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Voorwoord
Het vertrekken uit een land is een mensenrecht1, maar de vestiging

Figuur 1: ‘Pick your own fruit, we’re going

in een ander land wordt vaak geassocieerd met allerhande sociale

back to Poland’.

problemen. Dit geldt ook voor Polen in Nederland: hoewel de
restricties op de vestiging van Poolse arbeidsmigranten in
Nederland in 2007 zijn opgeheven om de Nederlandse en Europese
economie te versterken, lijkt met name de negatieve kant van de
migratie van Polen naar Nederland belicht te worden. Binnen de
Europese Unie is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor de
negatieve berichten over Poolse werknemers in Nederland (figuur
1).
Deze bachelorthesis dient ter afronding van de studie Sociale
Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht en behandelt
de invloed van etnische concentratie op beeldvorming over
etnische minderheden, met als casestudy de Poolse gemeenschap
in Den Haag. De keuze voor dit onderwerp is voortgekomen uit
mijn interesse in Europese sociale en politieke vraagstukken en
migratievraagstukken, en in het specifiek de EU als regio
waarbinnen vrij verkeer van werknemers als groot goed
beschouwd wordt.

Bron: Cartoonstock, 2012

Ik heb met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt en ik wil op deze plek dan ook graag enkele mensen bedanken
die mij geholpen hebben dit onderzoek te realiseren. Ten eerste alle 200 buurtbewoners van de Archipelbuurt,
Rond de Energiecentrale, Bezuidenhout-Oost en Laakkwartier-Oost in Den Haag voor het invullen van de
enquête. Het was geweldig om te merken hoe behulpzaam de buurtbewoners zijn en het werkte zeer motiverend
om met respondenten over mijn onderzoek te praten. De meeste respondenten reageerden enthousiast op het
onderzoek en 71 respondenten hebben dan ook aangegeven resultaten van het onderzoek waar zij betrokken bij
zijn geweest te willen ontvangen. Ook dank ik de twee Poolse migranten met wie ik een gesprek gehouden heb
als aanvulling op de bewonersenquête. Voordat ik mijn onderzoek goed en wel aan hen had toegelicht wilden ze
al graag meewerken. Ook hun enthousiasme en behulpzaamheid werkten motiverend. Mijn dank gaat ook uit
naar de afdeling Onderzoek en Integrale Vraagstukken van de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn bij de
Gemeente Den Haag, die mij een databestand van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) beschikbaar
hebben gesteld voor mijn scriptie. Zonder dit databestand had ik mijn empirisch onderzoek niet kunnen
uitvoeren. Ook dank ik Wander Meulemans MSc. voor zijn bijdrage als universitair begeleider namens de
Universiteit Utrecht. Tot slot wil ik Marnix Alewijnse bedanken voor zijn steun en de vele uren dat hij geholpen
heeft met het afnemen en invoeren van de enquêtes.

Nadja Pronk,
Den Haag, juni 2012

1

“Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.” - Art. 13 van de Universal

Declaration of Human Rights (United Nations, 2012).
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Samenvatting
De etnische concentratie van minderheden in bepaalde buurten wordt door zowel politici als wetenschappers als
ongewenste ontwikkeling ervaren. Hoewel de gevolgen van de ruimtelijke concentratie van bevolkingsgroepen
voor hun sociaal-culturele integratie in de Nederlandse samenleving nog grotendeels onduidelijk zijn, wordt
veelal aangenomen dat een etnische concentratie van minderheden het contact met de omringende samenleving
bemoeilijkt en daarom sociale integratie belemmert (bijvoorbeeld Boschman, 2012, p. 353). Dergelijke
concentratiebuurten of –wijken worden vaak gezien als probleemwijken waar grote maatschappelijke problemen
spelen.
Poolse migranten in Nederland worden vaak als ‘nieuwe probleemgroep’ gekenschetst in de media (Bureau
Discriminatie Zaken, 2009, p. 1). Dit negatieve beeld van Poolse arbeidsmigranten is in toenemende mate een
aanleiding voor etnische spanningen en kan een belemmering vormen voor integratie in en participatie aan de
Nederlandse samenleving.
Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennisvorming en discussie over de effecten van etnische concentratie en
interetnisch contact op beeldvorming als element van sociaal-culturele integratie en voert als centrale vraag:
In hoeverre is de etnische concentratie van Polen in de gemeente Den Haag van invloed op de beeldvorming van
niet-Poolse buurtbewoners over Polen?
Een etnische concentratie wordt gedefinieerd als de mate van ruimtelijke groepering van mensen met dezelfde
etniciteit. Er is sprake van een etnische concentratie van Polen in een Haagse buurt wanneer het aandeel
geregistreerde Polen ten minste anderhalf keer hoger ligt dan het aandeel in de gemeente, oftewel ten minste 1,8
procent bedraagt. Beeldvorming wordt gedefinieerd als “an attitudinal construct consisting of an individual's
mental representation of knowledge (beliefs), feelings, and global impression about an object” (van Kempen &
Bolt, 2000; Baloglu & McCleary, 1999, p. 870). De beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners in Den Haag
wordt in dit onderzoek beschouwd als samengesteld uit drie dimensies: stereotypen, sociale distantie en etnische
dreiging. Interetnisch contact treedt op als verbindende factor in de relatie tussen etnische concentratie en
beeldvorming omdat de aanwezigheid van een bepaalde etnische bevolkingsgroep in de buurt tot grotere
interetnische ontmoetingskansen leidt en dit contact net als beeldvorming van belang is voor een succesvolle
sociaal-culturele integratie van een etnische minderheid in de samenleving (Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 7; 2007,
p. 808).
De relatie tussen de etnische concentratie van Polen in Haagse buurten en de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen is in kaart gebracht aan de hand van een enquêteonderzoek gehouden onder
tweehonderd bewoners van vier Haagse buurten. De resultaten van deze bewonersenquête zijn verwerkt aan de
hand van een bivariate en multilevel analyse. Daarnaast zijn, als aanvulling op de bewonersenquête, twee
interviews gehouden met Poolse migranten in Den Haag.
Het aandeel geregistreerde Polen in Den Haag bedraagt 1,2% van de gehele bevolking. Met 15 buurten waar het
aandeel Polen varieert van 1,8% tot en met 6,0%, blijkt in Den Haag sprake van een etnische concentratie van
Polen in bepaalde buurten. Uit de analyse is gebleken dat een hogere etnische concentratie van Polen in een
Haagse buurt leidt tot een negatievere beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen. Deze bevinding
wordt verklaard aan de hand van de conflicttheorie zoals oorspronkelijk geformuleerd door Blalock (1967), welke
stelt dat de aanwezigheid van een etnische concentratie in een buurt leidt tot een ervaren etnische dreiging en een
afname van interetnisch contact, waardoor de buurtbewoners zich een negatief beeld over de etnische minderheid
vormen. Het is aannemelijk dat de snelle toename van het aandeel Polen in Den Haag in de afgelopen jaren van
invloed is op deze waargenomen effecten van etnische dreiging.
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1. Inleiding
1.1 Probleemstelling: beeldvorming over Poolse migranten
Internationale migratie heeft de bevolkingssamenstelling van Nederland in korte tijd veranderd. Als gevolg
hiervan zijn spanningen tussen etnische groepen zichtbaar geworden (Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 66). Deze
spanningen komen met name binnen de stedelijke omgeving aan het licht:
“Cities are the sites where different networks, different webs of relationship, come together – existing alongside each
other, but also potentially colliding or intermingling with each other. […] Cities both bring different sets of people
together, requiring them to live alongside each other, and at the same time generate new ways of reinforcing and
developing segregation and division.” (Cochrane, 2008, p. 213)
De afgelopen jaren heeft arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa steeds sterker de aandacht gekregen.
Hoewel de Nederlandse economie profiteert van de komst van deze migranten brengt de arbeidsmigratie ook een
aantal problemen met zich mee (Nicis, 2011, p. 5). In het politieke en publieke debat is de aandacht vooral naar
Poolse arbeidsmigranten uitgegaan, waarbij de discussie is verschoven van de mogelijk economische gevolgen
van de toetreding van Polen tot de EU, naar de sociale gevolgen van de arbeidsmigratie (Engbersen e.a., 2011). Zo
brengen sommige Nederlandse politici een beeld naar buiten van een ‘Poolse invasie’ – de toename van Poolse
arbeiders en de ruimtelijke concentratie van groepen in bepaalde buurten in de grote steden (Engbersen e.a., 2010,
p. 117). Met name in de gemeente Den Haag is de aandacht de laatste jaren sterk naar deze problematiek
uitgegaan (Korf, 2009). Ook de toon van het debat is scherper geworden (Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 9). Volgens
Santing (2010, p. 3) neemt het respect voor buitenlandse werknemers in landen in West-Europa in snel tempo af.
Uit een onderzoek naar beeldvorming over Polen in het Verenigd Koninkrijk (sinds 2004 een populaire
bestemming voor Poolse arbeidsmigranten) blijkt dat de meeste Britten zeer positief tegenover deze nieuwe
bevolkingsgroep staan en dat de meeste Britten de Polen als vriend, buur of familielid zouden accepteren. Uit
recent onderzoek van Motivaction over de wederzijdse beeldvorming tussen Polen en Nederlanders kwam, in
tegenstelling tot het onderzoek naar beeldvorming over Polen in het Verenigd Koninkrijk, naar voren dat het
merendeel van de Nederlanders een negatieve houding tegenover Polen heeft. Zo geeft 69% van de Nederlanders
aan niet blij te zijn met de komst van Polen naar Nederland en is 81% van de Nederlanders van mening dat de
integratie van Polen niet goed verloopt en nog voor problemen zal zorgen (Ait Moha & Lampert, 2011, pp. 2-3). Er
lijkt sprake te zijn van een aanzienlijk verschil in houding tegenover Polen in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk: waar in het onderzoek van Motivaction in Nederland 65% van de respondenten aangaf niet te willen
dat Polen zich blijvend vestigen, bleek uit het Engelse onderzoek dat één derde van de Britten niet wilde dat
Polen zich blijvend vestigen in het Verenigd Koninkrijk (Fomina & Frelak, 2011, p. 4; Ait Moha & Lampert, 2011,
pp. 2-3). Een recente bijdrage aan dit negatieve beeld over Polen in Nederland leverde de PVV. Deze politieke
partij opende op 8 februari 2012 een ‘meldpunt’ voor klachten over MOE-landers. Er ontstond veel ophef,
verontwaardiging en kritiek over dit meldpunt, zowel vanuit Nederland als vanuit andere EU lidstaten (De
Volkskrant, 2012a). Daarnaast werden er als tegenreactie enkele ‘positieve meldpunten’ opgericht, waar mensen
positieve verhalen over MOE-landers kunnen plaatsen (meldpuntwaardevollegezelligheid.nl en propolen.nl).
Nieuwsmedia berichten geregeld op negatieve wijze over Poolse migranten en de bevolkingsgroep wordt vaak
als ‘nieuwe probleemgroep’ gekenschetst (Bureau Discriminatie Zaken, 2009, p. 1). Enkele kenmerkende
krantenkoppen: “Polen vooral goed voor 'vies' werk” (AD, 2009a), “Polen in Nederland raken aan lager wal” (AD,
2009b), “Polen zijn de nieuwe Marokkanen” (Spitsnieuws, 2011), “Pool is tbc-gevaar” (de Telegraaf, 2011a),
“Poolse bestuurder te dronken voor blaastest” (NU.nl, 2012) en “Nederland overspoeld door Polen” (de Telegraaf,
2011b). Deze voorbeelden illustreren dat “beeldvorming over de multiculturele samenleving steeds vaker een
sterke emotionele en ideologische lading heeft. Beelden zijn dan ook in toenemende mate aanleiding voor
misverstanden, spanningen en conflicten” (Forum, 2012). De stereotypische en overwegend negatieve
berichtgeving over Polen in de Nederlandse media maakt het steeds moeilijker bij de feiten te blijven. Malgorzata
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Bos-Karczewska, hoofdredacteur van Polonia.nl (website van de Poolse Gemeenschap in Nederland) geeft in de
Volkskrant (2012b) aan dat Polen in toenemende mate in het verdomhoekje worden geplaatst en dat daardoor
tussen Nederlanders en Polen een glazen wand verrijst. Verschillende partijen in Nederland hebben reeds
opgeroepen tot een verbetering van de beeldvorming over Poolse arbeidsmigranten (Bureau Discriminatie Zaken,
2009, p. 7; OTTO Work Force, 2011; de Koster, 2012). De negatieve beeldvorming over Poolse arbeidsmigranten
ontstaat door gebrekkige wederzijdse integratie, kennis van elkaars cultuur en een taalbarrière en een gebrek aan
kennis over elkaars cultuur (Bureau Discriminatie Zaken, 2009, p. 5). Volgens Havek Lerch (winkelmedewerker in
een Poolse winkel in Den Haag en sinds twee jaar woonachtig in Nederland) hebben de meeste Nederlanders een
stereotypisch beeld van Polen. Hij probeert iets te ondernemen tegen het negatieve beeld dat veel media over
Polen schetsen: “Most Dutch people think that Polish people look like that…you know, old men with mustache
and drinking, it’s a stereotype, but I’m always trying to change this. It’s really hard but we try, we try all the time”
(H. Lerch, winkelmedewerker Poolse winkel, 5 mei 2012). Een negatieve beeldvorming belemmert de integratie,
en vooroordelen jegens minderheden hebben zware maatschappelijke gevolgen, zowel voor de groep in kwestie
als voor de Nederlandse samenleving (Shadid, 1994, p. 16). Iwetta de Koster, werkzaam bij de Stichting Den Haag
& Midden Europa merkt dat de negatieve sfeer de Poolse mensen in Nederland raakt en dat zij hierdoor
onzekerder worden, in hun schulp kruipen en uit angst voor negatieve reacties contact met Nederlanders mijden
(de Koster, 2012). Magdalena Dworak (Poolse arbeidskracht in de tuinbouw in het Westland) beaamt dit wanneer
zij praat over het negatieve beeld dat in diverse media van Polen geschetst wordt: “I don’t like this and I am
ashamed walking somewhere because I know what Dutch people are thinking about Polish people. I want to tell
them that not everybody is the same!” (M. Dworak, arbeidskracht tuinbouw, 11 juni 2012).

1.2 Vraagstelling
Gezien de geschetste problematiek is het van belang een objectief onderzoek uit te voeren met betrekking tot de
beeldvorming over de Poolse bevolking in Nederland. Een betere beeldvorming kan immers niet alleen de
integratie van Poolse migranten bevorderen, maar ook de participatie van deze groep aan de Nederlandse
samenleving. Welk beeld hebben mensen in Nederland werkelijk van Polen en welke factoren zijn van invloed op
dat beeld? Wordt het beeld dat bewoners van Polen hebben beïnvloed door etnische concentratie van Polen in een
buurt? Teneinde het effect van de buurt op beeldvorming te onderzoeken luidt de centrale vraag:
In hoeverre is de etnische concentratie van Polen in de gemeente Den Haag van invloed op de beeldvorming van
niet-Poolse buurtbewoners over Polen?
Het concept ‘etnische concentratie’ wordt gedefinieerd als de mate van groepering op een bepaald schaalniveau
(hier de buurt)2 van mensen met dezelfde etniciteit (van Kempen & Bolt, 2000). De aanwezigheid van een
bepaalde etnische bevolkingsgroep in de buurt maakt interetnisch contact mogelijk (Gijsberts & Dagevos, 2007, p.
808). Interetnische contacten vormen een belangrijk onderdeel van sociaal-culturele integratie (Dagevos e.a., 2003,
p. 317). Volgens de contacthypothese van Allport (1954) leidt dit interetnisch contact tot een verbetering van de
beeldvorming, maar volgens Blalock (1967) kan interetnisch contact ook leiden tot gevoelens van etnische
dreiging en een daaruit voortkomende negatieve beeldvorming. Beeldvorming is van belang voor een succesvolle
sociaal-culturele integratie van een etnische minderheid (Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 7). Het begrip
‘beeldvorming’ verwijst naar "an attitudinal construct consisting of an individual's mental representation of
knowledge (beliefs), feelings, and global impression about an object” (Baloglu & McCleary, 1999, p. 870).

Het meeste wetenschappelijk onderzoek naar het vestigingsgedrag van etnische minderheden is gedaan naar
ruimtelijke ‘segregatie’. Etnische concentratie is echter niet hetzelfde als etnische of ruimtelijke segregatie, welk verwijst
naar de ruimtelijke spreiding van een bevolkingsgroep (Lindner, 2002; Dagevos, 2009, p. 8). Een simpel voorbeeld
verduidelijkt het verschil tussen concentratie en segregatie: wanneer in alle wijken van een stad het aantal Polen stijgt
met 10 procent, neemt de concentratie toe, maar de segregatie niet.
2
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Om de relatie tussen de etnische concentratie van Polen in een Haagse buurt en de opvattingen van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen als indicator voor integratie te onderzoeken worden enkele deelvragen geformuleerd:
1.

In hoeverre is er sprake van een etnische concentratie van Polen in buurten van de gemeente Den Haag?

2.

Welke factoren zijn van invloed op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen en in welke mate
oefenen deze factoren invloed uit?

3.

In hoeverre verschilt de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen in Haagse buurten met en Haagse
buurten zonder etnische concentratie van Polen, en hoe valt een mogelijk verschil te verklaren?

In dit onderzoek wordt een geografische invalshoek toegepast, waarbij zowel een wetenschappelijk als
beleidsperspectief aan bod komt. Het ruimtelijk gedrag van een bevolkingsgroep wordt geanalyseerd, alsmede
reacties van buurtbewoners op dit ruimtelijk gedrag. De meerwaarde van het geografisch perspectief weerspiegelt
zich in het relateren van een actueel maatschappelijk vraagstuk (de sociaal-culturele integratie van Poolse
migranten in de Nederlandse samenleving) aan ruimtelijke gedrag (het vestigingsgedrag van deze Poolse
migranten). De geografische benadering biedt een overkoepelend perspectief door verschillende disciplines
samen te brengen en te overzien.
Als schaalniveau van onderzoek is om verscheidene redenen gekozen voor het buurtniveau. Zo wordt een
oververtegenwoordiging van een bepaalde bevolkingsgroep in grote steden op buurtniveau gereproduceerd
(Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 9). Voorts schetst het buurtniveau een informatiever beeld van de etnische
concentratie dan hogere schaalniveaus omdat de kleinere eenheid een hogere mate van detail toont dan
bijvoorbeeld wijken of steden (Gemeente Den Haag, 2012a, p. 13). Daarnaast zijn buurteffecten duidelijk naar
voren gekomen in de weinige onderzoeken die verricht zijn naar de gevolgen van etnische concentratie voor
sociaal-culturele integratie (bijvoorbeeld van der Laan Bouma-Doff & van Putten, 2005). Ook Ha (2010, p. 29)
benadrukt dat effecten op beeldvorming en interetnisch contact het sterkst aanwezig zijn op buurtniveau in
vergelijking met hogere schaalniveaus. In veel eerder onderzoek is uit praktische overwegingen gekozen voor het
postcodegebied als niveau van onderzoek (Gijsberts e.a., 2010, p. 75). De buurt is echter beter sociaalgeografische
afbakenend omdat buurtgrenzen vaak bouwperioden markeren en daardoor homogener zijn in sociaaleconomische kenmerken. Daarnaast worden buurten door haar bewoners eerder als eigen buurt beleefd dan
postcodeniveaus (Gijsberts e.a., 2010, p. 78). Tot slot benadrukt Lindner (2002, p. 3) het belang van de buurt als
analyseniveau door erop te wijzen dat de directe woonomgeving een domein kan zijn waarbinnen mensen van
verschillende etniciteit elkaar leren kennen, met elkaar omgaan of elkaar op zijn minst opmerken.
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de relatie tussen etnische concentratie en beeldvorming sterk subjectief
is. De perceptie van de realiteit is in dit geval net zo belangrijk als de realiteit. Zo kan de beeldvorming over Polen
sterk beïnvloed worden door bijvoorbeeld media (Ha, 2010, p. 31). Daarnaast is uit eerder onderzoek gebleken dat
autochtone buurtbewoners het aandeel minderheden in hun buurt overwegend hoger neigen in te schatten dan
het feitelijk aandeel (Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 84). De subjectiviteit van ‘etnische concentratie’ wordt in dit
onderzoek dan ook meegenomen in de analyse.

1.3 Doelstelling: maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie
De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek zijn sterk met elkaar verweven. Voor de
toetreding van Polen tot de EU in 2004 was er geringe wetenschappelijke of beleidsmatige aandacht voor Poolse
migranten in Nederland (Korf, 2009, p. 5). De etnische concentratie van en beeldvorming over Polen is een zeer
actueel onderwerp. Polen zijn veel in het Nederlandse nieuws en de effecten van etnische concentraties staan
sinds enkele jaren op de politieke agenda. In overeenkomst met het politiek debat ligt de nadruk in
wetenschappelijk onderzoek naar ruimtelijke concentraties op de sociale integratie van minderheden. Volgens
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van der Laan Bouma-Doff en van Putten (2005, p. 47) bestaat er een wederkerige causale relatie tussen
concentratie en integratie. De politiek ziet de ruimtelijke concentratie van minderheden als ongewenst en als
belemmering van sociale integratie, omdat de concentratie in bepaalde buurten contact met de omringende
samenleving zou bemoeilijken: de zogenaamde ‘isolatiethese’ (Boschman, 2012, p. 353; Bolt e.a., 2008, p. 1379; Bolt
e.a., 2009; Gijsberts & Dagevos, 2007; Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 9; van der Laan Bouma-Doff, 2007; Musterd &
Deurloo, 2011). Hoewel de gevolgen van de ruimtelijke concentratie van bevolkingsgroepen voor hun sociaalculturele integratie in de Nederlandse samenleving nog grotendeels onduidelijk zijn, wordt beleid vormgegeven
op grond van de aanname dat de ruimtelijke scheiding van de bevolking en het wonen van etnische minderheden
in een concentratiewijk onder alle omstandigheden negatieve gevolgen heeft. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in het streven naar de sociale menging van wijken waarbij sociale groepen door middel van
gedifferentieerde woningbouw gespreid worden: het ‘spreidingsbeleid’ (van der Laan Bouma-Doff & van Putten,
2005, p. 1). De nadruk in wetenschappelijk onderzoek ligt in navolging op de politieke aandacht op de relatie
tussen ruimtelijke concentratie en interetnisch contact als barrière voor integratie. Het draait daarbij bijna
uitsluitend om het contact van etnische minderheden met de rest van de bevolking. Dit perspectief komt voort uit
de gedachte dat de minderheid geacht wordt te integreren in de samenleving (Boschman, 2012; Vervoort e.a.,
2011). Integratie is echter geen eenzijdig proces: het contact en de beeldvorming van de meerderheid met en over
een etnische minderheid is van invloed op de integratie van die minderheid (Pinto, 2004) en deze beeldvorming
en dit contact staan dan ook centraal in dit onderzoek.
Hoewel zowel beeldvorming als interetnisch contact een indicator van integratie vormt (SCP, 2012), is er nog
weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen etnische concentratie, interetnisch contact, beeldvorming en
integratie. Ook Semyonov en Glikman (2009, p. 694) geven dit aan en benoemen het belang van dit soort
onderzoek:
“No-one has examined whether, to what extent, and in what ways inter-ethnic contacts mediate the relations
between residential segregation and ethnic prejudice. This neglect is curious and somewhat unfortunate because the
logic embodied in sociological writings on these issues leads us to expect that inter-ethnic contacts would mediate
the relations between residential segregation and prejudice“.
Deze scriptie betreft een nieuw onderzoeksonderwerp. Voor zover bekend is er nog geen onderzoek gedaan naar
de relatie tussen etnische concentratie, interetnisch contact en beeldvorming over een ‘nieuwe’ (Midden- en OostEuropese) migrantengroep zoals Polen in Nederland. Bestaand onderzoek naar de relatie tussen concentratie en
beeldvorming richtte zich tot dusver op niet-Westerse migranten. Dit onderzoek kan dan ook een bijdrage leveren
aan de kennisvorming en discussie over de betekenis van etnische concentratie en interetnisch contact voor de
beeldvorming over Polen. Omdat beeldvorming een element van sociaal-culturele integratie vormt, wordt ook
een bijdrage geleverd aan het debat over concentratie en integratie.
Tot slot kan dit onderzoek een basis vormen voor gemeentelijk beleid omtrent de etnische concentratie van Polen.
Een deel van de Poolse migranten blijft permanent in Nederland wonen; momenteel verwacht een kwart van de
Polen in Nederland te blijven (Ait Moha & Lampert, 2011, p. 3). Daarnaast is vastgesteld dat steeds meer Poolse
arbeidsmigranten hun gezin meenemen naar Nederland, laten overkomen of hier relaties aangaan en een gezin
stichten. Dit past ook binnen het profiel van Poolse migranten omdat de overgrote meerderheid van deze groep
uit jongvolwassenen bestaat (Korf, 2009, p. 84). Wanneer migranten samen met hun gezin naar een gastland
verhuizen en er nieuwe sociale netwerken opbouwen wordt de beslissing permanent te blijven sneller genomen
(Rath, 1998). Deze trend is nu al goed zichtbaar in het Nederlandse en Haagse basisonderwijs, waar de afgelopen
jaren een snelle toename van het aantal Poolse kinderen zichtbaar was (Korf, 2009; Gemeente Den Haag, 2010, p.
10). Des te beter deze relatief nieuwe groep migranten in Nederland en Den Haag in kaart gebracht wordt, des te
beter gemeentelijk beleid geconstrueerd kan worden.
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1.4 Structuur bachelorthesis
In dit onderzoek worden de effecten van etnische concentratie op de beeldvorming als aspect van sociaalculturele integratie geanalyseerd. Teneinde dit onderzoek zo transparant mogelijk uit te voeren worden alle
gemaakte keuzen in dit onderzoek uitgebreid verantwoord. Daar deze verantwoording binnen de verslaglegging
niet altijd relevant is, zijn de uitwerkingen waar nodig in de bijlage opgenomen. Wanneer hier sprake van is
wordt naar de desbetreffende bijlage verwezen in de tekst. Een figuur of tabelverwijzing met aanduiding ‘figuur
B1.1’ verwijst bijvoorbeeld naar ‘bijlage 1 figuur 1’.
In hoofdstuk 2 wordt achtergrondinformatie omtrent arbeidsmigratie naar Nederland geboden en de casestudy
geïntroduceerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de wetenschappelijke basis omtrent de relatie tussen etnische
concentratie en beeldvorming gelegd, waarna in hoofdstuk 4 het conceptueel model en de onderzoekshypothesen
uit deze theorie worden afgeleid. In hoofdstuk 5 worden deze concepten en hypothesen, alsmede de
onderzoeksmethode, geoperationaliseerd. In hoofdstuk 6 worden feiten rond de etnische concentratie van Polen
in Den Haag besproken aan de hand van kaartmateriaal, waarna op basis van dit materiaal in hoofdstuk 7 de
methodologie en operationalisering van het empirisch onderzoek verantwoord wordt. In hoofdstuk 8 wordt dit
empirisch onderzoek vervolgens uiteengezet middels een analyse van de streekproef. Voorts worden in
hoofdstuk 9 de onderzoeksresultaten van het veldwerk besproken alvorens in hoofdstuk 10 de kernvragen van dit
onderzoek beantwoord worden.
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2. Achtergrond en casusomschrijving
2.1 Introductie op intra-EU arbeidsmigratie naar Nederland
In de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en de Schengenruimte geldt vrij verkeer van werknemers
als fundamenteel recht (EU, 2009; 2011). Bij de toetreding van tien nieuwe landen tot de Europese Unie in 2004
kreeg de EU-15 (de oude vijftien lidstaten) het recht een overgangsregeling in te voeren voor werknemers uit de
tien nieuwe lidstaten (figuur 2.1). Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk stelden direct in 2004 hun
arbeidsmarkten open voor werknemers uit de nieuwe lidstaten in Midden- en Oost-Europa. De Europese
Commissie liet in 2006 weten dat de nieuwe migranten in deze drie landen aanzienlijk bijdroegen aan de
productiviteit en economische groei van het ontvangende land (Paul & de Pater, 2010, p. 144). Nederland koos in
2004 echter voor een restrictief beleid om de binnenlandse arbeidsmarkt te beschermen. Dit betekende dat
werknemers uit de nieuwe lidstaten een tewerkstellingsvergunning nodig hadden om zich in Nederland te
vestigen. In 2007 besloot de Nederlandse regering vanwege krapte op de arbeidsmarkt de restricties voor de
nieuwe lidstaten op te heffen (Korf, 2009, p. 40)3. Met deze beslissing kwam de EU weer een stap dichter bij haar
doel van één Europese arbeidsmarkt.
Veel inwoners van de oude lidstaten vreesden echter dat de oostwaartse uitbreiding van de EU zou leiden tot een
massale toevloed van goedkope arbeidskrachten, met nadelige gevolgen voor de eigen werknemers (Paul & de
Pater, 2010, p. 143). Opvattingen over de wenselijkheid en effecten op nationale schaal van deze arbeidsmigratie
verschillen sterk. In positieve visies wordt arbeidsmigratie als noodzakelijk gezien om onder andere tekorten op
de arbeidsmarkt terug te dringen, de gevolgen van vergrijzing op te vangen en internationaal een sterke positie te
verwerven. In negatieve visies wordt daarentegen gewezen op verdringing van Nederlandse werknemers op de
arbeidsmarkt en druk op de sociale voorzieningen van de Nederlandse verzorgingsstaat (de Beer, 2007, p. 1; EU,
2011).
Figuur 2.1: Uitbreiding EU 2004

Bron: (ECB, 2012)
Dit gold alleen voor de lidstaten die in 2004 tot de EU zijn toegetreden. Restricties voor de nieuwe lidstaten Roemenië
en Bulgarije die in 2007 zijn toegetreden bleven wel van kracht.
3
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2.2 Poolse migranten in Nederland
Arbeid vormt sinds 2007 het belangrijkste migratiemotief voor niet-Nederlanders om naar Nederland te
migreren. In 2010 migreerden 41 duizend migranten naar Nederland voor werk. Van deze ‘arbeidsmigranten’
komt bijna 80 procent uit EU lidstaten, voornamelijk uit Polen, Duitsland, Bulgarije en Roemenië (WODC, 2011, p.
94; CBS, 2012a). Het aantal geregistreerde en niet-geregistreerde personen uit Centraal- en Oost-Europa in
Nederland werd in 2009 geschat tussen de 286.000 en 325.000 (Rijksoverheid, 2011).
Sinds de uitbreiding van de EU in 2004 vormen Polen verreweg de belangrijkste groep binnen de totale instroom
van arbeidsmigranten in Nederland (WODC, 2011; Engbersen e.a., 2010, p. 116). Volgens Paul en de Pater (2010, p.
145) heeft dat vooral te maken met de omvang van het land en de lange Poolse traditie van arbeidsmobiliteit. De
migratie van Polen naar Nederland is een recent fenomeen (figuur B1.1) (Korf, 2009, p. 18). In vergelijking met
Bulgaren en Roemenen, ook ‘mobiele’ landen volgens Paul en de Pater (2010, p. 145) en de tweede en derde
grootste ‘nieuwe’ migrantengroepen in Nederland, zijn Polen meer in Nederland geworteld omdat voor hen sinds
2007 alle restricties zijn opgeheven. Daarnaast verlopen processen van arbeidsmigratie voor Polen, Bulgaren en
Roemenen zeer verschillend, wat zich uit in verschillende migratiepatronen, waardoor migranten uit deze drie
landen niet als een homogene migratiegroep gezien kunnen worden (Engbersen e.a., 2011). Om deze redenen
richt dit onderzoek zich van alle migrantengroepen uit Midden- en Oost-Europa enkel op de Poolse
gemeenschap.
Het aantal Polen in Nederland is moeilijk te schatten omdat de groep zowel bestaat uit geregistreerden als nietgeregistreerden4 en veel immigranten maar korte tijd in Nederland verblijven (Engbersen e.a., 2010, p. 116).
Volgens officiële cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stonden er in 2011 87.323 Polen
ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (CBS, 2011a). Gezien het grote aantal nietgeregistreerden wordt het werkelijke aantal echter op minstens 150.000 Polen geschat (Dagevos, 2011; Korf, 2009,
p. 21).

2.3 Etnische concentratie van Polen in Den Haag
Den Haag de voornaamste vestigingsplaats in Nederland voor Poolse arbeidsmigranten (Korf, 2009, p. 18).
Overeenkomstig met de rest van Nederland vormen ook in Den Haag Polen de grootste migrantengroep uit de
MOE-landen (Gemeente Den Haag, 2010, p. 5). In 2011 stonden er 6866 Polen (3138 mannen en 3728 vrouwen)
geregistreerd in de GBA in Den Haag (CBS, 2011a) (figuur B1.2). Corpeleijn (2006, p. 35) stelt dat de meerderheid
van de geregistreerde Poolse migranten vrouwelijk is vanwege huwelijksmigratie, omdat vrouwen zich vaker
registreren dan mannen en omdat vrouwen vaker een legale baan in Nederland hebben. Hoeveel Poolse
arbeidsmigranten er precies in Den Haag wonen is niet met zekerheid te zeggen. De gemeente gaat ervan uit dat
het feitelijke aantal twee- tot driemaal zo hoog ligt als ingeschreven in de GBA (Gemeente Den Haag, 2012a, p. 7):
ongeveer 10 tot 15 duizend. In Den Haag vestigen Polen zich met name in bepaalde stadswijken (Gemeente Den
Haag, 2010), alwaar bewoners geconfronteerd worden met een “toeloop van nieuwe en steeds wisselende buren
uit Midden- en Oost-Europa. Soms gaat dat goed, soms leidt het tot frictie” (Starrenburg & Baraya, 2011, p. 6). De
effecten van etnische concentratie worden in Den Haag extra benadrukt omdat Den Haag, in vergelijking met
andere Nederlandse steden, de meest verdeelde stad van Nederland is door grote verschillen tussen wijken wat
betreft factoren als huishoudinkomen en etnische samenstelling. De hoge etnische concentratie in Den Haag zal in
de nabije toekomst niet veranderen omdat de stad een aantrekkingskracht blijft uitoefenen op nieuwkomers.
Daarnaast zorgt ook het lage aantal studenten in Den Haag, als bevolkingsgroep die in andere steden in sociaaleconomische slechtere wijken woont, voor een verhoogde etnische concentratie (Lindner, 2002, p. 6).

Poolse migranten die voornemens zijn korter dan vier maanden in Nederland te verblijven hoeven zich niet in te
schrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
4
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3. Theoretisch kader
De migratiestroom van werknemers uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland weerspiegelt een relatief nieuw
geografisch patroon van migratie, waarbij de traditionele migratiestroom van Zuid naar Noord in Europa de
laatste twee decennia aangevuld is met een migratiestroom van Oost naar West (Engbersen e.a., 2010, p. 117). Niet
alleen de richting van deze vorm van mobiliteit maar ook de visie op migratie is veranderd. Waar migratie
traditioneel gezien wordt als permanente of lange termijn verplaatsing van mensen van één natiestaat naar een
andere, geleid door de patronen van arbeidsmigratie typerend voor de 19e en 20e eeuw, wordt de 21e eeuw
daarentegen gezien als “era of fluidity and openness, in which changes in transportation, technology and culture
are making it normal for people to think beyond borders and to cross them frequently for many reasons”
(Szmytkowska, 2011, p. 139). Deze ‘fluidity’ is terug te zien bij de relatief nieuwe migratiestroom uit Midden- en
Oost-Europa, waarbij werknemers zich vaak tijdelijk vestigen in West-Europa. Deze stroom wordt gekenmerkt
door een flexibel karakter om snel te kunnen reageren op arbeidskansen die zich mogelijk elders in Europa
voordoen (Nicis, 2011, p. 41). Zowel de schaal, afstand als motivatie zijn factoren van migratie die door tijd en
ruimte veranderen. Zo worden internationale verschillen in de hoogte van het inkomen niet langer als enige
motivatie voor mensen uit Midden- en Oost-Europa om te migreren gezien, maar wordt de nieuwe vorm van
migratie voornamelijk gezien als gevolg van een permanente arbeidsvraag in ontvangende landen in WestEuropa Szmythkowska (2011, p. 140). In Nederland vullen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa over
het algemeen de vacatures die al lange tijd openstaan, zoals in de bouw, landbouw, tuinbouw en het transport.
Arbeidsmarktverdringing is daardoor miniem. De instroom van migranten uit deze landen naar Nederland heeft
echter ook zorgen met zich meegebracht, vooral op het vlak van integratie in de Nederlandse samenleving. Deze
zorgen richten zich onder andere op Poolse migranten en betreffen veelal de ruimtelijke concentratie van groepen
in bepaalde buurten in de grote steden (Engbersen e.a., 2010, p. 117).

3.1 Etnische concentratie
Ruimteverdeling van etnische minderheden is niet toevallig. Mensen vestigen zich vaak in buurten waar reeds
bewoners van de eigen etnische groep gevestigd zijn (Bolt e.a. 2008, p. 1362), wat resulteert in etnische ruimtelijke
concentratie. Er zijn veel verschillende theorieën over de beweegredenen van migranten om in dezelfde buurten
te vestigen (zie bijvoorbeeld Snel & Burgers, 2000; Lindner, 2002; van der Laan Bouma-Doff & van Putten, 2005).
Volgens Storey (2008) kiezen mensen ervoor in nabijheid van mensen van de eigen etniciteit te wonen omdat
clustering bescherming biedt tegen de meerderheid, een zekere mate van wederzijdse steun en een gevoel van
verbondenheid en gemeenschap versterkt, wat vervolgens weer een nuttig middel kan zijn om culturele normen
te behouden. Tot slot kan ruimtelijke clustering externe bedreigingen verminderen (Storey, 2008, p. 406).
Over de redenen van vestiging van Polen in bepaalde Nederlandse buurten in het specifiek is echter weinig
bekend. In een onderzoek naar de vestigingsredenen van Polen in Dublin (Ierland is sinds 2004 een populaire
bestemming voor Poolse migranten) kwam naar voren dat concentratie van Polen in bepaalde buurten een
resultaat is van lage huurprijzen van woningen en goede verbindingen met het stadscentrum (Szmytkowska,
2011, pp. 148-149). Deze bevindingen komen overeen met literatuur over de vestiging van etnische minderheden
in armere stadsbuurten (Semyonov & Glikman, 2009, p. 695). Het gemiddeld inkomen van allochtone
huishoudens ligt ver onder het gemiddelde van Nederlandse huishoudens waardoor deze huishoudens vaak
aangewezen zijn op goedkopere huurwoningen. Hierdoor ontstaan concentraties van allochtonen vaak in
gebieden met een concentratie van goedkope huurwoningen (van Kempen & Bolt, 2000, p. 29). Dit is mogelijk ook
van toepassing op de etnische concentratie van Polen omdat 98% van de Polen in Nederland in een huurhuis
woont (Engbersen e.a., 2011, p. 63).
Er zijn echter meer redenen denkbaar waarom een etnische concentratie van Polen ontstaat in bepaalde
stadsbuurten. Sociaal-economische verschillen tussen buurten verklaren de etnische concentratie in bepaalde
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buurten immers slechts gedeeltelijk (van der Laan Bouma-Doff & van Putten, 2005, p. 87). Dit scriptieonderzoek
biedt echter geen ruimte uitgebreid op de achterliggende theorieën van etnische concentratie in te gaan. Er wordt
daarom volstaan met de opmerking dat er in deze theorieën vaak vanuit wordt gegaan dat migranten een vrije
keuze van vestiging hebben, terwijl zij juist zelden zelf kiezen voor huisvesting in concentratiebuurten (van der
Laan Bouma-Doff & van Putten, 2005, p. 82; van Kempen & Bolt, 2000, p. 29). Migranten hebben vaak beperkte
keuzemogelijkheden: “the idea that people may choose to cluster is to ignore the fact that quite often no easy
alternatives are available” (Storey, 2008, p. 406). Ook Magdalena Dworak (Poolse arbeidskracht in de tuinbouw in
het Westland) geeft dit aan: "I live with Polish people because I don’t have a choice. I work in a ‘uitzendbureau’
and I can’t live alone” (M. Dworak, arbeidskracht tuinbouw, 11 juni 2012). Een andere kanttekening bij de etnische
concentratie van migranten is dat de migranten zelf niet de enige factor zijn in de totstandkoming van de
concentraties. Ook culturele verschillen en lokale omstandigheden, zowel institutioneel bepaald als gevormd
door de historische gang van zaken, zijn van invloed op de ruimtelijke samenstelling van de bevolking (Musterd
& Deurloo, 2011, p. 491).
Concentratiewijken worden vaak gezien als probleemwijken: als verzamelplaats voor sociale achterstand, met
verpauperde woonomgeving met slechte woningen en een hoge mate van criminaliteit (van der Laan Bouma-Doff
& van Putten, 2005, p. 27). Volgens Uunk & Martinez (2002, p. 1) kennen wijken met een sterke etnische
concentratie veel meer en grotere maatschappelijke problemen dan wijken met een minder sterke etnische
concentratie.

3.2 Etnische concentratie en beeldvorming
Wanneer gesproken wordt over etnische concentratie dient allereerst onderscheid gemaakt te worden tussen de
werkelijke etnische concentratie en de gepercipieerde etnische concentratie. Uit eerder onderzoek is namelijk
gebleken dat er een groot verschil bestaat tussen het feitelijke aandeel van een etnische minderheid in een buurt
en het door de autochtone buurtbewoners gepercipieerde aandeel. Autochtonen bleken geneigd de aandelen
minderheden in de eigen buurt te overschatten, waarbij onverdraagzame bewoners wellicht eerder dan anderen
het gevoel hebben dat er veel allochtonen in de buurt wonen (Gijsberts & Dagevos, 2004, p. 166). Zo bleek uit een
Amerikaans onderzoek dat blanke Amerikanen het aandeel van de Afro-Amerikaanse bevolking onjuist
inschatten: meer dan de helft van de blanke respondenten dachten dat het aandeel Afro-Amerikanen in de
Amerikaanse bevolking 30 procent of meer van de totale bevolking vormde, terwijl dit aandeel in werkelijkheid
12 tot 13 procent is (Dixon, 2006, p. 2182). Ook Thijssen & Dierckx (2011) vonden in hun onderzoek in Antwerpse
buurten dat bewoners die de etnische concentratie van migranten in hun buurt overschatten, zich meer bedreigd
voelden door de aanwezigheid van deze migranten in hun buurt dan andere bewoners (Thijssen & Dierckx, 2011,
p. 155).
Er is nog weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen etnische concentratie en beeldvorming, ondanks dat
reeds in de jaren tachtig in een analyse van Mik naar de effecten van ruimtelijke concentratie werd aangetoond
dat er sprake is van samenhang tussen ruimtelijke concentratie en beeldvorming, waarbij Mik tot de conclusie
kwam dat het ‘gangbare’ beeld dat in concentratiegebieden het vooroordeel van autochtonen over allochtonen het
hoogst is, niet ondersteund werd (Mik, 1987, pp. 215-216). Eén van de weinige onderzoeken naar deze relatie
werd uitgevoerd door Gijsberts e.a. (2010). Uit hun onderzoek naar de wederzijdse beeldvorming tussen
autochtone Nederlanders en niet-Westerse migranten op buurtniveau bleek dat er een (gering) niet-lineair
verband bestaat tussen beeldvorming en etnische concentratie van niet-Westerse migranten: in gemengde buurten
met 10-25 procent niet-Westerse migranten bleken autochtone Nederlanders positiever over de aanwezigheid van
deze migranten dan in witte of zwarte buurten met respectievelijk een lager of hoger percentage niet-Westerse
migranten (Gijsberts e.a., 2010, pp. 114-115).
Hoewel tevens weinig onderzocht komt uit wetenschappelijk onderzoek naar voren dat de relatie tussen de
verandering in het aandeel allochtonen (ook wel ‘verkleuring’) in een buurt en beeldvorming sterke samenhang
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vertoont. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat bewoners van buurten waar de etnische samenstelling in
een aantal jaren sterk is veranderd, zich in hogere mate bedreigd voelen door de komst van deze nieuwe
buurtbewoners en dit koppelen aan een negatieve beeldvorming over de desbetreffende bevolkingsgroep
(Gijsberts & Dagevos, 2004, p. 159; 2007, p. 805). Gijsberts en Dagevos (2004) onderzochten deze relatie voor
Marokkaanse Nederlanders en concludeerden dat des te groter de toename van het aandeel allochtonen in een
buurt, des te negatiever de opvattingen van autochtonen over deze bevolkingsgroep: “er is dus sprake van een
zelfstandig effect van een snelle verkleuring van een buurt op de negatieve beeldvorming van autochtonen over
allochtonen (Gijsberts & Dagevos, 2004, p. 158).
Dergelijke onderzoeken naar verkleuring, en ook het onderzoek naar wederzijdse beeldvorming van Gijsberts e.a.
(2010), richten zich echter uitsluitend op niet-Westerse migranten en dus niet op de ‘nieuwe’ migranten uit
Midden- en Oost-Europa. De binnenstedelijke concentratie van Polen is de afgelopen jaren echter sterk
toegenomen: nationale en gemeentelijke statistieken tonen een verdrievoudiging en verzevenvoudiging van
respectievelijk het aantal geregistreerde Polen in Nederland en Den Haag tussen 2002 en 2011 (bijlage 1). Dit
maakt het zeer aannemelijk dat deze snelle verkleuring wel degelijk van invloed is op de beeldvorming over deze
bevolkingsgroep. Het is in dit onderzoek echter niet mogelijk de ‘verkleuring’ van buurten in de analyse mee te
nemen, omdat er geen data beschikbaar is over de registratie van Polen op buurtniveau over een langer
tijdsbestek.

3.3 De rol van interetnisch contact
De buurt biedt gelegenheid tot contact tussen buurtbewoners, waarbij sprake kan zijn van interetnisch contact.
Dergelijke interetnische contacten zijn van invloed op de sociale integratie van een bepaalde etnische groep in de
samenleving (Kleinhans e.a., 2000, p. 54). Kleinhans e.a. (2000, pp. 55-56) beschrijven een model voor sociale
integratie door interetnisch contact in de buurt aan de hand van drie dimensies, oplopend van oppervlakkige
deelname aan het sociale verkeer in de buurt tot een intensieve verstandhouding van sociale contacten:
participatie, interactie en verstandhouding. In de laatste dimensie (verstandhouding) is er sprake van het sterk op
elkaar reageren en eventueel zelfs het elkaar beïnvloeden van verschillende etnische groepen onderling.
In de relatie tussen beeldvorming en etnische concentratie is het mogelijk dat interetnisch contact een centrale rol
speelt. Het is de vraag of er een relatie bestaat tussen de woonbuurt en het contact dat autochtone buurtbewoners
met allochtonen onderhouden. Heeft het bij elkaar wonen van verschillende etnische groepen een zelfstandig
(buurt)effect op de relaties tussen de bewoners in een buurt? Er is echter niet veel literatuur beschikbaar over de
relatie tussen etnische concentratie en interetnisch contact (Gijsberts e.a., 2010, p. 61). Het meeste onderzoek naar
deze relatie is gericht op wijken met een hoge mate van etnische segregatie en een klein aandeel autochtonen. Zo
stelt Putnam (in: Boschman, 2012) dat etnische diversiteit in buurten een negatieve invloed heeft op interetnisch
contact, omdat in een heterogene bevolking sprake zou zijn van minder vertrouwen en begrip, waardoor
bewoners van deze etnisch heterogene buurten minder contact met ‘anderen’ hebben (Boschman, 2012, p. 356).
Dronkers en Lancee (2009) pasten de theorie van Putnam toe op buurten in Nederland en concludeerden dat
“zowel de etnische diversiteit van buurten als het hebben van buren met een andere etniciteit het vertrouwen in
de buurt en de kwaliteit van het contact met de buren vermindert” (Dronkers & Lancee, 2009, p. 155).
Er bestaan echter verschillen in contact van de meerderheid met de minderheid en vice versa. Waar volgens
wetenschappelijk onderzoek het contact van allochtonen met autochtonen afneemt met de mate van etnische
concentratie, neemt het contact van autochtonen met allochtonen juist toe met de mate van etnische concentratie
(tot buurten met 50% allochtonen) (Gijsberts & Dagevos, 2005). Het is immers goed mogelijk dat de autochtone
bevolking in een buurt met een etnische concentratie juist meer sociale contacten onderhoudt met de etnische
minderheid omdat er simpelweg meer kansen op interetnische ontmoetingen zijn (Gijsberts & Dagevos, 2007, p.
808). Deze denkwijze staat ook wel bekend als de ‘nabijheidshypothese’. Gijsberts e.a. (2010) vinden in hun
onderzoek bewijs voor de nabijheidshypothese wanneer zij een relatie vinden tussen het wonen in een
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concentratiebuurt en de mate van interetnisch contact. Ook multilevel analyses (zie § 5.1) bevestigen in hun
onderzoek deze gedachte: er is sprake van een buurteffect. Kortom, een ontmoetingskans in de buurt speelt een
rol bij het aangaan van interetnisch contact: autochtonen die in een buurt met een allochtone etnische concentratie
wonen hebben meer contact met allochtonen dan autochtonen die in een buurt met weinig allochtonen wonen
(Gijsberts e.a., 2010, pp. 9-13).
Uit de zojuist besproken relaties tussen etnische ruimtelijke concentratie en interetnisch contact blijkt dat er geen
sprake is van een eenzijdig of lineair verband tussen de twee concepten. De theorieën zoals uit eerder
wetenschappelijk onderzoek naar voren komen, zijn te scharen onder twee kerntheorieën uit de sociologie, welke
beide beeldvorming over een bepaalde bevolkingsgroep relateren aan interetnisch contact: de contacthypothese
en de conflicttheorie. Met als uitgangspunt de nabijheidshypothese, zijn deze twee theorieën toepasbaar op
etnische concentratie op buurtniveau. Deze theorieën uit de sociologie worden in dit sociaal geografisch
onderzoek toegepast omdat het bieden van een overkoepelend perspectief, waarbij theorieën uit verschillende
disciplines gecombineerd worden met ruimtelijk gedrag, één van de kwaliteiten van de geografische benadering
is. Daarnaast hebben de contacthypothese en conflicttheorie hun wetenschappelijk nut reeds bewezen door te zijn
toegepast op sociale vraagstukken afkomstig uit zeer uiteenlopende disciplines (Pettigrew and Tropp, 2006, p.
752).
Beide theorieën worden kritisch uiteengezet en gekoppeld aan etnische concentratie in de buurt.
Achtereenvolgend worden de contacthypothese en conflicttheorie behandeld, om vervolgens de twee theorieën
tegen elkaar af te zetten en de relevantie van de theorieën voor dit onderzoek aantoonbaar te maken.

3.3.1 Contacthypothese
De sociaal‐psycholoog Allport legde in 1954 de basis voor de contacthypothese, welke veronderstelt dat contact
tussen verschillende bevolkingsgroepen wederzijds begrip en acceptatie bevordert en leidt tot een positievere
wederzijdse beeldvorming (Allport, 1954). Als de mogelijkheid tot interetnisch contact zich voordoet, zoals in een
buurt met bewoners van verschillende etniciteit, is dit contact volgens de contacthypothese een effectieve manier
om stereotypen, discriminatie en vooroordelen te verminderen tussen de meerderheids- en minderheidsgroepen
van de bevolking (Semyonov & Glikman, 2009, p. 695; Ha, 2010, p. 30; Forbes, 2004, p. 70). De gedachte is dat een
grotere ontmoetingskans in buurten met een etnische concentratie leidt tot meer interetnisch contact en zodoende
tot een positievere beeldvorming. Op deze manier zouden sociale contacten een interveniërende rol spelen in de
relatie tussen het wonen in een concentratiebuurt en de opvattingen over de andere groep. Onderzoek van
Semyonov en Glikman (2009, p. 704) wijst uit dat mensen in etnisch homogene (Europese) wijken over minder
mogelijkheden beschikken om positieve interetnische contacten te ontwikkelen in vergelijking met bewoners van
etnisch heterogene wijken. Een zekere aanwezigheid van minderheden in de woonbuurt heeft dan een positieve
uitwerking op interetnische contacten: er is immers volop gelegenheid voor wederzijds contact in gemengde
buurten. Contact kan daarom resulteren in etnisch geïntegreerde buurten (Ihlanfeldt & Scafidi, 2002, p. 619).
Semyonov en Glikman (2009, p. 695) stellen dat het tegenovergestelde ook opgaat, namelijk dat de gevolgen van
etnische concentratie op negatieve beeldvorming voornamelijk worden veroorzaakt door de afname van
mogelijkheden tot interetnisch contact. De contacthypothese kan verstrekkende gevolgen hebben omdat het
suggereert dat positief contact tussen individuen van verschillende etnische groepen kan leiden tot een positieve
verandering van de houding tegenover een hele etnische groep (Nielsen & Smyth, 2011, p. 470): 'bekend maakt
bemind'.
Allport (1954) onderscheidt in zijn contacthypothese verschillende gradaties van interetnisch contact, variërend
van oppervlakkig contact (casual) tot meer diepgaand contact (acquaintance), waarbij met name de laatste vorm
van interetnisch contact vooroordelen en stereotypen zou kunnen reduceren. Daarnaast verbindt Allport enkele
voorwaarden aan het interetnisch contact in de oorspronkelijke contacthypothese, waar de effecten van het
interetnisch contact op de beeldvorming volgens deze geconditioneerde contacthypothese afhankelijk van zijn
| 15

(Dixon, 2006, p. 2182). Forbes (2004) benadrukt de complexiteit van de contacthypothese en beargumenteert
waarom hij de voorwaarden voor interetnisch contact van groot belang acht:
“proponents of the contact hypothesis usually think of intergroup contact as having an effect on prejudiced
attitudes and discriminatory behavior because of its effects on stereotyping. To simplify, they think that hostile
stereotypes are born of social isolation and broken by personal acquaintance. They recognize, of course, that the
cognitive and emotional mechanisms involved in the development and modification of intergroup attitudes are very
complex: they can be affected by many variables. In principle, therefore, it should be possible to explain and predict
different relations between contact and conflict (prejudice, discrimination, stereotyping, hostility, etc.) by taking
these conditioning variables into account. It should be possible to specify the kinds and situations of contact that
will have desirable effects and those that will have negative effects. When contact is the right kind of contact, in a
favorable setting, it should tend to reduce prejudice and discrimination. Otherwise, contact may have no effects or
even bad effects. Rather than breaking hostile stereotypes, it may just foster their growth” (Forbes, 2004, p. 73).
Sinds 1954 zijn er verschillende versies van de contacthypothese ontwikkeld, omdat wetenschappers
uiteenlopende voorwaarden in hun onderzoek naar de contacthypothese hebben toegepast (bijvoorbeeld
Pettigrew, 1998). In deze onderzoeken zijn meer dan vijftig verschillende variabelen gehanteerd die de
voorwaarden van positieve effecten van contacten moesten verwoorden. Hierbij zijn drie kernvariabelen
herhaaldelijk genoemd als cruciale elementen van de positieve effecten van interetnisch contact:
1. de mate waarin het contact plaatsvindt tussen verschillende groepen van ‘gelijke status’;
2. de mate waarin het contact plaatsvindt in een concurrerende of collaboratieve omgeving (wanneer etnische
groepen van elkaar afhankelijk zijn om bepaalde doelen te bereiken zal noodzakelijkerwijs samenwerking
plaatsvinden); en
3. de mate waarin sociale normen interetnisch contact stimuleren (Forbes, 2004, p. 74).
De noodzaak van dergelijke voorwaarden voor interetnisch contact wordt echter betwijfeld in de literatuur. Zo is
uit onderzoek van Pettigrew en Tropp (2006) gebleken dat het effect van interetnisch contact op beeldvorming ook
zonder de voorwaarden van Allport wordt gevonden. Hoewel de aanwezigheid van de voorwaarden de relatie
tussen interetnisch contact en beeldvorming wel versterkt, bestaat er dus ook een direct positief effect tussen
interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming: de voorwaarden zijn niet essentieel om vooroordelen te doen
afnemen, enkel de toename van interetnisch contact volstaat hierin (Pettigrew, 1998; Pettigrew and Tropp, 2006;
Thijssen & Dierckx, 2011, p. 155).
De discussie over de effecten van voorwaarden voor interetnisch contact op de beeldvorming richt zich niet enkel
op de vraag of voorwaarden van belang zijn, maar ligt gecompliceerder. Hoewel Dixon (2006) de bevindingen van
Pettigrew en Tropp (2006) onderschrijft, geeft hij in het specifiek aan dat het voldoen aan voorwaarden vooral van
belang is om duurzame gedragsveranderingen teweeg te brengen, maar dat interetnisch contact ongeacht de
voorwaarden op de korte termijn ook een afname van vooroordeel over een bepaalde bevolkingsgroep kan
bewerkstelligen (Dixon, 2006, p. 2183). Waar sommige onderzoekers concluderen dat het positieve effect van
interetnisch contact op beeldvorming altijd wordt gevonden, ongeacht de frequentie of intensiteit van het contact
(bijvoorbeeld Stein e.a., 2000; Pettigrew, 1998; Pettigrew and Tropp, 2006), vinden andere onderzoekers juist dat
vrijblijvend contact minder van invloed is op de afname van vooroordelen dan intensief contact, of dat alleen
vriendschappelijke contacten van invloed zijn op de afname van vooroordelen (Gijsberts e.a., 2010, p. 68). Volgens
Forbes (2004) kan meer interetnisch contact zowel tot meer vooroordeel als tot meer respect leiden, afhankelijk
van de situatie waarin het contact plaatsvindt (Forbes, 2004, p. 74). Tot slot zijn er ook onderzoekers die
onderscheid maken in het effect van interetnisch contact op de beeldvorming over verschillende
bevolkingsgroepen. Zo bleek oppervlakkig contact van de blanke Amerikaanse bevolking met latino’s en Aziaten
voldoende om vooroordelen te doen verminderen, maar dit ging niet op voor interetnisch contact met AfroAmerikanen, met wie intensievere vormen van contact nodig bleken om de beeldvorming te verbeteren (Dixon,
2006).
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Hoewel enkele wetenschappers de geldigheid van de contacthypothese hebben betwijfeld, net als de optimale
condities waaronder interetnisch contact vooroordeel vermindert, hebben ook veel onderzoekers die de
contacthypothese van Allport in de praktijk hebben getoetst, sterke relaties gevonden tussen interetnisch contact
en beeldvorming (bijvoorbeeld Ellison & Powers, 1994; Stein e.a., 2000; Pettigrew & Tropp, 2006; Oliver & Wong,
2003; Semyonov & Glikman, 2009; Wagner e.a., 2006; Schneider, 2008). Zo leveren Semyonov en Glikman (2009)
met hun onderzoek naar de relaties tussen etnische concentratie, interetnische contacten en houdingen van
Europeanen tegenover minderheden, bewijs dat positieve interetnische contacten vooroordelen doen afnemen.
Deze studie toont ook aan dat de omvang en effecten van interetnische contacten op de afname van negatieve
houdingen ten opzichte van minderheden, sterk verschillen naar type etnische wijken. De afname van negatieve
houdingen tegenover etnische minderheden door interetnisch contact bleek sterker onder bewoners van etnische
wijken (waar de meeste bewoners tot een etnische minderheid behoorden), dan onder bewoners van gemengde
wijken (waar enkele bewoners tot een etnische minderheid behoorden) en dan onder bewoners van homogene
wijken (wijken zonder etnische minderheden) (Semyonov & Glikman, 2009, p. 704).
Verreweg het meeste onderzoek naar de contacthypothese en de relatie tussen interetnisch contact en
beeldvorming is onderzoek van Amerikaanse bodem waarbij meestal het contact tussen de blanke bevolking en
de Afro-Amerikaanse, Aziatische en latino bevolking onderzocht wordt. Er is slechts één Europees onderzoek
naar de relatie tussen interetnisch contact en de beeldvorming over de Midden- en Oost-Europese bevolking
gepubliceerd (Fomina & Frelak, 2011). Ook dit onderzoek, dat zich in het specifiek richt op de beeldvorming van
Britten over Polen in het Verenigd Koninkrijk, ondersteunt de contacthypothese. Het onderzoek toonde aan dat
een intensivering van interetnisch contact tussen Polen en Britten leidt tot een positievere beeldvorming van
Britten over Polen (Fomina & Frelak, 2011, p. 31). Daarnaast leidde het contact ook tot een afzwakking van het
‘wij-zij’-denken van Britten over Polen: “Poles are no longer seen as a foreign, exotic nation that confounds
understanding” (Fomina & Frelak, 2011, p. 28).
Niet alle onderzoeken naar de relatie tussen interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming ondersteunen
echter de contacthypothese. Integendeel, er zijn onderzoeken waar het tegengestelde uit lijkt te blijken, namelijk
dat interetnisch contact een negatieve invloed heeft op de beeldvorming. Deze gedachte wordt verwoord in de
conflicttheorie.

3.3.2 Conflicttheorie
De conflicttheorie (ook wel ‘etnische competitietheorie’) is ontstaan uit onderzoek naar verhoudingen tussen
etnische groepen en is voortgekomen uit Amerikaans werk van onder andere Blalock (1967). De conflicttheorie
stelt dat een concentratie van minderheden in een buurt een negatief effect heeft op de beeldvorming van de
meerderheid over de desbetreffende minderheden. De centrale gedachte van de etnische conflicttheorie is dat er
in buurten met een etnische concentratie meer etnische dreiging ervaren wordt, waardoor meer competitie tussen
etnische groepen ontstaat, wat zich vervolgens vertaalt in een negatieve houding van de autochtone meerderheid
ten opzichte van etnische minderheden in de buurt (Ha, 2010, p. 30). De theorie veronderstelt dat hoe groter en
naderbij de etnische minderheidsgroep, des te negatiever de meerderheidsgroep oordeelt over de
minderheidsgroep (Gijsberts e.a., 2010, p. 66; Thijssen & Dierckx, 2011, p. 154). De ervaren etnische dreiging,
veroorzaakt door de aanwezigheid van etnische minderheden in de buurt, brengt een afname van interetnisch
contact in de buurt teweeg, wat vervolgens leidt tot competitie om schaarse goederen zoals woningen, banen en
uitkeringen (Gijsberts & Dagevos, 2007, pp. 807-808). De mate van (ervaren) competitie door autochtonen in een
buurt met veel etnische minderheden kan leiden tot een negatieve beeldvorming over deze minderheden,
interetnische spanningen, en heeft een rechtstreeks effect op stereotyperingen (Gijsberts & Dagevos, 2004, p. 4).
Het interetnisch contact tussen buurtbewoners kan door culturele verschillen tussen etnische groepen vijandige
gevoelens veroorzaken omdat “given cultural differences between groups, contact sets up conflicts of interest
regarding how exactly the groups are to converge on a common culture or common norms in their dealings with
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each other” (Forbes, 2004, p. 79). Zowel de ervaren etnische dreiging als het interetnisch contact in de buurt speelt
een interveniërende rol in de relatie tussen etnische concentratie en beeldvorming.
Het oorspronkelijke werk van Blalock heeft veel navolging gekregen. Verschillende onderzoekers hebben
ondersteuning voor de conflicttheorie gevonden door aan te tonen dat een etnische concentratie vanwege
gevoelens van etnische dreiging leidt tot negatieve beeldvorming van de meerderheidsgroep over
minderheidsgroepen (bijvoorbeeld Taylor, 1998; Scheepers e.a., 2002; Gijsberts & Dagevos, 2005). Zo tonen
Scheepers e.a. (2002) in een vergelijkend onderzoek onder 15 EU landen aan dat de conflicttheorie ook op
macroniveau opgaat omdat er sterke negatieve effecten van het percentage niet-EU burgers in de landen op
etnische tolerantie gevonden worden. Uit onderzoek van Ait Moha en Lampert (2011) naar de beeldvorming
onder Nederlanders over de komst van Midden- en Oost-Europeanen kwamen enkele bevindingen naar voren
die mogelijk duiden op ondersteuning voor de conflicttheorie. Zo bleek dat een kleine meerderheid van de
Nederlanders (56%) vreest dat de komst van Midden- en Oost-Europeanen ten koste gaat van banen voor
autochtone Nederlanders. Daarnaast bleek uit hetzelfde onderzoek dat 73% van de Nederlanders van mening is
dat het moeilijker moet worden voor Midden- en Oost-Europeanen om naar Nederland te komen door de
regelgeving aan te scherpen (Ait Moha & Lampert, 2011, p. 5).
Een verwachting die voortkomt uit de conflicttheorie is dat het etnische competitie-effect groter is in buurten
waar de bewoners een vergelijkbare sociaal-economische status hebben. Gijsberts en Dagevos (2005, p. 67)
veronderstellen dat autochtonen die zich in dezelfde sociale positie bevinden als etnische minderheden (die
volgens deze schrijvers gemiddeld genomen in een lage sociale positie verkeren), de meeste competitie ervaren
van deze etnische minderheden en daarom het gevoel hebben dat de andere etnische groep een bedreiging vormt
voor de positie van de eigen groep. Uit een onderzoek van Gijsberts en Lubbers (2009) is gebleken dat gevoelens
van etnische dreiging onder autochtone Nederlanders met de tijd sterk zijn toegenomen: waar in 1995 18% van de
autochtone Nederlanders de komst van (niet-Westerse) migranten als bedreiging voor de eigen cultuur zag, was
dit aandeel in 2005 toegenomen tot 41%. Volgens het onderzoek was een kwart van de autochtone Nederlanders
in 2005 van mening dat (niet-Westerse) etnische minderheden eerder een huis krijgen toegewezen dan
Nederlanders en dat er in de toekomst Nederlanders ontslagen zullen worden om etnische minderheden aan het
werk te helpen (Gijsberts & Lubbers, 2009, p. 259).
Tot slot is ook een snelle toename van het aandeel etnische minderheden (‘verkleuring’) in een buurt volgens de
etnische conflicttheorie van invloed op de beeldvorming over minderheden. Zo bleek uit onderzoek van Gijsberts
en Dagevos (2004, p. 166) zoals aangehaald in paragraaf 3.2 dat autochtone bewoners van buurten waar de
etnische samenstelling in een aantal jaren sterk veranderd is, zich in hogere mate bedreigd voelden door de
aanwezigheid van allochtonen en zij als gevolg van deze ervaren etnische dreiging negatiever oordeelden over de
etnische minderheidsgroepen (in dit onderzoek Marokkanen). Ook bleek dat lager opgeleiden negatiever
oordeelden over Marokkanen, omdat zij zich in hogere mate bedreigd voelden dan hoger opgeleiden (Gijsberts &
Dagevos, 2004, p. 159). Dit is in overeenstemming met de gedachte van de conflicttheorie dat bewoners van een
vergelijkbare sociaal-economische status eerder gevoelens van etnische dreiging ervaren.

3.3.3 Contradictorisch of complementair?
De contacthypothese en conflicttheorie staan lijnrecht tegenover elkaar. Waar volgens de contacthypothese
interetnisch contact leidt tot een positieve beeldvorming over een etnische minderheid, leidt interetnisch contact
volgens de conflicttheorie juist tot een negatieve beeldvorming. Er is ongeveer evenveel bewijs gevonden voor de
contacthypothese als de conflicttheorie (Waal e.a., 2011). Zeker is dat niet één van de twee theorieën in zijn geheel
overal en altijd opgaat:
“true—if more contact always reduced average levels of intergroup antipathy—then one would expect proximity to
encourage personal contact and this in turn to produce low levels of prejudice and discrimination, generally
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speaking. One would not expect high levels of conflict, often erupting into violence, in those parts of the world
where different racial and ethnic groups are in the most frequent contact. Yet this seems to be what we observe”
(Forbes, 2004, pp. 70-71).
De twee theorieën zijn dan ook niet onverenigbaar: eerder wetenschappelijk onderzoek vond dikwijls
ondersteuning voor beide theorieën (bijvoorbeeld Gijsberts & Dagevos, 2004). Zo vinden Gijsberts en Dagevos
(2005, p. 77) dat de beeldvorming van de meerderheid over Marokkanen afhangt van vier factoren, namelijk de
sociaal-economische samenstelling van de buurt; de verkleuring van de buurt in de afgelopen vijf jaar; de sociale
contacten tussen autochtonen en allochtonen in de buurt en het ervaren van etnische dreiging in de buurt.
Verschillende auteurs geven verschillende redenen waarom de twee tegenstrijdige theorieën in wetenschappelijk
onderzoek ondersteuning vinden en waarom ze naast elkaar kunnen bestaan. Een eerste reden die gegeven wordt
is dat de twee theorieën dikwijls complementair blijken te zijn, omdat zij elkaar aanvullen door elk op een ander
schaalniveau van toepassing te zijn (Ha, 2010; Thijssen & Dierckx, 2011). Contacteffecten komen namelijk eerder
tot uiting in contexten op een laag schaalniveau, terwijl bedreigingseffecten eerder spelen in contexten op een
hoger schaalniveau. Hoe groter het aandeel van een bepaalde etnische bevolkingsgroep op een hoog schaalniveau
zoals een land, des te hoger de vijandige gevoelens ten opzichte van deze groep (bijvoorbeeld Taylor, 1998), maar
hoe hoger het aandeel op een laag schaalniveau als de buurt, des te positiever de beeldvorming (Ha, 2010, p. 30).
Ha (2010) zegt hierover:
Larger areas, such as counties or metropolitan areas, are typical geographic units where people compete for jobs,
resources, and political power. For example, rarely anyone vies with people on their block for a job; most often they
are competing with people in their whole region. As a result, racial diversity in a county means greater competition
between groups for power and status. In smaller areas, such as neighborhoods, by contrast, the nature of interaction
is more likely to be social. Rather than seeing other races as rivals or competitors, people in integrated residential
settings view others as acquaintances or neighbors and thereby are more likely to maintain positive interracial
contact. Both contact and threat theories can be reconciled by adjusting the unit of analysis“ (Ha, 2010, p. 30).
Er wordt in internationaal vergelijkend onderzoek dan ook zelden bevestiging gevonden voor de
contacthypothese (bijvoorbeeld Scheepers e.a., 2002). Het is immers aannemelijk dat een inwoner van een land
met een relatief groot aandeel allochtonen nooit een allochtoon tegenkomt; het is waarschijnlijker dat interetnisch
contact plaatsvindt op lagere schaalniveaus zoals de buurt (Oliver & Wong, 2003, p. 570). Hierop voortbouwend
kan het aandeel allochtonen in een leefomgeving het beste berekend worden op een zo laag mogelijk
schaalniveau, zoals op buurtniveau (Schmid e.a., 2008). Hierbij wordt echter niet uitgesloten dat ook op
buurtniveau bedreigingseffecten kunnen spelen, met name wanneer er sprake is van een snelle verkleuring in de
buurt, waardoor de toegenomen etnische diversiteit wellicht nog niet tot meer interetnisch contact heeft geleid
(Thijssen & Dierckx, 2011, p. 155).
Oliver en Wong (2003) zien naast het schaalniveau van analyse nog een andere reden waarom de nabijheid van
etnische minderheden, als noodzakelijke voorwaarde voor interetnisch contact, gelijktijdig interetnisch begrip en
gevoelens van etnische competitie en vijandigheid bevorderen, oftewel waarom zowel de contacthypothese als
conflicttheorie ondersteuning krijgen in de literatuur. Zij geven als reden dat de positieve effecten die etnische
concentratie in een buurt kan hebben op beeldvorming, niet veroorzaakt worden door interetnisch contact maar
door individuele zelfselectie, dat wil zeggen dat mensen die in etnisch heterogene buurten wonen specifiek
gekozen hebben in deze buurt te wonen vanwege de aanwezigheid van een bepaalde etnische minderheid.
Andersom is hetzelfde van toepassing, namelijk dat mensen met sterke vijandige gevoelens tegenover een
etnische minderheid, zullen streven te wonen in een wijk met een laag aandeel van deze etnische minderheid, het
interetnisch contact te beperken en mensen van een andere etniciteit te ontmoedigen in de buurt te komen wonen
(Oliver & Wong, 2003, p. 570). Pettigrew (1998, p. 80) benadrukt echter dat onderzoekers die de wederzijdse
relatie tussen interetnisch contact en beeldvorming hebben onderzocht, bevonden hebben dat de positieve
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effecten van interetnisch contact groter zijn dan de effecten van de ‘self-selection bias’. Daarnaast zijn de
mogelijke effecten van zelfselectie in het algemeen niet erg groot (Oliver & Wong, 2003, p. 570).
Tot slot dient er op gewezen te worden dat er naast de contacthypothese en conflicttheorie nog een derde
mogelijkheid is op de vraag of etnische concentratie in de buurt van invloed is op de beeldvorming, namelijk dat
er geen buurteffect is. Ook deze mogelijkheid is in de literatuur onderkend. De redenering hierbij is dat de directe
leefomgeving steeds meer in belang afneemt wat betreft de mogelijkheden tot interetnisch contact en normatieve
opvattingen.

Dit

zou

veroorzaakt

worden

door

de

ontwikkeling

van

moderne

transport-

en

communicatiemiddelen (Gijsberts e.a., 2010, p. 61).

3.4 Beeldvorming
In het voorgaande is de relatie tussen etnische concentratie, interetnisch contact en beeldvorming uiteengezet.
Omdat beeldvorming een zeer complex construct is, wordt dit construct in deze paragraaf nader toegelicht. Het
construct ‘beeldvorming’ verwijst naar "an attitudinal construct consisting of an individual's mental
representation of knowledge (beliefs), feelings, and global impression about an object or destination” (Baloglu &
McCleary, 1999, p. 870). Het object van beeldvorming is in deze een bepaalde bevolkingsgroep. Beeldvorming
over een bevolkingsgroep is een mentaal proces waarbij mensen een bevolkingsgroep bepaalde kenmerken
toedichten en hierdoor een bepaalde houding innemen tegenover deze ‘andere’ groep. Onderzoek naar
beeldvorming over een bevolkingsgroep richt zich op de ontleding van deze houding in componenten, de relatie
tussen houding en gedrag en de beïnvloedbaarheid van beide (Dagevos e.a., 2003, p. 363). In de literatuur worden
zeer verschillende concepten of dimensies onderscheiden over het construct beeldvorming. Zo onderzoeken
Gijsberts en Dagevos (2004) beeldvorming onder andere aan de hand van stereotypen en vooroordelen. Volgens
Allport (1954) is een stereotype “an exaggerated belief associated with a category. Its function is to justify
(rationalize) our conduct in relation to that category”. Ook Taylor (1998) en Dixon (2006) onderzoeken
beeldvorming aan de hand van stereotypen. Een andere vaak toegepaste dimensie van de beeldvorming over een
bevolkingsgroep is sociale afstand (of etnische distantie) (bijvoorbeeld Semyonov & Glikman, 2009). Dit is de
afstand die mensen wensen te behouden tussen zichzelf en leden van een andere etnische groep en de neiging
interetnisch contact te vermijden (Gijsberts & Lubbers, 2009, p. 264). Des te groter de sociale afstand die men
wenst te behouden tussen verschillende bevolkingsgroepen, des te lager de onderlinge waardering en negatiever
de wederzijdse beeldvorming (Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 89). Zo bleek uit een onderzoek van Fomina en
Frelak (2011, pp. 4-5) dat Britten die contact hebben met Polen significant meer bereid zijn Polen niet alleen als
vrienden of familieleden te accepteren, maar ook als landgenoten of raadsleden. Andere dimensies van
beeldvorming die in eerder onderzoek gehanteerd werden zijn een weerstand tegen burgerrechten voor
migranten (bijvoorbeeld Scheepers e.a., 2002), discriminatiegeneigdheid en de algehele houding ten opzichte van
een etnische minderheid (bijvoorbeeld Gijsberts e.a., 2010).
Naast genoemde dimensies zijn ook andere factoren van invloed op beeldvorming: “prejudice, xenophobia, and
anti-foreigner sentiment are not only influenced by inter-ethnic contacts but also by socio-demographic attributes
of individuals as well as structural–contextual characteristics of their societies” (Semyonov & Glikman, 2009, p.
695). Deze respectievelijk individuele en contextuele factoren worden in dit onderzoek inbegrepen omdat mensen
met verschillende kenmerken meestal niet toevallig over een bepaalde context (hier de buurt) zijn verspreid;
meestal hangen individuele kenmerken juist samen met de buurtcontext (bijvoorbeeld dat mensen met lage
inkomens in buurten met lage huurprijzen wonen). Zo benadrukken Gijsberts e.a. (2010) het belang van het
insluiten van individuele factoren in de analyse en zien dit als essentieel voor het vinden van een mogelijk
buurteffect omdat hiermee uitgesloten kan worden dat er geen andere factoren van invloed zijn. Wanneer er
namelijk in een buurt mensen wonen met kenmerken waarvan bekend is dat deze de beeldvorming verklaren,
kan het niet meenemen van individuele factoren leiden tot een overschatting van het buurteffect, terwijl de
effecten mogelijk te wijten zijn aan de specifieke bewonerssamenstelling (Gijsberts e.a., 2010, p. 72). Pas wanneer
dergelijke andere factoren in de analyse meegenomen worden, kunnen buurteffecten ook daadwerkelijk aan de
| 20

buurtkenmerken worden toegeschreven (hier het wel of niet aanwezig zijn van een etnische concentratie). Bij het
bepalen van het buurteffect wordt hiertoe gecorrigeerd voor persoonskenmerken waarvan uit de literatuur naar
voren is gekomen dat deze van invloed zijn op de beeldvorming. Daarnaast is het tegenwoordig de standaard in
empirisch onderzoek binnen de sociale wetenschappen om rekening te houden met individuele kenmerken bij
het vaststellen van het belang van contexten. Daarbij heeft de maatschappelijke context bijna altijd een kleiner
effect op individuen dan persoonskenmerken. Dit maakt het onderzoek echter niet minder relevant omdat de
meeste beleidsinstrumenten immers enkel de context kunnen veranderen als wijze om gedrag te beïnvloeden.
Democratische overheden moeten het doen met een beleidsinstrumentarium van beperkte reikwijdte en daarom
is het meenemen van contextuele factoren in sociaalwetenschappelijk onderzoek van groot belang bij een juiste
beleidsontwikkeling (Dronkers & Lancee, 2009, pp. 159-160). In deze paragraaf worden daarom de contextuele en
individuele factoren van invloed op de beeldvorming over een bevolkingsgroep besproken.

3.4.1 Contextuele factoren
Ten eerste kan de media van grote invloed zijn op de beeldvorming over een etnische minderheid (Ha, 2010, p.
31). Fomina en Frelak (2011, p. 31) constateren dat een toename in media-aandacht voor het groeiende aantal
nieuwkomers uit Polen de beeldvorming van Britten over Polen in het Verenigd Koninkrijk sterk verbeterd heeft.
Maar de invloed van de media leidt niet altijd tot een positievere beeldvorming. Beelden zijn immers altijd
constructies en selecties omdat “the entity we perceive is a construct of images and actions” (Adams, 2009, p. 152).
Ook al is het beeld dat media schetsen zeer selectief en eenzijdig, volgens van Ginneken (1998) wordt dit beeld
toch gemeengoed. Fowler (2007) onderzocht bijvoorbeeld de berichtgeving in de media over de oorlog in
Afghanistan en concludeerde dat de media een zeer eenzijdig en selectief beeld naar buiten bracht, welke onder
het brede publiek in Amerika leidde tot een zeer negatief beeld van Afghanistan als een gewelddadige plek en
Afghanen als gewelddadig volk. Uit onderzoek van Lindner (2002) bleek dat een groep autochtone
geïnterviewden die de komst van allochtonen in een buurt associeerden met onveiligheid en achteruitgang veelal
mensen waren die in hun directe omgeving niets met mensen van een andere afkomst te maken hadden en hun
uitspraken op vooroordelen, gevoed door beeldvorming middels de media, en niet op eigen waarnemingen
baseerden (Lindner, 2002, p. 7). Wanneer autochtonen weinig contact hebben met een bepaalde etnische
minderheid, zijn er ook weinig mogelijkheden om de door media gecreëerde of versterkte stereotypen te
ontkrachten of verbeteren (Oliver & Wong, 2003, p. 570). Tot slot is ook de mate van consistentie in de
berichtgeving over een bepaald onderwerp in de media van groot belang. Bij een inconsistente berichtgeving
heeft de media weinig invloed op de beeldvorming van het publiek, omdat de verschillende geconstrueerde
beelden elkaar opheffen (de Vreese & Boomgaarden, 2006, p. 430). De toon van de berichtgeving is hierbij cruciaal
in de beeldvorming. Zo concluderen Fomina en Frelak (2011) dat de ‘alarmistische’ Britse persberichten over het
toenemende aantal Oost-Europeanen (en Polen in het specifiek) in het Verenigd Koninkrijk, een rol spelen in de
beeldvorming over migranten uit Oost-Europa omdat 47% van de Britten vindt dat er ‘te veel’ migranten uit deze
landen naar het Verenigd Koninkrijk komen (Fomina & Frelak, 2011, pp. 15-16).
Behalve media is ook het politieke discours van invloed op de beeldvorming over een bepaalde bevolkingsgroep,
en vooral met betrekking tot immigranten (Fomina & Frelak, 2011, p. 16). Zeker de opkomst van populistische
partijen met leuzen als ‘eigen volk eerst’ leidt tot vijandige gevoelens van Europeanen richting migranten (Paul &
de Pater, 2010, p. 144). Zo zien Gijsberts en Lubbers (2009, p. 254) in de groeiende steun voor de PVV een eerste
indicatie dat opvattingen over de multi-etnische samenleving negatiever zijn geworden. Daarnaast is gebleken
dat de bevolking in landen die te maken hebben gehad met een hoge immigratie intoleranter staat tegenover
migranten (Scheepers e.a., 2002). Tot slot zijn ook de toename van het aandeel minderheden in een land en tijden
van economische crisis contextuele factoren die van invloed zijn op de beeldvorming. Deze twee factoren worden
door de meerderheidsbevolking gezien als etnische bedreiging, veroorzaakt door een ervaren schaarste van
sociale en economische bronnen. Hierdoor nemen vooroordelen toe, wat leidt tot een negatievere beeldvorming
van autochtonen tegenover etnische minderheden (Semyonov & Glikman, 2009, p. 696).
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3.4.2 Individuele factoren
Een eerste individuele factor van invloed op de beeldvorming over een etnische minderheid is kennis over deze
bevolkingsgroep (Thijssen & Dierckx, 2011, p. 154). Kennis is opgebouwd uit eigen ervaringen en informatie (en
staat daarmee sterk in verband met de invloed van media op beeldvorming). Eigen ervaringen bestaan uit
interetnische contacten, bijvoorbeeld in de buurt of op het werk. Ook vakanties naar het buitenland kunnen van
invloed zijn op deze ervaringen. Zo is het ‘zich niet makkelijk over de Nederlandse grens begeven’ van
autochtonen in Nederland van invloed op de beeldvorming over etnische minderheden (Lindner, 2002, p. 7).
Voorts kan ook iemand zonder eigen ervaringen met een bepaalde bevolkingsgroep door middel van verkregen
informatie een bepaald beeld vormen over deze bevolkingsgroep (Backlund & Williams, 2004, p. 324). Hoe meer
kennis een individu verschaft, des te sterker de beeldvorming (positief dan wel negatief). Zo bleek uit een
Amerikaans onderzoek naar de beeldvorming van blanke Amerikanen over etnische minderheden in Amerika dat
blanke Amerikanen met weinig kennis van de Aziatische-Amerikaanse geschiedenis er anti-Aziatische houdingen
op na hielden (Oliver & Wong, 2003, p. 570). Daarnaast zijn ook het type informatiebron, de variatie in
informatiebronnen en het aantal informatiebronnen van significante invloed gebleken op de percepties die de
ontvanger vormt (Baloglu & McCleary, 1999, pp. 886-887). Mensen gaan selectief te werk bij het ontvangen van
verschillende informatiesoorten: ze maken een selectie uit het informatieaanbod door enkel de vermeende
interessante informatie te filteren uit het gehele aanbod. Dit is meestal de informatie die hun eigen opvattingen en
gedrag ondersteunt (Boeije e.a., 2009, pp. 18- 19).
Ook de sociale status van een individu is van invloed op de beeldvorming over etnische minderheden. Met name
het opleidingsniveau blijkt sterk van invloed op opvattingen over minderheden. Verschillende onderzoeken
hebben aangetoond dat lager opgeleiden negatiever oordelen over etnische minderheden dan hoger opgeleiden
(Gijsberts & Dagevos, 2004, p. 157; Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 66; Semyonov & Glikman, 2009, p. 704; Fomina &
Frelak, 2011, p. 28). Hetzelfde geldt voor het inkomensniveau: mensen met een lager inkomen hebben over het
algemeen een negatievere beeldvorming over etnische minderheden dan mensen met een hoger inkomen
(Semyonov & Glikman, 2009, p. 704; Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 36). Kortom, uit de literatuur blijkt dat een
lagere sociaal-economische status leidt tot een negatievere beeldvorming ten opzichte van etnische minderheden.
Tot slot zijn ook enkele persoonskenmerken sterk van invloed op beeldvorming. Vooroordelen en een negatieve
beeldvorming tegenover etnische minderheden komen vaker voor onder jongeren en ouderen (in vergelijking met
mensen van middelbare leeftijd), onder mensen met conservatieve religieuze ideologieën en onder mensen die op
een extreemrechtse partij stemmen (Gijsberts & Dagevos, 2004, p. 158; p. 160; Semyonov & Glikman, 2009, p. 696;
p. 704; (Baloglu & McCleary, 1999, p. 875; p. 887).

3.5 Conclusie
Uit de literatuur is naar voren gekomen dat er een relatie bestaat tussen etnische concentratie en beeldvorming.
Deze relatie blijkt echter zeer complex en staat niet op zichzelf maar is aan vele aspecten gekoppeld. Door in dit
onderzoek zowel intermediaire, individuele als contextuele factoren van invloed op beeldvorming te
onderscheiden worden de mechanismen tussen concentratie en beeldvorming zo goed mogelijk in kaart gebracht.
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4. Conceptueel model en onderzoekshypothesen
4.1 Conceptueel model
Het conceptueel model is een visuele weergave van het theoretisch kader. De belangrijkste begrippen en relaties
zoals uit het theoretisch kader naar voren gekomen zijn hierin schematisch opgenomen.

De pijlen verwijzen naar samenhang tussen elementen en dus niet naar causale verbanden. Immers wordt in dit
onderzoek de invloed van bepaalde factoren op aspecten van sociaal-culturele integratie geanalyseerd en
daardoor kan strikt genomen niet gesproken worden over effecten, maar enkel over samenhang of hoogstens over
wederkerige effecten (Gijsberts & Dagevos, 2005, p. 13). Het plus- en min-teken in het model geven respectievelijk
een positieve en negatieve samenhang weer. De overige pijlen (zonder plus- of min-teken) verwijzen niet naar een
bepaalde richting, maar enkel naar een invloed van A op B. De stippellijnen verwijzen naar relaties die in dit
onderzoek niet direct onderzocht worden, maar wel uit het theoretisch kader naar voren zijn gekomen. Deze
relaties zijn van belang voor een breder wetenschappelijk begrip van de samenhang tussen integratie,
beeldvorming, interetnisch contact en etnische concentratie. Daarnaast zijn ze in het model opgenomen omdat ze
het belang van dit onderzoek in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context tonen.
Onder ‘intermediaire factoren’ worden in het conceptueel model interetnische contacten en overschatting van het
aandeel Polen in de buurt verstaan. Tot ‘individuele factoren’ worden kennis, sociale status, politieke voorkeur en
verscheidene persoonskenmerken gerekend. Tot slot bestaat het blok ‘contextuele factoren’ uit media-factoren.
Etnische concentratie behoort ook tot de contextuele factoren van invloed op beeldvorming, maar omdat het de
belangrijkste variabele van dit onderzoek betreft neemt deze een prominente plek in het model in.
Het conceptueel model vormt het startpunt van het empirisch onderzoek. Het model toont alle belangrijke
begrippen en relaties die in dit onderzoek aan bod komen. Uit dit model worden hypothesen afgeleid (§ 4.2),
welke in de praktijk getoetst worden.
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4.2 Onderzoekshypothesen
Teneinde een antwoord te formuleren op de deelvragen en centrale vraag van dit onderzoek, worden aan de hand
van het conceptueel model enkele onderzoekshypothesen opgesteld. De hypothesen vormen het uitgangspunt
van het empirisch onderzoek.
De hypothesen worden onderverdeeld naar de drie categorieën factoren die van invloed zijn op de beeldvorming
van buurtbewoners over Polen, namelijk intermediaire, individuele en contextuele factoren. Daarnaast wordt één
algemene hypothese geformuleerd. De algemene hypothese is gebaseerd op het uitgangspunt van dit onderzoek
dat de aanwezigheid van een etnische concentratie van Polen in de buurt tot ontmoetingskansen tussen Polen en
niet-Poolse buurtbewoners leidt: de ‘nabijheidshypothese’ (Gijsberts e.a., 2010, p. 64):
H1: Etnische concentratie van Polen in een buurt leidt tot een hogere mate van interetnisch contact in de
buurt.
Met betrekking tot de ‘intermediaire factoren’ die van invloed zijn op de beeldvorming over Polen worden in dit
onderzoek twee factoren onderscheiden, te weten interetnisch contact en de overschatting van de etnische
concentratie in een buurt door bewoners. De hypothese met betrekking tot deze overschatting komt voort uit
kritiek op eerdere onderzoeken naar de contacthypothese en conflicttheorie, namelijk dat niet alleen de werkelijke
etnische concentratie in de buurt meegenomen dient te worden in de analyse, maar dat ook rekening gehouden
moet worden met de perceptie van buurtbewoners over de etnische concentratie in de buurt. Om deze kritiek
tegemoet te komen, wordt in navolging van Dixon (2006) in de analyse ook een variabele met betrekking tot de
perceptie van buurtbewoners over de etnische concentratie van Polen meegenomen. Uit de literatuur is gebleken
dat onverdraagzame respondenten wellicht eerder het gevoel hebben dat er een hoge etnische concentratie in een
buurt aanwezig is dan anderen:
H2a: Des te groter de overschatting van het aandeel Polen in een buurt door niet-Poolse buurtbewoners,
des te negatiever de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
De tweede intermediaire factor, interetnisch contact, is verweven met de belangrijkste contextuele factor, etnische
concentratie. Omdat er uit de literatuur geen eenduidige richting in een mogelijk verband tussen interetnisch
contact en beeldvorming naar voren is gekomen, wordt een neutrale hypothese opgesteld over de relatie tussen
interetnisch contact in de buurt en beeldvorming over een bevolkingsgroep:
H2b: Contact van niet-Poolse buurtbewoners met Polen is van invloed op de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen.
Met betrekking tot de belangrijkste variabele, etnische concentratie, worden twee hypothesen geformuleerd,
waarvan één gebaseerd op de contacthypothese en één op de conflicttheorie.
Volgens de contacthypothese zijn interetnische contacten de basis van een positieve houding ten opzichte van een
etnische minderheid:
H3a (contact): Een hogere etnische concentratie van Polen in een buurt bevordert interetnisch contact van
niet—Poolse buurtbewoners met Polen en heeft daardoor een positieve invloed op de beeldvorming van
niet-Poolse buurtbewoners ten aanzien van Polen.
De conflicttheorie is gebaseerd op de opvatting dat er in buurten met een etnische concentratie etnische dreiging
wordt ervaren en daardoor etnische competitie ontstaat, begeleid door een afname van het interetnisch contact, en
zich vertaalt in een negatieve beeldvorming ten aanzien van etnische minderheden:
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H3b (conflict): Een hogere etnische concentratie van Polen in een buurt bevordert gevoelens van etnische
dreiging en heeft daardoor een negatieve invloed op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners ten
aanzien van Polen.
Uit de literatuur (§ 3.3.3) is naar voren gekomen dat de twee theorieën wel tegengesteld zijn maar ook naast
elkaar kunnen voorkomen. Daarom bestaat de mogelijkheid dat beide hypothesen in dit onderzoek bevestigd
worden.
Met betrekking tot de overige ‘contextuele factoren’ die van invloed zijn op de beeldvorming over een
bevolkingsgroep worden enkele media-factoren onderscheiden. Hoewel uit de literatuur naar voren is gekomen
dat contextuele factoren als ‘tijden van economische crisis’ en ‘toename van het aantal migranten in een land’ een
invloed kunnen uitoefenen op beeldvorming, zijn deze factoren binnen dit onderzoek niet meetbaar vanwege
beperkingen in de tijd (dit onderzoek betreft immers geen longitudinaal onderzoek) en schaal (het betreft geen
internationaal vergelijkend onderzoek). Daarom wordt in dit onderzoek van de contextuele factoren de invloed
van media (onderverdeeld naar meerdere factoren en hypothesen) geanalyseerd:
H4a: Des te meer informatiebronnen over Polen vaker worden geraadpleegd door niet-Poolse
buurtbewoners, des te positiever de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
H4b: Berichtgeving over Polen via informatiekanalen met een genuanceerde toon leidt tot een positievere
beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen dan berichtgeving via informatiekanalen met een
ongenuanceerde toon.
Tot slot worden ook met betrekking tot ‘individuele factoren’ van invloed op de beeldvorming over een
bevolkingsgroep meerdere hypothesen onderscheiden:
H5a: Des te meer kennis niet-Poolse buurtbewoners over Polen bezitten, des te positiever de beeldvorming
van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
H5b: Des te hoger de sociale status van niet-Poolse buurtbewoners, des te positiever de beeldvorming van
niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
H5c: Niet-Poolse jongeren en ouderen hebben een negatievere beeldvorming over Polen dan niet-Poolse
buurtbewoners van middelbare leeftijd.
H5d: Niet-Poolse buurtbewoners die een voorkeur hebben voor een politieke partij die naar extreemrechts
neigt, hebben een negatievere beeldvorming over Polen dan niet-Poolse buurtbewoners wiens voorkeur
naar een andere partij uitgaat.
H5e: Des te makkelijker niet-Poolse buurtbewoners zich over de Nederlandse grens begeven, des te
positiever de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
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5. Methodologische verantwoording en operationalisering
In dit hoofdstuk worden de concepten uit het theoretisch kader en de onderzoekshypothesen geoperationaliseerd,
ofwel uiteengezet hoe de concepten gemeten gaan worden en de hypothesen in de praktijk getoetst worden (5.2).
Hiertoe wordt eerst de onderzoeksmethode toegelicht (5.1).

5.1 Methodologische verantwoording onderzoek
Dit onderzoek bestaat uit twee elementen: een primair onderzoek naar beeldvorming en een secundair onderzoek
naar etnische concentratie (Boeije e.a., 2009, pp. 58-59). Om de relatie tussen etnische concentratie en
beeldvorming te onderzoeken dient immers eerst in kaart gebracht te worden in welke mate er in Den Haag
sprake is van een etnische concentratie van Polen op buurtniveau. De studie naar etnische concentratie betreft de
eerste deelvraag van dit onderzoek en geschiedt aan de hand van secundair onderzoek, wat inhoudt dat er
gebruik gemaakt wordt van bestaande gegevens. In het onderzoek naar de etnische concentratie van Polen in Den
Haag betreft dat een ongepubliceerd databestand van de gemeente Den Haag over MOE-landers in het GBA van
2011 (Gemeente Den Haag, 2012b). De gemeente heeft dit databestand gebruikt voor de Monitor EU
arbeidsmigranten (Gemeente Den Haag, 2012a). Dit scriptieonderzoek is dan ook de eerste keer dat deze
gegevens voor een onderzoek naar de relatie tussen etnische concentratie en beeldvorming gebruikt worden. In
het databestand is het aantal MOE-landers naar nationaliteit en buurt gegeven zoals geregistreerd in de GBA.
Het tweede element van het onderzoek richt zich op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen
en wordt onderzocht aan de hand van primair onderzoek, waarbij specifiek voor dit onderzoek kwantitatieve
gegevens worden gegenereerd door middel van een bewonersenquête. Er is hierbij gekozen voor de enquête als
onderzoeksmethode omdat enquêtes het mogelijk maken een groot aantal mensen bij het onderzoek te betrekken,
wat noodzakelijk is bij deze vorm van beeldvormingsonderzoek. Daarnaast is het doel van dit onderzoek het
vaststellen van gedrag, opinies en persoonskenmerken en volgens Boeije en anderen (2009, p. 215) vormt de
enquête daarbij de meest geschikte onderzoeksmethode. In veel soortgelijk onderzoek naar beeldvorming werden
enquêtes toegepast als onderzoeksmethode (Ait Moha & Lampert, 2011; Semyonov & Glikman, 2009; Gijsberts &
Dagevos, 2007; Vervoort e.a., 2001; Nielsen & Smyth, 2011; Ha, 2010; Boschman, 2012; Gijsberts & Dagevos, 2005).
De operationalisering van het empirisch onderzoek komt in hoofdstuk 7 aan bod, omdat hiertoe eerst in kaart
gebracht dient te worden in welke mate er in Den Haag sprake is van een etnische concentratie van Polen op
buurtniveau (hoofdstuk 6).
De onderzoekseenheden zijn de niet-Poolse buurtbewoners van Den Haag. Deze groep bestaat uit twee
doelpopulaties, namelijk woonachtig in een buurt met en zonder een etnische concentratie van Polen. De
onderzoekspopulatie wordt gevormd door de niet-Poolse buurtbewoners van 16 jaar en ouder. Het deel van deze
groep dat de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de vragenlijst in te vullen, wordt uitgesloten in de
definitie van de populatie.
Onderzoek naar interetnische relaties in stedelijke buurten heeft zich voornamelijk gericht op de ‘zij’ in een ‘wijzij’ verdeling wat betreft etniciteit, waarbij de ‘wij’ in dit soort onderzoek vaak gegeneraliseerd wordt. Het
resultaat is een enigszins homogeen beeld van de etnische meerderheid in een land waarbij het lijkt alsof de ‘wij’
als één groep een bepaalde houding tegenover etnische minderheden heeft (Blokland, 2003, p. 1). In dit
onderzoek wordt daarom dan ook rekening gehouden met verschillen in de ‘wij’-groep van onderzoekseenheden,
welke bestaat uit alle niet-Poolse buurtbewoners van Den Haag, door verscheidene persoonskenmerken in de
analyse mee te nemen.
Om de effecten van de etnische concentratie van Polen op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners zo
goed mogelijk vast te stellen, wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een multilevel analyse. Deze methode
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heeft zijn meerwaarde reeds bewezen in veel eerder soortgelijk onderzoek (onder andere Boschman, 2012; Lancee
& Dronkers, 2008; Gijsberts & Dagevos, 2004; Thijssen & Dierckx, 2011; Vervoort e.a., 2011; Gijsberts & Dagevos,
2005; Taylor, 1998). De multilevel analyse is een statistische onderzoeksmethode die het mogelijk maakt zowel de
invloed van individuele als contextuele factoren in de analyse mee te nemen. Dit is nodig om de invloed van
etnische concentratie van Polen in Den Haag op de beeldvorming zo goed mogelijk vast te kunnen stellen en zo te
achterhalen welke kenmerken bepalend zijn voor de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
Met de multilevel analyse kan achterhaald worden of er sprake is van zelfstandige effecten van de mate van
etnische concentratie van Polen in een buurt, of dat mogelijke verschillen tussen de buurten (met en zonder
concentratie) toe te schrijven zijn aan verschillen in individuele kenmerken van de respondenten. Draait het bij de
beeldvorming over Polen om een buurteffect of is er sprake van een samengesteld effect? Oftewel: hebben
individuen in buurten met een concentratie van Polen een andere beeldvorming vanwege persoonlijke
kenmerken of vanwege een ruimtelijke concentratie van Polen in de buurt (buurteffect)?
Hoewel er in dit onderzoek een aselecte steekproef onder de buurtbewoners wordt getrokken, is het onderzoek
niet volledig omdat het niet mogelijk is alle Polen die in Den Haag wonen mee te nemen in de analyse van
etnische concentraties op buurtniveau. Door de geschatte grote groep niet-geregistreerde Polen is er immers geen
register beschikbaar waarin alle Polen woonachtig in Den Haag zijn opgenomen. Het GBA bestand dat gebruikt
wordt in dit onderzoek beschikt immers enkel over de woonlocaties van geregistreerde Polen en de schatting is
dat het aantal niet-geregistreerde Polen in Den Haag twee derde van het totaal aantal Polen in Den Haag
vertegenwoordigd. Echter doet dit feit een mogelijke etnische concentratie van Polen in bepaalde buurten niet
afnemen. Door deze niet-geregistreerde Polen zou de concentratie van Polen immers enkel kunnen toenemen. De
ruimtelijke segregatie van Polen zou mogelijk wel kunnen veranderen door dit feit, maar segregatie is binnen dit
onderzoek geen thema. Een mogelijk probleem op dit vlak zou echter wel kunnen optreden wanneer deze nietgeregistreerden een etnische concentratie zouden vormen in een buurt waar volgens de GBA (gebaseerd op
geregistreerde Polen) geen concentratie is. Uit de literatuur is echter gebleken dat nieuwe migrantengroepen zoals
Polen zich voornamelijk in dezelfde buurten vestigen als andere mensen van dezelfde etnische groep.
Beeldvorming over een bevolkingsgroep is een gevoelig onderwerp. Met betrekking tot Polen in Nederland geldt
dit des te meer gezien de recente toename van veelal negatieve media-aandacht voor deze bevolkingsgroep. Met
dit gegeven wordt in dit onderzoek dan ook bewust omgesprongen en dit uit zich met name in een nodige mate
van bedachtzaamheid in de vragenlijsten. Bij het ontwerpen van de vragenlijst is inspiratie geput uit verschillende
vragenlijsten van onderzoeksbureaus die een soortgelijk gevoelig onderwerp onderzocht hebben aan de hand van
enquêtes. Zo is een onderzoek van Motivaction (Ait Moha & Lampert, 2011) naar de mening van 1010 autochtone
Nederlanders over Polen in Nederland gebruikt voor stellingen over de houding van autochtonen ten opzichte
van de komst van Polen naar Nederland. Met betrekking tot enkele enquêtevragen over sociale distantie en
tevredenheid over de nationale economie is geput uit een onderzoek naar de beeldvorming van Britten over Polen
in Groot Brittannië (Fomina & Frelak, 2011) (gehouden onder 1029 respondenten). Voor enkele vragen over de
ervaren etnische dreiging door buurtbewoners is gebruik gemaakt van een onderzoek van Gijsberts en Lubbers
(2009). Tot slot zijn, in navolging van Gijsberts & Dagevos (2005), enkele enquêtevragen over de beeldvorming
van niet-Poolse buurtbewoners over Polen overgenomen uit het onderzoek Beeldvorming over minderheden
(BOM’02), dat in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau werd gehouden onder 3000 deelnemers. Zo
zijn hieruit onder andere enkele van de persoonskenmerken die een meerderheid aan een etnische minderheid
kan toekennen overgenomen, alsmede vragen over interetnisch contact in de buurt. Ook het SCP (2002) geeft aan
vanwege de gevoeligheid van het onderwerp in het BOM’02 zeer zorgvuldig te werk te zijn gegaan om een zo
neutraal mogelijke vragenlijst op te stellen. Voorts bestaat bij een dergelijk gevoelig onderwerp het gevaar van
sociaal wenselijke antwoorden. Dit is een bekende beperking van bijna al het onderzoek naar de waardering van
etnische minderheden, waardoor het mogelijk is dat mensen zich positiever over minderheden uiten dan wat zij
werkelijk voelen (Dagevos e.a., 2003, p. 365). Dit wordt binnen dit onderzoek zoveel mogelijk beperkt omdat de
respondenten de vragenlijsten in anonimiteit en afwezigheid van de onderzoeker dienen in te vullen. De
bewonersenquête is opgenomen in bijlage 4.
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Omdat een focus op de beeldvorming van niet-Poolse bewoners over Polen een eenzijdig beeld geeft van
beeldvorming terwijl dit een wederzijds proces is, worden er in dit onderzoek ook enkele kwalitatieve interviews
gehouden met Polen woonachtig in Den Haag. Deze gesprekken dienen ter verrijking van dit onderzoek en om de
bevolkingsgroep die ter onderzoek staat (Polen vormen niet de te onderzoeken groep, maar het ‘onderwerp’ van
onderzoek) aan het woord te laten. Het doel is twee Polen woonachtig in Den Haag te interviewen: één
medewerker van een Poolse (buurt)winkel en één loonwerker in de tuin/landbouw. De winkelmedewerker is
gekozen omdat de verwachting is dat deze via de (buurt)winkel veel in contact komt met andere
bevolkingsgroepen en omdat de winkel binnen de buurt wellicht een belangrijke rol is gaan spelen, zowel voor
Polen als voor andere bevolkingsgroepen. Daarnaast zijn er steeds meer Poolse specialiteitenwinkels in
Nederland te vinden (Korf, 2009, p. 60). Deze typische buurtwinkels worden zowel door Polen als door
autochtonen bezocht. Zo is de overgrote meerderheid van de klanten van de buurtwinkel ‘Polskie Delikatesy’ in
Den Haag van Poolse afkomst, maar komen ook autochtone Nederlanders, Turken en Marokkanen graag naar de
Delikatesy (Korf, 2009, pp. 60-61). In het interview met de winkelmedewerker wordt dan ook extra aandacht
besteed aan de etniciteit van de klanten die naar de winkel komen om Poolse producten te kopen. De Poolse
werknemer in de tuin/landbouw is gekozen omdat dit de grootste arbeidssector is waarbinnen Polen in
Nederland werkzaam zijn; bijna de helft van de Poolse arbeidsmigranten werkt in de land- en tuinbouw (Nicis,
2011, p. 5; Engbersen e.a., 2011, p. 40). De interviews richten zich met name op het interetnisch contact dat de
Poolse geïnterviewden hebben met mensen van een andere nationaliteit, en dan voornamelijk het contact in de
buurt waar ze wonen en werken. Ook wordt gesproken over mogelijk ongemak dat zij ervaren door het beeld dat
van Polen geschetst wordt door de media.

5.2 Operationalisering etnische concentratie en beeldvorming
In deze paragraaf worden de twee belangrijkste constructen uit de onderzoekshypothesen toegelicht en
geoperationaliseerd, te weten ‘etnische concentratie’ en ‘beeldvorming’. Voor de operationalisering van de andere
begrippen uit de hypothesen wordt verwezen naar het analyseschema (bijlage 2).
Etnische concentratie
Het concept ‘etnische concentratie’ verwijst naar het bijeen wonen van mensen van dezelfde etniciteit op een
bepaald schaalniveau, in dit onderzoek de buurt. Een ruimtelijke etnische concentratie wordt gedefinieerd als de
mate van groepering op een bepaalde plaats van personen met dezelfde etniciteit (Gijsberts e.a., 2010; van
Kempen & Bolt, 2000). Omdat dit onderzoek plaatsvindt binnen één gemeente wordt etnische concentratie
gedefinieerd aan de hand van een absolute maat5. Dat betekent dat er in dit onderzoek wordt gesproken van een
etnische concentratie van Polen wanneer een bepaald aandeel Polen in een buurt woont. Er is sprake van een
etnische concentratie van Polen op buurtniveau wanneer het aandeel Polen in een Haagse buurt ten minste
anderhalf keer hoger ligt dan het aandeel Polen in de gemeente Den Haag. Het aandeel Polen in Den Haag
bedraagt 1,2 procent (CBS, 2011b; Gemeente Den Haag, 2012b). Dit betekent dat wordt gesproken van een buurt
met een etnische concentratie van Polen (of ‘concentratiebuurt’) wanneer ten minste 1,8 procent van de bewoners
ingeschreven in de GBA de Poolse nationaliteit heeft. Dit absolute criterium berust op de empirische verdeling
van het aandeel Polen in buurten. Deze afgrenzing is weliswaar enigszins arbitrair, maar maakt het mogelijk een
niet al te groot aantal buurten als concentratiebuurt te typeren, wat vervolgens de mogelijkheid biedt nader in te
gaan op deze buurten en de kenmerken van de buurtbewoners. Hierbij dient nogmaals te worden benadrukt dat

5

Wanneer een dergelijk onderzoek een vergelijking tussen verschillende gemeenten betreft, gaat de voorkeur uit naar een

combinatie van een relatieve maat (afwijking aandeel van een bevolkingsgroep in een buurt ten opzichte van een gemeentelijk
gemiddelde) en absolute maat (vastgesteld aandeel van een bevolkingsgroep in een buurt) (bijvoorbeeld Uunk & Martinez,
2002; van der Laan Bouma-Doff & van Putten, 2005), maar omdat in dit onderzoek één gemeente geanalyseerd wordt komt een
combinatie van de twee maten op hetzelfde neer als het hanteren van een absolute maat.
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dit onderzoek zich richt op de etnische concentratie van Polen als ingeschreven in de GBA; het werkelijke aandeel
Polen in Den Haag ligt naar waarschijnlijkheid immers twee á drie keer zo hoog.
Beeldvorming
In dit onderzoek worden dimensies van beeldvorming over een bevolkingsgroep onderscheiden waarvan de
metingen uitgebreid gevalideerd zijn in eerder onderzoek. Hiertoe worden in navolging van Dagevos e.a. (2003)
drie componenten onderscheiden: een cognitieve, affectieve en gedragsintentionele, welke zich vervolgens
vertalen naar drie concrete dimensies waarmee beeldvorming in dit onderzoek gemeten wordt.
De cognitieve component omvat denkbeelden over eigenschappen van iemand van een andere etniciteit. Deze
eigenschappen kunnen zowel gunstig als ongunstig zijn, maar eerder onderzoek richt zich voornamelijk op
ongunstige eigenschappen. Generalisatie van deze gunstige of ongunstige eigenschappen vindt plaats wanneer
de eigenschappen op een gehele groep worden betrokken. In dat geval wordt gesproken over stereotypen. De
affectieve component omvat de gevoelens van etnische dreiging zoals ervaren over een andere etnische
bevolkingsgroep. Tot slot omvat de gedragsintentionele component de sociale afstand die mensen wensen te
behouden met een andere etnische groep. Hierbij dient te worden vermeld dat de gedragsintentie slechts een
verbale bereidheid tot het vertonen van bepaald gedrag betreft; of dat gedrag daadwerkelijk optreedt wordt hier
niet onderzocht.
De drie dimensies zijn analytisch te onderscheiden, maar er is in de enquêtevragen onvermijdelijk enige overlap
tussen de componenten aanwezig. Alle dimensies worden gemeten aan de hand van stellingen. De cognitieve
component wordt in de enquête vertaald naar stellingen over eigenschappen die buurtbewoners toekennen aan
de Poolse bevolking in Nederland. De affectieve component vertaalt zich naar stellingen over de opvattingen van
buurtbewoners over de aanwezigheid van Polen in de Nederlandse samenleving. Tot slot wordt de
gedragsintentionele component vertaald naar stellingen over de gewenste etnische distantie, waarbij bezien
wordt in hoeverre buurtbewoners leden van de Poolse gemeenschap in Nederland accepteren. De wijze waarop
deze drie dimensies van beeldvorming verder gemeten worden en uiteindelijk samengevoegd worden tot één
oordeel over de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners wordt in detail toegelicht in het analyseschema
(bijlage 2.1).
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6. Etnische concentratie van Polen in Den Haag
In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag van dit onderzoek beantwoord, welke luidt:
In hoeverre is er sprake van een etnische concentratie van Polen in buurten van de gemeente Den Haag?
Om de etnische concentratie van Polen in Den Haag te onderzoeken wordt de GBA data verwerkt tot
kaartmateriaal met behulp van het GIS programma ArcGIS. Bij de geografische analyse van de etnische
concentratie van Polen worden meerdere schaalniveaus onderzocht. Hoewel de deelvraag zich uiteindelijk richt
op het buurtniveau is het van belang meerdere schaalniveaus in de analyse mee te nemen omdat dit het mogelijk
maakt geografische patronen te ontdekken. Allereerst wordt het wijkniveau in kaart gebracht. Den Haag telt in
totaal 44 wijken, waarvan 5 met een aandeel Polen van ten minste 1,8% (figuur 6.1). De wijk Rustenburg en
Oostbroek heeft het hoogste aandeel geregistreerde Polen (4,1%), gevolgd door de wijken Laakkwartier en
Spoorwijk (3,9%), Valkenboskwartier (3,1%), Regentessekwartier (3,1%) en Transvaalkwartier (1,9%). Opvallend is
dat deze vijf wijken redelijk gecentreerd liggen in de gemeente Den Haag, en in nabijheid van de wijk Centrum
(wijk 28). De meeste Polen wonen in het kerngebied van de gemeente, dat wil zeggen dat het aandeel Polen
opvallend laag is in de wijken in het oosten van de gemeente (wijk 41, 42, 43 en 44). Verder valt op dat het aandeel
Polen in de wijken langs de kust relatief laag is vergeleken met de wijken gelegen in een strook van noordoost
naar zuidoost in het kerngebied van de gemeente. Dit is mogelijk verklaarbaar vanuit de historische ontwikkeling
van de gemeente, met zandgronden langs de kust en veengronden landinwaarts. Omdat zandgrond kwalitatief
betere bouwgrond is, zijn de woningen op deze grond vaak duurder dan de woningen op de wat slechtere
veengronden van Den Haag. Polen lijken zich voornamelijk te vestigen in wijken met lagere woningprijzen op het
veen (Den Haag.nl, 2011).
Figuur 6.1: Spreiding wijken met een etnische concentratie van Polen in Den Haag, 2011.

Bron: eigen ontwerp op basis van CBS, 2011b; 2012b; Gemeente Den Haag, 2012b.
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Wanneer de etnische concentratie van Polen op buurtniveau onderzocht wordt blijkt dat er volgens de definitie
van etnische concentratie van Polen (hoofdstuk 5.2) in de gemeente Den Haag 15 concentratiebuurten te
onderscheiden zijn (van de in totaal 114 Haagse buurten, waarvan 3 onbewoond). Het aandeel Polen zoals
ingeschreven in de GBA varieert in deze buurten van 1,8% tot en met 6,0% (tabel 6.1). De 15 concentratiebuurten
worden onderverdeeld naar twee categorieën van de etnische concentratie van Polen. De eerste categorie bestaat
uit 8 buurten met een concentratie van 1 ½ tot 3 keer het gemeentelijk gemiddelde van 1,2%: buurten met een
aandeel Polen van 1,8% tot 3,6%. De tweede categorie bestaat uit 7 buurten met een concentratie vanaf 3 keer het
gemeentelijk gemiddelde: buurten met een aandeel Polen vanaf 3,6%. De Haagse buurten zonder concentratie van
Polen worden ook onderverdeeld naar twee categorieën. De eerste categorie van buurten zonder concentratie
bestaat uit alle buurten tot ½ keer het gemeentelijk gemiddelde van 1,2%, oftewel buurten met een aandeel Polen
tot 0,6% (in totaal 74 buurten). De tweede categorie met buurten zonder etnische concentratie van Polen betreft
alle buurten die rond het gemeentelijk gemiddelde liggen, namelijk tussen ½ en 1 ½ keer het gemeentelijk
gemiddelde: buurten met een aandeel Polen van 0,6% tot 1,8% (in totaal 25 buurten) (figuur 6.2).
Tabel 6.1: Buurten met een etnische concentratie van Polen in Den Haag, 2011.
Buurtnr.

Buurten Den Haag

Aandeel Polen in buurt

25

Laakkwartier-Oost

6,0

24

Laakkwartier-West

5,8

30

Rustenburg

4,2

26

Noordpolderbuurt

4,2

35

Oostbroek-Zuid

4,2

31

Oostbroek-Noord

3,9

55

Valkenboskwartier

3,6

10

Rond de Energiecentrale

2,8

62

Rivierenbuurt-Zuid

2,7

38

Moerwijk-Noord

2,4

33

Transvaalkwartier-Midden

2,3

54

Heesterbuurt

2,2

63

Rivierenbuurt-Noord

2,2

34

Transvaalkwartier-Zuid

2,1

44

Koningsplein eo

1,8

Bron: eigen ontwerp op basis van CBS, 2011b; Gemeente Den Haag, 2012b.
Wat direct opvalt aan de ruimtelijke spreiding van buurten met een etnische concentratie van Polen is dat er
sprake is van concentratiebuurten, welke geconcentreerd liggen in het centrale gedeelte van de gemeente Den
Haag. Het lijkt erop dat Polen net als veel andere etnische minderheden zich inderdaad in buurten vestigen waar
reeds bewoners van de eigen etnische groep gevestigd zijn, wat resulteert in etnische ruimtelijke concentratie.
Wanneer de spreiding van concentratiebuurten (figuur 6.1) vergeleken wordt met de spreiding van
concentratiewijken (figuur 6.2) blijkt dat de concentratiewijken in het midden van de kaart (wijken 20, 21, 30 en
31) ook daadwerkelijk concentratiewijken zijn in de zin dat ze op één uitzondering na 6 volledig zijn opgebouwd
uit buurten met een aandeel Polen dat overeenkomt met het aandeel Polen in de wijk. Daarentegen blijkt in de
concentratiewijk Laakkwartier en Spoorwijk (3,9%) dat de etnische concentratie volledig toe te schrijven is aan de
drie meest oostelijk gelegen buurten van de in totaal zes buurten in deze wijk. De overige drie buurten kennen
niet alleen geen concentratie van Polen, maar twee van deze drie buurten kennen ook nog eens een zeer gering
aandeel Polen (tot 0,6%), wat in schril contrast staat met het hoge aandeel Polen (vanaf 3,6%) in de drie
concentratiebuurten van deze wijk. Dit verschil benadrukt het belang van de analyse van etnische concentratie op
buurtniveau, en over een ‘concentratiewijk’ valt in de wijk Laakkwartier en Spoorwijk bij nadere analyse dan ook
6

De enige uitzondering hierop wordt gevormd door één van de drie buurten in de wijk Transvaalkwartier.
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niet te spreken. Ook het omgekeerde is een mogelijkheid, namelijk dat een wijk die op wijkniveau geen
concentratie van Polen kent, dat op buurtniveau wel kent. Dit is echter slecht in twee wijken het geval: in de wijk
Stationsbuurt (nummer 27) en Moerwijk (nummer 36). In beide wijken ligt het aandeel Polen rond het
gemeentelijk gemiddelde. Wanneer het aandeel Polen in de wijk Stationsbuurt echter op buurtniveau
geanalyseerd wordt, wordt duidelijk dat de wijk bestaat uit twee buurten met een etnische concentratie van Polen
(categorie 1,8%-3,6%) en uit één buurt zonder etnische concentratie van Polen (tot 0,6%). Hetzelfde gaat op voor
de wijk Moerwijk, welke bestaat uit vier buurten waarvan twee met een gering aandeel Polen (tot 0,6%), één met
een aandeel Polen rond het stedelijk gemiddelde (0,6%-1,8%) en één met een etnische concentratie van Polen van
de categorie 1,8%-3,6%. Ook hier wordt het belang van de buurt als onderzoeksniveau duidelijk: wanneer de
analyse enkel op wijkniveau zou geschieden, was de buurt Moerwijk-Noord niet als concentratiebuurt
aangemerkt. Voorts blijken veel van de wijken met een aandeel Polen rond het gemeentelijk gemiddelde van 1,2%
voornamelijk opgebouwd te zijn uit een één buurt uit de categorie van rond de 1,2% en de overige buurten met
een gering aandeel Polen (tot 0,6%) (wijken 7, 8, 12, 18, 26, 28, 29, 34 (figuur 6.1)). Tot slot is ook de geografische
scheiding van het aandeel Polen in Den Haag naar kustgebied en achterland duidelijker zichtbaar op buurtniveau
dan op wijkniveau.
Figuur 6.2: Spreiding buurten met een etnische concentratie van Polen in Den Haag, 2011.

Bron: eigen ontwerp op basis van CBS, 2011b; 2012b; Gemeente Den Haag, 2012b.

| 32

7. Operationalisering empirisch onderzoek
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe, waar, wanneer en waarom het veldwerk plaatsvindt: het plan van
steekproeftrekking. Om de relatie tussen de etnische concentratie van Polen en de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen te onderzoeken, worden er in dit primair onderzoek 200 enquêtes afgenomen. Hiertoe
worden de enquêtes van deur tot deur verspreid, in vier aselect gekozen buurten van Den Haag, waarvan twee
met en twee zonder etnische concentratie van Polen. Om de invloed van de mate van de etnische concentratie van
Polen op beeldvorming goed te kunnen onderzoeken, is uit elk van de vier categorieën zoals toegelicht in
hoofdstuk 6 aselect één buurt gekozen (figuur 7.1; tabel 7.1). Er is gekozen voor vier buurten om de
representativiteit van het onderzoek zoveel mogelijk te waarborgen en in ieder geval heterogeniteit in de
dataverzameling wat betreft diversiteit van de onderzoeksgroep naar geografische spreiding na te streven.
Figuur 7.1: Onderzoeksbuurten, Den Haag, 2011/2012.

Bron: eigen ontwerp op basis van CBS, 2011b; 2012b; Gemeente Den Haag, 2012b
Tabel 7.1: Onderzoeksbuurten, Den Haag, 2011/2012.
Buurtnr.

Buurten Den Haag

Aandeel Polen in buurt

25

Laakkwartier-Oost

6,0

10

Rond de Energiecentrale

2,8

66

Bezuidenhout-Oost

0,9

46

Archipelbuurt

0,2

Bron: eigen ontwerp op basis van CBS, 2011b; Gemeente Den Haag, 2012b.
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Binnen de vier buurten zijn aselect enkele straten gekozen, waarbij het aantal enquêtes dat per buurt en per straat
wordt afgenomen in verhouding is met het inwonertal per buurt (tabel 7.2). In bijlage 3 zijn gedetailleerde kaarten
van de onderzoeksgebieden opgenomen, waarop de straten waar geënquêteerd wordt zijn aangeven. In deze
straten wordt kruislings elk vierde huis geënquêteerd (wanneer zowel een oneven als even genummerde
straatkant aanwezig is). Indien dit onhaalbaar blijkt te zijn, bijvoorbeeld omdat er te weinig huizen in de straat
staan of door een hoge non-respons, wordt aan het einde van de straat een volgende straat binnen dezelfde buurt
genomen. Het veldwerk vindt plaats in week 17, 18 en 19 (28 april – 11 mei 2012). Er wordt zowel doordeweeks
als in het weekend geënquêteerd en zowel in de ochtend, middag als avond. Het aantal dagen dat geënquêteerd
wordt is afhankelijk van de mate van non-respons. De redenen van non-respons worden tijdens het veldwerk
bijgehouden en onderverdeeld in 'niet thuis', 'heeft geen tijd', 'wil de enquête niet invullen', 'spreekt of leest geen
Nederlands' en 'andere reden'. Door de enquêtes persoonlijk huis aan huis te verspreiden in de
onderzoeksbuurten wordt de respons gemaximaliseerd.
Tabel 7.2: Aantal enquêtes per buurt en straat, Den Haag, 2011/2012.
Buurten Den Haag

Totaal inwoners

Laakkwartier-Oost

Aantal enquêtes

Aantal straten per buurt

10455

67

5

Rond de Energiecentrale

5825

39

3

Bezuidenhout-Oost

8540

55

4

Archipelbuurt

5725

39

3

Totaal 200
Bron (‘totaal inwoners’): CBS, 2011b
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8. Steekproef
Voorafgaand aan de resultatenanalyse wordt in dit hoofdstuk een beeld gegeven van de samenstelling van de
steekproef. Deze wordt beschreven op enkele gemeten kenmerken (§ 8.1) en de mate van respons (§ 8.2), waarna
getoetst wordt of de steekproef representatief is voor de populatie (§ 8.3).

8.1 Kenmerken respondenten
In de enquête is de respondenten gevraagd naar verschillende persoonskenmerken. De resultaten van deze
vragen geven een goed beeld van de wijze waarop de steekproef is opgebouwd. De tabellen waar in deze
paragraaf naar verwezen wordt zijn te vinden in bijlage 5. De steekproef van 200 respondenten is verdeeld over
vier Haagse buurten, waarbij het aantal afgenomen enquêtes in verhouding is met het inwonertal per buurt: 67
enquêtes in Laakkwartier-Oost, 39 enquêtes in Rond de Energiecentrale, 55 enquêtes in Bezuidenhout-Oost en 39
enquêtes in Archipelbuurt (tabel B5.1). De 200 enquêtes zijn door 98 mannen en 102 vrouwen ingevuld (tabel
B5.2). Teneinde de leeftijdsverdeling van de steekproef te analyseren zijn vijf leeftijdsklassen ontworpen. Bij de
enquêtevraag over de leeftijd van de respondenten was sprake van één item non-respons. De leeftijdsklassen zijn:
'18 tot 25 jaar', '25 tot 45 jaar', '45 tot 65 jaar', '65 tot 80 jaar' en '80 jaar en ouder'. De gemiddelde leeftijd van de
respondenten in de steekproef is 46 jaar met een standaarddeviatie van 16 jaar. De jongste respondent is 16 jaar
(zoals vastgesteld als minimale leeftijd om deel te kunnen nemen aan het onderzoek) en de oudste respondent 83
jaar. De meeste respondenten vallen in de leeftijdsklassen ’25 tot 45 jaar’ (76 respondenten) en ’45 tot 65 jaar’ (77
respondenten). Verder namen er 16 respondenten in de klasse ’16 tot 25 jaar’ deel aan het onderzoek, 22
respondenten in de klasse ’65 tot 80 jaar’ en 8 respondenten in de klasse ’80 jaar en ouder’ (tabel B5.3). Vervolgens
is de respondenten gevraagd naar hun opleidingsniveau (3 missing values). Bijna de helft van de respondenten
(47,7% oftewel 94 respondenten) heeft succesvol een opleiding op HBO/Universiteit-niveau afgerond. Voorts
hebben 30 respondenten een opleiding op VMBO/MAVO/MULO-niveau afgerond, 35 een MBO opleiding en 30
een opleiding op HAVO/VWO/HBS/Gymnasium/Atheneum-niveau. Daarnaast zijn er 4 respondenten die de
basisschool als hoogst genoten opleiding hebben en 1 respondent heeft geen opleiding afgerond. Tot slot hadden
drie respondenten een andere opleiding als hoogst voltooide opleiding genoten dan de opleidingen vermeld in de
antwoordcategorieën, waarbij de drie respondenten ieder vermeldden dat het ging om de huishoudsschool (tabel
B5.4). Omdat de huishoudschool uiteindelijk is over gegaan in het VMBO, worden deze drie antwoorden
gehercodeerd van de categorie ‘anders’ naar de categorie ‘VMBO/MAVO/MULO’. Tot slot is de respondenten
gevraagd naar hun bruto maandinkomen (28 missing values). Het inkomensniveau is onderverdeeld in vijf
antwoordcategorieën, waarvan vier met een bereik van duizend euro (‘minder dan €1000,-’, ‘€1000 tot €2000’,
‘€2000 tot €3000’ en ‘€3000 tot €4000’) en één open einde categorie (‘meer dan €4000,-’). Er zijn relatief weinig
respondenten met een zeer laag inkomen: het aandeel respondenten per categorie van het laagste tot hoogste
inkomensniveau is als volgt: 12,8%, 23,8%, 24,4%, 19,8% en 19,2% (tabel B5.5).

8.2 Analyse respons
De respons van 200 enquêtes gaat gepaard met een non-respons van 660, wat leidt tot een totale respons van
23,3%. De hoge non-respons komt voornamelijk voort uit het aandeel bewoners dat niet thuis was tijdens het
enquêteren (482 bewoners). Wanneer de non-respons berekend wordt zonder de bewoners die niet thuis waren
mee te nemen in de berekening, bedraagt de respons 52,9%. Verder waren er 29 bewoners die de enquête wel in
hadden willen vullen, maar geen Nederlands spraken en/of konden lezen. Wanneer ook deze groep uit de
berekening van non-respons gehaald wordt, blijft er een non-respons van 149 bewoners en een respons van 57,3%
over. Voor de berekeningen van de respons ten opzichte van de non-respons, wordt verwezen naar bijlage 6 (tabel
B6.2).
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Wanneer de non-respons per buurt geanalyseerd wordt blijkt dat de non-respons (met uitzondering van de
bewoners die niet thuis waren en de bewoners die geen Nederlands spreken of lezen) het hoogst was in de
buurten ‘Archipelbuurt’ (50,6%) en ‘Laakkwartier-Oost’ (50,8%). Bijna de helft van de bewoners die gevraagd is
mee te werken aan het onderzoek gaf in deze buurten aan dit niet te willen of kunnen doen (65 bewoners in
Laakkwartier-Oost en 38 bewoners in Archipelbuurt). De respons was verreweg het hoogst in de buurt ‘Rond de
Energiecentrale’, waar 14 bewoners aangaven de enquête niet te kunnen of willen invullen, wat leidde tot een
respons van 73,6%. Tot slot lag de respons in de buurt Bezuidenhout-Oost tussen de andere drie buurten in: in
deze buurt waren er 32 bewoners die de enquête niet wilden of konden invullen, met als gevolg een respons van
63,2% (tabel B6.1 en B6.2).
Wanneer tot slot gekeken wordt naar de totale non-respons (dus met inachtneming van alle redenen van nonrespons, inclusief het niet thuis zijn en niet Nederlands kunnen spreken of lezen), kennen wederom de buurten
Archipelbuurt en Laakkwartier-Oost verreweg de laagste respons. In Archipelbuurt was 57,6% (114 bewoners)
niet thuis, wat leidde tot een totale respons van 19,7%. In Laakkwartier-Oost was 55,1% (180 bewoners) niet thuis,
wat leidde tot een totale respons van 20,5%. In Bezuidenhout-Oost was 55,9% niet thuis (118 bewoners), maar
omdat daar in verhouding met de Archipelbuurt en Laakkwartier-Oost een lager aandeel bewoners niet kon of
wilde meewerken, bedraagt de totale respons in Bezuidenhout-Oost 26,1%. De totale respons in de vierde buurt,
Rond de Energiecentrale, was met 31,5% het hoogst, hoewel ook hier een groot aandeel bewoners niet thuis was
(56,5% of 70 bewoners) (tabel B6.1 en B6.2).

8.3 Representativiteitsanalyse
Een representativiteitsanalyse maakt het mogelijk na te gaan of de steekproef representatief is voor de totale
bevolking van de regio waaruit de steekproef getrokken is. Deze regio betreft de gemeente Den Haag en daarom
zijn, teneinde inzicht te krijgen in de representativiteit van de respons, via het CBS statistische gegevens over de
gemeente Den Haag verzameld. Omdat de respondenten enquêtevragen met betrekking tot enkele
persoonskenmerken is voorgelegd kan de respons op deze vragen gecontroleerd worden op representativiteit.
Een voorwaarde voor het maken van een representativiteitsanalyse is dat er een respons van minimaal dertig
cases moet zijn. Omdat er in dit onderzoek sprake is van een respons van 200 cases, mag er vanuit worden gegaan
dat de steekproef normaal verdeeld is. De representativiteit wordt in dit onderzoek gebaseerd op de variabelen
geslacht, leeftijd en nationaliteit. Het is niet mogelijk een representativiteitsanalyse uit te voeren op andere
variabelen (zoals opleiding- of inkomensniveau), omdat de gegevens om dit te toetsen ofwel niet aanwezig zijn
voor alle inwoners van Den Haag (zoals opleidingsniveau), ofwel gemeten zijn aan de hand van andere
categorieën waardoor vergelijking niet mogelijk is (dit is het geval bij inkomensniveau). Daarnaast geldt in het
geval van inkomensniveau dat met een item non-respons van 28 op deze enquêtevraag, een aanzienlijk deel van
de steekproef (14%) niet op representativiteit getoetst zou kunnen worden.
Geslacht
Geslacht is een belangrijke variabele bij de toetsing van de representativiteit van een steekproef. Getoetst wordt of
de verhouding tussen mannen en vrouwen vergelijkbaar is tussen de steekproef en de populatie. Deze
verhouding blijkt binnen de populatie en steekproef redelijk overeen te komen; er is sprake van een (zeer kleine)
oververtegenwoordiging van het aandeel vrouwen in de steekproef ten opzichte van het aandeel mannen (tabel
8.1). Om te toetsen of deze kleine verschillen in de verhouding naar geslacht de representativiteit van de
steekproef beïnvloeden wordt gebruik gemaakt van een ‘one-sample test’. Omdat geslacht een dichotome
variabele is wordt aan de hand van een binomiale toets onderzocht of de verdeling van deze variabele in de
steekproef overeenkomt met de verdeling in de populatie. De nulhypothese is dat het aandeel mannen en
vrouwen gelijk is in de steekproef en de populatie. Het significantieniveau van de binomiale toets heeft een
waarde van 0,494 (tabel 8.2). De nulhypothese dat het aandeel mannen en vrouwen gelijk is in de steekproef en
populatie, wordt niet verworpen omdat het significantieniveau hoger is dan 0,05. Dit betekent dat de steekproef
representatief is voor de hele populatie van Den Haag, met betrekking tot de variabele geslacht.
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Tabel 8.1: Verhouding man/vrouw in Den Haag en steekproef, 2011/2012.
Geslacht

Den Haag
Absoluut

Steekproef

Relatief

Absoluut

Relatief

49,3%

98

49,0%

Mannen

244040

Vrouwen

251043

50,7%

10

51,0%

Totaal

495083

100,0%

200

100,0%

Bron (kolom ‘Den Haag’): CBS, 2011c.
Tabel 8.2: Binomiale toets voor geslacht, Den Haag, 2012.

Leeftijd
Bij de enquêtevraag over de leeftijd van de respondenten is sprake van een item non-respons van 1. De
gemiddelde leeftijd van de overige 199 respondenten is 46 jaar. De gemiddelde leeftijd van alle bewoners van de
gemeente Den Haag, met uitzondering van de bewoners onder de 16 jaar, is 42 jaar (CBS, 2011d). Teneinde de
leeftijdsopbouw in de steekproef en populatie in meer detail te kunnen analyseren, worden leeftijdsklassen
gevormd, gegroepeerd naar indelingen van het CBS. Uit deze indeling blijkt dat de leeftijdsklasse ’45 tot 65 jaar’
oververtegenwoordigd is in de steekproef ten opzichte van de gehele populatie van Den Haag: respectievelijk
38,9% en 30,7% (tabel 8.3). De leeftijdsklasse ’16 tot 25 jaar’ is daarentegen ondervertegenwoordigd in de
steekproef, met slechts 8,1% van de respondenten in deze klasse, waar in Den Haag 13,8% van de bevolking tot
deze leeftijdsgroep behoort. De aandelen respondenten in de andere drie leeftijdsklassen verschillen relatief
weinig van de aandelen in de populatie. Om te toetsen of de verdeling naar leeftijdsklassen in de steekproef
representatief is voor de populatie, wordt gebruik gemaakt van een Goodness-of-fit toets. Een Goodness-of-fit
toets toetst of de verdeling van een categorale variabele (de leeftijdsklassen) in de steekproef overeenkomt met de
verdeling in de populatie. De nulhypothese is dat er geen verschil bestaat tussen de verdelingen van de
steekproef en de populatie. Wanneer de nulhypothese niet verworpen wordt, betekent dit dat de steekproef (voor
het kenmerk leeftijd) representatief is voor de populatie. Aan alle voorwaarden om de Goodness-of-fit toets te
mogen doen, is voldaan. Dit wordt weergegeven naast de tabel ‘Test Statistics’ (tabel 8.4). De Chi-kwadraat
bedraagt hier 9,340. Omdat de overschrijdingsniveau van 0,053 hoger is dan het significantieniveau van 0,05
wordt de nulhypothese dat er geen verschil bestaat tussen de twee verdelingen, niet verworpen. Dit betekent dat
de steekproef representatief is voor de gehele populatie van Den Haag voor de variabele leeftijdsklassen.
Tabel 8.3: Verdeling naar leeftijdsklassen in Den Haag en de steekproef, 2011/2012.
Leeftijdsklassen

Den Haag

Steekproef

16 tot 25 jaar

13,8%

8,1%

25 tot 45 jaar

39,6%

38,4%

45 tot 65 jaar

30,7%

38,9%

65 tot 80 jaar

11,0%

11,1%

4,9%

3,5%

80 jaar en ouder

Bron (kolom ‘Den Haag’): CBS, 2011d.
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Tabel 8.4: Goodness-of-fit toets voor leeftijdsklassen, Den Haag, 2012.

Nationaliteit
De nationaliteit van de respondenten is in de enquête gemeten door onderscheid te maken tussen een
Nederlandse nationaliteit en niet-Nederlandse nationaliteit. Buurtbewoners met een niet-Nederlandse
nationaliteit zijn ondervertegenwoordigd in de steekproef ten opzichte van de populatie: in totaal hebben 19
bewoners met een niet-Nederlandse nationaliteit deelgenomen aan het onderzoek: 8,5% van de steekproef. Het
gemeentelijk aandeel bewoners met een niet-Nederlandse nationaliteit is 13,5% (tabel 8.5). Omdat nationaliteit als
dichotome variabele gemeten is wordt een binomiale toetst toegepast om te analyseren of de verdeling van de
variabele nationaliteit in de steekproef overeenkomt met de verdeling in de populatie. De nulhypothese is dat het
aandeel bewoners met een Nederlandse nationaliteit en bewoners met een niet-Nederlandse nationaliteit gelijk is
in de steekproef en de populatie. Omdat het overschrijdingsniveau van 0,070 hoger is dan het significantieniveau
van 0,05, wordt de nulhypothese niet verworpen. Dit betekent dat de steekproef representatief is voor de hele
populatie voor de variabele nationaliteit (tabel 8.6).

Tabel 8.5: Verdeling naar nationaliteit in Den Haag en steekproef, 2011/2012.
Nationaliteit
Nederlands
Niet- Nederlands
Totaal

Den Haag

Steekproef

Absoluut

Relatief

Absoluut

Relatief

429856

86,8%

181

91,5%

65227

13,2%

19

8,5%

495083

100,0%

200

100,0%

Bron (kolom ‘Den Haag’): CBS, 2011e.
Tabel 8.6: Binomiale toets voor nationaliteit, Den Haag, 2012.

Representativiteit van de steekproef
De getoetste persoonskenmerken van de steekproef zijn alle drie representatief gebleken. Dit heeft tot gevolg dat
alle statistische toetsen mogen worden uitgevoerd. De steekproef is representatief op leeftijd, geslacht en
nationaliteit. Dit betekent dat ervan uit gegaan wordt dat de uitkomsten van de analyse geldig zijn voor de gehele
populatie van niet-Poolse bewoners van Den Haag (op de variabelen leeftijd, geslacht en nationaliteit). Hierbij
dient te worden vermeld dat ondanks de representativiteit van de steekproef voor de populatie, de
onderzoeksresultaten niet als waterdichte feiten gehanteerd kunnen worden (Kleinhans e.a., 2000, p. 61). De
vraag is immers in hoeverre de onderzoeksresultaten uit de vier buurten veralgemeniseerd mogen worden naar
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conclusies over het effect van etnische concentratie op beeldvorming, omdat lokale omstandigheden in grote mate
kunnen verschillen. Bij het interpreteren van de resultaten en conclusies in de volgende hoofdstukken dient dan
ook in ogenschouw genomen te worden dat de resultaten van het empirisch onderzoek met 200 respondenten
niet zonder meer leiden tot algemeen geldende uitspraken over de effecten van etnische concentratie in de buurt
op beeldvorming.
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9. Resultatenanalyse
In deze analyse worden aan de hand van de resultaten van het empirisch onderzoek de onderzoekshypothesen
getoetst en wordt bepaald of deze algemeen gesteld mogen worden voor de gehele populatie (alle niet-Poolse
bewoners van Den Haag). De resultaten van alle hypothesen gecombineerd geven een beeld van de relatie tussen
de etnische concentratie van Polen in Den Haag en de beeldvorming over deze bevolkingsgroep. De
resultatenanalyse wordt onderverdeeld in een beschrijvend en statistisch deel. De beschrijvende analyse richt zich
voornamelijk op beeldvorming, het belangrijkste construct in dit onderzoek. Beschrijvende statistiek met
betrekking tot andere begrippen wordt waar nodig verwerkt in het statistisch deel. De statistische analyse bestaat
uit twee delen: een bivariate analyse en multilevel analyse. Bij de bivariate analyse wordt voor elke hypothese
getoetst of er een verband bestaat tussen bepaalde variabelen, of dit eventuele verband statistisch significant is,
hoe sterk het verband is en wat de aard en richting van het verband zijn. Hier wordt duidelijk hoe de
verschillende variabelen zich tot elkaar verhouden. De multilevel analyse is een regressiemodel met een
hiërarchische structuur en richt zich op drie niveaus (individueel, contextueel en intermediair). Deze analysevorm
wordt gebruikt om gelijktijdig de samenhang tussen meerdere variabelen te onderzoeken. In deze analyse wordt
gekeken naar de invloed van zowel individuele, contextuele als intermediaire factoren op beeldvorming. Omdat
het buurteffect in dit onderzoek centraal staat is het belangrijk er statistisch zorg voor te dragen dat individuele
en contextuele effecten niet aan buurtkenmerken toegeschreven worden (en andersom). Een multilevel model
voorkomt dergelijke vertekeningen of verkeerde interpretaties in de resultaten. Dit hoofdstuk gaat niet
gedetailleerd in op de daadwerkelijke statistische toetsing, maar richt zich op de onderzoeksresultaten en alle
relevante tabellen en gedetailleerdere uitwerkingen van beide analysevormen zijn daartoe opgenomen in bijlage
8.

9.1 Beeldvorming beschreven
Vanwege de complexiteit van het construct beeldvorming wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de
verschillende dimensies van beeldvorming en de wijze waarop deze samen de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen meten (tabel 9.1). De eerste dimensie van beeldvorming, de ervaren etnische dreiging,
is gemeten aan de hand van negen stellingen. Eén van deze stellingen meet direct de beeldvorming van bewoners
over Polen: “Mensen van Poolse afkomst zijn prettige mensen”. Deze stelling is door 199 bewoners beantwoord
met een gemiddelde score van 3,23 (op een schaal van 1 tot 5) en ligt daarmee tussen de antwoordcategorieën
‘neutraal’ en ‘positief’ in. De spreiding van de antwoorden op deze stelling is met een standaarddeviatie van 0,685
de laagste van alle stellingen die beogen de beeldvorming over Polen te meten. Dit benadrukt nogmaals de
directe vraagstelling van deze stelling. Ook tekenend voor deze gedachte is het feit dat het gemiddelde van de
antwoorden gegeven op deze stelling (3,23) dicht bij het gemiddelde van het totale construct beeldvorming ligt
(3,29). Wanneer de respons van verschillende antwoordcategorieën op de stelling geanalyseerd wordt blijkt dat de
beeldvorming van buurtbewoners over Polen over het algemeen positief is. Hoewel de meeste bewoners de
stelling met ‘neutraal’ hebben beantwoord (58,8%), heeft een groot aandeel respondenten de stelling met ‘eens’
beantwoord (31,7%). Het grote aandeel respondenten dat ‘neutraal’ heeft geantwoord kan te wijten zijn aan het
feit dat veel bewoners aangaven geen mensen van Poolse afkomst te kennen, wat bij deze stelling mogelijk eerder
als noodzakelijk geacht wordt teneinde een mening te hebben over de stelling dan bij de andere, meer algemene
stellingen in het blok van etnische dreiging, waarbij het aannemelijker is dat bewoners een mening vormen over
Polen ongeacht het feit of zij persoonlijk mensen van Poolse afkomst kennen. Dit is ook terug te zien wanneer het
aandeel respondenten dat stellingen met ‘neutraal’ heeft beantwoord vergeleken wordt: op de stelling “Ik ben blij
met de komst van Polen naar Nederland” (ook een meer persoonlijke stelling) na, heeft een aanzienlijk kleiner
aandeel respondenten gekozen voor de antwoordcategorie ‘neutraal’ (variërend van 21,6% tot 39,7%). Ook uit de
overige stellingen komt naar voren dat de respondenten over het algemeen een positief beeld hebben van Polen.
Zo zijn meer bewoners het eens met de stelling dat Polen een aanwinst zijn voor de Nederlandse economie dan
oneens (respectievelijk 35,2% en 25,2%). Ook is het merendeel van de bewoners van mening dat Polen geen
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Tabel 9.1: Stellingen over beeldvorming op een schaal van 1 (zeer oneens) tot 5 (zeer eens), Den Haag, 2012.
Dimensies beeldvorming

N

Gem.

S.d.

Zeer oneens (%)

Oneens (%)

Neutraal(%)

Eens (%)

Zeer eens (%)

Etnische dreiging
Polen zijn een aanwinst voor de Nederlandse economie

199

3,02

1,007

22 (11,1%)

28 (14,1%)

79 (39,7%)

65 (32,7%)

5 (2,5%)

Het is slecht voor een buurt als er veel Polen komen wonen

199

3,16

1,005

11 (5,5%)

40 (20,1%)

69 (34,7%)

65 (32,7%)

14 (7,0%)

De komst van Polen is een bedreiging voor onze cultuur

198

2,31

0,930

33 (16,7%)

96 (48,5%)

50 (25,3%)

13 (6,6%)

6 (3,0%)

Ik ben blij met de komst van Polen naar Nederland

197

2,83

0,839

18 (9,1%)

32 (16,2%)

116 (58,9%)

28 (14,2%)

3 (1,5%)

Polen zorgen voor een toename van werkeloosheid in Nederland

199

2,92

1,084

9 (4,5%)

81 (40,7%)

43 (21,6%)

49 (24,6%)

17 (8,5%)

De aanwezigheid van Polen is een bron van misdaad en onveiligheid

198

2,59

0,997

20 (10,1%)

85 (42,9%)

59 (29,8%)

24 (12,1%)

10 (5,1%)

Mensen van Poolse afkomst zijn prettige mensen

199

3,23

0,685

5 (2,5%)

12 (6,0%)

117 (58,8%)

63 (31,7%)

2 (1,0%)

In Nederland wonen te veel Polen

197

2,88

1,046

13 (6,6%)

65 (33,0%)

67 (34,0%)

36 (18,3%)

16 (8,1%)

Polen maken misbruik van de sociale voorzieningen

199

2,79

0,998

14 (7,0%)

69 (34,7%)

74 (37,2%)

29 (14,6%)

13 (6,5%)

Polen Nederland bezoeken als toerist

200

4,07

0,730

2 (1,0%)

5 (2,5%)

20 (10,0%)

124 (62,0%)

49 (24,5%)

Een Pool deel uitmaakt van mijn vriendenkring

197

3,76

0,903

7 (3,6%)

10 (5,1%)

37 (18,8%)

112 (56,9%)

31 (15,7%)

Mijn kind veel Poolse vrienden of vriendinnen heeft

194

3,38

0,820

5 (2,6%)

15 (7,7%)

87 (44,8%)

75 (38,7%)

12 (6,2%)

Een Pool mijn naaste buur wordt

199

3,38

0,884

8 (4,0%)

17 (8,5%)

79 (39,7%)

82 (41,2%)

13 (6,5%)

Een Pool gemeenteraadslid of wethouder van Den Haag wordt

198

3,72

0,781

17 (8,5%)

32 (16,1%)

68 (34,2%)

68 (34,2%)

14 (7,0%)

Een Pool een familielid wordt

200

3,51

0,891

8 (4,0%)

12 (6,0%)

69 (34,5%)

93 (46,5%)

18 (9,0%)

Een Pool met mij samenwerkt als collega op mijn werk

195

3,36

0,981

4 (2,0%)

5 (2,5%)

57 (28,8%)

109 (55,1%)

23 (11,6%)

Polen zich blijvend in Nederland vestigen

199

3,15

1,053

17 (8,5%)

19 (9,5%)

76 (38,0%)

73 (36,5%)

15 (7,5%)

Een Pool de manager van mijn bedrijf wordt

200

3,25

1,021

13 (6,7%)

14 (7,2%)

76 (39,0%)

74 (37,9%)

18 (9,2%)

Polen de Nederlandse nationaliteit/burgerschap krijgen

200

3,25

0,996

13 (6,5%)

26 (13,0%)

74 (37,0%)

72 (36,0%)

15 (7,5%)

Gastvrij

192

3,43

0,749

2 (1,0%)

13 (6,8%)

88 (45,8%)

78 (40,6%)

11 (5,7%)

Vriendelijk

195

3,49

0,802

4 (2,1%)

14 (7,2%)

72 (36,9%)

93 (47,7%)

12 (6,2%)

Hulpvaardig

196

3,39

0,740

4 (2,0%)

9 (4,6%)

98 (50,0%)

76 (38,8%)

9 (4,6%)

Gesloten

194

3,18

0,840

5 (2,6%)

28 (14,4%)

100 (54,5%)

50 (25,8%)

11 (5,7%)

Eerlijk

194

3,07

0,694

7 (3,6%)

16 (11,9%)

130 (67,0%)

38 (19,6%)

3 (1,5%)

Betrouwbaar

194

3,11

0,760

8 (4,1%)

19 (9,8%)

113 (58,2%)

51 (26,3%)

3 (1,5%)

Nors

192

2,92

0,758

4 (2,1%)

46 (24,0%)

108 (56,3%)

29 (15,1%)

5 (2,6%)

Ondernemend

194

3,53

0,796

2 (1,0%)

10 (5,2%)

87 (44,8%)

74 (38,1%)

21 (10,8%)

Verdraagzaam

195

3,17

0,739

4 (2,1%)

20 (10,3%)

116 (59,5%)

48 (24,6%)

Zeer negatief

Negatief

Neutraal

Positief

Sociale distantie (Ik vind het goed als:)

Stereotypen (Mensen van Poolse afkomst zijn:)

Beeldvorming*

200

3,29

0,727

3 (1,5%)

20 (10,0%)

96 (48,0%)

78 (39,0%)

NB: De stellingen zijn vermeld zoals naar voren gekomen uit het enquêteonderzoek; de antwoordcategorieën zijn daarbij nog niet gespiegeld zoals noodzakelijk om de statistische analyse uit te voeren.
* Bij de berekening van de waarden voor beeldvorming zijn enkele stellingen echter wel gespiegeld, zoals toegelicht in de itemanalyse (bijlage 7).

7 (3,6%)
Zeer positief
3 (1,5%)

bedreiging vormen voor hun cultuur (65,2% tegenover 9,6% die wel een bedreiging voelt). Voorts vindt een
meerderheid dat Polen niet zorgen voor een toename van werkeloosheid in Nederland (45,2%) tegenover 33,1%
dat dit juist wel vindt. Ook is een meerderheid van 53,0% van mening dat de aanwezigheid van Polen geen bron
van onveiligheid vormt, tegenover 17,2% die dat wel vindt. Tot slot vindt 41,7% van de bewoners dat Polen geen
misbruik maken van sociale voorzieningen, waar 21,1% dit juist wel vindt. Kortom, het merendeel van de
respondenten lijkt op de genoemde vlakken geen etnische dreiging te ervaren. Deze gedachte blijkt ook uit de
stelling “In Nederland wonen te veel Polen”, waar 39,6% het niet mee eens is tegenover 26,4% die het wel eens is
met de stelling. Er echter ook twee stellingen waar juist het merendeel van de respondenten gevoelens van
etnische dreiging lijkt te koesteren. Zo zijn meer respondenten (25,3%) niet blij met de komst van Polen naar
Nederland dan hier wel blij mee (15,7%). Daarnaast lijkt er op buurtniveau wel degelijk sprake te zijn van
gevoelens van etnische dreiging: 39,7% van de respondenten geeft aan het slecht te vinden voor een buurt als er
veel Polen komen wonen, tegenover 25,6% die dat niet slecht vinden.
Vanwege de nadruk op de buurt in deze laatste stelling is het interessant de resultaten van deze stelling hier
nader te analyseren. Wanneer de antwoorden op de stelling “Het is slecht voor een buurt als er veel Polen komen
wonen” per onderzoeksbuurt geanalyseerd worden komen er enkele interessante bevindingen aan het licht (tabel
9.2). Het aandeel respondenten dat het niet eens is met de stelling blijkt beduidend hoger in de buurten zonder
etnische concentratie van Polen dan in de concentratiebuurten, namelijk 43,6% en 29,1% in de buurten zonder
etnische concentratie en 23,1% en 13,6% in de concentratiebuurten. Daarnaast is het aandeel respondenten dat het
eens is met de stelling aanzienlijk hoger in de concentratiebuurten dan in de buurten zonder etnische concentratie
van Polen, waarbij het aandeel respondenten dat het eens is met de stelling oploopt naarmate de etnische
concentratie in de buurt hoger is, namelijk 15,4% in de Archipelbuurt, 27,2% in Bezuidenhout-Oost, 43,6% in
Rond de Energiecentrale en 62,1% in Laakkwartier-Oost. Dit lijkt een eerste aanwijzing te zijn dat de
beeldvorming van buurtbewoners over Polen negatiever is in buurten met een etnische concentratie van Polen.
Sociale distantie, de tweede dimensie van beeldvorming, is gemeten aan de hand van tien stellingen over de
afstand die niet-Poolse buurtbewoners met Polen wensen te houden op verschillende terreinen en geneigd zijn
leden van de Poolse gemeenschap te accepteren. De stellingen verschillen in de mate van gewenste nabijheid en
het is daarom interessant te analyseren of er sprake is van een zekere hiërarchie in deze gewenste sociale afstand.
Deze blijkt wel degelijk aanwezig te zijn en dit patroon wordt zichtbaar wanneer gekeken wordt naar het aandeel
van de respondenten dat het eens of zeer eens is in vergelijking met het aandeel dat het oneens of zeer oneens is
(tabel 9.3). Zo vinden van de in totaal 200 respondenten 7 bewoners (3,5%) het niet goed als Polen Nederland
bezoeken als toerist; 173 bewoners (86,5%) vinden dit wel goed. De stellingen waar relatief de meeste bewoners
het mee oneens zijn richten zich op het vestigen van Polen in de Nederlandse samenleving: het blijvend vestigen,
het krijgen van de Nederlandse nationaliteit en het opnemen van een ambt als gemeenteraadslid of wethouder.
Respectievelijk 22,0%, 19,5% en 24,6% van de respondenten vindt het niet goed als Polen zich op deze wijzen in
de Nederlandse samenleving vestigen. De overige stellingen (m.u.v. de stelling over toeristen) zijn persoonlijker
aangaande het directe contact met Polen. Deze stellingen zijn door een relatief laag aandeel respondenten
beantwoord met oneens of zeer oneens, met een verschil van ongeveer 10%. Zo vindt 4,5% van de respondenten
het niet goed als ze een Poolse collega krijgen, maar wanneer een Pool binnen dat bedrijf de functie van manager
van de respondent zou krijgen vindt 13,9% van de respondenten dat niet goed. Ruim de helft van de
respondenten vindt het goed als een Pool een familielid wordt (55,5%) en bijna drie kwart van de respondenten
vindt het goed als een Pool deel uitmaakt van de vriendenkring (72,6%). Het lijkt erop dat de respondenten het
over het algemeen goed vinden als Polen onderdeel uitmaken van hun directe sociale kringen, maar minder vaak
goed vinden als Polen deel uit gaan maken van de Nederlandse samenleving.
Omdat dit onderzoek zich richt op de relatie tussen etnische concentratie en beeldvorming, is het interessant de
stelling over Polen als naaste buur nader te bekijken. Door de resultaten van de stelling per buurt te analyseren
worden mogelijke verschillen tussen buurten met een afwijkende etnische concentratie achterhaald (tabel 9.4). Er
blijkt verschil te bestaan in de wijze waarop bewoners van de vier verschillende buurten de stelling hebben
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beantwoord. De twee concentratiebuurten (Rond de Energiecentrale en Laakkwartier-Oost) kennen een relatief
groot aandeel respondenten dat het niet goed vindt als een Pool hun naaste buur wordt (respectievelijk 23,0% en
18,2%, tegenover 5,4% (3 respondenten) in Bezuidenhout-Oost en 2,6% (1 respondent) in de Archipelbuurt. Voorts
is, in vergelijking met de andere buurten, in de Archipelbuurt een relatief groot aandeel respondenten het zeer
eens met de ‘naaste buur’-stelling (20,5%). Dit lijkt wederom een aanwijzing te zijn dat de beeldvorming over
Polen negatiever is in buurten met een etnische concentratie.
De derde dimensie van beeldvorming betreft stereotypen en is gemeten door respondenten te vragen in hoeverre
zij negen persoonskenmerken van toepassing achten op Polen. Deze dimensie kent de grootste aandelen neutrale
antwoorden in vergelijking met de andere twee dimensies, waarschijnlijk omdat in deze dimensie de directe
persoonlijke waardering van Polen centraal staat. Ook voor de derde dimensie kan geconcludeerd worden dat de
respondenten overwegend positief zijn over Polen: het merendeel van de respondenten dicht Polen positieve
eigenschappen toe en zegt over de negatieve eigenschappen dat deze niet kenmerkend zijn voor Polen. Met name
de eigenschappen gastvrij, vriendelijk en hulpvaardig werden door veel respondenten aan Polen toegedicht. Een
persoonskenmerk dat eruit springt in de analyse is ‘ondernemend’: 10,8% van de respondenten was het zeer eens
en 31,8% eens dat Polen deze eigenschap bezitten, tegenover 6,2% die van mening was dat Polen niet
ondernemend zijn (tabel 9.1).
De buurtbewoners van de vier Haagse buurten lijken met een gemiddelde van 3,29 over het algemeen een
neutraal tot positief beeld over Polen te hebben (tabel 9.1). Omdat de relatie tussen etnische concentratie en
beeldvorming centraal staat binnen dit onderzoek wordt deze hier nader geanalyseerd aan de hand van een
kruistabel (tabel 9.5). Hieruit blijkt dat de beeldvorming over Polen in de buurten zonder etnische concentratie
van Polen (Archipelbuurt en Bezuidenhout-Oost) overwegend positief (of neutraal) is en dat er op twee
respondenten na in deze twee buurten geen respondenten een negatief beeld over Polen hebben. In de twee
concentratiebuurten wijkt de beeldvorming over Polen echter af van de twee buurten zonder etnische
concentratie. Hoewel het merendeel van de respondenten in de concentratiebuurten nog steeds een neutrale of
positieve beeldvorming heeft over Polen, is er nu ook een aandeel respondenten met een negatief beeld waar te
nemen. In beide concentratiebuurten heeft één respondent een zeer negatieve beeldvorming. Het aandeel
respondenten met een negatief beeld over Polen in de buurt Rond de Energiecentrale bedraagt 12,8% en in de
buurt Laakkwartier-Oost 20,9%. Verder is het aandeel buurtbewoners met een positief beeld over Polen hoger in
de concentratiebuurt met het laagste aandeel Polen (35,9% in Rond de Energiecentrale) in vergelijking met de
concentratiebuurt met het hoogste aandeel Polen (20,9% in Laakkwartier-Oost). Het lijkt er wederom op dat
bewoners van een buurt met een etnische concentratie van Polen een negatiever beeld hebben van Polen dan
bewoners van wijken zonder etnische concentratie. Daarnaast lijkt het er ook op dat des te hoger deze etnische
concentratie is, des te negatiever de beeldvorming over Polen is. Of deze bevindingen statistisch significant zijn
wordt bepaald in de bivariate en multilevel analyse (9.2 en 9.3). Hiertoe worden voorafgaand aan deze toetsing
enkele itemanalyses voor het construct beeldvorming uitgevoerd, waarbij wordt onderzocht of de 28 stellingen
daadwerkelijk het beoogde meten, namelijk de beeldvorming over Polen. De itemanalyse is in detail uitgewerkt
en opgenomen in bijlage 7.
Tot slot dient hier te worden vermeld dat er geen aanwijzingen gevonden zijn voor een mogelijke
‘drempelwaarde’ (bijvoorbeeld Gijsberts e.a., 2010): een grens waarboven het aandeel Polen in een buurt een
negatieve dan wel positieve uitwerking op de beeldvorming heeft in tegenstelling tot de uitwerking onder die
grens. Een drempelwaarde is van belang omdat op een dergelijke grenswaarde gemeentelijk beleid omtrent
etnische concentratie afgestemd kan worden. Als een dergelijke drempelwaarde al aanwezig zou zijn, ligt de
grens mogelijk onder de waarde van 1,8%, welke nu als definitie voor een etnische concentratie van Polen in een
buurt wordt aangehouden. Immers lijkt er nu voor beide concentratiebuurten sprake van een negatieve
samenhang tussen etnische concentratie en beeldvorming. Het is dan ook niet aannemelijk dat er van een
dergelijke drempelwaarde sprake kan zijn. Wellicht is dit te wijten aan de snelle toename van het aandeel Polen in
Den Haag de afgelopen jaren, en is het over enkele jaren wel mogelijk een drempelwaarde aan te wijzen.
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Tabel 9.2: Kruistabel voor de stelling “Het is slecht voor een buurt als er veel Polen komen wonen” en de vier onderzoeksbuurten, Den Haag, 2012.

Tabel 9.3: Gewenste sociale distantie, oplopend van hoogste tot laagste aandeel respondenten eens, Den Haag, 2012.
Stellingen sociale distantie (“Ik vind het goed als..”)

Zeer oneens

Zeer eens

/oneens

Neutraal

/eens

Polen Nederland bezoeken als toerist

3,5%

10,0%

86,5%

Een Pool deel uitmaakt van mijn vriendenkring

8,7%

18,8%

72,6%

Een Pool met mij samenwerkt als collega op mijn werk

4,5%

28,8%

66,7%

Een Pool een familielid wordt

10,0%

34,5%

55,5%

Een Pool mijn naaste buur wordt

12,5%

39,7%

47,7%

Een Pool de manager van mijn bedrijf wordt

13,9%

39,0%

47,1%

Mijn kind veel Poolse vrienden of vriendinnen heeft

10,3%

44,8%

44,9%

Polen zich blijvend in Nederland vestigen

22,0%

38,0%

44,0%

Polen de Nederlandse nationaliteit/burgerschap krijgen

19,5%

37,0%

43,5%

Een Pool gemeenteraadslid of wethouder van Den Haag wordt

24,6%

34,2%

41,2%
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Tabel 9.4: Kruistabel voor de stelling “Ik vind het goed als een Pool mijn naaste buur wordt” en de vier onderzoeksbuurten, Den Haag, 2012.

Tabel 9.5: Kruistabel voor beeldvorming* en de vier buurten, Den Haag, 2012.

* De variabele ‘beeldvorming’ in deze kruistabel is geconstrueerd op basis van de itemanalyse (bijlage 7).

9.2 De onderzoekshypothesen getoetst: een bivariate analyse
In de bivariate analyse wordt onderzocht hoe de verschillende variabelen zich tot elkaar verhouden. Hiertoe
wordt in bijlage 8.1 voor elke onderzoekshypothese getoetst of er een verband bestaat tussen bepaalde variabelen,
of dit verband statistisch significant, hoe sterk het verband is en wat de aard en richting van het verband zijn. De
belangrijkste resultaten van deze bivariate analyse worden in deze paragraaf besproken.
Centraal in dit onderzoek staan de relaties tussen etnische concentratie, interetnisch contact en beeldvorming.
Volgens de nabijheidshypothese leidt de aanwezigheid van een etnische concentratie in een buurt tot grotere
interetnische ontmoetingskansen. Uit de statistische analyse van het empirisch onderzoek in Den Haag komt naar
voren dat dit inderdaad opgaat voor het contact van niet-Poolse buurtbewoners met Polen: dit betekent dat een
hogere etnische concentratie van Polen in een Haagse buurt leidt tot een hogere frequentie van interetnisch
contact van niet-Poolse buurtbewoners met Polen in de buurt (tabel B8.3). Dit interetnisch contact in de buurt
blijkt niet van invloed op de beeldvorming van buurtbewoners over Polen. Hoewel er een zeer zwakke positieve
samenhang gevonden wordt tussen interetnisch contact in de buurt en beeldvorming, is dit verband niet
significant (tabel B8.6). Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat interetnisch contact van niet-Poolse
buurtbewoners met Polen buiten de buurt (in het dagelijks leven, op het werk of op school en in de vrije tijd), de
beeldvorming over Polen wel significant verbetert (tabel B8.6). Dit lijkt er op te wijzen dat de contacthypothese,
welke stelt dat interetnisch contact de beeldvorming verbetert, opgaat voor contact op de drie zojuist genoemde
vlakken, maar niet voor contact in de buurt. De vraag is waarom contact in de buurt geen verbetering van de
beeldvorming teweegbrengt, maar contact daarbuiten wel. Deze bevindingen zijn verklaarbaar aan de hand van
de etnische conflicttheorie. Hier wordt verderop in deze paragraaf op teruggekomen.
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat een etnische concentratie van Polen in een buurt leidt tot meer
interetnisch contact in de buurt, maar dat dit contact in de buurt vervolgens niet direct leidt tot een positieve
beeldvorming van de buurtbewoners over Polen. Hierbij dient vermeld te worden dat de mogelijkheid bestaat dat
dit verband tussen interetnisch contact in de buurt en een positievere beeldvorming wel degelijk aanwezig is,
maar dat het uit de analyse niet sterk naar voren komt omdat beeldvorming ook door andere factoren beïnvloed
wordt. Bewoners die geen contact met Polen in hun buurt hebben kunnen immers nog steeds een positief beeld
over Polen gevormd hebben op basis van andere invloedrijke factoren. Dit wordt in de volgende paragraaf aan de
hand van een multilevel analyse nader onderzocht.
Omdat uit de theorie naar voren is gekomen dat de door bewoners geschatte etnische concentratie in hun buurt,
net als de werkelijke etnische concentratie, van belang is voor de invloed op beeldvorming, is ook de relatie
tussen de geschatte concentratie en beeldvorming onderzocht. De correlatie tussen deze twee factoren bedraagt
-0,222 en het verband is significant (tabel B8.5). Dit betekent dat er sprake is van een negatief verband tussen de
perceptie van etnische concentratie en beeldvorming: des te hoger de overschatting door buurtbewoners van het
aandeel Polen in de buurt, des te negatiever is hun beeldvorming over Polen. Voorts is het opvallend dat de
spreiding van de geschatte etnische concentratie in de twee concentratiebuurten groot is in vergelijking met de
twee buurten zonder etnische concentratie van Polen. Daarnaast is er in de twee concentratiebuurten sprake van
een scheve verdeling, wat betekent dat er in deze buurten uitschieters naar boven zijn wat betreft de schattingen
door de buurtbewoners van het aandeel Polen in hun buurt (figuur B8.1). De theorie is dat bewoners die het
aandeel Polen in hun buurt overschatten, zich bedreigd voelen door de aanwezigheid van deze mensen in hun
buurt (Thijssen & Dierckx, 2011, p. 155; Dixon, 2006, p. 2186). De bevindingen in Den Haag ondersteunen dan ook
de etnische conflicttheorie.
Bovenstaande bevindingen komen samen in de relatie tussen etnische concentratie van Polen in een buurt en de
beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen. Wanneer de relatie tussen deze twee factoren
geanalyseerd wordt blijkt dat er met een correlatie van ₋0,371 een negatief verband bestaat tussen etnische
concentratie en beeldvorming (tabel B8.7). Dit verband is significant, wat betekent dat een hogere etnische
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concentratie van Polen in een Haagse buurt leidt tot een negatievere beeldvorming van de buurtbewoners over
Polen.
De onderzoeksresultaten van de analyse van de relaties tussen etnische concentratie, interetnisch contact en
beeldvorming ondersteunen over het algemeen de conflicttheorie. Deze theorie stelt dat de aanwezigheid van een
etnische concentratie in een buurt leidt tot een ervaren etnische dreiging, welke vervolgens een afname van
interetnisch contact teweegbrengt, waardoor competitie tussen etnische groepen ontstaat, wat zich vervolgens
vertaalt in een negatieve beeldvorming van de meerderheid over de etnische minderheid. De vraag is waarom er
wel bewijs gevonden wordt voor de conflicttheorie maar niet voor de contacthypothese. Juist de contacthypothese
is uit eerder onderzoek regelmatig naar voren gekomen als relevante theorie op buurtniveau, terwijl bewijs voor
de conflicttheorie met name op een hoger schaalniveau gevonden werd (bijvoorbeeld Taylor, 1998; Ha, 2010;
Oliver & Wong, 2003). Dit betekent echter niet dat bedreigingseffecten niet op buurtniveau kunnen spelen en daar
lijkt in de Haagse buurten dan ook wel degelijk sprake van te zijn. Het is aannemelijk dat deze effecten worden
veroorzaakt door een snelle verkleuring van verschillende Haagse buurten door een sterke toename van de
binnenstedelijke concentratie van Polen. Uit de theorie is immers gebleken dat er sprake is van een zelfstandig
effect van een snelle verkleuring in een buurt op de negatieve beeldvorming over een etnische minderheid
(bijvoorbeeld Thijssen & Dierckx, 2011; Gijsberts & Dagevos, 2004). Deze negatieve beeldvorming ontstaat
doordat bewoners van buurten waar de etnische samenstelling in enkele jaren sterk is veranderd zich in hogere
mate bedreigd voelen door de komst van deze nieuwe buurtbewoners. Daarnaast is het mogelijk dat de
toegenomen etnische diversiteit door deze snelle verkleuring in korte tijd nog niet tot meer interetnisch contact
heeft geleid. Wanneer deze gedachte van de invloed van verkleuring in acht wordt genomen is ook de
afwezigheid van het verband tussen interetnisch contact in de buurt en (een positievere) beeldvorming te
verklaren, zeker gezien het feit dat er wel positieve verbanden werden gevonden tussen interetnisch contact op
andere vlakken en de beeldvorming over Polen.
Het is echter ook mogelijk dat de negatieve beeldvormingsresultaten in de twee etnische concentratiebuurten niet
te wijten zijn aan het buurteffect (het feit dat er in een buurt sprake is van een etnische concentratie van Polen),
maar aan andere factoren. In de multilevel analyse wordt dit nader onderzocht (§ 9.3). In het resterende deel van
deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de directe relaties die bestaan tussen deze andere factoren en
beeldvorming. Hiertoe wordt onderscheid gemaakt tussen enkele individuele en contextuele factoren die volgens
de theorie van invloed zijn op de beeldvorming over Polen.
De individuele factoren die van invloed zijn op beeldvorming over een bevolkingsgroep zoals naar voren
gekomen uit de theorie zijn leeftijd, sociale status, reizen naar het buitenland, kennis en politieke voorkeur. Uit de
bivariate analyse blijkt dat de meeste van deze factoren inderdaad van invloed zijn op de beeldvorming van nietPoolse buurtbewoners uit Den Haag over Polen. Niet van invloed op beeldvorming over Polen bleek de factor
leeftijd: uit een Kruskal-Wallis toets komt naar voren alle leeftijdsklassen een vergelijkbare beeldvorming over
Polen hebben (tabel B8.17). De factor sociale status is opgebouwd uit het opleidings- en inkomensniveau van de
buurtbewoners. Beide blijken een significant verband te hebben met de beeldvorming van buurtbewoners over
Polen. Hierbij heeft het opleidingsniveau een hogere correlatie met beeldvorming (0,461) dan het inkomensniveau
(0,231) (tabel B8.15 en B8.16). Zowel een hoger opleidingsniveau als een hoger inkomensniveau leidt tot een
positievere beeldvorming over Polen. Daarom mag gesteld worden dat een hogere sociale status (als opgebouwd
uit een hoger opleidingsniveau en inkomensniveau) tot een positievere beeldvorming over Polen leidt. Verder is
ook het gemak waarmee de bewoners zich over de Nederlandse grens begeven significant van invloed op hun
beeldvorming over Polen: des te vaker bewoners naar het buitenland reizen, des te positiever hun beeldvorming
over Polen (tabel B8.21). Ook het bezitten van kennis over Polen is positief van invloed op beeldvorming: des te
meer kennis de buurtbewoners over Polen bezitten, des te positiever is hun beeldvorming over Polen (tabel
B8.14). Tot slot komt uit een Mann-Whitney U-toets naar voren dat buurtbewoners die de voorkeur geven aan een
politieke partij die naar extreemrechts neigt, een negatievere beeldvorming over Polen hebben, dan bewoners
wiens voorkeur naar een andere partij uitgaat (tabel B8.19).
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Vervolgens worden enkele contextuele factoren die volgens de theorie van invloed zijn op beeldvorming over een
bevolkingsgroep geanalyseerd. Deze factoren zijn het frequent en gevarieerd raadplegen van informatie over
Polen en de toon van deze informatiebronnen. Het verband tussen de frequentie en variatie waarmee
informatiebronnen over Polen geraadpleegd worden en de beeldvorming over Polen blijkt niet significant (tabel
B8.9). Dit betekent dat er niet gesteld kan worden dat het regelmatig raadplegen van uiteenlopende bronnen over
Polen van invloed is op de beeldvorming over Polen. Uit een Mann-Whitney U-toets blijkt dat de toon van de
informatiebronnen die over Polen berichten wel van invloed is op de beeldvorming over Polen (tabel B8.10). Dit
betekent dat bewoners die uitsluitend in een kwaliteitskrant over Polen lezen een significant positievere
beeldvorming over Polen hebben dan bewoners die uitsluitend over Polen lezen in een populaire krant.

9.3 Beeldvorming verklaard: een multilevel analyse
In het voorgaande is aan de hand van een bivariate analyse onderzocht welke factoren een rol spelen bij de relatie
tussen etnische concentratie en beeldvorming. In deze paragraaf wordt middels een multilevel regressieanalyse
onderzocht welke individuele, intermediaire en contextuele factoren de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen verklaren, waarbij in het bijzonder de rol van etnische concentratie belicht wordt. Aan
alle voorwaarden om deze analyse uit te kunnen voeren is voldaan (zie voor de uitwerkingen en uitvoertabellen
en -figuren bijlage 8.2). De analyse geschiedt aan de hand van de (onafhankelijke) variabelen die als relevant uit
de theorie en bivariate analyse naar voren zijn gekomen en analyseert de onafhankelijke effecten van deze
variabelen op de afhankelijke variabele beeldvorming.
Het multilevel model bestaat uit drie modellen (tabel 9.6). Het eerste model bestaat uit het interceptmodel
waaraan de individuele factoren zijn toegevoegd. In het tweede model zijn de intermediaire factoren van invloed
op beeldvorming toegevoegd en tot slot in het derde model de contextuele factoren. Alle modellen zijn significant
(tabel B.22). Teneinde te bepalen in hoeverre de drie modellen bijdragen aan een verklaring van de afhankelijke
variabele beeldvorming wordt het percentage verklaarde variantie ten opzichte van het interceptmodel per model
weergegeven.
Model één laat zien dat 43,3% van de variantie van beeldvorming verklaard wordt door de individuele factoren.
Er blijken significante effecten te bestaan voor de variabelen reizen naar het buitenland, hoog opleidingsniveau en
politieke voorkeur. Bewoners met een hoog opleidingsniveau hebben een positievere beeldvorming over Polen
dan bewoners met een laag opleidingsniveau. Een middelbaar opleidingsniveau maakt echter geen verschil met
een laag opleidingsniveau. Ook voor reizen naar het buitenland wordt een positief effect op beeldvorming
gevonden: zowel bewoners die regelmatig naar het buitenland reizen als bewoners die dit vaak doen hebben een
positievere beeldvorming over Polen dan bewoners die nooit of zelden naar het buitenland reizen, waarbij
bewoners die vaak reizen positiever zijn over Polen dan bewoners die regelmatig reizen. Qua politieke voorkeur
blijkt dat bewoners met een voorkeur voor de PVV negatiever over Polen denken dan bewoners met een andere
politieke voorkeur. De variabelen inkomensniveau en kennis over Polen blijken niet significant van invloed te zijn
op beeldvorming. Waar in de bivariate analyse een significant positief verband tussen inkomen en beeldvorming
gevonden werd, komt uit de multilevel analyse een niet significant negatief verband naar voren. Dit wordt
veroorzaakt door een hercodering van de antwoordcategorieën, waarbij enkele klassen zijn samengevoegd om de
multilevel analyse te kunnen uitvoeren. Het inkomensniveau blijkt niet van invloed op de beeldvorming over
Polen. Dit betekent dat de variabele sociale status (als opgebouwd uit inkomensniveau en opleidingsniveau) bij
nadere analyse niet van invloed is op de beeldvorming van buurtbewoners over Polen. Wat betreft de variabele
kennis kan het ontbreken van een significant verband met beeldvorming deels verklaard worden door het lage
aantal respondenten in de categorie ‘weinig kennis’ (13) ten opzichte van de andere twee categorieën.
In het tweede model zijn de intermediaire factoren toegevoegd, waarbij gecontroleerd wordt voor de individuele
factoren. De toevoeging van deze factoren verbetert het model significant. Het percentage verklaarde variantie
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van het model is verhoogd tot 49,2%. Er blijkt een negatieve relatie te bestaan tussen de overschatting van het
aandeel Polen in de buurt en beeldvorming, maar deze relatie is niet significant. Voorts blijkt dat bewoners die
soms contact hebben met Polen in de buurt, een positievere beeldvorming hebben over Polen dan bewoners die
nooit contact met Polen in de buurt hebben. Ook tussen het regelmatig contact met Polen in de buurt hebben en
beeldvorming bestaat een positief verband, maar deze relatie is niet significant.
Tot slot worden in het derde model de contextuele factoren toegevoegd, waaronder de belangrijkste
onafhankelijke variabele in dit onderzoek: de etnische concentratie van Polen in een buurt. Ook dit model is een
verbetering van het gehele multilevel model met een percentage verklaarde variantie van 54,9%. Door de
toevoeging van contextuele factoren aan het model, verschilt de beeldvorming van bewoners die regelmatig of
vaak naar het buitenland reizen niet langer significant van de beeldvorming van bewoners die nooit of zelden
naar het buitenland reizen. Zoals reeds gebleken uit de bivariate analyse is ook in de multilevel analyse geen
sprake van een significant verband tussen de frequentie en variatie aan informatiebronnen en beeldvorming over
Polen. Tussen de toon van deze informatiebronnen en beeldvorming bestaat echter wel een verband: bewoners
die enkel over Polen lezen in populaire kranten lijken een negatievere beeldvorming over Polen te hebben dan
bewoners die enkel over Polen lezen in kwaliteitskranten, maar dit verband is niet significant. Tot slot blijkt
etnische concentratie een negatief effect te hebben op de beeldvorming, wat overeenkomt met de eerder
uitgevoerde bivariate analyse. Het verband is in deze analyse echter niet significant. Dit is deels te wijten aan het
feit dat er reeds een groot aantal invloedrijke variabelen aan het model zijn toegevoegd voordat etnische
concentratie in het model wordt meegenomen. Verder valt op dat de variabele etnische concentratie voor de
categorie met het hoogste aandeel Polen in de buurt (≥ 3,6%) de meest negatieve beeldvorming over Polen kent
ten opzichte van de referentiecategorie (buurt met aandeel Polen ≤ 0,6%), gevolgd door de andere categorie van
etnische concentratie (1,8% - 3,6%). Ook deze bevinding komt overeen met de eerdere bivariate analyse.
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Tabel 9.6: Multilevel regressieanalyse beeldvorming (0 (zeer negatief) tot 5 (zeer positief)) op relevante individuele,
intermediaire en contextuele factoren, 2012.
Model 1
Constante

2,875

Model 2
***

2,815

Model 3
***

3,228

***

Individuele factoren
Opleidingsniveau (ref = laag)
Middelbaar

0,262

Hoog

0,615

0,245
***

0,599

0,247
***

0,399

**

Inkomen (ref = laag)
Midden

-0,134

-0,102

-0,152

Hoog

-0,261

-0,240

-0,243

Reizen buitenland (ref = nooit/zelden)
Regelmatig

0,262

*

0,265

*

0,227

Vaak

0,373

**

0,392

**

0,315

Kennis over Polen (ref = weinig)
Redelijk

0,048

0,031

0,056

Veel

0,021

-0,015

-0,017

Politieke partij (ref = geen PVV)
PVV

-0,734

***

-0,697

***

-0,656

***

Intermediaire factoren
Overschatting aandeel Polen buurt (ref = geen)
Hoog

-0,141

-0,091

Zeer hoog

-0,144

-0,138

Interetnisch contact buurt (ref = nooit)
Soms

0,278

Regelmatig

0,222

**

0,249

*

0,334

Contextuele factoren
Etnische concentratie van Polen buurt (ref = ≤0,6%)
0,6% - 1,8%

-0,055

1,8% - 3,6%

-0,201

≥ 3,6%

-0,281

Frequentie/variatie informatiebronnen (ref =
geen/weinig)
Redelijk

0,052

Veel

0,005

Toon informatiebronnen (ref = kwaliteitskrant)
Populaire krant
R Square

-0,275
0,433

0,492

0,549

ref= referentiecategorie; n.s. = niet significant; * ≤0,10, ** ≤0,05, *** ≤0,01.
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10. Conclusie en discussie
Het primair onderzoek naar beeldvorming en het secundair onderzoek naar etnische concentratie hebben de
relatie tussen de etnische concentratie van Polen in Den Haag, interetnisch contact en beeldvorming van nietPoolse buurtbewoners over Polen inzichtelijk gemaakt. Centraal in dit scriptieonderzoek staat de vraag “In
hoeverre is de etnische concentratie van Polen in de gemeente Den Haag van invloed op de beeldvorming van
niet-Poolse buurtbewoners over Polen?”. Het enquêteonderzoek onder 200 niet-Poolse buurtbewoners in Den
Haag, de twee interviews met Polen en de analyse van het GBA bestand met de aandelen Polen per Haagse buurt
maken het mogelijk aan de hand van drie deelvragen een antwoord op deze vraag te formuleren.
In hoeverre is er sprake van een etnische concentratie van Polen in buurten van de gemeente Den Haag?
Uit het secundair onderzoek naar de etnische concentratie van Polen in Den Haag (hoofdstuk 6) is gebleken dat er
duidelijk sprake is van een etnische concentratie van Polen in bepaalde Haagse buurten. Poolse migranten lijken
zich met name in buurten te vestigen waar al bewoners van de eigen etnische groep gevestigd zijn, resulterend in
etnische ruimtelijke concentratie Van de 111 bewoonde buurten van Den Haag hebben 15 buurten een etnische
concentratie van Polen, gedefinieerd als een aandeel (geregistreerde) Polen in een Haagse buurt dat tenminste
anderhalf keer het gemeentelijk gemiddelde van 1,2% bedraagt.. Het aandeel geregistreerde Polen in de 15
concentratiebuurten varieert van 1,8% tot en met 6,0%. De 15 buurten zijn gelijkmatig over dit bereik verspreidt,
met 8 concentratiebuurten in de categorie ‘buurten met een aandeel Polen van 1,8% tot 3,6%’ en 7
concentratiebuurten in de categorie ‘buurten met een aandeel Polen vanaf 3,6%’. Opvallend aan de ruimtelijke
spreiding van deze 15 concentratiebuurten is dat ze geconcentreerd liggen in het centrale gedeelte van de
gemeente Den Haag. Ook is een duidelijke geografische scheiding van het aandeel Polen in Den Haag naar
kustgebied en achterland zichtbaar. Enkele concentratiebuurten grenzen aan elkaar, maar de buurten liggen over
het algemeen verspreid rondom het westen, zuiden en oosten van het centrum van de gemeente Den Haag.
Welke factoren zijn van invloed op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen en in welke mate
oefenen deze factoren invloed uit?
De beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen als opgebouwd uit drie dimensies (stereotypen,
sociale distantie en etnische dreiging) is overwegend positief. Met een gemiddelde beeldvorming van 3,29 op een
schaal van 1 tot 5 ligt deze tussen neutraal en positief in. Om de factoren van invloed op deze beeldvorming te
onderzoeken is in de bivariate en multilevel analyse (hoofdstuk 9) onderscheid gemaakt tussen individuele,
intermediaire en contextuele factoren die van invloed kunnen zijn op de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen. Hoewel in de bivariate analyse naar voren kwam dat bijna alle in de theorie gevonden
factoren van invloed op beeldvorming ook daadwerkelijk een significante correlatie met beeldvorming vertonen,
kan pas aan de hand van de multilevel analyse onderzocht worden welke factoren de beeldvorming over Polen
daadwerkelijk verklaren.
Uit de multilevel regressie analyse is gebleken dat met name enkele individuele factoren sterk van invloed zijn op
beeldvorming. In het multilevel model wordt 43,3% van de variantie van beeldvorming verklaard aan de hand
van individuele factoren waarbij er significante effecten blijken te bestaan tussen beeldvorming en de variabelen
reizen naar het buitenland, hoog opleidingsniveau en politieke voorkeur. Zo hebben bewoners met een hoog
opleidingsniveau een positievere beeldvorming over Polen dan bewoners met een laag inkomen. Voorts hebben
ook bewoners die regelmatig of vaak naar het buitenland reizen een positievere beeldvorming dan bewoners die
nooit of zelden naar het buitenland reizen. Tot slot hebben bewoners met een politieke voorkeur voor de PVV een
negatievere beeldvorming over Polen dan bewoners met een andere politieke voorkeur.
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De toevoeging van intermediaire factoren aan het multilevel model levert een verklaarde variantie van
beeldvorming van 49,2% op. Hieruit blijkt dat het hebben van contact met Polen in de buurt in sommige gevallen
tot een positieve beeldvorming leidt. Waar uit de bivariate analyse geen relatie tussen interetnisch contact in de
buurt en beeldvorming naar voren komt, blijkt uit de multilevel analyse dat bewoners die soms contact hebben
met Polen in de buurt, een positievere beeldvorming hebben over Polen dan bewoners die nooit contact met Polen
in de buurt hebben. Het regelmatig hebben van contact met Polen in de buurt maakt echter geen verschil en
daarom kan niet gesteld worden dat meer interetnisch contact in de buurt leidt tot een positievere beeldvorming.
Voorts blijkt dat, hoewel deze relatie uit de bivariate analyse wel naar voren komt, een overschatting van het
aandeel Polen in een buurt door de buurtbewoners niet significant bijdraagt aan de verklaring van de
beeldvorming van buurtbewoners over Polen.
Tot slot levert de toevoeging van contextuele factoren (waaronder etnische concentratie) aan het multilevel model
een verklaarde variantie van beeldvorming van 54,9% op. Hierbij blijkt dat de toon van de berichtgeving over
Polen in de media van invloed is op de beeldvorming: het lezen over Polen in een populaire krant leidt tot een
negatievere beeldvorming over Polen dan het lezen over Polen in een kwaliteitskrant. Tot slot blijkt de
belangrijkste variabele in dit onderzoek, etnische concentratie, net als in de bivariate analyse ook in de multilevel
analyse een negatief effect te hebben op de beeldvorming, maar dit verband is (in de multilevel analyse) niet
significant, wat deels verklaarbaar is door het grote aantal invloedrijke variabelen dat reeds op de andere twee
niveaus aan het multilevel model is toegevoegd.
In hoeverre verschilt de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen in Haagse buurten met en
Haagse buurten zonder etnische concentratie van Polen, en hoe valt een mogelijk verschil te verklaren?
Hoewel de variabele etnische concentratie als toegevoegd in het derde niveau van het multilevel model niet
significant bijdraagt aan de verklaring van de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen, is de
relatie tussen etnische concentratie en beeldvorming uit de bivariate analyse wel als significant naar voren
gekomen, waarbij bleek dat een hogere etnische concentratie van Polen in een Haagse buurt leidt tot een
negatievere beeldvorming van de buurtbewoners over Polen. Deze bevinding kan verklaard worden aan de hand
van de conflicttheorie, welke stelt dat de aanwezigheid van een etnische concentratie in een buurt leidt tot een
negatieve beeldvorming van de meerderheid over de etnische minderheid. Het is aannemelijk dat deze
bedreigingseffecten worden veroorzaakt door een snelle toename van het aandeel Polen in een aantal Haagse
buurten, waardoor de niet-Poolse buurtbewoners zich bedreigd voelen door de komst van de nieuwe
buurtbewoners en daardoor een negatief beeld over Polen vormen. In andere onderzoeken over beeldvorming op
buurtniveau werd daarentegen ondersteuning gevonden voor de contacthypothese. De snelle toename van het
aandeel Polen in bepaalde buurten kan echter ook een verklaring zijn voor het ontbreken van bewijs voor de
contacthypothese.
Slotsom
De etnische concentratie van Polen in bepaalde buurten van de gemeente Den Haag is negatief van invloed op de
beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen. Omdat de restricties op de vestiging van Poolse
arbeidsmigranten in Nederland pas vijf jaar geleden zijn opgeheven, kunnen de effecten van etnische concentratie
en interetnisch contact op de beeldvorming als indicator voor sociaal-culturele integratie echter niet volledig in
kaart gebracht worden. In de bivariate en multilevel analyse is ondersteuning gevonden voor de conflicttheorie,
maar deze bevinding lijkt sterk te worden beïnvloed door de recente toename van het aandeel Polen in de Haagse
concentratiebuurten. Interetnisch contact treedt op als verbindende factor in de relatie tussen etnische
concentratie en beeldvorming. Uit de analyse is echter gebleken dat meer interetnisch contact in de buurt de
beeldvorming van de buurtbewoners over Polen niet verbetert. Wellicht heeft de toegenomen etnische diversiteit
door de snelle toename van het aandeel Polen in bepaalde buurten nog niet tot meer interetnisch contact in de
buurt geleid, maar brengt een toename van dit contact in de toekomst wel een verbetering in de beeldvorming
teweeg. Er zijn immers wel positieve verbanden gevonden voor de relaties tussen interetnisch contact in andere
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domeinen (zoals op het werk) en de beeldvorming over Polen. De tijd zal het zeggen. Dit betekent echter niet dat
er baat is bij een passief beleid. Dit onderzoek kan dienen als basis voor gemeentelijk beleid omtrent de etnische
concentratie van Poolse migranten in Den Haag en maakt het mogelijk ontwikkelingen op gebied van etnische
concentratie en beeldvorming te monitoren. Een belangrijke rol is weggelegd voor de buurt als interetnische
ontmoetingsplaats. Dit beaamt ook Havek Lerch (winkelmedewerker in een Poolse winkel in Den Haag) wanneer
hij vertelt dat de Poolse buurtwinkel, waar Haagse klanten komen van alle nationaliteiten, Poolse en niet-Poolse
buurtbewoners dichter bij elkaar kan brengen: “People come here and see this is Polish, this is nice (…) and I
think not so much clients from Poland look like the stereotype of Polish people. (…) [Polish and Dutch people]
speaking here together, I think there is some integration” (H. Lerch, winkelmedewerker Poolse winkel, 5 mei
2012). Integratie is geen eenzijdig proces. De beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen en
interetnisch contact kunnen als elementen van sociaal-culturele integratie een positief effect uitoefenen op de
integratie en participatie van Poolse migranten in de Nederlandse samenleving.
Met dit onderzoek is een bijdrage geleverd aan de kennisvorming over de effecten van etnische concentratie en
interetnisch contact op de beeldvorming over de Poolse gemeenschap in Nederland en daarmee aan het debat
over concentratie en integratie, met beeldvorming als element van sociaal-culturele integratie.
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Reflectie
Aan de start van het bachelorproject leek twintig weken een oneindige periode, wat je qua onderzoek al niet kon
doen in die tijd! Mijn scriptiebegeleider waarschuwde me toen dat er natuurlijk nog een ander vak naast de thesis
gevolgd diende te worden en dat die twintig weken parttime scriptieonderzoek zo voorbij zouden zijn. Dat bleek
achteraf aardig te kloppen, maar dit onderzoek is ook het langstlopende project wat ik in de drie jaar bachelor heb
uitgevoerd. Ik vond het ontzettend leuk om met een wat groter studieproject bezig te zijn en het proces van begin
tot eind zelf uit te voeren en ik hoop dan ook dat uit de scriptie blijkt dat ik met plezier aan dit project gewerkt
heb.
Het begin van het onderzoeksproces was pittig. Ik heb bij elk studieproject moeite me te richten op één bepaald
onderwerp omdat ik meestal veel onderwerpen interessant vind, maar het maken van een keuze voor een
scriptieonderwerp bleek des te moeilijker. Via het vrij abstracte en brede hoofdonderwerp ‘arbeidsmigratie EU’
kwam ik via een eerste oriëntatie op migratievraagstukken en Europees beleid op het idee me te verdiepen in
Poolse voorzieningen als ruimtelijke ontwikkeling van een bevolkingsgroep die de laatste jaren snel gegroeid is in
Nederland. Toen bleek dat er onvoldoende voorzieningen waren om hier mijn onderzoek op te baseren moest ik
na een aantal weken alsnog van onderwerp veranderen. Ik heb toen gekozen voor een beeldvormingsonderzoek.
In eerste instantie wilde ik daarbij het Poolse perspectief onderzoeken, maar omdat ik zelf de Poolse taal niet
spreek zou mijn onderzoeksgroep zich beperken tot Polen die Nederlands of Engels spreken en dat vond ik een te
homogene groep. Daarnaast bleek uit de literatuur dat het minderheidsperspectief in wetenschappelijk
onderzoek oververtegenwoordigd is en omdat ik van mening ben dat de beeldvorming van de meerderheid van
invloed is op een succesvolle participatie van migrantengroepen aan de samenleving, heb ik me uiteindelijk
gericht op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen. Met het inlezen in de literatuur ben ik
verschillende onderwerpen gaan koppelen, waarbij ik uiteindelijk uitkwam op de nog niet eerder onderzochte
relatie tussen de etnische concentratie van Polen in Den Haag, interetnisch contact in de buurt en de
beeldvorming over Polen als indicator van sociaal-culturele integratie. In eerste instantie leek het me heel leuk
met een nieuw onderwerp aan de slag te gaan, maar al snel bleek dat toch vrij lastig te zijn. Tijdens de
literatuuroriëntatie op een voor mij nieuw onderwerp vond ik het soms lastig overzicht te houden. Schematisch te
werk gaan heeft me daarbij geholpen. Via literatuur over migratie met veelal een economische insteek kwam ik
uiteindelijk terecht bij een meer sociologische hoek van de sociale geografie.
Een ander punt van zelfreflectie richt zich op het veldwerk. Het afnemen van 200 enquêtes deur-aan-deur in vier
buurten verspreid door Den Haag bleek net iets meer werk dan van tevoren ingeschat, omdat hiervoor 860
deurbellen ingedrukt moesten worden. Dit kwam voornamelijk door het aantal mensen dat niet thuis was (482).
De respons van 200 is uiteindelijk echter bereikt zonder dat de rest van het onderzoek eronder heeft hoeven
lijden. Ik zag er aanvankelijk enigszins tegenop langs de deuren te gaan met een dergelijke gevoelige enquête. Ik
vond het moeilijk in te schatten hoe de enquête ontvangen zou worden en was bang dat mensen zouden denken
‘what’s in it for me?’. Gelukkig bleek al snel dat de meeste mensen zeer bereid waren mee te werken aan het
onderzoek en een groot aandeel van de respondenten gaf in de enquête dan ook aan de onderzoeksresultaten te
willen ontvangen (71 respondenten). Over de enquête zelf zijn weinig opmerkingen gemaakt, terwijl ik deze wel
verwacht had. Eén respondent gaf als opmerking bij de enquête aan dat er “harde stellingen aanwezig zijn in uw
onderzoek, echter hoop ik een goede bijdrage te hebben geleverd”. Zelf had ik meer opmerkingen verwacht over
de stellingen. Wellicht dat de extra opmerking over het belang van deze stellingen halverwege de enquête hierop
van invloed is geweest. Drie respondenten verwijzen in een opmerking naar het generaliserende karakter van
enkele van de stellingen. Zo zegt één respondent: “ik begrijp het generaliseren wel maar vind het niet prettig, net
zo min als men kan generaliseren over welke bevolkingsgroep dan ook.” Hier had ik bij het ontwerpen van de
enquête zelf in eerste instantie ook moeite mee. Maar omdat gemeentelijk beleid vormgegeven wordt op basis van
wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot een bepaalde bevolkingsgroep én omdat eerdere onderzoeken
(zoals Beeldvorming over Minderheden (SCP, 2002)) de beeldvorming over minderheden op een soortgelijke wijze
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onderzochten, heeft de enquête op deze manier vorm gekregen. Ik heb geprobeerd dit onderzoek zo transparant
mogelijk uit te voeren en hoop dan ook van harte dat deze transparantie de kwaliteit van dit onderzoek ten goede
is gekomen.
Met betrekking tot mijn eerste punt van zelfreflectie dat zich richtte op de onderwerpkeuze kan ik vermelden dat
ik tijdens de oriëntatie en uitvoering van dit bacheloronderzoek voldoende inspiratie heb opgedaan voor een
onderzoeksonderwerp met betrekking tot Europees beleid waar ik hopelijk volgend jaar in de master Geocommunicatie mee aan de slag mag.

Nadja Pronk,
Den Haag, juni 2012
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Bijlagen
Bijlage 1: Polen in Nederland en Den Haag
Figuur B1.1: Geregistreerde Polen in Nederland, 2002-2011.

Figuur B1.2: Geregistreerde Polen in Den Haag, 2002-2011.
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Bijlage 2: Analyseschema
In deze bijlage wordt voor alle begrippen uit de hypothesen toegelicht hoe deze gemeten worden aan de hand
van de bewonersenquête (bijlage 4). Allereerst wordt voor belangrijke begrippen aangegeven aan de hand van
welke variabelen en enquêtevragen deze gemeten worden en worden de hierbij gemaakte keuzen verantwoord.
Daarna wordt schematisch per hypothese toegelicht welke statistische toets gebruikt wordt in de analyse
(hoofdstuk 9).

Bijlage 2.1: Toelichting meting en constructie begrippen
Etnische concentratie
Het begrip etnische concentratie is niet gemeten in de enquête maar met behulp van in kaart gebrachte GBA data
(hoofdstuk 6). De variabele etnische concentratie heeft een ordinale meetschaal omdat deze is vertaald naar vier
categorieën over het aandeel Polen in een buurt. Hierbij is bewust niet gekozen de variabele als ratio meetschaal
te analyseren omdat het precieze aandeel Polen per buurt vanwege het hoge aandeel niet-geregistreerde Polen
niet vast te stellen is en het hierdoor mogelijk tot een verkeerd beeld kan leiden wanneer er een ratio schaal wordt
toegepast.
Overschatting van het aandeel Polen in de buurt
De perceptie van niet-Poolse buurtbewoners van de etnische concentratie van Polen in hun buurt wordt
onderzocht door de respondenten te vragen een schatting te geven van het aandeel Polen in hun buurt
(enquêtevraag 6). Er wordt een variabele geconstrueerd op basis van deze enquêtevraag, waarbij drie klassen
gevormd worden: ‘geen overschatting’, ‘hoge overschatting’ en ‘zeer hoge overschatting’. Er wordt in dit
onderzoek gesproken van een overschatting van het aandeel Polen in een buurt wanneer een respondent het
aandeel Polen in de buurt minstens drie keer hoger schat dan bekend in de GBA. Hierbij wordt een veelvoud van
drie gehanteerd omdat de gemeente Den Haag ervan uitgaat dat het feitelijke aandeel Polen in Den Haag tweetot driemaal zo hoog ligt als ingeschreven in de GBA (Gemeente Den Haag, 2012a, p. 7). Voorts wordt een ‘zeer
hoge overschatting’ gedefinieerd als zesmaal hoger dan het feitelijke aandeel Polen in een buurt. In deze variabele
worden schattingen met ‘verwaarloosbare’ percentages (1% of minder) uit de analyse gehaald. Wanneer dit niet
zou gebeuren zou dit immers kunnen leiden tot een vertekening van de resultaten omdat er in de Archipelbuurt
bij een schatting van 1% al sprake zou zijn van een overschatting, aangezien het aandeel Polen in deze buurt 0,2%
bedraagt.
Beeldvorming
Beeldvorming wordt gemeten aan de hand van drie dimensies: stereotypen, gevoelens van etnische dreiging en
sociale distantie. Om alle dimensies en daarbij behorende enquêtevragen die beeldvorming meten uiteindelijk te
kunnen

combineren

zijn

deze

op

zodanige

wijze

geformuleerd

dat

voor

alle

vragen

dezelfde

antwoordcategorieën gebruikt kunnen worden, namelijk een vijfpuntsschaal variërend van 1 = zeer oneens tot 5 =
zeer eens. Hierbij is een antwoordmogelijkheid ‘neutraal’ opgenomen omdat het vermeden dient te worden de
mening van de respondenten in een bepaalde richting sturen (zonder ‘neutraal’ categorie zouden zij immers
slechts kunnen kiezen tussen positief dan wel negatief) en omdat het niet de bedoeling van dit onderzoek is
mensen te dwingen tot generalisatie van een bevolkingsgroep, waar zonder een ‘neutraal’ categorie mogelijk
sprake van zou kunnen zijn. Kritiek op het gebruik van deze ‘neutraal’ categorie kan gevonden worden in de
mogelijkheid dat deze zou kunnen dienen als ‘ontsnappingsroute’ voor respondenten met een negatieve houding.
Uit het onderzoek Beeldvorming over Minderheden 2002 is echter gebleken dat respondenten die voor de ‘neutraal’
categorie met betrekking tot beeldvorming over een etnische minderheid kozen, zich op grond van andere vragen
minder negatief toonden ten opzichte van minderheden dan de rest van de steekproef (SCP, 2002; Dagevos e.a.,
2003, p. 366). Daarnaast wordt de kans op sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk geminimaliseerd door
de afwezigheid van de enquêteur tijdens het invullen van de enquêtes door de respondenten.
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Stereotypen
Om de dimensie stereotypen te meten wordt de respondenten gevraagd in welke mate zij bepaalde
persoonskenmerken van toepassing vinden op Polen. Hiertoe kunnen de respondenten bij enquêtevraag 17 voor
negen eigenschappen aangeven in welke mate zij vinden dat Polen deze bezitten. De eigenschappen betreffen
zowel positieve als negatieve stereotyperingen. Uit eerder soortgelijk onderzoek is gebleken dat het toekennen
van positieve eigenschappen samen kan gaan met het gelijktijdig toekennen van negatieve eigenschappen.
Gijsberts en Dagevos (2004, p. 150) wijten dit aan een respons-set vertekening: een neiging op alle vragen in deze
richting te antwoorden. Mocht hier in dit onderzoek ook sprake van blijken te zijn, dan wordt een schaal
geconstrueerd op basis van de zeven items die positieve stereotypering meten.
Etnische dreiging
De tweede dimensie van beeldvorming wordt gemeten aan de hand van enquêtevraag 12 (12.1 tot en met 12.9).
Dit deel van enquêtevraag 12 bestaat uit stellingen over Polen in de Nederlandse samenleving. De items die voor
het meten van etnische dreiging gebruikt worden zijn in veel internationaal vergelijkend onderzoek toegepast
(Gijsberts & Dagevos, 2005, pp. 41-42). Er is gekozen voor stellingen op verschillende vlakken van etnische
dreiging. Naast drie algemene stellingen wordt etnische dreiging gemeten op de volgende vlakken: economie,
buurt, cultuur, arbeid, veiligheid en sociale voorzieningen. Ervaren etnische dreiging wordt zowel direct als
indirect gemeten. Direct via stelling 12.7 en indirect via de overige acht stellingen. Vanwege de directe
formulering van stelling 12.7 wordt deze er in de analyse specifiek uitgelicht bij de beschrijvende statistiek. De
richtingen van de stellingen verschillen om niet alle stellingen enkel negatief of positief te formuleren. Met de
stellingen 12.1 tot en met 12.9 wordt aan de hand van een Likert schaal voor elke respondent één Likert score voor
zijn of haar gevoel van etnische dreiging berekend, welke oploopt van zeer negatief tot zeer positief. Het is hierbij
noodzakelijk enkele stellingen omgekeerd te coderen omdat deze negatief zijn geformuleerd (stellingen 12.2, 12.3,
12.5, 12.6, 12.8 en 12.9).
Sociale distantie
Tot slot wordt de derde dimensie van beeldvorming gemeten aan de hand van enquêtevraag 12 (stelling 12.10 tot
en met 12.19). Deze tien stellingen meten samen welke afstand niet-Poolse buurtbewoners met Polen wensen te
behouden op verschillende terreinen. De stellingen meten elk sociale distantie, maar verschillen in de mate van
nabijheid (met een Pool als toerist in Nederland heeft een buurtbewoner minder te maken dan wanneer een Pool
een familielid wordt). Hierbij wordt geanalyseerd of er een zekere hiërarchie aan te brengen is in de mate van
nabijheid van de stellingen en de gewenste sociale afstand. De scores van de tien stellingen worden per
respondent opgeteld waarna er één score van sociale distantie gevormd wordt (van 1 = wenst zeer veel sociale
distantie, tot 5 = wenst zeer weinig sociale distantie).
Om te toetsen of de items van de verschillende dimensies hetzelfde construct meten wordt zowel per dimensie als
voor de drie dimensies samen een itemanalyse uitgevoerd (bijlage 7). Hiertoe worden eerst alle stellingen in
dezelfde richting geherformuleerd; dat wil zeggen dat enkele controlevragen die in tegengestelde richting
geformuleerd zijn in de enquête, gespiegeld opgenomen worden in de analyse. Tenslotte worden de verschillende
scores om beeldvorming te meten opgeteld om tot één index van beeldvorming te komen, gemeten op een
hiërarchische schaal van een zeer negatieve beeldvorming tot een zeer positieve beeldvorming.
Interetnisch contact
In navolging van Gijsberts e.a. (2010) wordt interetnisch contact in dit onderzoek gedefinieerd als de mate waarin
leden van verschillende etnische groepen onderling contact hebben en informele relaties met elkaar onderhouden.
Het gaat hierbij om interetnische contacten van niet-Poolse buurtbewoners met Polen. Om het buurteffect op
beeldvorming zo zorgvuldig mogelijk in kaart te brengen en de verschillende vormen van interetnisch contact
zoals naar voren gekomen uit het theoretisch kader in de analyse mee te kunnen nemen, worden verschillende
domeinen waarin contact kan plaatsvinden onderscheiden: naast interetnische contacten in de buurt, worden ook
contacten in het dagelijks leven, op het werk of de studie en in de vrije tijd in de analyse meegenomen.
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Interetnisch contact wordt gemeten door de respondenten te vragen naar de mate van hun contact met Polen. Dit
wordt gemeten aan de hand van twee enquêtevragen waarbij de ene vraag zich richt op de kwaliteit van het
contact (enquêtevraag 4) en de andere vraag op de kwantiteit (enquêtevraag 5). Bij vraag 5 worden vier vlakken
van mogelijk contact onderscheiden (contact in het dagelijks leven, contact in de buurt, contact op het werk of op
school en contact in de vrije tijd). De respondenten kunnen de mate van contact aangeven op een vijfpuntsschaal
van 1 = nooit tot 5 = vaak. Bij vraag 4 wordt de respondenten gevraagd de mate van diepgang van dit contact te
beoordelen, van oppervlakkig contact tot verdergaand contact.
Informatie
Met betrekking tot het begrip informatie zijn in dit onderzoek twee hypothesen geformuleerd, waarbij de eerste
zich richt op het aantal verschillende informatiebronnen in combinatie met de frequentie van het ontvangen van
informatie over Polen en de tweede op de toon en daarmee mogelijke eenzijdigheid en consistentie van de
berichtgeving over Polen.
De frequentie en variatie in informatiekanalen wordt gemeten aan de hand van enquêtevraag 14, waar de
respondenten gevraagd wordt hoe vaak zij via verschillende kanalen informatie over Polen ontvangen
(‘nooit/zelden’, ‘regelmatig’ of ‘vaak’). Hiertoe worden acht informatiekanalen onderscheiden (kranten, televisie,
boeken, tijdschriften, radio, internet, andere mensen en politieke partijen). Hierbij geldt volgens de hypothese dat
des te meer informatiebronnen vaker worden geraadpleegd over informatie over Polen, des te positiever de
beeldvorming. Om de variatie in informatiekanalen in de analyse te kunnen combineren met de frequentie van
raadpleging, worden scores toegekend aan zowel het aantal informatiebronnen als de frequentie waarmee deze
worden geraadpleegd: voor ‘nooit/zelden’ krijgt de respondent 1 punt, voor ‘regelmatig’ 3 punten en voor ‘vaak’ 5
punten. Het totaal van het aantal punten behaald in vraag 14 wordt per respondent berekend. Een respondent
haalt bij deze vraag minimaal 8 punten. Om uiteindelijk een oordeel te kunnen geven over de frequentie van en
variatie in informatiekanalen worden op basis van deze totaalscores 5 categorieën ontworpen, oplopend van
weinig informatiebronnen die zelden worden geraadpleegd naar veel informatiebronnen die vaak worden
geraadpleegd: 1 = 8 punten; 2 = 9–12 punten; 3 = 13–16 punten; 4 = 17–20 punten; 5 = 21 punten en meer.
Naast de frequentie en variatie in informatiekanalen kan ook de toon van de berichtgeving over Polen van
invloed zijn op de beeldvorming over Polen. Hiertoe wordt in één medium onderscheid gemaakt naar
verschillende nieuwsbronnen. Gekozen is voor het medium kranten, omdat deze een zeer groot bereik hebben:
twee op de drie Nederlanders lezen dagelijks de krant (Cebuco, 2012). Om de toon van de berichtgeving te meten,
worden

de

Nederlandse

dagbladen

onderverdeeld

in

‘kwaliteitskranten’

en

‘populaire

kranten’.

Kwaliteitskranten bieden genuanceerdere berichtgeving dan populaire kranten (van Lier, 2004), en daardoor een
minder eenzijdig beeld over Polen in Nederland. De zeven landelijke kranten met de hoogste oplage worden in
de analyse meegenomen. Dat zijn in de categorie ‘populaire kranten’: De Telegraaf, Algemeen Dagblad, Metro en
Spits en in de categorie ‘kwaliteitskranten’: De Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw. De toon van de berichtgeving
over Polen in de media wordt gemeten aan de hand van enquêtevraag 15. Er wordt een nieuwe variabele
ontworpen op basis van vraag 15, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen respondenten die regelmatig of
vaak informatie over Polen ontvangen via kwaliteitskranten en respondenten die regelmatig of vaak informatie
over Polen ontvangen via populaire kranten. Hierbij worden alle respondenten die van beide categorieën
regelmatig of vaak informatie ontvangen uit de analyse gehaald.
Kennis
Kennis is opgebouwd uit eigen ervaringen en informatie. Kennis van de respondenten over Polen wordt gemeten
aan de hand van zes vragen: vier kennisvragen (enquêtevragen 9, 10, 11 en 12) en een ervaringsvraag
(enquêtevraag 8). In de kennisvragen wordt de kennis van de respondenten over Polen getoetst aan de hand van
vragen over het land Polen. Er worden scores toebedeeld aan de antwoordmogelijkheden van de kennisvragen.
De respondenten krijgen per kennisvraag een score van 0 of 1. Score 0 krijgen zij wanneer de vraag fout
beantwoord is of de optie ‘weet ik niet’ gekozen is en score 1 wordt toebedeeld bij een correct beantwoorde vraag.
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Een respondent kan minimaal 0 en maximaal 4 punten behalen bij deze vier kennisvragen. Naast de kennisvragen
wordt ook een ervaringsvraag gesteld, welke meet of de respondenten ooit in Polen zijn geweest.
Sociale status
Sociale status wordt in dit onderzoek vertaald naar het opleidings- en inkomensniveau (enquêtevragen 22 en 24).
Opleidingsniveau wordt gemeten in hoogst voltooide opleiding en inkomen in bruto maandinkomen in euro’s.
Extreemrechtse politieke partij
Voorkeur voor een politieke partij wordt gemeten aan de hand van enquêtevraag 23 waarbij de respondent zijn of
haar voorkeur voor een bepaalde partij kan aangeven. De tien mogelijke antwoorden zijn de tien partijen die op
het moment van het ontwerpen van de enquête zetels in de Tweede Kamer hadden. Tot ‘politieke partij die naar
extreemrechts neigt’ wordt hiervan de PVV gerekend.
Jongeren en ouderen, mensen van middelbare leeftijd
Leeftijd wordt gemeten in een open vraag. Tot de categorie ‘jongeren’ worden mensen van de leeftijd 16 tot en met
25 jaar gerekend en tot de categorie ‘ouderen’ mensen vanaf 65 jaar. Leeftijd wordt gemeten aan de hand van
enquêtevraag 19, op basis waarvan een nieuwe variabele wordt ontworpen die is opgebouwd uit verschillende
leeftijdsklassen.
Over de Nederlandse grens begeven
Het zich makkelijk over de Nederlandse grens begeven wordt gemeten aan de hand van enquêtevraag 7,waar de
respondenten gevraagd wordt hoe vaak zij de afgelopen vijf jaar naar het buitenland zijn gereisd. Deze vraag
meet de oriëntatie van de respondenten op het buitenland.

Bijlage 2.2: Hypothesen en statistische toetsen
De statistische analyse bestaat uit twee delen: een bivariate analyse en multilevel analyse. In het eerste deel van
deze bijlage wordt voor de bivariate analyse per hypothese toegelicht welke statistische toets gebruikt wordt in de
analyse. In het tweede deel van deze bijlage wordt ingegaan op de uitvoering van de multilevel analyse.

Bijlage 2.2.1: Bivariate analyse
H1: Etnische concentratie van Polen in een buurt leidt tot een hogere mate van interetnisch contact in de buurt.
Beschrijvende analyse
Interetnisch contact

Enquêtevragen 4 en 5
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Etnische concentratie

> Enquêtevraag

n.v.t.

> Meetschaal

Ordinaal

Afhankelijke variabele

Interetnisch contact

> Enquêtevraag

4

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Spearman's rangcorrelatiecoëfficiënt
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H2a: Des te groter de overschatting van het aandeel Polen in een buurt door niet-Poolse buurtbewoners, des te
negatiever de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
Beschrijvende analyse
Overschatting

Enquêtevraag 6

Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Overschatting van het aandeel Polen in de buurt

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevraag 6

> Meetschaal

Ordinaal

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Spearman's rangcorrelatiecoëfficiënt

H2b: Contact van niet-Poolse buurtbewoners met Polen is van invloed op de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen.
Beschrijvende analyse
Interetnisch contact

Enquêtevraag 5

Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Interetnisch contact

> Enquêtevraag

5

> Meetschaal

Ordinaal

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Spearman's rangcorrelatiecoëfficiënt

H3a (contact): Een hogere etnische concentratie van Polen in een buurt bevordert interetnisch contact van niet—
Poolse buurtbewoners met Polen en heeft daardoor een positieve invloed op de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners ten aanzien van Polen.
H3b (conflict): Een hogere etnische concentratie van Polen in een buurt bevordert gevoelens van etnische
dreiging en heeft daardoor een negatieve invloed op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners ten
aanzien van Polen.
Beschrijvende analyse
Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Etnische concentratie

> Enquêtevraag

n.v.t.

> Meetschaal

Ordinaal

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Spearman's rangcorrelatiecoëfficiënt
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H4a: Des te meer informatiebronnen over Polen vaker worden geraadpleegd door niet-Poolse buurtbewoners,
des te positiever de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
Beschrijvende analyse
Informatiebronnen

Enquêtevraag 14

Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Informatiebronnen

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevraag 14

> Meetschaal

Ordinaal

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Spearman's rangcorrelatiecoëfficiënt

H4b: Berichtgeving over Polen via informatiekanalen met een genuanceerde toon leidt tot een positievere
beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen dan berichtgeving via informatiekanalen met een
ongenuanceerde toon.
Beschrijvende analyse
Toon berichtgeving

Enquêtevraag 15

Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Toon berichtgeving

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevraag 15

> Meetschaal

Nominaal (dichotoom)

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Mann-Whitney U-toets

H5a: Des te meer kennis niet-Poolse buurtbewoners over Polen bezitten, des te positiever de beeldvorming van
niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
Beschrijvende analyse
Kennis

Enquêtevragen 9, 10, 11 en 12

Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17

Onafhankelijke variabele

Kennis

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 9, 10, 11 en 12

> Meetschaal

Ordinaal

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt

Statistische analyse
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H5b: Des te hoger de sociale status van niet-Poolse buurtbewoners, des te positiever de beeldvorming van nietPoolse buurtbewoners over Polen.*
Beschrijvende analyse
Sociale status

Enquêtevragen 22 en 24

Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Sociale status

> Enquêtevraag

22 en 24

> Meetschaal

Ordinaal

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt

* Omdat sociale status is opgebouwd uit het opleidingsniveau en het inkomensniveau, wordt deze hypothese
onderverdeeld in twee sub-hypothesen:
H5b1: Des te hoger het opleidingsniveau van niet-Poolse buurtbewoners, des te positiever de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen.
H5b2: Des te hoger het inkomensniveau van niet-Poolse buurtbewoners, des te positiever de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen.
H5c: Niet-Poolse jongeren en ouderen hebben een negatievere beeldvorming over Polen dan niet-Poolse
buurtbewoners van middelbare leeftijd
Beschrijvende analyse
Leeftijd

Enquêtevraag 19

Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Leeftijd (in klassen)

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevraag 19

> Meetschaal

Ordinaal

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Kruskal-Wallis

H5d: Niet-Poolse buurtbewoners die een voorkeur hebben voor een politieke partij die naar extreemrechts neigt,
hebben een negatievere beeldvorming over Polen dan niet-Poolse buurtbewoners wiens voorkeur naar een
andere partij uitgaat.
Beschrijvende analyse
Extreemrechtse partij

Enquêtevraag 23

Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Extreemrechtse partij

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevraag 23

> Meetschaal

Nominaal (dichotoom)

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Mann-Whitney U-toets
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H5e: Des te makkelijker niet-Poolse buurtbewoners zich over de Nederlandse grens begeven, des te positiever de
beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
Beschrijvende analyse
Over de grens begeven

Enquêtevraag 7

Beeldvorming

Enquêtevragen 16 en 17
Statistische analyse

Onafhankelijke variabele

Over de grens begeven

> Enquêtevraag

7

> Meetschaal

Ordinaal

Afhankelijke variabele

Beeldvorming

> Enquêtevraag

Nieuwe variabele op basis van enquêtevragen 16 en 17

> Meetschaal

Ordinaal

Analysetechniek

Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt

Enkele enquêtevragen zijn hierboven nog niet genoemd. Deze worden hier kort toegelicht. Vraag 1 betreft een
makkelijke openingsvraag en controlevraag waar de respondent gevraagd wordt in welke buurt hij of zij woont.
Vraag 2, 3 en 15 zijn algemene beginvragen binnen een bepaald onderdeel van de enquête en zijn dus niet als
zodanig uit de hypothesen voortgekomen. Deze zijn toegevoegd om de item non-respons en sociaal wenselijke
antwoorden te minimaliseren, wat nodig is vanwege de gevoeligheid van het onderwerp (meer hierover in §5.1).
Tot slot betreffen vraag 21 en 22 standaardvragen bij enquêtes en gaan over de nationaliteit van de respondent en
de nationaliteit van ouders dan wel partner..

Bijlage 2.2.2: Multilevel analyse
Een multilevel analyse is een regressiemodel met een hiërarchische structuur en richt zich in dit onderzoek op
drie niveaus (individueel, contextueel en intermediair. Het doel van een dergelijke regressieanalyse is de
constructie van een statistisch model dat het beste uitdrukt hoe de variatie in één afhankelijke variabele
(beeldvorming) verklaard kan worden door meerdere verklarende variabelen (Callens, 2010, p. 8). Als
verklarende, onafhankelijke variabelen worden in de multipele regressieanalyse ‘dummies’ gebruikt. Hiertoe
dienen enkele categorale (ordinale) variabelen omgezet te worden in meerdere dichotome variabelen. Om enkele
ordinale variabelen hanteerbaarder en geschikter te maken voor de multipele regressieanalyse worden deze
variabelen allereerst getransformeerd naar een nieuwe ordinale variabele met een lager aantal klassen, alvorens er
dummies van gemaakt worden. Dit is noodzakelijk voor de variabelen ‘opleidingsniveau’ (voorheen zes klassen
nu drie: laag, middelbaar en hoog), ‘inkomensniveau’ (voorheen vijf klassen, nu drie: laag, midden en hoog),
‘reizen buitenland’ (voorheen vijf klassen, nu drie: nooit/zelden, regelmatig en vaak), ‘kennis’ (voorheen vijf
klassen, nu drie: weinig, redelijk en veel), ‘frequentie contact met Polen in de buurt’ (voorheen vijf klassen, nu
drie: nooit, soms en regelmatig) en ‘informatie’ (variatie en frequentie) (voorheen vijf klassen, nu drie:
geen/weinig, redelijk, veel).
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Bijlage 3: Onderzoeksgebied veldwerk

Figuur B4.1: Straten waar geënquêteerd wordt in Laakkwartier-Oost, 2012: Burgersdijkstraat, Gerard Kellerstraat,
Miquelstraat, Linnaeusstraat en Paets van Troostwijkstraat.

Bron: Google Maps, 2012
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Figuur B4.2: Straten waar geënquêteerd wordt in Rond de Energiecentrale, 2012: Regentesselaan, Xaverystraat en Koningin
Emmakade.

Bron: Google Maps, 2012
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Figuur B4.3: Straten waar geënquêteerd wordt in Bezuidenhout-Oost, 2012: Spaarwaterstraat, Cornelis van der Lijnstraat,
Hendrik Zwaardecroonstraat en Stuyvesantstraat.

Bron: Google Maps, 2012
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Figuur B4.4: Straten waar geënquêteerd wordt in Archipelbuurt, 2012: Malakkastraat, Paramaribostraat en Atjehstraat.

Bron: Google Maps, 2012
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Bijlage 4: Bewonersenquête

Enquête Haagse buurten & Poolse gemeenschap
Enquêtenummer:

Geachte heer/mevrouw,
Deze enquête is opgesteld in het kader van mijn afstudeeronderzoek voor de studie Sociale Geografie aan
de Universiteit Utrecht. In dit onderzoek wordt getracht te achterhalen in hoeverre u als bewoner van een
Haagse buurt contact heeft met, en een beeld heeft over, buurtbewoners en de Poolse gemeenschap in
het specifiek. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren. Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld: deze worden niet aan derden beschikbaar gesteld en u blijft binnen dit
onderzoek anoniem. Mocht u geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van het onderzoek, dan wordt u
uitgenodigd uw e-mailadres aan het einde van de enquête in te vullen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groet,
Nadja Pronk
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Enquête Haagse buurten & Poolse gemeenschap
Instructies: Zet elke keer een kruisje bij het antwoord dat van toepassing is. Bij iedere vraag kan slechts één
antwoord gekozen worden, tenzij anders vermeld. Soms kunt u ook een antwoord invullen op de
stippellijn. De vragen staan afgedrukt op beide zijden van het papier, kijkt u dus goed of alles is ingevuld.
Allereerst enkele vragen over uw buurt
1. In welke buurt van Den Haag woont u?
%
Laakkwartier-Oost
%
Rond de Energiecentrale
%
Bezuidenhout-Oost
%
Archipelbuurt
%
Ik weet het niet
2. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen die betrekking hebben op uw buurt?
(Zet per stelling één kruisje in een vakje.)

1
2
3
4
5

Zeer
oneens
%
%

Ik ben tevreden met mijn buurt
Mijn buurt is heel veilig
Ik ben tevreden met de
bevolkingssamenstelling in mijn buurt
Ik voel me thuis in mijn buurt
In mijn buurt is sprake van overlast

Oneens

Neutraal

Eens

%
%

%
%

%
%

Zeer
eens
%
%

%

%

%

%

%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

Nu volgen enkele vragen die betrekking hebben op uw sociale situatie
3. In welke mate heeft u contact met mensen in de buurt?
%
Niet of nauwelijks contact
%
Oppervlakkig contact (voor zover we elkaar kennen, groeten we elkaar)
%
Redelijk wat contact (met degenen die ik ken, maak ik wel eens een praatje; we helpen elkaar met
kleine dingen)
%
Verdergaand contact (we komen bij elkaar over de vloer)
4. In welke mate heeft u contact met Polen in de buurt?
%
Niet van toepassing (geen Polen in deze buurt)
%
Niet of nauwelijks contact
%
Oppervlakkig contact (voor zover we elkaar kennen, groeten we elkaar)
%
Redelijk wat contact (met degenen die ik ken, maak ik wel eens een praatje; we helpen elkaar met
kleine dingen)
%
Verdergaand contact (we komen bij elkaar over de vloer)
5. Kunt u aangeven hoe vaak u contact heeft met Polen? (Per rij één vakje aankruisen.)
In welke mate heeft u contact
met Polen….
1
2
3
4

..in het dagelijks leven?
..in de buurt?
..op het werk / op school?
..in uw vrije tijd?

Nooit

Zelden

Soms

Regelmatig

Vaak

%
%
%
%

%
%
%
%

%
%
%
%

%
%
%
%

%
%
%
%

6. Kunt u een schatting geven van het aandeel Polen in uw buurt, als percentage van alle bewoners van de buurt?
Polen maken ……………………….… % uit van de bevolking in mijn buurt.
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De volgende vragen gaan over uw kennis van Polen.
7. Hoe vaak bent u de afgelopen vijf jaar in het buitenland geweest (ongeacht het doel van de reis)?
%
Ik ben de afgelopen vijf jaar niet in het buitenland geweest
%
1, 2 of 3 keer
%
4, 5 of 6 keer
%
7, 8 tot 9 keer
%
10 keer of meer
8. Bent u wel eens in Polen geweest?
%
Ja
%
Nee
9. Wat is de hoofdstad van Polen?
%
Berlijn
%
Warschau
%
Krakau
%
Moskou
%
Weet ik niet
10. Kunt u aangeven of de volgende stelling waar of niet waar is?
“Polen is lid van de Europese Unie.”
%
Waar
%
Niet waar
%
Weet ik niet
11. Kunt u aangeven of de volgende stelling waar of niet waar is?
“Polen heeft meer inwoners dan Nederland.”
%
Waar
%
Niet waar
%
Weet ik niet
12. Kunt u op de onderstaande kaart de locatie van Polen aangeven?
(Als u het niet weet, sla deze vraag dan over.)
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De volgende vragen gaan over uw mediagebruik in het algemeen en de berichtgeving over Polen in deze media in het
specifiek. (Graag per rij één vakje aankruisen.)
13. In welke mate maakt u in het algemeen gebruik van de volgende media?
Ik maak gebruik van de
volgende media….
1
2
3
4
5
6

Kranten
Televisie
Boeken
Tijdschriften
Internet
Radio

Nooit/Zelden

Regelmatig

Vaak

(ongeveer één keer per
maand of minder)

(ongeveer één keer per
week)

(meerdere keren per
week)

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

14. Via welke media en hoe vaak hoort u iets over Polen in het specifiek?
Ik heb gehoord over Polen
via…
1
2
3
4
5
6
7
8

Kranten
Televisie
Boeken
Tijdschriften
Internet
Radio
Familie/vrienden/bekenden
Politieke partijen

Nooit/Zelden

Regelmatig

Vaak

(ongeveer één keer
per maand of minder)

(ongeveer één keer
per week)

(meerdere keren
per week)

%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

15. Indien u hierboven aangegeven heeft informatie via kranten te ontvangen, kunt u dan hieronder aangeven via welke
krant en hoe vaak u iets over Polen hoort?

1
2
3
4
5
6
7

Ik heb informatie over Polen
ontvangen via de volgende
kranten:
De Telegraaf
Metro
Spits
Algemeen Dagblad (AD)
De Volkskrant
NRC Handelsblad
Trouw

Nooit/Zelden

Regelmatig

Vaak

(ongeveer één keer
per maand of minder)

(ongeveer één keer
per week)

(meerdere keren
per week)

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

Een korte toelichting op de volgende vragen.
De volgende vragen gaan over de komst van Polen naar Nederland en hun aanwezigheid binnen de Nederlandse
samenleving. Ik ben mij ervan bewust dat het pittige stellingen zijn. De vragen zijn echter van groot belang om dit
onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Alle stellingen zijn al eerder in wetenschappelijk onderzoek toegepast en hebben hun
nut bewezen. U krijgt aan het einde van de enquête de mogelijkheid opmerkingen te geven, welke in de analyse
meegenomen worden. Ik wil hier graag nogmaals benadrukken dat u anoniem blijft binnen dit onderzoek: de uitkomsten
van alle enquêtes worden tot algemene statistieken verwerkt en zijn niet tot individueel niveau terug te leiden. Nogmaals
alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête.
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16. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen over Polen in de Nederlandse samenleving? (Graag per
stelling één kruisje zetten.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Oneens

Neutraal

Eens

Zeer
eens

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Oneens

Neutraal

Eens

%

%

%

Zeer
eens
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Polen zijn een aanwinst voor de
Nederlandse economie
Het is slecht voor een buurt als er
veel Polen komen wonen
De komst van Polen is een bedreiging
voor onze cultuur
Ik ben blij met de komst van Polen
naar Nederland
Polen zorgen voor een toename van
werkeloosheid in Nederland
De aanwezigheid van Polen is een
bron van misdaad en onveiligheid
Mensen van Poolse afkomst zijn
prettige mensen
In Nederland wonen te veel Polen
Polen maken misbruik van de sociale
voorzieningen
Ik vind het goed als:

10

Zeer
oneens

Polen Nederland bezoeken als toerist
Een Pool deel uitmaakt van mijn
vriendenkring
Mijn kind veel Poolse vrienden of
vriendinnen heeft
Een Pool mijn naaste buur wordt
Een Pool met mij samenwerkt als
collega op mijn werk
Een Pool een familielid wordt
(bijvoorbeeld door een huwelijk)
Een Pool de manager van mijn bedrijf
wordt
Een Pool gemeenteraadslid of
wethouder van Den Haag wordt
Polen zich blijvend in Nederland
vestigen
Polen de Nederlandse
nationaliteit/burgerschap krijgen

Zeer
oneens
%

17. Hieronder staan eigenschappen die mensen kunnen hebben. Wilt u aangeven in welke mate u denkt dat mensen van
Poolse afkomst die eigenschappen hebben? (Ongeacht uw mate van contact met Polen.) (Zet per kenmerk één kruisje)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mensen van
Poolse afkomst
zijn….
Gastvrij
Vriendelijk
Hulpvaardig
Gesloten
Eerlijk
Betrouwbaar
Nors
Ondernemend
Verdraagzaam

Zeer oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Zeer eens

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Tot slot enkele vragen over uw persoonskenmerken
18. Wat is uw geslacht?
%
Man
%
Vrouw
19. Wat is uw leeftijd?

………..… jaar

20. Wat is uw nationaliteit?
%
Nederlands
%
Anders, namelijk ….....................................................
21. Heeft één van uw ouders of uw partner een andere nationaliteit dan u?
%
Nee, wij hebben dezelfde nationaliteit
%
Ja,
namelijk…..................................................................
22. Wat is uw bruto maandinkomen? (bruto is het bedrag vóór de belastingaftrek)
%
Minder dan € 1000,%
€ 1000,- tot € 2000,%
€ 2000,- tot € 3000,%
€ 3000,- tot € 4000,%
Meer dan € 4000,23. Naar welke Nederlandse politieke partij gaat uw voorkeur uit ?
(Indien u geen voorkeur heeft, laat deze vraag dan open. Indien uw voorkeur naar meerdere partijen uitgaat, graag invullen
op welke partij u zou stemmen als er nu verkiezingen waren.)
%
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
%
PvdA (Partij van de Arbeid)
%
PVV / Wilders (Partij voor de Vrijheid)
%
CDA (Christen-Democratisch Appèl)
%
SP (Socialistische Partij)
%
D66 (Democraten 66)
%
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)
%
PvdD (Partij voor de Dieren)
%
GL (GroenLinks)
%
CU (ChristenUnie)
%
Anders, namelijk ……………………………………………………
24. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
%
Geen opleiding
%
Basisschool
%
VMBO, MAVO, MULO
%
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
%
Hoger Voortgezet onderwijs (HAVO, VWO, HBS, Atheneum, Gymnasium)
%
HBO/Universiteit
%
Anders, namelijk …....................................................
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Dit is het einde van de enquête. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Indien u naar aanleiding van de enquête opmerkingen heeft, wordt u uitgenodigd deze hieronder toe te lichten:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

Indien u de resultaten van dit onderzoek wilt ontvangen, gelieve uw e-mailadres in te vullen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
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Bijlage 5: Kenmerken steekproef

Tabel B5.1: Frequentietabel buurten, Den Haag, 2012.

Tabel B5.2: Frequentietabel geslacht, Den Haag, 2012.

Tabel B5.3: Frequentietabel leeftijd, Den Haag, 2012.

Tabel B5.4: Frequentietabel opleidingsniveau, Den Haag, 2012.
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Tabel B5.5: Frequentietabel inkomensniveau, Den Haag, 2012.

Bijlage 6: Analyse non-respons enquêtes

Tabel B6.1: Non-respons enquêtes per onderzoeksbuurt, Den Haag, 2012
Laakkwartier-

Rond de

Bezuidenhout-

Oost

Energiecentrale

Oost

(respons 67

(respons 39

(respons 55

enquêtes)

enquêtes)

enquêtes)

Non-respons
per reden

Archipelbuurt
(respons 39
enquêtes)

180

70

118

114

'heeft geen tijd’

23

6

13

19

'wil de enquête niet invullen'

41

7

16

14

'spreekt of leest geen Nederlands'

15

1

6

7

1

1

3

5

260

85

156

159

'niet thuis'

'andere reden'
Totaal

Tabel B6.2: Berekening respons enquêtes per onderzoeksbuurt, Den Haag, 2012.
Buurten

Respons totaal

Laakkwartier-

67/(260+67)

Oost

*100%=

Rond de

39/(85+39)

Energiecentrale

*100%=

Bezuidenhout-

55/(156+55)

Oost

*100%=

Archipelbuurt
Totaal buurten

39/(159+39)
*100%=
200/(660+200)
*100%=

20,5%
31,5%
26,1%
19,7%
23,3%

Respons m.u.v. bewoners
die niet thuis waren
67/((260180)+67)*100%=
39/((8570)+39)*100%=
55/((156118)+55)*100%=
39/((159114)+39)*100%=
200/((660-482)
+200)*100%=

45,6%
72,2%
59,1%
46,4%
52,9%

Respons m.u.v. bewoners die
niet thuis of geen Nederlands
spreken/lezen
67/((260-18015)+67)*100%=
39/((85-701)+39)*100%=
55/((156-1186)+55)*100%=
39/((159-1147)+39)*100%=
200/(660-482-29
)+200)*100%=

50,8%
73,6%
63,2%
50,6%
57,3%
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Bijlage 7: Itemanalyse beeldvorming
Voorafgaande aan de daadwerkelijke toetsing van de hypothesen dienen eerst enkele itemanalyses worden
uitgevoerd. Een itemanalyse wordt gebruikt wanneer meerdere enquêtevragen een complex begrip meten. Met
een itemanalyse wordt onderzocht of deze vragen elk daadwerkelijk het beoogde construct meten, dat wil zeggen
dat geanalyseerd wordt of alle subvragen (items) wel hetzelfde meten. Binnen dit onderzoek is een itemanalyse
noodzakelijk voor het begrip beeldvorming. Beeldvorming is in de enquête gemeten aan de hand van meerdere
vragen en staat centraal bij de toetsing van de hypothesen. De toets die gebruikt wordt om de itemanalyse uit te
voeren is de 'Cronbach’s Alpha'. Deze meet de interne consistentie tussen de afzonderlijke items. De uitkomst van
de Cronbach’s Alpha laat zien of een item bij nader inzien beter buiten beschouwing kan worden gelaten. De
ondergrens van de Cronbach’s Alpha bedraagt 0,7, wat betekent dat een begrip met een waarde lager dan 0,7 een
te lage correlatie heeft.
Er worden in totaal vier itemanalyses uitgevoerd met betrekking tot het construct beeldvorming, één voor elke
dimensie van beeldvorming en tot slot één om de drie dimensies samen te brengen tot één maat voor
beeldvorming.
Allereerst wordt een itemanalyse uitgevoerd voor de dimensie etnische dreiging. Deze dimensie wordt gemeten
aan de hand van negen stellingen die zich richten op verschillende aspecten van etnische dreiging, zoals cultuur,
economie, buurt, arbeid en sociale voorzieningen. Teneinde te onderzoeken of deze kenmerken hetzelfde
construct meten, namelijk de gevoelens van etnische dreiging door Polen in Nederland onder niet-Poolse
buurtbewoners, wordt een Cronbach’s Alpha toets uitgevoerd (tabel B7.1). De waarde van deze Alpha bedraagt
0,927, wat duidt op een sterke correlatie tussen de items die etnische dreiging beogen te meten. Aan de hand van
de kolom ‘Cronbach’s Alpha if item deleted' kan besloten worden een subvraag buiten beschouwing te laten
teneinde het model te versterken. Dit is het geval wanneer de Alpha if item deleted voor een bepaald item hoger
is dan de reguliere Cronbach’s Alpha. In dit geval zijn de waarden voor de items die samen etnische dreiging
beogen te meten lager of gelijk aan de reguliere Cronbach’s Alpha en worden voor de dimensie etnische dreiging
alle items in de analyse meegenomen.
Vervolgens wordt een itemanalyse uitgevoerd voor de dimensie sociale distantie. Deze dimensie is gemeten aan
de hand van tien stellingen met betrekking tot de door de respondent geaccepteerde mate van nabijheid van
Polen in hun omgeving. De Cronbach’s Alpha van de itemanalyse heeft een waarde van 0,938, wat inhoudt dat
ook voor deze dimensie aan de voorwaarde van een minimale Alpha van 0,7 is voldaan en dat sprake is van een
sterke correlatie tussen de items (tabel B7.2). In principe kunnen alle stellingen worden meegenomen in verdere
toetsing. Om te onderzoeken of het model er nog verder op vooruit kan gaan wanneer een bepaalde stelling uit
de analyse wordt gelaten, wordt gekeken naar de kolom ‘Cronbach’s Alpha if item deleted’. Hieruit blijkt dat de
Alpha if item deleted van de eerste stelling (‘Polen Nederland bezoeken als toerist’) hoger scoort dan de reguliere
Alpha waarde, namelijk 0,947. Omdat de waarde niet veel afwijkt van de Cronbach's Alpha wordt gekeken naar
onderlinge correlatie tussen de items (kolom 'Corrected Item-Total Correlation'). Indien deze waarde laag is kan
besloten worden de stelling te verwijderen in verdere toetsing. Met betrekking tot de eerste stelling is deze
waarde 0,356, wat erg laag is en daarom wordt dit item buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat de
statistische toetsing van sociale distantie alleen betrekking heeft op de andere negen items.
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Tabel B7.1: Itemanalyse dimensie etnische dreiging, Den Haag, 2012.

Tabel B7.2: Itemanalyse dimensie sociale distantie, Den Haag, 2012.

Ook voor de derde dimensie van beeldvorming (stereotypen) wordt een itemanalyse uitgevoerd. Hierbij konden
de respondenten aangeven in welke mate zij negen persoonskenmerken van toepassing achtten op mensen van
Poolse afkomst. De twee negatieve eigenschappen zijn gespiegeld opgenomen in de itemanalyse. De Cronbach’s
Alpha van de itemanalyse heeft een waarde van 0,888, wat betekent dat er sprake is van een sterke correlatie
tussen de items (tabel B7.3). Uit de kolom ‘Cronbach’s Alpha if item deleted’ blijkt dat het model er op vooruit
gaat wanneer de twee negatieve eigenschappen (hoewel gespiegeld) buiten beschouwing worden gelaten. Dit is te
zien aan de hogere waarde voor Alpha van de eigenschappen ‘gesloten’ en ‘nors’ dan de reguliere Alpha van
0,888, respectievelijk 0,894 en 0,896. Verder valt aan de tabel af te lezen dat de eigenschap ‘ondernemend’ weinig
correlatie vertoont met de andere items (0,494 in kolom 'Corrected Item-Total Correlation'). Omdat deze waarde
laag is wordt besloten dit item samen met de twee negatieve eigenschappen te verwijderen in verdere toetsing.
Statistische toetsing van de dimensie stereotypen heeft alleen betrekking op de overige zes items.
Tot slot wordt een itemanalyse voor het construct beeldvorming uitgevoerd. Hierbij wordt gemeten of de drie
dimensies samen daadwerkelijk de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen meten. Hiertoe is
per dimensie één variabele gecreëerd, waarbij voor de variabelen ‘sociale distantie’ en ‘stereotypen’ enkele items
buiten beschouwing zijn gelaten, zoals hierboven reeds toegelicht. De Cronbach’s Alpha van de itemanalyse heeft
een waarde van 0,871, wat betekent dat er sprake is van een sterke correlatie tussen de drie items (tabel B7.4).
Omdat geen van de drie items in de kolom ‘Cronbach’s Alpha if item deleted’ een waarde heeft die hoger is dan
de reguliere Cronbach’s Alpha worden alle items in de analyse meegenomen. Kortom, uit deze statistische toets
blijkt dat de drie dimensies ‘etnische dreiging’, ‘sociale distantie’ en ‘stereotypen’ daadwerkelijke meten wat er
beoogd was, namelijk het construct ‘beeldvorming’.
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Tabel B7.3: Itemanalyse dimensie stereotypen, Den Haag, 2012.

Tabel B7.4: Itemanalyse beeldvorming, Den Haag, 2012.

Bijlage 8: Statistische analyse
In deze bijlage zijn alle relevante spss uitvoertabellen en daarbij behorende toelichting van de statistische analyse
opgenomen. Hiertoe wordt eerst de bivariate analyse toegelicht, waarbij per hypothese een analyse wordt
uitgevoerd om aan te tonen hoe de variabelen in de hypothese zich tot elkaar verhouden (bijlage 8.1). Daarna
wordt de uitvoering van de multilevel analyse toegelicht (bijlage 8.2).

Bijlage 8.1: Bivariate analyse

H1: Etnische concentratie van Polen in een buurt leidt tot een hogere mate van interetnisch contact in de buurt.
De eerste hypothese staat ook wel bekend als de nabijheidshypothese (Gijsberts e.a., 2010, p. 64) en is gebaseerd
op de gedachte dat de aanwezigheid van een etnische concentratie van Polen in de buurt tot ontmoetingskansen
tussen Polen en niet-Poolse buurtbewoners leidt. Interetnisch contact – het contact van niet-Poolse buurtbewoners
met Polen – is gemeten aan de hand van vijf enquêtevragen, waarbij vier vragen zich richtten op de frequentie
van dit contact op verschillende vlakken en één vraag op de kwaliteit van het interetnisch contact in de buurt. Uit
de vragen over de kwantiteit van het interetnisch contact blijkt dat een relatief klein aandeel respondenten vaak
contact heeft met Polen in het dagelijks leven, op het werk, op school, in de buurt of in hun vrije tijd, variërend
van 1,0% tot 2,2% (tabel B8.1). Het hoogste aandeel respondenten dat regelmatig contact heeft met Polen wordt
gevonden in de frequentietabel over contact op het werk of op school (9,7%). In de categorie ‘soms contact’ staat
contact met Polen in het dagelijks leven met 20,0% bovenaan, gevolgd door contact met Polen in de buurt (18,0%).
Wanneer bedacht wordt dat de (geregistreerde) Poolse gemeenschap 1,2% van de bevolking van Den Haag
uitmaakt, kan het schijnbaar hoge percentage respondenten dat nooit contact heeft met Polen gerelativeerd
worden. Dit aandeel ligt tussen 45,6% (nooit contact met Polen in het dagelijks leven) en 56,8% (nooit contact met
Polen in de vrije tijd).
Wanneer de kwaliteit van het interetnisch contact per buurt geanalyseerd wordt vallen verschillende dingen op.
Allereerst lijken de buurtbewoners redelijk goed in te kunnen schatten of er sprake is van een etnische
concentratie van Polen in hun buurt. Zo geeft 52,6% van de buurtbewoners van de Archipelbuurt en 38,2% van de
buurtbewoners van Bezuidenhout-Oost aan dat zij geen contact met Polen in de buurt hebben omdat er geen
Polen in hun buurt wonen (tabel B8.2). Het aandeel respondenten dat in de andere twee buurten voor dit
antwoord koos is aanzienlijk lager (7,7% in Rond de Energiecentrale en 6,0% in Laakkwartier-Oost). De respons
op de optie ‘verdergaand contact’ is verwaarloosbaar: slechts één respondent (in de Archipelbuurt) heeft voor
deze optie gekozen. Voorts valt op dat de overige twee antwoordcategorieën (oppervlakkig en redelijk contact)
vaker worden gekozen door bewoners van een concentratiebuurt (20,6% en 28,4%) dan bewoners van een buurt
zonder etnische concentratie van Polen (13,1% en 9,1%). De buurt met de hoogste etnische concentratie
(Laakkwartier-Oost) heeft hierbij het hoogste aandeel respondenten dat één van deze twee antwoordcategorieën
heeft gekozen (28,4%). Kortom, het lijkt erop dat het interetnisch contact van niet-Poolse buurtbewoners met
Polen toeneemt naarmate de etnische concentratie hoger is.
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Tabel B8.1: Frequentietabellen voor de frequentie van interetnisch contact tussen niet-Poolse buurtbewoners en Polen, Den Haag, 2012.

Tabel B8.2: Kruistabel voor de mate van interetnisch contact en de vier buurten, Den Haag, 2012.

Teneinde hypothese H1 te toetsen is gebruik gemaakt van de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt. Uit de
hypothese komt naar voren dat etnische concentratie de onafhankelijke variabele en interetnisch contact de
afhankelijke variabele is. De uitkomst van deze niet-parametrische toets ligt altijd tussen ₋1 (perfect negatief
verband) en +1 (perfect positief verband). Bij een waarde 0 is er geen statistisch verband. Vanwege 1 missing value
wordt getoetst met 199 cases. De overschrijdingskans van 0,000 is kleiner dan het significantieniveau van 0,01, wat
betekent dat hypothese H1 met een betrouwbaarheid van 99 procent wordt aangenomen (tabel B8.3). De
Spearman's rangcorrelatie heeft een waarde van 0,390, wat duidt op een zwak positief verband: des te groter de
etnische concentratie van Polen in een Haagse buurt, des te meer interetnisch contact er in de buurt plaatsvindt
tussen niet-Poolse en Poolse buurtbewoners.
Tabel B8.3: Correlatie tussen etnische concentratie en interetnisch contact in de buurt, Den Haag, 2012.

H2a: Des te groter de overschatting van het aandeel Polen in een buurt door niet-Poolse buurtbewoners, des te
negatiever de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
Wanneer de gemiddelde schattingen van de respondenten met betrekking tot het aandeel Polen in de buurt
onderzocht worden blijkt er sprake te zijn van een gemiddelde overschatting. Oplopend van de buurt met de
laagste etnische concentratie (Archipelbuurt) tot de buurt met de hoogste etnische concentratie (LaakkwartierOost) zijn de gemiddelde schattingen als volgt: 1,63%, 3,38%, 10,68% en 18,81% (tabel B8.4). Een boxplot geeft
informatie over de spreiding van de verdeling van schattingen van de verschillende buurten (figuur B8.1).
Vanwege de grote whiskers en enkele outliers in de boxplot is het in dit geval beter te kijken naar de mediaan,
waarbij opvalt dat de respondenten het aandeel Polen in hun buurt goed lijken te kunnen inschatten. De
medianen per buurt (van laagste naar hoogste etnische concentratie van Polen) zijn respectievelijk 1,00%, 2,00%,
6,00% en 13,00%. Wanneer in acht wordt genomen dat de etnische concentratie zoals beschreven in hoofdstuk zes
gebaseerd is op het aantal geregistreerde Polen in Den Haag, lijken de medianen redelijk overeen te komen met de
mogelijke werkelijke aandelen Polen per buurt. Voorts valt uit de boxplot af te lezen dat er voor de buurten
Bezuidenhout-Oost, Rond de Energiecentrale en Laakkwartier-Oost sprake is van een positief scheve verdeling,
wat betekent dat er uitschieters aan de bovenkant van de plot zijn. Verreweg de grootste spreiding van
schattingen wordt gevonden in de buurt Laakkwartier-Oost.
Tabel B8.4: Beschrijvende statistiek over de overschatting van het aandeel Polen in de onderzoeksbuurten, Den Haag, 2012.
Buurten

N

Gemiddelde

Mediaan

Archipelbuurt

30

1,63

1,00

S.d.

Bezuidenhout-Oost

42

3,38

2,00

2,828

Rond de Energiecentrale

33

10,68

6,00

10,433

Laakkwartier-Oost

59

18,81

13,00

16,254

1,829
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Figuur B8.1: Boxplot voor overschatting aandeel Polen in buurt en etnische concentratie, Den Haag, 2012.

Hypothese H2a wordt statistisch getoetst aan de hand van de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt, waarbij de
overschatting van het aandeel Polen de onafhankelijke variabele is en beeldvorming de afhankelijke variabele. Er
is sprake van een item non-respons op deze enquêtevraag van 35, wat inhoudt dat de analyse geschiedt aan de
hand van 165 cases. De overschrijdingskans van 0,004 is kleiner dan het significantieniveau van 0,01, wat betekent
dat met een betrouwbaarheid van 99 procent gesteld mag worden dat de hypothese klopt (tabel B8.5): des te
hoger de overschatting door buurtbewoners van het aandeel Polen in hun buurt, des te negatiever is hun
beeldvorming over Polen. De Spearman’s rangcorrelatie van ₋0,222 duidt op een zeer zwak negatief verband
tussen de overschatting van het aandeel Polen en beeldvorming.
Tabel B8.5: Correlatie tussen overschatting van het aandeel Polen en beeldvorming, Den Haag, 2012.

| 92

H2b: Contact van niet-Poolse buurtbewoners met Polen is van invloed op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners
over Polen.
Omdat interetnisch contact een centrale rol speelt in de relatie tussen etnische concentratie en beeldvorming
wordt op deze plek de relatie tussen interetnisch contact en beeldvorming nader beschouwd. De frequentie van
interetnisch contact is gemeten op vier verschillende terreinen (dagelijks leven, vrije tijd, werk of school en buurt).
Teneinde de correlatie tussen deze terreinen van contact en beeldvorming te onderzoeken wordt viermaal de
Spearman’s rangcorrelatie-coëfficiënt berekend (tabel B8.6). Uit deze analyses komt naar voren dat interetnisch
contact in het algemeen de beeldvorming lijkt te verbeteren, maar dat dit voor interetnisch contact in de buurt
niet opgaat. De correlaties met beeldvorming en interetnisch contact in het dagelijks leven, op het werk of op
school, in de vrije tijd en in de buurt zijn respectievelijk 0,348; 0,275; 0,249 en 0,117. De verbanden van
beeldvorming met de eerste drie vormen van interetnisch contact zijn statistisch significant met een
betrouwbaarheid van 99 procent (Sig ≤ 0,01). De coëfficiënten geven alle drie een zwak positief verband aan. Dit
betekent dat frequenter contact van niet-Poolse buurtbewoners met Polen op het werk, op school, in de vrije tijd
of in het dagelijks leven tot een positievere beeldvorming leidt. De relatie tussen beeldvorming en interetnisch
contact in de buurt blijkt echter niet significant: frequenter interetnisch contact van niet-Poolse buurtbewoners
met Polen in de buurt is niet van invloed op hun beeldvorming over Polen.
Tabel B8.6: Correlaties tussen verschillende terreinen van interetnisch contact en beeldvorming, Den Haag, 2012.
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H3a (contact): Een hogere etnische concentratie van Polen in een buurt bevordert interetnisch contact van niet—Poolse
buurtbewoners met Polen en heeft daardoor een positieve invloed op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners ten
aanzien van Polen.
H3b (conflict): Een hogere etnische concentratie van Polen in een buurt bevordert gevoelens van etnische dreiging en heeft
daardoor een negatieve invloed op de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners ten aanzien van Polen.
De relatie tussen etnische concentratie in een buurt en beeldvorming is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 9.1.
Op deze plaats wordt daarom niet nogmaals op de beschrijvende statistiek van beeldvorming ingegaan, maar
wordt direct vervolgd met de statistische analyse. De twee hypothesen richten zich op dezelfde variabelen, maar
kennen een tegengestelde richting. De relatie tussen etnische concentratie en beeldvorming wordt getoetst aan de
hand van de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt, waarbij etnische concentratie de onafhankelijke variabele is en
beeldvorming de afhankelijke variabele. De analyse wordt uitgevoerd op basis van 200 cases. De correlatie van
₋0,371 duidt op een zwak negatief verband (tabel B8.7). Dit verband is significant met een betrouwbaarheid van 99
procent (Sig. ≤ 0,01), wat betekent dat een hogere etnische concentratie van Polen in een buurt, leidt tot een
negatievere beeldvorming van de buurtbewoners over Polen, zoals geformuleerd in hypothese H3b (conflict),
welke gebaseerd is op de conflicttheorie.
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Tabel B8.7: Correlatie tussen etnische concentratie en beeldvorming, Den Haag, 2012.

H4a: Des te meer informatiebronnen over Polen vaker worden geraadpleegd door niet-Poolse buurtbewoners, des te positiever
de beeldvorming van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
Teneinde de relatie tussen de frequentie en variatie aan verkregen informatie over Polen en beeldvorming over
Polen te onderzoeken wordt eerst de kruistabel geanalyseerd (tabel B8.8). Hieruit komt naar voren dat het
aandeel respondenten met een negatieve beeldvorming over Polen heeft hoogst is onder bewoners die vaak via
veel verschillende informatiebronnen informatie over Polen ontvangen (15,4%). Het aandeel respondenten met
een positieve beeldvorming over Polen is echter ook onder deze groep respondenten (‘zeer veel variatie en
frequentie’) het hoogst (48,1%). Dit lijkt voornamelijk te wijten aan een relatief laag aandeel respondenten met een
neutrale beeldvorming in de groep met respondenten die vaak via veel verschillende bronnen informatie over
Polen ontvangen (30,8%). Ook wanneer de overige vier categorieën van het ontvangen van informatie
geanalyseerd

worden

kan

geen

duidelijk

patroon

ontdekt

worden

in

de

verdeling

van

de

beeldvormingscategorieën over deze klassen.
Hypothese H4a wordt getoetst aan de hand van de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt. De analyse geschiedt op
basis van 188 cases vanwege 12 missing values. In de hypothese is het raadplegen van informatiebronnen de
onafhankelijke variabele en beeldvorming de afhankelijke variabele. Uit de correlatietabel komt naar voren dat er
sprake is van een correlatie van 0,113 (tabel B8.9). Het verband is echter niet significant omdat de
overschrijdingskans van 0,122 groter is dan het significantieniveau van 0,05. Dit betekent dat de hypothese wordt
verworpen en er niet gesteld kan worden dat het regelmatig raadplegen van uiteenlopende bronnen over Polen
van invloed is op de beeldvorming over Polen.
H4b: Berichtgeving over Polen via informatiekanalen met een genuanceerde toon leidt tot een positievere beeldvorming van
niet-Poolse buurtbewoners over Polen dan berichtgeving via informatiekanalen met een ongenuanceerde toon.
Hypothese H4b wordt getoetst aan de hand van een Mann-Whitney U-toets. De toets wordt uitgevoerd op basis
van 94 cases waarvan 37 respondenten die enkel regelmatig of vaak in kwaliteitskranten over Polen lezen en 57
respondenten die enkel regelmatig of vaak in populaire kranten lezen (tabel B8.10). De nulhypothese is dat twee
steekproeven afkomstig zijn uit gelijke verdelingen (in dit geval bewoners die enkel (regelmatig tot vaak) een
kwaliteitskrant lezen en bewoners die enkel (regelmatig of vaak) een populaire krant lezen). Deze nulhypothese
wordt verworpen omdat de overschrijdingskans van 0,000 kleiner is dan het significantieniveau van 0,01. Dit
betekent dat de verdeling van de variabele beeldvorming niet gelijk is voor bewoners die enkel kwaliteitskranten
lezen en bewoners die enkel populaire kranten lezen. Uit de toets valt daarnaast aan de ‘Mean Rank’ af te lezen
dat de bewoners die in een kwaliteitskrant over Polen lezen een significant positievere beeldvorming over Polen
hebben dan bewoners die uitsluitend over Polen lezen in een populaire krant. Met een betrouwbaarheid van 99
procent wordt hypothese H4b aangenomen.
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Tabel B8.8: Kruistabel voor informatiebronnen en beeldvorming, Den Haag, 2012.

Tabel B8.9: Correlatie tussen informatiebronnen en beeldvorming, Den Haag, 2012.

Tabel B8.10: Mann Whitney toets van beeldvorming en kranten, Den Haag, 2012.

H5a: Des te meer kennis niet-Poolse buurtbewoners over Polen bezitten, des te positiever de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen.
De variabele kennis is getoetst aan de hand van een ervaringsvraag en meerdere kennisvragen. 34 van de 200
respondenten geven aan wel eens in Polen te zijn geweest (tabel B8.11). De kennisvragen zijn door een grote
meerderheid goed beantwoord: 94,5% van de respondenten wist de hoofdstad van Polen uit een lijst met steden
aan te wijzen; 85,5% wist dat Polen lid is van de Europese Unie; 82,0% kon Polen aanwijzen op een kaart van
Europa (tabel B8.12). De kennisvraag die het hoogste aandeel van de respondenten fout had ging over het
inwonertal van Polen: 35,5% van de respondenten wist niet dat Polen meer inwoners heeft dan Nederland.
Wanneer de scores op deze kennisvragen per respondent opgeteld worden tot één score blijkt dat de 200
respondenten gemiddeld 3,27 scoren op een schaal van 0 tot 4 (tabel B8.13). Ruim de helft van de respondenten
(52,5%) heeft alle vragen goed beantwoord. In totaal hebben 13 respondenten (6,5%) geen of één van de vragen
goed beantwoord.
Tabel B8.11: Frequentietabel bezoek Polen, Den Haag, 2012.

Tabel B8.12: Frequentietabellen kennisvragen over Polen, Den Haag, 2012.
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Tabel B8.13: Frequentietabel totale kennis over Polen (score op basis van vijf kennisvragen), Den Haag, 2012.

Hypothese H5a wordt getoetst aan de hand van de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt. Uit de hypothese blijkt
dat kennis de onafhankelijke variabele is en beeldvorming de afhankelijke variabele. Er wordt getoetst met 200
cases. Er is sprake van een correlatie van 0,248, wat duidt op een zwak positief verband tussen kennis en
beeldvorming (tabel B8.14). Met een betrouwbaarheid van 99 procent wordt de hypothese aangenomen (Sig. ≤
0,01): meer kennis over Polen leidt tot een positievere beeldvorming over Polen.
Tabel B8.14: Correlatie tussen kennis en beeldvorming, Den Haag, 2012.

| 98

H5b: Des te hoger de sociale status van niet-Poolse buurtbewoners, des te positiever de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen.
Beschrijvende statistiek met betrekking tot de sociale status van de respondenten is reeds opgenomen in
paragraaf 8.1 en bijlage 5 en wordt hier daarom niet nogmaals besproken. Omdat sociale status is opgebouwd uit
het opleidingsniveau en het inkomensniveau, is de hypothese onderverdeeld in twee sub-hypothesen:
H5b1: Des te hoger het opleidingsniveau van niet-Poolse buurtbewoners, des te positiever de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen.
H5b2: Des te hoger het inkomensniveau van niet-Poolse buurtbewoners, des te positiever de beeldvorming van niet-Poolse
buurtbewoners over Polen.
Teneinde deze twee hypothesen met betrekking tot de relatie tussen sociale status en beeldvorming te toetsen
wordt tweemaal de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt berekend: zowel voor de relatie van inkomensniveau met
beeldvorming als opleidingsniveau met beeldvorming. Allereerst wordt de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt
berekend voor beeldvorming en inkomensniveau. Deze analyse wordt uitgevoerd op basis van 172 cases vanwege
28 missing values. De correlatiecoëfficiënt bedraagt 0,231, wat duidt op een zwak positief verband (tabel B8.15).
Dit verband is significant met een betrouwbaarheid van 99 procent (Sig. ≤ 0,01). Dit betekent dat een hoger
inkomensniveau

leidt

tot

een

positievere

beeldvorming

over

Polen.

Voorts

is

de

Spearman’s

rangcorrelatiecoëfficiënt berekend voor beeldvorming en opleidingsniveau. Deze analyse is uitgevoerd op basis
van 197 cases. De correlatie bedraagt 0,461 wat duidt op een zwak tot matig sterk positief verband. Ook dit
verband is significant, met een betrouwbaarheid van 99 procent (Sig. ≤ 0,01) (tabel B8.16). Dit betekent dat een
hoger opleidingsniveau leidt tot een positievere beeldvorming over Polen. Concluderend kan gesteld worden dat
een hogere sociale status (opgebouwd uit een hoger opleidingsniveau en inkomensniveau) leidt tot een
positievere beeldvorming over Polen.
Tabel B8.15: Correlatie tussen inkomensniveau en beeldvorming, Den Haag, 2012.

Tabel B8.16: Correlatie tussen opleidingsniveau en beeldvorming, Den Haag, 2012.
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H5c: Niet-Poolse jongeren en ouderen hebben een negatievere beeldvorming over Polen dan niet-Poolse buurtbewoners van
middelbare leeftijd.
Omdat de onderzoeksresultaten van de variabele leeftijdsklassen reeds besproken zijn in paragraaf 8.1 en bijlage
5 wordt hier direct vervolgd met de statistische toetsing. Hypothese H5c met betrekking tot de relatie tussen
leeftijdsklassen en beeldvorming wordt getoetst aan de hand van een Kruskal-Wallis toets welke uitgevoerd
wordt op basis van 199 cases. De Kruskal-Wallis toets is een niet-parametrische toets voor meer dan twee
steekproeven met als nulhypothese dat de steekproeven afkomstig zijn uit identieke populaties en dus dat de
verdelingen gelijk zijn. Omdat de overschrijdingskans van 0,900 is groter is dan het significantieniveau van 0,05,
wordt de nulhypothese dat de vijf steekproeven afkomstig zijn uit identieke populaties niet verworpen (tabel
B8.17). Dit betekent dat de beeldvormingsverdelingen van de verschillende leeftijdsklassen aan elkaar gelijk zijn
en dat hypothese H5c niet aangenomen wordt.
Tabel B8.17: Kruskal-Wallis toets voor leeftijdsklassen en beeldvorming, Den Haag, 2012.

H5d: Niet-Poolse buurtbewoners die een voorkeur hebben voor een politieke partij die naar extreemrechts neigt, hebben een
negatievere beeldvorming over Polen dan niet-Poolse buurtbewoners wiens voorkeur naar een andere partij uitgaat.
Hypothese H5d met betrekking tot de relatie tussen de voorkeur voor een partij die naar extreemrechts neigt en
beeldvorming wordt getoetst aan de hand van Mann-Whitney U-toets. De analyse wordt uitgevoerd aan de hand
van 166 cases vanwege een item non-respons op de bijbehorende enquêtevraag van 34. Deze relatief hoge item
non-respons was voor een groot deel te wijten aan het grote aantal bewoners dat meerdere politieke partijen als
voorkeur gaf bij de enquêtevraag, ondanks dat in de vraagstelling benadrukt was één partij op te geven. De
antwoorden van de respondenten die meerdere politieke partijen hebben opgegeven zijn opgenomen als missing
values. De overige politieke voorkeuren van de respondenten zijn opgenomen in tabel B8.18. Hieruit blijkt dat 17
respondenten (10,2%) de voorkeur geven aan een partij die naar extreemrechts neigt (PVV). De nulhypothese van
de Mann-Whitney U-toets is dat de steekproeven afkomstig zijn uit identieke populaties. De nulhypothese wordt
met een betrouwbaarheid van 99 procent (Sig. ≤ 0,01) verworpen (tabel B8.19). Dit betekent dat de twee
steekproeven niet afkomstig zijn uit identieke populaties en dat de verdelingen van beeldvorming tussen
bewoners die als politieke voorkeur de PVV hebben opgegeven en bewoners die een andere politieke voorkeur
hebben genoemd niet gelijk zijn. Wanneer gekeken wordt naar de ‘Mean Rank’ blijkt dat bewoners die voorkeur
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voor de PVV hebben, een negatievere beeldvorming over Polen hebben, dan bewoners die een andere politieke
partij als politieke voorkeur genoemd hebben. De hypothese wordt dus aangenomen: buurtbewoners die een
voorkeur hebben voor een politieke partij die naar extreemrechts neigt, hebben een negatievere beeldvorming
over Polen dan bewoners wiens voorkeur naar een andere partij uitgaat.
Tabel B8.18: Frequentietabel politieke voorkeur, Den Haag, 2012.

Tabel B8.19: Mann Whitney toets van beeldvorming en voorkeur politieke partij, Den Haag, 2012.

| 101

H5e: Des te makkelijker niet-Poolse buurtbewoners zich over de Nederlandse grens begeven, des te positiever de beeldvorming
van niet-Poolse buurtbewoners over Polen.
Een relatief groot aandeel van de respondenten is de afgelopen vijf jaar meer dan tien keer in het buitenland
geweest (28,6%) (tabel B8.20). Voorts is 10.6% van de respondenten de afgelopen vijf jaar niet in het buitenland
geweest.
Tabel B8.20: Frequentietabel voor reizen naar het buitenland in de afgelopen 5 jaar, Den Haag, 2012.

Hypothese H5e met betrekking tot de relatie tussen reizen naar het buitenland en beeldvorming wordt getoetst
aan de hand van de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt. De toetsing geschiedt aan de hand van 199 cases. De
correlatie bedraagt 0,380, wat duidt op een positief zwak verband (tabel B8.21). Het verband is significant met een
betrouwbaarheid van 99 procent (Sig. ≤ 0,01) en de hypothese wordt aangenomen. Dit betekent dat des te vaker
bewoners naar het buitenland reizen, des te positiever hun beeldvorming over Polen.
Tabel B8.21: Correlatie tussen reizen naar het buitenland en beeldvorming, Den Haag, 2012.
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Bijlage 8.2: Multilevel analyse
De multipele regressieanalyse is uitgevoerd aan de hand van de afhankelijke variabele beeldvorming met
waarden van 1 tot 5 en 19 afhankelijke dummy variabelen (oorspronkelijk 10 variabelen) verdeeld over 3 Blocks.
Aan alle voorwaarden om een multipele regressie uit te mogen voeren is voldaan (de Vocht, 2010, p. 199): de
afhankelijke variabele heeft een ratio meetschaal en alle onafhankelijke variabelen hebben een categorale
meetschaal (dummies); het verband tussen de afhankelijke variabele en iedere onafhankelijke variabele is
theoretisch causaal; het model is lineair (de residuen op het spreidingsdiagram tonen geen duidelijk patroon
(figuur B8.2); er is geen sprake van multicollineariteit; en ook aan de voorwaarde van de normale verdeling van Ywaarden voor elke combinatie van waarden van alle onafhankelijke variabelen is voldaan omdat de residuen
normaal verdeeld zijn (figuur B8.3) en evenwichtig gespreid zijn rond het vlak (figuur B8.2).
Figuur B8.2: Spreidingsdiagram van de residuen met de voorspelde waarden, beeldvorming, Den Haag, 2012.

Figuur B8.3: Histogram en normal probability plot van gestandaardiseerde residuen, beeldvorming, Den Haag, 2012.
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De uitvoertabel ‘Coefficients’ met de multipele regressievergelijking is in detail opgenomen en besproken in
hoofdstuk 9.3 en wordt daarom hier niet nogmaals vermeld. De tabel ‘Model Summary’ bevat informatie over de
kwaliteit van het model en toont onder de tabel welke variabelen op welk moment aan het model zijn toegevoegd
(tabel B8.22). Hieruit valt onder andere het percentage verklaarde variantie van beeldvorming af te leiden per
toegevoegd block (R Square). Elke toevoeging van één van de drie blokken met onafhankelijke variabelen blijkt te
leiden tot een verhoging van de verklaarde variantie van beeldvorming, oplopend van 43,3% tot 54,9%. De
uitvoertabel ‘ANOVA’ toont de uitkomsten van de variantieanalyse. Uit de F-toets blijkt dat het model als geheel
significant is (Sig. ≤ 0,05). Omdat de methode ‘Enter’ is gebruikt in de analyse zijn alle variabelen in het model
opgenomen. Dit betekent echter niet dat alle variabelen ook significant zijn. Uit de resultatenanalyse (hoofdstuk
9.3) blijkt dan ook dat dit niet het geval is.
Tabel B8.22: Uitvoertabellen ‘Model Summary’ en ‘ANOVA’ van de multipele regressieanalyse, Den Haag, 2012.
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Bijlage 9: Interviews

Interview met Havek Lerch, winkelmedewerker Poolse winkel Polskie Przysmaki – Kamilski (5 mei 2012)
How long have you lived and worked in Holland?

Two years.
Is this the job you’ve had since you live in Holland?

No, my first job was in the ‘kassen’, in the ‘glastuinbouw’. I worked there almost one and a half year and now
three or four months here.
And which did you like better?

This one of course.
Do you live in this neighbourhood?

No I live in Delft.
Where do your customers come from?

I think half the customers are from Poland and the rest are from here, from Nederland, and from England, from
Russia, from Slovakia and from France, and the whole world I think.
And do people come here especially for Polish products?

Yeah. Well, Polish people come here for regular shopping, but Dutch people, most come and buy bread, ham or
wurst or Twaróg, that’s a white cheese, that kind of thing, they only have in Poland.
In your spare time, so outside the shop, do you have more contact with Polish people or Dutch people?

Polish people… I think… not really. Only my girlfriend and my friend, we live together. And we are all three
Polish. And the rest is Dutch people.
Recently there has been a lot of, often negative, media attention about Polish people in the Netherlands.

I hear about this, and it’s terrible things..
How does that affect you? Do you personally feel affected by these media images?

I hear about Polish people that drink and I hear about people that sleep under a bridge here in Den Haag. It’s a
terrible thing for me, but of course I’m not like that. Most Dutch people think that Polish people look like
that…you know, old men with mustache and drinking, it’s a stereotype, but I’m always trying to change this.
It’s really hard but we try, we try all the time.
Do you feel a burden from this image?

Yes, but I hope it will be better. Polish people are not so bad…
Do you feel accepted in Holland?

Accepted?...
Like welcome, at home?

Yeah.
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Despite the negative image?

I don’t have any negative situation. I always go with a big smile on my face. It’s nice.
Do you want to stay in Holland?

Yes, for now. Maybe when the Polish political situation changes then I will be thinking about going back to
Poland.
Do you think a shop like this in the neighbourhood, plays a role in improving the image of Polish people?

Yeah yeah, people come here and see oh this is Polish...so people come and think oh this is from Poland...this is
nice, really nice.. and I think not so much clients from Poland look like the stereotype of Polish people. People
come here really smiling all the time, really nice, with Dutch people the same, speaking here together, I think
there is some integration.
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Interview met Magdalena Dworak, arbeidskracht in de tuinbouw in het Westland (ten zuidwesten van Den
Haag), 11 juni 2012.
How long have you lived and worked in the Netherlands?

I have lived in the Netherlands for 8 months and have worked here for the same time.
Have you always had this job or did you start somewhere else?

Yes, always this job. But maybe one day I’ll change my work.
Where do you live?

I live in Vlaardingen. I have Polish neighbours, and Dutch too.
Do you like the neighborhood?

Yes I like my neighbourhood but I don’t have too much contact with people in my neighbourhood. I like it because
I don’t have problems, it is quiet and the people are nice. They always say hello.
What is your home situation at the place you live in Holland, do you live with family, alone or maybe other Polish
people?

I live with Polish people because I don’t have a choice. I work in a ‘uitzendbureau’ and I can’t live alone.
Does a part of your family still live in Poland?

All of my family stayed in Poland.
Would you like to stay in Holland and if yes, why?

Yes I want to stay in Holland. Yes, my plan is to stay in Holland and live here. I like this country. I feel good
here, there are many nice people and there is a nice atmosphere.
Do you have more contact with Polish or Dutch people?

Yes, I have good contact with Polish people and Dutch too. At work and after work too.
How about contact in the neighborhood, at work or in your spare time?

After work I have contact with people at home, this is only with Polish people. At work I talk with Dutch people
and in the weekend I meet with all people in the centrum. I don’t have contact with people in my neighbourhood,
I don’t know why. Maybe because they have a mall baby and don’t have time.
Lately the Dutch media has carried out an often negative image of Polish people in Holland. Do you notice this
and does it bother you in a certain way?

Yes, it is true. Many foreign people are coming to Holland, but u can’t say that only bad people are coming here.
So many people are good, nice, are working hard, don’t have problems, finished a good school in Poland. I see
how it is on the street and I don’t like this. I know that too many Polish people drink too much or fight and have
problems. But this is usually young people. I don’t like this and I am ashamed walking somewhere because I
know what Dutch people are thinking about Polish people. I want to tell them that not everybody is the same!
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