus via their informal network
- as derived from the findings of Entzinger and Biezeveld (2003). As for immigrants: They identify
more with fellow immigrants than with natives (Entzinger & Biezeveld, 2003), so they then build
an immigrant community, wherein the immigrants mostly have contact with other immigrants,
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meaning that they are more present in their informal network (establishing and maintain strong
ties with close contacts) than in their formal network (where weak ties are to be found).
It seems that with immigrants, strong ties with the immigrants in their community (thus their
informal network) block the presence of weak ties with people outside the immigrant community.
Gijsberts and Dagevos (2007) have stated “that weak ties are especially important in improving a
person’s living situation. As a result of ethnic concentration different ethnic groups hardly mix
and consequently weak ties do not appear to work out for ethnic minority groups”.

2.4

SOCIAL NETWORKS & SOCIAL INTEGRATION

Social integration and social networks are not the same, yet they are connected. The two terms
have a cause-effect relationship. The assumption in this study is that a non-Western immigrant
socially integrates more in a host country (the effect) when this immigrant has an ethnically
diversified social network (the cause). Social integration is an end-goal that can be achieved by
using social networks as a tool. By having a certain social network one is able to achieve social
integration. Social integration is normally seen as a process, but in this research it is seen as a
snapshot in time, in order to determine how immigrants think about social integration and to
measure their social network ethnic diversity.
The relationship between one’s social network and social integration has certain implications for
non-Western immigrants. It is described in the previous section, derived from the aforementioned
literature, that non-Western immigrants are more likely to live in their own isolated community,
because they identify more with fellow immigrants than with natives (Entzinger & Biezeveld,
2003).
Vervoort (2012) has found that ethnic minorities that live in a more ethnically concentrated
neighborhood are more likely to lose contact with Dutch natives. If so, then these minorities also
risk losing support and advice from Dutch natives. This then corresponds with the statements of
Granovetter (1973) that weak ties with people outside the own community are necessary to
integrate in the main community of the host country. Thus, ethnic minorities that live in ethnically
concentrated neighborhoods are likely to lose weak ties they (could) have with Dutch natives and
therefore they are likely to not integrate in the main community.
Following Granovetter (1973), Entzinger and Biezeveld (2003), Vervoort (2012) and Gijsberts and
Dagevos (2007), non-Western immigrants are able to integrate in the main community of a host
11

country when they are not isolated in a fragmented immigrant community, because a fragmented
community leads these immigrants to have only strong ties with other immigrants inside the
fragmented community and little to no weak ties with people outside their own community. For
this study it means that immigrants mostly live in isolated communities in the host country (the
Netherlands). Because they live in these communities, they have (almost) no contact with Dutch
natives, leading them to lose opportunities to create weak ties with these Dutch natives. Weak ties
are needed to integrate in the bigger Dutch community.

2.5

IMMIGRANT ENTREPRENEURS VS. IMMIGRANT SALARIED WORKERS

This section describes and compares the social networks of immigrant entrepreneurs and
immigrant salaried workers, before making a distinction between the first and second generation
in section 2.5.
2.5.1

IMMIGRANT ENTREPRENEURS & SOCIAL NETWORKS

Ethnic entrepreneurship has been present in Western societies for decades and has become an
important aspect of the Western world (Volery, 2007). Ethnic entrepreneurship also fulfills a key
economic and social role for ethnic communities (Volery, 2007). Greve and Salaff (2003) have
found that entrepreneurs mostly have social networks consisting of their kin and that they mostly
have family members working in their company. They discovered that entrepreneurs go through
three different phases in the process of establishing a business (Greve & Salaff, 2003). The social
networks that they are in contact with vary through each phase. However, family members of the
entrepreneur are omnipresent in the process, especially in the first phase of establishing a firm,
because entrepreneurs feel that they can only communicate about this important decision in their
life with people in their closest social network (Greve & Salaff, 2003). These family members stay
in contact with the entrepreneurs throughout the whole process of establishing the business,
especially when the entrepreneur takes over an existing firm (Greve & Salaff, 2003). The most
intensive contact is in the planning phase. It constantly changes, because the entrepreneur needs
different opinions of different people in different stages of the process, from people close by as
well as far away from him.
Especially for (first generation) entrepreneurs, weak ties in their social network are of importance
for their integration into society, since weak ties with distant or less well known people might be
absent, limiting their opportunities to gain new knowledge and insights. The same goes for
immigrant(s) (entrepreneurs) who only network with their own community, they miss certain weak
12

ties or structural holes that need to be closed in order for them to gain competitive advantage or
realize integration in other communities. Expectations for this study are that immigrant
entrepreneurs mostly rely on strong ties in their network, because they connect mostly with family
members and compatriots (Greve & Salaff, 2003) So, they might miss weak ties and structural
holes to gain some kind of (competitive) advantage and they might not be able to integrate into
other communities, the Dutch society in this matter.
2.5.2

IMMIGRANT SALARIED WORKERS & SOCIAL NETWORKS

The theory in section 2.4.1 of Granovetter (1973) can also be applied to salaried workers. The
assumption is that a non-Western immigrant salaried worker, who only has strong ties with people
in his social network, but no weak ties with distant people in his social network, might miss
opportunities to integrate into other communities. The strong ties with people in his or her social
network - expected to be realized with people within his or her own ethnic community - are already
present, but the non-Western immigrant salaried worker now needs to embrace the weak ties in
his or her social network to capture the structural holes, in order to gain certain advantages and
realize integration in other communities, mainly the main community. Furthermore, embracing
weak ties with distant people offers salaried workers the opportunities to integrate in society in
more ways than just entering new communities. By engaging in contact with more distant people,
people can build bridges that transcend their own ethnic community, which makes it possible for
them to enter other communities and integrate in those communities.
Non-Western immigrant salaried workers are expected to have formal networks consisting of
ethnically diverse people, depending on the industry. Indeed, it is possible that they work in a
family company or they have found work through their informal network. However, for the
majority it is then expected, since they live in a multicultural society, that their work floor is
multicultural as well. As is described, a non-Western immigrant is expected to live in an ethnic
isolated community, which means that his or her informal network is expected to consist mostly
of people from the same ethnic origin or other ethnic immigrant backgrounds.
2.5.3 COMPARISON OF THE SOCIAL NETWORKS OF IMMIGRANT ENTREPRENEURS AND IMMIGRANT SALARIED
WORKERS

In this section we discuss two opposing thoughts on networks of immigrant entrepreneurs versus
immigrant salaried workers. First, from Greve & Salaff (2003) it appears that immigrant
entrepreneurs have social networks consisting mostly of family members, because they often run
companies that consist of family members, e.g. as employees, investors and internal stakeholders.
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Salaried workers, in contrast, have social networks that consist mostly of people of the company
they work in, because the work floor is the place where they spend most of their days. The
differences in social networks of both groups are that immigrant entrepreneurs have social
networks wherein the formal and informal parts are thus overlapping: Their family members, who
appear in the entrepreneurs’ informal social network, also appear in their formal social network.
Contrary to the overlapping social networks of immigrant entrepreneurs, immigrant salaried
workers are likely to have social networks that are clearly distinguished: The people of their formal
network (such as colleagues, managers and clients) are not likely to appear in the salaried workers’
informal network. Immigrant salaried workers are more likely to have more diversified social
networks than immigrant entrepreneurs, because they encounter other people in their formal
network than immigrant entrepreneurs. If we combine the social network theory of Granovetter
(1973) with the theories of entrepreneurs, salaried workers and their respective social networks,
also adding the findings of Greve and Salaff (2003) that entrepreneurs stay in daily contact with
their kin, and the statements of Granovetter (1973), Entzinger and Biezeveld (2003), Vervoort
(2012) and Gijsberts and Dagevos (2007), we expect results from this study that show that salaried
workers socially integrate more than entrepreneurs, because salaried workers have access to weak
ties through their work rather than entrepreneurs who are in daily contact with their family. From
this point of view one might expect that immigrant salaried workers are more socially integrated
in the host country than immigrant entrepreneurs.

However, there is also an opposing thought, since one might argue that entrepreneurs have more
diverse formal networks than salaried workers, because they come in contact with far more
stakeholders of their own company than the salaried workers do for their company. Entrepreneurs
stay in (daily) contact with their employees, but also with their suppliers, customers, NGO’s and
other stakeholders. It is likely that the different stakeholders they have are diversified. Salaried
workers, depending on the kind of work that they do, have smaller formal networks, and have
more internal contact than external contact. Following this second line of reasoning one might
expect that immigrant entrepreneurs compared to salaried workers have larger, more diversified
networks and hence are more socially integrated into the host country.

So, social networks of entrepreneurs and salaried workers differ in some ways. This might have
certain implications for their integration in other communities. The first line of reasoning was that
immigrant salaried workers have more diverse social networks than immigrant entrepreneurs,
because the informal and formal social networks of salaried workers are clearly distinguished,
14

whereas the informal and formal social networks of entrepreneurs are overlapping. The second
line of reasoning states the opposite, namely that immigrant entrepreneurs have more diverse social
networks than immigrant salaried workers, because they have to deal with more (external)
stakeholders – who are likely to have different ethnic backgrounds than the entrepreneurs
themselves – than salaried workers. Greve and Salaff (2003) have found that entrepreneurs, from
all the people in their social network, are mostly in contact with people from their family. The size
of their network varies in every phase of establishing or taking over a firm, but family members
are present in every phase. These results have been found in four different countries from almost
600 respondents. Moreover, immigrant entrepreneurs are more likely to have family members
active in their firm than general or native entrepreneurs (Rusinovic, 2010). This makes that, for
this study, it is assumed that immigrant entrepreneurs have more to deal with family members in
the daily activities in their firm, making these members the main contact point in the social network
of the immigrant entrepreneurs than immigrant salaried workers, who stand in daily contact with
their colleagues. Thus, immigrant salaried workers are expected to socially integrate more than
immigrant entrepreneurs.

2.6

FIRST GENERATION IMMIGRANTS VS. SECOND GENERATION IMMIGRANTS

In the previous section, the social networks of immigrant entrepreneurs and salaried workers were
described and compared. In this section, a distinction will be made between the social networks of
first- and second generation non-Western immigrants. In this last section, the groups are compared
with each other.
2.6.1

SOCIAL NETWORKS & FIRST GENERATION IMMIGRANTS

At the beginning of the 1960’s, there was a shortage in the Dutch labor market. There was,
especially, a shortage of low-skilled people. To solve this, companies started looking for these
low-skilled workers in countries around the Mediterranean Sea, such as Greece, Italy, Yugoslavia,
Morocco, Portugal, Spain, Tunisia and Turkey (Nicolaas et al., 2003). In the years 1965-1974,
approximately 225.000 immigrants out of the aforementioned countries plus Surinam and the
Dutch Antilles came to the Netherlands. Most of them came from Morocco, Turkey, Surinam and
the Netherlands Antilles (Rusinovic, 2010). Where the immigrants from Spain and Portugal remigrated to their home country within ten years, Moroccan and Turkish immigrants stayed in the
Netherlands and triggered an extensive process of family reunification (Nicolaas et al., 2003).
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Li et al. (2015) have researched the role of social networks in the battle of immigration stress
among first-generation Chinese immigrants in Los Angeles, California. They have found that
immigrants who maintained big social networks experienced lower immigration stress;
immigration can cause loneliness, difficulty with coping, family conflict and feelings of isolation
(Li et al., 2015). The feelings of loneliness and isolation are interesting for this study. It may be
applicable for first-generation immigrants in the Netherlands; as stated above, Spanish and
Portuguese workers re-migrated within ten years, while Turkish and Moroccan immigrants stayed
in the Netherlands for the purpose of family reunification (Nicolaas et al., 2003). Feelings of
isolation and loneliness might also mean that the immigrants had little contact with other (native)
people, during their stay. So, based on the theory and findings of Nicolaas et al. (2003) and Li et
al. (2015) it could be argued that first generation immigrants might have lived in isolation and
loneliness (also in the Netherlands), because they had almost no social network in the host country
they were residing in, and contact with people in their country of origin was minimal.
2.6.2

SOCIAL NETWORKS & SECOND GENERATION IMMIGRANTS

The second generation has had a lot more opportunities to integrate in society. They grow up
amongst Dutch natives and with the Dutch language (Rusinovic, 2010). The social networks of the
second generation are expected to be multicultural, because they have grown up in a multicultural
society. Since the Netherlands are depicted as a multicultural society, the assumption is that
someone who is born and raised here will come in daily contact with several cultures. If we look
at the definition of social integration, which is the extent to which an individual participates in a
broad range of social relationships (Brissette et al., 2000, p. 54), then we can argue that second
generation immigrants will be able to socially integrate in the Dutch, because they are able to
participate in this broad range of social relationships.
Second generation immigrants are also expected to socially integrate in the Dutch society, because
they are able to encounter people from different ethnic backgrounds on their work floor, except
for instance the immigrants that work in a family business. It is expected that second generation
immigrants in general are not inclined to have contact with people from the same ethnic origin
only. Rusinovic (2010) also found that second generation non-Western entrepreneurs enter more
promising and sophisticated markets, because of their opportunity of proper education and
mastering of the Dutch language. She also found that second generation non-Western
entrepreneurs do little when it comes to transnational activities regarding their country of origin.
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2.6.3

COMPARISON OF FIRST GENERATION IMMIGRANTS & SECOND GENERATION IMMIGRANTS

First- and second generation immigrants differ in several ways. First, Verkuyten & De Wolf (2002)
found results in their study that indicate that second generation non-Western immigrants are more
likely to have contact with Dutch natives than first generation non-Western immigrants, since the
second generation has grown up in the Dutch society and therefore had the opportunity to have
contact with Dutch natives during their youth. Second, Rusinovic (2010) found that second
generation non-Western entrepreneurs are (partially) inbedded in other types of sectors and social
networks than the first generation non-Western entrepreneurs, because the second generation was
able to have proper education and to master the Dutch language. This resulted in second generation
non-Western immigrant entrepreneurs to differ from the first generation when it comes to the type
of product they sell. First generation non-Western entrepreneurs were more in the business of
selling products from their country of origin to their compatriots, while second generation nonWestern entrepreneurs were more in the business of selling mainstream products to a mainstream
clientele.
Furthermore, she analyzed what the differences meant for the success of the entrepreneurs’ firm
and found that amongst the first generation non-Western entrepreneurs studied, half of their firms
did no longer exist in 2005. For the second generation, that rate was 20 percent. Third, first
generation non-Western entrepreneurs rely more on resources surfacing from their informal
network than second generation non-Western entrepreneurs do (Rusinovic, 2010). Rusinovic
(2010) found that second generation non-Western entrepreneurs rely more on resources from their
formal network, such as loans from banks or investors, while first generation non-Western
entrepreneurs got these loans from family or friends.
Fourth, first generation non-Western immigrants were the first of their country to move to the host
country as is the case with the Moroccans and Turks in the 1960’s, to strive for a better economic
future for them and their family. They often came in groups of people from the same city or region
in the native country and stayed in these groups until they could let their family come over. The
first generation had a harder time integrating in the Netherlands, because of difficulties it faced,
such as mastering the language, unfamiliarity with the Dutch people and their culture, no contacts
and hardly any money.
Moreover, the second generation became more part of the host society than the first generation
(Gijsberts & Dagevos, 2007). So, for the second generation it was easier to integrate in the Dutch
society than the first generation (Gijsberts & Dagevos, 2007). The immigrants of the second
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generation have had the chance to grow up with the Dutch language and they have come in contact
with more diverse people, from kindergarten all the way to college and even further on in their
possible career (Gijsberts & Dagevos, 2007). Thus, second generation non-Western immigrants
have had more chances of socially integrating in the Netherlands, following the definition of social
integration in this study. In terms of the words of Granovetter (1973), Entzinger and Biezeveld
(2003) and Vervoort (2012), second generation immigrants are not as isolated in their immigrant
community as first generation immigrants. Moreover, the second generation has less strong ties
with the people in their community, which allow them to have weak ties with people outside their
own community, making integration in the host society more plausible.

2.7

HYPOTHESES

In the previous sections it has been explained that there are several distinctions to be made when
looking at the social integration of non-Western immigrants. These distinctions are expected to
have an effect on one’s social integration, which will be tested and analyzed using data acquired
through interviews consisting of both closed fixed field and open questions. First, a distinction
must be made between immigrant entrepreneurs and salaried workers. In section 2.5.3 we
presented the two opposing logics - in more detail - about social network characteristics and social
integration of immigrant entrepreneurs versus immigrant salaried workers. The first line of
reasoning is that salaried workers are likely to have social networks that are more diversified since
their informal and formal social networks are separated, whereas the informal and formal social
networks of immigrant entrepreneurs are overlapping, because they incorporate their kin in their
business. Social networks of immigrant salaried workers are more diversified than the social
network of immigrant entrepreneurs and thus the first group is expected to socially integrate more
than the second group. This leads to the first hypothesis.

Hypothesis 1: Responses of immigrant salaried workers studied will show more social network
diversity ethnically compared to the stories of immigrant entrepreneurs studied, because the latter
have informal and formal networks that overlap – due to their kin being connected to the firm –
while the first have informal and formal networks that are separated and work on ethnically
diversified work floors. Therefore, immigrant salaried workers socially integrate more than
immigrant entrepreneurs.
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Apart from a distinction between entrepreneurs and salaried workers in this study, we also make a
distinction between first- and second generation immigrants, to be able to analyze whether the
results of this study are caused by generation differences. It is expected that second generation
immigrants socially integrate more than first generation immigrants, because second generation
immigrants are born and raised in the Netherlands and therefore they have been able to grow up
in a multicultural society, causing their social network to be more diverse than the social network
of first generation immigrants. Hypothesis 2 will be used to test this.

Hypothesis 2: Responses of second generation non-Western immigrants studied will reveal more
social network diversity compared to the stories of first generation non-Western immigrants
studied. The first are born in the Netherlands and have been growing up in a multicultural society
and were able to master the Dutch language, while the latter group is born in their home country
and did not have the opportunity to grow up in a multicultural society and master the Dutch
language less well. Therefore, second generation non-Western immigrants socially integrate more
than first generation non-Western immigrants.

The last hypothesis is a summary of the first two hypotheses. It serves as a hypothesis that creates
a ranking order of the four groups of this study, from the group that is expected to socially integrate
the most to the group that is expected to socially integrate the least.

Hypothesis 3: From the four groups, second generation non-Western salaried workers socially
integrate the most, because they have grown up in Dutch society and have the most diversified
social network. Second come the second generation non-Western entrepreneurs, because they also
have grown up in Dutch society, but do not have such a diversified network as salaried workers
have. Third are first generation non-Western salaried workers, because they have a more
diversified social network, but did not grow up in Dutch society or with the Dutch language. Last
are the first generation non-Western entrepreneurs, because they have not grown up in Dutch
society and with the Dutch language nor do they have such a diversified social network as a nonWestern salaried worker.

2.8

SUMMARY AND CONCEPTUAL MODEL

In this study, social integration under non-Western entrepreneurs and salaried workers is analyzed.
Furthermore, we make a distinction between the first generation and second generation
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immigrants. The study should come up with a ranking order regarding social integration, among
the four following groups: First generation salaried workers, first generation entrepreneurs, second
generation salaried workers and second generation entrepreneurs. The conceptual model to analyze
this is given below:

Figure 1: Conceptual model
As is explained, the expectations are that being an entrepreneur leads to non-Western immigrants
having social networks consisting of less diverse people than the social networks of salaried
workers, since entrepreneurs stand in daily contact with their family members and the family
members are closely connected to the company, e.g. by providing the company human capital and
social capital (Sanders & Nee, 1996). Thus, their networks are overlapping and less diverse, which
leads to less social integration for non-Western entrepreneurs compared to non-Western salaried
workers, according to the definition of social integration in this research, which is the extent to
which immigrants have a more diversified social network (formal as well as informal). Moreover,
second generation non-Western immigrants are expected to overall socially integrate more than
first generation non-Western immigrants, since the first grew up in a multicultural society while
the latter have not.

3 . RESEARCH DESIGN
3.1

INTRODUCTION

In this chapter, the further design of the study is explained. Section 3.1 covers the method of data
collection. Section 3.2 covers the method of data analysis. Section 3.3 covers the validity and
reliability implications of this study. Section 3.4 covers the used indicators, as mentioned in the
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second chapter, and the operationalization of these indicators to measurable items. Section 3.5
covers the process of the interviews.

3.2

DATA COLLECTION METHOD

A qualitative research approach is used in this study, because with qualitative research useful
insights can be gained in the thoughts and actions of a respondent. With qualitative research, in
the form of interviews, the respondent can extensively explain his thoughts, motives, actions, etc.
Also, with qualitative research the researcher stands in direct contact with the respondents, making
it possible to explain certain terms that the respondent might not understand. Furthermore, a
quantitative approach is not applicable to this research, because the research question and
hypotheses that are formulated fit better with a qualitative data collection method than with a
quantitative one. The types of questions for quantitative and qualitative data collection methods
differ significantly. Quantitative data collection methods are used for insights in numbers as e.g.
discovering what percentage of the entrepreneurs struggles with social integration, while
qualitative data collection methods are suitable for answering the “why” and “how” questions.

3.2.1

INTERVIEW AND INTERVIEW STRUCTURE

The most frequently used method for qualitative data collection is the interview. In an interview,
the respondent is faced with questions or theorems regarding a certain topic, in this case the social
integration of non-Western immigrants. The questions are formulated by operationalizing the
concepts of the theory into measurable items. This way, the interview covers the main theoretical
parts of this study, making a solid connection between the theory and practice in this study. There
are four types of interviews. The first type is the open interview, where only the topic is chosen
beforehand. The questions are not formulated beforehand; the interviewer has all the freedom
asking questions to the respondent. The second type is the semi-structured interview. The topic
and questions are determined beforehand, but the answer categories are not determined and the
interviewer is free to determine to chronological order of the interview. The third type is the
structured interview. In this interview, the topic, the chronological order and the answer categories
are determined beforehand, but the respondent is free to elaborate his answers and the interviewer
is free to ask new questions when he feels that the new questions can provide new valuable
insights.. The last type is the closed fixed field questionnaire. In this type, the topic, questions,
answering categories and the chronological order are set, and the respondent has no freedom on
elaborating on his or her answers. This type of interview only contains closed questions.
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For this study, a multimethod approach will be used where we make a combination of a closed
fixed field questionnaire and a structured interview. The closed fixed field questionnaire will be
used to gather quantitative data that can then be analyzed with the qualitatative data that is gathered
through the structured interview questions. Because of this combination, the interviewer is able to
ask new questions when for instance the gathered quantitative data does not support the elaborated
expectations of this study. Furthermore, if for instansce the respondent gives vague and
incomprehensible answers, the respondent can improve on the questions to make the answers more
clear. Almost all data are derived from small scale survey research. For this reason, there can
only be speculated about one’s social integration (Council of Europe, n.d.). For this study, we
use the indicators for social integration used by the CBS (2012), introduced in the second
chapter.
3.2.2

RESPONDENT APPROACH AND POPULATION

The respondents are first and second generation non-Western immigrant entrepreneurs and
salaried workers in the Netherlands. They are firstly searched for in the informal network of the
researcher. Afterwards, if there are not enough respondents found, non-Western immigrant
entrepreneurs are approached using their company’s Chamber of Commerce number that can be
looked up at the site of the Chamber of Commerce. The respondents are approached through email, telephone or a personal visit.
The population of this study is first- and second generation non-Western immigrants, living and
operating in the Netherlands. The most non-Western immigrants in the Netherlands are Moroccan,
Turkish, Surinamese, Chinese or Dutch-Antillean. However, for this study, Surinamese and DutchAntilleans are left out of the research. Those countries have been Dutch colonies for years,
resulting in the Dutch language being taught to and spoken by the population of those countries.
Furthermore, these countries have roughly the same educational system as the Netherlands. These
similarities have made it easier for people from Surinam and the Dutch Antilles to integrate in the
Netherlands (Rusinovic, 2010). Thus, they are not examined in this study. The sample of the
population consists mostly of Moroccan and Turkish entrepreneurs and salaried workers, due to
their accessibility for the researcher. However, Moroccan respondents are also representable for
other non-Western immigrants coming from the Arabic world, such as Algerian, Egyptian and
Saudi Arabian immigrants, because they share the same characteristics such as language, religion
and culture. So, the population is first- and second generation non-Western immigrant
entrepreneurs, excluding entrepreneurs from Surinam and the Dutch Antilles, and the sample
consists (mostly) of Moroccan and Turkish entrepreneurs.
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There are four groups to be analyzed in this study: First generation entrepreneurs, first generation
salaried workers, second generation entrepreneurs and second generation salaried workers. For all
these groups, respondents are needed, but there is no clear theory or answer on how many
respondents are enough for a qualitative research. The common answer on that question is that “it
depends”: “It depends on your resources, how important the question is to the research, and even
to how many respondents are enough to satisfy committee members for a dissertation. For many
qualitative studies one respondent is all you need – your person of interest. But in general the old
rule seems to hold that you keep asking as long as you are getting different answers.” (Baker et
al., 2012). The first aim is to interview 5 people per group and to see whether they give satisficing
insights for this study. If not, more people are approached for an interview.

3.3

DATA ANALYSIS METHOD

After the data collection, which is realized using interviews, transcripts are made of the interviews
that are added in the appendix. The transcripts are used to analyze the data. A deductive approach
is used to analyze the transcripts, since the Social Network Theory has been chosen beforehand as
theoretical starting point. The goal of the analysis is to find pieces of texts in the transcripts that
say something about the social networks and social integration of the respondents.
The data analysis is done manually. Pieces of texts in the transcripts that say something about the
respondent’s social network or own perception of social integration are highlighted. Pieces of texts
that say something about the respondent’s social network are highlighted in yellow, while pieces
of texts that say something about the respondent’s own perception of social integration are
highlighted in green.

3.4

VALIDITY & RELIABILITY

The validity of the measurements reflects the correctness of the measurements, i.e. whether the
operationalized concepts measure the things they have to measure to properly reflect the theory in
the practice. This is realized by using already existing measurable items in the interview that have
been formulated and used in existing academic literature. For this study, construct validity is of
essence, since it reflects how a certain test or item in the interview reflects a theoretical concept.
The construct validity is realized by connecting several theoretical concepts and definitions to
create an empirical, measurable concept. This is explained further on in the operationalization
below. Validity of this study will be realized by using two different measuring methods, namely a
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closed fixed field method and an open question method. Using two different methods allows us to
collect the necessary data in two distinctive ways, while they can both deliver the same data.
The reliability of the measurements reflects the accuracy of the measurements, i.e. that the test or
interview contains no random measurement errors. In other words: The test or interview gives the
same results, under the same conditions, if you execute it multiple times. Test reliability is
especially important for statistical research, since it then is important to have reliable results in
order to make certain statements about the generalizability of the research. Reliability for this study
will be realized by partly using a closed fixed field approach for obtaining the data, where the
questions and answering categories are fixed and the same for all the respondents. Thus, it will
grant us the opportunity to measure the same thing in the same way for every respondent.

3.5

INDICATORS & OPERATIONALIZATION

In order to properly implement the theory of this study into practice, the theoretical concepts need
to be transformed into measurable concepts, which are reflected in the items (= questions) in the
interviews. The concepts are social networks and social integration, since these concepts lead to
cultural and economic integration (Hagendoorn & Vollebergh, 2003).
3.5.1

SOCIAL NETWORKS

Since social networks can be distinguished in informal and formal networks, an
operationalization for both parts needs to be made. The informal side of one’s social network
is the side that is non-work related and consists of contacts with family, friends,
acquaintances, spouse, etc. The formal side of one’s social network consists of everything
that is work-related and includes the contacts with colleagues, managers, administrators,
customers, suppliers, etc. One way to determine and measure whether one is socially
integrated in his or her formal network is by the amount of times one has work appointments
per week or per month. Determining that makes it possible to calculate how often one has
work appointments within a given period of time and makes it also possible to determine
whether one engages with the people in his or her formal network or not. If one, for example,
has a job as an administrator and he or she spends most of his or her working days behind the
computer, you might state that he or she is not engaging in any kind of interaction with a lot
of the people in the formal part of his or her social network, making formally social integration
difficult.
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So, a good way to determine whether one is socially integrated in his or her formal network
is by determining the amount of formal appointments he or she has per week. The more times
one has formal appointments, the more he or she is socially integrated in his or her formal
network. This can also be done for the informal network one has. For the informal part, one
can look at the amount of times one spends time with his or her family or friends, for example
when planning activities together or the amount of times one visits his or her family and
friends. The more often one engages in interaction with the people of his or her informal
network, the more he or she is socially integrated in that informal network. The
operationalization of the term “social network” is shown below. The items that will be used
to measure the operationalized dimensions can be found in Appendix 1.

Theoretical

Operationalized dimensions

concept
Social

1: Formal network

Network

Q2: Contact hours per day/week with people from work.
Q3: Ethnic background of contact people

2: Informal network:
Q4: Contact hours per day/week with friends and family
Q5: Ethnic background of contact people

3: Comparison of social networks
Q6: More in contact with informal or formal network
Q7: Group most in contact with from formal network + ethnic background
Q8: Group most in contact with from informal network + ethnic background.
Table 1: Operationalization Social Network
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3.5.2

SOCIAL INTEGRATION

In this study, social integration is defined as the process of increasing participation and position
taking in society, with full participation in society as the main goal (CBS, 2012). Social network
diversity leads to (more) social integration, because social network diversity in this study is
understood as ethnic diversity. Hence in this study it is expected that a non-Western immigrant
socially integrates more than other non-Western immigrant when his social network shows more
ethnic diversity. The CBS has provided us with several indicators to analyze integration of
immigrants. The operationalization of the term “social integration” is shown below. The items
that will be used to measure the operationalized dimensions can be found in Appendix 1 (p.
62).

Theoretical concept

Operationalized dimension
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Social Integration

1: Identification
Q11: More identification with Dutch natives or own ethnic group
2: Acceptance
Q12: Feeling of acceptance from Dutch natives + society and why
3: Appreciation
Q13: Appreciation towards Dutch natives + society and why
4: Feelings of home
Q14: Feeling home in the Netherlands and why
5: Feelings of homesickness
Q15: Missing country of origin and why
6: Trust in Dutch institutions
Q16: Trust in Dutch institutions and why

7: Mastering the Dutch language
Q17: Own perception of level of mastering of Dutch language
Table 2: Operationalization Social Integration

3.6

THE INTERVIEW

The interview starts with a short introduction of the researcher and the topic. The goal of the
interview is explained and the respondent is asked permission to record the audio of the interview,
in order to fully focus on the interview instead of being busy making notes. Recording the audio
is also beneficial for making full transcripts. Then, the respondent is asked to introduce him or
herself. Afterwards, the questions above are asked and, if the situation asks for it, new questions
are asked, if they might provide us with new and valuable insights. The interviews are held in
Dutch, because the respondents might understand it better than English. The questions can be
found in the appendix below.

4. DATA ANALYSIS AND RESULTS
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4.1

INTRODUCTION

Twenty respondents from non-Western descent have been interviewed for this study. 25
Respondents have been approached for the study. Each of the four groups - which have been
elaborated on in the previous sections – consists of five respondents. This chapter covers the
analysis of the data, gathered through the interviews, and the presentation of the results of the
analysis. In 4.2, the respondent groups are presented and the few exceptions that were made are
discussed. In 4.3, the variable construct is presented; here we present how the variables are
constructed and how the scoring systems are created to make a quantitative analysis possible.
The first subsection covers the variable construction of the four groups. The second subsection
covers the quantitative results of the interviews: Which respondent meets the expectations of this
study and which one does not? The second section covers the qualitative results of the interviews;
the earlier presented quantitative results are dealt with in depth, using texts from the interviews.
At the end of the chapter, the hypotheses formulated in the second chapter are tested on the basis
of the results. They are then rejected or accepted.

4.2

RESPONSE

4.2.1 Response groups
From the theory we distinguished four groups that are analyzed in this study: First generation nonWestern immigrant entrepreneurs, First generation non-Western immigrant salaried workers,
second generation non-Western salaried workers and second generation non-Western
entrepreneurs. Each of these groups consists of five respondents. The four specific groups also
create four general groups that are analyzed as well to search for differences in social network
diversity when type of profession (salaried work versus entrepreneurship) and generation (first
versus second) are included. These four general groups are: non-Western immigrant salaried
workers, non-Western immigrant entrepreneurs, first generation non-Western immigrants and
second generation non-Western immigrants. The table below summarizes the groups that are used
in the analysis. A vast majority of the respondents reside in ‘s-Hertogenbosch. Only respondents
3, 4, 5, 6 (all Utrecht), 15 (Waalwijk) and 17 (Arnhem), are from another city.

General
Non-Western salaried workers

Respondents 1 to 5
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Respondents 11 to 15
Non-Western entrepreneurs

Respondents 6 to 10
Respondent 16 to 20

First generation non-Western immigrants

Respondents 1 to 10

Second generation non-Western immigrants

Respondents 10 to 20

Specific
First generation non-Western salaried

Respondents 1 to 5

workers
First generation non-Western entrepreneurs

Respondents 6 to 10

Second generation non-Western salaried

Respondents 11 to 15

workers
Second generation non-Western

Respondents 16 to 20

entrepreneurs
Table 3: Response groups
4.2.2 Exceptions
A few exceptions have been made when we searched for suitable respondents. When we looked
for immigrant salaried workers, we wanted to have respondents that were working for a
considerable amount of time at a company. However, a few respondents in this study are retired,
but because of their long past as an employee, we expected them to be able to provide us with
valuable insights. These retired immigrants are respondents 1, 4 and 5.
Another exception has been made regarding a second generation non-Western entrepreneur. The
notion of a second generation non-Western immigrant is that the immigrant is born and raised in
the host country instead of the country of origin. However, one of the second generation nonWestern immigrant entrepreneurs, a man from Somalia, was born in Ethiopia and moved to the
Netherlands when he was an infant. Therefore his characteristics match more with second
generation non-Western immigrants than with first generation non-Western immigrants, because
he was raised in a multicultural Western society. Thus we included him as a second generation
non-Western entrepreneur instead of a first generation non-Western immigrant.
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4.3

VARIABLE CONSTRUCTION

In this section, it is shown how the measured variables are constructed and how the scoring systems
are established. A table has been made visualizing the scores on social network diversity and social
integration of each respondent and the aforementioned groups as a whole. The scores are
determined as follows:
To measure formal network diversity, a scoring system on a precoded question in the interview
was created. A respondent had to fill in table 4 (see Appendix 1, p. 62) where he or she indicated
to what extent ethnic groups are included in his/her formal or work related network. A distinction
has been made between three groups of ethnic social relations of the respondents. These are: 1)
People from the same ethnic origin, 2) people from a different ethnic origin and 3) Dutch natives.
The respondent was given six response categories, indicating the share of each of these groups in
his or her formal network: nobody, small minority, big minority, small majority, big majority and
everybody. As we have discussed in the theory, social network diversity leads to more social
integration, because social integration can also be seen as the extent to which an individual
participates in a broad range of social relationships (Brissette et al., 2000, p. 54). A network
consisting of a balanced share of all three ethnic groups is considered to be appropriately
diversified. Therefore, out of all response categories, the categories in the middle, “big minority”
and “small majority” have been awarded with the most optimal score, i.e. 3 points. The categories
“a small minority” and “a big majority” are considered indicators of a somewhat unbalanced
network; score ‘2’. These response categories indicate that one of the three groups is over- or
underrepresented in his or her formal network, which leads to a less diverse formal network. The
remaining two categories “nobody” and “everybody” give a score of 1 point, because those
response categories indicate lack of ethnic diversity in one’s formal network. The used table is
found in Appendix 1.
Due to the phrasing of the question about the private or not work related network (labeled as
informal network) the variable indicating informal network diversity has been constructed
differently from the variable representing the diversity of the formal network. The diversity of the
informal network is composed of two questions. The first is a precoded question about the number
of non-work related people, family members excluded, the respondent has conversations with on
a weekly basis (see Appendix 1, table 5). Only one out of six response categories the respondent
was allowed to tick: minimum score = 0 = 0-3 people; maximum score = 6 = over 15 people). The
second question is taken form the semi structured interview about the ethnic nature of respondents’
informal network (see Appendix 1, question 5). This latter question informed whether or not the
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people of the informal network are mostly of the same ethnic origin as the respondent, whether
they are of another ethnic origin or whether they are mainly Dutch natives. The responses to this
open question have been categorized into three categories (1=only one origin; 2=two origins; 3=all
three origins). The scores on both questions were then multiplied to determine the ethnic diversity
score of the informal network (min=0; max=9). The total score on social network diversity is then
calculated by adding the score on formal- and informal network diversity to each other. Thus, the
minimum possible score on social network diversity is 3 and the maximum score possible is 18.
For social integration, a respondent could score between 0 and 3 points on each of seven social
integration questions with open response options (see section 3.5.2., Table 2). A score 0 indicates
that the response to the answer was absolutely negative. A score 1 indicates a response to the
question that was predominantly negative, but with some positive quotes or remarks. A score 2
indicates a response to the question that was predominantly positive, but with some negative quotes
or remarks. A score 3 indicates a response to the question that was absolutely positive. For the last
question, where the respondent was asked to what extent he or she masters the Dutch language,
the scoring system is essentially the same, but differently presented due to the nature of the answer
and the response possibility. For example: A respondent states that he or she speaks the Dutch
language inadequately, but still can make him or herself understandable. The response is
essentially predominantly negative, but with a positive remark, so the score on that question would
then be 1 point which is a quite logical score for someone who has some trouble with the Dutch
language. The minimum score possible on social integration is 0 and the maximum score possible
is 21.
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4.4 RESULTS FROM THE QUANTIFIED RESPONSES
The table above shows the quantified responses of the interviews. First, the four general scores of
the four general groups are presented. The scores on formal and informal network diversity are
shown first, followed by the total score on social network diversity. Lastly, the scores on social
integration per respondent are shown. The total group scores are shown as well. This section is a
guide through the quantified responses. The comparisons of scores are always in the same order:
First, the comparison between non-Western salaried workers and non-Western entrepreneurs will
be made. Then, quantified responses of first- and second generation non-Western immigrants are
compared. Lastly, the scores of the four combined groups are compared to each other, when
profession and generation differences are combined.
4.4.1 Social Networks
Non-Western entrepreneurs versus non-Western salaried workers
Formal network
diversity

Informal network
diversity

Total social
network
diversity

Social
integration

Non-Western R1= 5
R3= 6
salaried
R5=
7
workers

R2= 7
R4= 6
R11= 4
R13= 6
R15= 6

R1=2 R2= 1
R3=6 R4= 4
R5=3 R11= 6
R12=2 R13= 4
R14=3 R15= 4
Total: 35

R1=0 R2=2
R3=5 R4=3
R5=1 R11=4
R12=3 R13=1
R14=1 R15=3
Total: 95

R1=14
R3=16
R5=17
R12=14
R14= 17
Total: 140

R2= 11
R4= 18
R11=14
R13=14
R15=15

Non-Western R6=4
entrepreneurs R8=6

R7=2
R9=7
R16=8
R18=5
R20=7

R6=2
R7=7
R8=2
R9=9
R10=2 R16=9
R17=3 R18=4
R19=6 R20=2
Total: 46

R6=1
R7=4
R8=1
R9=6
R10=3 R16=3
R17=6 R18=6
R19=3 R20=4
Total: 101

R6=12
R8=10
R10=11
R17=16
R19=5
Total: 115

R7=15
R9=7
R16=14
R18=6
R20=19

R12= 8
R14= 5
Total: 60

R10=7
R17=6
R19=5
Total: 57

Table 4 Non-Western salaried workers versus non-Western entrepreneurs
Opposite to our expectation (Hypothesis 1) responses of non-Western entrepreneurs suggest
(slightly) more social network diversity than responses of non-Western salaried workers (Table 4,
score 101 vs 95 respectively). This is mainly because non-Western salaried workers have a less
diversified informal social network compared to entrepreneurs (score 35 vs 46), while they do
have greater formal network diversity, albeit this difference seems neglible (score 60 vs 57).
The responses furthermore show that non-Western entrepreneurs have less diversified formal or
work-related networks than non-Western salaried workers (57 vs 60), though the difference is very
small. On the other hand, responses have shown that non-Western entrepreneurs have a more
diversified informal or non-work-related network than non-Western salaried workers (46 vs 35).
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Thus, the difference in informal or non-work-related network diversity has a bigger effect on the
social network diversity difference of the two groups than the difference in formal or work-related
network diversity.
First generation non-Western immigrants versus second generation non-Western immigrants
Formal network
diversity

Informal network
diversity

Total social
network diversity

Social integration

First
generation
nonWestern
immigrants

R1= 5
R3= 6
R5= 7
R7=2
R9=7
Total: 57

R2= 7
R4= 6
R6=4
R8=6
R10=7

R1=2 R2= 1
R3=6 R4= 4
R5=3 R6=2
R7=7 R8=2
R9=9 R10=2
Total: 38

R1=0
R2=2
R3=5
R4=3
R5=1
R6=1
R7=4
R8=1
R9=6 R10=3
Total: 95

R1=14
R3= 16
R5=17
R7=15
R9=7
Total: 131

Second
generation
nonWestern
immigrants

R11= 4
R13= 6
R15= 6
R17=6
R19=5
Total: 60

R12= 8
R14= 5
R16=8
R18=5
R20=7

R11= 6 R12= 2
R13= 4 R14= 3
R15= 4 R16=9
R17=3 R18=4
R19=6 R20=2
Total: 43

R11=4 R12=3
R13=1 R14=1
R15=3 R16=4
R17=6 R18=6
R19=3 R20=4
Total: 103

R11= 14 R12=14
R13=14 R14=17
R15=15 R16=14
R17=16 R18=6
R19=5
R20=19
Total: 134

R2=11
R4=18
R6=12
R8=10
R10=11

Table 5 First generation non-Western immigrants versus second generation non-Western
immigrants
As predicted by Hypothesis 2, responses of second generation non-Western immigrants show more
social network diversity compared to responses of first generation non-Western immigrants (103
vs 95). Notwithstanding that the first group scores higher both regarding diversity of formal or
work-related network (60 vs 57) and diversity of informal or non-work-related network (43 vs 38
points), one might doubt whether the second generation immigrants in our sample really have a
more diversified social network than the first generation immigrants. This is because the great
majority of the individual scores of the respondents of both groups are almost similar, but two
respondents in the group (number 9 and 16) scored the highest among all respondents on social
network diversity (16 and 17 points).
(Self) employment combined with generation
Formal network
diversity
First generation
non-Western
salaried workers

R1= 5
R2= 7
R3= 6
R4= 6
R5= 7
Total: 31

Informal
network
diversity

R1= 2 R2= 1
R3= 6 R4= 4
R5= 3
Total: 16

Total social
network
diversity

R1=0 R2=2
R3=5 R4=3
R5=1
Total: 47

Social integration
R1=14
R2=11
R3=16
R4=18
R5=17
Total: 76
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First generation
non-Western
entrepreneurs

Second
generation nonWestern salaried
workers
Second
generation nonWestern
entrepreneurs

R6=4
R8=6
R10=7

R7=2
R9=7

R6=2
R8=2
R10=2

Total: 26

Total: 22

R11= 4 R12= 8
R13= 6 R14= 5
R15= 6

R11= 6
R13= 4
R15= 4

R7=7
R9=9

R6=1
R8=1
R10=3

R7=4
R9=6

R6=12
R8=10
R10=11

R7=15
R9=7

Total: 48

Total: 55

R12=2
R14= 3

R11=4 R12=3
R13=1 R14=1
R15=3

R11= 14
R13=14
R15=15

Total: 29
R16=8 R17=6
R18=5 R19=5
R20=7

Total: 19
R16=9 R17=3
R18=4 R19=6
R20=2

Total: 48
R16=4 R17=6
R18=6 R19=3
R20=4

Total: 74
R16=14 R17=16
R18=6
R19=5
R20=19

Total: 31

Total: 24

Total: 55

Total: 61

R12=14
R14=17

Table 6: Non-western salaried workers vs entrepreneurs, first and second generation separately
Combining observed social network diversity of salaried workers versus entrepreneurs on the one
hand with network diversity of the second versus the first generation immigrants on the other hand
leaves us with a hierarchy of network diversity between the four groups that is not anticipated in
Hypothesis 3. Instead of second generation non-Western salaried workers among the respondents,
second generation non-Western entrepreneurs indicate to hold the most diversified social network.
This is because second generation entrepreneurs score high both on formal and informal network
diversity. Unexpectedly network diversity between the other three groups of immigrants in our
sample hardy differs. The aforementioned differences are also found when comparing the scores
of the four studied groups: First generation non-Western salaried workers, first generation nonWestern entrepreneurs, second generation non-Western salaried workers and second generation
non-Western entrepreneurs, although the differences are then much smaller. In some cases the
scores are even the same. Second generation non-Western entrepreneurs score higher on social
network diversity than first generation non-Western entrepreneurs (55 vs 48). Responses of the
first group also show that higher scores are visible in both the formal and informal network: Second
generation non-Western entrepreneurs score higher on formal network diversity (31 vs 26) and
informal network diversity (24 vs 22) than first generation non-Western entrepreneurs.
Second generation non-Western salaried workers score higher on social network diversity than
first generation non-Western salaried workers (48 vs 47), but the differences are much smaller
than the differences in the entrepreneurial groups. Responses of second generation non-Western
salaried workers show more informal or non-work-related diversity than responses of first
generation non-Western salaried workers (19 vs 16). However, responses of the first group show
less formal or work-related network diversity than the responses of the latter group (29 vs 31).
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This is surprising since second generation non-Western immigrants in general show more formal
network diversity than first generation non-Western immigrants (60 vs 57). It seems that for first
and second generation non-Western salaried workers, the opposite is true.
From all four groups, second generation non-Western entrepreneurs seem to have the most diverse
social networks. First generation non-Western salaried workers and second generation nonWestern entrepreneurs show the most formal or work-related network diversity, whereas second
generation non-Western entrepreneurs show the most informal or non-work-related network
diversity. First generation non-Western salaried workers show the least social network diversity,
but the differences between this group (47) on the one hand and first generation non-Western
entrepreneurs (48) and second generation non-Western salaried workers (48). Results of table 3
regarding social integration indicate that compared to non-Western entrepreneurs, non-Western
salaried workers in our sample score higher on social integration (140 vs 115). Although this
outcome was predicted by hypothesis 1 it nevertheless is surprising, since non-Western salaried
workers indicated to have a less diversified network compared to non-Western entrepreneurs.
Hence on the basis of the quantified outcomes differences are minimal.
4.4.2 Social Integration
Non-Western entrepreneurs versus non-Western salaried workers
Results of table 4 (p.32) regarding social integration indicate that compared to non-Western
entrepreneurs, non-Western salaried workers score higher on social integration (140 vs 115).
Although this outcome was predicted by hypothesis 1 it nevertheless is surprising, since nonWestern salaried workers indicated to have a less diversified network compared to non-Western
entrepreneurs.
First generation non-Western immigrants versus second generation non-Western immigrants
As has been predicted in Hypothesis 2, responses of second generation non-Western immigrants
show a higher score on social integration than responses of first generation non-Western
immigrants (134 vs 131) - table 5, p. 33 - though the differences in scores are very small and
probably not significant (similar to the differences between the two groups concerning network
diversity).
(Self) employment combined with generation
From the four studied groups (table 6, p. 34), first generation non-Western salaried workers score
the highest on social integration (76), compared to second generation non-Western salaried
workers (74 ), second generation non-Western entrepreneurs (61) and first generation non-Western
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entrepreneurs (55). It seems that, regarding the four studied groups, the salaried workers (first and
second generation) score higher on social integration than the entrepreneurs (first and second
generation). This corresponds with the general results in table 3 that the non-Western salaried
workers score higher on social integration than non-Western entrepreneurs (140 vs 115). In
paragraph 4.5, these results are analyzed in depth using data from the interviews. There, we discuss
why the groups differ in scores on social integration.

4.4.3 Social networks & Social integration
There seems to be no systematic relationship between social network diversity and social
integration. Non-Western salaried workers score lower on social network diversity compared to
non-Western entrepreneurs (95 vs 103), as opposed to our expectations (Hypothesis 1), but score
higher on social integration (140 vs 115). First generation non-Western immigrants score higher
on social network diversity than second generation non-Western immigrants (95 vs 103), is we
expected (Hypothesis 2), and also score lower on social integration compared to the latter group
(131 vs 134), although the differences are still small. First generation non-Western salaried
workers score the highest on social integration (76) compared to first generation non-Western
entrepreneurs (55), second generation non-Western salaried workers (74) and second generation
non-Western entrepreneurs (61), although the first group scores the lowest on social network
diversity (47) than the other groups (48, 48 and 55). This ranking order on social integration is
quite opposite to our expectations on the ranking order of social network diversity (Hypothesis 3).
There are some signs in the table that indicate a reversed relationship between social network
diversity and social integration. Some response groups score lower on social network diversity
compared to their counterpart, but score higher on social integration compared to the same group,
for example non-Western salaried workers who show less social network diversity compared to
non-Western entrepreneurs (95 vs 103), but score higher on social integration (140 vs 115).
However, when we look at the individual scores of the respondents, we see that the scores on social
network diversity of non-Western salaried workers are more consistent than the scores of nonWestern entrepreneurs. The reason why non-Western entrepreneurs score higher on social network
diversity is because there were two respondents (number 9 and 16 respectively) who scored
significantly higher (16 and 17) on social network diversity than the other respondents in their
group. Even more so, these two respondents score the highest on social network diversity than any
other respondent in this study, and they are in the same group, which automatically boosts the total
score of the group (i.e. Non-Western entrepreneurs). Therefore, the quantitative responses in that
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matter might be somewhat distorted. Later on, in the qualitative section of this study, analyses will
show whether this significantly affects the results in a way that they can be considered unreliable.
Linking social network diversity to social integration leads to no insights. Regarding the
hypotheses, no statements can be made regarding their reliability. With the quantitative responses,
we were able to discover that social integration is not affected by social network diversity. We use
the qualitative results in the following section to discover what in fact does affect social integration
between the research groups.

4.5

QUALITATIVE RESULTS

In this paragraph the quantitative results are discussed using qualitative data derived from the
interviews. The paragraph starts with a discussion of the results regarding social networks in
section 4.5.1: Results that are in line with the expectations communicated through the hypotheses
are qualitatively supported. For the results that were unexpected or not in line with the
expectations, explanations are searched for in the interviews. Afterwards, the results regarding
social integration are discussed in section 4.5.2. The qualitative analysis in section 4.5.2 serves
the same purpose as the analysis in 4.5.1. Lastly, the results of section 4.4.3 are discussed in depth
in section 4.5.3. The same order of results used in section 4.4 is applied to this section. First, the
comparison between qualitative responses of non-Western salaried workers and non-Western
entrepreneurs is made. Second, qualitative responses of first- and second generation non-Western
immigrants are compared to each other. Opposite to section 4.4, this section will not include a
subsection for the qualitative analysis of the four specific groups. Section 4.4 included a subsection
for the quantitative results of the four specific groups, because we needed to make a ranking order
on which groups showed most social network diversity. However, in this section, the qualitative
insights the respondents from the specific groups provide us are already discussed in the sections
on entrepreneurship versus salaried work and first- versus second generation. It would have no
logical use to add a sub section for the specific groups, where we would only repeat what is
mentioned earlier.
4.5.1 Social networks
Non-Western entrepreneurs versus non-Western salaried workers
In section 4.4 we presented the quantitative results regarding social network diversity among
different groups of non-Western immigrants. The first result was that responses of non-Western
entrepreneurs showed more social network diversity compared to responses of non-Western
salaried workers (103 vs 95), which was opposite to our expectations (Hypothesis 1). Although
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scores of the respective groups on formal or work-related network diversity are quite the same (57
vs 60), the groups differ more in their informal or non-work-related network diversity (46 vs 35).
There is no quantitative explanation found as to why non-Western entrepreneurs differ more in
their informal network diversity than non-Western salaried workers. We expected to find results
that indicate that non-Western entrepreneurs have formal and informal networks that are
overlapping, since they were expected to include their kin in their firm (see section 2.5.3).
However, a majority of the non-Western salaried entrepreneurs studied stated to have no family
working in their company. The only difference in social network diversity between non-Western
entrepreneurs and non-Western salaried workers is that non-Western entrepreneurs have bigger
actual informal networks than non-Western salaried workers. The actual size (in numbers) of one’s
informal network plays a role in calculating the score of informal network diversity (see section
4.3). That thus explains the difference in social networks, since the responses on the different
ethnic groups they have contact with via their informal network are generally the same: A vast
majority of the respondents indicated through the interviews of having a (semi)multicultural
informal network
Their scores on formal or work-related network are quite the same because a vast majority of the
responses indicated that the respondents mostly had contact with Dutch natives in their formal or
work-related network. Despite industry differences, almost all respondents stated to have mostly
Dutch natives as colleagues or as another important stakeholder group. Only a few respondents,
such as respondent 1 and 2 (p. 65 & 68) stated to have more formal contact with people from the
same or other ethnic origins. Respondent 3, a social worker, stated that her colleagues are mostly
Dutch (p. 70). The same goes for respondent 5, who used to work at the meat department in a
supermarket. She stated to be the only immigrant employee at that moment (p. 80)
In section 2.5.3, we presented an opposing line of reasoning than is presented in hypothesis 1. The
line of reasoning was that non-Western entrepreneurs are more likely to have diversified social
networks than non-Western salaried workers, because the entrepreneurs come in contact with more
(external) stakeholders than the salaried workers and chances were that these stakeholders do not
all share the same ethnic background of the non-Western entrepreneurs. In section 2.5.3 we chose
to not use this line of reasoning, because we found the first line of reasoning – entrepreneurs having
more overlapping social networks than salaried workers because of their kin – to have a more solid
base in the literature. However, responses of the respondents showed that indeed the opposite line
of reasoning was true. The responses of the non-Western entrepreneurs studied showed a lot more
contact with different types of stakeholders than responses of the non-Western salaried workers
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studied. The salaried workers almost only named their colleagues when they were asked questions
about their formal networks, while the non-Western entrepreneurs studied named more
stakeholders, such as customers, suppliers and own employees.
For example, when asked about his formal network, respondent 10 named his employees, suppliers
and customers and what their ethnic origin was (p. 110). Respondent 9, a telecom store owner, for
instance stated to have two different types of customers: Dutch natives and immigrants. He stated
that Dutch natives mostly came to his store for reparation purposes and immigrant customers came
mostly for products and accessories. He also named his suppliers and that they were partly Dutch
natives (p. 100). What is interesting is that all the non-Western entrepreneurs studied had at least
one stakeholder group that consisted only of Dutch natives. Respondent 6, an owner of a taxi
company, stated that his clients were 80% Dutch natives and 20% tourists, because according to
him immigrants do not use taxies (p. 87). Respondent 8, an Argentinian grill restaurant owner,
stated that his only customers were Dutch natives (p. 94). Respondent 10, a car garage owner,
stated that his employees were from mixed ethnic backgrounds, but that his suppliers such as
junkyards and wholesale companies were exclusively Dutch (p. 110). Respondent 16, an owner of
two different companies – in ICT and security cameras – stated that the customer group of one of
his companies was exclusively Dutch (p. 145).
So, even though the entrepreneurs studied have had indeed more freedom when choosing who to
work with and that they indeed come in contact with more diverse ethnic groups than salaried
workers, the non-Western entrepreneurs studied predominantly had the most contact with
stakeholder groups that were exclusively Dutch, such as their customers or suppliers. The salaried
workers on the other hand predominantly had formal contact with Dutch natives as colleagues.
This somewhat balances the formal or work-related diversity of non-Western entrepreneurs and
salaried workers, which is also shown in their quantitative scores on formal network diversity (57
versus 60). Thus, hypothesis 1 is rejected and the opposite line of reasoning – where non-Western
entrepreneurs come in contact with more stakeholders and the stakeholders are likely to be
ethnically diversified – is partially true: Indeed, non-Western entrepreneurs have contact with
more stakeholders, but the contact is most with one or two stakeholder groups and these
stakeholder groups are predominantly Dutch.

First generation non-Western immigrants versus second generation non-Western immigrants
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The second result in the previous section was that responses of second generation non-Western
immigrants showed more social network diversity compared to responses of first generation nonWestern immigrants (103 vs 95), which was in line with hypothesis 2. The qualitative responses
also showed differences in social network diversity between the two groups and how the
differences are caused. Responses of the first group showed that the diversity difference counted
for both the formal and informal networks, although the differences in formal network diversity
were smaller. Most of the second generation non-Western immigrants studied had mostly Dutch
natives in their formal network, especially the salaried workers of the second generation.
Respondent 11, a Turkish employee of a health insurance company, stated to be the only employee
from Turkish descent at the company (p. 113). Respondent 13, who works at an ICT company,
stated that the people from his work-related network are exclusively Dutch and that there are very
few immigrants amongst them (p. 123). Especially when it came to his colleagues, the respondent
stated to be the only immigrant on the work floor. Respondent 17, an entrepreneur in the insurance
industry, stated that although his clientele is ethnically mixed, his companion is a Dutch native
and he mostly has contact with his companion (p. 153). Respondent 19, an entrepreneur in the food
industry, states that his clientele is predominantly Dutch (p. 171). He mostly has contact with
“entrepreneurs and managers, because they are the key makers or decision makers”. According to
the respondent, these people, exclusively Dutch, make the decision to sell his product in their
company.
Responses of first generation non-Western immigrants also showed a predominant presence of
Dutch natives in their formal or work-related network. Respondent 3, a social worker, stated that
most of her colleagues are Dutch natives. Her clientele is ethnically mixed, but she stated that her
Dutch colleagues are the group who she stands most in contact with via her formal or work-related
network (p. 71). Respondent 4, who worked at a catering company and a cleaning company, stated
that the majority of the people in her formal or work-related network are Dutch natives, with few
colleagues from Morocco and Surinam (p. 76). She also stated to have the most contact with her
colleagues. Respondent 5, who worked at a supermarket, stated that the customers of the meat
department where she worked and her colleagues were 99% Dutch (p. 83). Respondent 6, an owner
of a taxi company, stated that his clientele was 80% Dutch and 20% tourists, because in his
experience immigrants do not use the taxi (p. 87). Respondent 7, a founder and owner of a welfare
organization, stated that 70% of the people in her formal or work-related network are Dutch (p.
91). So, as we have discussed above that both non-Western entrepreneurs and salaried workers
have formal or work-related networks that consist mostly of Dutch natives, the same is the case
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for first and second generation non-Western immigrants. A difference in generation does not seem
to have an effect on the composition of one’s formal or work-related network.
For the informal or non-work-related network, however, some differences were found. Responses
of second generation non-Western immigrants showed more informal network diversity compared
to responses of first generation non-Western immigrants (43 vs 38). The difference can be
explained by looking at what kind of people these respondents have contact with through their
informal or non-work-related network. All the first generation non-Western immigrants studied
are married. Moreover, all of them have children, whereas only 3 of the 10 second generation nonWestern immigrants are married and have children. Noteworthy is that all the respondents are
married to someone from the same ethnic origin as them. The respondents also stated that they
mostly have contact with their spouse via their informal or non-work-related network. This is
somewhat in line with the findings of van Tubergen (2014). He found that second generation nonWestern immigrants have larger core network groups than their first generation parents. Moreover,
the biggest group in the core of network first generation non-Western immigrants was their partner,
while the stake of the partner in the core network of second generation non-Western was much
smaller.
Respondent 2, a first generation non-Western immigrant construction worker, stated that he stays
at home with his spouse after work, even during the weekend (p. 67). Respondent 3 stated the same
(p. 71). She stated that she has the most contact with her spouse, family and friends, “in that
particular order”. Because first generation non-Western immigrants studied mostly have contact
with their spouse, little contact opportunities are left with other people in their informal or nonwork-related network. This is opposite to the responses of the second generation non-Western
immigrants studied. Because the majority of these respondents are still young and unmarried, they
have more contact time available for e.g. friends. Respondent 11 stated that he spends most time
outside work with his brothers, friends and girlfriend (p. 114). His friends are ethnically mixed
and his girlfriend is Dutch, leading him to have contact with people from all three response
categories presented in section 4.3. Respondent 16 also stated to have an ethnically mixed friend
group (p. 146), just like respondent 17 (p. 153). A majority of the second generation non-Western
immigrants studied, who are not married, stated to have an ethnically mixed friend group. Thus,
the differences in informal network diversity between first- and second generation non-Western
immigrants are caused by the first generation already being married and having children, leaving
less contact time available for other people in their informal or non-work-related network, while
the second generation non-Western immigrants studied are predominantly young and unmarried,
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which means that they have more contact time available for other people in their informal or nonwork-related network.
4.5.2 Social integration
Non-Western entrepreneurs versus non-Western salaried workers
In section 4.4.2, results regarding social integration for the different groups were presented.
Responses showed that non-Western salaried workers score higher on social integration than nonWestern entrepreneurs (140 vs 115 points). When looking at the interviews, responses of all the
respondents were predominantly the same. However, three respondents had a notable critical
opinion on Dutch natives and Dutch society. The three respondents were all entrepreneurs (number
9, 18 and 19 respectively). Respondent 9, a first generation non-Western entrepreneur who owns
a telecom store, stated that he feels hated by Dutch people. He furthermore stated that he thinks
that his son and wife are hated too, because of their Turkish and especially their Islamic
background (p. 104). Because of this feeling of being hated, respondent 9 stated that he would be
willing to leave to Turkey, his country of origin, as soon as society or Dutch natives demand him
to (p. 107). He furthermore stated that this apparent hatred is caused by influential media, who
portray a negative image of the Muslim religion. He stated: “On the one hand it is caused by a few
immigrants who ruin it for other immigrants, but on the other hand it is also caused by media who
influence people … If you act normal, you will be accepted. But they do not see us as normal …
To them (Dutch natives) you are not normal, because the media has brainwashed them” (p. 104).
Respondent 18, a young entrepreneur in the application development industry, stated that he does
not want to be part of a society that will always depict him as a Moroccan and that will not see
him as part of the society. He furthermore stated that that phenomenon gave him a certain aversion
towards the Dutch society. Moreover, he stated that the Dutch society “is a society based on
exclusion and unequal situations. It has never been a society based on equality.”(p. 163).
Respondent 18 does not see social integration as a subjective topic. He states that whether he is,
or does feel, socially integrated or not is not of question, because he is born in the Netherlands and
therefore he is automatically part of the Dutch society. He stated: “Five years ago, we
[Moroccan/Muslim immigrants] wanted to be accepted … That has ended now. We do not need
the acceptation from the Dutch native anymore.” (p. 165). He furthermore stated have no emotional
connection with the Netherlands or with Morocco, his country of origin. Finally, he said to have
absolutely no trust in Dutch institutions, because “a system that you have trust in is a system that
will no longer show progression or a sense of self-criticism.” (p. 167). Respondent 19, a second
generation non-Western entrepreneur in the food industry, also responded very critically on the
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social integration questions. He stated: “In this country, regardless of how well educated or how
successful you are, you will always have a color.” (p. 172). He then stated to feel accepted by
Dutch natives, but not by the Dutch society, because he felt that he did not get the same chances
in life like others: “When you do not get the same the chances, you are actually excluded from
some parts of society.” (p. 173). He furthermore stated that he thinks that immigrants will never
be fully accepted by Dutch society: “There will always be a ‘but’. There are still people, in 2017,
who do not acknowledge the multicultural society, while we live in a multicultural and
multireligious [Dutch] society.” (p. 174). Respondent 18 does say that he has a certain appreciation
for the Dutch society, but that his view on the society “is not as nice as it used to be”. He concludes
his response on the question of appreciation with stating he feels appreciated (and accepted) by
the [Dutch] people who have given him opportunities, but not by Dutch society and media who
label people with a color as bad. He then responded that he gradually loses his feeling of being
home in the Netherlands: “The Netherlands of today are not the Netherlands of ’88, when I came
here. The Netherlands have hardened; the Netherlands are not my home anymore. I do not feel
home here.” (p. 176). When asked whether he has homesickness towards his country of origin, he
responded that he is already taking measures to be able to return to his country of origin in 5 years.
So, the difference in scores on social integration between non-Western entrepreneurs and salaried
workers (95 vs 103) are primarily caused by the responses of respondents 9, 18 and 19 - all three
are entrepreneurs - who have significantly more negative views on Dutch natives and society than
the other respondents.
First generation non-Western immigrants versus second generation non-Western immigrants
Second generation non-Western immigrants seem to socially integrate more than first generation
non-Western immigrants, although the differences are very small (134 vs 131). Responses on
social integration are generally positive by both groups, although the second generation slightly
looks more critical. Responses of the first generation non-Western immigrants show appreciation
and feeling of acceptation for and by Dutch natives and society, because these immigrants were
able to leave their country of origin for the Netherlands to create a better life for themselves and/or
their spouse. As respondent 1 said: “I was able to work and live here [in the Netherlands] and later
on I was able to bring my wife and children too … I have always had it good here. I was able to
build a life here, so I definitely feel at home. I have lived here for more than 50 years … No, I do
not [feel homesickness towards the country of origin]. Here, I have everything I want.” (p. 66),
Responses of respondent 2 showed similarities with responses of respondent 1. Respondent 2 also
stated to have appreciation for the Netherlands, because “everything is so well structured here:
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The healthcare, educational system, etc. … I have been living here for more than 25 years. You
then automatically get a feeling of being home.” (p. 70). Respondent 5 stated to have appreciation
for Dutch society, because her children had the opportunity to grow up in a safe environment and
were able to use the educational system (p. 85). Respondent 4 also was thankful for the fact that
her children were able to go to school in the Netherlands and receive proper education (p. 78).
Responses of second generation non-Western generally do not show the same appreciation for
Dutch society. Perhaps, because of the fact that they were born and grew in the Netherlands, they
take the living conditions of the Western society for granted, while first generation non-Western
immigrants come from places where the living conditions were significantly worse. Respondent
6, a first generation entrepreneur from Turkish descent, stated: “I am happy that I was able to work
here. In Turkey, I would work for far less money than I earn here.” (p. 89). Respondent 9 stated:
“The system in the Netherlands works very well, even compared to Turkey” (p. 108).
Second generation non-Western immigrants too have gradually positive views on Dutch natives
and society, but their responses were predominantly more critical can the responses of first
generation non-Western immigrants. The second generation predominantly feels accepted, despite
having faced situations of racism and discrimination, both in formal and informal areas.
Respondent 11, an employee of a health insurance company, stated that he feels accepted, but “that
the acceptation of immigrants in the Netherlands can be better” (p. 116). Respondent 12, working
for a postal company, stated that he feels accepted by the Dutch natives that he personally knows,
but that he feels less accepted by the Dutch society due to “hate on television and social media
towards Muslims” (p. 120). Respondent 14, a banker, stated he feels accepted, but only to a certain
degree: “In day-to-day situations, you do know get the feeling that you are different than others …
but I do feel that if your opinion differs from the norm, you will gradually be not accepted” (p.
133). He then went on to discuss discrimination on the work floor: “When it really matters you
will get the feeling that you have to your best, more than a Dutch native, for example when it is
about a promotion. You are accepted, but whether you are treated equally … I doubt that.” (p.134).
Respondent 15, working for a large telecom company, stated that he generally does feel accepted,
but that he sometimes has been in situations where he felt discriminated. Respondent 16, an
entrepreneur in the security and ICT industry, stated that he does feel accepted by the Dutch natives
in his direct environment, but “when you go and look up the media, you get that feeling of being
inferior” (p. 148). Respondent 17, an entrepreneur in the insurance industry, stated that he
identified more with his Turkish compatriots, because he has felt that the last few years, a trend
has surfaced in the Netherlands where the people are divided in ‘us’ and ‘them’ (p. 155). The
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results of their statements correspond with the research of Vroome et al (2014). They found that
immigrants’ identification with the host country is affected by language proficiency, perceived
discrimination and contact with natives. The non-Western immigrants studied, who stated to feel
not or less accepted by Dutch society, also predominantly stated to identify more with their ethnic
compatriots than with Dutch natives, or nog with Dutch natives at all (see Appendices 2.1 to 2.20,
questions 11 and 12). This is in line with the findings of Entzinger & Biezeveld (2003), who found
that immigrants identify themselves more with other immigrants, than with Dutch natives.
Although second generation non-Western immigrants studied seemed to have a more critical view
on Dutch natives and society than first generation non-Western immigrants, the second generation
still scored higher – though the difference was small – on social integration than the first
generation. The higher score was established because the second generation non-Western
immigrants studied all stated to master the Dutch language, since they spoke the language when
they were children. Most of the first generation non-Western immigrants studied, however, stated
to have difficulties with the Dutch language, because they came to the Netherlands at an older age
and had to learn the language. Mastering the language spoken in the host country plays a key role
in the process of individual and societal integration (Esser, 2006).

4.6

SOCIAL

NETWORKS AND SOCIAL INTEGRATION; NUMERIC AND QUALITATIVE

DATA INTEGRATED

In chapter 2, we formulated three hypotheses on the basis of the theory. The hypotheses were tested
based on the data obtained from the interviews. The first hypothesis that was derived from the
theory was:
Responses of immigrant salaried workers studied will show more social network diversity
ethnically compared to the stories of immigrant entrepreneurs studied, because the latter have
informal and formal networks that overlap – due to their kin being connected to the firm – while
the first have informal and formal networks that are separated and work on ethnically diversified
work floors. Therefore, immigrant salaried workers socially integrate more than immigrant
entrepreneurs.
Based on the obtained data we reject this hypothesis. Scores of non-Western salaried workers
studied show less social network diversity then scores of non-Western entrepreneurs studied (95
vs 103 points). The non-Western entrepreneurs studied mostly did not have formal and informal
networks that overlapped: Only 3 of the 10 entrepreneurs studied have stated people from their
45

informal network are somewhat connected to their firm, while other studies on (ethnic)
entrepreneurship stated the opposite (see Birley 1986; Aldrich et al, 1987; Greve & Salaff, 2003;
Kerr & Mandorff, 2015; Arregle et al., 2015).
Furthermore, the obtained data falsify the expectation that non-Western salaried workers work on
ethnically diversified floors. A vast majority of the non-Western salaried workers studied stated to
have formal or work-related networks that consisted mostly of Dutch natives. They often stated to
be one of the few or only immigrants on the work floor. However, the obtained data showed no
systematic relationship between social network diversity and social integration. Although the data
showed that the non-Western salaried workers studied had less diversified social networks than
non-Western entrepreneurs (95 vs 103), responses of the first group showed more signs of social
integration than the latter (140 vs 115). The differences in social integration are caused by three
respondents in the entrepreneurial group that were predominantly negative in their responses on
questions about Dutch natives and society. Hence, the quantitative data does not match the
qualitative data for this matter. The cases studied revealed no systematic effect of social network
diversity on social integration. Perhaps because our definition of social integration is somewhat
different than that of ‘traditional’ research on this topic. Whereas our definition of social networks
looks at the ethnic range of one’s social relationships, other studies (see Vervoort & Dagevos,
2011; Weijters & Scheepers, 2003). looked at the contact an immigrant has with Dutch natives to
determine his social network diversity (see table 2). Perhaps because of this clear distinction in
definitions of social integration, our study might indicate that there is no relationship between
social network diversity and social integration. From the cases studied we can argue that other
variables affect social integration (see section 4.5.2).
The second hypothesis was: Responses of second generation non-Western immigrants studied will
reveal more social network diversity compared to the stories of first generation non-Western
immigrants studied. The first are born in the Netherlands and have been growing up in a
multicultural society and were able to master the Dutch language, while the latter group is born
in their home country and did not have the opportunity to grow up in a multicultural society and
master the Dutch language less well. Therefore, second generation non-Western immigrants
socially integrate more than first generation non-Western immigrants.
Based on the obtained data, we accept this hypothesis. Second generation non-Western immigrants
studied have shown more social network diversity compared to first generation non-Western
immigrants studied, although the differences are small (103 vs 95). The difference in diversity is
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particularly caused by the difference in informal or non-work-related network diversity. The
qualitative data obtained from the interviews have shown that the first generation non-Western
immigrants studied were all married and had children, spending most of their free time with their
spouse. Moreover, these respondents were all married to someone from the same ethnic descent
as them. The second generation non-Western immigrants studied were mostly single or in a
relationship, but had more time to have contact with friends via their informal or non-work-related
network. Responses of the second generation non-Western immigrants studied showed that they
had mostly ethnically mixed groups of friends. Regarding social integration, the responses also
showed that the second generation non-Western immigrants studied mastered the Dutch language
better than the first generation non-Western immigrants. Mastering the language of the host society
is seen as playing a key role in the process of individual and societal integration (Esser, 2006).
Moreover, language proficiency of the host country plays a key role in an immigrant’s
identification with the host country (Vroome et al, 2014). Thus, language proficiency is indirectly
positive related to social integration. So, despite the small differences observed form numeric
analysis these differences appear valid, since they are confirmed by the qualitative analyses.
However, the first generation non-Western immigrants studied showed more appreciation towards
the Dutch natives and society than the second generation non-Western immigrants. This might be
explained by the fact that first generation non-Western immigrants leave their country of origin to
build a better and safer life in a Western country. Most of the first generation non-Western
immigrants studied stated to be happy to live in the Netherlands where the living and working
conditions are better and safer than their country of origin. Second generation non-Western
immigrants studied were born and raised in the Western society and perhaps took the living
conditions here for granted. They showed a more critical view on Dutch natives and society,
predominantly stating to feel accepted by Dutch natives in their direct environment, but generally
feel less accepted by Dutch society, because of the image the media are sketching on non-Western,
and especially Muslim, immigrants. Indeed, second generation non-Western immigrants grew up
in a multicultural and modern Western society, but it is because of this that this generation is able
to be more politically and publicly aware of the view of the host society on for example immigrants
and Muslims. This means that they can experience feeling less accepted by the host society than
first generation non-Western immigrants who were given the chance by this host society to build
a better future. Hence our results supported the hypothesis, but in a way we did not expect
beforehand.
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The last hypothesis was: From the four groups, second generation non-Western salaried workers
socially integrate the most, because they have grown up in Dutch society and have the most
diversified social network. Second come the second generation non-Western entrepreneurs,
because they also have grown up in Dutch society, but do not have such a diversified network as
salaried workers have. Third are first generation non-Western salaried workers, because they
have a more diversified social network, but did not grow up in Dutch society or with the Dutch
language. Last are the first generation non-Western entrepreneurs, because they have not grown
up in Dutch society and with the Dutch language nor do they have such a diversified social network
as a non-Western salaried worker.
The obtained data reject this hypothesis. From the four groups studied, second generation nonWestern entrepreneurs showed the most social network diversity (55), followed by second
generation non-Western salaried workers (48), first generation non-Western entrepreneurs (48)
and first generation non-Western salaried workers (47). The differences are small, sometimes even
null. The two groups of salaried workers, however, show more informal or non-work-related
network diversity than the two entrepreneurial groups. Again, the differences are small, but bigger
than the differences in formal network or total social network diversity. As we have stated, social
network diversity does not seem to have an effect on social integration. The quantitative responses
do not show any systematic relationship between social network diversity and social integration.
The responses from the interviews show that other variables affect social integration. These
variables are outside one’s social network, for example media framing and public opinion on nonWestern immigrants.

5. CONCLUSION
5.1

INTRODUCTION

This chapter forms the conclusion of the research. It starts with a summary of the past four chapters
in section 5.2. The third section covers the answering of the sub questions and the main question
of the study. Section 4 covers the reflection on the used theory and how it stands with the results
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of this study. Section 5 covers policy recommendations and recommendations for future research,
regarding this topic. Section 6 covers the limitations that were faced when conducting the study.

5.2

SUMMARY

This study has tried to add to the limited body of literature on social integration of non-Western
entrepreneurs. We tried to add to the literature by analyzing the social network diversity of nonWestern entrepreneurs and how this diversity affects their social integration. Social integration
was here defined as the process of increasing participation and position taking in society, with full
participation in society as the main goal (CBS, 2012). To get a good insight on the social network
diversity, the social networks of non-Western entrepreneurs have been compared to the social
networks of non-Western salaried workers. Furthermore, to check for generational effects and
differences, the comparison between first and second generation non-Western entrepreneurs has
been made. Therefore, social networks of four groups have been compared to each other: First
generation non-Western entrepreneurs, first generation non-Western salaried workers, second
generation non-Western entrepreneurs and second generation non-Western salaried workers.
Following the definition of social integration, where “a broad range of social relationships” is a
key element, the social networks were analyzed on their ethnic diversity. The expectation derived
from the theory was that, as an immigrant, having a more ethnically diversified social network
leads to more social integration. A mixed method study was conducted among first and second
generation immigrant salaried workers and entrepreneurs, to analyze how their professions
affected their social networks and if the eventual differences in social network diversity had effects
on their social integration.
The interviews provided us with valuable insights. The first insight was that non-Western
entrepreneurs have more diversified social networks than non-Western salaried workers. This is
mainly caused by the difference in informal or non-work-related diversity. Non-Western
entrepreneurs studied seemed to have contact with more ethnically diverse people via their
informal network than non-Western salaried workers. The expectation that non-Western
entrepreneurs have formal and informal networks that are overlapped, because they incorporate
their kin in their company businesses, was found to be not true. The second insight was that second
generation non-Western immigrants seem to have a more diversified social network than first
generation non-Western immigrants. This is because the first generation immigrants studied were
all married and had children; they spent the most of their free time with their spouse. All the first
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generation non-Western immigrants studied were married to someone from the same ethnic origin.
The second generation non-Western immigrants studied, however, were predominantly single and
did not have children. They had more free time to spend with friends and the majority of these
immigrants studied stated to have an ethnically mixed group of friends. The third insight was that,
from the studied groups, second generation non-Western entrepreneurs have the most diversified
social networks, followed by second generation non-Western salaried workers, first generation
non-Western entrepreneurs and first generation non-Western salaried workers. The differences
however, are very small and perhaps a statistical research with a bigger sample yields different
insights or more verification for the results of this study.
The last, and possibly the biggest insight, was that social network diversity does not have an effect
on social integration. Other factors play a role in one’s social integration, such as the generation
difference. First generation non-Western immigrants studied showed more appreciation towards
the Dutch natives and society than second generation non-Western immigrants. This is explained
by the fact that the first generation made the choice to immigrate to the Netherlands. They had the
opportunity to build a better and safer life for themselves and their spouse, which results in them
having more appreciation and thankfulness towards the Netherlands. Second generation nonWestern immigrants, however, are born and raised in the Netherlands and perhaps take the living
conditions of a Western society for granted. They are also more aware of the (negative) image the
media are portraying of immigrants, in particular Muslims. Surprisingly, they seem to have more
experiences with discrimination based on ethnic background, e.g. on the work floor, than first
generation non-Western immigrants. This might be caused by the shift in public opinion on nonWestern immigrants, where first generation non-Western immigrants were welcomed by the Dutch
natives as guest workers, while the second generation non-Western immigrants are now active on
the labor market during a time where criticism on (Muslim) non-Western immigrants is growing.

5.3

ANSWERING OF RESEARCH QUESTIONS

To answer the main question of the research, the sub questions needed to be answered first. The
first sub question was: “How do social networks of non-Western immigrant entrepreneurs differ
from social networks of non-Western immigrant salaried workers?”. The answer to this question
is: Social networks of non-Western immigrant entrepreneurs differ from social networks of nonWestern immigrant salaried workers on informal or non-work-related network diversity. NonWestern entrepreneurs have a more diversified informal or non-work-related network than nonWestern salaried workers. The ethnic characteristics of the informal networks of both groups are
generally the same, but the non-Western entrepreneurs studied generally had bigger informal
50

networks (in actual numbers) than the non-Western salaried workers studied. The size of an
informal network in numbers played a big role in the scoring system of informal network diversity
(see sections 4.3 and 4.5.1). We expected to see more formal or work-related network diversity
amongst non-Western salaried workers, because we expected them to work on ethnically diverse
work floors. However, non-Western salaried workers seem to work on predominantly Dutch native
work floors, often being the only immigrant amongst their colleagues. Non-Western entrepreneurs
have more stakeholders in their formal network, but the most important stakeholder groups are
predominantly Dutch. In general, non-Western entrepreneurs seem to have a more ethnically
diverse social network than non-Western salaried workers, based on the bigger difference in
informal or non-work-related network diversity.
The second sub question was: “How do social networks of first generation non-Western
immigrants differ from social networks of second generation non-Western immigrants?”. The
answer to this question is: Social networks of first generation and second generation non-Western
immigrants and differ in their degree of informal or non-work-related ethnic diversity. Second
generation non-Western immigrants seem to have a more diversified informal or non-work-related
network than first generation non-Western immigrants. This is caused by the fact that first
generation non-Western immigrants are often married – with a partner from the same ethnic origin
– and have children, who take most of these immigrants’ free time. Second generation nonWestern immigrants, however, are still young and often unmarried or single and thus they have
more free time to spend with people in their informal network, such as their friends. Second
generation non-Western immigrants often have ethnically mixed groups of friends, which explains
their informal or non-work-related network diversity. The difference in informal network diversity
between the two groups results in the difference of total social network diversity; formal network
diversity of the two groups is generally the same, since they mostly have Dutch natives in their
formal network.
The third sub question was: “How are the differences caused between social networks of the four
aforementioned groups of non-Western immigrants?”. The answer to this question is: The
differences between social networks of non-Western entrepreneurs and salaried workers is caused
by the fact that salaried workers mostly deal with colleagues via their formal network, while nonWestern entrepreneurs have far more stakeholder groups to have contact with. However, both
formal networks predominantly consist of Dutch natives. The differences between social networks
of first- and second generation non-Western immigrants are caused by the fact that first generation
non-Western immigrants are significantly older and thus already are married – to someone from
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the same ethnic origin – and have children, which take most of the immigrants’ free time. Second
generation non-Western immigrants are younger and are mostly unmarried, having more free time
available for people from their informal network such as friends. These immigrants mostly have
ethnically mixed groups of friends. Combining these aspects with the answers of the previous two
sub questions leads to the following ranking order in social network diversity, from most diversity
to least diversity (the differences are small and sometimes null, due to small group samples):
Second generation non-Western entrepreneurs, second generation non-Western salaried workers,
first generation non-Western entrepreneurs and first generation non-Western salaried workers.
The fourth and last sub question was: “How do these differences between social networks of the
four aforementioned groups of non-Western immigrants affect their respective social integration
(in the Dutch society)?” The answer to this question is: Differences in social network diversity
amongst the four groups does not affect their respective social integration. Social integration is
affected by other factors that have no causal relationship with social network diversity. The factors
that have the biggest effect on social integration are generation difference and mastering of the
Dutch language. First generation non-Western immigrants have more appreciation and
thankfulness towards the Netherlands than second generation non-Western immigrants, because
the first generation had the opportunity to immigrate to the Netherlands and create a better and
safer life for themselves and their spouse, while the second generation non-Western immigrants
already are born and raised in a Western society, perhaps letting them take the better living
conditions for granted. Moreover, the second generation non-Western immigrants are more aware
of the public opinion on immigrants – particularly Muslims – and the (negative) image the media
are portraying of them, which leads them to have a more critical view on the Netherlands and a
slightly lesser feeling of acceptance by the Dutch natives and society. On the opposite, second
generation non-Western immigrants master the Dutch language much better than first generation
non-Western immigrants; Mastering the language of the host society is seen as playing a key role
in the integration process (Esser, 2006).
Lastly, the main question of this study is answered. The main question was: “How and why do
social networks of non-Western immigrants differ along dimensions of entrepreneurship versus
salaried work as well as first versus second generation immigrants, and how do these differences
affect non-Western immigrants’ social integration in the Dutch society?”. The answer to the main
question is: Social networks of non-Western immigrants differ along dimensions of
entrepreneurship versus salaried on several aspects. Firstly, social networks of non-Western
entrepreneurs consist of more stakeholder groups than social networks of non-Western salaried
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workers. However, the most important stakeholder groups are predominantly Dutch, just as the
most important stakeholder group of salaried workers: Colleagues. Second, social networks of
non-Western entrepreneurs and salaried workers differ in their informal or non-work-related
network diversity. The share of different ethnic groups in the informal networks of both groups
are generally the same, but non-Western entrepreneurs seem to have bigger informal networks in
numbers than non-Western salaried workers, which eventually leads to more informal network
diversity. Social networks of non-Western immigrants also differ along generations. First
generation non-Western immigrants seem to have less diverse informal networks, because they
often are already married – with someone from the same ethnic origin - and have children, which
they spend most of their free time with. This is not beneficial for informal network diversity, when
diversity is defined as having social relationships with more ethnically diverse people. Second
generation non-Western immigrants, however, are younger than first generation non-Western
immigrants and are often unmarried, which means that they have more free time to spend with
informal network groups such as friends. Their friend groups are often ethnically mixed.
However, the differences in social networks along the dimensions of entrepreneurship versus
salaried workers and first generation versus second generation do predict the social integration of
non-Western immigrants. It is rather that dimensions of first generation versus second generation
have an immediate effect on social integration; First generation non-Western immigrants seem
more thankful and appreciative towards the Netherlands than second generation non-Western
immigrants, because the first group were able to immigrate to the Netherlands and create better
living conditions than that it had in the country of origin, while the latter group are born and raised
here, which perhaps means that they take the living conditions here for granted. Also, the second
generation is more aware of the public opinion on immigrants – particularly Muslims – and the
(negative) image the media are portraying of them, which gives them feelings of being less
accepted. On the contrary, second generation non-Western immigrants master the Dutch language
far better than first generation non-Western immigrants, and mastering the language of the host
society is seen as playing a key role in the integration process (Esser, 2006).

5.4

REFLECTION ON THE THEORY

In the theory section, we have discussed that we would expect that non-Western salaried workers
would have more ethnically diverse social networks than non-Western entrepreneurs (hypothesis
1), following Greve & Salaff (2003). We expected non-Western entrepreneurs to have formal and
informal networks that overlapped because they were expected to have their kin involved in their
firm. The expectations were found to be not true: Just a few of the non-Western entrepreneurs
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studied had people from their informal network, such as spouse and relatives, working at/for their
company. The majority had formal and informal networks that were clearly separated.
Apart from the distinction of entrepreneurs and salaried workers, we also made a distinction of
first- and second generation non-Western immigrants in the theory. We expected second
generation non-Western immigrants to have more diversified social networks than first generation
non-Western immigrants, because we believed that growing up in a multicultural society would
have its effect on a second generation immigrant’s social network. The results of the study showed
that this was true: Second generation non-Western immigrants indeed have more diversified,
informal, networks than first generation non-Western immigrants (see section 4.5.1).
Derived from the theory we made a ranking order of which group was expected to show the most
social network diversity, to the group that was expected to show the least social network diversity.
The ranking order in the theory was: Second generation non-Western salaried workers, second
generation non-Western entrepreneurs, first generation non-Western salaried workers and first
generation non-Western entrepreneurs (see section 2.7). The results showed the contrary. NonWestern entrepreneurs were found to show more social network diversity than non-Western
salaried workers and, thus, the actual ranking order was: Second generation non-Western
entrepreneurs, second generation non-Western salaried workers, first generation non-Western
entrepreneurs and first generation non-Western salaried workers (see section 4.4.1). However, the
differences are very small and sometimes null, due to the small group sizes. The theory, on this
aspect, was thus rejected.
Lastly, social integration was here defined as the process of increasing participation and position
taking in society, with full participation in society as the main goal (CBS, 2012). Brissette et al
(2000, p. 54) provided us with an extra definition, namely that social integration is the extent to
which an individual participates in a broad range of social relationships. To study that, we
analyzed the social networks of non-Western immigrants to measure their broad ranges of social
relationships. The broad range of relationships was defined as the ethnical diversity of these
relationships. Derived from the theory, and the theoretical definition of social integration used in
this study, we believed that social network diversity would have a certain effect on social
integration, namely that social network diversity has a positive effect on social integration. Thus,
one would socially integrate more if his social network was more diversified. The results of this
study showed that there is not such a relationship between social network diversity and social
integration. Social integration is rather affected by generation differences and differences in
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mastering the language of the host society (see section 4.5.2). Thus, the theory is rejected on that
aspect. The decision of what definition to use for social integration may have been crucial at this
point. We used a definition that indicated that more ethnically diverse social relationships would
lead to better or more social integration. We believed that having a more ethnically diversified
social network would lead to more social integration, which is defined as “a dynamic and
principled process where all members participate in dialogue to achieve and maintain peaceful
social relations. Social integration does not mean coerced assimilation or forced integration.”
(UN DESA, n.d.). In most of the academic literature on this topic, social integration was mostly
defined as the extent which immigrants become a part of the host society. For example, Weijters
& Scheepers (2003) studied the differences in social integration between four ethnic minority
groups in the Netherlands. They used a definition of social integration formulated by Vermeulen
& Penninx (1994), namely that social integration is the extent to which immigrants have social
contacts with the broader society (i.e. the Dutch native society). This study used an opposite
definition, so perhaps another definition of social integration would have led to other results in
this study.

5.5 POLICY RECOMMENDATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER RESEARCH
The first policy recommendation regarding the results of this research is for the Dutch (or other
Western) government to work with second generation non-Western immigrants to a better feeling
of acceptance by the society. These immigrants often feel accepted by the Dutch natives in their
direct environment, but feel less accepted on a national level due to media influence. They also
have faced situations where they felt discriminated based on ethnicity, for example on the work
floor. As a part of the theory states, social integration is a two-way process, where not only
immigrants adapt to the host country, but the host country also adapts to these immigrants by
removing barriers of racism and discrimination. The success of immigration of non-Western
immigrants is influenced by several elements, including the attitude of the host society and
population towards immigrants, the social conditions immigrants face (discrimination, racism,
etc.), and the presentation of political leaders of the importance and benefits of diversified
pluralistic societies (Entzinger & Biezeveld, 2003). Thus, the government has to remove barriers
of racism and discrimination, by for example setting a minimum percentage of job applications to
be of non-Western descent or by setting heavier sanctions on (work floor) discrimination.
The second policy recommendation is that, even though there is a freedom of speech in Western
society, political leaders should be urged to present the importance and benefits of diversified
pluralistic societies (Entzinger & Biezeveld, 2003). Such presentations could make the process of
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acceptance of immigrants by the native Dutch population more successful. Thus, political leaders
of the Netherlands should work on finding solutions to remove the negative portrayal of nonWestern immigrants in the media and use positive framing in the presentation of the immigrants’
added value to the society.
There are also a few recommendations regarding future research on social integration and social
networks of different groups of non-Western immigrants. First, the results of this study were
sometime heavily influenced by the small group sizes. Each general group (entrepreneur versus
salaried worker and first generation versus second generation) consisted of 10 respondents, while
the combined groups (see table 3) consisted of just 5 respondents. A pure quantitative research
should be conducted on the possible relationship between social network diversity and social
integration, using larger samples and bigger group sizes. Perhaps, then, a certain relationship could
be found between social network diversity and social integration. Second, social network diversity
was here defined as ethnical diversity. A study should be conducted where another definition of
diversity should be used, for example network size. Then, a relationship should be sought between
network diversity and social integration. Lastly, it is also possible to conduct a bigger qualitative
research across a bigger geographical region. A vast majority of the respondents was from one
city, respondents from big cities such as Rotterdam and Amsterdam were not searched for, while
these cities are the central points of lots of different nationalities.

5.6

LIMITATIONS

A few limitations were met during this study. Because of the time limit on this study, only twenty
respondents could have been interviewed. This caused some quantitative results to be heavily
influenced by a few respondents who showed significantly different results than the other
respondents, particularly on social integration. The qualitative results provided us a better and
structural insight, but the quantitative results were still heavily influenced. Perhaps that more
respondents would have led to different quantitative results in this study, because some
respondents gave very different answers than the majority and thus affected the scores in a negative
way, especially in the groups that consisted of only five respondents. Also, the geographical
diversification of the respondents was limited. Most of the respondent came from ‘sHertogenbosch. Respondents out of the Randstad were not searched for, while that geographical
area consists of the most different nationalities. Perhaps their input would have led to new, valuable
insights. Moreover, a vast majority of the entrepreneurs of this study were male; there was only
one female entrepreneur in this study.
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Appendix

APPENDIX 1: INTERVIEW TEMPLATE
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met
mensen van uw formele netwerk?
3. Zijn deze mensen meer van Nederlands
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?
4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met
mensen van uw informele netwerk?
5. Zijn deze mensen meer van Nederlands
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?
6. Hebt u meer contact mensen van uw
formele netwerk, uw informele netwerk of is
dit in evenwicht?
7. Met welke mensen van uw formele netwerk
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf
of een ander komaf?
8. Met welke mensen van uw informele
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze
mensen meer van Nederlands komaf, uw
eigen komaf of een ander komaf?
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9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische
achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratieachtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders
zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van
uw eigen

afkomst of met autochtone

Nederlanders? Waarom?
12. Voelt u zich geaccepteerd door de
autochtone

Nederlanders

en

door

de

maatschappij in het algemeen? Waarom
wel/niet?

13. Heeft u waardering voor de autochtone
Nederlanders, het land en de maatschappij?
Waarom wel/niet?
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14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom
wel/niet?
15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land
van herkomst? Waarom wel/niet?
16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties,
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem?
Waarom wel/niet?
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse
taal beheerst?

APPENDIX 2: INTERVIEWS
APPENDIX 2.1: RESPONDENT 1
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Ik ben Abdeslam el Majiti, ik ben 72 jaar oud,
van Marokkaanse afkomst en ik kwam in de
jaren ’60 naar Nederland. Ik was bijna 19 jaar
oud toen ik in mijn eentje naar Nederland
kwam om te werken. Ik heb verschillende
soorten werk gedaan; Ik heb gewerkt in
houtfabrieken, slagerijen, op boerderijen, etc.
Nu heb ik een eigen moestuintje en sinds een
paar jaar gedwongen met pensioen gegaan
door hartproblemen.

2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Op dit moment niet meer, omdat ik met
mensen van uw formele netwerk?

pensioen ben. Maar toen ik werkte, deed ik
vooral aan fysieke arbeid. Dan ben je op een
werkvloer met meerdere personen, dan praat
je de hele dag met elkaar. We werkten vaak 10
tot 12 uur per dag, dus ga maar uit van zoveel
contact.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Het waren vooral Marokkanen die ik ken uit
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

Marokko, die voor of na mij naar Nederland
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kwamen. We woonden dan samen in één huis
en zochten samen naar werk, een beetje
hetzelfde als hoe de Polen nu doen.
Heeft u buiten uw werk om nog contact met Ja, toen ik werkte nog wel. Zoals ik al zei
uw collega’s of mensen van uw werk?

waren we allemaal Marokkanen, uit dezelfde
regio uit Marokko. We woonden samen,
werkten samen en brachten samen tijd door,
omdat we niemand anders hadden.

4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Continu, mijn collega’s waren ook mijn
mensen van uw informele netwerk?

vrienden, dus eigenlijk was ik 24/7 met ze.
Daarna, toen mijn vrouw en kinderen weer
naar Nederland kwamen, was ik na het werk
altijd met hun. Nu ik met pensioen ben zie ik
alleen nog maar mijn familie. Mijn dochters
wonen allebei een straatje verder, dus hun zie
ik dagelijks en mijn kleinkinderen ook. Mijn
zoons wonen iets verder weg, maar die zie ik
ook meerdere keren per week. Dus nu is dat
ongeveer 25 uur per week.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Allemaal Marokkanen.
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?
6. Hebt u meer contact mensen van uw Vroeger was dat in evenwicht. Nu ik met
formele netwerk, uw informele netwerk of is pensioen natuurlijk niet meer.
dit in evenwicht?
7. Met welke mensen van uw formele netwerk Mijn

collega’s;

Ze

waren

allemaal

bent u het meest in contact? Zijn deze mensen Marokkaans.
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf
of een ander komaf?
8. Met welke mensen van uw informele Toendertijd mijn vrienden die ook mijn
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze collega’s waren. Nu heb ik vooral contact met
mensen meer van Nederlands komaf, uw mijn eigen familie en die zijn allemaal
eigen komaf of een ander komaf?

Marokkaans.
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9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een

kleine Een

minderheid

grote Een

minderheid

kleine Een

meerderheid

grote Allemaal

meerderheid

Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Marokkanen, 100%. Ik was vooral met
uw eigen

afkomst of met autochtone Marokkanen, sinds ik hier was, ik heb

Nederlanders? Waarom?

eigenlijk nooit echt met Nederlanders contact
gehad. Ook misschien door mijn godsdienst,
dat mijn Marokkkaanse vrienden allemaal
moslim zijn en Nederlanders over het
algemeen niet, dat ik me mezelf niet zo met
hen identificeer. Daar komt het een beetje op
neer.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Vroeger voelde ik me heel erg geaccepteerd.
autochtone

Nederlanders

en

door

de Toen Nederland op zoek was naar goedkope
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maatschappij in het algemeen? Waarom gastarbeiders, toen werden we als helden
wel/niet?

ontvangen. Nu is dat best wel anders. Ik voel
me nog steeds geaccepteerd, maar wel minder
dan vroeger. Je ziet duidelijk dat de mening
over buitenlanders is veranderd de afgelopen
jaren.

13. Heeft u waardering voor de autochtone Ja, natuurlijk. In Marokko hadden we niets,
Nederlanders, het land en de maatschappij? we woonden op het platteland en hadden geen
Waarom wel/niet?

toekomst. Hier in Nederland heb ik kunnen
werken en kunnen wonen en konden mijn
vrouw en kinderen later ook komen. Nu
hebben mijn kinderen allemaal werk en een
huis, hebben ze zelf kinderen en kunnen al
mijn kleinkinderen naar school en een goede
opleiding volgen. Dus

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ja. Ik heb het hier altijd goed gehad en ik heb
wel/niet?

hier een bestaan kunnen opbouwen. Dus ik
voel me zeker thuis, ik woon er al meer dan
50 jaar.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Nee, niet echt. Wat moet ik in Marokko? Ik
van herkomst? Waarom wel/niet?

heb hier alles wat ik wil. Ik ga nog weleens
een paar maanden naar Marokko op vakantie,
maar dat is meer om daar allerlei dingen te
regelen en omdat mijn vrouw het wil.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Sommige wel, sommige niet. School en zorg
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? vind ik goed geregeld, politie en belastingen
Waarom wel/niet?

niet. Met sommige systemen heb ik nooit iets
te maken gehad dus daar kan ik niets over
zeggen.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Mijn Nederlands is best slecht. Ik kan me wel
taal beheerst?

verstaanbaar maken, maar met moeite. Als ik
bijvoorbeeld naar de dokter moet, neem ik
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altijd mijn kleinzoon mee om dingen voor mij
te vertalen. Nederlands lezen en schrijven kan
ik al helemaal niet.

APPENDIX 2.2: RESPONDENT 2
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Ik ben Aziz Majaiti, 50 jaar, Marokkaans,
geboren en opgegroeid in Marokko en op mijn
24e ben ik naar Nederland gekomen. Ik werk
in de bouw; ik werk voor een bedrijf dat
glasvezelkabels legt voor particulieren en
zakelijke klanten. Dit werk doe ik al sinds ik
in Nederland ben.

2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik ben op dit moment leidinggevende
mensen van uw formele netwerk?

uitvoerder. Ik werk vooral in een groepje met
Marokkanen, Nederlanders en Polen. De hele
werkdag zijn we samen en hebben we contact.
Dus ik heb de hele werkdag, van 7 tot 4
ongeveer, contact met mensen in verband met
mijn werk.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Het zijn nu vooral Polen, daarna komen
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf? Nederlanders,

en

misschien

1

of

2

Marokkanen.

Heeft u buiten uw werk om nog contact met Nee, als ik klaar ben met werken, dan ben ik
uw collega’s of mensen van uw werk?

klaar met werken. Heel soms belt mijn baas ’s
avonds één keer, om iets door te geven over de
volgende werkdag. Ik neem mijn werk niet
mee naar huis.

4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Als ik klaar ben met werken ga ik meteen door
mensen van uw informele netwerk?

naar huis en dan blijf ik thuis. Dus van
ongeveer 5 tot 10 uur zit ik thuis met mijn
vrouw en kinderen. In het weekend ook;
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vroeger ging ik nog dagelijks naar een café en
was ik dan met Marokkaanse mannen van mijn
leeftijd, maar nu ben ik vooral thuis. Dus de
ene helft van de dag heb ik contact met mensen
van mijn werk, de andere helft van de dag heb
ik contact met mijn gezin.
5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Mijn vrouw en kinderen zijn allemaal 100%
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf? Marokkaans.
6. Hebt u meer contact mensen van uw Dat is doordeweeks in evenwicht. In het
formele netwerk, uw informele netwerk of is weekend heb ik alleen maar contact mijn
dit in evenwicht?

gezin.

7. Met welke mensen van uw formele Mijn

collega’s;

Ze

zijn

vooral

Pools,

netwerk bent u het meest in contact? Zijn Nederlands en Marokkaans.
deze mensen meer van Nederlands komaf,
uw eigen komaf of een ander komaf?

8. Met welke mensen van uw informele Mijn vrouw en kinderen; ze zijn allemaal
netwerk bent u het meest in contact? Zijn Marokkaans.
deze mensen meer van Nederlands komaf,
uw eigen komaf of een ander komaf?

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een
minderheid

grote Een

minderheid

kleine Een

meerderheid

grote Allemaal

meerderheid

Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
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Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Mijn eigen afkomst. Ik heb niet veel
uw eigen

afkomst of met autochtone gemeen met autochtone Nederlanders. Ik

Nederlanders? Waarom?

ben nog steeds een rasechte Marokkaan.
Dat komt, denk ik, omdat ik vooral in
Marokko ben opgegroeid en altijd met
Marokkanen ben omgegaan. Nog steeds
volg ik de politiek en alles in Marokko, via
de Marokkaanse tv. Daar heb ik meer mee
dan Nederland. Nederland is gewoon het
land waar ik naar toe kon omdat ik in
Marokko geen toekomst had. Ik ben hier
getrouwd en heb hier mijn kinderen
gekregen, maar ik ga wel ooit terug naar
Marokko.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ja, best wel. Ik heb bijna nooit met racisten
autochtone

Nederlanders

en

door

de te maken gehad. Ik kan gewoon werken en

maatschappij in het algemeen? Waarom mijn kinderen en vrouw kunnen hier goed
wel/niet?

leven.

13. Heeft u waardering voor de autochtone Ja,

vergeleken

met

Marokko

heeft

Nederlanders, het land en de maatschappij? Nederland alles heel goed geregeld; de
Waarom wel/niet?

zorg, school, etc.
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14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ja. Ik woon hier al meer dan 25 jaar, dan
wel/niet?

voel je je vanzelf ergens thuis.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Ja, heel erg. Ik zou graag terug willen naar
van herkomst? Waarom wel/niet?

Marokko maar ik heb mijn vrouw en
kinderen hier, dus dat gaat niet. Ik wil
graag naar Marokko omdat ik een
familiemens ben en mijn ouders daar nog
wonen. Ik mis ze heel erg.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ja, bijna allemaal wel, behalve de
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? belastingdienst. Daar heb ik slechte
Waarom wel/niet?

ervaringen mee. De hardwerkende man,
zoals ik, wordt aangepakt en de mensen
met geld worden geholpen.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Ik kan mezelf verstaanbaar maken, maar
taal beheerst?

mijn Nederlands is niet heel goed. Lezen
en schrijven gaat niet, maar ik ben ook pas
op mijn 24e hier heen gekomen.

APPENDIX 2.3: RESPONDENT 3
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Bouchra Riffi, ik ben geboren en
getogen in Marokko. Ik ben Marokkaans,
maar ik heb naast mijn Marokkaans ook een
Nederlands paspoort.

Ik ben buurtteam

medewerker en gezinswerker.
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Per week ongeveer 32 tot 36 uur, een
mensen van uw formele netwerk?

werkweek dus.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands De meeste collega’s zijn gewoon Nederlands.
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

Één of twee zijn Marokkaans, maar die zitten
wel in andere teams en verder zit er één van
Surinaamse afkomst tussen, maar de rest zijn
allemaal Nederlanders.
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Mijn cliënten zijn divers van afkomst. Ik werk
in Overvecht en dat is een hele multiculturele
buurt. Daar zit echt van alles qua afkomst:
Marokkanen,

Turken,

Pakistanen,

Nederlanders, Polen, noem het maar op. En
die mensen helpen wij allemaal.
4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Doordeweeks heb ik weinig contact met ze.
mensen van uw informele netwerk?

Pas na het werk heb ik één of anderhalf uur
contact met ze, maximaal en exclusief gezin.
Die contacten zijn vooral via Whatsapp en
telefoon. In het weekend is het iets van 4
uurtjes face-to-face en digitaal contact, per
dag.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ze zijn vooral van Marokkaanse komaf, als je
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

het hebt over mijn familie en gezin. Verder
heb ik twee Turkse vriendinnen en één
Nederlandse vriendin, met wie ik ook heel
veel tijd doorbreng.

Zou je het in percentages kunnen uitdrukken? 80 Procent Marokkaans, 10 of 15 procent
Turks en 5 procent Nederlands.
6. Hebt u meer contact mensen van uw Met mensen van mijn werk, omdat ik 32 uur
formele netwerk, uw informele netwerk of is per week werk.
dit in evenwicht?
7. Met welke mensen van uw formele netwerk Met mijn collega’s ben ik het meest in contact
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen en die zijn meer van Nederlandse afkomst. We
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf werken in teams samen, af en toe werken we
of een ander komaf?

individueel als we bij een gezin zijn of als er
bijvoorbeeld een alleenstaande Marokkaanse
vrouw is die hulp nodig heeft, dan ga ik of een
andere vrouwelijke medewerker daar alleen
heen, omdat ze liever niet alleen met mannen
is. Dat komt af en toe voor, maar het grootste
deel werk ik samen met collega’s in een team.
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8. Met welke mensen van uw informele Mijn gezin, familie en vriendinnen, in die
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze volgorde.

Mijn

gezin

en

familie

zijn

mensen meer van Nederlands komaf, uw Marokkaans en mijn vriendinnen zijn Turks
en Nederlands.

eigen komaf of een ander komaf?

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Geen van beide eigenlijk. Als het gaat om een
uw eigen

afkomst of met autochtone allochtoon die bijvoorbeeld thuis zit, een

Nederlanders? Waarom?

volledige huisvrouw, die niet werkt, dan
herken ik mezelf helemaal niet in die
personen. Maar in Nederlanders herken ik
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mezelf ook niet. Kijk, je bent geïntegreerd als
een allochtone Nederlander, maar dan nog zul
je nooit lijken op een autochtone Nederlander.
Bijvoorbeeld: Als ik wakker word om 5 uur ’s
ochtends, dan denk ik al wat ik vanavond voor
mijn man en kinderen ga koken. Die vraag
komt bij autochtone Nederlandse vrouwen
niet binnen, althans niet zo vroeg. Die
beginnen pas na te denken over het avondeten
als ze thuis komen van werk, of die koken niet
als de man eerder thuis komt. In zulke dingen
verschillen allochtone, Marokkaanse vrouwen
van autochtone Nederlandse vrouwen. Je zal
nooit hetzelfde zijn, want wij hebben
verschillende normen en waarden. Dus ik
herken mezelf niet in allochtonen

en

autochtonen.
12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ja, omdat ik dat ook vaak als opmerking heb
autochtone

Nederlanders

en

door

de gehad van autochtone Nederlanders, zoals:

maatschappij in het algemeen? Waarom “Je bent een voorbeeld voor allochtone dames
wel/niet?

die op wat oudere leeftijd naar Nederland zijn
gekomen en iemand die toch een plek in de
maatschappij

wist

te

vinden”.

Zulke

opmerkingen krijg ik vaak van collega’s en
Nederlandse mensen die mij kennen en dat
geeft een gevoel van acceptatie. Ik voel me
ook niet gediscrimineerd op m’n werk, er
wordt vaak beroep gedaan op mijn expertise,
ik voel me opgenomen in het team. Ik voel me
veilig,

ondanks

dat

ik

vooral

met

Nederlanders in het team zit. Dus ja, ik voel
me volledig geaccepteerd.

73

13. Heeft u waardering voor de autochtone Ja, zeker. Kijk, je komt hier naar toe vanuit
Nederlanders, het land en de maatschappij? een ander land en je krijgt de mogelijkheid tot
Waarom wel/niet?

onderwijs, tot werk. Dus waarom niet? Ik hou
van Nederland, echt oprecht, en ik waardeer
het land heel erg. Ik heb een groter deel hier
in Nederland doorgebracht dan in Marokko.
Ondanks dat ik al getrouwd was en drie
kinderen had, kon ik toch nog studeren hier,
dat had in Marokko nooit gekund. Dankzij
Nederland en de kansen die ik hier heb
gekregen ben ik de persoon die ik nu ben en
daar zal ik dit land altijd dankbaar voor zijn.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ja. Ik heb hier alles, ik spreek de taal, ik heb
wel/niet?

een leven hier opgebouwd. Mijn kinderen zijn
hier geboren, ik heb hier gestudeerd. Ik heb
gewoon mijn leven hier.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Vroeger miste ik Marokko wel, maar ik heb
van herkomst? Waarom wel/niet?

gemerkt dat het de laatste jaren steeds minder
werd. Het enige wat je heimwee kan geven
aan Marokko is wanneer jouw ouders daar
nog leven je hebt daar familie wonen. Als je
die twee dingen niet hebt, dan ga je Marokko
niet zo snel meer missen. Maar op het moment
dat je ouders komen te overlijden of je familie,
dan heb je bijna niets meer met Marokko.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ik heb mijn twijfels over de rechtspraak,
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? omdat ik af en toe denk dat er met twee maten
Waarom wel/niet?

wordt gemeten. Bijvoorbeeld: Twee mensen
plegen allebei een moord. Eentje wordt
getekend als een terrorist en die krijgt
misschien

levenslang.

De

ander

wordt

veroordeeld voor hetzelfde delict maar met
een veel lagere straf, terwijl het resultaat
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hetzelfde is. Je hebt iemands leven ontnomen.
Over het schoolsysteem heb ik ook mijn
twijfels. Ik heb zelf op veel scholen gewerkt.
Over

het

algemeen

krijgen

allochtone

kinderen – omdat ze tweetalig zijn opgevoed
en de taal niet goed spreken, dan krijgen ze
moeite begrijpend lezen en Nederlands – over
het algemeen lagere adviezen dan autochtone
Nederlandse kinderen, terwijl de allochtone
kinderen heel slim zijn. Soms heb je
allochtone kinderen met een hoog IQ, maar
die krijgen een laag advies (bijvoorbeeld
VMBO), en pas later komt de school er achter
dat ze echt slim zijn. Dan zit het kind binnen
één jaar op het VMBO al op het VWO. Zo is
dat ook gebeurd bij het kind van een vriendin
van me. Ze kreeg een VMBO T advies, binnen
één jaar zat ze op het HAVO/VWO en nu zit
ze op de universiteit.
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Op een schaal van 1 tot 10, een 7.
taal beheerst?

APPENDIX 2.4: RESPONDENT 4
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Ik ben Fatima ben Adelhak en ik ben geboren
en getogen in Marokko. Ik ben nu meer dan
41 jaar in Nederland. Ik heb jarenlang gewerkt
bij een cateringbedrijf en schoonmaakbedrijf,
maar ben sinds kort met pensioen.
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2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met 40 uur per week, een fulltime werkweek dus.
mensen van uw formele netwerk?

In de catering en schoonmaak werk je continu
samen dus je staat altijd in contact met elkaar.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Het meerendeel is Nederlands, maar er zitten
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

ook Marokkanen en Surinamers tussen.

4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Doordeweeks heb ik eigenlijk helemaal geen
mensen van uw informele netwerk?

contact met ze. Echt alleen in het weekend
spreek of zie ik die mensen, maar dan is het
wel gedurende het hele weekend. Weekenden
bestaan voor mij alleen uit bezoek ontvangen
en op bezoek gaan.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Het grootste deel is Marokkaans en een de rest
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

is Nederlands. Dat zijn de twee afkomsten met
wie ik het meest contact heb.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Toen ik nog werkte had ik meer contact met
formele netwerk, uw informele netwerk of is collega’s, omdat ik de hele week aan het werk
dit in evenwicht?

was. Maar nu ik met pensioen ben heb ik
alleen nog maar contact met familie en
kennissen.

7. Met welke mensen van uw formele netwerk Met

mijn

collega’s,

vooral

bij

het

bent u het meest in contact? Zijn deze mensen schoonmaakbedrijf. Dan ben je samen een
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf gebouw of zo schoon aan het maken en dan
of een ander komaf?

blijf je maar kletsen om de tijd te doden. Bij
het cateringbedrijf werk je ook alleen maar
samen in een groot team, op Marokkaanse
bruiloften. Dat was vaak in de weekenden.
Doordeweekse

Marokkaanse

bruiloften

kwamen bijna nooit voor. Dus ik ben alleen
met collega’s in contact.

Bij het schoonmaakbedrijf zijn het vooral
Nederlandse

vrouwen

en

een

paar

Marokkaanse en Surinaamse vrouwen, maar

76

bij het cateringbedrijf werken we alleen maar
met Marokkaanse vrouwen en mannen, omdat
het bedrijf alleen Marokkaanse bruiloften
doet.

8. Met welke mensen van uw informele Mijn gezin en familie en die zijn allemaal
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze Marokkaans.
mensen meer van Nederlands komaf, uw
eigen komaf of een ander komaf?

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network
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11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Voor mij is het half/half. Er zijn dingen die
uw eigen

afkomst of met autochtone allochtonen hebben of doen waarin ik mezelf

Nederlanders? Waarom?

herken of niet herken en zo is dat hetzelfde bij
Nederlanders. Nederlanders werken graag
hard, ik ook. Marokkanen, tenminste de
vrouwen, blijven na werktijd vaak thuis met
hun gezin. Ik ook. Dus van allebei heb ik een
beetje.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ja, ik voel me helemaal geaccepteerd. Toen ik
autochtone

Nederlanders

en

door

de met Nederlanders samenwerkte heb ik nooit

maatschappij in het algemeen? Waarom problemen gehad, ik werd nooit door ze
wel/niet?

gediscrimineerd. Er werden weleens een
beetje racistische grappen gemaakt, maar dat
waren puur grappen en niet serieus, dat deed
ik ook bij hun. Maar ik woon nu al 41 jaar in
Nederland en voel me volledig geaccepteerd
door de mensen hier.

13. Heeft u waardering voor de autochtone Absoluut. Ik was 18 jaar toen ik naar
Nederlanders, het land en de maatschappij? Nederland kwam en ik ben nu 58. Ik heb hier
Waarom wel/niet?

een halve leven doorgebracht. Die tijd heb ik
in vrede hier kunnen wonen en werken, dus
daar ben ik Nederland wel dankbaar voor.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ja, ik ben echt tevreden. Mijn kinderen zijn
wel/niet?

hier allemaal geboren en hebben hier allemaal
een goede studie gehad. Ik ben trots dat mijn
zoon piloot is geworden en mijn dochter is nu
een advocate, de andere is nog aan het
studeren. Dus ik ben echt tevreden in
Nederland.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Toen mijn ouders nog leefden had ik wel
van herkomst? Waarom wel/niet?

heimwee naar Marokko, maar eigenlijk alleen
omdat zij daar woonden en ik ze wilde zien.
Maar nadat ze allebei waren overleven was de
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heimwee naar Marokko wel weggegaan. Nu
ga ik gewoon 2 weken op vakantie naar
Marokko om familie te bezoeken. Na die 2
weken ben ik Marokko al zat en wil ik terug
naar Nederland, naar mijn kinderen en
kleinkinderen. Dus eigenlijk is Nederland is
mijn tweede vaderland.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ja. In al die jaren dat ik in Nederland heb
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? gewoond heb ik er nooit moeite mee gehad.
Waarom wel/niet?

Regels zijn regels en die regels zijn duidelijk.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Ruim voldoende, een 7 denk ik.
taal beheerst?

APPENDIX 2.5: RESPONDENT 5
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Yamna el Majiti, ik ben 47 jaar
oud en van Marokkaanse afkomst. Ik ben
geboren in Marokko en op mijn 8e ben ik naar
Nederland gekomen. Ik ben dus een eerste
generatie allochtoon. Hier ben ik toen een paar
jaar naar school gegaan, maar rond mijn 14e
moesten wij als gezin weer tijdelijk terug naar
Marokko. Een paar jaar later zijn we terug
gekomen en ben ik naar de huishoudschool
gegaan. Nadat ik die heb afgerond begon ik
met werken bij de Albert Heijn op de
vleesafdeling en in de avonduren werkte ik bij
een schoonmaakbedrijf. Op mijn 21e ben ik
getrouwd en nu ben ik moeder van vier
prachtige jongens, waarvan de interviewer
tegenover me de oudste is. In 2004 ben ik
gestopt met werken, na het overlijden van
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mijn pasgeboren dochtertje, en ben ik fulltime
huisvrouw en moeder geworden.
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik denk dat je ik deze vragen moet
mensen van uw formele netwerk?

beantwoorden omtrent mijn vroegere werk bij
de Albert Heijn en het schoonmaken, toch?
Nou, in een supermarkt ben je continu in
contact met je klanten. Je bent het eerste
aanspreekpunt; als een klant een bepaald soort
vlees wilde, dan hielp ik diegene daarmee.
Dus ik was continu in contact met klanten, en
ik werkte daar fulltime. Verder stond ik veel
in contact met mijn collega’s van de
vleesafdeling, waar we vaak met z’n tweeën
of drieën stonden. Dan ga je al gauw aan de
praat raken en ben je daar ook de hele dag mee
bezig. Dus laten we gewoon zeggen dat ik de
hele werkdag door in contact stond met
klanten en collega’s.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Vooral van Nederlandse afkomst, 100%
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

zeker. Bij de vleesafdeling kwamen bijna
geen allochtonen en al helemaal geen
Marokkanen of Turken bijvoorbeeld, omdat
het vlees van de Albert Heijn niet halal was.
Die gaan dan naar de Turkse winkel
bijvoorbeeld

of

naar

een

islamitisch

slachthuis. Dat doen mijn man en ik ook. Wij
haalden nooit vlees van mijn werk, omdat we
het niet mochten eten. Dus het waren voor
Nederlanders die bij mij vlees kwamen halen.
Ook mijn collega’s van de vleesafdeling en bij
de Albert Heijn waren vooral Nederlanders, ik
was volgens mij de enige buitenlander daar.
Bij het schoonmaakbedrijf was dat anders.
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Toen waren we met bijna alleen maar
Marokkaanse meiden en vrouwen aan het
werk. Dat was wel een groot verschil ja.
Had je buiten je werk om nog contact met je Ja, best wel vaak, maar dan vooral met mijn
collega’s bij de Albert Heijn en het Marokkaanse vrouwelijke collega’s bij het
schoonmaakbedrijf?

schoonmaakbedrijf. Die vrouwen kende ik
dan persoonlijk, omdat ze uit dezelfde buurt
komen of omdat onze kinderen naar dezelfde
school gaan. Dan kom je ze in je vrije tijd nog
tegen of je gaat bij elkaar op de koffie. Bij
Marokkanen onderling gaat dat makkelijker
dan

wanneer

ik

bijvoorbeeld

bij

een

Nederlandse op bezoek ga. Niet dat ik geen
vriendschappelijke band

had

met

mijn

collega’s bij de Albert Heijn. Het waren echt
schatjes, maar Marokkaanse vrouwen zoeken
elkaar toch vaker op omdat we meer met
elkaar gemeen hebben, zoals het dragen van
een hoofddoek enzo. Dus om antwoord te
geven op je vraag: Ja, ik had nog contact met
mijn collega’s buiten mijn werk om, maar
meer met mijn Marokkaanse collega’s van het
schoonmaakbedrijf dan met de collega’s van
de Albert Heijn.
4. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik ben een moeder hè, dus ik ben
mensen van uw informele netwerk?

voornamelijk thuis met mijn man en kinderen.
Ik zorg ook heel veel voor mijn ouders die een
straatje verder wonen. Wij Marokkanen zijn
echte familiemensen, onze ouders en gezin
zijn het belangrijkst. Overdag ben ik vooral
met het huishouden bezig en ’s avonds ben ik
vooral met mijn kinderen of met mijn moeder.
Als de zon schijnt dan neem ik mijn twee
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jongste zonen mee naar de speeltuin en daar
kom ik dan andere moeders tegen. Vroeger,
toen ik nog werkte, had ik twee kinderen. Als
ik werkte waren mijn zoons óf op school óf bij
hun oma, daarna haalde ik ze op en ging ik het
eten maken. ’S Avonds was ik dan
voornamelijk met hun en in de weekenden
gingen we met het gezinnetje weg. Laten we
zeggen

dat

ik,

na

mijn

werkdagen,

voornamelijk contact had met mijn zoons,
mijn man en mijn ouders, allemaal van
Marokkaanse afkomst.
5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Deze zijn allemaal Marokkaans, dus van mijn
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

eigen komaf. Mijn ouders zijn allebei
Marokkaans, mijn man is Marokkaans en mijn
kinderen ook volbloed Marokkaans.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Vroeger, toen ik nog werkte, was ik meer met
formele netwerk, uw informele netwerk of is mensen van mijn formele netwerk in contact,
dit in evenwicht?

omdat ik toen nog zo veel werkte. Ik had twee
banen, mijn man werkte fulltime, dus ik liet
mijn kinderen vaak bij mijn ouders. Dus ik
was vooral aan het werk toen. Nu ben ik een
echte huisvrouw en heb ik eigenlijk geen
formeel netwerk meer, alleen een informeel
netwerk.

7. Met welke mensen van uw formele netwerk Vroeger waren dat voornamelijk de klanten
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen van de Albert Heijn, daarna kwamen mijn
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf directe
of een ander komaf?

collega’s

met

wie

ik

bij

de

vleesafdeling stond. Af en toe sprak ik de
manager of bedrijfsleider, maar dat was
misschien 1 keer per dag. Die waren voor 99%
Nederlands.
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8. Met welke mensen buiten uw werk om bent Met mijn kinderen, man en ouders. Ze zijn
u het meest in contact? 5. Zijn deze mensen allemaal Marokkaans.
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf
of een ander komaf?
Reactie bij Tabel 1

Zoals ik al zei had ik bij de Albert Heijn
helemaal geen contact met Marokkanen, maar
bij het schoonmaakbedrijf juist alleen maar,
dus laten we daar het gemiddelde van pakken:
Een grote minderheid.

Ad Tabel 2

Als ik mijn eigen gezinsleden niet mag
meerekenen, dan spreek ik nog wel eens
moeders

van

andere

kinderen

op

de

basisschool van mijn kinderen. Daarnaast
bijvoorbeeld nog mijn buren, Marokkaanse
vriendinnen uit de buurt, bekenden tijdens het
boodschappen doen, etc. In een week spreek
ik zeker wel minimaal verschillenden mensen.

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een
minderheid

grote Een

minderheid

kleine Een

meerderheid

grote Allemaal

meerderheid

Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
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Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15
X

Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Vooral met met mijn eigen afkomst, dat zeker.
uw eigen

afkomst of met autochtone Ik heb wel veel met Nederlanders gewerkt in

Nederlanders? Waarom?

het verleden bij de Albert Heijn, maar ik
identificeer me meer met mensen van mijn
eigen afkomst, vooral met Marokkaanse
vrouwen. Omdat ik de islam heel belangrijk
vind, kan ik makkelijker met de Marokkaanse
vrouwen er over praten omdat zij het net zo
belangrijk vinden. Ik zie mezelf dus meer in
hun.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ja hoor. Ik ben hier gedeeltelijk opgegroeid en
autochtone

Nederlanders

en

door

de heb hier lang gewerkt. De laatste jaren hoor je

maatschappij in het algemeen? Waarom nog wel dingen op het nieuws over mensen als
wel/niet?

Geert Wilders en hoor je meer stemmen over
Marokkanen enzo, maar over het algemeen
ben ik hier gewoon gelukkig en voel ik me
geaccepteerd, vooral door de Nederlanders die
mij persoonlijk kennen. Door hun ben ik nooit
racistisch behandeld.

13. Heeft u waardering voor de autochtone Ik heb vooral waardering voor het land en de
Nederlanders, het land en de maatschappij? maatschappij, ik ben ze dankbaar dat mijn
Waarom wel/niet?

kinderen veilig hebben kunnen opgroeien en
dat ze hier naar school kunnen gaan. Ik heb
gelukkig slimme zonen, in Marokko zouden
ze weinig kans hebben gehad op een goede
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opleiding, omdat we uit het rifgebergte
komen. Daar is het niet zo modern als het
westen van Marokko. Hier kunnen ze op een
goede manier naar school. Kijk naar mijn
oudste zoon, die nu op de universiteit zit. Dat
kan gewoon in Nederland, in Marokko gaat
dat moeilijk. Dus ja, ik heb zeker waardering
voor Nederland.
14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ja, ik ben hier gedeeltelijk opgegroeid dus ik
wel/niet?

voel me hier wel thuis. Ik woon nu al ruim 40
jaar in Nederland, dus dan ga je je automatisch
ergens thuis voelen. Ik zie mezelf niet in een
ander land wonen.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Ik mis Marokko wel, omdat het mijn
van herkomst? Waarom wel/niet?

vaderland is en ik nog veel familie daar heb
wonen. Maar nu wil ik daar nog alleen op
vakantie.

Misschien

als

mijn

kinderen

getrouwd zijn en uit huis zijn, dat mijn man en
ik dan terug gaan naar Marokko, maar die
kans is ook best klein. Ik wil graag bij mijn
kinderen en eventuele kleinkinderen in de
buurt zijn en ik denk niet dat ze allemaal gaan
verhuizen naar Marokko. Dus ja, ik mis
Marokko wel, maar 1 of 2 keer per jaar erheen
op vakantie is wel genoeg.
16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ja, vooral het schoolsysteem, omdat kinderen
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? met ouders die geen goede opleiding kunnen
Waarom wel/niet?

betalen, alsnog een goede opleiding kunnen
volgen. We zijn niet arm, maar we hebben het
ook niet breed en toch kunnen mijn oudste
zoons naar de universiteit en naar het MBO
zonder problemen. Dus in het schoolsysteem
heb ik vertrouwen. In het belastingsysteem
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niet, die vertrouw ik totaal niet. Ik heb het
gevoel dat de mensen met het minste geld het
hardst

worden

aangepakt

door

de

belastingdienst en de rijken er goed van af
komen. Verder is alles in Nederland gewoon
heel goed geregeld, zoals de zorg enzo.
Vergeleken met Marokko is Nederland in dat
opzicht het paradijs, in Marokko is dat
allemaal veel slechter geregeld, vooral waar
wij vandaan komen.
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Ja best wel goed. Ik kan het vloeiend spreken,
taal beheerst?

maar niet zo uitgebreid als bijvoorbeeld mijn
zoon. Ook met lezen en schrijven heb ik soms
nog wel moeite omdat ik hier niet volledig
naar school ben gegaan. Ik spreek het wel
vloeiend omdat ik bij de Albert Heijn continu
aan het kletsen was met Nederlandse klanten
en collega’s.

APPENDIX 2.6: RESPONDENT 6
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Derwish Dayioglu en ik ben 56
jaar oud. Ik ben een Turkse zigeuner en ik ben
een eerste generatie allochtoon. Ik heb een
eigen taxi bedrijf in Den Bosch, een
supermarkt in Zaltbommel en verder heb ik
een aantal hectare grond in Turkije met huizen
en appartementen erop, die ik verhuur aan
particulieren, die bijvoorbeeld op vakantie
zijn. Dit interview zal over mijn taxibedrijf
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gaan. Ik heb 3 werknemers in dienst bij mijn
taxibedrijf. Zelf rijd ik ook een taxi, dus we
rijden met 4 taxi’s rond.
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met De hele dag door, aangezien ik de hele dag
mensen van uw formele netwerk?

door mensen vervoer. Ik rij standaard 5 dagen
per week, soms zelfs 6 of 7 dagen per week.
En gedurende die dagen ben ik continu in
contact met klanten. Ik vertrek meestal in de
ochtend en kom ’s avonds rond een uur of 10
thuis, dus ik werk ongeveer 12 uur per dag.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ongeveer 80% van mijn klanten is Nederlands
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

en de overige 20% zijn toeristen. Allochtonen
gebruiken amper taxi’s.

Heeft u buiten uw werk om nog contact met Ja, 2 van mijn werknemers zijn mijn broertjes
uw collega’s of mensen van uw werk?

en één is een goede vriend van me. Met hen
heb ik ook informeel contact in mijn vrije tijd.

4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met ’s Avonds ben ik gewoon thuis en heb ik
mensen van uw informele netwerk?

contact met mijn vrouw en kinderen. Één, of
soms twee, keer per week ga ik naar een Turks
café van een vriend van mij, waar ik dan 2 of
3 uur met mijn vrienden zit. Verder ga ik ook
één of twee keer per week met mijn neven en
broers op bezoek bij mijn moeder. Dus laten
we zeggen ongeveer 15 tot 20 uur per week.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ze zijn vooral van mijn eigen komaf, omdat ik
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

veel met mijn familie optrek.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Met mensen van mijn werk, omdat ik het
formele netwerk, uw informele netwerk of is grootste gedeelte van de dag aan het werk ben.
dit in evenwicht?
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7. Met welke mensen van uw formele netwerk Met mijn klanten. Als taxi chauffeur ben je
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen continu op de weg naar en met klanten, dus je
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf bent de hele tijd met hun in contact. Ze zijn
of een ander komaf?

grotendeels van Nederlandse afkomst.

8. Met welke mensen van uw informele Met mijn familie, die Turks is.
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze
mensen meer van Nederlands komaf, uw
eigen komaf of een ander komaf?

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network
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11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Ik identificeer mezelf grotendeels met Turkse
uw eigen

afkomst of met autochtone mensen. We delen dezelfde cultuur en hebben

Nederlanders? Waarom?

vaak dezelfde gedachtes. Turken zijn over het
algemeen heel nationalistisch, waardoor het
gevoel van zelfherkenning groter wordt. Ik
heb

in

het

verleden

meerdere

malen

geprobeerd om met Nederlanders op zakelijk
gebied in zee te gaan, maar dat mislukte
steeds, omdat onze achtergronden teveel
botsten. Dus, vandaar.
Voelt u zich geaccepteerd door de autochtone Ja. Zoals ik al zei is het grootste deel van mijn
Nederlanders en door de maatschappij in het klanten Nederlands en met hun heb ik altijd
algemeen? Waarom wel/niet?

goed kunnen opschieten. Dus door autochtone
Nederlanders voel ik me zeker geaccepteerd.

13. Heeft u waardering voor de autochtone Ja, ik ben wel blij dat ik hier aan de slag kon,
Nederlanders, het land en de maatschappij? anders zat ik nu te werken in Turkije voor een
Waarom wel/niet?

schijntje. Hier verdien ik tenminste nog wat
met mijn werk. Ik ben wel blij dat ik deze kans
heb gekregen en dat ik ’t heb mogen benutten.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom In mijn eerste jaren in Nederland voelde ik me
wel/niet?

nog niet thuis, omdat alles toen nog nieuw was
en ik op onbekend gebied was. Maar het
begon steeds meer te wennen en nu voel ik me
zeker hier thuis. Maar, ik ben niet vergeten dat
ik nog Turks ben.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Ja, heimwee heb ik wel. Binnen nu en 5 jaar
van herkomst? Waarom wel/niet?

wil ik terugkeren naar Turkije. Ik mis de
mensen en de omgeving daar.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Dat is het enige wat ik aan Nederland haat:
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? Het systeem. Vooral het belastingsysteem en
Waarom wel/niet?

rechtssysteem. Alleen het schoolsysteem vind
ik goed, omdat iedereen de kans krijgt om
naar school te gaan en leerplichtig is. Met het
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rechtssysteem heb ik niet veel, omdat er in het
verleden een keer is ingebroken bij ons,
terwijl wij nog thuis waren. Ik betrapte de
inbreker op heterdaad en heb toen fysiek
geweld gebruikt. Blijkbaar is dat verboden en
was ik degene die was aangehouden.
Sindsdien heb ik het niet zo met de
rechtssysteem.
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Op een schaal van 1 tot 10, dan zou ik mijn
taal beheerst?

Nederlands een 7 geven.

APPENDIX 2.7: RESPONDENT 7
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Ik ben Hanane Amnouh, ik ben in Tetouan
geboren. Tetouan ligt in het noorden van
Marokko. Ik ben een onderneemster: Ik ben de
huidige directrice van een welzijnsorganisatie
in Nieuwegein, waarvan ik ook de oprichtster
ben.

2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik schat het op ongeveer 25 uur per week.
mensen van uw formele netwerk?
3. Zijn deze mensen meer van Nederlands De meesten zijn Nederlanders en een aantal
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

zijn van mijn eigen afkomst.

En in percentages?

Ik heb meer contact met Nederlanders dan met
Marokkaanse mensen. Ik zou zeggen: 70
procent Nederlanders en 30% Marokkaans.

4. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik schat dat contact ongeveer op 20 à 25 uur
mensen van uw informele netwerk?

per week, exclusief gezin. Inclusief contact
met mijn gezin zou dat contact veel hoger
liggen.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Dat zijn meestal Marokkaanse mensen. Ik zou
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

zeggen 70 procent Marokkaans en de overige
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30 procent is verdeeld over meerdere
nationaliteiten.
6. Hebt u meer contact mensen van uw Mensen van m’n werk.
formele netwerk, uw informele netwerk of is
dit in evenwicht?
7. Met welke mensen van uw formele netwerk Ik ben het meest in contact met mensen van de
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen gemeente, omdat de gemeente Nieuwegein
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf ons subsidies verschaft. Dus met hun ben ik
of een ander komaf?

dagelijks in contact om de subsidies te regelen
en die mensen zijn bijna alleen maar van
Nederlandse afkomst. Verder ben ik vaak in
contact met de leden van mijn stichting, die
voornamelijk op vrijwillige basis werken en
deze mensen komen uit mijn directe kring en
zijn voornamelijk Marokkaans.

8. Met welke mensen van uw informele Met mijn gezin op de eerste plaats. Daarnaast
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze met mijn vriendinnen en kennissen en af en
mensen meer van Nederlands komaf, uw toe spreek ik ook op informele basis af met de
eigen komaf of een ander komaf?

vrijwilligers van mijn stichting. Al deze
mensen zijn voornamelijk van Marokkaanse
afkomst.

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X
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achtergrond
hebben

Autochtone

X

Nederlanders
zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Ik herken mezelf meer in Marokkaanse
uw eigen

afkomst of met autochtone Nederlanders of mensen van mijn eigen

Nederlanders? Waarom?

afkomst, absoluut, omdat we de dezelfde
gewoontes hebben. Ook al woon ik hier 22 of
23 jaar, ik herken mezelf niet zo in autochtone
Nederlanders, vooral als het gaat om normen en
waarden.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Gelukkig kom ik heel veel slimme mensen
autochtone

Nederlanders

en

door

de tegen op mijn werk en buiten mijn werk om

maatschappij in het algemeen? Waarom ook, gelukkig. Die slimme mensen waarderen
wel/niet?

wie je bent en je achtergrond, vooral als ze een
gesprek met je hebben. Zulke mensen leven
niet met vooroordelen naar buitenstaanders,
dus die zijn heel open als ze een onbekend
iemand leren kennen. Ik ben wel een paar
mensen tegengekomen in het leven, waarvan ik
dacht: Die is vervelend. Maar over het
algemeen gelukkig niet.
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13. Heeft u waardering voor de autochtone Absoluut. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb
Nederlanders, het land en de maatschappij? om hier te zijn en als ik zie dat ik op mijn werk
Waarom wel/niet?

leuke collega’s heb die mij af en toe
ondersteunen, dan waardeer ik deze doelgroep.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom De laatste jaren best wel. Ik heb een vaste baan,
wel/niet?

ik heb een leuke baan, ik heb een mooie
netwerk opgebouwd, ik heb leuke buren,
vrienden ... Ik voel mij gewoon thuis de laatste
jaren.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Dat ook, ja. Het blijft gewoon mijn land, mijn
van herkomst? Waarom wel/niet?

vaderland. Daar ben ik geboren en dat vergeet
je niet makkelijk, maar Nederland kan
makkelijk een tweede land voor mij zijn.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ja. Ik vind dat de mensen hun recht hebben hier
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? in Nederland. Dat als ze willen, dat ze het ook
Waarom wel/niet?

krijgen. Ze worden niet gediscrimineerd. Als je
een klacht heb dan ga je naar de politie en ze
luisteren naar jou. De instanties, als je iets hebt
waar je het niet mee eens hebt, dan krijg je ook
antwoorden op je vragen en er wordt gewoon
naar je geluisterd, vind ik.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Ik denk, voor iemand die hier niet is geboren en
taal beheerst?

pas laat naar Nederland is gekomen, dat ik de
taal wel heel goed spreek.

APPENDIX 2.8: RESPONDENT 8
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Mohammed Najam, ik ben van
Pakistaanse afkomst en ik ben een eerste
generatie allochtoon. Ik ben de eigenaar van
een restaurant gespecialiseerd in Argentijnse
grill, gelegen in het centrum van Den Bosch.

2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ongeveer 50 uur per week.
mensen van uw formele netwerk?
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3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ze zijn vooral van Nederlandse afkomst. Onze
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

leveranciers zijn allemaal van Nederlandse
afkomst. Een paar van onze werknemers zijn
Nederlands en een paar zijn buitenlanders. En
de mensen waar ik vooral contact mee heb –
de klanten – zijn bijna allemaal Nederlands.

4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met We hebben in Nederland bijna geen familie.
mensen van uw informele netwerk?

Bijna al mijn familieleden wonen in Pakistan.
Een paar neven wonen in Breda en hebben een
eigen restaurant in Roosendaal. Af en toe heb
ik contact met hun. Verder heb ik twee
vrienden, een Koerd en een Egyptenaar. Met
hen heb ik dagelijks contact. Mijn Egyptische
vriend heeft een restaurant schuin tegenover
ons, dus hem zie en spreek ik elke dag. Mijn
Koerdische vriend heeft een pizzeria in
Vlijmen en met hem praat ik ook vaak. Maar,
om antwoord te geven op jouw vraag: Ik zou
zeggen dat ik ongeveer 3/4 uur per dag face to
face contact heb met mensen buiten mijn werk
om en regelmatig die mensen spreek via
bijvoorbeeld Whatsapp en telefoon. Dus laten
we zeggen ongeveer 15 tot 20 uur per week
informeel contact.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Koerdisch en Egyptisch, dus een ander komaf.
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

Met hen heb ik het meest contact buiten mijn
werk om. Daarna komen mijn neven, die ik af
en toe spreek en zij zijn van mijn eigen komaf.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Ik heb meer contact met mensen in verband
formele netwerk, uw informele netwerk of is met mijn werk.
dit in evenwicht?
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7. Met welke mensen van uw formele netwerk Ik ben het meest in contact met mijn klanten
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen en mijn werknemers. Ik ben degene die de
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf bestelling opneemt en doorgeeft, omdat ik
of een ander komaf?

vind dat ik als eigenar zijnde het gezicht van
het restaurant moet zijn en dus degene moet
zijn met wie de klant in contact staat. Zoals ik
al zei zijn al mijn klanten Nederlands en de
helft van mijn werknemers is Nederlanders,
dus laten we zeggen dat 75% van deze mensen
Nederlands

is

en

de

andere 25%

is

allochtoons.
8. Met welke mensen van uw informele Met mijn vrienden. Zij wonen dichterbij, één
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze van hen heeft een restaurant schuin tegenover
mensen meer van Nederlands komaf, uw me dus ik zie hem dagelijks. Mijn familie in
eigen komaf of een ander komaf?

Nederland woont buiten Den Bosch, dus hen
zie ik niet zo vaak. Mijn vrienden zijn
Egyptisch en Koerdisch.

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een
minderheid

grote Een

minderheid

kleine Een

meerderheid

grote Allemaal

meerderheid

Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben.
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
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Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Met Pakistanen. Thuis , bijvoorbeeld, spreken
uw eigen

afkomst of met autochtone we alleen Pakistaans met elkaar. Zulke

Nederlanders? Waarom?

(kleine) dingen zorgen er voor dat je je meer
met je eigen groep identificeert dan met een
andere groep.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ja,
autochtone

Nederlanders

en

door

zeker.

Ondanks

dat

je

soms

de gediscrimineerd wordt, voel ik me wel

maatschappij in het algemeen? Waarom geaccepteerd hier, door de meerderheid van
wel/niet?

de Nederlanders. Bijvoorbeeld mijn klanten,
die waarderen en accepteren mij gewoon als
Pakistaan zijnde. Als ik me hier niet
geaccepteerd

voelde,

dan

was

ik

al

teruggekeerd naar Pakistan.
13. Heeft u waardering voor de autochtone Natuurlijk, ik zie wat voor mensen bij mij in
Nederlanders, het land en de maatschappij? de zaak komen en die mensen respecteer ik.
Waarom wel/niet?

Zo’n beeld heb ik dan van heel Nederland,
omdat bij mij doodgewone Nederlanders over
de vloer komen en zij heel rustig, vriendelijk
en sociaal zijn.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ik voel me zeker thuis. Ik woon hier al 27 jaar,
wel/niet?

dus ja. Als dat niet zo was, was ik allang weg.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Ja, ik mis het wel. Het komt ooit wel, dat ik
van herkomst? Waarom wel/niet?

terugkeer naar Pakistan, als mijn kinderen oud
genoeg zijn en zij het goed hebben. Ik wil
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terugkeren, omdat ik daar mijn familie , mijn
huis en nog een bedrijf in de groothandel heb.
16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Die vertrouw ik niet, nee. Dat komt omdat ik
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? vaak heb meegemaakt dat ik bijvoorbeeld een
Waarom wel/niet?

probleem had, dat het probleem niet mijn fout
was (wat ik dan ook kon aantonen), maar dat
toch de tegenpartij in het gelijk werd gesteld.
Dat doet wel iets met iemands vertrouwen in
het systeem.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Ik spreek het natuurlijk niet zo goed als een
taal beheerst?

autochtone Nederlander, maar ik kan het wel
vloeiend spreken en goed met mensen
communiceren.

APPENDIX 2.9: RESPONDENT 9
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Talip. Ik ben van Turkse
afkomst, geboren en getogen in Istanbul, tot
mijn 15e. Daarna ben ik naar Nederland
gekomen met mijn ouders. Ik heb een aantal
jaar op de middelbare school en het LTS
gezeten en daarna ben ik aan de slag gegaan
als ondernemer, waar ik momenteel de
eigenaar ben van een telefoonaccesoire en –
reparatiewinkel ben.

2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Tijdens mijn werk ben ik zo’n 60 à 70 procent
mensen van uw formele netwerk?

van de tijd in contact met mensen.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Het meerendeel is Nederlanders, omdat ik
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

vooral reparaties uitvoer en daar zijn de
meeste klanten van Nederlandse afkomst. Op
reparaties verdien ik het meest. Op producten
in de winkel zit maar een kleine marge, daar
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komen vooral allochtoonse mensen op af,
zoals hoesjes en laders enzo. Ook komen ze
vaak voor beltegoed enzo. Maar reparaties
worden vooral gedaan in Nederlanders.

Maar er zijn ook dagen geweest dat ik
letterlijk alleen maar allochtoonse klanten
over de vloer kreeg. Ik kan me nog goed
herinneren dat ik een keer op een zaterdag
geopend was en van 10 tot 5 letterlijk alleen
maar Marokkaanse klanten binnen kreeg.
Letterlijk geen één andere nationaliteit.
4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Na het werk ben ik met mijn kinderen tot half
mensen van uw informele netwerk?

8 of 8 uur, want dan gaan ze slapen. Als we
dan een oppas hebben, dan ga ik meestal met
mijn vrouw de deur uit. Maar anders ben ik
gewoon met mijn vrienden. Dan krijg ik
weleens een Whatsappje van vrienden of van
zakenlui, met wie ik dan zaken heb gedaan en
dan gaan we wat doen. Met die zakenlui ben
ik vaak in contact en dan krijg je meestal een
klik, dan maakt het niet meer uit wat je komaf
is. Maar toch is het zo dat je als allochtoon
zijnde meer met allochtonen overweg kan.

Op een doordeweekse dag ben ik meestal tot
En hoeveel uur per week of per dag is dat?

11 uur wakker. Dus dan ben ik 3 of 4 uurtjes
per dag met mijn vrienden of vrouw.
Zaterdags ben ik ook open, maar zondag ben
ik vrij en dan ga ik met mijn vrouw en
kinderen leuke dingen doen of gaan we langs
mijn ouders of schoonouders. Meestal is
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zondag een familiedagje. Dus reken maar op
zo’n 30 uur per week.
5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ik ga met Turkse jongens om, ik ga met
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

Marokkaanse jongens om, met Afrikaanse
jongens, ik ga met allerlei soorten mensen om.

Mijn
En uw vaste vrienden?

vaste

vrienden

zijn

Turks

en

Marokkaans. Maar daar ga je op een gegeven
moment niet meer zo vaak mee om. Soms heb
ik wel eens periodes dat ik meer met
Nederlandse jongens om ga, die ik dan via
mijn winkel heb leren kennen. Het liefst ga ik
wel met mijn allochtone vrienden om, omdat
de verschillen kleiner zijn. Bijvoorbeeld
Nederlanders, die zijn al om 5 uur of 6 uur
klaar met werk en gaan dan naar huis, rustig
eten enzo, en dan gaan ze borrelen. Ik ga dan
weleens mee. Maar: Zij drinken alcohol, ik
bid. Ik ga dan gewoon even weg en zoek de
dichtstbijzijnde moskee op om te gaan bidden.

Je hebt cultuurverschillen, geloofsverschillen,
veel barricades, die we moeten doorbreken,
maar niet kunnen doorbreken, omdat wij
anders zijn. Ze kijken ook anders naar mij.
Daarom zeg ik: Helaas, dat ik niet zo goed met
Nederlanders

kan

omgaan

als

met

allochtonen. Wij zijn gecreeërd om niet zo te
leven, maar we leven wel zo.
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7. Met welke mensen van uw formele netwerk Met mijn klanten en daarna komen mijn
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen leveranciers. Ik heb vooral particuliere
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf klanten die voor reparaties of producten
of een ander komaf?

komen. Daar ben ik zo’n 60 of 70 procent van
mijn tijd mee bezig. De overige 30 of 40
procent bestaat uit reparaties uitvoeren
achterin de winkel en nieuwe producten
bestellen bij mijn leveranciers.

Mijn klanten zijn vooral Nederlands, omdat ik
het meest reparaties doe en mijn leveranciers
zijn vooral Nederlands, Afghaans en Turks,
omdat die mensen het grootste deel van de
groothandel bezitten.
8. Met welke mensen van uw informele Met mijn vrouw en kinderen op de eerste
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze plaats, die zijn allemaal Turks. Daarna komen
mensen meer van Nederlands komaf, uw mijn vrienden en die zijn echt gemixt. Ik ga
eigen komaf of een ander komaf?

met alles en iedereen om. Op de derde plaats
komt mijn familie, mijn ouders, broers, neven,
nichten, enzovoorts en die zijn ook allemaal
volbloed Turks.

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
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Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Met Turken, sowieso. Ik voel me honderd
uw eigen

afkomst of met autochtone procent Turks. Maar ik voel me vooral

Nederlanders? Waarom?

moslim, ik voel me meer moslim dan Turk.
Een Nederlander zal ik nooit zijn. Juich ik als
Oranje wint? Absoluut. Als Turkije tegen
Oranje moet spelen, dan heb ik dubbele
gevoelens. Maar individueel, voel ik mezelf
zwaar Turks. Je bent gewoon Turks: Je vader
is Turks, je moeder is Turks, je hebt een land
waar je heel graag naar toe gaat, waar je je
betrokken bij voelt. Hoe kan ik me dan
Nederlander voelen?

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ik ga je nu iets vertellen en hopelijk kan je me
autochtone

Nederlanders

en

door

de begrijpen. Je vraagt nu of ik me geaccepteerd

maatschappij in het algemeen? Waarom word door Nederlanders of Nederland. Zal ik
wel/niet?

je wat zeggen? Als je een mens bent, dan moet
jij andere mensen accepteren, je hebt geen
keus.

Je móet dat. Dat is onze Deen

(Arabische vertaling voor geloofsbelijdenis in
de Islam). Onze Profeet heeft op zijn laatste
vrijdaggebed gezegd: “Een Arabier is niet
meer dan een niet-Arabier en een niet-Arabier
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is niet meer dan een Arabier”. Als je een mens
bent, dan moet jij een rode, Canadese,
Chineze, Vietnamese, enzovoorts accepteren,
ongeacht hoe vies die mensen zijn. Misschien
hoef je niet per sé daar te leven, maar die
mensen leven hier en je moet ze gewoon
accepteren.

Ik

vind

dat

mensen

verkeerd

zijn

geïnformeerd, over ons geloof helemaal. Een
Marokkaanse of Turkse jongen die crimineel
is, kán ons geloof niet vertegenwoordigen. Jij
en ik ook niet. We doen ons best om ons
geloof te vertegenwoordigen. Maar met een
grote bek, chagrijnig kijken, luidruchtig zijn,
overlast veroorzaken en met die kledingstijl
van

ons,

mag

je

ons

geloof

niet

vertegenwoordigen. Dan ben je heel verkeerd
bezig.

Ik weet dat dat fout is gegaan, vooral met IS.
Wil IS mijn geloof gaan vertegenwoordigen?
Ga je een aanslag plegen en het dan op ons
gooien? Als een Nederlander dat niet kan
inzien, dan vind ik dat wel dom. Ik geef hun
ook wel de schuld, omdat ze zelf al ver van
hun geloof zijn afgestapt en dan niet kunnen
begrijpen hoe ons geloof in elkaar zit, welke
politiek en machtsspelletjes er achter zitten,
zoals IS. Wie heeft IS opgezet? De USA.
Grote

machten

opgericht,

terwijl

hebben
IS

zulke
nooit

groepen
de

islam

vertegenwoordigt.
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Ik haat niemand. Ik ben een mens. Hoe kan ik
dan andere mensen haten? 80 Procent van de
Nederlanders haat buitenlanders, dat denk ik
wel. Het komt enerzijds door bepaalde
buitenlanders die het voor ons verpesten, maar
anderzijds ook door de media die mensen
beïnvloeden. Maar als je een mens bent, dan
moet je toch even stoppen en denken: “Hey,
wie ben ik nou aan het haten?”. Als de klanten
hier binnenlopen, dan zie ze een jongen die
gewoon normaal is en normaal met ze praat,
hun Turkse koffie aanbiedt als het te lang
duurt en tijdens het vrijdaggebed zegt: “Hey,
kom jouw telefoon om 3 uur terug, want ik
moet bidden.” Als je normaal doet, dan word
je geaccepteerd. Zij zien ons niet meer als
normaal, daarom worden wij niet meer
geaccepteerd. Daarom krijg je dat gevoel ook.
Je bent niet meer een normaal persoon in hun
ogen, omdat ze zo zijn gebrainwashed door de
media. Dat vind ik heel erg jammer en zuur.
Dan denk ik: Dan moet een buitenlander, of
een moslim in ons geval, denken: “Als dat zo
is, dat ik mijn best doe om mee te doen, maar
hoe vaker dit gebeurt en ik niet word
geaccepteerd, dat ik dan meer voor mijn
geloof moet doen.”

Ik snap gewoon niet waarom ze ons niet
accepteren. Er is een heel groot deel van
Nederland dat ons niet accepteert. Dat is
jammer, hè? Zelfs mijn oude schooldirecteur,
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die mijn broers en zussen bij namen kent en
hier vaste klant is, is tegen de hoofddoek. Hij
“moet een hoofddoek niet”. Wat is er mis met
jou als mens zijnde als je iets niet “moet” van
andere mensen? Dat slaat toch nergens op?

Je kan natuurlijk wel vragen of het iets minder
mag, maar daar ga je iemand toch niet om
haten? Als jij bijvoorbeeld in Marokko woont,
in een best wel streng islamitisch deel van
Marokko en er wonen daar best wel veel
Nederlanders die minirokjes dragen, dan ga je
ze toch niet haten maar juist vragen of ze
misschien iets langere rokjes willen dragen?
Haten gaat veel te ver om zoiets. Je kan toch
niet een ander volk haten, omdat ze anders
zijn? En ik heb het gevoel dat we hier worden
gehaat, als dat je vraag is. Ik heb het gevoel
dat mijn vrouw wordt gehaat, mijn moeder, ik.
Dat gevoel heb ik sowieso, dat we niet
geaccepteerd worden.
13. Heeft u waardering voor de autochtone Voor het land wel, voor de mensen en
Nederlanders, het land en de maatschappij? maatschappij niet. Zoals ik al eerder heb
Waarom wel/niet?

gezegd,

voel

ik

mij

gehaat

en

niet

geaccepteerd hier. Dat terwijl ik ook gewoon
een mens ben en ik heb al eerder aangegeven:
Je kan een mens niet haten, omdat ie anders is.
Dat is een ziekte dat is ingepraat. Racisme is
gewoon een ziekte dat is ingepraat door
anderen. Kijk, God heeft ons op deze wereld
gezet om samen met elkaar te leven.
Accepteren en die onzin is verzonnen. Wie
ben jij om mij te accepteren? Als je uit
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Nederland komt en een rasechte Nederlander
bent en je wilt me hier niet hebben, zorg er dan
maar voor dat ik oppleur. Nederland, of
Duitsland of wat dan ook is niet van jou. We
zijn hier samen op de wereld gezet en we
moeten samen leren leven. Maar ik heb het
gevoel dat ik nu weer te veel praat, dus om
antwoord te geven op jouw vraag: Ja, ik heb
waardering voor Nederland in het algemeen,
maar ik heb geen waardering voor een groot
deel van de autochtone Nederlanders en de
samenleving.
14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Kijk, in grotere steden in Nederland, waar de
wel/niet?

mensen wat meer multicultureel zijn, daar
voel ik me wel thuis. Daar, als je bijvoorbeeld
een

kledingwinkel

of

kapperszaak

binnenloopt en waar ze allochtonen gewend
zijn, heten de mensen je ook welkom. Ze
weten niet beter, ze zien al jaren dat
allochtonen bij hun over de vloer komen,
zonder problemen. Daar word je gewoon
welkom geheten. Maar in de kleinere steden
en dorpjes is dat anders, waar vooral
Nederlanders wonen. En dan heb ik het over
die zogenaamde “chique” Nederlanders.

Als je in een kledingwinkel loopt in
bijvoorbeeld Waalwijk of Alblasserdam, dan
zitten ze daar hoog aan een tafel met een
glaasje wijn en willen ze om 5 uur gaan
sluiten, omdat ze aan het indrinken zijn.
Alleen al aan de manier waarop ze naar je
kijken kun je zien dat ze je daar niet welkom
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heten en dat heb je vooral in kleine steden als
Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Ridderkerk,
maar in steden als Rotterdam, Amsterdam,
Utrecht, Den Haag enzo niet.

Laatst, bijvoorbeeld, was ik met mijn vrouw
en kinderen gaan winkelen in Waalwijk. Ik
ging naar een kledingwinkel waar ze van die
leuke merken hebben, zoals: Stone Island,
Dsquared, Woolrich. Zulke merken. Ik kwam
daar binnen en de mensen van de winkel
keken al heel moeilijk naar ons. Geen één van
hun kwam naar me toe met de vraag: “Kan ik
u ergens mee helpen?” Ik moest zelf “Hoi”
zeggen en dan kreeg ik misschien nog van één
van hun heel moeilijk “Hoi” terug.

Drie keer is er bij mij ingebroken. Één keer
was het door Marokkanen, heel lang geleden,
maar ze hadden spijt, hebben netjes hun
excuses aangeboden en de schade vergoed
voor me. De twee andere keren was door
Afrikanen. Moet ik nu alle Afrikanen gaan
haten? Dat kan toch niet? Ik ga die strijd niet
aan met racisten, daar heb ik de energie niet
meer voor.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Als ze hier vandaag tegen me zouden zeggen
van herkomst? Waarom wel/niet?

dat ik terug moest, dan zou ik meteen gaan.
Gelijk. Dan pak ik mijn koffers en ben ik weg.

Ik zou vrijwillig ook gaan, maar je hebt dan
Waarom zou u niet vrijwillig gaan?

dingen niet mee, zoals je vrouw en kidneren.
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Uiteindelijk komen ze wel mee, maar het zal
niet makkelijk gaan. In je eentje maak je
makkelijker beslisingen dan in een heel gezin.
Als het aan mij ligt ga ik meteen weg, maar
als het aan mijn vrouw ligt ook. Als zij weg
wil, gaan we weg.

Daar in Turkije is het ook makkelijk. Ik kom
daar aan, mijn ouders hebben daar een groot
huis waar we allemaal kunnen slapen. We
wonen in Istanbul, dus er is genoeg werk. Dan
zou ik eerst naar iemand toe gaan die een huis
bezit en aan diegene vragen of ik het huis kan
huren en wanneer. Dan wordt het tijd om werk
te zoeken of een winkeltje te openen, een
telefoonwinkel, bijvoorbeeld. Laat ik het zo
zeggen: Als ik zou verhuizen naar Turkije,
dan zou ik binnen een maand al helemaal klaar
zijn met alles.

Tuurlijk mis ik Turkije. Het is mijn vaderland.
Maar de vraag was of u Turkije mist of Het is waar ik vandaan kom. Ik zou graag
heimwee hebt.

terug keren, maar omdat ik hier alles heb en
mijn kinderen hier zijn opgegroeid is die
drempel voor mij te hoog om zomaar te
verhuizen.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Dat wel. Ik vind dat het hier in Nederland wel
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? heel
Waarom wel/niet?

goed

is

geregeld.

Alleen

het

belastingsysteem haat ik. Als je eens wist wat
voor belastingaanslagen ik de afgelopen twee
jaar heb gekregen, dan zou je me wel
begrijpen. Maar nee, het systeem zit goed in
elkaar, ook vergeleken met Turkije. Het zijn
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de mensen hier die verrot zijn, maar het
systeem niet.

Kunt u voorbeelden noemen van delen van het Bijvoorbeeld het schoolsysteem. Dat is
systemen die u wel goed vindt?

gewoon

gratis.

Alleen

bij

het

kinderdagverblijf betaal je maandelijk iets,
maar vanaf groep 1 betaal je bijna niks meer.
Alleen soms die schoolreisjes enzo, maar dat
is niks. Ook de manier waarop uitkeringen
enzo zijn geregeld is heel goed. Als je vrouw
een kind krijgt, krijgt ze betaald verlof. Zelfs
jij als vader krijgt verlof om bij je vrouw en
kind te zijn. Dat is toch prachtig? Kijk, zulke
dingen zijn heel goed geregeld. Daarin is
Nederland

heel

beschaafd

en

goed

ontwikkeld, het is alleen jammer van de
inwoners.
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Goed hoor. Ik woon hier al lang genoeg om de
taal beheerst?

taal goed te spreken. Ook praat ik veel met
Nederlandse klanten, dus dat zit wel goed.

APPENDIX 2.10: RESPONDENT 10
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Burak. Ik ben 54 jaar oud en ik
ben van Turkse afkomst. Ik ben de eigenaar
van een autogarage, die ik run met een Turkse
compagnon. Ik woon nu bijna 30 jaar in
Nederland.

2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Op een normale werkdag ongeveer 5 uurtjes
mensen van uw formele netwerk?

per dag. Mijn compagnon en ik zijn de eerste
aanspreekpunt van klanten, dus met hun
praten we vaak. Ook met leveranciers ben ik
veel in contact, als ik onderdelen moet
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bestellen. Dan heb je nog mijn werknemers
met wie ik ook vaak overleg. Normaal
gesproken doen zij de fysieke arbeid, maar als
ze iets niet weten dan kijk ik zelf even mee of
ik kan helpen.
3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Dat is heel gemixt. We hebben een paar
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

Marokkaanse jongens die hier fulltime stage
lopen.

Verder

hebben

we

één

vaste

werknemer, die Pools is. Onze klanten zijn
verschillend:

Van

Nederlands

tot

Marokkaans, Turks, Surinaams. Noem het
maar op.
Nederlands,

De leveranciers
zoals

zijn

sloperijen

vooral
en

de

groothandel in auto onderdelen.

Heb je buiten jouw werk om nog contact met Alleen met mijn compagnon. Dat is een hele
uw collega’s of met mensen van uw werk?

goede vriend van me. Met hem ga ik weleens
in de avonden en weekenden weg.

4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Redelijk vaak. Na het werken ben ik een paar
mensen van uw informele netwerk?

uur thuis, bij mijn gezin. Daarna ga ik de deur
en ga ik met vrienden naar een café. Op
zaterdagen zijn we ook geopend, dan is het
hetzelfde als doordeweeks. Op zondagen ben
ik altijd weg met het gezin.

Zou u het in uren uit kunnen drukken?

Ik denk zo’n 20 uur per week.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Van mijn eigen komaf, allemaal Turken.
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?
6. Hebt u meer contact mensen van uw Ik heb meer contact met mensen van mijn
formele netwerk, uw informele netwerk of is werk, omdat we zes dagen per week geopend
dit in evenwicht?

zijn en we vaak overuren maken. Dus ik zie
mijn informele contacten niet zo veel.
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7. Met welke mensen van uw formele netwerk Mijn werknemers, daarna komen mijn klanten
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen en daarna de leveranciers. Mijn werknemers
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf zijn Marokkaans en Pools, klanten zijn gemixt
of een ander komaf?

en leveranciers zijn vooral Nederlands.

8. Met welke mensen van uw informele Mijn familie en daarna komen mijn vrienden.
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze Maar het verschil tussen hun is niet zo groot.
mensen meer van Nederlands komaf, uw Ze zijn allemaal Turks.
eigen komaf of een ander komaf?
9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network
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11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Met Turken, natuurlijk. Nederlanders hebben
uw eigen

afkomst of met autochtone een hele andere denkwijze dan Turken, of

Nederlanders? Waarom?

allochtonen in het algemeen. Ik ben voor een
groot deel opgegroeid in Turkije en ben pas op
late leeftijd naar Nederland gekomen. Ik ben
dus opgegroeid met de Turkse taal, normen en
waarden. Dan is het makkelijker om jezelf
daarmee te identificeren.

Voelt u zich geaccepteerd door de autochtone Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant
Nederlanders en door de maatschappij in het weer niet. Aan de ene kant voel ik me
algemeen? Waarom wel/niet?

geaccepteerd door de Nederlandse mensen die
mij kennen. Mijn buren en klanten zijn altijd
heel goed tegen mij en mijn familie geweest,
dus door hun voel ik me zeker geaccepteerd.
Maar in Nederland hoor je steeds meer over
Turken.

Een

paar

maanden

geleden,

bijvoorbeeld, met die hele heisa om Erdogan.
Toen hoorde je ineens heel veel Nederlanders
slecht praten over Turken. Ik zag ook een paar
Nederlanders die voor de eerste keer naar
onze garage kwamen, die opeens heel vreemd
naar ons keken. Dat was wel apart. Als zulke
dingen gebeuren, dan voel je je minder
geaccepteerd. Dat is wel jammer.
13. Heeft u waardering voor de autochtone Voor de meesten wel. Het gaat er om of ze mij
Nederlanders, het land en de maatschappij? ook waarderen. Als ze me respecteren en me
Waarom wel/niet?

mijn ding laten doen, dan heb ik ook respect
voor hun. Als ze gewoon vriendelijk zijn, dan
ben ik vriendelijk terug. Zo gaat dat. Ik
waardeer ze wel, de mensen die ik ken. Die
zijn allemaal lief en aardig en accepteren mij
als Turk.
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14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Nu wel. Toen ik net naar Nederland kwam
wel/niet?

was dat moeilijk, want alles was anders dan
Turkije. Maar nu ik er al zo lang woon is dat
veranderd.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Dat heb ik zeker. Turkije blijft mijn land. Ik
van herkomst? Waarom wel/niet?

ben daar geboren, opgegroeid en het grootste
deel van mijn familie woont daar. Ook mijn
ouders wonen daar. Ik wil heel graag ooit
terug. Misschien als mijn kinderen oud
genoeg zijn en ze uit huis gaan.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ik denk het wel. Ik heb er niet veel ervaring
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? mee. Ik heb wel het gevoel dat alles goed is
Waarom wel/niet?

geregeld in Nederland. Je weet wel: Geen
corruptie, enzovoorts. Ik heb er in ieder geval
geen slecht beeld bij.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Best goed. Ik praat wel met een accent, maar
taal beheerst?

ik kan me goed verstaanbaar maken. Mijn
Turks is wel beter dan mijn Nederlands.

APPENDIX 2.11: RESPONDENT 11
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Ik ben Gökhan Büyüksari, 23 jaar, geboren en
getogen in Arnhem. Ik ben van Turkse
afkomst, tweede generatie allochtoon, ik werk
tegenwoordig bij VGZ als management
trainee, nadat ik mijn masterdiploma Finance
& Investments heb gehaald aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam.

2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met 36 uur per week. Ons kantoor is heel open,
mensen van uw formele netwerk?

iedereen zit in elkaars zichtveld en we
communiceren zo heel makkelijk. Dat gaat
dagelijks zo.
112

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Het grootste deel van deze mensen is
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

Nederlands, met een paar mensen van een
andere afkomst. Ik denk dat ik de enige Turk
ben bij mij op kantoor.

Heeft u buiten uw werk om nog contact met Nee, niet echt. Alleen met de lunch, als je dat
jouw collega’s of met mensen van uw werk?

als vrije tijd mag rekenen, ga ik weleens met
collega’s wat eten. Iedere woensdag eigenlijk.
Maar ik hou graag mijn werk en alles wat
daarbij hoort op het werk, daarna wil ik tijd
besteden aan mezelf, mijn vrienden, mijn
broers en moeder en mijn vriendin.

4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Een exacte aantal is moeilijk te geven, maar ik
mensen van uw informele netwerk?

denk ook wel 36 uur per week. Ik werk
gemiddeld 36 uur per week, waarbij ik dan
één doordeweekse dag vrij ben. Mijn
werkdagen en vrije dagen zijn dus ongeveer in
evenwicht. In mijn vrije dagen besteed ik veel
tijd aan de mensen van mijn directe informele
netwerk.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Dit is heel gemixt. Ik heb 2 broers waar ik veel
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

mee

optrek,

verder

bestaat

mijn

vriendengroep uit Surinamers, Vietnamezen,
Marokkanen, Bosniërs, Albanezen en Indiërs.
Mijn vriendin is dan weer Nederlands. Zo heb
ik echt met veel afkomsten te maken. Om een
beter antwoord op je vraag te geven: Deze
mensen zijn vooral van allochtone afkomst en
in mindere mate van Nederlandse afkomst.
6. Hebt u meer contact mensen van uw Dat is, denk ik, in evenwicht. Nu je het zegt:
formele netwerk, uw informele netwerk of is Tijdens mijn werk zit ik ook regelmatig op
dit in evenwicht?

mijn telefoon en beantwoord ik Whatsappjes
van mensen uit mijn informele netwerk.
Terwijl ik in mijn vrije tijd amper contact heb
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met collega’s. Als je het zo bekijkt heb ik
meer contacten met mensen buiten mijn werk
om. Als je face-to-face contact bedoelt, dan is
het in evenwicht.
7. Met welke mensen van uw formele netwerk Ik sta vooral in contact met het hoger
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen management, mede trainees en internal
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf auditors. Deze mensen zijn vooral, of
of een ander komaf?

eigenlijk uitsluitend, van Nederlandse komaf.

8. Met welke mensen van uw informele Mijn familie en vriendin. Ik ben regelmatig
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze met mijn vrienden, dan zijn we met een
mensen meer van Nederlands komaf, uw groepje, maar daar horen mijn broers ook bij.
Ook gaan we vaak een paar dagen weg met het

eigen komaf of een ander komaf?

gezinnetje. Mijn vriendin neemt ook heel veel
tijd in beslag. Binnenkort, bijvoorbeeld, gaan
we samen een weekje naar Alicante. Dan ben
ik gewoon 7 dagen lang alleen maar met haar.
Dus: Mijn familie en vriendin. Deze zijn van
Turkse en Nederlandse komaf.

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een
minderheid

grote Een

minderheid

kleine Een

meerderheid

grote Allemaal

meerderheid

Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
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Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Ik identificeer mezelf meer met mensen van
uw eigen

afkomst of met autochtone mijn eigen komaf, simpelweg omdat het

Nederlanders? Waarom?

cultureel dichter bij me ligt. Ik denk dat, van
alle allochtoonse groepen, dit bij Turken het
grootst

is,

nationalistisch

omdat
zijn

Turken
en

heel
een

erg
grote

vaderlandsliefde hebben. Ik denk niet dat je
ooit een Turk gaat tegenkomen die niks met
Turkije dan, behalve die Ebru Umar dan.
12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ja en nee. Ja, op dit moment voel ik me
autochtone

Nederlanders

en

door

de geaccepteerd en is er weinig aan de hand. Nee,

maatschappij in het algemeen? Waarom omdat ik vind dat de acceptatie van
wel/niet?

allochtonen in Nederland beter kan. Als je
bijvoorbeeld kijkt naar de arbeidsmarkt,
maken allochtonen over het algemeen minder
kans op een goede baan dan autochtone
Nederlanders. Wij moeten onszelf meer
bewijzen. Ik heb het gevoel dat als een
recruiter twee CV’s binnen krijgt die
identitiek zijn, alleen de ene is van een
allochtoon en de andere van een autochtone
Nederlander, dat men dan toch kiest voor de
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Nederlander. Dat zijn dingen die beter kunnen
hier in Nederland, maar verder voel ik me wel
redelijk geaccepteerd hier.
13. Heeft u waardering voor de autochtone Absoluut. Autochtone Nederlanders zijn in
Nederlanders, het land en de maatschappij? mijn ogen echte doorzetters, vooral op
Waarom wel/niet?

zakelijk gebied, en ze specialiseren zich in
heel veel dingen. Vooral hun welwillendheid
en bereidheid om hun kennis te vergroten is
heel mooi om te zien. Daarom waardeer ik ze.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ja, dat is logisch. Ik ben hier geboren en
wel/niet?

getogen. Mijn vrienden en familie wonen hier.
Het zou raar zijn als ik me hier niet thuis zou
voelen.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Ja, dat wel. Ik mis Turkije wel. Dat komt
van herkomst? Waarom wel/niet?

vooral omdat het grootste deel van mijn
familie

daar

nog

woont,

zoals

mijn

grootouders. Hier in Nederland heb ik alleen
mijn ouders en mijn broers. Voor de rest
woont iedereen in Turkije en een paar
familieleden die dan in Duitsland wonen,
maar die we ook alleen maar in Turkije zien.
Om die reden zou ik graag ooit terug willen
keren naar Turkije, maar op dit moment is het
voor mij alleen een vakantieland.
16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ja, absoluut. Als er iets is wat Nederland zo
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? mooi maakt, dan is het wel het hele systeem.
Waarom wel/niet?

Alles hier is rechtvaardig en eerlijk. Het
schoolsysteem is eerlijk, want iedereen krijgt
een kans op een goede educatie. Als je geen
geld hebt, krijg je meer studiefinanciering,
waardoor je alsnog kan studeren. Alles wordt
vergoed. Je kan gratis reizen, noem het maar
op. Het rechtssysteem is eerlijk en goed
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gebalanceerd. Als je kijkt wat er voor gekke
straffen in Amerika worden gegeven, dan
mogen we in onze handen klappen dat we hier
wonen. Daar is het: Als je 3 keer dezelfde
misdaad pleegt, krijg je levenslang. Stel je
voor dat je 3 keer voor kleine misdaden wordt
opgepakt, zoals diefstal en inbraak, en dat je
dan de rest van je leven de bak in moet. Dat is
toch krankzinnig? Hier in Nederland is dat
veel

beter

geregeld,

met

taakstrakken,

werkstraffen, etc. Ook het belastingsysteem
zit goed in elkaar. De sterkste schouders
dragen de zwaarste lasten, dat is wel zo
rechtvaardig.
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Met uitzonderingen van spreekwoorden en
taal beheerst?

gezegdes denk ik dat ik het perfect beheers.

APPENDIX 2.12: RESPONDENT 12
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Mustafa Remet en ik ben 28 jaar
jong. Ik ben geboren en getogen in ’sHertogenbosch. Mijn Ouders zijn van Turkse
afkomst, hierdoor heb ik de Turkse & de
Nederlandse nationaliteit. Ik ben bijna 6 jaar
getrouwd en heb een zoon van 2 jaar. Ik ben
proces expert bij de Businessbalie

van

PostNL.
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Om die vraag te beantwoorden kan ik beter
mensen van uw formele netwerk?

eerst uitleggen hoe mijn werk er uit ziet. Als
procesexpert ben je degene die een bepaald
proces overziet binnen PostNL en leiding
geeft aan de mensen binnen dat proces. Dat
betekent dat ik continu met de mensen onder
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me, dus van het proces, in contact sta. Binnen
PostNL werk je uitsluitend in groepsverband,
tenzij je een hogere pief bent, dus je werkt
nooit alleen. Ik ben dus tijdens mijn werk
continu in contact met mensen van mijn werk,
of het nou mijn mensen zijn of mede
procesexperts van andere afleidingen. Bij de
post werk ik iedere avond, van ongeveer 6 tot
10 uur ’s avonds. In die tijd ben ik dus in
contact met anderen.

Heeft u buiten uw werk om nog contact met Ja, dat wel. Ongeveer een half uurtje per dag.
uw collega’s of met mensen van uw werk?

Na het werk blijf ik nog wel eens op het
sorteercentrum hangen om met collega’s te
ouwehoeren.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ongeveer de helft is Nederlands. De andere
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

helft is verdeeld over andere afkomsten.

4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Buiten mijn gezin om ben ik gemiddeld 10 uur
mensen van uw informele netwerk?

per week in contact met familie, vrienden en
kennissen. Overdag en na mijn werk probeer
ik vooral tijd door te brengen met mijn vrouw
en zoontje. Daarna komen mijn ouders. In het
weekend ga ik 1 of 2 keer iets met vrienden
doen, naar een café ofzo.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ze zijn uitsluitend Turks. Mijn vrouw is
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

Turks, mijn ouders zijn allebei Turks en mijn
vrienden zijn allemaal Turks.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Ik heb meer contact met mensen van mijn
formele netwerk, uw informele netwerk of is werk. In de ochtend werk ik ook nog ergens
dit in evenwicht?

anders dan de post, dus ik werk wel gewoon
fulltime, maar niet aan één stuk door op een
werkdag. De meeste tijd ben ik wel aan het
werk en heb ik contact met mensen van mijn
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werk. Na het werk en in het weekend heb ik
contact met mensen van mijn informele
netwerk, maar zoals ik al zei is dat maar 10
uur per week.
7. Met welke mensen van uw formele netwerk De mensen over wie ik de leiding heb. Met
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen hun run ik het proces. Deze zijn voor de helft
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf Nederlands en voor de helft van allerlei
of een ander komaf?

allochtone afkomsten.

8. Met welke mensen van uw informele Mijn vrouw en kind op de eerste plaats, daarna
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze mijn familie en daarna mijn vrienden. Ze zijn
mensen meer van Nederlands komaf, uw uitsluitend Turks.
eigen komaf of een ander komaf?
9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een
minderheid

grote Een

minderheid

kleine Een

meerderheid

grote Allem

meerderheid

aal

Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15
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X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Met Turken, absoluut. We delen dezelfde
uw eigen

afkomst of met autochtone cultuur, de taal (Turken spreken onderling

Nederlanders? Waarom?

uitsluitend Turks), dezelfde normen en
waarden, etc. Het Turkse volk is net één grote
familie, dan identificeer je jezelf sneller met
hun dan met autochtone Nederlanders.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ja, ik heb geen problemen met autochtone
autochtone

Nederlanders

en

door

de Nederlanders. Ik krijg met ze te maken op het

maatschappij in het algemeen? Waarom werk. Zij accepteren mij en ik accepteer hun
wel/niet?

gewoon. Door de maatschappij voel ik me
minder geaccepteerd, als je kijkt naar hoeveel
haat er wordt gezaaid op tv en social media
richting moslims.

13. Heeft u waardering voor de autochtone Ja zeker. Ik heb super collega’s waarbij het
Nederlanders, het land en de maatschappij? niet uitmaakt welke afkomst je ook hebt. En
Waarom wel/niet?

over het algemeen heb ik nooit echt
problemen gehad. Bij de geboorte van mijn
zoontje hebben ze allemaal geld ingelegd en
samen een zelfbestuurbare auto gekocht, waar
hij in kan rijden als ie een paar jaar oud is. Dat
laat wel zien dat we een hele goede en dichte
vriendschap hebben.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Absoluut. Ik ben hier geboren en getogen,
wel/niet?

maar ik hou mijn Turkse identiteit. Ik voel me
een Nederlander en Turk tegelijk.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Ik mis mijn vaderland, omdat ik daar veel
van herkomst? Waarom wel/niet?

familie heb wonen, maar omdat ik hier ben
geboren denk ik dat ik buiten Nederland
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nergens anders kan wonen. Ik ga sowieso elk
jaar op vakantie naar mijn vaderland.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, In bepaalde delen van het systeem wel, in
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? andere weer niet. In het belastingsysteem heb
Waarom wel/niet?

ik geen vertrouwen. In de politiek ook niet. Ze
roepen van alles, maar er gebeurt niets.
Althans, de burgers zien er weinig van. Wij
betalen ons rot voor dingen die vroeger veel
beter waren geregeld. Aan de andere kant heb
ik wel vertrouwen in het schoolsysteem,
bijvoorbeeld. Dat is gewoon heel goed
geregeld. School is bijna gratis, al vanaf de
basisschool wordt bijna alles vergoed. Ik weet
nog toen ik op de middelbare school zat, toen
hoefde ik nooit voor boeken te betalen. Dus
dat is allemaal goed geregeld. Andere dingen
kunnen weer beter.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Ik denk wel zeer goed. Misschien maak ik nog
taal beheerst?

weleens fouten met grammatica en spelling,
maar ik spreek de taal gewoon vloeiend.

APPENDIX 2.13 RESPONDENT 13
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Oussama Majiti. Ik ben 23 jaar
oud en van Marokkaanse afkomst. Ik ben
geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch en ik
ben dus een tweede generatie allochtoon.
Nadat ik vorig jaar mijn MBO 4 diploma in
ICT heb behaald, ben ik aan de slag gegaan als
ICT-er bij een MKB in ’s-Hertogenbosch,
waar ik tijdens mijn opleiding stage had
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gelopen. Zij hadden mij toen meteen een baan
aangeboden voor wanneer ik zou afstuderen.
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik denk ongeveer 4 uur per dag. Mijn werk is
mensen van uw formele netwerk?

het oplossen van computer-, software- of
netwerkproblemen van zakelijke klanten op te
lossen. We krijgen dan een melding van het
probleem is en iemand wordt aangewezen om
het probleem op te lossen. Dit kan op kantoor
gebeuren of op locatie, waar ik dus naar de
klant toe rijd als ik bijvoorbeeld mijn laptop
aan een server of zo moet koppelen. Het
grootste gedeelte van de problemen kunnen
we vanuit kantoor oplossen, maar 1 of 2 keer
per week reis ik af naar een klant.

Het grootste gedeelte van mijn werkdag zit ik
dus achter mijn laptop en ben ik bezig met het
zoeken naar een oplossing. De rest van de dag
praat ik met mijn collega’s, de baas of de klant
en dat is ongeveer 4 uur per dag.

Heeft u buiten uw werk om nog contact met Niet echt, af en toe hebben we een borrel of zo
jouw collega’s of met mensen van uw werk?

en dan zie ik mijn collega’s buiten werktijden
om. Maar voor de rest heb ik geen contact met
ze buiten mijn werk om.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Deze mensen zijn allemaal Nederlanders, er
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

zitten

héél

weinig

allochtonen

tussen.

Helemaal bij mijn collega’s, daar ben ik zowat
de enige buitenlander.
4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik denk dat ik, na een werk, 2 tot 3 uur met
mensen van uw informele netwerk?

mijn vrienden ben. In het weekend is dit meer,
dan ben ik bijna continu met mijn vrienden of
ga ik op bezoek bij mijn familie in België. ’s
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Weekends ben ik amper thuis. Ongeveer 30
uur per week ben ik in contact met mensen
buiten mijn werk om.
5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ze zijn bijna allemaal Marokkaans. Mijn vaste
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

vriendengroep bestaat uit 3 Marokkanen,
waaronder 2 neven en 1 Molukker. Met hun
ben ik 9 van de 10 keer in mijn vrije tijd.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Dat is ongeveer in evenwicht. Doordeweeks
formele netwerk, uw informele netwerk of is ben ik vooral aan het werk en heb ik amper
dit in evenwicht?

contact met mijn vrienden en zo, maar dat haal
ik in het weekend wel in.

7. Met welke mensen van uw formele netwerk Met mijn collega’s. Als ik op kantoor ben
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen zitten we allemaal bij elkaar en zijn we
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf continu aan het kletsen. Ook als ik op locatie
of een ander komaf?

ben heb ik contact met ze, als ik een vraag heb
of iets moet doorgeven. Dus met hen sta ik het
meest in contact. Ze zijn allemaal Nederlands.

8. Met welke mensen van uw informele Met mijn vrienden, die vooral Marokkaans
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze zijn.
mensen meer van Nederlands komaf, uw
eigen komaf of een ander komaf?

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een
minderheid

grote Een

minderheid

kleine Een

meerderheid

grote Allem

meerderheid

aal

Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X
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achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Met mensen van mijn eigen komaf. Nou, ik
uw eigen

afkomst of met autochtone ben opgegroeid met vooral Marokkanen en

Nederlanders? Waarom?

andere allochtonen om me heen. Ik ging naar
een “zwarte” school, dus je komt weinig
Nederlanders daar tegen. Verder groeide ik op
in een wijk waar veel Marokkanen wonen.
Zelfs in mijn oude voetbalteam waren alleen
maar Marokkanen. Op de middelbare school
en het MBO precies hetzelfde verhaal. Als je
altijd met Marokkanen bent, ga je ook meer
met hun identificeren en dingen met hun
gemeen krijgen.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ik voel me opzich wel geaccepteerd in het
autochtone

Nederlanders

en

door

de algemeen ja. Het is niet zo dat ik dagelijks met

maatschappij in het algemeen? Waarom discriminatie te maken krijg of dat ik word
wel/niet?

geconfronteerd met het feit dat ik van
buitenlandse

komaf.

Op

mijn

werk

bijvoorbeeld werd ik meteen geaccepteerd
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door mijn collega’s, omdat ze daar niet kijken
naar mijn afkomst maar naar wat ik kan.
13. Heeft u waardering voor de autochtone Opzich heb ik wel waardering voor ze ja. Nou
Nederlanders, het land en de maatschappij? ja, of je het waardering kan noemen.. Ik
Waarom wel/niet?

respecteer ze en kan goed met ze omgaan, zij
accepteren mij en ik accepteer hun, maar
iemand waarderen is weer een stapje verder.
Het is bijna hetzelfde als iemand dankbaar
zijn voor iets en ik zou niet zo 1, 2, 3 weten
waar ik ze dankbaar voor moet zijn.

Nou, bijvoorbeeld dat je hier hebt kunnen Maar daar hoef ik hun toch niet dankbaar voor
opgroeien en naar school hebt kunnen gaan te zijn? Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik
etc. Althans, dat lijkt me bijna de publieke heb ook gewoon een Nederlands paspoort
opinie

hoor, dus ik heb net zoveel rechten als
autochtone Nederlanders.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Natuurlijk. Ik ben hier geboren en getogen he.
wel/niet?

Dan is het logisch.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Nee, ik mis mijn vaderland niet, omdat ik daar
van herkomst? Waarom wel/niet?

nooit heb gewoond. Ik ga er alleen naartoe op
vakantie en weet eigenlijk niet anders.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ik heb zelf nooit echt problemen gehad met de
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? Nederlandse instituties. Ik ben nooit in
Waarom wel/niet?

aanraking geweest met politie enzo en over
het schoolsysteem valt weinig te klagen –
iedereen krijgt een kans op een studie – dus ik
denk wel dat het systeem te vertrouwen is.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Vloeiend, het is gewoon mijn moedertaal.
taal beheerst?

APPENDIX 2.14: RESPONDENT 14
Questions

Anwers
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1. Introductie

Mijn naam is Rafik Majiti. Ik ben inmiddels
35 jaar, in november 36. Getrouwd, 2
kinderen. Geboren en getogen in Den Bosch.
Ouders van Marokkaanse afkomst, ik kom uit
een gastarbeidersgezin. Gezin van 6 kinderen
waarvan ik de middelste ben. Na het
doorlopen

van

de

basisschool

en

de

middelbare school, het Atheneum, ben ik gaan
studeren aan de universiteit van Tilburg. 12
Jaar geleden ben ik bij ING begonnen in
allerlei verschillende functies. Nu ben ik
innovatiemanager binnen ING voor de
internationale tak die zich bezig houdt met
grote zakelijke klanten.

Je zei dat je bent geboren en getogen in Den Dat klopt.
Bosch, toch? Dat maakt jou dus een tweede
generatie allochtoon.
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik denk dat je op basis van een werkdag van 8
mensen van uw formele netwerk?

uur gemiddeld 3 contacten hebt per uur. Dus
ik denk dat je in totaal zo’n 25 interacties hebt
per dag. Dat bestaat soms uit een meeting of
koffiedrinken of bijpraten. Soms is het een
telefoontje, soms is het ook e-mail. Ook
Whatsapp wordt steeds meer gebruikt. Dus ik
denk wel dat je op zo’n 25 keer per dag
uitkomt dat je interacties hebt met mensen in
verband met je werk.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ik werk binnen een internationale omgeving.
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

We zitten dan wel in Amsterdan maar het is
het internationaal hoofdkantoor van ING.
Sowieso zijn het geen allochtonen zoals we de
definitie van allochtonen gebruiken. Het zijn
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geen eerste of tweede generatie allochtonen
uit een arbeidersgezin die hier komen. Die heb
je hier niet lopen. Er is één collega die hier in
het kantoor naast me zit. Van alle contacten
die ik heb op een dag zijn het er 3 die ik heb
met een Turkse jongen. Alle andere contacten
zijn dan met Nederlanders die hier zijn
geboren en getogen en werken voor ING, of
het zijn “expats” of hoogopgeleiden die vanuit
het buitenland hier zijn komen werken. Als je
het hebt over allochtonen zoals allochtonen
worden gedefinieerd hier in Nederland, dan
zijn expats wel allochtonen, maar dat is denk
ik niet wat jij bedoelt. Het aantal allochtonen
waarmee ik contact mee heb via mijn werk is
minimaal. Dus ik denk van de 25 keer per dag
dat er 2 of 3 met een allochtoon zijn.
Heb je buiten jouw werk om nog contact met Heel beperkt. Of het is werkgerelateerd, dat ik
jouw collega’s of met mensen van ING ?

buiten mijn werktijden om nog contact heb
met ze. Dat ze bijvoorbeeld een telefoontje
plegen in de avond of een Whatsappje ofzo.
Maar als je het hebt over mijn vriendenkring,
dan heel beperkt. Één keer in de zoveel tijd is
er een borrel, maar als het echt georganiseerd
wordt, of je gaat een keer wat eten met een
collega. Maar, heel beperkt.

En van jouw informele netwerk?

Mijn informele netwerk bestaat bijna volledig
uit Marokkanen. Ik heb aangetrouwd familie
wat dan Nederlands is, maar dat is echt
beperkt. De rest van mijn familie is
Marokkaans, mijn vrienden zijn Marokkaans
en de mensen van mijn vrijwilligerswerk zijn
ook Marokkkaans. Dus alle contacten die ik
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heb in mijn privé leven zijn altijd 100%
allochtoons of Marokkaans.
Met welke groep in jouw informele netwerk Er zijn heel veel verplichtingen die je hebt
ben jij het meest in contact?

jegens jouw gezin. Als je kijkt naar een week,
dan ben ik de meeste avonden in de week met
mijn gezin, op een paar keer sporten na. Maar
ik probeer wel 1 à 2 avonden doordeweeks en
1 avond in het weekend iets te doen met mijn
vrienden of iets voor mezelf te doen.

Ben je meer met mensen van jouw formele of Het formele. Als je kijkt naar de intensiteit
informele netwerk in contact?

van het contact en het aantal gesprekken en de
woorden die je deelt, het aantal mails, het
aantal Whatsappjes, etc. Al is het wel zo dat
door de komst van Whatsapp dat je de hele
dag door contact hebt met mensen en privé en
zakelijke

contacten

door

elkaar

lopen.

Bijvoorbeeld: Je bent aan het werk en je
antwoordt in een vriendengroep op iets. Maar
ik denk dat de contactintensiteit wel groter is
in het formele netwerk.
Met welke mensen in jouw formele netwerk De persoon met wie ik nu bezig ben met dit
ben je het meest in contact?

project en met wie ik het bedrijf aan het
opzetten ben, daar ben ik nu het meest in
contact mee. Normaal gesproken ben je het
meest in contact met de collega’s met wie je
direct samenwerkt in een project. Met elkaar
heb je een gezamenlijke doelstelling en om
die doelstelling te behalen, heb je vaak
anderen nodig. Met elkaar verdeel je taken en
opdrachten en met elkaar ga je op zoek naar
de mensen die je nodig hebt om de
doelstelling

te

behalen.

Dat

kunnen

bijvoorbeeld zijn: secretaressen die een
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factuur moeten betalen tot aan de mensen van
IT die iets moeten leveren of ondersteunende
diensten zoals juridische zaken, of externe
partijen waar je iets van nodig hebt of klanten
waar je dan naar toe gaat. Maar de
contactintensiteit met dezelfde persoon is
vaak het meest met de directe collega. In dit
geval, bij ING, is dit contact 100% met
Nederlanders. Hierin ben ik de enige van
Marokkaanse afkomst. In mijn vorige functie
had je ongeveer 10 andere mensen die
dezelfde functie hadden als ik, waar we dus op
1 afdeling zaten. Van die 10 mensen, waren
ongeveer 2 expats, 2 mensen allochtoons
(waaronder

ik),

en

de

rest

waren

Nederlanders. Ik denk dat niet eens 10 procent
van de medewerkers van ING allochtoons is,
ik denk ongeveer 5 procent.
8. Met welke mensen van uw informele Met mijn familie en vrienden, die allemaal
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze van Marokkaanse afkomst zijn. Ook als je
mensen meer van Nederlands komaf, uw kijkt naar je partner is diegene vaak van
eigen komaf of een ander komaf?

dezelfde generatie. Als ik om me heen kijk zie
ik vaak dat mensen met anderen van dezelfde
generatie trouwen. Dus een eerste generatie
allochtoon trouwt met een eerste generatie
allochtoon en een tweede generatie allochtoon
trouwt met een tweede generatie allochtoon.
En in mijn vriendenkring zijn dat ook altijd
Marokkaanse jongens die qua leeftijd in de
buurt zitten en die ongeveer dezelfde
opvoeding, afkomst en achtergrond hebben.
Dat is normaal bij vrienden: Je zoekt vaak de
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mensen op waar je dingen gemeen mee hebt
en dat zijn vaak Marokkanen.
Tabel 1 (zie reactie)

Ik denk niet dat je in dit tabel rekening hebt
gehouden met de expats, dus de buitenlanders
die tijdelijk in Nederland verblijven en bij
ING werken. Als je onderzoek wil doen naar
de sociale integratie van allochtonen, dan
denk ik dat het slimmer is om de expats toe te
voegen

aan

de

groep

“autochtone

Nederlanders” dan aan de groep “andere
ethnische achtergrond”. Het zijn bijvoorbeeld
Duitsers, die opgeleid zijn in Duitsland en hier
komen werken. In het feite zijn het autochtone
Duitsers, en geen allochtonen. Volgens het
CBS zouden ze allochtonen zijn, omdat
minstens één van hun ouders is geboren in het
buitenland, maar ik denk dat dat in het kader
van jouw onderzoek toch wel anders is. Het
zijn eigenlijk geen allochtonen omdat ze hier
tijdelijk komen werken en daarna weer weg
zijn. Dus we kunnen de expats beter bij de
groep

“autochtone

Nederlanders”of

“autochtonen” voegen.

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X
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achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15
X

Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Als het gaat om normen en waarden, dan 1000
uw eigen

afkomst of met autochtone procent met mensen van mijn eigen komaf.

Nederlanders? Waarom?

Als het gaat om vriendschap, het invullen van
je vrije tijd en de manier waarop je je vrije tijd
doorbrengt, dan ook 100 procent met
Marokkanen.

Maar

als

het

gaat

om

bijvoorbeeld zaken rondom je carrière,
ambities, toekomstplannen, financiële zaken,
met dat soort dingen identificeer ik me meer
met autochtone Nederlanders. De manier
waarop zij serieus met dingen omgaan in hun
leven, dingen plannen, bezig zijn met hun
werk, bezig zijn met hun carrière, bezig zijn
met hun financële zaken. Al heel snel als het
gaat om bijvoorbeeld het kopen van een
woning of het maken van een grote financële
beslissing, dan is het al heel snel dat je dan de
manier waarop dat gebeurt, dat ik me daarin
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veel

meer

identificeer

met

autochtone

Nederlanders.

Als je die twee kanten tegen elkaar zou Nu kom je op een hele essentiële vraag, wat je
moeten

afwegen,

welke

vind

jij

belangrijker?

dan eigenlijk in het leven belangrijker vindt. Hoe
ouder ik word, hoe meer ik ga nadenken over
vriendschap, geloof, cultuur, dat soort dingen.
Dus hoe ouder je wordt, hoe meer je je gaat
identificeren met Marokkanen. Je hebt een
periode waarin je ambitie belangrijk vindt, je
bent aan het studeren, je wil een carrière
maken. In die periode ga je je toch meer
identificeren met anderen, maar ik heb wel bij
mezelf gemerkt dat hoe meer je “gesettled”
bent en hoe meer je je dingen goed heb
geregeld en voor elkaar hebt, zoals een huis,
auto, financiële zaken, etc., hoe meer je de
immateriële

dingen

zoals

vriendschap,

belangrijker gaat vinden. In iedere fase in je
leven vind je andere dingen belangrijker. Ik
denk dat het bij heel veel mensen zo is. Als je
jong bent jaag je dingen na; je doelen,
ambities, materiële dingen, je salaris, etc.
Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je je gaat
afvragen: “Wat is nou de zin van het leven?
Wat brengt het werk mij nu eigenlijk?”. En
daarmee ga je toch meer terug naar je
kernwaarden, je cultuur, je geloof, je
identiteit. En dan ga je je toch meer
identifceren met de Marokkanen.
12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ja, ik voel me geaccepteerd, maar tot een
autochtone

Nederlanders

en

door

de bepaalde hoogte. Je merkt niks in de
dagelijkse omgang dat je anders bent dan
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maatschappij in het algemeen? Waarom anderen, dus in dat opzicht voel ik me wel
wel/niet?

geaccepteerd. Maar toch heb ik nog altijd iets
in me van: Als jouw mening te veel afwijkt
van de norm, dat je dan niet 1,2, 3,
geaccepteerd wordt. Ik weet niet of dat te
maken heeft met het allochtoon zijn of met het
“anders”

zijn. Al wil ik wel zeggen dat,

binnen de professionele omgeving binnen
ING, is eigenlijk alles en iedereen wel
geaccepteerd. Er zijn niet veel allochtonen,
maar wel veel mensen met veel verschillende
achtergronden. Alle soorten mensen binnen
ING komen ergens anders vandaan en dat
wordt allemaal geaccepteerd en met respect
behandeld binnen en door ING. Dat heeft,
denk ik, te maken met de mate van
intelligentie en niveau dat de mensen binnen
zo’n bedrijf hebben. Dus in dat opzicht voel ik
me geaccepteerd. Maar, als het er echt toe
doet, dan merk je toch wel dat je als
allochtoon zijnde soms meer je best moet
doen dan een autochtone Nederlander,
bijvoorbeeld als het gaat om een promotie.
Dus

in

dacht

opzicht

word

je

wel

geaccepteerd, maar of je helemaal gelijk
wordt getrokken .. dat betwijfel ik. Ik merk
niet in mijn dagelijks werk dat het niet zo is,
maar op momenten dat het er toe doet – kijk
maar naar de Marokkaanse jongen bij KPMG
Meijburg, die er uit gepest is – kijk, ik sluit
niet uit dat er zoiets ooit binnen ING zou
kunnen gebeuren, maar dat gaat om de
belangrijke momenten. Om een lang verhaal
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kort te maken: Ja, ik voel me geaccepteerd,
maar niet gelijkwaardig behandeld op alle
vlakken. Maar dat is een gevoel, dat kan ik
niet met bewijs vaststellen.
13. Heeft u waardering voor de autochtone Ja, heel veel. Zoals ik al zei: Als je ziet hoe zij
Nederlanders, het land en de maatschappij? in het leven staan, niet per sé de invulling van
Waarom wel/niet?

hun sociaal leven, hun geloof, hun identiteit –
daarin vind ik een aantal Marokkaanse dingen
beter bij mij passen; de saamhorigheid, het
belang van familie, het doorbrengen van tijd
met je gezin, denken aan je geloof – daar heb
ik niet veel waardering voor. Maar ik heb wel
waardering voor dat ze hun dingen zelf
kunnen invullen, hoe zij het willen. Iedereen
doet lekker wat hij denkt dat ie belangrijk
vindt. Maar ik heb vooral veel waardering
voor de manier waarop zij hun samenleving
hebben ingericht. Ik heb heel veel waardering
voor hoe ze een organisatie succesvol kunnen
laten draaien. De deskundigheid die ze
hebben. Dat iedereen netjes belasting betaalt,
dat de infrastructuur goed is, dat alles werkt,
alles is geregeld. Als je in Nederland bent
geboren en opgegroeid, dan denk je dat het
heel normaal is, maar als je al in bijvoorbeeld
België komt, dan is het al anders, dan is het al
minder. Dat merk je heel erg als Marokkaan
zijnde, als je teruggaat naar Marokko, dan zie
je hoe groot de verschillen zijn. Ik kijk dan
niet naar de “leuke” dingen, maar naar de
serieuzere

dingen,

gezondheidszorg

is

zoals
geregeld,

hoe
hoe

de
de

infrastructuur is, het schoolsysteem, etc. Dan
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kan ik niet anders dan concluderen dat
Nederland die dingen heel goed heeft
geregeld,

vergeleken

met

bijvoorbeeld

Marokko en daar kan je niets anders dan
waardering voor hebben.
14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ja, ik voel me absoluut hier thuis. Ik zou niet
wel/niet?

terug willen naar Marokko. Ik heb onlangs een
appartementje gekocht in Marokko, maar dat
zie ik meer als vakantiebestemming. Maar, als
ik straks een leeftijd heb bereikt

dat ik

financieel onafhankelijk ben en naar een land
toe kan waar de kwaliteit van leven beter is
dan in Nederland, omdat je veel meer zon
hebt, etc, dan zijn er een paar landen die
daarvoor geschikt zijn, zoals Spanje en
Marokko. En dan zou ik toch voor Marokko
kiezen. Niet omdat ik me hier niet thuis voel,
maar omdat het daar beter is. Ik vergelijk het
met een Nederlandse pensionaris die in Spanje
is gaan wonen. Waarom zou ik, in plaats van
in Spanje te wonen, een paar kilometer
verderop zou kunnen wonen in een land wat
beter bij mij past, waar ik mijn oude dag zou
kunnen doorbrengen in een land waar de
cultuur, het geloof, het eten, etc beter bij mij
past? Maar dat heeft helemaal niks te maken
met dat ik me hier niet thuis voel. Ik zou hier
nooit weggaan omdat ik het hier niet naar me
zin heb. Als er een buitenlandse kans voorbij
zou komen, wat betreft werk etc, dan zou ik
het best wel overwegen om het een tijdje te
doen, maar er zijn al kansen geweest in het
verleden, maar ik zou niet heel snel Nederland
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verlaten voor een ander land dan Marokko.
Dit is mijn thuis en als je op vakantie bent
geweest en je komt terug, dan heb je het
gevoel dat je weer thuis komt.
15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Nee, totaal niet. Het is (op dit moment)
van herkomst? Waarom wel/niet?

gewoon een vakantieland, waar ik één keer
per jaar naartoe ga. Het is eigenlijk dezelfde
overweging: Je gaat op vakantie en ik hou van
zonvakanties; waar ga je dan op vakantie?
Naar een land wat je leuk vindt. En ik vind
Marokko leuk. Niet omdat ik daar zo veel per
sé als land mee heb, maar het is gewoon een
leuk en gezellig land. Je hebt er nog familie
dat er nog vandaan komt, maar ik zie het echt
als een vakantieland. Ik heb totaal geen
heimwee of zo naar Marokko. Het is meer: Ik
ben toe aan zon, zee en gezelligheid en dan
denk ik aan Marokko.

16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, 1000%, ja. Kijk, het systeem zit perfect in
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? elkaar. Als je nu bijvoorbeeld naar Amerika
Waarom wel/niet?

kijkt, dan denk je: “Shit, wat gaat daar
allemaal gebeuren?”. In Nederland heb je: Het
maakt niet uit wat er in de politiek gebeurt, of
welke racist er aan de macht komt, je hebt
altijd een ambtenarenapparaat of ministerie
met beleidsvoerders en die voeren het beleid
gewoon uit. En de regels zijn regels in dat
opzicht. Er is geen onduidelijkheid en als er
straks een politiek komt dat meer rechts is,
met bijvoorbeeld Wilders, dan gaan er
inderdaad een paar dingen veranderen , maar
het is altijd binnen de kaders van de wet . Het
systeem klopt. Je kan niet zomaar iets
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aanpassen in de wet en de ambtenaren het
morgen laten uitvoeren.

Er is altijd

continuïteit. Ik geloof gewoon heel erg in dat
systeem, dat het genoeg “checks & balances”
heeft om te voorkomen dat er hele rare dingen
gebeuren. Dat er individuen zijn binnen het
systeem die hele rare dingen doen –
vanochtend zag ik een filmpje van een jongen
in Tilburg die door dertien politieagenten is
gearresteerd om een broodje. Ja, het slaat
helemaal nergens op – maar als je kijkt naar
het systeem : Het systeem is gewoon het
systeem. Het systeem is: Je mag niet eten in
de bus. En als je niet mag eten in de bus, dan
mag de buschauffeur zeggen: “Je mag niet
eten in de bus en ik ga niet rijden voordat jij je
broodje wegstopt.”.

Dat de busschauffeur

vervolgens de politie belt, dat is nou eenmaal
zo. Die jongen doet iets wat niet mag. Dat die
buschauffeur dan de politie belt en niet tegen
de jongen zegt: “Hé, alsjeblieft, doe even je
broodje weg”, dat is een persoonlijk ding, een
persoonlijke keuze. Dat de politie vervolgens
komt opdagen met dertien man is geen
probleem van het systeem. Want het systeem
is gewoon dat er een oproep binnenkomt. Die
oproep moet opgepakt worden door een agent.
Zo zit het systeem in elkaar. Dat er soms
mensen in het systeem zitten die het systeem
een beetje proberen te saboteren, dat zijn
individuen. Maar ik denk dat er heel veel
landen zijn die een voorbeeld kunnen nemen
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aan de eerlijkheid en gelijkheid die binnen het
Nederlands systeem gelden.
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Ik denk dat ik de Nederlandse taal zeer goed
taal beheerst?

beheers, zowel schriftelijk als mondeling.
Mede

dankzij

mijn

academisch

opleidingsniveau.

APPENDIX 2.15: RESPONDENT 15
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Dat kan ik zeker doen, mijn naam is Volkan.
Ik ben 24 jaar oud en ben geboren in
Waalwijk. Mijn afkomst is Turks. Na het
behalen van mijn HBO diploma ben ik sinds
september 2016 aan het werk als Medewerker
Inside Sales waar ik verantwoordelijk ben
voor de verkoop van een security software
merk.

2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Dat kan ik niet exact aangeven. Ik werk
mensen van uw formele netwerk?

fulltime en iedere dag spreek ik wel mijn
netwerk, dus 40 uur. Ik heb een eigen
klantenportefeuille en daarnaast heb ik vaak
mailcontact met ze. Ook spreek ik mijn
collega’s in mijn team heel vaak.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Voornamelijk Nederlands, maar ik spreek
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

soms ook mensen van een ander afkomst,
bijvoorbeeld uit Polen, India, Marokko,
Ierland en België.

Heeft u buiten uw werk om nog contact met Ik houd mijn werk en privé gescheiden, dus na
uw collega’s of mensen van uw werk?

kantooruren spreek ik ze niet meer.
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4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Dat is meestal na werktijd, als ik weer thuis
mensen van uw informele netwerk?

ben na werk eigenlijk en totdat ik ga slapen.
Dus ga maar uit van ongeveer 30 uur
doordeweeks en zaterdag en zondag spreek ik
ze vaker omdat ik dan thuis ben of
bijvoorbeeld met vrienden.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Vooral Turks, mijn familie is Turks en mijn
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

vrienden zijn Turks.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Ik denk dat ik meer contact heb met mensen
formele netwerk, uw informele netwerk of is buiten mijn werk om, vooral met mijn eigen
dit in evenwicht?

familie en vrienden. Ook al zit ik bij mijn
werk in een team, ik merk dat ik mijn eigen
familie en vrienden toch vaker spreek, vooral
in het weekend en na werktijd. Zelfs tijdens
werktijden

kun

je

tegenwoordig

nog

Whatsappjes ontvangen en versturen naar je
informele netwerk, hè.

7. Met welke mensen van uw formele netwerk Mijn collega’s en klanten. Zoals ik al zei heb
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen ik een eigen klantenportefeuille. De relatie
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf met hun moet ik dus ook onderhouden, wat
of een ander komaf?

betekent dat ik regelmatig contact met ze moet
zoeken. En met je collega’s ben je dagelijks
bezig op de werkvloer. Deze twee groepen
zijn voornamelijk van Nederlandse afkomst.

8. Met welke mensen van uw informele Mijn familie en vrienden, die allemaal van
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze Turkse komaf zijn.
mensen meer van Nederlands komaf, uw
eigen komaf of een ander komaf?

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
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niemand

Een kleine Een
minderheid

grote Een

minderheid

kleine Een

meerderheid

grote Allemaal

meerderheid

Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Ik denk vooral meer met mensen van mijn
uw eigen

afkomst of met autochtone eigen afkomst. Dat heeft ook meer met mijn

Nederlanders? Waarom?

cultuur te maken. Ik merk dat ik met mensen
van mijn eigen cultuur dezelfde interesses
deel. Nederlanders zijn over het algemeen
heel erg nuchter. “Doe normaal, dan doe je al
gek genoeg”. Zo denken ze. Turken zijn wat
traditioneler en leven meer met bepaalde
regels, zoals het huwelijk enzo. Daar
identificeer ik mezelf meer mee.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Over
autochtone

Nederlanders

en

door

het

algemeen

voel

ik

me

wel

de geaccepteerd, maar heb ik wel eens momenten
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maatschappij in het algemeen? Waarom gehad waarop ik me gediscrimineerd voelde.
wel/niet?

Bijvoorbeeld op de middelbare school waar ik
door twee docenten werd gediscrimineerd.
Dan vraag ik me af: Waarom? Of ik heb
regelmatig het gevoel gehad dat ik bij
sollicitatiegesprekken werd afgewezen om
wel hele rare redenen. Dan denk ik van: Zeg
gewoon direct dat je liever een Nederlander
wil. Dit zijn een aantal voorbeelden geweest
maar al met al voel ik me over het algemeen
gewoon wel geaccepteerd.

13. Heeft u waardering voor de autochtone Uiteraard heb ik waardering, niet alleen voor
Nederlanders, het land en de maatschappij? Nederlanders maar voor ieder mens zolang we
Waarom wel/niet?

iedereen

maar

gelijk

en

met

respect

behandelen. Niet iedereen is hetzelfde en ik
heb geleerd om nooit snel te oordelen over
mensen.
14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ik voel me zeker thuis in Nederland. Ik ben
wel/niet?

hier geboren, heb hier gestudeerd en ik ben in
Nederland opgegroeid. Mijn familie en
vrienden zijn hier dus ik zie geen reden om me
hier niet thuis te voelen.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Tijdens vakanties ga ik naar mijn vaderland
van herkomst? Waarom wel/niet?

toe. Voorgoed terugkeren zie ik nu nog zeker
niet zitten. Alles van mij is hier in Nederland.
Ik weet niet hoe dat later zal zijn. Mijn vader
zei ook altijd dat hij vroeger toen hij jong was
niet wilde terugkeren naar Turkije, maar nu
denkt hij daar anders over. Ik denk dat het
komt omdat hij daar is geboren en ook zijn
familie daar is.
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16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ik houd me daar bepaald niet bezig mee,
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? omdat ik vind dat ik daar zelf toch geen
Waarom wel/niet?

verandering in kan brengen. Als ik kijk naar
de afgelopen jaren is alles duurder geworden.
Dus bepaald vertrouwen heb ik er niet echt
meer in. Tegenwoordig draait alles om geld.
En dat is jammer.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Ik merk dat ik mijn eigen vrienden vaak
taal beheerst?

verbeter met spelling en grammatica. Dat is
toch wel een teken dat ik de Nederlandse taal
wel erg goed beheers.

APPENDIX 2.16: RESPONDENT 16
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Ali Abdoelbasier, ik ben 24 jaar
oud en ik woon in ’s-Hertogenbosch. Ik ben
van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Het is
in principe gewoon Surinaams; in Suriname
heb je 3 of 4 grote groepen bevolking. Je hebt
dan de “bosnegers”, die oorspronkelijk van
Afrika komen. Je hebt Hindoestanen, die
oorspronkelijk uit India komen. Je hebt
Javanen, die oorspronkelijk van Java komen.
De Hindoestaanse Surinamers hangen het
islamitisch geloof aan, in plaats van het
Hindoeïsme.

In dit interview word je geïnterviewd als Ik run een ICT en beveiligingscamera bedrijf.
ondernemer. Wat voor onderneming heb je ?

Via mijn bedrijf verkoop ik gewoon een
product, de beveiligingscamera’s natuurlijk.
Ik ben dan voornamelijk actief op de
marketingafdeling van het bedrijf. Dus ik richt
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campagnes op zoals facebookcampagnes en
marktplaatscampagnes. Verder laat ik ook
flyers drukken en door mensen rondbrengen,
etc. Soms doe ik ook een stukje Sales en
benader ik klanten zelf, maar ik hou me vooral
bezig met Marketing. Inkoop en Verkoop laat
ik aan iemand anders over. Ik geef alleen aan
hoeveel camera’s ik nodig heb binnen een
bepaalde tijd en anderen zorgen er dan voor
dat ze op voorraad zijn.

Dat is gelijk, dat is echt gelijk. Er zijn
Met wel bedrijf ben je meer bezig?

momenten dat ik meer met het ICT bedrijf
bezig ben en momenten dat ik meer met de
beveiligingscamera’s bezig ben. Ik was
begonnen met camera’s en toen die begon te
draaien ben ik begonnen met ICT en op een
gegeven moment begonnen ze allebei te
draaien.

Met 6 medewerkers nu.
Met hoeveel medewerkers zitten jullie daar?
Ze zijn allemaal Hindoestaans, op eentje na.
Wat zijn de afkomsten van die medewerkers? Die is half Nederlands, half Pakistaans.
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Momenteel ben ik minder actief binnen mijn
mensen van uw formele netwerk?

bedrijf, omdat ik met mijn studie zit en mijn
baan hier bij Post NL. Dus ik heb me een
beetje teruggetrokken uit de onderneming en
ben me meer op school gaan focussen. Toen
ik

nog

fulltime

actief

was

in

mijn

onderneming, toen had ik fulltime contact met
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klanten, omdat ik ze of probeerde binnen te
halen of de relatie probeerde te onderhouden.

Hoeveel uur per dag was dat?

Ongeveer 2 à 3 uur per dag.

En hoeveel uur per dag was je dan aan het Omdat ik mijn werk daar altijd combineerde
werk?

met mijn ICT werkzaamheden, zat ik op 10 tot
12 uur per dag.

En als je het contact met je compagnon(s) en Dan zit je op 5 à 6 uur per dag, denk ik. Vaak
werknemers erbij optelt?

nam ik het werk ook nog mee naar huis en was
ik individueel bezig. Maar op basis van
kantooruren zeker wel 5 uur per dag.

Heb je particuliere of zakelijke klanten?

We hebben zowel particuliere als zakelijke
klanten. Het verschil daarin is dat particuliere
klanten van ons horen of ons benaderen door
middel van mond-tot-mond reclame. Bij
bedrijven is het meer door flyeren en door ze
actief en persoonlijk te benaderen. Maar we
richten ons voornamelijk op particuliere
klanten.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Over het algemeen moet ik zeggen dat het qua
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

camera’s zit op, toch wel, buitenlanders. Meer
van Hindoestaanse afkomst, omdat het af
komt van mond-tot-mond reclame, zoals ik al
zei. Dus familie of kennissen van ons die het
aan andere Hindoestanen vertellen en zo gaat
het door.

En jouw ICT bedrijf?

Via mijn ICT bedrijf ben ik bijna alleen maar
in contact met Nederlanders.
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4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Vaak. Met bepaalde vrienden heb ik dagelijks
mensen van uw informele netwerk?

contact, met andere vrienden weer wekelijks,
maandelijks of incidenteel. Met familie heb ik
ook heel veel contact. Als we dan Whatsapp
en telefoon er ook bij rekenen, dan heb ik echt
veel contact met mensen buiten mijn werk om.
Weekenden zijn sowieso altijd volgepland
met dingen met familie en vrienden.

Ik denk dagelijks toch wel 1 of 2 uur fysiek
Hoeveel uur per week of per dag?

contact. Met telefoon, Whatsapp, etc. erbij
gerekend ongeveer 4 à 5 uur per dag.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands De meesten zijn wel buitenlands: Afghaans,
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

2 Turken, een Marokkaan, etc. Ik heb echt een
gemixte vriendengroep; ik heb Russische
vrienden, Molukse vrienden, noem het maar
op. Een paar vrienden van me zijn ook
Nederlands. Dus echt van alles, echt multi
multicultureel.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Meer met de mensen buiten mijn werk. Vooral
formele netwerk, uw informele netwerk of is omdat ik de laatste tijd veel alleen op kantoor
dit in evenwicht?

zit en dus nauwelijks contact heb met een
collega of zo. Soms zit ik wel met een collega,
maar dan heb ik niet eens continu contact met
diegene. Dat je de hele werkdag met diegene
bent betekent niet dat je de hele werkdag met
diegene aan het praten bent; je zit gewoon in
dezelfde ruimte en that’s it.

7. Met welke mensen van uw formele netwerk Met mijn compagnon, die ook mijn neef is.
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen Met hem sta ik dagelijks in contact, ook omdat
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf ik nu zelf minder met mijn onderneming bezig
of een ander komaf?

en meer met mijn studie. Hij is ook van
Surinaams-Hindoestaanse afkomst.
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8. Met welke mensen van uw informele Met mijn vrienden. Met familie is het meestal
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze ’s weekends. Mijn vrienden zijn, zoals
mensen meer van Nederlands komaf, uw gezegd, multicultureel.
eigen komaf of een ander komaf?

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15
X

Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Ik identificeer mezelf niet zozeer met
uw eigen

afkomst of met autochtone Surinaams-Hindoestanen,

Nederlanders? Waarom?

maar

met

allochtonen in het algemeen. Reden daarvoor
is omdat ik het vaak het gevoel heb dat je je
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vaak anders moet opstellen bij autochtone
Nederlanders om er bij te horen. Dus je moet
met een masker lopen om er bij te horen,
omdat je andere principes, normen, waarden
en ethieken hebt.
12. Voelt u zich geaccepteerd door de Dat is gemixt. Het feit dat ik hier geboren en
autochtone

Nederlanders

en

door

de getogen ben en dat ik sterk in mijn schoenen

maatschappij in het algemeen? Waarom sta, dus iemand ben die weinig beïnvloed kan
wel/niet?

worden door anderen, maakt van mij dat ik
zoiets heb van: Ik ben hier geboren en
getogen, dus ik heb net zoveel rechten als een
autochtone Nederlander. Dus wat dat betreft
voel ik mij geaccepteerd: Ik accepteer mijzelf.

Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de buurt,
vornamelijk bestaand uit Nederlanders, dan
voel ik me geaccepteerd. Kijk ik naar mijn
huidige

werk

bij

Post

NL,

waar

ik

voornamelijk Nederlandse collega’s heb, dan
voel ik mij geaccepteerd. In principe voel ik
me zo goed als altijd geaccepteerd. Maar als
je dan de media gaat opzoeken, dan krijg je
weer dat minderwaardigheidsgevoel. Maar op
basis van mijn dagelijkse leven en de mensen
in mijn directe omgeving, voel ik me zeker
geaccepteerd.
13. Heeft u waardering voor de autochtone In het algemeen, ja. Voor mensen die geen
Nederlanders, het land en de maatschappij? waardering hebben voor allochtonen, dan nee.
Waarom wel/niet?

Respect krijg je als je respect geeft. Zo simpel
is het. Dus zodra je geen respect geeft, dan is
het klaar.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Ja, natuurlijk. Ik ben hier geboren en getogen
wel/niet?

en heb hier al mijn vrienden en familie, hè?
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15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Ik mis het soms wel, als vakantieland, maar ik
van herkomst? Waarom wel/niet?

heb er geen heimwee naar.

Dus je zou nooit terug willen keren?

Niet zozeer naar Suriname, maar wel naar het
buitenland. Uiteindelijk is mijn doelstelling
om te verhuizen naar het buitenland, maar ik
zou dan wel meerdere malen per jaar
terugkomen naar Nederland, op vakantie dan.
Het liefst zou ik de ene helft van het jaar hier
wonen en de andere helft ergens anders. Dat
wil ik echt in de toekomst doen. Daar ben ik
nu ook mee bezig: We zijn nu internationaal
bezig met de ondernemingen. We hebben
klanten uit Dubai en Suriname, dus als dat
eenmaal goed gaat lopen dan ga ik serieuze
stappen maken om te verhuizen naar het
buitenland.

Dus je wil naar het buitenland voor jouw werk Nee, het werk moet een excuus worden om
en niet zozeer om andere redenen.

naar het buitenland te kunnen gaan. De
daadwerkelijke reden is omdat ik de wereld
wil verkennen. Ik vind dat als je wilt groeien,
het in Nederland moeilijk is. Als je
persoonlijk wil groeien, als je financieel wilt
groeien en groot worden, dan word je in
Nederland daarin te veel beperkt. Zodoende
wil ik het in het buitenland proberen. Ook qua
klimaat wil ik graag naar Dubai, bijvoorbeeld.
Bovendien is het ook makkelijker daar om
mijn geloof te belijden en te volgen dan hier
in Nederland.
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16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Ik moet zeggen dat heel veel dingen hier in
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? Nederland heel goed zijn geregeld. Qua zorg
Waarom wel/niet?

bijvoorbeeld: Je krijgt de zorg die je nodig
hebt. Je krijgt daarna wel een dikke, vette
factuur. Je komt in de shit, maar je krijgt wel
je zorg.
Dus wat betreft is het relatief goed geregeld
hier, als je kijkt naar het buitenland.

Het is hier goed geregeld, maar misschien is
het hier té goed geregeld, in de zin van dat er
te veel regels zijn. Te veel regels zorgen
ervoor dat mensen zich verstikt voelen. Als je
kijkt naar het rechtssysteem; het is theoretisch
gezien goed geregeld, maar toch ook weer
niet. Als je kijkt naar wat voor straffen
sommige

mensen

krijgen

..

Als

je

belastingfraude pleeft kan je een hogere straf
krijgen dan voor doodstraf, bijvoorbeeld. Dat
soort dingen vind ik krom. Als je als persoon
zijnde bepaalde gedachtes hebt

en je

bijvoorbeeld een pedofielenvereniging start,
dan word je niet gestraf omdat je nóg geen
strafbaar feit hebt gepleegd. Het probleem
hier in Nederland is dat mensen pas gestraft
worden op het moment dat ze iets verkeerds
hebben gedaan, niet wanneer ze al de intentie
neemt of de intentie serieuze vormen
aanneeemt. Er wordt altijd gewacht totdat het
kwaad al heeft geschied en daar ben ik het niet
mee eens hier in Nederland.

149

Dus, ik vind dat het systeem best wel goed is
geregeld, maar er zijn genoeg verbeterpunten.
Bijvoorbeeld als je werkt. Kijk, hier in
Nederland krijg je net genoeg loon dat je niet
gaat zeiken en net niet genoeg loon dat je
denkt: Ik ga rijk worden. Zodra je meer geld
verdient dan word je ook genaaid. Ik,
bijvoorbeeld,

als

student,

kreeg

studiefinanciering etc om naar school te
kunnen. Maar daarnaast werk ik 40 uur per
week, omdat ik met een beetje meer luxe wil
leven. Niet iedereen heeft een rijke papa en
mama. Sommigen moeten hun dingen zelf
betalen, ik dus ook. Dus ik ben meer gaan
werken, omdat ik leuke dingen wilde doen en
leuke dingen wilden kopen. Maar zodra je
meer werkt en meer gaat verdienen, dan halen
ze van alles weg: Je studiefinanciering, je
huurtoeslag, je zorgtoeslag. En aan het einde,
onderaan de streep, was het zelfs beter gewest
als ik niet fulltime ging werken.
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Heel goed.
taal beheerst?

APPENDIX 2.17: RESPONDENT 17
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Ja, dat kan, maar ik zou wel graag anoniem
willen blijven om privacyredenen omtrent
mijn onderneming. Ik ben 29 jaar en ik ben
geboren en getogen in Arnhem. Ik ben van
Turkse komaf, mijn ouders zijn in Turkije en
ik ben hier geboren, wat mij dus een tweede
generatie allochtoon maakt. Sinds een half
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jaartje, ongeveer, run ik een onderneming
samen met een Nederlandse vennoot. We
zitten in de letselschadebehandeling, waarbij
slachtoffers van een ongeluk bij ons terecht
kunnen

voor

consulting

omtrent

schadevergoedingen, etc, en voor het verder
afhandelen van hun dossier.
Het verschilt iedere week. Het hangt af van
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met het aantal intakes dat ik heb per week. Een
mensen van uw formele netwerk?

intake is wanneer ik langs een klant ga om een
(orienterend) gesprek te hebben. Dit gesprek
duurt meestal een uur tot anderhalf uur.
Omdat we nog een jong bedrijf zijn verschilt
het aantal intakes dat we hebben per week. De
ene week kunnen we er 1 of 2 hebben, en de
week daarop kunnen het er zomaar 10 tot 20
zijn.

Daarnaast hebben we doordeweeks bijna
continu contact met onze klanten, omdat we
in ons werk alles met onze klant moeten
bespreken. We werken continu aan het
dossier van onze klant en bij iedere beslissing
die we nemen omtrent het dossier moeten we
het eerst met onze klant overleggen. Dit
gebeurt

op

verschillende

manieren:

Telefonisch, via whatsapp, e-mail, face-toface, noem het maar op. Maar over het
algemeen ben ik 40 tot 50% van mijn tijd
bezig met communicatie met mijn klanten, de
rest van de tijd ben ik bezig met het dossier
opbouwen en contact met andere partijen die
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betrokken zijn met mijn klanten zoals
verzekeraars.

Als je alle contacten bij elkaar optelt, kom ik
misschien uit op 80% van mijn werktijd als
contact met mensen van mijn formele
netwerk.
3. Zijn deze mensen meer van Nederlands De mensen van mijn formele netwerk zijn van
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf? zeer verschillende afkomsten. Ik krijg te
maken

met

Marokkanen,

Turken,

Nederlanders, Syriërs, Surinamers, etc. Er is
niet echt één afkomst die er bovenuit steekt.
4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ongeveer 2 tot 3 uur per dag ben ik in contact
mensen van uw informele netwerk?

met mensen uit mijn informele sfeer.
Daarnaast ben ik wel vaak met mijn telefoon
bezig om contact te onderhouden met mensen
in zowel mijn formele en informele sfeer. Tel
je dat erbij op dan kun je wel zeggen dat ik 4
tot 5 uur per dag bezig ben met contacten uit
mijn informele sfeer.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Gemixt. Een hele goede vriend van me is
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf? Afghaans. Mijn collega, die ook mijn goede
vriend is en met wie ik ook veel informele
contact heb, is Nederlands. Mijn familie is
Turks en met mijn broertjes breng ik ook veel
tijd door. Dus je kan wel zeggen dat mijn
informele netwerk nogal gemixt is.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Meer met mensen in verband met mijn werk.
formele netwerk, uw informele netwerk of is Ik ben het grootste gedeelte van mijn dag
dit in evenwicht?

bezig met mijn bedrijf omdat het nog een jong
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bedrijf is. Daar moet ik logischerwijs meer
tijd in steken.

7. Met welke mensen van uw formele De twee groepen met wie ik het meest in
netwerk bent u het meest in contact? Zijn contact

ben

zijn

mijn

collega

(of

deze mensen meer van Nederlands komaf, bedrijfspartner) en mijn klanten. Mijn collega
uw eigen komaf of een ander komaf?

is van Nederlandse afkomst en mijn klanten
zijn van gemixte afkomsten zoals ik eerder
aangaf. Het contact met mijn collega en
klanten zijn in evenwicht. Mijn partner
behandelt dossiers. Als hij vragen of
opmerkingen heeft, dan appt hij mij en app of
bel ik de klant weer.

8. Met welke mensen van uw informele Met mijn beste vriend van Afghaanse komaf.
netwerk bent u het meest in contact? Zijn Met hem breng ik de meeste tijd door buiten
deze mensen meer van Nederlands komaf, mijn werk om. Hij is ook mijn fitnessgenoot
uw eigen komaf of een ander komaf?

en dan ben je dagelijks al anderhalf tot 2 uur
samen. Daarna breng ik vooral tijd door met
mijn moeder en broertjes, die van Turkse
afkomst zijn.

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
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Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een gewone,
gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een schatting.

0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network
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11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Ik identificeer mezelf meer met allochtonen in
uw eigen

afkomst of met autochtone het algemeen, dus niet zozeer met mensen van

Nederlanders? Waarom?

mijn eigen komaf. Dat komt omdat ik het
gevoel heb dat er de laatste jaren in de
maatschappij een “wij en zij” trend is
ontstaan. De allochtonen worden afgezet
tegen autochtonen. Daarom is het voor mij
meer voor de hand liggend om me te
identificeren met andere allochtonen, omdat
we in hetzelfde schuitje zitten, zeg maar ..

Maar ik merk wel dat ik gesprekken met meer
diepgang en van een hogere niveau voer met
Nederlandse
allochtonen.

autochtonen
Omdat

ik

dan

met

alleen

met

Nederlanders in contact kom via mijn formele
netwerk zijn het altijd zakelijke gesprekken,
terwijl ik met mijn allochtone vrienden vooral
“vrijetijdsgesprekken” voer. Dan ligt de toon
al gelijk anders. Nederlanders zijn goede
sparringspartners voor gesprekken op een
bepaald intellectueel niveau, omdat ze vaak
een ander denkbeeld hebben dan allochtonen
over bepaalde dingen. Dat vind ik wel
bijzonder.
12. Voelt u zich geaccepteerd door de Ik
autochtone

Nederlanders

en

door

voel

me

zeker

geaccepteerd

door

de autochtone Nederlanders, absoluut. Ik heb in

maatschappij in het algemeen? Waarom mijn leven weleens te maken gehad met ze,
wel/niet?

bijvoorbeeld op de middelbare school en op
de universiteit en daar werd ik altijd goed
behandeld. Ook mijn bedrijfspartner is een
autochtone Nederlander en met hem heb ik
dagelijks contact. Hij accepteert me als
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vriend, bedrijfspartner en als landgenoot. Ik
ben natuurlijk ook op de hoogte van politiek
en zo, maar daar laat ik me niet gek door
maken. Als ik me hier niet geaccepteerd
voelde, dan was ik al weg.
13. Heeft u waardering voor de autochtone Dat is een goede vraag. Laat ik het zo zeggen:
Nederlanders, het land en de maatschappij? Ik heb waardering voor de meeste autochtone
Waarom wel/niet?

Nederlanders die ik persoonlijk ken. Ik kan
natuurlijk geen uitspraak doen over alle
autochtone Nederlanders, maar de autochtone
Nederlanders die ik wél ken, zijn allemaal
goede en aardige mensen met wie ik goed kan
opschieten. Hoe ze in het leven staan, hoe
zakelijk ze kunnen zijn, hoe ze privé en
zakelijk gescheiden kunnen houden en hoe
nuchter ze zijn; zulke dingen vind ik bijzonder
aan ze en zie ik bij bijna geen één andere
afkomst. Dus in die zin heb ik wel waardering
voor ze, ja.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Natuurlijk voel ik me hier thuis. Zoals ik zei:
wel/niet?

Politiek maakt me niet gek. Ik voel me geliefd
door mensen in mijn directe omgeving, ik heb
amper met discriminatie te maken gehad in
mijn leven en ik ben gelukkig in Nederland.
Wat heb ik nog meer nodig?

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Nee, niet echt. Ik ben nog nooit langer dan 4
van herkomst? Waarom wel/niet?

weken in Turkije gebleven. Ik mis het dan wel
één of twee dagen als ik terug ben, omdat ik
van 40 graden naar 4 graden ga. Maar
andersom mis ik Nederland ook juist als ik in
Turkije ben, omdat ik hier mijn echte leven
heb. Hier wonen al mijn vrienden en zo. Ik
denk dat je pas een land echt kan missen als je
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er voor langere tijd hebt gewoond en dan weg
gaat. Bij mij is dat niet het geval met Turkije.
Ik denk dat ik daarom ook niet ooit definitief
terugkeer naar Turkije. Nederlands is mijn
moederland, Turkije mijn vaderland.
16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Of ik er vertrouwen in heb is een moeilijke
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? vraag om te beantwoorden, omdat ik er
Waarom wel/niet?

persoonlijk nooit echt problemen mee heb
gehad of uberhaupt mee te maken heb gehad.
Het rechtssysteem lijkt wel goed in elkaar
zitten, in de zin van dat het eerlijk en
rechtvaardig is, al heb ik er zelf niet concreet
iets mee te maken gehad. Het schoolsysteem
lijkt me ook goed in elkaar te zitten; het is
grotendeels gratis en iedereen heeft kans op
een educatie. Voor de rest ... ja, iedereen heeft
wel

iets

slechts

te

zeggen

over

de

belastingdienst, maar ik denk eerlijk gezegd
dat het allemaal wel meevalt. Zeker als je ziet
wat je er voor terug krijgt in de vorm van
verzekeringen of uitkeringen als er iets met je
gebeurt,

zoals

werkloosheid

of

arbeidsongeschiktheid.
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Ik ben hier geboren en getogen dus ik kan wel
taal beheerst?

stellen dat Nederlands mijn moedertaal is.

APPENDIX 2.18: RESPONDENT 18
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Ik

ben

Bilal

el

Amraoui,

22

jaar,

masterstudent Fiscaal Recht. Ik ben daarnaast
ook als ondernemer betrokken bij de
onderneming “GDA Development”. Daar ben
ik vennoot en financieel man. Naast mijn
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werkzaamheden bij GDA Development en
mijn master ben ik ook werkzaam bij
Rabobank Nederland, momenteel in de
functie van BTW analist bij “financial
transaction services” en consultant op de
private banking afdeling voor topsporters. Ik
ben een tweede generatie Marokkaan.
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Dat is denk ik, zeker wel, op dagelijkse basis,
mensen van uw formele netwerk?

een uur of 4 à 5. Dan heb ik het over de dagen
dat ik niet op kantoor ben. De dagen dat ik op
kantoor ben, dan is het 8 tot 14 uur, omdat ik
dan in face-to-face contact sta met mijn
collega’s en manager.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Zowel
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

in

onze klantenkring

als

onze

partnershipkring is er qua afkomst een heel
divers scala aan personen. Dat wil zeggen dat
we

momenteel

samenwerken

met

bijvoorbeeld bedrijven uit de Antillen, Spanje,
de Verenigde Staten, Indonesië, etc. Eigenlijk
werken we in zeer beperkte mate met
autochtone

Nederlanders.

collega’s dan, want

Behalve

mijn

dat zijn allemaal

autochtone Nederlanders. Maar het is vooral
multicultureel en multi etnisch.
4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met In uren per week, dan kom ik uit op een uur of
mensen van uw informele netwerk?

8 à 9.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands De etnische achtergrond van mijn informele
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

netwerk is ook zeer divers. Binnen het groepje
van mijn beste vrienden te noemen, een
groepje van 5 jongens, daar zitten één Turkse
jongen, één Hindoestaanse jongen en twee
Afghaanse jongens in. Soms worden wij
vergezeld door twee of drie autochtone, witte
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Nederlanders. Maar verder is mijn informele
netwerk heel multicultureel.
6. Hebt u meer contact mensen van uw Met mensen van mijn formele netwerk. Het
formele netwerk, uw informele netwerk of is formele netwerk kost gewoon meer uren per
dit in evenwicht?

dag en het heeft ook wel meer onderhoud
nodig dan het informele netwerk.

Je

informele netwerk bestaat uit vriendschap die
vanzelf wel staande blijft, daar hoeft geen
voeding in te worden gestoken in de zin van
contactmomenten.
7. Met welke mensen van uw formele netwerk Ik sta het meest in mijn contact met mijn
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen vennoten, omdat wij altijd overleggen over
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf alles. Die spreek ik bijna eens per uur, zelfs op
of een ander komaf?

mijn vrije dagen. Na hun zullen denk ik de
meeste

contacten

zijn

met

onze

partnerbedrijven. Ik ben als vennoot ook
actief als relationshipmanager. Dat wil zeggen
dat ik alle relatiecontacten onderhoud met
externe partijen waarmee we samenwerken.
Daarbij moet ik dus ook rekening houden met
een soort acquisitiegedrag daarin, zodat ik ook
strategische partners aanspreek waarmee ik in
zee ga. Dus partners zijn, extern gezien, mijn
grootste contactgroep.
8. Met welke mensen van uw informele Ik denk dat ik het vaakst met mijn vrienden
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze ben, ook door het feit dat ik vaak in Tilburg
mensen meer van Nederlands komaf, uw ben, op de universiteit. Mijn beste vrienden
eigen komaf of een ander komaf?

studeren daar ook. Dus dan is het makkelijker
om hun te zien dan mijn familie. Mijn familie
zie ik doorgaans wellicht eens per week, maar
door de drukte gewoon heel weinig.

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
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niemand

Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Ik typeer mezelf als een moderne zigeuner.
uw eigen

afkomst of met autochtone Waarom ik mezelf zo typeer is het feit dat ik

Nederlanders? Waarom?

in Nederland word gezien als een aparte
verschijning.

Ik

ben

geen

Nederlander

volgens de autochtone Nederlanders. Althans,
volgens een groot deel ervan en een deel dat
steeds verder groeit. Of ik ben een van de
uitzondering, een van de zogenaamde “goede
Marokkanen” en ik mag blijven terwijl de rest
teruggestuurd moet worden. Maar ik blijf wel
een Marokkaan in hun ogen. Het is nooit dat
ze

tegen

mij

zeggen:

“Je

bent

een
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Nederlander”. Nee, je bent altijd “de goede
Marokkaan”. In die zin zie ik dus ook een
bepaalde toedeling van slechte eigenschappen
aan het zijn van een Marokkaan, want je kan
niet gewoon Marokkaan zijn. Nee, je bent óf
een goede óf een slechte Marokkaan en het
uitgangspunt is dat elke Marokkaan slecht is,
want daarom benoemen ze het feit dat je een
goede Marokkaan bent, dus dat valt buiten het
normale Marokkaan zijn. Dus dat heeft mij
een bepaalde afkeer gegeven aan het willen
toebehoren tot Nederland, als dat de wijze is
waarop dat gaat. Want een nationaliteit staat
nooit gelijk aan goed of slecht. Een
nationaliteit geeft aan waar je geboren bent. Ik
ben geboren in Nederland dus in feite zou ik
de vraag nooit hoeven te krijgen of ik wel of
niet geïntegreerd ben. Ik ben hier geboren, ik
ben onderdeel van Nederland. Mijn set van
waarden en normen is de set van waarden en
normen die ik meekreeg toen ik grootgebracht
werd en ook voor een deel van de samenleving
afkomstig zijn.

En nu komt de crux. Als ik in Marokko ben
ben ik ook geen Marokkaan, want ik ben in
buitenlander in de ogen van het autochtone
Marokkaanse volk. Ik ben daar de jongen uit
het buitenland. Dus wat ben je dan? Je bent
verdwaald op zee, want je bent geen
Nederlander en ook geen Marokkaan.
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Wat voel ik me op dit moment meer? Ik voel
me op dit moment meer Marokkaan dan
Nderlander, terwijl het eigenlijk niet zo had
moeten zijn. Het had eigenlijk moeten zijn dat
ik me hier volledig geaccepteerd had moeten
voelen in deze samenleving en dat ik mezelf
volledig kon identificeren met Nederland. Het
feit dat Nederland een bepaalde racistischsociale orde hanteert wil zeggen dat ik mezelf
hier niet mee wil identificeren.
12. Voelt u zich geaccepteerd door de Je kunt daarin weer een specificering maken
autochtone

Nederlanders

en

door

de in verschillende typen Nederlanders, zoals de

maatschappij in het algemeen? Waarom Groenlinks
wel/niet?

Nederlanders

en

de

PVV-

Nederlanders. Er is gewoon een groot deel van
de Nederlanders dat mij niet accepteert als
zijnde één van hun, terwijl dat juridisch en
sociaal gezien onzin is, want ik ben gewoon
net zoveel “part of this country” als dat zij
zijn. Maar het feit dat ze een bepaalde toeeigening claimen aan een land op basis van
iets waar zij nooit invloed op hadden of enige
kennis of kunde voor hoeven te hebben,
namelijk het zijn van een Nederlander: Dat is
iets wat aangeboren is en wat jouw paspoort
vertelt. Daar zit geen kwaliteit aan vast. Dat
heeft me een beetje doen realiseren dat ik me
nog niet wil identificeren met een bepaald
land die die set van waarden en normen en
cultuur hanteert. Ik voel me dus ook niet
geaccepteerd door deze cultuur en door deze
samenleving. Het is een samenleving die
gebaseerd

is

op

uitsluiting

en

op

ongelijkwaardige situaties. Het is nooit een
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gelijkwaardige samenleving geweest. Het is
een farce dat we denken dat het wel ooit is
geweest. Het is altijd een racistisch land
geweest. Het is een land geweest waar veel
NSB-ers hebben bestaan, die maar al te graag
Joden hebben opgegeven. Hoe kunnen wij dan
ooit stellen dat dit land ooit zo’n rechtvaardig
en gelijkwaardige samenleving heeft gehad?
Het is een land dat 30 jaar nadat slavernij in
het Verenigd Koninkrijk is afgeschaft, nog
steeds slavernij had. We zijn het laatste land
op de wereld dat slavernij heeft afgeschaft.
Dus hoe willen wij stellen dat wij voorop
lopen als het gaat om gelijkwaardigheid en
rechtvaardigheid? We hebben jaarlijks een
Gay Pride waarin we laten zien hoe open we
zijn naar homoseksuelen, maar zodra we
buiten Amsterdam stappen worden we alsnog
voor “flikker” uitgescholden als je iets doms
doet.

Nee, ik voel me niet geaccepteerd door de
Maar om terug te komen op de vraag ..

samenleving of de autochtone Nederlanders.

13. Heeft u waardering voor de autochtone Ik waardeer dit land in zoverre dat dit land mij
Nederlanders, het land en de maatschappij? kansen heeft gegeven. Kijk, dat ik geen
Waarom wel/niet?

acceptatie voel, betekent niet dat ik geen
acceptatie opeis. Ik ben hier en ik behoor tot
dit land en er is niemand die mij weg kan
pesten. Ik ben en blijf en dit land en ik blijf
mijn kansen benutten in dit land, zoals het aan
mij toegedeeld is. Daarom waardeer ik
Nederland ook. Ik vind dat Nederland een heel
goed educatiesysteem heeft waar ik heel
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gelukkig van gebruik heb kunnen maken en
waarin ik mezelf heel goed heb kunnen
ontwikkelen. Nederland heeft ook een hele
goede economisch infrastructuur, waardoor
mijn bedrijf vrij snel van de grond kwam. Dus
ik waardeer het, ik waardeer het absoluut.
Waardeer

ik

maatschappelijke

bepaalde

sociaal-

en politieke tendencen?

Nee, absoluut niet.

Waardeer ik bepaalde

politici? Nee, absoluut niet. Vind ik dat Rutte
geen ruggengraat heeft? Ja, absoluut wel. Dus,
ik waardeer de samenleving gewoon.

En de mensen? De autochtone Nederlanders?

De mensen ook, tot een bepaalde hoogte. Kijk,
zodra jij een type persoon bent, een “keyboard
warrior”, die 54 spelfouten in drie zinnen
maakt en wilt vertellen dat alle moslims het
land uit moeten, dan heb ik natuurlijk geen
waardering. Maar dan heb ik eigenlijk geen
waardering voor je, omdat je de Nederlandse
taal dan niet meester bent en mij wilt komen
vertellen dat ik hier niet thuis hoor, terwijl ik
toch echt wel een stukje beter de taal beheers.

14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Het is eigenlijk niet een kwestie of ik mij thuis
wel/niet?

voel of wil voelen in Nederland. Dit ís mijn
thuis. Het is gewoon een feitelijke definitie dat
Nederland

mijn

thuisland

is.

Dit

is

waarschijnlijk ook het land waar ik oud zal
worden. Of ik hier ooit dood ga, dat weet ik
niet. Misschien wil ik wel ooit de jackpot en
verhuis ik naar een exotisch eiland, maar dit is
het

land

waar

waarschijnlijk

ga

ik

opgroei,

trouwen,

waar
waar

ik
mijn
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kinderen geboren zullen worden en opgroeien.
Dit ís mijn thuisland. Of ik voel dat dit mijn
thuisland is, dat is van secundair belang. Het
is mijn thuisland en die positie ga ik ook
opeisen. Tot vijf jaar terug was het zo dat we
als allochtone Nederlanders geaccepteerd
wilden worden in Nederland. We wilden heel
graag dat de autochtone Nederlander ons
vertelde: “Jullie horen hier thuis”.

Dat is afgelopen. We behoeven die acceptatie
En nu is dat niet meer.

niet meer van de autochtone Nederlander.
Acceptatie is al ongelijkwaardig an sich. Bij
acceptatie en bij tolerantie heb je iemand die
accepteert en iemand die geaccepteerd wordt,
iemand die tolereert en iemand die getolereerd
wordt. Met andere woorden: Je hebt altijd één
persoon die bepaalt over jou of je wel of niet
tot iets behoort, terwijl wij toch een
zogenaamde

gelijkwaardige

samenleving

zijn? Dus ik heb net zoveel recht als een
autochtone

Nederlander.

Met

andere

woorden: Hij of zij hoeft mij niet te
accepteren. Ik ben hier en ik eis mijn positie
op. En als je het niet accepteert, ga dan maar
ergens in een grotje lopen janken en PVV
leuzes roepen of zo, of een schilderij van
Wilders aanbidden. Die acceptatie hoef ik niet
meer en ik hoef mij hier ook niet meer thuis te
voelen: Dit is mijn thuis. You better accept
that, or you leave.
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15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Hoe kan ik Marokko missen als ik er nooit
van herkomst? Waarom wel/niet?

onderdeel van ben geweest? Het is een
fictieve heimwee dan, hè?

Laat ik de vraag anders stellen: Zie jij jezelf Terugkeren kan ook niet, want ik kom daar
ooit terugkeren naar Marokko?

niet vandaan. Mijn ouders die komen daar
vandaan. Het is een oorsprongsland, waar
mijn roots liggen.

Zie jij jezelf ooit terugkeren naar je roots?

Ja en nee. Kijk, ik heb mezelf ooit getypeerd
als een persoon zonder thuisland. Nederland is
mijn thuisland in de zin van: Hier heb ik mijn
vaste verblijf. Hier liggen al mijn banden en
mijn sociale netwerken. Ik heb, emotioneel
gezien, volledig geen binding met Nederland.
Dat heb ik ook niet met Marokko of enig
ander land in de wereld. Als ik, voor mijn
gezin, een bepaalde goede en veilig situatie
kan scheppen op elk land in de wereld,
ongeacht waar het is, dan kan ik daar prima
aarden. Er is geen heimwee naar Marokko,
maar ik kan ook niet uitsluiten dat ik daar
nooit naar toe ga, als de situatie daar beter zou
zijn voor mij. Mocht het zo zijn dat de
racistisch-sociale orde hier zo erg toeneemt
dat wij soort van nostalgisch terug gaan
denken naar de Tweede Wereldoorlog over
hoe het daarin is gebeurd .. als we zo’n situatie
hier gaan krijgen, dat we in plaats van
Kristallnacht

een

Koepelavond

krijgen,

waarin moskee koepels opgeblazen worden,
dan is de kans aanwezig dat ik met mijn vrouw
en kinderen vertrek. Dan is de kans heel erg
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aanwezig dat ik naar Marokko vertrek, omdat
ik de taal al spreek en omdat ik daar ook wel
wat sociale netwerken en banden heb. Maar
verder heb ik geen emotionele binding met
Marokko.
16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Niet. Gewoon niet. Wanneer je vertrouwen
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? hebt in een bepaald systeem, dan is dat het
Waarom wel/niet?

moment dat het systeem geen progressie meer
zal boeken en geen zelfkritisch vermogen
meer zal tonen. Natuurlijk, je moet er op
vertrouwen dat het wel goedkomt, maar
vertrouwen dat het systeem volledig goed is is
onzin.

Het is hetzelfde als met democratie an sich.
Mensen vertrouwen er blind op dat een
democratie het beste systeem van de wereld is
.. het is het meest corrupte systeem van de
wereld. Want wat wint er altijd in een
democratie?

Populisme.

Het

is

een

populariteitswedstrijd. Democratie leunt op
de

gedachte

dat

het

volk

zelf

een

weloverwogen keuze kan maken. Als je hier
op straat aan een Nederlander vraagt of
diegene van iedere politieke partij één
standpunt kan opnoemen, zal niemand het
kunnen. Dus in hoeverre is het een
weloverwogen keuze? In hoeverre gaat het
dan niet om de meest bizarre en ridicule zaken
aanhalen om zo de aandacht van een bepaald
type volk te trekken?
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Hetzelfde is in de gezondheidszorg in
Nederland. Het is evident dat in de zorg in
Nederland racisme wordt gepleegd. Hier zijn
letterlijk onderzoeken over, die onderzoeken
blijf ik jou verschuldigd. Er zijn letterlijk
onderzoeken waarin aangetoond wordt dat
vrouwen met een migrantenachtergrond, die
de taal minder spreken, minder goede
zorgverlening

krijgen,

omdat

er

vaak

uitgegaan wordt van overdreven reacties,
waardoor letterlijk mensen gestorven zijn.

Dus hoe kan ik vertrouwen hebben in het
systeem? Ik zou willen dat ik vertrouwen kon
hebben in het systeem, maar een systeem
waar teveel vertrouwen in zit is niet
zelfkritisch en die zal nooit progressie boeken.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Heel goed, uitstekend zelfs. Toch?
taal beheerst?

APPENDIX 2.19: RESPONDENT 19
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Allereerst: Goedemorgen. Mijn naam is Kadir
Ahmed, ik ben geboren in Diridawa, in
Ethiopië, maar ik ben van Somalische
afkomst. Ik woon inmiddels 28 jaar in
Nederland. Ik ben hier als baby gekomen en
hier dus opgegroeid, in Den Bosch. Daarom
zie ik mezelf op papier als eerste generatie
allochtoon, maar in de praktijk als tweede
generatie allochtoon, omdat ik hier toch wel
het grootste gedeelte van mijn leven heb
168

doorgebracht. Ik denk ook dat het beter is voor
jouw onderzoek om me als tweede generatie
allochtoon te behandelen.

Van kinds af aan had de droom om
ondernemer te worden en nu is dat realiteit
geworden. Ik zit in de retail; ik verkoop halal
worstenbroodjes aan onder andere bedrijven,
supermarkten, retailers, kantines van scholen,
etc. Dat is mijn business.

Met wat voor mensen kom je in contact door Met mensen van allerlei soorten lagen: Van
jouw business?

ondernemers tot filiaalmanagers tot meiden
van de broodafdeling, mensen met grote
bedrijven, allerlei tussenpersonen, etc. Dus ik
kom, zeg maar, met allerlei lagen in
aanraking.

2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik ben heel veel in contact met mensen, zowel
mensen van uw formele netwerk?

telefonisch als via mail en face-to-face
gesprekken. Ik kan niet in exacte uren
aangeven hoeveel ik in contact met ze sta,
maar het is heel veel. Dit is wel een soort werk
waarin je heel veel in contact staat met
mensen. Als je iets wil verkopen, dan moet je
dat ook verbaal of face-to-face kunnen
uitdrukken. Koude acquisities komen daar
ook bij kijken, koud bellen naar klanten.
Interesse wekken, ze enthousiast maken.

Laat ik de vraag dan anders stellen: Hoeveel Dagelijks ben ik continu bezig met mijn
uur per dag ben je bezig met jouw onderneming. Dat klinkt gek, maar ik ben echt
onderneming?

de hele dag door ermee bezig, van ’s ochtends

169

tot ’s avonds. Als ik met een nieuw idee kom,
als ik ’s ochtends door de winkel loop; continu
ben ik met mijn onderneming bezig. Ik
probeer alles wat ik doe te linken aan mijn
onderneming. Het is niet alleen je laptop
openklappen en op het internet surfen.
3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Vooral Nederlands.
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?
4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik heb heel veel contact met mensen van mijn
mensen van uw informele netwerk?

informele netwerk. Ik probeer het graag te
matchen, dus wel tijd maken voor mijn familie
en vrienden. Ik probeer mijn formele en
informele netwerken te balanceren. De wereld
draait niet alleen om business en zaken te
doen. Er is meer dan alleen werk in het leven.
Dus ik probeer wel alles te balanceren,
alhoewel het moeilijk is. De weekenden
probeer ik vrij te houden voor mijn vrouw en
kinderen, want weekenden zijn voor familie,
vrienden en kenissen.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Ze zijn allochtoons en dan nogal gemixt. Er
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

zijn weinig Nederlanders in mijn informele
kring.

6. Hebt u meer contact mensen van uw Ik probeer het in evenwicht te houden. Dus
formele netwerk, uw informele netwerk of is doordeweeks werken en ’s avonds en de
dit in evenwicht?

weekenden zijn voor mijn familie, vrienden
en kenissen.

Met welke mensen van uw werk bent u het Met ondernemers en managers, omdat zij de
meest in contact?

beslissende factoren zijn. Ik noem ze de “key
makers” of de “decision makers”. Ze kiezen er
uiteindelijk voor of mijn product bij hun in het
assortiment komt.
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Over wat voor ondernemers en managers heb Dan
je het dan?

heb

ik

het

over

eigenaren

van

supermarkten, eigenaren van tankstations,
filiaalmanagers. Mensen van directieniveau,
bijvoorbeeld de directeur van de faciliteiten
van een MBO school, etc.

Hebben die mensen in grote mate een Ja, die mensen zijn vooral Nederlands. Ik doe
bepaalde afkomst?

ook zaken met kleine Turkse en Marokkaanse
supermarkten, maar die probeer ik het liefst te
vermijden, hoe gek het ook klinkt. Ik vind het
toch wel makkelijker zaken doen met
Nederlandse retailers: De levering, facturatie,
betalingen, papierwerk .. alles is dan beter
geregeld. Dat heb ik zelf wel gemerkt de
afgelopen tijd.

8. Met welke mensen van uw informele Mijn gezin en vrienden. Mijn vrouw is ook
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze van Somalische komaf. Mijn vriendengroep is
mensen meer van Nederlands komaf, uw gemixt: Van Somalisch tot Surinaams tot
eigen komaf of een ander komaf?

Marokkaans, etc.

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
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Autochtone
Nederlanders

X

zijn
Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network

11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Mensen van mijn eigen afkosmt. Hoe je het
uw eigen

afkomst of met autochtone ook wendt of keert, in dit land is het: Hoe

Nederlanders? Waarom?

hoger opgeleid of hoe succesvol je ook bent,
je zult altijd een kleur hebben. Je wordt
bewust of onbewust in een hokje geplaatst.
Hoe succesvol je ook bent: Je blijft een
buitenlander. Het is geen gevoelsmatige
kwestie, het is gewoon duidelijk. Ik merk het
bijna dagelijks. Ook in de media is dat zo: Het
is “wij” en “zij”. Het maakt mij alleen maar
sterker, maar ik ben wel bewust van dat het
gewoon zo is.

Voelt u zich geaccepteerd door de autochtone Ik voel me wel geaccepteerd door autochtone
Nederlanders en door de maatschappij in het Nederlanders,
algemeen? Waarom wel/niet?

maar

niet

door

de

maatschappij. Ik ga nu misschien op een hele
andere toer, maar ik heb niet dezelfde kansen
gekregen als een ander. Wanneer iedereen
gelijke kansen en rechten krijgt, dan komt
daar ook een stukje acceptatie bij kijken. Dus
als ik geen gelijke kansen krijg, dan word ik
als het ware al uitgesloten van bepaalde delen
van de maatschappij. Ik heb altijd moeten
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vechten voor mijn kansen, maar ik heb van
kleins af aan te horen gekregen dat ik een
achterstand heb en dat ik dubbel hard mijn
best moest doen. Vroeger, als kind, begreep ik
dat niet. Maar naarmate je ouder wordt, ziet
wat er gebeurt in het leven en meer
verantwoordelijkheden neemt, dan zie je
gewoon dat bepaalde dingen niet kloppen. Ik
wil niet op de toer gaan van “white
supremacy”, er zijn ook heel veel goede
mensen op deze aardbol. Maar het beeld wat
anderen hebben van iemand van buitenlandse
afkomst, het is toch wel meer van: Als ie in
mijn plaatje past, dan is ie goed. Maar iemand
die een eigen mening geeft of het ergens niet
mee eens is, dan wordt ie uitgesloten. Dat vind
ik dubbelzinnig. Ik sta gewoon achter mijn
principes en ik respecteer iedereen en ik laat
iedereen in zijn waarde, maar ik heb er wel
heel veel moeite mee gehad. Ik heb nu zoiets
van: Ik doe wat ik moet doen en ik doe mijn
best.

Je moet kansen maken. Als je zoiets hebt van:
“Ik word niet geaccepteerd”, dan ga je ook
niet door. Je moet juist doorgaan om deuren
voor jezelf te openen en die mensen het
tegendeel te bewijzen. Bij zaken doen gaat het
maar om één ding: Als de wederpartij ziet dat
er geld te verdienen valt, dan maakt het niet
uit wat voor kleur je hebt; al ben je Chinees,
Vietnamees of donker. Als er kansen gecreërd
kunnen worden, dan gaat iedereen met je in
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zee. Als jij een win-win situatie kan creëeren,
dan gaan ze met je in zee.

Om terug te komen op jouw vraag: Ik denk dat
we

nooit

volledig

geaccepteerd

zullen

worden. Ik denk dat er altijd wel een “maar”
zal zijn. Er zijn anno 2017 nog steeds mensen
die de multiculturele samenleving niet
erkennen, terwijl we in een multiculturele en
multireligieuze samenleving zitten. Als alle
moslims zouden we vertrekken uit dit land,
dan zou Nederland in een financiële recessie
terechtgekomen, dat weet ik zeker. Turkse en
Marokkaanse

ondernemers

die

ineens

vertrekken uit dit land. En wat denk je van
onze landen van herkomst die dan geen zaken
meer willen doen met Nederland?

13. Heeft u waardering voor de autochtone Ik waardeer de mensen die mij kansen geven,
Nederlanders, het land en de maatschappij? de mensen die in mij geloven, de mensen die
Waarom wel/niet?

mijn product in hun assortiment nemen, want
die geven mij een kans. Die hoeven me geen
kans te geven, maar ze geven het toch om
mezelf te kunnen laten zien. Daar komt
waardering bij kijken, ookal is het zakelijk.

Er gebeuren zoveel dingen waardoor je de
hoop in de mens opgeeft. Het is niet zo dat ik
de maatschappij niet accepteer of waardeer,
want ik draag nog altijd zelf ook een steentje
bij. Maar het beeld wat ik van de maatschappij
heb is niet meer zo rooskleurig als hoe het
vroeger was. Het is nu gewoon veel zakelijker
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geworden. Of je nu geaccepteerd wordt of
niet: Als er geld valt te verdienen, is iedereen
je vriend en kijkt niemand naar je kleur. Het is
gewoon één grote theater.

Wij buitenlanders zijn af en toe emotioneel, te
emotioneel; wij reageren vanuit emoties. Deze
mensen niet. Als iemand wordt ontslagen of
het gaat niet goed: “Ja schat, sorry, het is
gebeurd. We gaan door.” Dat is wat je van hen
kan leren. Het is heel gek. Kijk naar de
mensen die hier om ons heen zitten. Ze zitten
hier vanaf 7 uur of 8 uur ’s ochtends, hard te
werken, hun doelen te bereiken. Het gaat om
uithoudingsvermogen, het gaat om motivatie,
het gaat om doorgaan. Je moet gewoon
doorgaan en doorzetten.

Weet je, er zijn heel veel progressieve,
islamitische jongens zoals jij en ik, die het
goed doen en hoogopgeleid zijn, maar die die
mensen niet horen en op de achtergrond zitten.
Dus zulke mensen zullen die Nederlanders
niet zien. Als ze ons zouden spreken, zouden
ze zeggen: “Wow, je bent slim en sociaal en
normaal.” Dan verdwijnen die vooroordelen
ineens.

Maar om terug te komen op jouw vraag: Ik
voel me gewaardeerd door de mensen die mij
waarderen en mij een kans geven en niet door
de maatschappij en media die mensen als ik,
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met een kleur, bestempelen als slecht en
minderwaardig.
14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Steeds minder. Het Nederland van nu is niet
wel/niet?

meer het Nederland van ’88, toen ik hierheen
kwam. Nederland is verhard, Nederland is
mijn land niet meer. Ik voel me niet meer thuis
hier.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Zeker, 100%. Ik ben nu al voorbereidingen
van herkomst? Waarom wel/niet?

aan het treffen om over 5 jaar terug te gaan
naar Somalië. Ik heb een nicht in Engeland,
die is teruggekeerd naar Somalië. Ze is daar
een salon begonnen en ze is heel succesvol. Ze
zegt dat ze nooit meer teruggaat. Ze werd
helemaal depressief van de omstandigheden
in Engeland: Al die negativiteit, de Brexit,
moslims in de media, etc.

De toekomst ligt in Afrika. Over 5 of 10 jaar
kom ik je tegen, Salim, en dan zal ik je
zeggen: “Zie je wel, de mensen die toen in
Afrika investeerden zijn nu heel succesvol”.
Geloof me, in Afrika zit de toekomst. Als je
kijkt naar Somalië, dat is het Marokko van 30
jaar geleden, toen het al groot was. Kijk hoe
nog groter Marokko nu is en hoe Somalië zal
worden. In Somalië zijn zoveel opportunities.
16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Nee. Kom op, het systeem is toch niet meer
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? van deze tijd. Kijk alleen maar naar het
Waarom wel/niet?

schoolsysteem. Als jonge leerling werd er
altijd negatief over mij gepraat. Oké, ik was
een rebel, maar dat zijn bijna alle kinderen.
Kijk, kinderen zijn kinderen. Ze moeten
zichzelf ontwikkelen, maar heel vroeg werd
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de hoop in mij al opgegeven: “Ach, hij wordt
toch een delinquent”. Zo werd er over mij
gepraat. Maar ze kijken dan niet naar iemands
thuissituatie, wat er in diegene z’n privé leven
gebeurt, etc. Dus als je van jongs af aan hoort
dat er niks van jou gaat worden, dan doet dat
wel iets met je. Als je een advies krijgt voor
de MAVO, terwijl je weet dat je veel meer
kan. Het is maar dat ik nu getrouwd ben en
kinderen heb, anders was ik teruggegaan naar
school en had ik een universitair diploma
gehaald.

Tuurlijk, we leven in Nederland en we hebben
– vergeleken met andere landen – een
rechtvaardig rechtssysteem. Ik wil niet een
heel

negatief

verhaal

ophangen,

want

Nederland is een prachtig land, maar we
moeten wel met z’n allen aan de bak om
Nederland weer het Nederland van vroeger te
maken. Nederland is niet van jou of mij, het is
van ons allemaal. Jij bent niet meer
Nederlands dan ik, omdat jij een Nederlands
paspoort hebt en ik niet.
17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Heel goed. Het is gewoon mijn moedertaal,
taal beheerst?

omdat ik hier ben opgegroeid.

APPENDIX 2.20: RESPONDENT 20
Questions

Anwers

1. Zou u uzelf kunnen introduceren?

Mijn naam is Nazih Densi, ik ben 22 jaar oud
en

een

tweede

generatie

Marokkaanse

allochtoon. Ik run samen met een vriend van
mij een autogarage. Wij kopen en verkopen
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auto’s met een verkoopprijs tot 10.000 euro en
af en toe komen mensen bij ons auto’s leasen.
Verder exporteren we ook auto’s naar het
buitenland. Op het moment verhuren we geen
auto’s, maar dat willen we wel in de toekomst
doen.
2. Hoevaak per dag/week heeft u contact met De hele dag door. Is het niet met klanten, dan
mensen van uw formele netwerk?

wel met mijn vennoot of monteurs. Dus ik heb
echt fulltime contact met ze. Ook met
leveranciers of andere garages heb ik veel
contact. Deze garages verkopen gewoon hun
auto’s aan de hoogste bieder. Van zulke
garages ken ik er wel een stuk of 14 met wie
ik veel contact heb. Ze bellen mij en zeggen
dat ze een auto in de verkoop hebben staan en
ze willen dan weten wat ik er voor bied. Zulke
soorten contacten heb ik dan. Of met
handelaren uit het buitenland die auto’s hier in
Nederland zoeken. Ik heb weleens gehad dat
we auto’s verkochten aan handelaren uit
Bangladesh of Madagascar. Dat zijn allerlei
soorten contacten die je hebt als autogarage
zijnde en dat is de hele dag door. Gewoon
vanaf begin tot sluit zijn we bezig met
contacten leggen en onderhouden met allerlei
soorten mensen en bedrijven. Aan de andere
kant ben je ook bezig met de administraie,
auto’s op het internet zoeken, onderdelen
opzoeken, etc. Dan ben je in je eentje bezig.
Of je bent onderweg naar een garage of winkel
om een auto te bekijken of om onderdelen te
halen. Dan ben je ook weer alleen en ben je
niet in contact met iemand.
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En als je dan al die mensen van jouw werk Zeker wel 3,5 uur per dag, minimaal. Ga maar
combineert:

Jouw

klanten,

garages, uit van gemiddeld 4 uur per dag, op een

leverancies, etc. Zou je kunnen aangeven werkdag van 8 of 9 uurtjes. Dat is dan
hoeveel uur per dag of per week je direct met gemiddeld he, soms is het meer en soms is het
die mensen in contact staat?

minder, als ik bijvoorbeeld een vrije dag of
mijn vennoot heeft een vrije dag. Maar
minimaal 3,5 uur per dag, zeker.

3. Zijn deze mensen meer van Nederlands Mijn klanten zijn heel gemixt als het gaat om
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

afkomst. Ieder type auto trekt weer andere
soorten mensen aan, dus we krijgen echt van
alles over de vloer, zoals Marokkanen,
Turken, Polen, Surinamers, Nederlanders, etc.

Mijn monteur is Nederlands, mijn poetser is
Iranees, degene die mijn auto’s keurt is ook
Nederlands en de garages bij wie ik auto’s
koop zijn voornamelijk Nederlanders.
Heeft u buiten uw werk om nog contact met Wel
uw collega’s of mensen van uw werk?

met

mijn

vennoot,

dat

is

een

Marokkaanse vriend met wie ik in mijn vrije
tijd ook veel optrek.

4 Hoevaak per dag/week heeft u contact met Ik denk dat ik 3 of 4 keer per week de deur uit
mensen van uw informele netwerk?

ga na mijn werk en dan ongeveer 2 uurtjes per
keer. Inclusief weekend kom ik uit op
ongeveer 14 of 15 uur per week. Zoals ik al
zei ga ik ook vriendschappelijk om met mijn
vennoot. Verder ga ik nog om met vrienden
van de buurt, familie, etc.

5. Zijn deze mensen meer van Nederlands Mijn vriendengroep bestaat bijna alleen maar
komaf, uw eigen komaf of een ander komaf?

uit Marokkanen. Er zit één Nederlander
tussen, maar ik ga vooral met andere
Marokkanen om.
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6. Hebt u meer contact mensen van uw Als we kijken naar een doordeweekse dag,
formele netwerk, uw informele netwerk of is dan heb ik meer contact met mensen van mijn
werk. Dat is logisch. Ik werk gewoon fulltime.

dit in evenwicht?

In het weekend is dat weer andersom, maar
het weekend is korter dan een werkweek. Dus
ik heb meer contact met mensen van mijn
werk.
7. Met welke mensen van uw formele netwerk Het meest met de leveranciers, bij wie ik de
bent u het meest in contact? Zijn deze mensen auto’s opkoop. Zij bellen mij dagelijks en ik
meer van Nederlands komaf, uw eigen komaf ga er ook bijna dagelijks langs om auto’s te
of een ander komaf?

bekijken. Dat doet ik sowieso bijna elke dag.
Deze mensen zijn vooral Nederlanders, maar
er zitten wel een paar Turken en Marokkanen
tussen.

8. Met welke mensen van uw informele Met mijn vennoot en vrienden met wie ik ben
netwerk bent u het meest in contact? Zijn deze opgegroeid. Deze zijn allemaal Marokkaans,
mensen meer van Nederlands komaf, uw op één Nederlander na.
eigen komaf of een ander komaf?

9. Kruis aan hoe groot de onderstaande etnische groepen zijn in uw formele netwerk:
niemand

Een kleine Een grote Een

kleine Een

grote Allemaal

minderheid minderheid meerderheid meerderheid
Dezelfde
etnische

X

achtergrond
hebben als u
Een

andere

migratie-

X

achtergrond
hebben
Autochtone
Nederlanders

X

zijn
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Table 7: Ethnic diversity of formal network

10. Kruis aan met hoeveel verschillende personen u buiten uw werk om (na werktijd) en in een
gewone, gemiddelde week een gesprek heeft (eigen gezinsleden niet meegerekend!). Maak een
schatting.
0-3

4-5

6-8

9-10

11-15

Meer dan 15

X
Table 8: Weekly contact with people from informal network
11. Identificeert u uzelf meer met mensen van Qua
uw eigen

werken

denk

ik

meer

als

een

afkomst of met autochtone Nederlander. Ik heb vijf jaar lang in de horeca

Nederlanders? Waarom?

gewerkt met alleen maar Nederlanders om me
heen en ik heb mijn werkstijl soort van
overgenomen. Dus ik werk nu echt als een
Nederlander. Maar na mijn werktijd ben ik
“gewoon” een Marokkaan. Op zakelijk gebied
ben ik gewoon een Nederlander, omdat
Nederlanders zakelijker zijn ingesteld. Maar
na het werk, als ik naar huis ga, ben ik
Marokkaans. Het is niet dat ik een masker op
heb, of zo, maar zo werk ik gewoon. Ik ben
gewend om net zo netjes als Nederlanders met
mijn werk om te gaan. Marokkanen zijn daar
ietsjes losser in: “Ach, dat kan wel. Zo erg is
het niet”. Nederlanders zijn ietsjes meer
“straight” in die dingen.

12. Voelt u zich geaccepteerd door de Jawel, ja zeker. Het komt weleens voor dat je
autochtone

Nederlanders

en

door

de je gediscrimineerd voelt, maar over het

maatschappij in het algemeen? Waarom algemeen heb ik daar geen last van.
wel/niet?
13. Heeft u waardering voor de autochtone Ja, zeker. Ik kan zeker goed met ze
Nederlanders, het land en de maatschappij? opschieten. Mijn huurbaas is ook Nederlands;
Waarom wel/niet?

ik ben met hem ook dagelijks in contact. Ik
kom bij hem binnen, ik eet samen met hem.
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Lachen, gieren, brullen. Dus ja, Nederlanders
waardeer ik zeker, het land ook en de
maatschappij ook wel.
14. Voelt u zich thuis in Nederland? Waarom Honderd procent. Ik ben hier geboren en
wel/niet?

getogen, dus ik voel me zeker thuis hier.
Nederland is gewoon een goed land, als je je
aan de regels houdt is er niks aan de hand.

15. Mist u, of heeft u heimwee voor, uw land Nouja ... mijn vader woont zelf in Marokko.
van herkomst? Waarom wel/niet?

Die komt één keer in het jaar naar Nederland
en dan blijft ie 3 of 4 maanden hier. Maar ik
zie

mezelf

niet

definitief

terugkeren.

Misschien een keer 2 of 3 maanden terug,
maar niet langer. Ik ben hier toch geboren,
dus ik blijf liever hier.
16. Vertrouwt u de Nederlandse instituties, Hoe het er nou uit ziet wel. Ik volg de politiek
zoals het rechtssysteem en schoolsysteem? niet echt, maar ik zie dat het wel goed gaat met
Waarom wel/niet?

Nederland. Ik heb zelf ook op school gezeten
en ik vind dat het op school wel net wat
strenger mag, als je ziet hoe sommige
scholieren zich gedragen, vooral op het
VMBO en het MBO. Daar zijn de scholen iets
te soft, vind ik. Toen ik op het MBO 3 zat, kon
ik gewoon slapen in de les.

17. In hoeverre denkt u dat u de Nederlandse Het is gewoon mijn moedertaal, dus ja ..
taal beheerst?
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