
 

 

 

 

 
De representatieve bureaucratie en de 

zichtbare minderheid: een gouden combinatie? 

 

 

 

  

 

 

 

Masterthesis Bestuurskunde                

Student: Yaa Fremponmaa 1611771   

Begeleider: Dr. S.M. van Gool      

Tweede lezer: Prof. dr. W. Trommel         

Faculteit der Sociale Wetenschappen              

September  2011 

  
 

Kwalitatief onderzoek naar de effecten van bureaucratische representatie 

onder Ghanese ambtenaren in Nederland 

 



   
 

 
2 

 

Voorwoord 

Vorig studiejaar heb ik de master Communicatiewetenschap afgerond. Na afloop van deze 

studie had ik niet het gevoel dat ik was uitgestudeerd. Omdat ik veel interesse in het openbaar 

bestuur had, ben ik vervolgens de master Bestuurskunde gaan doen. Bovendien leek het mij 

een goede manier om mijn kennisgebied uit te breiden. Ook deze studie is goed bevallen en 

voor u ligt dan ook mijn eindwerk waarmee ik mijn bekwaamheid in dit vakgebied hoop te 

bewijzen. Ik kan oprecht zeggen dat ik het schrijven van deze scriptie het leukste onderdeel 

vond van de master Bestuurskunde. De onderzoekspopulatie van deze thesis ligt mij natuurlijk 

nauw aan het hart omdat ik zelf ook Ghanees ben. Op deze plaats wil ik een aantal mensen 

bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van mijn afstudeerscriptie. 

Allereerst wil ik Ama Carr, Billie Kwayie, Charles Agyemang, Sam Danso en Jacqueline 

Essien bedanken voor hun deelname aan mijn onderzoek. Het was fijn dat jullie zo 

enthousiast reageerden toen ik jullie benaderde. Dat heeft mijn werk een stuk makkelijker 

gemaakt. Ik wil ook mijn scriptiebegeleider, Bas van Gool, bedanken voor zijn motiverende 

woorden en goede aanwijzingen waarmee ik altijd goed op weg werd geholpen. And last but 

not least, wil ik mijn goede vriendin Wandana Biekram bedanken voor alle steun en 

aanmoediging tijdens het afstuderen van mijn beide opleidingen.   

 

 

 

Veel leesplezier, 

Yaa Fremponmaa                             

Amsterdam, september 2011 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
3 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Inleiding....................................................................................................................................... 5 

1.1. Een veranderde samenleving .......................................................................................... 5 

1.2. De noodzaak voor bureaucratische representatie .......................................................... 6 

1.3. Aanleiding voor deze studie ............................................................................................ 7 

1.4. Relevantie van deze studie .............................................................................................. 8 

1.5. Vraagstelling .................................................................................................................... 9 

1.6. Leeswijzer ...................................................................................................................... 10 
 

2.  De theorie achter diversiteit en representatie ..................................................... 11 

2.1.  Wat is diversiteit? ......................................................................................................... 11 

2.2. Diversiteit bij het Rijk .................................................................................................... 12 

2.3. De representatieve bureaucratietheorie ...................................................................... 13 

2.4. Ambtelijke discretie ....................................................................................................... 15 

2.5. Actieve representatie .................................................................................................... 16 

2.6. Voorkeursbeleid als instrument voor meer diversiteit ................................................. 16 

2.7. De motieven voor diversiteitsbeleid ............................................................................. 18 

2.8. Het rolmodel argument ................................................................................................. 20 

2.9. Actieve en passieve representatie: wel of geen bewijs voor een verband? ................. 21 

2.10. Bronnen van representatieve effecten ....................................................................... 23 
2.10.1. Directe bronnen ................................................................................................................ 24 

2.10.2. Indirecte bronnen .............................................................................................................. 25 

2.11. Condities voor representatieve effecten .................................................................... 26 
2.11.1. Noodzakelijkheid van ‘Groupness’ .................................................................................... 27 

2.11.2. Zichtbaarheid ..................................................................................................................... 28 

2.12.  Conceptueel model .................................................................................................... 30 
 

3. Van theorie naar onderzoek ............................................................................................. 32 

3.1. De Ghanese bevolking in Nederland ............................................................................. 32 

3.2. Migratie van Ghanezen naar Nederland ....................................................................... 32 
3.2.1. Specifieke problemen .......................................................................................................... 34 

3.2.3. Aandacht voor de problematiek van Ghanezen .................................................................. 35 

3.2.4. Sociale banden en identiteitsvorming ................................................................................. 36 



   
 

 
4 

 

3.2.5. Het imago van Ghanezen .................................................................................................... 37 

3.3. Onderzoeksmethodologie ............................................................................................. 38 
3.3.1 Casestudie ............................................................................................................................ 38 

3.4. Methode van dataverzameling ..................................................................................... 39 
3.4.1. Semi-gestructureerde interviews ........................................................................................ 40 

3.4.2. Selectie van respondenten .................................................................................................. 40 

3.5. Validiteit en betrouwbaarheid ...................................................................................... 41 

3.6. Afsluitend ...................................................................................................................... 43 
 

4. Analyse: zes Ghanese stedelijke ambtenaren ........................................................ 44 

4.1. Het groepsgevoel .......................................................................................................... 44 

4.2. De Ghanese opleidingscoördinator ............................................................................... 45 

4.3. De twee Ghanese stadsdeelraadsleden ........................................................................ 50 

4.4. De Ghanese universitair docent en onderzoeker ......................................................... 56 

4.5. De Ghanese sociaal maatschappelijk dienstverlener .................................................... 59 

4.6. De Ghanese politieagent ............................................................................................... 63 
 

5. Conclusie & Discussie ......................................................................................................... 68 

5.1. Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen .................................................................. 68 
5.1.1. Representatieve effecten .................................................................................................... 69 

5.1.2. Belemmerende en faciliterende factoren ........................................................................... 70 

5.1.3. Invloed van zichtbaarheid ................................................................................................... 72 

5.2. Theoretische implicaties ............................................................................................... 73 

5.3. Beperkingen en aanbevelingen ..................................................................................... 75 

5.7. Tot slot ........................................................................................................................... 76 
 

Literatuurlijst ................................................................................................................................. 77 

Bijlage I ............................................................................................................................................. 82 

 

 

 

 

 



   
 

 
5 

 

1. Inleiding 

1.1. Een veranderde samenleving 

Tegenwoordig maken veel organisaties graag publiekelijk kenbaar dat diversiteit in het 

personeelsbestand bij hen hoog in het vaandel staat. In menig vacature wordt dit aan de 

potentiële werknemers kenbaar gemaakt. Deze ontwikkeling is ook merkbaar in het 

overheidsbeleid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het beleidsprogramma van het Balkenende IV 

kabinet genaamd: „Samen werken, samen leven‟ uit 2007, waarin stond dat het kabinet zich 

had voorgenomen om in 2011 het aantal allochtonen dat werkzaam is in de publieke sector te 

doen stijgen met tenminste 50%
1
. De Rijksoverheid laat hiermee zien zich te willen inspannen 

voor meer diversiteit in het ambtelijk apparaat. De aanleiding hiervoor is dat er door 

verscheidene wetenschappelijk studies positieve effecten worden toegekend aan diversiteit 

binnen organisaties (Meier,1993; Selden,1997; Thompson,1976). Diversiteit zou bijvoorbeeld 

bijdragen aan de vermindering van voorkeursposities van bepaalde groepen ten nadele van 

andere groepen. Het is echter de vraag in hoeverre de veronderstelde effecten van diversiteit 

voortkomen uit de acties van de minderheden zelf. Met deze studie wordt beoogd te 

achterhalen in hoeverre ambtenaren die behoren tot een minderheidsgroep zich in de praktijk 

ook daadwerkelijk inzetten om de belangen te behartigen van de minderheidsgroep als geheel.

 Nederland is sinds de tweede helft van de vorige eeuw een eindbestemming geworden 

van veel immigranten uit verschillende uithoeken van de wereld. Een groot deel hiervan 

waren de gastarbeiders uit Marokko en Turkije. De overheid was aanvankelijk in de 

veronderstelling dat deze gastarbeiders na verloop van tijd zouden terugkeren naar hun land 

van herkomst. Deze immigranten hebben zich, ondanks het terugkeerbeleid dat toentertijd 

werd ingezet door de Nederlandse overheid, definitief gevestigd in Nederland. Toen in de 

jaren tachtig uiteindelijk het besef kwam dat deze immigranten permanente inwoners waren 

geworden, en dat Nederland toch een multi-etnische samenleving was geworden, is het accent 

komen te liggen bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Een belangrijk speerpunt 

van het integratiebeleid is: “een wederzijdse aanpassing in een multiculturele samenleving 

met gelijke kansen voor autochtonen en allochtonen zonder gedwongen assimilatie en 

segregatie en een gelijkwaardige sociale en economische positie” (Rapport Commissie Blok, 

2003-2004: 518). Wanneer er wordt gesteld dat iedereen moet kunnen meedoen, zou dat 

moeten betekenen dat er ook in het openbaar bestuur een juiste vertegenwoordiging van het 

                                                           
1
 Beleidsprogramma kabinet Balkenende IV 2007-2008 p. 77 
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aantal etnische minderheden aanwezig is. De overheidsorganen moeten als het ware een 

afspiegeling zijn van de samenleving. Dit wordt ook wel een representatieve bureaucratie 

genoemd. Een term die voor het eerst werd geïntroduceerd door Kingsley (1944). Volgens 

Kingsley kan een democratische samenleving zich niet veroorloven om specifieke groepen 

van de bevolking uit te sluiten van deelname aan het bestuur.    

      

1.2.  De noodzaak voor bureaucratische representatie 

Theoretici die voortbouwen op het werk van Kingsley stellen dat een representatieve 

bureaucratie belangrijk is omdat een bureaucratie die is samengesteld uit mensen met diverse 

achtergronden de democratische besluitvorming bevordert (o.a. Meier, 1975; Selden, 1997; 

Mosher, 1968). Op deze manier kan er beleid worden ontwikkeld waarbij er rekening wordt 

gehouden met de belangen van zoveel mogelijk groepen. Een bureaucratie die voornamelijk 

bestuurd wordt door mensen met één soort maatschappelijke of etnische achtergrond, zou 

namelijk vooral de belangen van de eigen groep nastreven (Kingsley, 1944).  

 Mosher was de eerste wetenschapper die twee vormen van bureaucratische 

representatie van elkaar onderscheidde: „passieve‟ en „actieve‟ representatie (Mosher, 1968). 

Passieve representatie is enkel de fysieke vertegenwoordiging van een bepaalde 

minderheidsgroep in een bureaucratie. Het kan worden gezien als de mate waarin de afkomst 

van de individuele ambtenaren gezamenlijk een goede afspiegeling is van de totale 

samenleving. Daarentegen houdt actieve representatie in dat het individu zich actief opstelt als 

pleitbezorger voor de belangen van de groep waartoe iemand zichzelf rekent, ook wel de 

„ingroup‟ genoemd (Luijters 2008:12-13). Bij actieve representatie staat het nastreven van 

ruimere groepsbelangen voorop (Mosher, 1968: 12). Er zijn representatieve bureaucratie 

theoretici die menen uit empirisch studies genoeg bewijzen te hebben gevonden om te 

beweren dat er een direct verband bestaat tussen actieve en passieve representatie (Meier & 

Stewart, 1992; Hindera,1993; Wilkins & Keiser 2001).     

 Een vaak gehoorde verklaring hiervoor is dat de meeste ambtenaren, ongeacht welke 

hiërarchische positie ze binnen een organisatie bekleden, bijna altijd enige discretionaire 

ruimte hebben in de taakuitvoering. Superieuren hebben meestal de kennis en kunde niet om 

door middel van bureaucratische regels de gehele taakuitvoering te reguleren (Van Gool, 

2008: 21). De verwachting is dat minderheidsambtenaren, door de gedeelde achtergrond, 

keuzes zullen maken die de wensen van de eigen etnische groep reflecteren. Dit is een van de 
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manieren waarop er wordt verondersteld dat passieve representatie kan leiden tot actieve 

representatie. Daarnaast zouden potentiële cliënten met dezelfde etnische achtergrond als de 

ambtenaar eerder geneigd zijn om beleidsmaatregelen te accepteren omdat ze zich beter 

kunnen identificeren met de uitvoerder. De discretionaire ruimte maakt dat ambtenaren een 

geliefde onderzoekspopulatie zijn geworden in studies naar het verband tussen actieve en 

passieve representatie. 

        

1.3. Aanleiding voor deze studie 

Zoals al eerder aangekaart is, zijn er representatieve bureaucratie theoretici die claimen bewijs 

te hebben gevonden dat passieve representatie zich in de praktijk vertaalt naar actieve 

representatie (o.a. Wilkens & Keiser, 2001; Hindera, 1993a; Meier & Stewert, 1992). Deze 

representatieve bureaucratie theoretici beweren dat deze effecten ontstaan doordat ambtenaren 

van minderheidsgroepen optreden als representator van de „ingroup‟, en hun discretionaire 

ruimte gebruiken om „ingroup‟ leden allerlei voordelen te verschaffen (Lim, 2006:198). Het is 

echter de vraag of het empirisch verantwoord is om deze conclusie te trekken naar aanleiding 

van deze studies. Lim (2006: 200) concludeert naar aanleiding van zijn normatieve analyse 

van de bevindingen van deze studies namelijk het volgende:“empirical research has clearly 

shown that passive representation has substantive effects but, except in a single case, has not 

established active representation”. Lim (2006) is een van de eerste onderzoekers die 

kanttekeningen zet bij de veronderstelling dat er een link bestaat tussen actieve en passieve 

representatie.              

 Bovenstaande is in lijn met het standpunt van Mosher (1968) over het mogelijke 

verband tussen passieve en actieve bureaucratie. Mosher betwijfelde namelijk ook in hoeverre 

er kan worden aangenomen dat passieve representatie zich vertaalt in actieve representatie:“it 

does not necessarily mean that a public servant with given background and social 

characteristics will ipso facto represent the interest of others with like background and 

characteristics in his behaviour and decision” (Mosher,1968: 12). Daarnaast blijkt uit de 

literatuur dat er een aantal randvoorwaarden is waaraan moet worden voldaan voordat actieve 

representatie plaatsvindt. Deze randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de mate waarin de 

ambtenaar zich identificeert met de eigen etnische groep en in hoeverre de organisatie waar de 

ambtenaar voor werkt de „ingroup‟ iets te bieden heeft (Thompson, 1976). Derhalve kan 

worden gesteld dat er op dit vlak een duidelijke impasse is in de wetenschappelijke literatuur 
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over de daadwerkelijke effecten van de representatieve bureaucratie. Er is een groep 

wetenschappers die stelt dat passieve representatie zich vertaalt naar actieve representatie, en 

een groep die deze notie juist in twijfel trekt. Daarom zal aan de hand van deze studie worden 

onderzocht in welke mate ambtenaren actief de belangen najagen van de etnische groep waar 

ze toe behoren. Met andere woorden: in hoeverre passieve representatie zich in de praktijk 

vertaalt naar actieve representatie. 

 

1.4. Relevantie van deze studie  

Wetenschappelijke studies over het verband tussen actieve en passieve representatie werden 

tot op heden vooral uitgevoerd in Amerika en gingen over specifieke ambtenaren zoals leraren 

en politieagenten (Wilkins & Williams, 2005). De huidige studie beoogt echter een aanpak die 

vergelijkbaar is met het onderzoek van Henderson (1978) over „black urban administrators‟ 

in de Verenigde Staten. Hierbij werd er vanuit een specifieke minderheidsgroep onderzocht of 

er een verband bestaat tussen passieve en actieve representatie. In deze studie zal derhalve 

worden onderzocht hoe stedelijke ambtenaren met een Ghanese achtergrond functioneren in 

Nederlandse bureaucratische settings. Dit maakt het tevens mogelijk om een vergelijking te 

maken tussen ambtenaren met dezelfde etniciteit, die werkzaam zijn in uiteenlopende 

maatschappelijke domeinen en functieniveaus.   

Er zijn verschillende redenen waarom de Ghanese gemeenschap een geschikte 

onderzoekspopulatie is. Ten eerste is er een grote groep Ghanese migranten woonachting in 

Nederland. Deze etnische groep is echter een onderbelicht bevolkingsgroep. Doordat er 

nauwelijks „problemen‟ zijn omtrent Ghanezen zullen ze niet snel op de politieke agenda 

belanden. Daardoor is er nauwelijks onderzoek gedaan naar het functioneren van Ghanezen in 

de Nederlandse samenleving. Ten tweede doet een steeds groter wordend groep tweede 

generatie Ghanezen haar intrede op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is aannemelijk dat ook 

deze groep te maken krijgt met wensen van de eigen etnische groep. In het geval van de 

Ghanezen zal dit wellicht des te meer het geval zijn, omdat ze vanwege hun fysieke 

kenmerken door cliënten en collega‟s makkelijk te identificeren zijn als een etnische 

minderheid.            

 Studies over de representatieve bureaucratie hebben nooit eerder expliciet de focus 

gelegd op de invloed van de mate van zichtbaarheid van een etnische minderheid op actieve 

representatie. De relevantie van zichtbaarheid blijkt uit de studie die Van Gool (2008) deed in 
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het noorden van India over actieve representatie onder ambtenaren die behoren tot de laagste 

kaste. Hieruit bleek dat er juist geen sprake was van actieve representatie. De ambtenaren die 

behoorden tot de laagste kaste bleken zich eerder te willen distantiëren van de andere 

onaanraakbaren. Dit werd mogelijk vergemakkelijkt door het feit dat mensen van 

verschillende kaste in India doorgaans dezelfde fysieke kenmerken hebben. In het geval van 

de Ghanezen in Nederland is de zichtbaarheid juist erg groot.     

 De huidige studie betreft een kwalitatief onderzoek. Bij voorgaande studies over 

representatieve bureaucratie werd vooral gebruik gemaakt van kwantitatieve 

onderzoeksmethoden. Dit zorgde voor een aantal beperkingen waar in het theoretisch kader 

uitgebreid aandacht aan wordt geschonken. Ondanks het ontbreken van eenduidige conclusies 

over het effect van etnische diversiteit op de werkvloer wordt door de Rijksoverheid en tal 

van andere bestuursorganen veel energie gestoken in diversiteitsbeleid. De laatste jaren is de 

focus sterk komen te liggen bij het verhogen van het aantal mensen met een allochtone 

achtergrond dat bij de overheid werkt. Er is echter nog niet adequaat onderzocht in hoeverre 

de aanwezigheid van deze etnische minderheden in de praktijk daadwerkelijk bijdraagt aan 

inhoudelijke voordelen voor de etnische groep als geheel. Dit onderzoek kan helpen om 

inzichtelijk te maken met welke factoren men rekening moet houden, wil men dat diversiteit 

in organisaties leidt tot voordelen voor etnische minderheidsgroepen als geheel.   

  

1.5. Vraagstelling  

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de vraag of diversiteit, ofwel passieve 

representatie, zich in de praktijk vertaalt naar actieve representatie. De focus van deze studie 

ligt niet bij het effect van etnische diversiteit in organisaties in het algemeen, maar bij een 

etnische minderheidsgroep met een hoge zichtbaarheid, in dit geval Ghanese ambtenaren in 

Nederland. De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt dan ook
2
: 

 

                                                           
2
 Er wordt hier nog niet over ‘ingroup’ gesproken omdat het nog maar de vraag is of de Ghanese ambtenaren 

de Ghanese gemeenschap zien al hun ‘ingroup’. 

 In hoeverre vindt in de praktijk actieve representatie van de achterban plaats door 

Ghanese ambtenaren?  
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Om de bovenstaande hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt antwoord gegeven op de 

volgende deelvragen: 

 

 

1.6. Leeswijzer  

Deze studie valt uiteen in een theoretisch en een empirisch deel. Allereerst zal in het 

theoretisch onderdeel, op basis van een korte literatuurstudie, een omschrijving worden 

gegeven van de theorie achter diversiteit en het genereren van representatieve effecten. 

Vervolgens zal in het derde hoofdstuk: van theorie naar onderzoek, een beeld worden 

geschetst van de Ghanese gemeenschap in Nederland. Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan 

op de gehanteerde methode van onderzoek. In het vierde hoofdstuk volgt een analyse van het 

empirisch materiaal. In dit analysehoofdstuk wordt onder andere met praktijkvoorbeelden van 

Ghanese ambtenaren aangetoond dat passieve representatie wel degelijk kan leiden tot 

positieve effecten voor een minderheidsgroep als geheel. Afsluitend volgt een conclusie 

waarin wordt aangegeven in hoeverre de praktijk en theorie in overeenstemming zijn met 

elkaar en antwoord wordt gegeven op de hierboven geformuleerde centraleonderzoeksvraag 

en deelvragen. 

 

 Zetten de Ghanese ambtenaren zich in om de belangen van Ghanese mensen te 

behartigen? Zo ja, op welke manier? 

 Wat is de reden waarom Ghanese ambtenaren ervoor kiezen om wel of juist niet 

op te treden als belangenbehartiger van de achterban? 

 Proberen Ghanese ambtenaren de claims uit de gemeenschap te ontwijken? Zo 

ja, op welk manier? 

 Wat is de invloed van zichtbaarheid op de bereidwilligheid om op te treden als 

belangenbehartiger?   
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2.  De theorie achter diversiteit en representatie 

In dit onderdeel zal allereerst worden besproken wat het belang is van diversiteit, en welke 

acties er worden ondernomen door de Nederlandse overheid om dit te bevorderen. Vervolgens 

worden de theorieën besproken die ten grondslag liggen aan de veronderstelde effecten van 

diversiteitsbeleid. Er wordt tevens toegelicht waarom het aannemelijk is dat diversiteit kan 

leiden tot representatieve effecten. Er zal echter ook worden aangetoond dat de voorgaande 

onderzoekers hier feitelijk nog geen onomstotelijk bewijs voor hebben geleverd. Ten slotte 

wordt uitgelicht welke factoren faciliterend of beperkend kunnen zijn voor actieve 

representatie. 

2.1.  Wat is diversiteit? 

Voordat er wordt ingegaan op het belang van diversiteit is het verstandig om op voorhand 

duidelijk te definiëren wat hieronder precies wordt verstaan. In de literatuur doen namelijk 

veel verschillende definities van diversiteit de ronde. Diversiteit is geen eenvoudige concept 

dat objectief kan worden gedefinieerd. Volgens Moore is het afhankelijk van de context en 

heeft het te maken met zowel onzichtbare als zichtbare kenmerken (Moore,1999: 208). 

Diversiteit wordt door de onderzoekers Bakas en van Wolde (1997) gedefinieerd als de 

manier waarop mensen van elkaar verschillen. Volgens Bakas en van Wolde (1997) kunnen 

mensen in de maatschappij in de onderstaande opzichten van elkaar verschillen: 

- “vanuit fysiek oogpunt: geslacht, leeftijd/ generatie, ras, fysieke en mentale 

Capaciteiten”. 

- “vanuit cultureel oogpunt: etnische achtergrond, seksuele voorkeur, genoten 

opleiding, religie, leefstijl, migratiestatus, taalvaardigheid, het omgaan met gezag”.  

- “vanuit functioneel oogpunt: denken, leren, informatieverwerking, respectvol 

handelen, wijze waarop we tot overeenstemming komen, communicatie”. 

- “vanuit historisch oogpunt: familiegeschiedenis/ „roots‟, toekomstperspectieven, 

politieke voorkeur, groepsdynamiek” (Bakas & Van Wolde, 1997: 13).  

Van de bovenstaande kenmerken heeft ieder persoon een eigen unieke combinatie. In deze 

thesis zal specifiek worden gekeken naar diversiteit vanuit fysiek en cultureel oogpunt. 

 Diversiteitsbeleid heeft het doel om de positie van minderheden te verbeteren. Een 

minderheidsgroep is een sociologische groep die geen deel uitmaakt van de dominante 
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meerderheid binnen een bepaalde samenleving. Een sociologische minderheid is niet per se 

een numerieke minderheid, het kan gaan om een groep die anders is dan een dominante groep 

in termen als: sociale status, opleiding, werkgelegenheid, welvaart en politieke macht (Fegin, 

1984:10). Andere minderheidsgroepen kunnen personen zijn met een handicap, 

leeftijdsminderheden en seksuele minderheden. De term „minderheid‟ verwijst echter vaak 

naar een maatschappelijk ondergeschikt etnische groep. In deze studie verwijst „minderheid‟ 

naar etnische minderheden.   

 

2.2. Diversiteit bij het Rijk 

Bij het Rijk is de laatste jaren veel aandacht gekomen voor diversiteit op de arbeidsmarkt. De 

Nederlandse beroepsbevolking heeft immers een gemêleerde samenstelling gekregen. Op 

bepaalde gebieden in de arbeidsmarkt zijn allochtone Nederlanders echter nog steeds sterk 

ondervertegenwoordigd. Dit is het geval in zowel de private als in de publieke sector. Het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deed in 2005 onderzoek naar het 

percentage allochtonen, vrouwen en ouderen dat werkzaam was in de particuliere- en 

overheidsectoren. Uit deze studie bleek dat 8,1% van de werknemers in het bedrijfsleven kon 

worden gekenmerkt als een niet-westerse allochtoon (een persoon die zelf en/of tenminste een 

van beide ouders geboren is in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, exclusief Indonesië en Japan 

of Turkije) (CBS, 2008). Dit onderzoek liet tevens zien dat bij de Rijksoverheid het 

percentage niet westerse allochtone werknemers 7% betrof.     

 De bovenstaande percentages lijken op het eerste gezicht zo slecht nog niet omdat in 

2005 10% van de Nederlandse bevolking een niet-westerse allochtone achtergrond had. 

Wanneer er echter op schaalniveau wordt gekeken blijkt dat deze cijfers een vertekend beeld 

geven. Op managementniveau is bijvoorbeeld slechts 5,7% van de werknemers bij het rijk een 

niet-westerse allochtoon (Sociaal Jaarverslag Rijk, 2006: 49). Nog frappanter is dat van de 

800 Nederlandse topambtenaren louter 0,5% een niet- westerse allochtoon is (ISW, 2008). Uit 

het sociaal jaarverslag van het Rijk (2006) bleek tevens dat het aandeel allochtonen wel stijgt 

maar dat deze stijging het minst merkbaar is bij de beleids- en managementfuncties. Om deze 

ongelijke verdeling aan te pakken heeft het Rijk zich eind 2006 erop toegelegd om door 

middel van diversiteitsbeleid het aantal allochtone werknemers te verhogen. De uiteindelijke 

doelstelling is dat op alle functieniveaus de etnische samenstelling van de ambtenaren een 

goede weerspiegeling wordt van de samenleving. Hier ligt de representatieve bureaucratie 
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theorie aan ten grondslag. Diversiteit is namelijk helemaal geen nieuw concept, het is passieve 

representatie in een modern jasje.  

 

2.3. De representatieve bureaucratietheorie 

De term „representative bureaucracy‟ vindt zijn oorsprong bij de analyse van het toenmalige 

Britse bestuurlijk apparaat door Donald J. Kingsley in 1944. In zijn gelijknamige boek  

beweerde Kingsley dat bestuursarrangementen altijd de kenmerken van de sociale structuren 

van de samenleving behoren te weerspiegelen. De „representative bureaucracy‟ was voor 

Kingsley een noodzakelijke voorwaarde voor een echte democratie. Dit bleek niet het geval te 

zijn voor de toenmalige Britse overheid, die voornamelijk bestond uit leden van de hogere 

sociale klasse. Het hebben van een representatieve bureaucratie is echter van belang omdat 

het onder andere zou kunnen bijdragen aan sociale stabiliteit (Meier, 1975: 527). Hierover 

zegt Kingsley bijvoorbeeld: “het is niet veilig wanneer een bepaalde groep de bestuurlijke 

macht in handen heeft, als deze groep geen goede afspiegeling is van de dominante groepen 

in de samenleving” (Kingsley,1944: 282).       

 Daarnaast zouden burgers zich volgens Kingsley (1944) in een representatieve 

bureaucratie eerder verbonden voelen met het overheidsbeleid omdat het meer overeenkomt 

met de eigen wensen en behoeftes. Kingsley pleitte in zijn betoog dus voor een bureaucratie 

die representatief is voor alle sociale klassen. Dit verschilt enigszins met de betekenis die 

tegenwoordig aan het concept „representatieve bureaucratie‟ wordt gegeven. De interpretatie 

hiervan is in de loop der jaren veranderd in een normatieve theorie waarbij een oproep wordt 

gedaan voor een bureaucratie waarin alle groepen worden vertegenwoordigd (Van Gool, 

2008: 36). Deze theorie is in de loop der jaren verder ontwikkeld door verscheidene 

representatieve bureaucratie theoretici.       

 In de inleiding was al kort toegelicht dat passieve representatie de vertegenwoordiging 

van personen op basis van demografische attributen als ras en geslacht omvat. Het refereert 

naar de mate waarin: „de socio-economische achtergronden van ambtenaren een afspiegeling 

is van de samenleving als geheel‟ (Thompson, 1976: 202). Over de notie dat passieve 

representatie leidt tot het actief najagen van de belangen van de „ingroup‟ is uit de bestaande 

wetenschappelijke literatuur nog geen eenduidige conclusie te trekken. Om dit nader te 

onderzoeken maakte Thompson (1976) een analyse van de empirische bevindingen uit de 

bestaande literatuur over representatieve bureaucratie. Aan de hand hiervan onderscheidde 
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Thompson een aantal mogelijke barrières voor actieve representatie. In zijn artikel 

beargumenteert Thompson vooral de plausibiliteit voor het plaatsvinden van deze barrières.

 De eerste belemmerende factor voor actieve representatie die Thompson (1976: 204-

205) onderscheidt is: „werk socialisatie‟. Deze vorm van socialisatie ontstaat na langdurige 

blootstelling aan een bepaalde organisatiecultuur. De band die een werknemer krijgt met de 

organisatiewaarden neemt dan de plaats in van de gevoelens voor de minderheidsgroep 

waartoe men behoort. Hierdoor zal men minder snel geneigd zijn om de belangen van de 

„ingroup‟ actief na te jagen. Uit onderzoek blijkt dat dit vooral zichtbaar is bij ambtenaren 

met een hoog functieniveau, omdat zij zich vaak al wat langer in een bepaalde 

organisatiecultuur begeven (Meier, 1975).         

 Een tweede mogelijke barrière voor actieve representatie is het ontbreken van 

minderheden in hoge ambtelijk functies. Dit is overigens ook het geval in de Nederlandse 

publieke sector. Hierdoor zijn ambtenaren met een etnische achtergrond niet altijd in de 

positie om de eigen groep te helpen. Daarnaast kunnen er binnen de bureaucratie 

controlemechanismen zijn ingebouwd om partijdigheid tegen ze gaan en kunnen hier zelfs 

zware sancties tegenover staan (Meier, 1975: 542). Een andere mogelijk belemmerende factor 

is de druk vanuit de organisatie en collega‟s om te conformeren aan de waarden en werkwijze 

van de bureaucratie. Wanneer dit sterker is dan de wil om te conformeren aan de 

verwachtingen van de eigen etnische groep komt actieve representatie in het geding. 

 Er kan bij minderheidsambtenaren tevens onzekerheid bestaan over wat de belangen 

van de „ingroup‟ precies zijn. Hiermee wordt onzekerheid bedoeld bij de ambtenaar over hoe 

de eigen etnische groep tegenover bepaalde doelen van de bureaucratie staat. Deze potentiële 

barrières die Thompson (1976) geeft, tonen aan dat het niet vanzelfsprekend is dat diversiteit 

leidt tot actief najagen van groepsbelangen. Toch is in de huidige samenleving menig 

overheidsbeleid gericht op het verhogen van diversiteit omdat er bepaalde positie effecten 

worden verondersteld. Het is echter de vraag of op basis van de representatieve bureaucratie 

theorie, zoals het nu wordt voorgesteld, kan worden gesteld dat een divers personeelsbestand 

automatisch voor representatieve effecten zorgt. Er zijn echter ook facetten binnen de 

ambtelijke praktijk die actieve representatie juist aannemelijk maken. Eén van deze facetten is 

de discretionaire ruimte.     
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2.4. Ambtelijke discretie 

Aan een bureaucratie wordt doorgaans een organisatiestructuur toegekend die bestaat uit  

hiërarchische structurering, formeel vastgestelde procedures, protocollen, voorschriften en een 

formele verdeling van bevoegdheden. Door middel van de standaardisatie van taken en een 

duidelijke rolverdeling wordt gepoogd te voorkomen dat er te veel discrepantie is in de 

manier waarop de taak wordt uitgevoerd. Op deze manier wordt beoogd de beïnvloeding van 

besluitvorming en taakuitvoering door persoonlijke voorkeuren van individuele werknemers 

zoveel mogelijk te voorkomen (Van Mierlo, 1995: 2).     

 Deze kenmerken van een bureaucratie zouden de illusie kunnen wekken dat het 

daarom juist onwaarschijnlijk is dat ambtenaren acties kunnen ondernemen in het voordeel 

van een specifieke groep. Dit is echter niet het geval omdat ambtenaren op alle hiërarchische 

niveaus een zekere mate van keuzevrijheid hebben (Van Gool, 2008:38).Vanwege de vaak 

complexe aard van ambtelijke taken, is het van belang dat regels en procedures enigszins 

flexibel zijn. Daarnaast vereisen sommige situaties een menselijke factor om een eerlijk en 

rechtvaardig oordeel te vellen. Er wordt derhalve door theoretici verondersteld dat 

minderheidsambtenaren deze discretionaire ruimte zouden kunnen (mis)gebruiken in het 

voordeel van de eigen etnische groep.      

 Volgens Lipsky (1982) vindt vooral bij „street-level bureaucrats‟ beïnvloeding van 

beleid plaats door individuele keuzes van ambtenaren. „Street-level bureaucrats‟ zijn 

ambtenaren die zich bevinden op uitvoerend niveau, bijvoorbeeld leerkrachten en 

politieagenten. Doordat de ambtenaren zich op „straat niveau‟ begeven, vindt er meestal veel 

interactie plaats met burgers. „Street-level bureaucrats‟ krijgen, vaker dan andere ambtenaren, 

te maken met situaties waarbij het niet altijd mogelijk is om zich te houden aan pragmatische 

besluitvormingsmodellen. Daarom zouden vooral de etnische minderheden die werkzaam zijn 

op implementatieniveau kunnen overwegen beleidkeuzes te maken die in het voordeel zijn 

van de achterban. Een allochtone politieagent zou bijvoorbeeld bij een burger met dezelfde 

etnische achtergrond de regels iets soepeler kunnen toepassen. Lipsky (1982) stelt dat deze 

discretionaire ruimte niet altijd positief is omdat het belemmerend kan zijn voor de juiste  

implementatie van beleid zoals het vooraf is opgesteld. Met deze studie wordt getracht te 

achterhalen in hoeverre Ghanese ambtenaren de discretionaire ruimte gebruiken om de 

belangen van de Ghanese gemeenschap na te jagen. 
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2.5. Actieve representatie  

Over het algemeen zijn representatieve bureaucratie theoretici het eens dat passieve 

representatie staat voor de mate waarin de demografische kenmerken van ambtenaren in 

overeenstemming zijn met die van de rest van de samenleving. Er worden in de literatuur 

echter enigszins uiteenlopende betekenissen van actieve representatie gehanteerd. Gezien het 

belang van dit concept voor deze studie is het goed om uiteen te zetten welke definitie van 

actieve representatie in dit onderzoek zal worden gehanteerd.     

 Actieve representatie gaat om bewust en onbewust gedrag (Hindera 1993: 422). Het 

zijn keuzes en handelingen die dienen tot het verkrijgen van voordelen voor de „ingroup‟ 

waar iemand zichzelf toe rekent (Van Gool, 2008: 302). In deze studie zal de focus komen te 

liggen op het identificeren van handelingen en keuzes van de Ghanese ambtenaren die worden 

gedaan met het doel om het belang van de Ghanese achterban te dienen. Dit bekent dus dat de 

voordelen, oftewel representatieve effecten, niet per se al waarneembaar hoeven te zijn. Enkel 

het feit dat de Ghanese ambtenaar met zijn keuzes gepoogd heeft dit te bewerkstelligen is al 

genoeg om te stellen dat actieve representatie heeft plaatsgevonden (Van Gool, 2008: 308). 

Voordat er echter actieve representatie kan plaatsvinden moet er eerst sprake zijn van passieve 

representatie. Een veelvuldig gebruikte methode om de passieve representatie te verhogen is 

de implementatie van voorkeursbeleid. 

 

2.6. Voorkeursbeleid als instrument voor meer diversiteit 

In het verleden hebben overheden door middel van allerlei omstreden beleidsinstrumenten 

geprobeerd om de positie van minderheden op de arbeidsmarkt te verbeteren. In de VS werd 

in jaren zestig, onder andere gedreven door de sterke opkomst van burgerrechten bewegingen, 

„affirmative action‟ ingevoerd met het idee om de jarenlange ongelijkheid van minderheden 

en vrouwen te compenseren. Het werd tevens gezien als een middel om te controleren voor 

racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt door werkgevers te verplichten een bepaalde 

hoeveelheid zwarten aan te nemen. Tegenwoordig is „affirmative action‟ niet gericht op het 

behalen van quota‟s van minderheden, maar is het de bedoeling dat bij gelijke kwalificatie 

van twee kandidaten de voorkeur uit moet gaan naar iemand met een minderheidsachtergrond 

(Skrentny, 1996:3).               
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Deze vorm van „positieve discriminatie‟ is al sinds de introductie een heet hangijzer in de 

Amerikaanse politiek. De tegenstanders noemen het een vorm van omgekeerde discriminatie. 

Daarbij vinden ze de voorkeur geven aan een bepaalde groep boven de ander zeer on-

Amerikaanse omdat het tegen het gelijkheidsbeginsel ingaat. Voorstanders vinden een 

maatregel als „affirmative action‟ rechtvaardig omdat, volgens hen, het speelveld nog steeds 

ongelijk is. Daarnaast zou het geven van voordelen aan minderheden en vrouwen meer dan 

redelijk zijn, gelet op de honderden jaren van discriminatie waar blanke mannen van hebben 

geprofiteerd (Skrentny, 1996: 4). De anti- discriminatie maatregelen zijn populair geworden 

onder werkgevers en belangengroeperingen terwijl er nauwelijks bewijs is dat het 

daadwerkelijk werkt. Uit het onderzoek van Kalev, Frank & Kelly (2006) bleek dat sommige 

Amerikaanse diversiteitsprogramma‟s er aan hebben bijgedragen dat een klein deel van de 

Afro- Amerikanen heeft weten op te klimmen tot hogere posities, dit effect bleek echter zeer 

marginaal. Dezelfde studie liet zien dat werkgevers voorkeursbeleid zelfs kunnen gebruiken 

als een vorm van „window dressing‟, om de schijn op te wekken dat er belang wordt gehecht 

aan diversiteit, terwijl hier in de praktijk nauwelijks sprake van is (Kalev, Frank & Kelly, 

2006: 610).             

 Het blijkt daarnaast dat positieve discriminatie het imago van minderheden zelfs juist 

meer schade kan toebrengen. Skrentny (1996) spreekt daarom van „ironies of affirmative 

action‟. Voorkeursbeleid kan bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de houding van 

blanke Amerikanen ten opzichte van zwarten, omdat het een algehele antipathie uit kan 

uitlokken. Afro- Amerikanen worden door dit soort beleid eerder kenmerken toegekend als 

„lui‟ en „onverantwoordelijk‟ (Skrentny, 1996: 5). Het is daarom de vraag in hoeverre het 

verstandig is om voorkeursbeleid in te voeren om organisaties representatiever te maken. 

 Ook in Nederland zijn een aantal beleidsprogramma‟s gestart om discriminatie op de 

arbeidsmarkt tegen te gaan. In 2006 pleitte de Sociaal-Economische Raad (SER) voor de 

invoering van anoniem solliciteren met de argumentatie dat: „als mensen de gelegenheid 

krijgen om hun eigen verhaal te vertellen, vooroordelen worden weggenomen‟ (Volkskrant, 

2006). Hierdoor zouden etnische minderheden op basis van hun kwaliteiten worden 

beoordeeld. Meerdere gemeenten hadden naar aanleiding van dit advies een aantal jaren  

proeven gedraaid met anoniem solliciteren. Aan het begin van dit jaar kwamen echter de 

eerste berichten binnen dat deze proeven een mislukking waren. Uit de evaluatie bleek dat het 

effect van anoniem solliciteren op de beleving en het sollicitatiegedrag van allochtonen 

minimaal was. De sollicitanten gaven aan dat anoniem solliciteren voor hen geen zin had 
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omdat de anonimiteit toch verdwijnt bij het eerste gesprek (Binnenlands bestuur, 2011).  

 Voorstellen die lijken op „affirmative action‟, roepen in het Nederlandse publieke 

debat veel weerstand op. Wellicht komt dit doordat er op Nederlandse bodem, in tegenstelling 

tot Amerika, geen sprake is geweest van jarenlange onderdrukking van etnische minderheden. 

In 2007 deed de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) bijvoorbeeld een voorstel aan de 

overheid en werkgevers om een algehele voorkeursbeleid in te voeren waarbij allochtonen de 

voorkeur krijgen bij het invullen van vacatures, omdat onder allochtonen de werkloosheid 

twee keer zo hoog zou zijn als onder autochtonen. Dit voorstel stuitte op veel weerstand en 

leidde zelfs tot Kamervragen van de PVV.        

 Veel werkgevers zien dus het belang in van een divers samengesteld 

personeelsbestand en de overheid erkent dat de kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt 

verbeterd moet worden. In de praktijk blijkt echter dat de instrumenten die daarvoor gebruikt 

kunnen worden, zoals voorkeursbeleid of positieve discriminatie, niet erg populair zijn en 

daarom weinig draagvak hebben binnen de samenleving. Het diversiveren van het 

personeelsbestand blijft echter een belangrijk agendapunt voor overheden omdat het veel 

voordelen met zich zou meebrengen.   

 

2.7. De motieven voor diversiteitsbeleid 

Er zijn verscheiden reden waarom er bij het Rijk zoveel belang wordt gehecht aan het 

verhogen van de diversiteit in de samenstelling van het personeelsbestand. Allereerst heeft het 

Rijk een voorbeeldfunctie als werkgever. Door dit goede voorbeeld zouden andere publieke 

en private instituten kunnen worden aangemoedigd om ook meer allochtonen aan te nemen. 

Daarnaast beweren theoretici een aantal positieve effecten van diversiteiten te hebben ontdekt 

die zijn overgenomen door beleidsmakers. Aan de hand van de literatuur kunnen een aantal 

motieven worden ontleed voor diversiteit.        

 Allereerst zijn er de morele en maatschappelijke argumentaties. Deze zijn gestoeld op 

de aanname dat het ethisch niet verantwoord is om bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten 

van deelname aan bedrijfsonderdelen (Janssens & Steyeart 2001: 54). Een organisatie 

waarvan het personeelsbestand representatief is voor de rest van de bevolking, zou daarnaast 

adequater kunnen reageren op issues die leven binnen de samenleving als geheel. Met 

diversiteitsbeleid wordt beoogd iedereen gelijke kansen te geven en zo de sociale ongelijkheid 

te bestrijden. Deze argumenten worden in andere landen ondersteund met juridische 
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instrumenten zoals het „affirmative action‟. Er wordt tevens verondersteld dat andere 

maatschappelijk problemen voorkomen kunnen worden als er geen sociale onderklasse 

ontstaat van mensen die niet of nauwelijks toegang hebben tot de arbeidsmarkt (Szepietowska 

2010: 7).            

 Ten tweede zijn er de bedrijfseconomische argumenten, hierbij ligt de nadruk op de 

economische voordelen die kunnen worden behaald met een divers personeelsbestand.  

Wanneer een organisatie zich profileert als een multicultureel bedrijf zou dat eraan bijdragen 

dat minderheden zich beter kunnen identificeren met de organisatie en meer gebruik willen 

maken van de diensten. Diversiteit zou ook een aantal voordelen hebben voor 

bedrijfsvoeringsprocessen. Werknemers met verschillende achtergronden zouden eerder 

nieuwe ideeën genereren en een sterker probleemoplossend vermogen hebben (Janssen & 

Steyeart, 2001: 59). Studies hebben tevens laten zien dat homogene groepen niet bevorderlijk 

zijn voor de prestaties van organisaties (Janis, 1972; Belbin, 1980 in: Moore, 1999: 210). 

Organisaties kunnen hierdoor namelijk erg rigide worden en veel moeite krijgen met 

verandering. Heterogene groepen zouden daarentegen juist zorgen voor effectieve en 

innovatieve manieren van werken. Uit een inventariserend onderzoek van Szepietowska 

(2010: 38) onder Nederlandse werkgevers over de motieven achter diversitietsbeleid, blijkt 

dat de morele en maatschappelijke argumenten de meest genoemde motieven zijn.  

 De hierboven genoemde argumenten voor diversiteit gaan ervan uit dat enkel de 

aanwezigheid van minderheden, dus passieve representatie, positieve effecten kan genereren. 

Bij deze studie gaat het niet sec om de aanwezigheid van de minderheden binnen een 

organisatie, maar ook om de handelingen en acties die ze verrichten met de belangen van de 

eigen etnische groep in het achterhoofd. Volgens Henderson (1978: 9) is het van belang om 

een duidelijk onderscheid te maken tussen het representeren van een groep en het optreden als 

bepleitbezorger. Dit onderscheid kenmerkt Henderson respectievelijk als „representation‟ en 

„advocacy‟. Henderson (1978: 10) stelt dat representatie vooral symbolische waarde heeft. Pas 

wanneer iemand optreedt als „advocate‟ (pleitbezorger) van de „ingroup‟ kunnen er 

inhoudelijke effecten worden verondersteld.       

 Het is daarom de vraag in hoeverre enkel de verhoging van het aantal minderheden in 

een organisatie, bijdraagt aan positieve effecten voor de groep als geheel. Hoewel er volgens 

de literatuur een sterker effect kan worden verwacht van het actief najagen van de „ingroup‟ 

belangen, zijn de effecten van passieve representatie niet geheel verwaarloosbaar:“while 

passive representation is no guarantor of democratic decision-making, it carries some 
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independent and symbolic values that are symbolic for a democratic society” (Mosher, 1968: 

10-12). Deze symbolische waarde is dus ook een belangrijke reden waarom er de laatste jaren 

zoveel wordt ingezet op het verhogen van diversiteit binnen organisaties.  

 

2.8. Het rolmodel argument  

Een van de aannames over diversiteit waar veel beleidsmakers van uitgaan, is dat de 

minderheid zal dienen als rolmodel voor andere minderheden uit de „ingroup‟. Delgado 

(1991) noemt dit ook wel de rolmodel-theorie. Volgens Delgado (1991) draaien 

beleidsprogramma‟s als „affirmative action‟ helemaal niet om het recht zetten van jarenlange 

systematische uitsluiting. Hij stelt dat de zwarten niet worden aangenomen omwille van hun 

prestaties en kwaliteiten, maar om voorbeelden te creëren waar andere zwarte mensen naar op 

moeten kijken. Delgado stelt dat de meeste mensen echter niet als rolmodel gezien willen 

worden omdat het een grote last met zich meebrengt: “being a „role model‟ requires women 

and minorities to be assimilationist, to suffer burdens not placed on whites and males, and to 

perpetuate a system reinforcing meritocratic myth that if you work hard, you can succeed” 

Delgado (1991: 1227). Omdat mensen deze last helemaal niet willen dragen zullen ze dit 

volgens Delgado (1991) zoveel mogelijk proberen te vermijden. Hierdoor kunnen dit soort 

maatregelen juist tot een tegenovergesteld effect leiden: minderheden die zich onttrekken aan 

de gemeenschap waarvoor ze een „goed voorbeeld‟ dienen te zijn.    

 Ook Franklin Frazier (1957) voorspelde in zijn boek getiteld „The Black Bourgeoisie‟ 

dat door de verbetering van de sociaal-economische positie van een kleine groep Afro- 

Amerikanen, er in Amerika een zwarte middenklasse zou ontstaan die zich distantieert van de 

rest van de zwarte bevolking. De „zwarte bourgeoisie‟ woont in witte gemeenschappen om 

niet langer te worden geassocieerd met de achtergestelde zwarte gemeenschap. Deze mensen 

laten zich niet gebruiken als „rolmodel‟ en pleitbezorger voor Afro- Amerikaanse belangen. 

Deze voorspelling van Frazier blijkt enigszins gerechtigd omdat uit onderzoek is gebleken dat 

onder de Amerikaanse zwarte middenklasse veel meer conservatieve ideeën heersen en dat ze 

minder betrokken zijn bij zwarte burgerrechtenorganisaties (Sampson & Milam, 1975). Het 

zal interessant zijn om aan de hand van deze studie te onderzoeken in hoeverre er binnen de 

Ghanese gemeenschap in Nederland ook sprake is van deze vorm van disassociatie. Dit kan 
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namelijk van invloed zijn op de mate waarin de ambtenaar wil optreden als pleitbezorger voor 

de belangen van de Ghanese gemeenschap. 

 

2.9.  Actieve en passieve representatie: wel of geen bewijs voor een 

verband? 

Zoals eerder is aangeven zijn er onderzoekers die beweren bewijs te hebben gevonden voor 

een verband tussen passieve en actieve representatie. Ondanks de eerder omgeschreven 

mogelijke barrières, zoals ontleed door Thompson (1976), zou volgens deze empirische 

studies passieve representatie er automatisch toe leiden dat de belangen van 

minderheidsgroepen nagejaagd worden door minderheidsambtenaren. Er hebben studies 

plaatsgevonden over het effect van verschillende vormen van diversiteit, waaronder geslacht 

en leeftijd. Voor het onderhavige onderzoek zal echter vooral de aandacht uitgaan naar de 

studies die zijn gedaan naar etnische diversiteit en actieve representatie. Op dit vlak zijn er 

studies te vinden waarvan de resultaten de theorie ondersteunen (o.a. Selden, 1997; Hindera, 

1993a, 1993b; Meier & Stewart, 1992; Meier, Stewart & England, 1989). Zo lieten de 

resultaten van het onderzoek van Meier & Stewart (1992) zien dat er sprake was van actieve 

representatie door zwarte schoolbestuurders en docenten van een school in de Amerikaanse 

staat Florida. Andere studies claimden tevens bewijs te hebben gevonden voor actieve 

representatie door latino schoolbestuurders en leerkrachten (Meier, 1993; Hindera, 1993a; 

1993b). De bevindingen van de studies waren onder andere gebaseerd op het verband tussen 

de aanwezigheid van docenten uit etnische minderheidsgroepen en de prestaties van de 

leerlingen met dezelfde etnische achtergrond.       

 Uit een Amerikaanse studie onder zwarte en blanke agenten in zwarte getto‟s, bleek 

dat zwarte agenten een positievere perceptie hadden van de getto bewoners. Agenten met 

dezelfde etnische achtergrond als de minderheidsgroepen waren, vergeleken met hun blanke 

collega‟s, minder snel geneigd om de getto inwoners te karakteriseren als vijandig, crimineel 

en onwetend (Rossi et al., 1974: 168-169). De rellen die in dat gebied ontstonden werden door 

zwarte officieren toegekend aan externe factoren zoals een slecht en onverschillig openbaar 

bestuur. Blanke politieagenten waren daarentegen eerder geneigd om te geloven dat er veel 

rellen ontstonden in de zwarte getto‟s omdat de zwarte bewoners intrinsiek gewelddadige, 

respectloze en verdorven mensen waren (Rossi et al., 1974:169). Het bleek tevens dat hoe 

meer het gedrag van de bewoners door een agent werd toegekend aan externe factoren, des te 
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minder hardhandig de zwarte bewoners werden aanpakt (Thompson, 1976: 207). Deze studies 

waren grotendeels gebaseerd op kwantitatieve onderzoeksbevindingen. Daarnaast vonden 

deze studies voornamelijk plaats in settings waarvan er werd gedacht dat er de meeste kans 

zou zijn op actieve representatie: bij „street-level‟ ambtenaren die een aanzienlijke mate van 

discretie in de taakuitvoering hadden.        

 Lim (2006) maakte ook een taxatie van de bestaande onderzoeksbevindingen over 

representatieve bureaucratie. Naar aanleiding van deze analyse concludeert Lim dat er, met 

uitzondering van het onderzoek van Selden (1997), in de voorgaande studies een verkeerde 

interpretatie van de onderzoeksresultaten plaatsvindt. Lim (2006: 198) zet kanttekening bij de 

manier waarop de onderzoekers het gevonden verband tussen actieve en passieve 

representatie onderbouwen. “They avoid the problem of specifying a link between 

representation, values and behaviour by looking only at the extent to which representation is 

linked to substantive products (or policies) that reflect the interest of the represented group” 

(Lim, 2006: 198). In de voorgaande studies wordt volgens Lim (2006) dus verzuimd adequaat 

te controleren voor andere factoren die mogelijk een verklaring kunnen zijn voor de 

representatieve effecten. Daarnaast werd in deze studies actieve representatie te beperkt 

geconceptualiseerd door het gelijk te stellen aan partijdigheid van de minderheidsambtenaar 

in het voordeel van de „ingroup‟. Hierdoor is het geleverde bewijs erg zwak te noemen. Lim 

(2006: 198) stelt derhalve dat deze studies nog niet hebben bewezen dat de variaties in de 

representatieve effecten die zijn gevonden het resultaat is van actieve representatie. Lim 

(2006) stelt dat de gevolgtrekkingen die aan de hand van deze studies worden gedaan dan ook 

niet volgt uit het geleverde bewijs: “active representation remains (…) possible, even likely, 

but not necessary” (Lim, 2006: 199).       

 Er zijn bovendien studies waaruit het verband tussen actieve en passieve representatie 

niet kon worden opgemaakt. Zoals een onderzoek naar het zich voordoen van actieve 

representatie door politiemensen, waaruit bleek dat er onder agenten geen sprake was van het 

willen nastreven van de belangen van de achterban (Wilkens en Williams, 2005). Wanneer 

zwarte politieagenten samenwerkten met blanke agenten konden ze zwarte verdachten zelfs 

zien als een schande en ze daarom juist hardhandiger willen aanpakken (Alex, 1969: 154-

156). Het onderzoek van Henderson (1978) over actieve representatie onder“black 

administrators in urban bureaucraties”, biedt voor het huidige onderzoek wellicht meer 

aanknopingspunten. Het doel van deze studie was namelijk niet om enkel te achterhalen of 

zwarte ambtenaren optreden als„advocates‟ van de groepsbelangen, maar ook om uit te 
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zoeken welke strategieën ze daarbij toepassen. De belangrijkste bevinding van deze studie 

was dat de algehele score van „advocacy‟ van de zwarte ambtenaren erg klein was. 

Desondanks bleken zwarte administrators grotere pleitbezorgers te zijn voor de belangen van 

de eigen gemeenschap dan de blanke collega‟s (Henderson, 1978: 76). Zwarte ambtenaren 

bleken tevens meer „advocacy‟ te vertonen wanneer ze werkzaam waren in domeinen waar 

traditioneel meer zwarte mensen werkzaam zijn. Daarnaast waren zwarte ambtenaren 

vergeleken met hun blanke collega‟s eerder geneigd lid te worden van belangengroepen die 

streven naar sociale gelijkheid. Hoewel de ondervraagde ambtenaren extreme methodes als 

stakingen en demonstraties over het algemeen schuwen, bleek uit deze studie dat zwarte 

ambtenaren eerder bereid waren deze methodes toe te passen dan blanke ambtenaren 

(Henderson , 1978).         

 Bovenstaande bevindingen lijken in eerste instantie argumenten te bieden voor de 

veronderstelling dat er een link bestaat tussen actieve en passieve representatie. Ware het niet 

dat de significatie van deze bevindingen sterk werd afgezwakt door de grote groep van zwarte 

ambtenaren die terughoudend of zelfs onwillig stonden tegenover het actief najagen van de 

groepsbelangen. Henderson (1978: 77) concludeerde derhalve dan ook: “Therefore, the 

salient finding is the general weakness of advocacy propensities among most civic or 

community urban administrators”. De vraag blijft dus bestaan in hoeverre er een relatie 

bestaat tussen diversiteit en representatieve effecten. Om deze vraag te beantwoorden, is het 

van belang om eerst te achterhalen welke mechanismen het überhaupt mogelijk maken dat 

diversiteit leidt tot inhoudelijke voordelen voor een etnische minderheidsgroep als geheel. 

 

2.10. Bronnen van representatieve effecten 

Lim stelt dat een van de grootste tekortkoming van voorgaande theoretici is dat ze 

partijdigheid hadden gedefinieerd als de enige manier waarop inhoudelijke voordelen voor de 

„ingroup‟ kan worden behaald. “It is this conceptual foundation that has limited both 

empirical research and normative thinking from the outset” (Lim, 2006:194). Het is dus van 

groot belang om goed te formuleren op welke manier passieve representatie kan leiden tot 

inhoudelijke voordelen. Lim (2006) heeft daarom een aantal mechanismen van elkaar 

onderscheiden, welke kunnen worden onderverdeeld in direct en indirecte bronnen voor het 

genereren van inhoudelijke voordelen door passieve representatie. Indirecte bronnen betreffen 

de factoren die bijdragen aan het behalen van voordelen voor de „ingroup‟, die voortkomen 
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uit de beïnvloeding van het gedrag van andere mensen. Hierbij moet worden gedacht aan 

collega‟s, cliënten en andere burgers. Met de directe bronnen worden de representatieve 

effecten bedoeld die voortkomen uit het gedrag van de ambtenaar zelf.    

 De factoren die onder de directe bronnen van beïnvloeding vallen zijn: partijdigheid, 

empathisch begrip en de gedeelde waarden en overtuigingen. De indirecte bronnen 

zijn:„check‟, „restraint‟, resocialisatie,„demand inducement‟ en coproductie. Deze bronnen 

van representatie effecten worden in het volgende onderdeel nader toegelicht.  

         

2.10.1. Directe bronnen  

Partijdigheid houdt in dat minderheidsambtenaren in hun besluitvorming en handelingen 

bevooroordeeld zijn ten gunste van leden van de „ingroup‟. Deze vooringenomenheid zorgt 

ervoor dat minderheden in een bureaucratie van inhoudelijke voordelen kunnen genieten. 

Zelfs als leden van andere groepen hier feitelijk ook voor in aanmerking zouden moeten 

komen. Dit is in strijd met het fundament waarop bureaucratieën op zijn gebaseerd, welke 

uitgaat van zoveel mogelijk onpartijdigheid en het strikt mogelijk naleven van regels (Lim, 

2006: 195). Partijdigheid moet echter niet worden verward met „advocacy‟, dit is namelijk 

ook  een specifiek vorm van actieve representatie. Als pleitbezorger optreden of „advocacy‟  

heeft als doel om voor elkaar te krijgen dat discriminatie tegen de „ingroup‟ wordt stopgezet, 

dus dat ze onpartijdig en rechtvaardig worden behandeld. Ook Henderson (1978) 

onderscheidde „advocay‟ als een aparte mechanisme voor het genereren van representatieve 

effecten, dit zal derhalve ook in deze studie worden gedaan.    

 Een andere bron voor inhoudelijke voordelen zijn de gedeelde waarden en 

overtuigingen. Doordat minderheden vaak dezelfde waarden en overtuigingen hebben als    

andere mensen van hun etnische groep, weerspiegelen de acties en keuzes die deze 

minderheden maken, bewust of onbewust, eerder de wensen en behoeften van de „ingroup‟ 

(Lim, 2006: 195). Daarnaast is het waarschijnlijk dat minderheidsambtenaren hierdoor meer 

begrip hebben voor het gedrag van mensen die tot dezelfde etnische groep behoren. Dit 

kweekt meer empathisch begrip, wat de derde directe bron is waarmee inhoudelijke voordelen 

voor de „ingroup‟ kunnen worden verkregen. Doordat minderheden meer begrip hebben voor 

de waarden van de „ingroup‟, en deze vaak zelfs delen, houden ze hier rekening mee in hun 

eigen beslissingen en handelingen (Lim, 2006: 196). Soms proberen ambtenaren partijdigheid 

juist uit de weg te gaan. Het kan zijn dat ze geloven dat het verkeerd is om partijdig te zijn in 
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het voordeel van de eigen etnische groep. Ambtenaren die bewust partijdigheid proberen te 

voorkomen kunnen alsnog inhoudelijke representatieve effecten genereren voor de „ingroup‟. 

Dit is een gevolg van andere bronnen van representatie zoals de gedeelde waarden en het 

empathisch begrip (Lim 2006: 195-196).  

2.10.2. Indirecte bronnen 

Ambtenaren die behoren tot de minderheidsgroep kunnen ook indirect inhoudelijke voordelen 

voor de „ingroup‟ verkrijgen door de beïnvloeding van het gedrag van andere ambtenaren en 

cliënten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ambtenaren sterk worden beïnvloed door het 

gedrag van collega‟s (Herbert, 1974b; Meier,1993b; Hindera &Young, 1998). Lim (2006) 

stelt dat er drie bronnen van indirecte beïnvloeding van elkaar kunnen worden onderscheiden. 

Ambtenaren kunnen ten eerste het gedrag van collega‟s beïnvloeden door „check‟. Dit houdt 

in dat collega‟s minder geneigd zullen zijn om negatief gedrag te vertonen aan iemand van de 

„ingroup‟, omdat de collega‟s die tot deze groep behoren hen hierop kunnen aanspreken. 

Hierdoor zullen collega‟s terughoudendheid („restraint‟) betrachten in het handelen naar de 

mogelijke vooroordelen die ze kunnen hebben over de minderheidsgroep (Lim, 2006: 196).

 De derde indirecte bron van inhoudelijke voordelen houdt in dat ambtenaren niet 

langer terughoudendheid hoeven te betrachten in de benadering van minderheden omdat ze 

zijn geresocialiseerd. Resocialisatie kenmerkt een verandering in de waarden en overtuiging 

van ambtenaren doordat ze over een lange periode positieve ervaring hebben gehad met een 

collega die tot een minderheidsgroep behoort. Doordat er minder onwetendheid is bij 

collega‟s over de minderheidsgroep, is er meer begrip voor de behoeftes en gedrag van 

minderheden. Van de indirecte bronnen is resocialisatie de ultieme bron voor het genereren 

van inhoudelijke voordelen, want als collega‟s zijn geresocialiseerd zullen ze uit zichzelf 

leden van de „ingroup‟ op een eerlijke manier behandelen en niet langer vanwege „check‟ en 

„restraint‟ (Lim, 2006: 197).          

 Een andere indirecte wijze voor het verkrijgen van inhoudelijke voordelen voor de 

„ingroup‟, is door de verandering van het gedrag van mensen uit de„ingroup‟. Ten eerste kan 

de aanwezigheid van de minderheidsambtenaar ervoor zorgen dat er meer vraag komt vanuit 

de „ingroup‟. Wanneer mensen zich kunnen identificeren met de aanbieder van diensten 

zullen ze eerder geneigd zijn om er gebruik van te maken, dit wordt ook wel „demand 

inducement‟ genoemd. Ten tweede kan de minderheidsambtenaar met zijn aanwezigheid 

cliënten van de „ingroup‟ stimuleren om gedragsverandering te vertonen die het makkelijker 
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maken om positieve beleidsuitkomsten te behalen. Een voorbeeld hiervan zijn leerlingen die 

beter hun best doen bij docenten met dezelfde etnische achtergrond omdat ze indruk op hen 

willen maken. Dit wordt „coproduction‟ genoemd (Lim 2006: 197).    

 Gebaseerd op het bovenstaande wordt in deze studie verondersteld dat de Ghanese 

ambtenaren beschikken over gedeelde waarden en overtuigingen met Ghanese cliënten. Dit 

zou dan weer voor meer begrip moeten zorgen voor de wensen en behoeften van Ghanese 

cliënten. De aanwezigheid van de Ghanese ambtenaren zou er tevens aan moeten bijdragen 

dat Ghanese cliënten meer gebruik maken van de diensten en zich beter zullen inzetten om de 

beleidsdoelen te bereiken. Het is echter de vraag hoe actieve representatie zich manifesteert 

onder de Ghanese ambtenaren. Zullen ze de wensen en belangen van de achterban actief 

najagen of eerder terughoudendheid hierin betrachten? Uit voorgaande studies is in ieder 

geval gebleken dat er een aantal condities zijn die bijdragen aan de waarschijnlijkheid dat 

actieve representatie zal plaatsvinden waar rekening mee gehouden moet worden. Deze 

randvoorwaarden zullen hieronder nader worden toegelicht. 

 

2.11. Condities voor representatieve effecten 

In de wetenschappelijke literatuur wordt een aantal condities van elkaar onderscheiden die het 

waarschijnlijker maken dat passieve representatie leidt tot actieve representatie. Dit zijn dus 

vier condities die actieve representatie zouden faciliteren. Ten eerst wordt actieve 

representatie waarschijnlijker als de organisatie waar de ambtenaar voor werkt 

een„sympathetic mission‟ heeft tegenover de minderheidsgroep. Dit houdt in dat wanneer de 

ambtenaar werkt voor een organisatie waar diversiteit belangrijk wordt gevonden en waar 

men open staat voor initiatieven om de doelgroep te helpen er eerder actieve representatie zal 

plaatsvinden (Van Gool 2008: 104).         

 Ten tweede moet er sprake zijn van een redelijke mate van discretionaire ruimte. Dit is 

vooral van belang voor ambtenaren met een uitvoerende taak. Er wordt namelijk, zoals eerder 

uitvoerig is besproken, aangenomen dat ambtenaren die op„street-level‟ niveau werken 

makkelijker de discretionaire ruimte kunnen gebruiken in het voordeel van de „ingroup‟ 

(Thompson, 1976: 216). De derde conditie die actieve representatie waarschijnlijker maakt is 

de mogelijkheid die ambtenaren hebben om te beslissen over issues die gevolgen hebben voor 

de „ingroup‟. De discretionaire ruimte moet namelijk wel betrekking hebben op issues die de 

„ingroup‟ raakt (Meier et al., 1999 in: Thompson, 1976: 215). Ten vierde zal de link tussen 
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passieve en actieve representatie waarschijnlijker zijn naar gelang er binnen de organisatie 

andere „ingroup‟ leden werkzaam zijn. Ambtenaren zouden zich minder geremd voelen om op 

te komen voor de belangen van de „ingroup‟ als er binnen de organisatie een „crictical mass‟ 

is van andere ingroup leden, die eventueel hulp en bescherming kunnen bieden (Van Gool 

2008: 122).            

 De bovengenoemde condities geven weer welke factoren bijdragen aan de 

waarschijnlijkheid dat er sprake zal zijn van actieve representatie. Deze condities spelen 

echter enkel een rol als de ambtenaar zich daadwerkelijk opstelt als onderdeel van de eigen 

etnische groep. Het feit dat iemand tot een bepaalde etnische groep behoort betekent namelijk 

niet automatisch dat hij zich ook met de groep identificeert (Van Gool, 2008: 60). 

2.11.1.  Noodzakelijkheid van ‘Groupness’ 

In de literatuur over representatieve bureaucratie wordt veel gesproken over het belang van de 

sociale identiteit van de ambtenaar. Dit zou namelijk invloed hebben op de belangen waar de 

minderheidsambtenaar zich voor wil inzetten. Mensen worden aan een bepaalde „ingroup‟  

toegekend door middel van een categorisatie op basis van gelijke kenmerken (Luijters 

2008:12). Een individu kan hierdoor gelijktijdig behoren tot meerdere groepen en categorieën. 

Dit zijn groepen waar mensen hun sociale identiteit aan ontleden. Dit kunnen vrienden, 

familie en collega‟s zijn, maar ook groepen die zijn gecategoriseerd op basis van nationaliteit, 

ras of culture achtergrond. Al deze groepen kunnen claims doen op individuele ambtenaren 

voor aandacht, sympathie en consideratie met het uiteindelijke doel om beleidsvoordeel te 

verkrijgen.           

 Wanneer een ambtenaar een keuze moet maken waar sprake is van discretionaire 

ruimte zou dat betekenen hij druk voelt om te conformeren aan de wensen en behoeften van 

de groepen waartoe hij behoort. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn omdat sociale 

identiteit geen garantie is voor actieve representatie (Van Gool, 2008: 67). Voordat een  

minderheidsambtenaar overgaat tot actieve representatie is het een vereiste dat een 

minderheidsgroep een hoge mate van „groupness‟ heeft: “that is a high capability of 

commanding the loyalties of their individual member to promote and act in the groups 

interest” (Hechter 198; Hogg 1992 in: Van Gool, 2008: 60). Met andere woorden; om de 

belangen van een groep te willen behartigen is het van belang dat de ambtenaar een sterke 

band heeft met de groep. Een band die zo sterk is dat het boven de belangen komt van de 

andere groepen waar de ambtenaar deel van uitmaakt. 
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2.11.2. Zichtbaarheid 

De mate waarin een persoon zich met een groep identificeert hangt af van factoren als 

nationaliteit, culturele praktijken, geloof en taal. Maar ook fysieke kenmerken als het ras en 

de huidskleur spelen een rol. Er hebben studies plaatsgevonden over de invloed van diversiteit 

onder minderheden met verschillende etnische kenmerken. Bijvoorbeeld de studies over 

actieve representatie onder zwarte Amerikanen en Latino‟s. De resultaten van deze studies 

werden allemaal op dezelfde wijze geïnterpreteerd door de onderzoekers, terwijl het 

aannemelijk is dat mensen die makkelijker herkenbaar zijn als lid van een minderheidsgroep, 

in de praktijk niet dezelfde ervaringen hebben als minderheden waarvan de etnische 

achtergrond niet of nauwelijks zichtbaar is. Het is derhalve zeer opmerkelijk dat het belang 

van zichtbaarheid in de literatuur, behalve in het onderzoek van Van Gool (2008), niet eerder 

is opgemerkt.            

 Het is volgens Chandra (2006) van belang dat er bij de constructie van de etnische 

identiteit waartoe iemand behoort rekening wordt gehouden met de mate van de „stickiness‟ 

en „visibility‟ van de op afkomst gebaseerde eigenschappen. „Stickiness‟ heeft betrekking op 

de mate waarin een individu de attributen die hem toebedelen tot een bepaalde groep kan 

wijzigen of verbergen. Attributen als huidskleur en geboorteplaats zijn voorbeelden van 

groepsattributen die hoog scoren op de schaal van „stickiness‟. Deze attributen van 

groepslidmaatschap kunnen niet op korte termijn worden veranderd maar een individu kan, 

door het selecteren van verschillende attributen, de groepen selecteren waarin hij zijn 

groepslidmaatschap „activeert‟ (Chandra, 2006: 16-17).       

 De mate waarin een individu kan besluiten om lidmaatschap van een groep niet te 

„actieveren‟ hangt voor een groot deel ook af van de zichtbaarheid van de groepsattributen. 

Zichtbare attributen zijn etnische kenmerken die kunnen worden vastgesteld met 

oppervlakkige waarnemingen. Minderheden met zichtbare kenmerken worden „visible 

minorities‟ genoemd. Daarentegen hebben „invisible minorities‟ eigenschappen die gelijk zijn 

met die van de autochtone bevolking. Hoe meer de eigenschappen van een individu 

informatie verschaft over de etnische achtergrond, des te meer zichtbaar ze zijn (Chandra, 

2006: 19). In het geval van Ghanese ambtenaren zou men kunnen denken aan kenmerken als 

de huidskleur en het accent. Uit onderzoek is gebleken dat mensen makkelijker etnische 

kenmerken kunnen identificeren als ze zelf ook tot dezelfde groep behoren (Habyarimana et 

al. 2007). Dit zou voor ambtenaren die behoren tot een zichtbare minderheidsgroep kunnen 

betekenen dat ze meer claims krijgen van „ingroup‟ cliënten. Dit wordt ook wel „claim 
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inducement‟ genoemd. Het is daarom aannemelijker dat de druk voor actieve representatie die 

zichtbare en onzichtbare minderheidsambtenaren ervaren vanuit de „ingroup‟  niet gelijk is. 

 De „blocked mobility‟ theorie laat ook zien dat de ervaring van minderheden met een 

hoge mate van zichtbaarheid en minder zichtbare minderheden in de praktijk wel degelijk van 

elkaar kunnen verschillen. „Blocked mobility‟ houdt de beperkte mogelijkheden voor promotie 

in die niet afhankelijk is van de educatieve achtergrond of prestatie van de werknemer. Uit 

onderzoek blijkt dat zichtbare minderheden in Canada eerder zelfstandige ondernemers 

worden omdat ze in loondienst een blokkade ondervinden van hun promotie kansen. 

Onzichtbare minderheden, dus minderheden met dezelfde uiterlijk kenmerken als autochtone 

Canadezen, ondervinden nauwelijks dit soort blokkades (Li, 1997: 15-16). Onzichtbare 

minderheden hebben veel meer mogelijkheden om attributen die hen doen behoren tot een 

achtergestelde groep te verbergen. Zij zouden zich dan ook makkelijker kunnen 

disidentificeren van de achterban. Hierdoor is het waarschijnlijk dat er ook minder sprake zal 

zijn van „claim inducement‟. Het is plausibel dat het bij minderheidsambtenaren die geen druk 

voelen van claims minder waarschijnlijk is dat er sprake zal zijn van actieve representatie.

 Een belangrijke oorzaak van het verlangen om zich te disidentificeren van de eigen 

etnische groep is het sociale stigma dat kan kleven aan lidmaatschap van een bepaalde groep. 

Sociale stigma is een ernstige maatschappelijke afkeuring van persoonlijke kenmerken of 

overtuigingen, die worden waargenomen als tegen de culturele normen. Erving Goffman 

definieerde stigma als: ''the process by which the reaction of others spoils normal identity'' 

(Goffman, 1963:19). „Tribal stigma‟ is en specifieke vorm van stigma welke verbonden kan 

zijn aan een bepaalde nationaliteit, religie of ras (Campbell & Deacon, 2006). Stigmatisering 

kan een aantal negatieve consequenties hebben, waaronder verlies van status en discriminatie 

(Link & Phelan, 2001:11). Vooral het onderzoek van Van Gool (2008) over de ambtenaren 

die behoorden tot de laagste kaste van de Indiase samenleving illustreerde duidelijk dat er 

hierdoor sprake kan zijn van disidentificatie. Disidentificatie werd in dit geval 

vergemakkelijkt doordat mensen uit de lage kaste de onwenselijke kenmerken „onzichtbaar‟ 

konden maken. Mogelijk is dit een van de redenen waarom in deze studie dan ook geen 

bewijs werd gevonden voor een verband tussen passieve en actieve representatie. Dit is niet 

het geval bij de Ghanese ambtenaren die werkzaam zijn in Nederland. Deze ambtenaren 

bezitten attributen die niet te verhullen zijn voor cliënten en collega‟s. Er wordt daarom in 

deze studie verondersteld dat de zichtbaarheid van de Ghanese ambtenaren een belangrijk 

factor is in de waarschijnlijkheid dat er onder hen actieve representatie zal plaatsvinden.   
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2.12.  Conceptueel model 

In het theoretisch kader zijn veel factoren besproken die worden verondersteld een rol te 

spelen in het mogelijke verband tussen actieve en passieve representatie. Het is daarom 

verstandig om aan de hand van een conceptueel model een schematische overzicht te maken 

van de veronderstelde verbanden.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 1. Representatieve mechanismen van actieve representatie 

In dit model is te zien dat er in deze studie zal worden onderzocht of passieve representatie, in 
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 Tevens wordt in deze studie verondersteld dat de zichtbaarheid als etnische 

minderheid van invloed is op de mate waarin er sprake zal zijn van actieve representatie en de 

beïnvloeding van het gedrag van collega‟s en cliënten. De aanname is dat hoe zichtbaarder de 

etnische kenmerken, hoe groter de kans dat het eigen gedrag wordt beïnvloed, en des te meer 

claims een minderheidsambtenaar kan verwachten vanuit de achterban.   
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3. Van theorie naar onderzoek  

Dit derde hoofdstuk zal de schakel vormen tussen de eerder omschreven theorie en de 

bevindingen van het empirisch onderzoek. Allereerst volgt een profielschets van Ghanezen in 

Nederland. Daarna volgt een verantwoording van de gehanteerde onderzoeksmethode. 

3. 1. De Ghanese bevolking in Nederland  

De respondenten uit deze studie werden exclusief geworven uit de Ghanese migranten 

gemeenschap in Nederland. In het volgende onderdeel wordt een duidelijk profiel geschetst 

van deze etnische groep. Er wordt weergegeven wat de achtergrond is van de Ghanese 

migratie naar Nederland. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de sociale structuren, 

de specifieke problemen en het imago van Ghanezen in Nederland. Het doel hiervan is om 

een helder beeld te scheppen van de sociaal-maatschappelijke context waar de Ghanese 

ambtenaren in verkeren.   

3.2. Migratie van Ghanezen naar Nederland  

Ghana is van oudsher een van de meest vreedzame en stabiele Afrikaanse landen. Er wonen 

verschillende etnische bevolkingsgroepen, ofwel stammen, met allemaal een eigen taal, 

dialect, culturele rituelen en religies. Het islamitische geloof is erg dominant in het noorden, 

terwijl het christendom in het zuiden de belangrijkste religie is. Desondanks leven, in 

tegenstelling tot in vele andere Afrikaanse landen, al deze groepen in vrede met elkaar. Het 

grootste deel van de bevolking leeft echter onder de armoedegrens. Dit maakt dat de  

migratiemotieven van Ghanezen bijna altijd van economische aard zijn (Nimako, 2000). 

 De eerste fase van grootschalige emigratie van Ghanezen vond plaatst tussen 1974 en 

1983. De grootste aanleiding hiervan was de oliecrisis die toentertijd plaatsvond. Door de taal 

en het koloniale verleden genoten landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië 

aanvankelijk de voorkeur van Ghanese immigranten. Veel Ghanezen weken echter uit naar 

Nederland toen de immigratiewetten van deze landen strenger werden. De tweede golf van 

Ghanese immigranten kwam tussen het einde van de jaren tachtig en het begin van de jaren 

negentig naar Nederland. Dit was het gevolg van economische stagnatie door grote droogte en 

de deportatie van meer dan 1 miljoen Ghanezen uit Nigeria vanwege politieke conflicten met 

dat land (Nimako, 2000: 119-120).         

 Volgens cijfers van het CBS waren er in het jaar 2000 in totaal 15610 Ghanezen in 
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Nederland. In tabel 1 is te zien dat het aantal Ghanezen de afgelopen tien jaar gestaag is 

gegroeid. Anno 2011 zijn er volgens de officiële CBS cijfers in totaal 21376 Ghanezen in 

Nederland. Een groot deel van hen heeft zich tevens geneutraliseerd tot Nederlands 

staatsburger (Nimako 2000: 121). Deze cijfers zijn echter niet geheel betrouwbaar omdat er 

nog een grote groep illegale Ghanezen is waarvan de officiële cijfers ontbreken. Qua 

spreiding zijn de Ghanezen sterk geconcentreerd in de steden Amsterdam en Den haag. 

Sterker nog, ruim een derde van de totale Ghanese bevolking in Nederland woont in 

Amsterdam Zuidoost (ministerie van BZK, 2001: 15). Het is dan ook niet opmerkelijk dat 

bijna alle Ghanese ambtenaren die hebben meegedaan aan deze studie uit dit stadsdeel 

afkomstig waren. 

 

 
Tabel 1: Ghanezen in Nederland per 1 januari 2011 naar leeftijdsklasse 
en geslacht 

 
 

Leeftijd Mannen  Vrouwen Totaal  

 

0 tot 20 jaar 4 041 3 975 8 016 

 

20 tot 65 jaar 6 514 6 762 13 276 

 

65 jaar of ouder 65 19 84 

 

Totaal alle 

leeftijden 

10 620 10 756 21 376 

 

 

Nederland telt in totaal 16.669.112 inwoners (CBS, Statline Maandstatistiek, juli 2011) 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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3.2.1.  Specifieke problemen 

Er wordt aan de hand van deze studie onderzocht in hoeverre Ghanese ambtenaren bereid zijn 

op te optreden als pleitbezorger voor de belangen van de eigen etnische groep. Maar wat zijn 

precies de problemen waar de Ghanese migranten mee te kampen hebben? Deze problemen 

zouden namelijk aan de basis kunnen liggen van de claims waar Ghanese ambtenaren mee te 

maken krijgen. Het blijkt dat de meeste Ghanese migranten vooral de verificatie en legalisatie 

van documenten als groot probleem ervaren (ministerie van BZK, 2001: 25). Doordat 

Ghanezen in Nederland worden gekenmerkt als economische immigranten kost het hen veel 

moeite om legaal naar Nederland te komen en om familieleden op te halen. Dit heeft ertoe 

geleid dat veel Ghanezen illegaal naar Nederland zijn gekomen. Deze mensen hebben zich 

vervolgens jarenlang hoofdzakelijk beziggehouden met verblijfsrechtelijke kwesties. Het 

gevolg hiervan is dat men zich in mindere mate heeft kunnen concentreren op integratie in de 

Nederlandse samenleving.          

 De tweede belemmerende factor die veel Ghanese migranten ervaren is de gebrekkige 

kennis van de Nederlandse taal. De meeste Ghanezen kwamen primair naar Nederland met 

het idee om hard te werken en veel geld te verdienen zodat ze konden terugkeren naar Ghana 

om daar een bedrijfje voor zichzelf te beginnen. Een Ghanees met twee banen was daarom 

lange tijd meer regel dan uitzondering (De Thouars, 1999). Hierdoor hebben de meeste 

Ghanezen zich niet gericht op het verbeteren van hun sociaal-economische positie in 

Nederland. Een belangrijk onderdeel hiervan is het leren van de Nederlandse taal. Het idee 

van remigratie leeft nog steeds heel sterk bij de Ghanese immigranten van de eerst generatie. 

Het is echter de vraag in hoeverre dit nog realistisch is. In een onderzoek van de ministerie 

van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2001) gaven Ghanezen ook aan dat ze niet 

naar taalcursussen konden omdat de tijdstippen waarop deze cursussen werden gegeven vaak 

binnen hun werktijden vielen. Bovendien kunnen Ghanezen zich in Nederland aardig redden 

door Engels te spreken, hierdoor is de noodzaak voor het leren van de Nederlandse taal niet 

altijd evident geweest.          

 Een ander veel gehoord probleem is de maatschappelijke druk die Ghanezen ervaren. 

Ze geven aan dat ze last hebben van overbelasting door zware arbeidsomstandigheden, de 

verplichtingen tegenover familieleden in Ghana en het vinden van de weg in de Nederlandse 

samenlevingen. Wegens de achterstand op het gebied van taal en het niet erkennen van de in 

Ghana behaalde diploma‟s, verrichten veel Ghanese immigranten laaggeschoold en fysiek 

zwaar werk om te kunnen voorzien in de levensbehoeften in Nederland. Maar er wordt ook 
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van ze verwacht dat ze familieleden en kennissen in Ghana voorzien van structurele financiële 

ondersteuning (Arhinful, 1999). Ghanese immigranten blijken zelfs een derde van de 

begroting van Ghana te financieren (Van Dalen, 2000: 36). Al deze sociale verplichtingen 

hebben het moeilijk gemaakt voor Ghanezen om hun weg te vinden in de Nederlandse 

samenleving. 

3.2.3.  Aandacht voor de problematiek van Ghanezen  

Na Marokkanen en Somaliërs zijn Ghanezen de grootste groep Afrikanen in Nederland 

(Ministerie van BZK, 2001: 27). Er is echter op wetenschappelijk- en beleidsniveau 

nauwelijks onderzoek gedaan naar het functioneren van Ghanezen in de samenleving. De 

wetenschappelijke studies die tot nu toe zijn uitgevoerd over Ghanese migranten hebben zich 

vooral geconcentreerd rondom gezondheidsissues (Knipscheer & Klebe, 2000; Knipscheer & 

Kleber, 2007; Schutter, 2008; Yebei, 1999). Er zijn nauwelijks studies gedaan die zich richten 

op het functioneren van Ghanezen op sociaal-maatschappelijk niveau. In 2001 heeft het 

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een eerste profielschets gemaakt 

van Ghanezen in Nederland. Dit onderzoek ging over onderwerpen als migratiegeschiedenis, 

demografische gegevens en de gezondheidskwesties. Hieruit bleek dat op het gebied van de 

beleidsontwikkeling rondom Ghanezen er nog op veel punten verbetering mogelijk is.  

 Een goed voorbeeld hiervan is het integratiebeleid dat te sterk gericht was op de ex-

gastarbeiders en mensen die naar Nederland zijn gekomen als asielzoeker. De Ghanezen 

werden bij de implementatie van het integratiebeleid niet expliciet erkend als 

minderheidsgroep. Hierdoor vielen ze vaak tussen wal en schip. Dit ervoeren Ghanezen als 

een structurele vorm van uitsluiting (ministerie van BZK, 2001: 27). De focus op Ghanese 

migranten in deze studie vult daarnaast gedeeltelijk een lacune in studies over migranten in 

Nederland, omdat deze studies zich bijna uitsluitend hebben gericht op de ex-gastarbeiders en 

mensen uit de voormalige Nederlandse koloniën. Deze groepen hebben een veel langere 

geschiedenis van migratie naar Nederland. Een ander belangrijk verschil tussen de 

gastarbeiders en Ghanese migranten, wat overigens ook geldt voor andere migrantengroepen 

die vanaf de jaren „80 vrijwillig naar Nederland kwamen, is dat ze te kampen hadden met een 

overheid die hen vanaf het begin heeft geprobeerd te weren met een steeds strenger wordend 

migrantenbeleid (Mazzucato, 2008:4). Hieruit blijkt dat de Ghanese gemeenschap te kampen 

heeft met andere sociale problemen dan de eerder genoemde migrantengroepen, daarom is het 

van belang dat ze bijzondere aandacht krijgen van overheden (ministerie van BZK, 2001: 28).  
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3.2.4. Sociale banden en identiteitsvorming 

Het is essentieel om stil te staan bij de mate waarin de Ghanese identiteit een rol speelt in het 

leven van Ghanese immigranten. Dit zou inzicht kunnen geven in de mate waarin een 

Ghanese ambtenaar zich met deze etnische groep identificeert. Als blijkt dat de Ghanese 

ambtenaren de Ghanese bevolking in Nederland niet erkennen als de „ingroup‟, zal het 

onwaarschijnlijk zijn dat er actieve representatie plaatsvindt.    

 Ghanese migranten krijgen, zoals eerder is vermeld, weinig steun van de Nederlandse 

overheid omdat ze worden gezien als economische migranten. Daarnaast kunnen velen 

vanwege hun illegale status geen claims doen op de meeste sociale voorzieningen. Hierdoor 

zijn veel Ghanese migranten sterk op de eigen gemeenschap aangewezen voor zaken als het 

vinden van een woon en/of werkplek en financiële ondersteuning. Hierdoor is er veel 

solidariteit binnen de Ghanese gemeenschap in Nederland. De Ghanese migranten hebben 

verschillende netwerken opgericht waarmee ze elkaar helpen. De meerderheid van de 

Ghanese migranten in Nederland is christelijk. Er zijn daarom veel Ghanese kerken die 

grotendeels ook een sociaal maatschappelijke rol vervullen. Deze kerken bieden bijvoorbeeld 

taallessen en helpen met het vinden van huisvesting (Kraan, 2001:8). Er zijn ook officiële 

stichtingen voor Ghanese migranten opgericht genaamd „Sikaman‟ en „Sankofa‟. Deze 

stichtingen zijn opgericht om de positie van Ghanezen te verbeteren en om te dienen als 

spreekbuis bij officiële aangelegenheden. Daarbij hebben Ghanezen, vooral in Amsterdam 

Zuidoost, hun eigen voorzieningen gecreëerd zoals winkels, kapperszaken en naaiateliers. 

Deze voorzieningen hebben soms een illegaal karakter omdat ze vanuit huiskamers worden 

geëxploiteerd en niet officieel geregistreerd zijn als onderneming (Engbersen, 1999: 79).

 Ghanezen hechten traditioneel gezien grote waarde aan familiebanden en de 

kerkgemeenschap waar ze toe behoren. Hier ontleden ze ook een groot deel van hun identiteit 

aan. Er is ook een groep jonge Ghanezen die in Nederlands is geboren, of op zeer jonge 

leeftijd naar Nederland is gekomen. Deze groep is in tegenstelling tot de mensen van de eerste 

generatie opgegroeid in de Nederlandse samenleving, terwijl ze zich tegelijkertijd ook midden 

in de Ghanese gemeenschap begeven. Door migratie kunnen de gevoelens van het behoren tot 

één gemeenschap of cultuur veranderen. Ghanese jongeren geven aan zich met beide culturen 

te identificeren (Boer, 2006). Het proces van identificatie kan voor Ghanese jongeren soms 

lastig zijn omdat de beide culturen op sommige vlakken tegenstrijdig zijn met elkaar. De 

jongeren krijgen thuis een strenge opvoeding, met veel sociale controle, waarbij het geloof 

een grote rol speelt. Daartegenover staat de Nederlandse samenleving die juist erg vrij en 
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individualistisch is. Het opgroeien in beide culturen wordt door Ghanese jongeren echter als 

voordeel ervaren. Ze proberen namelijk hun eigen identiteit te vormen door de positieve 

aspecten van beide culturen te combineren (Boer, 2006).     

 Uit het onderzoek van Boer (2006) over de identiteitsvorming van Ghanese jongeren 

in Nederland, bleek tevens dat er een paradox bestaat in de positie die sommige Ghanese 

jongeren nemen binnen hun eigen etnische groep. Enerzijds hechten ze waarde aan het 

bestaan van een hechte gemeenschap, anderzijds hebben ze geen behoefte om zich met elkaar 

te verenigen en proberen ze door middel van de Nederlandse taal en opleidingen afstand te 

nemen van de Ghanese gemeenschap. Dit doen ze door te verhuizen uit wijken waar veel 

Ghanezen wonen en zich te vestigen in stadswijken met een hoger aanzien (Ministerie van 

BZK, 2001: 21). Aan de hand van het empirisch onderzoek zal worden onderzocht of deze 

manieren van disidentificatie met de gemeenschap ook bij de Ghanese ambtenaren een rol 

speelt bij de bereidwilligheid om over te gaan tot actieve representatie. 

3.2.5. Het imago van Ghanezen 

Uit voorgaande literatuurbespreking bleek dat er ook indirecte mechanismen zijn die kunnen 

leiden tot actieve representatie. Een van deze indirecte bronnen is het beïnvloeden van het 

gedrag van collega‟s. Het is derhalve van belang om vast te stellen welke vooroordelen 

collega ambtenaren kunnen hebben over Ghanezen. Dit geeft namelijk weer in hoeverre het 

nodig is dat de Ghanese ambtenaren de attitudes van collega‟s bijstellen om te voorkomen dat 

ze handelen ten nadele van de „ingroup‟.         

 Uit het profiel van Ghanese immigranten dat door het ministerie van BZK werd 

opgesteld bleek dat Ghanezen in Nederland een redelijk positief imago hebben: “vooral bij 

degenen die direct contact hebben met hen” (ministerie van BZK, 2001: 19). Ze worden 

gezien als ingetogen en hardwerkende mensen die weinig problemen veroorzaken. Het 

grootste deel van de volwassenen heeft betaald werk. Werkloosheid blijkt dan ook geen groot 

probleem te zijn onder de Ghanezen. Wat wel als probleem wordt ervaren is de slechte 

beheersing van de Nederlandse taal. De (illegale) Ghanese gemeenschap kwam in 1992 in 

opspraak omdat er sprake zou zijn van veel criminele praktijken. Achteraf bleek dit echter 

sterk overtrokken te zijn (Ministerie BZK, 2001:19). Ghanezen staan in Nederland ook erg 

bekend om de sterke rol van religiositeit en hun levendige kerken. Er zijn bovendien zo goed 

als nooit spanningen of conflicten tussen Ghanezen en Nederlanders. Dit toont aan dat er aan 

de Ghanese identiteit niet zo‟n negatief stigma kleeft als bij sommige andere etnische groepen 
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in Nederland. Dit zou wellicht kunnen betekenen dat er uit het empirisch onderzoek vooral 

directe bronnen van representatie effecten ontleden kunnen worden.   

 

3.3. Onderzoeksmethodologie 

In de volgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven van de onderzoeksmethode. Er is 

in deze studie niet gewerkt met vooraf opgestelde hypotheses omdat er in de 

wetenschappelijke literatuur nog veel uiteenlopende ideeën heersen over het verband tussen 

diversiteit en inhoudelijke voordelen voor etnische minderheidsgroepen. In de voorgaande 

hoofdstukken is aan de hand van de bestaande literatuur onderzocht welke variabelen worden 

verondersteld een rol te spelen in het verband tussen actieve en passieve representatie. De 

bevindingen uit de literatuur worden aan de hand van het empirisch onderzoek nader getoetst. 

Deze studie heeft daarom een verklarend karakter. In de allereerste paragraaf wordt het 

kwalitatieve onderzoek door middel van casestudies nader toegelicht. Vervolgens zal in 

paragraaf 3.4 de focus komen te liggen bij de gehanteerde interviewmethode: de semi-

gestructureerde interview. In deze paragraaf wordt ook beschreven wie de respondenten zijn 

en hoe ze zijn geselecteerd. Afsluitend wordt de validiteit en betrouwbaarheid van de 

gehanteerde onderzoeksmethode beschreven. 

3.3.1 Casestudie 

Deze studie zal bestaan uit casestudies van Ghanese ambtenaren die werkzaam zijn in 

Nederlandse publieke instellingen. Een casestudie is een veel gebruikte methode van 

onderzoek in de sociale wetenschap. Het is gebaseerd op een diepgaand onderzoek van 

individuen, groepen of gebeurtenissen en kan betrekking hebben op een enkele of meerdere 

cases (Eisenhardt & Kathleen, 1989: 534). Casestudies kunnen zowel beschrijvend als 

verklarend zijn. Een verklarende casestudie wordt gebruikt om causale verbanden te 

achterhalen. Een casestudie kan ook worden gedefinieerd als een empirische 

onderzoeksstrategie dat een fenomeen onderzoekt binnen haar eigen context (Yin, 2009). 

Casestudies lenen zich voor zowel het genereren, als het testen van hypotheses (Babbie, 2001: 

285).             

 Een ander kenmerk van casestudieonderzoek is dat er meestal sprake is van intensief 

onderzoek. In tegenstelling tot extensieve onderzoeksmethoden, waarbij gebruik wordt 
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gemaakt van rigide protocollen, gaat de casestudie juist gepaard gaan met een diepgaand, 

soms longitudinaal, onderzoek van een case. Deze intensieve benadering zal ook worden 

toegepast in het onderliggende onderzoek. Dit houdt in dat er diepte interviews worden 

gehouden om achter de beweegredenen van de informanten te komen. Met deze benadering 

kan worden uitgezocht waarom de Ghanese ambtenaren tot de keuze komen om wel of niet te 

handelen in het voordeel van de „ingroup‟. Wellicht kunnen er bepaalde redenen en factoren 

naar voren komen die in de voorafgaande theorie nog niet waren vastgesteld. De ambtenaren 

werden niet over een langere periode gevolgd. Wel werd hen gevraagd om te reflecteren op 

acties in het verleden en hiervoor zo goed mogelijk de beweegreden te geven.  

 De casestudies van dit onderzoek zullen in grote lijn het stramien hanteren dat 

Henderson (1979) volgde in zijn onderzoek naar actieve representatie door zwarte ambtenaren 

in de VS. Henderson (1979) onderzocht het verbanden tussen actieve en passieve 

representatie door een portret te schetsen van zes zwarte Amerikanen in hun rol als stedelijk 

ambtenaar. Deze aanpak zal ook in deze studie worden gehanteerd omdat het de mogelijkheid 

biedt om door middel van concrete ervaringen en waarnemingen te bepalen welke 

determinanten daadwerkelijk een rol spelen bij vertaling van passieve representatie naar 

actieve representatie.  

 

3.4. Methode van dataverzameling  

Zoals eerder al is aangekaart waren de voorgaande studies over het verband tussen passieve 

en actieve representatie overwegend kwantitatief van aard. Volgens Lim (2006) zullen 

kwalitatieve vervolgstudies, die ook de directe en indirecte bronnen van representatie 

onderzoeken, beter weergeven of passieve representatie in de praktijk omslaat naar actieve 

representatie. In deze studie is derhalve gebruik gemaakt van kwalitatieve data die werd 

verkregen door middel van semi-gestructureerde interviews. Ook is in dit onderzoek gekozen 

voor een kwalitatieve dataverzamelingsmethode omdat kwalitatieve studies de mogelijkheden 

bieden om een diepgaand begrip te krijgen van menselijk gedrag en de beweegredenen 

hierachter (Weiss, 1994: 207).  
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3.4.1. Semi-gestructureerde interviews 

De data voor deze studie is gegenereerd door middel van semi- gestructureerde interviews met 

Ghanese ambtenaren. In tegenstelling tot een formeel gestructureerd interview gaat een semi-

gestructureerde interview niet uit van een formele set van vragen die in dezelfde volgorde aan 

alle respondenten worden gesteld. Een semi-gestructureerd interview is juist flexibel en maakt 

gebruik van open vragen. Hierdoor is het mogelijk is dat er tijdens het interview nieuwe 

vragen ontstaan naar aanleiding van wat de respondent zegt. Een semi-gestructureerd 

interview verloopt echter wel binnen een bepaalde kader van thema‟s die behandeld dienen te 

worden. Het is daarom mogelijk om een interviewgids te hanteren maar het staat de 

interviewer vrij om hier van af te wijken als daar aanleiding toe is (Lindlof & Taylor, 2002: 

195).           

 Wanneer de respondenten uit zichzelf veel vertelden werden ze niet gestopt tenzij ze 

teveel van het onderwerp afdreven. Hier zit juist de waarde van deze studie: er kunnen op 

deze manier ook andere elementen naar voren komen die niet van te voren waren opgesteld. 

Er werd aan de hand van een ontspannen gesprek gepoogd diepgaande en relevante informatie 

over het onderwerp te achterhalen. Dit maakt het mogelijk om complexe issues te 

onderzoeken. De antwoorden van de respondenten werden met deze methode zo min mogelijk 

door de interviewer in een bepaalde richting geduwd. De beïnvloeding van 

onderzoeksresultaten door de interviewer wordt ook wel„experimenter effects‟ genoemd. Dit 

houdt in dat de interviewer onbewust signalen geeft waardoor de respondenten geneigd zijn 

de antwoorden te geven die de interviewer verwacht (Weiss, 1994: 211).   

  

3.4.2. Selectie van respondenten 

Er zijn in Nederland nog niet veel Ghanezen met een hoge sociaal-economische status. 

Ghanese ambtenaren zijn daarom nog uitermate schaars. De respondenten lagen derhalve niet 

voor het oprapen. Daarom is er gebruik gemaakt van de „purposive sampling‟ methode. 

Hierbij kiest de onderzoeker de steekproef op basis van wie passend wordt geacht voor de 

studie. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer er sprake is van een beperkt 

aantal mensen die expertise hebben in het gebied dat wordt onderzocht (Babbie, 2001: 179). 

In tegenstelling tot de random sampling methode is de selectie van respondenten voor de 

casestudies niet gebaseerd op de representativiteit, in plaats daarvan is gekozen voor 

„information-oriented sampling‟. Dit biedt de mogelijkheid om maximaal gebruikt te maken 
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van informatie van kleine samples en cases (Flyvbjerg, 2006: 230).   

 Aanvankelijk is voor de selectie van respondenten gebruik gemaakt van het sociale 

netwerk van de onderzoeker, bijvoorbeeld de studentenvereniging voor Ghanese hbo en WO 

studenten. De respondenten zijn benaderd met een email bericht, waarin ze vriendelijk werden 

verzocht om deel te nemen aan een onderzoek over diversiteit en Ghanese ambtenaren. Er is 

ook gewerkt met de „snowball sampling‟ principe, waarbij een respondent refereert naar 

andere kennissen of collega‟s die ook geschikt zijn voor de studie. Bijna alle Ghanese 

ambtenaren die zijn benaderd bleken bereid mee te doen aan het onderzoek. Wellicht had deze 

hoge mate van bereidwilligheid te maken met het feit dat de onderzoeker ook van Ghanese 

afkomst is. Dit is feitelijk ook een van de mechanismen die deze studie beoogt te 

onderzoeken.           

 Uiteindelijk is het gelukt om een gemengde groep van Ghanese ambtenaren te strikken 

voor het onderzoek. Er zijn drie mannen en drie vrouwen geïnterviewd die in leeftijd 

varieerden tussen de 25 en 52 jaar. Twee van de vrouwelijke respondenten zijn raadslid in de 

gemeenteraad van Amsterdam Zuidoost. De andere vrouwelijke respondent is project 

coördinator bij een maatschappelijke dienstverleningsorganisatie in Amsterdam Zuidoost. De 

mannelijke respondenten bestonden uit een universitair docent en onderzoeker, een politieman 

en een middelbare school docent. Alle respondenten zijn werkzaam in het Amsterdamse 

stadsdeel Zuidoost. Vijf van de zes respondenten zijn ook woonachtig in dit stadsdeel. 

Hierdoor komen ze in hun dagelijkse werkzaamheden als ambtenaar veel in contact met 

Ghanezen. 

 

3.5. Validiteit en betrouwbaarheid 

Net als ieder ander onderzoeksmethode kent ook een kwalitatief onderzoek aan de hand van 

casestudies zijn nadelen. Het is daarom van belang om aandacht te schenken aan de validiteit 

en betrouwbaarheid van de gebruikte onderzoeksmethode. Bij validiteit gaat het om de vraag 

of er daadwerkelijk niks anders is gemeten dan wat beoogd werd te meten. Er kunnen twee 

vormen van validiteit van elkaar worden onderscheiden: interne en externe validiteit. Interne 

validiteit heeft betrekking op de conclusies die worden getrokken aan de hand van het 

onderzoek. Er is sprake van interne invaliditeit wanneer de gevonden verbanden tussen 

bepaalde factoren niet oorzakelijk zijn (Babbie, 2001: 226). In het huidige onderzoek werd 

gepoogd hiervoor te waken door goed door te vragen wanneer beweegredenen achter 
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bepaalde handelingen van de ambtenaren onduidelijk waren.   

 Externe validiteit refereert naar de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten 

naar de gehele populatie. Dit is vaak een punt van kritiek bij casestudies. De resultaten zouden 

moeilijk generaliseerbaar zijn omdat men immers niet kan generaliseren op basis van een 

enkele case. Volgens Flyvbjerg (2006: 224) is dit echter een van de misverstanden die er 

bestaan over casestudies. Flyvbjerg betoogt dat bevindingen van casestudies wel degelijk 

generaliseerbaar zijn. Casestudies kunnen bijvoorbeeld een ideaal middel zijn om te 

generaliseren door middel van falsificatie: “If just one observation does not fit with the 

proposition, it is considered not valid generally and must therefore be either revised or 

rejected” Flyvbjerg (2006: 227-228). Daarnaast stelt Flyvbjerg dat er in de wetenschap te veel 

waarde wordt gehecht aan formele bronnen voor generalisatie en dat; "de kracht van een goed 

voorbeeld wordt onderschat” (Flyvbjerg, 2006: 228). Een andere manier om te generaliseren 

aan de hand van casestudies is middels generalisatie naar een bepaalde theorie en niet 

generalisatie naar de gehele populatie (Swarnborn, 1996:66). Hierbij dient de casestudie niet 

als steekproef maar wordt het gebruikt om een bepaalde theorie te bevestigen of ontkrachten. 

Voor deze studie betekent dit dat de bevindingen die voortvloeien uit de verschillende cases 

zullen worden gegroepeerd rondom de theoretisch concepten die deze studie beoogt te 

onderzoeken. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat de conclusies die worden getrokken 

te sterk vertekend worden door unieke uitkomsten die eigenlijk alleen gelden voor een 

specifieke case. De unieke uitkomsten zullen echter niet volledig buiten beschouwing worden 

gelaten omdat deze juist tot nieuwe inzichten kunnen leiden.     

  De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft te met de kwaliteit van de meting. De 

gehanteerde methoden moeten consistent en repliceerbaar zijn (Babbie, 2001: 299). De 

relatief kleine hoeveelheid respondenten van deze studie kan als problematisch worden gezien 

voor de betrouwbaarheid. Door middel van een aantal vaste thema‟s die aan de respondenten 

worden voorgelegd zal worden geprobeerd om de consistentie van de dataverzameling te 

waarborgen. Hoewel een studie op basis van een volledig gestandaardiseerde vragenlijst 

makkelijker repliceerbaar is, zal gebruik worden gemaakt van open vragen. De kwalitatieve 

aard van deze studie leent zich niet voor een gestandaardiseerde vragenlijst. De flexibiliteit 

die de gehanteerde kwalitatieve methode biedt is nodig om diepgaand begrip te krijgen voor 

het complexe fenomeen dat wordt bestudeerd. Om de hierboven genoemde redenen zijn 

casestudies de beste manier om het verband tussen actieve en passieve representatie te 

onderzoeken. 
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3.6. Afsluitend 

In dit hoofdstuk zijn de methodologische keuzes nader verklaard en verantwoord. Daarnaast is 

er uiteengezet hoe de respondenten zijn geselecteerd. In bijlage 1 is een interviewgids 

toegevoegd waarin te zien is welke thema‟s zijn gebruikt als leidraad voor de interviews. De 

kracht van deze studie ligt dus in het open karakter van de interviews. Het is daarom goed 

mogelijk dat het gesprek niet volledig volgens de interviewgids is verlopen. In het volgende 

hoofdstuk vindt een eerste analyse van de onderzoeksbevindingen plaats. De bevindingen uit 

de interviews zullen allereerst per individuele case uitgebreid worden besproken. Daarnaast 

zal worden gekeken in hoeverre de elementen die in de theorie zijn vastgesteld als bronnen 

van actieve representatie daadwerkelijk identificeerbaar zijn bij de Ghanese ambtenaren. 
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4. Analyse: zes Ghanese stedelijke ambtenaren 

In dit hoofdstuk vindt een case-focused analyse plaats van de onderzoeksresultaten. Door 

middel van deze case-focused benadering kan perfect worden weergegeven wat de ervaringen 

van de respondenten zijn binnen de context van hun eigen leven (Weiss, 1994: 168). Dit 

betekent dat de directe en indirecte mechanismen van actieve representatie niet zullen dienen 

als leidraad voor de analyse. In plaats daarvan zal per case worden onderzocht in hoeverre de 

bronnen en mogelijke barrières van actieve representatie te ontleden zijn uit het dagelijks 

functioneren als ambtenaar. Er zal allereerst worden besproken in hoeverre er kan worden 

gesteld dat de Ghanese ambtenaren de Ghanese gemeenschap zien als de „ingroup‟. 

 De analyse van de zes casestudies zal er als volgt uitzien; 1) een portret met 

achtergrondinformatie over de respondent; 2) een schets van de bestuurlijke of publieke 

organisatie waarin de ambtenaar werkt; 3) de nabijheid van Ghanezen in het gezagsgebied van 

de organisatie waarin de ambtenaar werkzaam is; 4) de mate van identificatie met de Ghanese 

gemeenschap; 5) concrete voorbeelden uit de praktijk waaruit de mechanismen van actieve 

representatie kunnen worden opgemaakt; 6) de algehele attitude van de ambtenaar tegenover 

diversiteitsbeleid.  

 

4.1. Het groepsgevoel 

Een belangrijke voorwaarde voor het plaatsvinden van actieve representatie, waar in de 

literatuur over wordt gesproken, is de noodzaak van een groepsgevoel, ook wel „groupness‟ 

genoemd (Van Gool, 2008: 60). Een minderheid kan wel door anderen tot een bepaalde 

„ingroup‟ worden gerekend maar wanneer iemand dit zelf niet zo ervaart kunnen geen 

representatieve effecten worden verwacht. In deze studie werd verondersteld dat de Ghanese 

ambtenaren de Ghanese gemeenschap zouden zien als hun „ingroup‟. Deze aanname bleek 

juist te zijn aangezien alle geïnterviewde ambtenaren zeer verbonden bleken te zijn met de 

Ghanese gemeenschap. Er was bij deze Ghanezen geen sprake van de wil om zicht te 

disassociëren van de achterban. Dit blijkt wel uit het feit dat het allen succesvolle Ghanezen 

zijn die nog steeds midden in de Ghanese gemeenschap wonen en werken, ondanks dat dit 

hen door de hoge mate van zichtbaarheid „vatbaarder‟ maakt voor claims vanuit de Ghanese 

gemeenschap. Onder deze respondenten was dus geen sprake van het zich willen onttrekken 

aan de Ghanese gemeenschap en„bourgeois‟ gedrag zoals door Franklin Frazier (1957) werd 
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voorspeld. Een van de respondenten gaf overigens wel aan zelf te hebben gemerkt dat deze 

manier van disassociatie wel enigszins een rol speelt bij andere „succesvolle‟ Ghanezen. De 

geïnterviewde ambtenaren hebben echter, in tegenstelling tot wat door Delgado (1991) werd 

voorspeld, niet geprobeerd zich te onttrekken aan de gemeenschap om niet op te hoeven 

treden als „rolmodel‟. Anders dan wat Delgado (1991) verwachtte, zijn er dus 

minderheidsambtenaren die wel bereid zijn om deze „last‟ dragen.  

 

4.2. De Ghanese opleidingscoördinator   

Kwaku Manu is een 49-jarige man van Ghanese afkomst die al twintig jaar in Nederland 

woont en momenteel werkzaam is als opleidingscoördinator bij het ROC van Amsterdam. Het 

ROC is een regionaal opleidingcentrum voor mbo, vmbo en volwassenenonderwijs met 

verschillende vestigingen in Amsterdam. De onderwijsinstelling heeft de missie om de jeugd 

in Amsterdam te voorzien van goed onderwijs. Manu heeft jarenlang gewerkt voor de ROC-

vestiging in Amsterdam Zuidoost. Hierdoor heeft hij tijdens zijn werk altijd veel interactie 

gehad met Ghanese leerlingen en ouders. Binnen de vestiging waar Manu werkt is hij 

momenteel de enige Ghanese werknemer.       

 Manu heeft in Ghana een universitaire studie in de sociale wetenschap voltooid 

waarna hij is gaan werken als leraar. Eind jaren tachtig nam Manu het besluit om naar 

Nederland emigreren omdat een aantal familieleden dit ook met succes hadden gedaan. Hij 

geloofde dat het hier mogelijk zou zijn om een beter leven voor zijn gezin op te opbouwen. 

Eenmaal aangekomen in Nederland heeft hij zich gevestigd in Leeuwarden, waar hij is gestart 

met een taalcursus om vervolgens de hbo-opleiding docent Engels te doen. Na het voltooien 

van deze opleiding in 1995 is hij verhuisd naar Amsterdam waar hij sindsdien werkt bij het 

regionaal opleidingscentrum. Hij is begonnen als docent maar sinds 2004 is hij 

opleidingscoördinator. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de juiste implementatie en 

evaluatie van het cursusprogramma. Af en toe staat hij nog wel eens voor de klas, maar dan 

vooral om in te vallen voor een zieke docent. Manu ziet zichzelf als de link tussen leerlingen, 

ouders en docenten. Daarnaast onderhoudt hij de contacten tussen de school en externe 

partijen die te maken hebben met jeugdwelzijn. Hij heeft een cursus gevolgd om manager te 

worden maar ambieert deze hogere functie momenteel niet. Hij vreest dat de goede contacten 

die hij nu heeft met de ouders en leerlingen daarmee verloren kan gaan. Momenteel is hij 

naast zijn fulltime baan weer aan het studeren om de titel „master of education‟ te behalen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereidend_middelbaar_beroepsonderwijs
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Manu heeft altijd in het onderwijs willen werken omdat hij graag mensen helpt om verder te 

komen en hun doelen te bereiken. Op de vraag waarom het hem wel is gelukt om een hogere 

sociaal-economische positie te bekleden dan de meeste Ghanezen die in zijn tijd naar 

Nederland zijn gekomen antwoordt hij:“Dit komt volgens mij doordat de Ghanezen die toen 

naar Nederland kwamen vooral gedreven werden door de zoektocht naar geld. Ze waren 

bezig met uitzonderlijk hoge werkuren te maken zodat ze een eigen bedrijf in Ghana konden 

beginnen. Dit was niet mijn ambitie, ik wilde me richten op mijn studie. Het was heel uniek 

dat ik in die tijd een vergunning kreeg om een opleiding te volgen. Ik wilde graag een 

masterdiploma en de hbo-opleiding was voor mij de eerste stap hiernaartoe”.   

 Manu gaf aan veel contact te hebben met de Ghanese gemeenschap in Nederland. Zijn 

sociale contacten spelen zich namelijk grotendeels af binnen zijn Ghanese kerkgemeenschap.  

Hij ziet zichzelf als onderdeel van de Ghanese gemeenschap maar is niet lid van Ghanese 

belangenorganisaties. Volgens Manu noemt zijn vrouw hem af en toe een Ghanees met een 

blanke hart omdat hij, in tegenstelling tot de meeste Ghanezen, er niet van droomt om op een 

dag terug te keren naar Ghana.“Ik wil in Nederland blijven omdat ik me erg om mijn gemak 

voel in dit land, zelfs meer dan in Ghana, en dat is niet zo normaal voor een Ghanees. Ik heb 

geen plannen om zoals de meeste Ghanezen hier mijn oude dag door te brengen in Ghana”. 

Hij vindt het wel belangrijk om zijn bijdrage te leveren om de positie van Ghanezen in 

Nederland te verbeteren. Vooral omdat Ghanese mensen hun eigen specifieke problemen 

hebben. Daarom zal hij, wanneer er daartoe de mogelijkheid is, zijn best doen om Ghanezen 

te helpen. Maar dat betekent niet dat hij partijdig is ten gunste van Ghanezen: “If  it‟s right, 

it‟s right and if it‟s wrong, it‟s wrong, ongeacht wat je etnische achtergrond is. De regels van 

mijn organisatie zijn erg duidelijk. Als een Ghanees bijvoorbeeld niet voldoet aan de 

voorwaarden voel ik me niet gedwongen om ze per se te helpen. Maar ik kan de ouders en 

leerlingen wel voorlichten zodat ze weten wat voor opties ze nog wel hebben”.  

 Uit praktijkvoorbeelden blijkt echter wel dat Manu tijdens zijn loopbaan vaak zijn nek 

heeft uitgestoken voor Ghanese leerlingen. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat met zijn hulp 

een Ghanese leerling ingeschreven stond die op dat moment nog niet beschikte over alle 

officiële verblijfsdocumenten. Onderwijsinstellingen mogen volgens de wet geen leerlingen 

inschrijven die niet beschikken over een legale status. Er zijn echter veel Ghanezen die in het 

proces zitten van het krijgen van verblijfsdocumenten. Manu had geregeld dat de ouders van 

de leerling contact opnamen met hun advocaat om een brief te krijgen waarin stond dat de 

leerling bezig was met het aanvragen van een officieel verblijfsdocument. Op basis van deze 
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brief kon de leerling toch worden ingeschreven op een opleiding van het ROC. Dezelfde 

leerling moest daarna ook nog eens (verplicht) naar Ghana om zaken te regelen voor haar 

verblijfsdocument. Manu wist dat dit proces soms maanden kan duren. Daarom heeft hij 

overleg gehad met de onderwijsmanager om ervoor te zorgen dat de leerling in de tijd dat ze 

naar Ghana was ingeschreven kon blijven, zodat de leerling bij een her- inschrijving niet weer 

dezelfde problemen zou ondervinden.       

 Doordat Manu werkt in een gebied waar veel Ghanezen wonen en hij een zichtbare 

minderheid is, krijgt hij te maken met veel claims. Hij ondervindt dit echter niet als een last: 

“Mensen zo goed mogelijk proberen te helpen zie ik als iets dat bij mijn functie hoort. Dit 

geldt voor mij ook voor Ghanese mensen”. Wat hij wel als problematisch ervaart is dat 

sommige Ghanezen te hoge verwachtingen hebben:“Wanneer je ze met iets kleins hebt 

geholpen verwachten ze steeds meer van je. Maar ik moet de dingen die ik doe natuurlijk wel 

kunnen verantwoorden aan mijn superieuren en collega‟s”. Zo was er een Ghanese leerling 

met gedragsproblemen die van vele scholen was geschorst en ook bij het ROC weggestuurd 

dreigde te worden. Manu zegt dat hij meer begrip had voor haar situatie omdat hij wist wat er 

op de achtergrond speelde. Door middel van intensieve begeleiding van Manu was het de 

leerling toch gelukt om haar start kwalificaties MBO niveau 2 te behalen. Voorafgaand 

hieraan was de afspraak gemaakt met de ouders dat de leerling daarna niet op deze ROC 

verder kon gaan omdat haar gedrag dit niet toeliet. De ouders van de leerling wilden echter 

opeens dat Manu haar weer net zo intensief zou begeleiden om een volgende niveau te 

behalen. Hij heeft de ouders toen uitgelegd dat dit niet behoort tot zijn normale taken. “Tot op 

de dag van vandaag hebben deze ouders nooit meer met mij gesproken”. Dit incident duidt op 

empathisch handelen omdat er vanwege de gedeelde achtergrond meer begrip was voor de 

situatie van de leerling.          

 Over de manier waarop hij met de vele claims omgaat zegt Manu: “Ik ben altijd erg 

direct in alles wat ik doe. Ik kan heel goed mijn grenzen vaststellen en dit maak ik ook 

duidelijk aan de ouders. Maar ondanks dat ik een Ghanees ben die werkt in een Nederlandse 

organisatie, wil ik me niet verbergen voor problemen waar de Ghanese gemeenschap mee te 

maken heeft. Wat ik wel erg jammer vind is dat Ghanezen niet altijd dankbaar zijn voor de 

hulp die ik hen bied”. Soms bellen Ghanese ouders hem in het weekend of tijdens de 

vakanties om te helpen met problemen omtrent hun kinderen, maar dat vindt hij niet erg: 

“Wanneer ik in mijn positie mogelijkheden zie om Ghanezen te helpen maak ik hier ook 

gebruik van”.             
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Manu zegt erg blij te zijn om te zien dat zijn aanwezigheid een positieve invloed heeft op de 

Ghanese leerlingen. Dit komt volgens hem doordat de leerlingen zich met hem identificeren 

en hij daardoor een soort vaderlijk respect afdwingt. Hierdoor luisteren Ghanese leerlingen 

beter naar hem. Aan de andere kant speelt ook bij Ghanese jongeren de groepsdynamiek een 

grote rol: “Wanneer de jongeren in een groep zijn willen ze zich stoer gedragen. Maar als ik 

ze op persoonlijk vlak zie zijn ze veel beleefder”. De groepsdynamiek heeft volgens Manu dus 

een sterker invloed om het gedrag van de leerlingen dan het feit dat hij en de leerlingen een 

gedeelde afkomst hebben. Ook Ghanese ouders zijn door zijn aanwezigheid meer betrokken 

bij de schoolactiviteiten van hun kinderen. Ze komen bijvoorbeeld vaker opdagen tijdens 

ouderbijeenkomsten. Wanneer de ouders naar school komen zijn ze trotst om een landgenoot 

te zien en vaak willen de ouders zelfs dat hij aanwezig is bij mentorgesprekken. Hierover 

vertelde Manu: “Als er problemen zijn met leerlingen, zijn Ghanese ouders meer open naar 

mij wanneer hen wordt gevraagd naar wat er zich in de huiselijke sferen afspeelt. De 

coöperatieve houding van ouders en leerlingen door zijn aanwezigheid wijst op coproductie. 

De ouders zeggen dan bijvoorbeeld tegen Manu: “Ik vertel u dit alleen omdat u ook een 

Ghanees bent”. Uit wantrouwen vertellen Ghanezen aan Nederlanders vaak niet het volledige 

verhaal.           

 Dit wantrouwen jegens buitenstanders ziet Manu als een probleem omdat het een bron 

kan zijn van onbegrip bij zijn collega‟s. Daarom probeert hij zijn collega‟s soms uit te leggen 

wat de oorzaak kan zijn van het gedrag van Ghanese leerlingen zodat ze meer begrip hebben. 

Over het algemeen vindt hij dat zijn collega‟s leerlingen met verschillende etnische 

achtergronden op een gelijkwaardige manier behandelen. Daarnaast gaf hij aan niet het idee te 

hebben dat zijn collega‟s een negatief beeld hebben van Ghanezen. Er zijn weinig incidenten 

met Ghanese  leerlingen en de meeste van hen zijn erg beleefd. Hij heeft collega‟s met diverse 

etnisch achtergronden maar ondervindt geen problemen in de samenwerking met hen. Het 

bovenstaande impliceert dat er vooral sprake is van overbrengen van informatie aan zijn 

collega‟s en dat er weinig noodzaak is voor het corrigeren van het gedrag van collega‟s.  

 Manu zegt dat het vanuit zijn persoonlijke oogpunt niet noodzakelijk is dat etnische 

minderheden vanwege hun afkomst worden voorgetrokken. Hij heeft er op zich niks op tegen, 

vooral als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is. Hij heeft altijd zelf 

hard geknokt voor wat hij heeft bereikt. Zelfs toen hij niet vloeiend Nederlands sprak is het 

hem toch gelukt om aanstelling te krijgen als docent Engels. Zijn carrièrepad was soms wel 

moeilijk omdat hij zichzelf twee keer zo hard moest bewijzen als zijn blanke collega‟s. Maar 
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volgens hem hebben etnische minderheden in Nederland genoeg kansen zolang ze 

doorzettingsvermogen hebben en laten zien dat ze de juiste capaciteiten bezitten. Hij heeft 

zich in Nederland ook nooit gediscrimineerd gevoeld.      

      

Uit de bovenstaande analyse kunnen duidelijk kenmerken van actieve representatie worden 

opgemaakt. De ambtenaar wilde sterk de nadruk leggen op het gegeven dat hij op geen enkel 

manier voordelen zou geven aan Ghanezen die hij niet aan mensen van een andere etniciteit 

zou geven. Uit de eerder benoemde voorbeelden blijkt wel dat hij wat Ghanese leerling betreft 

empathischer handelt doordat hij kennis heeft van hun achtergrond. Het blijkt dat er tevens 

kenmerken van „advocacy‟ waar te nemen zijn. Hij heeft namelijk extra moeite gedaan om de 

belangen van een Ghanese leerlingen te waarborgen. Hij treedt daarvoor zelfs af en toe buiten 

de formeel vastgestelde regels en procedures van zijn organisatie. Er zou hier pas sprake van 

partijdigheid zijn als Manu deze moeite niet zou nemen als de studenten geen Ghanese 

achtergrond hadden. Manu zegt echter voor alle leerlingen zijn best te doen. Dit hoeft niet te 

duiden op een sociaal wenselijk antwoord omdat hij, door de gedeelde achtergrond, 

bijvoorbeeld veel wist over het hele legalisatieproces waar veel Ghanezen me te maken 

hebben. Leerlingen van andere etnische achtergronden zouden eerder problemen kunnen 

hebben over een onderwerp waar Manu niet genoeg van af weet om hen net zo goed te 

kunnen helpen als de Ghanese leerling.        

 Manu is echter niet bezig met „advocacy‟ in de zin dat hij de belangen van „ingroup‟ 

als geheel probeert te behartigen. Hij vindt dit ook niet noodzakelijk omdat Ghanezen volgens 

hem genoeg mogelijkheden hebben. Het blijkt wel dat Manu een positief invloed heeft op 

ouders en leerlingen. Er is sprake van „demand inducement‟  en coproductie doordat Ghanese 

ouders door zijn aanwezigheid meer betrokken zijn geraakt met de school en beter hun best 

doen. Daarnaast laten volgens hem Ghanese leerlingen positieve gedragsveranderingen zien 

die nodig zijn om beter te presteren op school. Er blijkt nauwelijks noodzaak te zijn voor de 

beïnvloeding van het gedrag van collega‟s. Zij staan volgens Manu niet negatief tegenover 

Ghanezen en handelen ook niet op deze wijze. Wel bleek het noodzakelijk dat Manu zijn 

kennis over Ghanezen aan collega‟s overbracht zodat er minder sprake zou zijn van onbegrip. 
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4.3. De twee Ghanese stadsdeelraadsleden 

Deze twee respondenten zijn ieder apart geïnterviewd, maar omdat ze dezelfde functie 

bekleden en een gelijksoortige achtergrond hebben, worden de onderzoeksbevindingen 

simultaan besproken. Op deze manier wordt helder wat de eventuele overeenkomsten en 

verschillen zijn.  

Ama Carr (28) en Billie Kwayie (25) zijn twee van de drie jonge Ghanese vrouwen die 

momenteel PvdA raadslid zijn in Amsterdam Zuidoost. De raad wordt eens per vier jaar door 

de inwoners gekozen. Na de verkiezingen hebben de gekozen leden samen met de andere 

coalitiepartners een bestuursakkoord opgesteld. In de tussentijd onderhouden de raadsleden 

persoonlijk contact met de burgers. Het is belangrijk dat ze weten wat er leeft in Zuidoost. Als 

raadslid controleren ze namelijk namens de burgers het werk van het dagelijks bestuur. 

Hiervoor nemen ze deel aan meerdere commissie- en raadsvergaderingen per maand. Carr zit 

in de commissie Middelen & Veiligheid en de commissie Welzijn. Kwayie zit ook in de 

commissie Welzijn en de commissie Werk & Diversiteit.     

 Carr is in 1988 op vijfjarige leeftijd samen met haar ouders naar Nederland gekomen. 

Ze woont al haar hele leven in Amsterdam Zuidoost. Na de middelbare school heeft ze de 

hbo-opleidingen Management, Economie en Recht afgerond. Na deze opleiding wist ze niet 

precies wat ze wilde gaan doen. In die periode begon de interesse in politiek. Daarom is ze 

aan de Universiteit van Amsterdam Politicologie gaan studeren. Carr is op haar 24
ste

 

begonnen in de raad en momenteel is ze bezig met haar tweede termijn. Kwayie is geboren en 

getogen in Amsterdam, net als Carr woont ze bijna haar hele leven in Amsterdam Zuidoost. 

Momenteel zit ze in het laatste jaar van de hbo-opleiding Biologie en Medisch labonderzoek. 

Daarnaast zit ze sinds maart 2010 in de politiek. Voordat Kwayie in de raad gekozen werd zat 

ze vijf jaar in de jongerenadviesraad van Amsterdam Zuidoost.    

 De raadsleden gaven soortgelijke beweegredenen toen hen werd gevraagd waarom ze 

actief zijn geworden in de politiek. Tijdens hun jeugd waren ze beide betrokken bij allerlei 

activiteiten om hun ouders en andere eerste generatie Ghanezen te helpen wegwijs te worden 

in de Nederlandse samenleving. Door het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal waren 

hun ouders zeer afhankelijk van hen. Dit hield onder andere in dat ze vaak brieven moesten 

vertalen en mee moesten gaan naar allerlei instanties. Er kwam vanuit de Ghanese 

gemeenschap steeds meer vraag naar dit soort hulp. Carr is daarom tien jaar geleden met een 

paar Ghanese jongeren bij elkaar gekomen met de vraag wat ze voor de Ghanese 
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gemeenschap konden doen. Carr: “wij hadden namelijk alles zelf zonder hulp van onze ouders 

moeten uitzoeken en we wilden het makkelijker maken voor de generatie die na ons zou 

komen. We dachten dat we met de kennis die wij gaandeweg hadden vergaard andere 

Ghanezen konden helpen”. De groep jonge Ghanezen is toen een stichting gestart waarmee ze 

tot op de dag van vandaag huiswerkbegeleiding geven. Carr gaf aan in de politiek te zijn 

gestapt in de hoop op een grotere schaal iets te kunnen betekenen voor Ghanezen. Uit de 

beweegreden van Kwayie blijkt ook dat het strijden voor Ghanese belangen een belangrijke 

reden was om betrokken te raken in de politiek: “Ik zag dat ik veel kansen heb gehad die veel 

Ghanezen van de eerst generatie niet hadden. Ik vroeg me daarom af wat ik voor ze kon 

betekenen. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik mensen wil bedienen en een bemiddelaar wil 

zijn. Ik vecht natuurlijk voor de rechten van de gehele bevolking hier in Zuidoost. Maar ik 

moet ook kijken naar wie op mij heeft gestemd en dat zijn de Ghanezen. Ik luister naar wat ze 

willen en koppel dit terug naar de politiek. Daarnaast haal ik voldoening uit het feit dat ik 

Ghanezen mag representeren.”        

 De raadsleden zijn in Nederland opgegroeid maar ze voelen zich beiden nog heel erg 

Ghanees. Ze zijn er trost op dat ze Ghanese en Nederlandse normen en waarden hebben 

meekregen. Kwayei:“Het heeft geen zin om je afkomst te verloochenen omdat het van de 

buitenkant toch altijd zichtbaar is dat je Ghanees bent. Nederlanders zullen je nooit als een 

van hen accepteren”. Carr vertelde steeds vaker te zien dat er Ghanese jongeren zijn met een 

goede opleiding die afstand proberen te nemen van de Ghanese gemeenschap. Ze kopen dan 

bijvoorbeeld een huis in een gebied waar geen Ghanezen wonen om interactie met Ghanezen 

zoveel mogelijk te vermijden. Je ziet ze vervolgens ook nooit meer tijdens Ghanese 

evenementen. Volgens Carr kan komt dit misschien doordat deze mensen de Ghanese 

identiteit ervaren als een „last‟.        

 Door in Zuidoost te blijven wonen en werken begeven de raadsleden zich midden in 

de Ghanese gemeenschap. Volgens Carr zorgt het feit dat ze zo zichtbaar zijn voor een extra 

druk. Ze zegt in Zuidoost nauwelijks over straat te kunnen zonder dat er Ghanezen naar haar 

toe komen met allerlei vragen en verzoeken. Carr zegt het geen probleem te vinden dat 

mensen haar aanspreken maar soms blijkt uit de claims dat ze te hoge verwachtingen 

hebben:“Ik ben voor Ghanezen niet alleen een aanspreekpunt maar ze zien mij ook als 

iemand die al hun problemen voor ze gaat oplossen. Ze gaan ervan uit dat ik nog steeds hun 

brieven voor ze lees en ze persoonlijk ga begeleiden naar allerlei instanties. Dit zijn 

natuurlijk zaken die niks te maken hebben met mijn werk als raadslid”. Volgens Carr en 



   
 

 
52 

 

Kwayie krijgen de Ghanese raadsleden, in vergelijking met raadsleden van de andere 

dominante etnische groepen in Zuidoost, te maken met meer claims van de achterban. De 

afhankelijkheid van Ghanezen is namelijk groter. Surinamers en Antillianen spreken meestal 

de taal en zijn veel beter bekend met hoe het Nederlandse systeem werkt. Zij weten daarom 

zelf de weg te vinden naar instanties. Ghanezen moet nog alles worden uitgelegd omdat ze 

niet snappen hoe het in Nederland werkt. Dit onbegrip leidt vaak tot verkeerde interpretaties. 

Kwayie: “Op straat hoor ik wel eens dat sommige Ghanezen mij M.P. noemen. Dit staat voor 

„Member of Parlement‟ en dat zijn wij niet. Helaas denken ze daarom ook dat wij grote 

invloed kunnen uitoefenen op landelijke kwesties als de immigratiewetten. Dat kan voor ons 

soms frustrerend zijn. Je probeert ze continu uit te leggen hoe het hier werkt maar vaak 

begrijpen ze het niet. Ik denk dat het hele politieke systeem in Nederland eerst aan ze moet 

worden uitgelegd voordat ze het begrijpen”. De meeste eerste generatie Ghanezen hebben 

nooit de moeite gedaan om zich in de Nederlandse samenleving te verdiepen omdat ze 

dachten dat het verblijf in Nederland van tijdelijke aard zou zijn. Volgens Kwayie beginnen 

veel Ghanezen langzamerhand te beseffen dat teruggaan niet meer gaat. Hierdoor beginnen ze 

meer interesse te krijgen voor wat zich in Nederland afspeelt.     

 De raadsleden gaven allebei aan alle mogelijkheden te benutten om op te komen voor 

de belangen van de Ghanese bewoners. Dit is de laatste tijd wel moeilijker geworden omdat 

stadsdeel Zuidoost niet langer doet aan doelgroepenbeleid. De Ghanese raadsleden moeten er 

daarom op letten dat ze tijdens vergaderingen niet teveel hameren op Ghanese kwesties omdat 

ze niet willen worden beschuldigd van partijdigheid. Maar wanneer ze bijvoorbeeld zien dat 

er een bepaald beleid op de planning staat dat nadelig kan zijn voor Ghanezen spreken ze zich 

daar wel over uit. Dit duidt op erop dat ze pleitbezorgers van Ghanese belangen zijn, ofwel 

„advocates‟.            

  De raadsleden geven ook advies aan externe partijen zodat Ghanezen optimaal 

kunnen profiteren van projecten die er gaande zijn in Zuidoost. Het volgende voorbeeld 

hiervan werd door Kwayie gegeven. Bij de bouw van een nieuwe wijk in Zuidoost, waarvan 

het de bedoeling was dat bewoners door middel van vrijwilligerswerk de buurt leefbaar 

houden, werd haar advies gevraagd over de manier waarop de projectleiders konden zorgen 

dat Ghanese bewoners zouden participeren. Kwayie: “Ik heb toen geadviseerd dat ze de 

participatie van Ghanezen kunnen verhogen door het woord „vrijwillig‟ weg te laten. 

Vrijwilligerswerk is niet iets dat bij onze cultuur hoort, het wordt ons niet aangeleerd. Het 

klinkt een beetje dubbel maar Ghanezen doen alleen mee aan liefdadigheidswerk als het door 
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de kerk wordt georganiseerd. Daarnaast hebben velen nog steeds de mentaliteit dat dit niet 

hun land is en dat ze hier niet zijn gekomen om eeuwig te blijven wonen. Dus waarom zouden 

ze zoveel in de buurt moeten investeren? Daarentegen hebben Ghanezen wel veel respect voor 

autoriteit dus je moet ze zoiets als buurtparticipatie gewoon opleggen. Het moet een 

voorwaarde worden om in die wijk te mogen wonen. Ze gaan misschien even zeuren maar 

uiteindelijk doen ze wel mee”. Dit voorbeeld laat zien dat Kwayie door haar begrip van 

Ghanese normen en waarden dit poject in een richting heeft gestuurd die voor Ghanezen 

uiteindelijk gunstiger zal uitpakken.         

 Zoals eerder aangegeven wordt in stadsdeel Zuidoost geen beleid meer opgesteld voor 

specifieke etnische groepen. Vroeger was hier wel sprake van maar volgens Carr is dit 

afgeschaft door toedoen van de verharde maatschappelijke discussie omtrent de multiculturele 

samenleving mede veroorzaakt door de opkomst van mensen als Geert Wilders. 

Tegenwoordig wordt de aanwezigheid van etnische minderheden in de stadsdeelraad als 

voldoende gezien om de achterban te vertegenwoordigen. Volgens Carr is dit geen goede 

ontwikkeling:“Ik heb als Ghanese raadslid kennis van de Ghanese en Afrikaanse 

gemeenschap die de overheid niet heeft. Doordat ik hier in de discussie niet langer voor mag 

uitkomen wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van deze kennis. Het blijkt ook dat sommige 

groepen in Zuidoost niet worden bereikt door een algemeen beleid. Het beleid zal daarom wel 

aangepast moeten worden om deze groepen te bereiken, anders is het dweilen met de kraan 

open”. Carr zegt desondanks nog steeds naar het beleid te kijken binnen haar eigen 

referentiekaders. Hierdoor zijn er wel eens aanvaringen met collega‟s van de VVD de willen 

inzetten op een strenge aanpak van migranten. Een concreet voorbeeld hiervan is dat de VVD 

wilde dat alle informatiefolders van het stadsdeel enkel nog in het Nederlands zouden worden 

gepubliceerd. De Ghanese raadsleden hebben ervoor gestreden om te zorgen dat de folders 

toch ook in het Engels gepubliceerd worden. Carr: “We zijn het er mee eens dat iedereen die 

hier komt wonen Nederlands moet leren maar de mensen zijn nog niet zover en in de 

tussentijd hebben ze volgens ons wel recht op een goede informatievoorziening”.  

 Volgens de raadsleden heeft hun aanwezigheid in de raad er zeker aan bijgedragen dat 

Ghanezen meer betrokken zijn geraakt bij de Nederlands politiek. Daarnaast is er meer 

„demand‟ gekomen voor de diensten van het stadsdeel. Kwayie:“Tijdens de 

verkiezingscampagne zag je dat Ghanezen echt uit hun schulp kropen, omdat ze wisten dat er 

mensen waren die hen vertegenwoordigen”. Er ontstonden zelfs verhitte discussies op de 

Ghanese radiozender, waarbij mensen riepen dat ze wouden dat het altijd verkiezingstijd was 
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omdat Ghanezen eindelijk van zich lieten horen. Carr: “Zelfs nu komen er Ghanezen naar mij 

toe voor extra uitleg omdat ze iets hebben gelezen in de krant of op televisie hebben gezien. 

Ze hebben veel meer interesse voor wat er zich in de Nederlandse samenleving afspeelt”. Ook 

op andere vlakken hebben de raadsleden gezorgd voor meer participatie van Ghanezen. Door 

de voorlichtingsavonden over het Nederlandse onderwijssysteem, die met inzet van de 

raadsleden werden georganiseerd, zijn Ghanese ouders bijvoorbeeld actiever betrokken 

geraakt bij schoolactiviteiten van hun kinderen. Ze doen beter hun best om aanwezig te zijn 

tijdens ouderavonden op school omdat ze nu begrijpen dat het hier niet werkt zoals in Ghana, 

waar als ouder doorgaans enkel van je wordt verwacht dat je op tijd het schoolgeld betaald. 

 De aanwezigheid van de Ghanese raadsleden blijkt ook een positieve invloed te 

hebben op percepties die collega‟s hebben van de Ghanese gemeenschap. Carr: “Ik denk dat 

mijn collega‟s vooral bewondering hebben voor het feit dat wij als jonge Ghanezen zoveel 

interesse hebben in de politiek en ons willen inzetten voor onze gemeenschap. Toen ik begon 

was ik het jongste raadslid en nu is Billie een van de jongste”. Uit het verhaal van Kwayie 

bleek dat het niet echt nodig was om collega‟s te resocialiseren omdat Ghanezen in Zuidoost 

sowieso een redelijk goed imago hebben. Ghanezen worden volgens haar gezien als 

bescheiden en hardwerkende mensen. Wat wel door collega‟s als problematisch wordt ervaren 

is dat Ghanezen vaak de taal niet spreken. Kwayie zegt dat er in Zuidoost hoe dan ook meer 

begrip is voor Ghanezen omdat veel van hun collega‟s ook zwarte mensen zijn: “zwarte 

mensen hebben, ongeacht uit welke land ze komen, toch wel een mentaliteit die anders is dan 

die van blanke mensen. Daarom begrijpen we elkaar hier in Zuidoost volgens mij beter”.

 De opvattingen van Kwayie en Carr over het belang van diversiteitsbeleid kwamen 

ook grotendeels overeen. Ze vinden het belangrijk dat er aandacht aan wordt geschonken. 

Kwayie:“Een Ghanees gezegde is dat één persoon niet alle kennis en wijsheid kan bezitten. 

Diversiteit heeft veel toegevoegde waarde omdat het helpt om nieuwe inzichten en ideeën te 

krijgen”. In stadsdeel Zuidoost wordt veel aandacht geschonken aan diversiteit in het 

personeelsbestand. Het stadsdeel heeft zelfs een prijs gewonnen vanwege haar 

voorbeeldfunctie op het gebied van diversiteitsbeleid. Carr heeft hier wel enige twijfels bij: 

“Ik denk dat er in Zuidoost nog steeds wel een glazenplafond bestaat voor minderheden. De 

minderheden worden bij de receptie gezet om de schijn te wekken dat er sprake is van een 

representatieve organisatie maar hoe hoger je binnen de organisatie kijkt, des te witter het 

wordt”.            

 De raadsleden gaven beide aan dat wat hen betreft kwaliteit wel voorop staat. 
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Diversiteit is belangrijk maar er moet niet koste wat kost een allochtoon worden gezet op een 

functie als deze persoon niet beschikt over de juist competenties. Volgens Kwayie is het reëel 

om in te zien dat veel minderheden gewoonweg niet gekwalificeerd zijn om de hoge functies 

te bekleden. Dit is de reden waarom ze zich inzetten om te zorgen dat de volgende generatie 

Ghanezen wel kans zal maken op deze hoge posities op basis van kwalificaties en 

competenties en niet vanwege hun etniciteit. Carr vindt het daarom zeer kwalijk dat er 

Ghanezen zijn die uit de gemeenschap stappen wanneer ze het goed doen. Hierdoor wordt 

volgens haar het uiteindelijke doel van de diversiteitsbeleid niet bereik. “Het is de bedoeling 

dat deze mensen de kansen die ze hebben gekregen gebruiken om nog meer mensen uit hun 

eigen gemeenschap te helpen, maar in plaats daarvan gaan ze ergens ver weg wonen. Er is in 

hen geïnvesteerd maar ze geven het niet terug. Veel hoogopgeleide Ghanezen gaan zich heel 

elitair gedragen en dat is erg jammer”. Dit geldt overigens niet alleen voor Ghanezen want 

van haar collega‟s hoort Carr dat dit ook het geval is binnen de Surinaamse gemeenschap.  

 

Uit de bovenstaande analyse van beide interviews blijkt dat er nauwelijks verschillen waar te 

nemen zijn in de ervaringen van de twee raadsleden. Ze hebben dan ook allebei een 

achtergrond waarin mensen uit hun eigen gemeenschap helpen een belangrijke rol speelde. 

Dit is ook de reden waarom ze in de politiek zijn gestapt. In de praktijk blijkt dat er veel 

sprake is belangenbehartiging, echter niet van partijdigheid. Ook de invloed op het gedrag van 

de „ingroup‟ leden is in deze analyse sterk waar te nemen. Ouders doen beter hun best (co-

productie), en Ghanese mensen in Zuidoost doen vaker een beroep op de politiek (demand- 

inducement).            

 Door hun achtergrond hebben de raadsleden veel meer begrip voor de problemen van 

Ghanezen en handelen ze ernaar om deze problemen aan te pakken. Dit is een van de 

basisaannames van de literatuur over de representatieve bureaucratie. Het is belangrijk om op 

te merken dat deze respondenten eigenlijk politici zijn die door de achterban zijn gekozen om 

hen te representeren. Een kritische noot zou daarom kunnen zijn dat het niet meer dan logisch 

is dat deze representatieve effecten bij hen waar te nemen zijn. Men kan echter ook stellen dat 

de raadsleden juist deze positie hebben geambieerd omdat ze wisten dat ze op deze manier 

nog effectiever konden optreden als belangenbehartiger van de eigen etnische gemeenschap. 

De positie als stadsdeelraadslid is dus slechts een middel en niet de aanleiding.  
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4.4. De Ghanese universitair docent en onderzoeker 

Dr. Charles Agyemang werkt als assistent professor bij de medische faculteit van de 

Universiteit van Amsterdam dat gevestigd is in het Academisch Medisch Centrum (AMC). 

Het AMC gebouw staat in Amsterdam Zuidoost en is één van de acht universitair medische 

centra in Nederland. De behandeling van patiënten staat in deze instelling voorop. Maar 

daarnaast wordt er veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht en geneeskundig 

onderwijs gegeven. Agyemang is gespecialiseerd in de vakgebieden Public Health en 

Epidemiologie. Momenteel doet hij hoofdzakelijk onderzoek naar etnische ongelijkheden in 

de gezondheidsstaat. Met deze studies probeert hij te achterhalen waarom minderheden in 

westerse landen, vergeleken met de autochtone  bevolking, vaker last hebben van chronische 

ziektebeelden als hypertensie, diabetes en cardiovasculaire ziektes.    

 Agyemang is geboren in Ghana en heeft daar tot en met de middelbare school op 

school gezeten. Daarna is hij in Engeland Public Health gaan studeren waar hij zijn master 

titel behaalde. Vervolgens is hij in Nederland gepromoveerd. Hierna heeft hij een tijdje 

gewerkt voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Inmiddels werkt hij al zes 

jaar bij de UVA/AMC. Zijn werk bestaat grotendeel uit onderzoek doen, het schrijven van 

academische papers, coördinatie van de cursus International Health en het begeleiden van 

studenten en promovendi. Daarnaast is hij verbonden aan twee universiteiten in Ghana waar 

hij ook studenten van begeleidt.       

 Agyemang is altijd geïnteresseerd geweest in hoe de gezondheidspositie van grote 

groepen mensen kon worden verbeterd. Toen hij zich hierin ging verdiepen bleek dat er 

noodzaak was voor studies omtrent de gezondheidsposities van etnische minderheden en 

migranten. Dit omdat er uit onderzoek is gebleken dat migranten over de hele wereld zieker 

zijn dan de autochtone bevolking, terwijl medische studies zich vaak richten op de blanke 

bevolking. Dat migranten kampen met een slechte gezondheid heeft te maken met factoren als 

het achterlaten van familieleden en de stress die gepaard kan gaan met het opbouwen van een 

nieuw leven. Dit noemt Agyemang ook wel „migratiestress‟. Daarnaast bevinden migranten 

zich in de meeste landen op de laagste trede van de sociaal-economische ladder en doen ze 

vaak fysiek zwaar werk. De migrantenpopulatie over de hele wereld neemt de komende tijd 

alleen maar toe. Daarom is het volgens Agyemang belangrijk dat er meer onderzoek wordt 

gedaan naar de gezondheid van deze populatie.       

 Agyemang is momenteel bezig met de afronding van een studie over de gezondheid 

van Ghanezen in Nederland genaamd: „GIA‟. Uit de eerste resultaten komt een verontrustend 
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beeld naar voren. Ghanezen blijken niet alleen ongezonder dan de Nederlandse bevolking, 

ook vergeleken met andere migrantengroepen scoren Ghanezen erg laag op de indicatoren 

waar naar is gekeken. Ghanezen in een westers land als Nederland blijken zelfs in een 

slechtere gezondheidsstaat te verkeren dan mensen op het Ghanese platteland. Ghanese 

migranten hebben bijvoorbeeld vaker last van een verhoogde bloeddruk. Volgens Agyemang 

kan dit liggen aan de voedings- en levenspatronen die ze hier aannemen. Er is echter nog 

aanvullend onderzoek nodig om de precieze oorzaken te achterhalen.  

 Agyemang zegt een sterke band te hebben met de Ghanese gemeenschap in Nederland. 

Hij wordt gezien als een prominent figuur en wordt daarom vaak gevraagd aanwezig te zijn 

tijdens Ghanese evenementen. Hij zegt zich echter niet verplicht te voelen om Ghanezen te 

helpen. “De GIA studie was mijn persoonlijk initiatief maar mijn werk heeft natuurlijk niet 

alleen met Ghanezen te maken. Het feit dat ik Ghanees ben heeft me wel gedreven om deze 

studie te doen. De Afrikaanse bevolking in Nederland groeit, daarom is het van belang dat er 

meer onderzoek naar hen wordt gedaan”. Agyemang zegt zijn positie vooral te gebruiken om 

Ghanese migranten en andere etnische minderheden voor te lichten over de kansen die ze in 

Nederland hebben. Hij vindt het daarbij belangrijk om iedereen gelijke kansen te geven. Hij is 

er erg op tegen om mensen voordelen te verschaffen op basis van hun etnische achtergrond: 

“Het blijkt alleen wel dat etnische minderheden vaker mijn hulp nodig hebben. Wanneer ik zie 

dat iets wordt ingevoerd dat niet in de interesse is van Ghanezen zou ik me er zeker over 

uitspreken, maar dat is niet specifiek alleen voor Ghanezen maar voor alle etnische groepen”. 

Ondanks dat Agyemang werkt in een gebied waar veel Ghanezen wonen zegt hij niet te 

maken te hebben met veel claims uit de Ghanese gemeenschap. Agyemang: “Ghanezen zijn al 

blij dat ik hier ben om de problemen waar ze mee te maken hebben op de agenda te zetten”.

 Etnische minderheden hebben volgens Agyemang weinig vertrouwen in de 

gezondheidszorg. Ze denken dat ze vanwege racisme niet de zorg krijgen waar ze recht op 

hebben. Hierdoor zoeken ze niet altijd hulp wanneer ze dit nodig hebben. Het GIA onderzoek 

liet zien dat hier ook sprake van is binnen de Ghanese gemeenschap. Door het werk van 

Agyemang hebben Ghanezen het gevoel dat ze serieus worden genomen. Agyemang zit 

zichzelf als een bruggenbouwer omdat hij begrip heeft voor de achtergrond van Ghanezen. 

Een klacht die hij bijvoorbeeld vaak van Ghanezen hoorde was dat er bij voorgaande 

onderzoeken, die waren uitgevoerd door Nederlandse onderzoeker, geen goede 

terugkoppeling was naar de Ghanese gemeenschap. De deelnemers voelden zich daardoor 

gebruikt. Agyemang is daarentegen wel teruggegaan naar alle kerken waar de respondenten 
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voor het onderzoek werden geworven om de onderzoeksresultaten te presenteren. Daarnaast is 

er een informatiebijeenkomst georganiseerd waar mensen van het stadsdeel bij aanwezig 

waren die hadden aangegeven de aanbevelingen van het onderzoek om te willen zetten in 

beleid. Ghanezen zijn daardoor minder wantrouwig geworden tegenover medici en 

onderzoekers:“ze zien dat ik hier niet alleen ben voor mezelf maar ook om hen te helpen”. 

Hierdoor zijn Ghanezen eerder geneigd op medische professionals af te stappen met 

hulpvragen. “Volgens mij is dat een goede manier om etnische minderheden meer bij de 

gezondheidszorg te betrekken. Je moet ze het gevoel geven dat ze erbij horen en dan zullen ze 

zelf meer contact zoeken”. Dit impliceert een positieve beïnvloeding van het gedrag van 

de„ingroup‟.           

 Volgens Agyemang is er nog een ander factor die de goede verstandhouding tussen 

medici en Ghanezen in de weg zit. Ghanezen hebben te veel respect voor autoriteit en dit 

geldt ook voor mensen met een hoog aangeschreven functie als artsen. Hierdoor durven ze 

vaak geen kritische vragen te stellen aan hun arts of te vragen om extra uitleg wanneer ze iets 

niet begrijpen. Dit kan als gevolg hebben dat ze medicijnen verkeerd innemen. Door het 

onderzoek van Agyemang en de informatiebijeenkomst die hij heeft georganiseerd krijgen 

artsen meer inzicht in het gedrag van Ghanese patiënten. Bij het AMC worden nu zelfs extra 

trainingen gegeven aan geneeskunde studenten over hoe ze het beste gesprekken kunnen 

voeren met etnische minderheden. Er vindt dus vooral informatieoverdracht plaats naar 

collega‟s.            

 Agyemang vindt het belangrijk dat overheden er meer aan doen om de ongelijkheden 

in de gezondheid van migranten en autochtonen weg te werken. Hij vindt speciale aandacht 

voor minderheden dan ook meer dan rechtvaardig. Over het onderwerp van minderheden en 

medische studies heeft Agyemang zelfs een interview gegeven aan een wetenschappelijk 

tijdschrift. Hierin zegt hij:“in Nederland is meer dan twintig procent van de bevolking niet 

van Nederlandse oorsprong, in Amsterdam zelfs de helft. Die verschillen brengen andere 

klachten en behoeften op het terrein van de gezondheid met zich mee. Het zou absurd zijn om 

hier geen aandacht aan te schenken want niet iedereen is man, wit, middle class en tussen de 

twintig en veertig!” (Huijbregts, 2011).       

 Het AMC loopt in Nederland voorop in studies naar de gezondheid van etnische 

minderheden. Omdat in het departement waar hij werkt zulke studies worden aangemoedigd 

was het voor Agyemang niet moeilijk om het GIA-onderzoek van de grond te krijgen. Deze 

minderheidsambtenaar voelde zich binnen zijn organisatie dus vrij om activiteiten te 
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ontplooien die in het belang zijn van de „ingroup‟. Dit kan worden gezien als een organisatie 

met een „sympathetic  mission‟. Er kan zeker worden gesteld dat er sprake is van „advocacy‟, 

doordat Agyemang de gezondheidsproblemen van Ghanezen bij beleidsmakers op de agenda 

heeft gezet. Ook blijkt er door de aanwezigheid van Agyemang een positieve beïnvloeding 

van het gedrag van de„ingroup‟ plaats te vinden. Door het wegnemen van het wantrouwen 

jegens medici is bij Ghanezen meer „demand‟ ontstaan voor medische hulp. Ook in deze casus 

lijkt beïnvloeding van het gedrag van collega‟s vooral plaats te vinden door het overbrengen 

van informatie. Agyemang vertelde dat minderheden door onbegrip de perceptie kunnen 

hebben dat ze vaak worden gediscrimineerd in de gezondheidszorg, terwijl hier niet altijd 

werkelijk sprake van hoeft te zijn.   

 

4.5. De Ghanese sociaal maatschappelijk dienstverlener 

Jacqueline Essien is 32 jaar geleden geboren in Ghana. Tijdens haar 4
de

 levensjaar is ze samen 

met haar ouders naar Nederland geëmigreerd. Het gezin heeft zich toen meteen gevestigd in 

Amsterdam Zuidoost waar Essien haar hele basis- en middelbare schooltijd heeft gewoond. 

Na het behalen van haar vwo-diploma is ze Internationale Bedrijfskunde gaan studeren in 

Maastricht. Na haar studie is Essien teruggekeerd naar Amsterdam en heeft ze een aantal jaar 

gewerkt bij een overwegend „witte‟ marktonderzoeksbureau. Essien vertelde dat ze daar goed 

kon aarden. Maar in deze baan ontbrak voor haar toch wel de maatschappelijke relevantie. 

Het liefst wilde ze een baan waarmee ze iets kon betekenen voor de buurt waar ze is 

opgegroeid. Daarom werkt ze sinds 2009 als coördinator bij Kansrijk Zuidoost. 

 Kansrijk Zuidoost is een project dat in het kader van de armoede bestrijding is gestart 

door stadsdeel Zuidoost. Het is een samenwerkingsverband tussen het stadsdeel, Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), Dienst Werk en Inkomen (DWI), zorgverzekeraar 

Agis en woningcorporaties Rochdale en Ymere. Het doel is om door middel van huis-aan-huis 

bezoeken de sociaal-economische positie van de bewoners te verbeteren. De werkwijze is dat 

Kansrijk Zuidoost een complex krijgt toegewezen waar bewonersadviseurs aan de deur 

langsgaan om aan de hand van een intakeformulier te inventariseren op welke 

levensdomeinen de bewoners moeilijkheden ondervinden. Dit gaat om domeinen als werk, 

inkomen, taalvaardigheid en gezondheid. Als een bewoner kenbaar maakt dat hij of zij hulp 

nodig heeft op een of meerdere levensdomeinen onderzoekt de buurtadviseur of er een 

mogelijkheid is om de bewoner te helpen door deelname aan een project van Kansrijk 



   
 

 
60 

 

Zuidoost. Wanneer dit niet het geval is schakelt Kansrijk de juiste instanties in. Op deze 

manier worden de bewoners geholpen om optimaal gebruik te maken van de bestaande 

voorzieningen. Daarnaast organiseert Kansrijk een verscheidenheid aan projecten zoals 

computerlessen voor volwassen en Nederlandse taallessen, waar bewoners gratis aan kunnen 

deelnemen. De projectleider van Kansrijk Zuidoost is de Ghanese ambtenaar Eddy Adusei 

met wie Essien nauw samenwerkt.        

 Essien heeft in het begin ook huisbezoeken afgelegd omdat ze het belangrijk vond om 

te weten wat er daadwerkelijk in de huiskamers gebeurt. Tijdens deze huisbezoeken kwam 

Essien vaak over de vloer bij Ghanese gezinnen. Dit waren soms zelfs mensen die ze al van 

jongs af aan kende. Essien zegt alleen maar positieve ervaringen te hebben gehad wanneer ze 

bij Ghanezen over de vloer kwam: “Ze zijn erg enthousiast en beginnen meteen in het 

Ghanees tegen me te praten. Dit vinden wij geen probleem. Bij Kansrijk werken mensen met 

verschillende etnische achtergronden dus we kunnen het voor elkaar vertalen”. 

Tegenwoordig legt Essien geen huisbezoeken meer af. Ze coördineert de lopende projecten en 

schrijft belangrijke stukken als het jaarverslag. Daarnaast houdt ze zich bezig met het 

analyseren van de informatie over de bewoners die is verzameld met de intakeformulieren. 

Uit deze analyses bleek bijvoorbeeld dat meer dan 50% van de ondervraagden, waaronder 

veel Ghanezen, aangaf zich niet optimaal gezond voelen. Om hier preventief op in te springen 

werd door Kansrijk een gezondheidsmarkt voor de bewoners georganiseerd. Tijdens de 

gezondheidsmarkt waren allerlei professionals uit de zorg aanwezig om de bewoners 

voorlichting te geven over de preventie van veelvoorkomende ziektebeelden. Deze 

bijeenkomst was een groot succes en het heeft ook veel Ghanezen aangetrokken. 

 Essien zegt zich op en top Ghanees te voelen en verbonden te zijn met de Ghanese 

gemeenschap in Nederland. “Maar ik hoor van mijn leidinggevende dat ik minder Ghanees 

ben dan de gemiddelde Ghanees. Ik woon hier al heel lang en ik denk wel dat ik op bepaalde 

vlakken meer op een Nederlander lijk. Ik ben bijvoorbeeld heel erg Nederlands in de zin dat ik 

recht voor z‟n raap ben, terwijl Ghanezen meer om de zaken heen draaien”. Ze vindt dat 

Ghanezen meer hulp nodig hebben om hun achterstand in te halen dan bijvoorbeeld 

Surinamers en Antillianen. Essien vindt het echter niet gepast om Ghanezen voor te trekken: 

“Ik probeer ze te helpen om hun achterstand in te halen zodat ze gelijke kansen hebben. Maar 

ik zou het verkeerd vinden als ik deze positie zou gebruiken om alleen projecten voor 

Ghanezen te accorderen. Volgens mij is dat ook ethisch onverantwoord want als je voor het 

stadsdeel werkt hoor je er te zijn voor alle bewoners”.              
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Volgens Essien bereikt Kansrijk, in vergelijking met de hoeveelheid Ghanezen die in 

Zuidoost wonen, relatief veel Ghanezen. De verklaring die Essien hiervoor geeft is dat er veel 

Ghanezen zijn die op eigen initiatief naar de balie van Kansrijk komen met hulpvragen. Dit 

gaat soms om kwesties waar Essien ze niet altijd mee kan helpen. Het feit dat er door de 

aanwezigheid van de Ghanese ambtenaren relatief veel Ghanezen gebruik willen maken van 

de diensten van Kansrijk Zuidoost duidt op „demand inducement‟. Uit het verhaal van Essien 

blijkt dat er ook sprake is van coproductie: “Ik heb gemerkt dat de Ghanezen tijdens de 

huisbezoeken heel open naar mij zijn. Tegen een blank persoon zouden ze nooit zo eerlijk zijn. 

De Ghanese bewoners zien mij als een zuster of dochter, daardoor hebben ze het gevoel dat 

ze eerlijk tegen mij kunnen zijn”.         

  Essien vindt dat je als ambtenaar onpartijdig moet zijn, maar toch heeft haar eigen 

achtergrond invloed op de keuzes die ze maakt. Een goed voorbeeld waaruit dit bleek is het 

bijlesproject dat dit jaar door Kansrijk is gestart in samenwerking met een aantal basisscholen 

in Amsterdam Zuidoost. De bedoeling van dit project was dat jonge mensen uit de omgeving 

samen met basisschoolleerkrachten twee keer per week bijles zouden geven aan leerlingen 

van groep zeven. “Ik wist dat er een vereniging bestond van Ghanese WO en hbo-studenten 

die graag wilden deelnemen aan een project waarmee ze iets konden betekenen voor de 

samenleving. Het feit dat dit Ghanezen waren heeft mij wel extra gedreven om hen voor te 

dragen voor dit project. Voor mijn gevoel hadden zij voor dit project heel veel meerwaarde  

terwijl een Nederlander hier misschien wat neutraler over zou denken. Kwaliteit is voor mij 

wel altijd het belangrijkst. Als ik wist dat er een andere groep studenten was die beter zou 

kunnen presteren had ik liever hun gekozen voor dit project. Maar bij twee gelijkwaardige 

groepen zou ik toch wel weer de Ghanese studenten kiezen”. Dit voorbeeld geeft duidelijk 

weer dat door de Ghanese achtergrond van Essien mensen van de „ingroup‟ van een 

inhoudelijk voordeel hebben genoten.       

 De collega‟s van Essien hebben verschillende etnische achtergronden. Essien denkt dat 

zij en haar andere Ghanese collega een bedrage hebben geleverd om het positieve beeld dat er 

al heerst over Ghanezen te bevestigen: “Qua werkethos zijn Eddy en ik hele harde werkers en 

volgens mij zien andere collega‟s dat ook. Ik heb ze natuurlijk nooit gevraagd hoe ze 

voorheen precies over Ghanezen dachten dus het is moeilijk te zeggen in hoeverre hun beeld 

is veranderd, maar volgens mij hebben wij wel een goed imago”. Daarnaast hoort ze van 

collega‟s dat ze onder de indruk zijn van hoe Ghanese ouders de laatste jaren zo betrokken 

zijn geraakt bij de educatie van hun kinderen.           
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Wat betreft de diversiteit binnen de organisatie vindt Essien dat stadsdeel Zuidoost het 

redelijk goed doet. Alleen op management-en directieniveau kan het volgens haar beter. 

Essien vindt het daarom belangrijk om alert te blijven op de participatie van minderheden en 

hiervoor te waken: “In een ideale wereld zou dat niet hoeven omdat iedereen op zijn 

kwaliteiten wordt beoordeeld. Maar de blanke man heeft helaas nog steeds een voorsprong op 

alle andere groepen”. Essien heeft in het verleden ook te maken gehad met de nadelen van 

het hebben van een etnische minderheidsachtergrond. Bij het marktonderzoeksbureau waar ze 

werkte reageerden collega‟s verbaasd wanneer ze vertelde dat ze een universitaire opleiding 

had genoten. Ze gingen er vanwege haar etnische achtergrond automatisch van uit dat ze een 

lagere opleidingsniveau had. Terwijl ze wisten dat iedereen binnen de organisatie in het bezit 

moest zijn van een hbo of WO-diploma.      

 Essien vindt het wel jammer dat het diversiteitsbeleid soms doorslaat en de etnische 

achtergrond belangrijker wordt dan de capaciteiten. Bij de werving van nieuwe 

gemeenteambtenaren wordt in Amsterdam bij gelijke kwalificaties de voorkeur gegeven aan 

een vrouw of een allochtoon. Soms heeft Essien echter het gevoel dat dit bij stadsdeel 

Zuidoost juist andersom is, dus dat ze de achtergrond belangrijker vinden. “Ik kan begrijpen 

dat blanke mensen dit kunnen ervaren als omgekeerde discriminatie en daar hebben ze gelijk 

in. Ik zou zelf ook niet willen dat ik een baan krijg vanwege mijn etnische achtergrond. Dat 

zou ik zelfs een beetje denigrerend vinden”. Participatie en integratie is belangrijk maar 

volgens Essien kan de Nederlandse overheid het geld daarvoor op een betere manier besteden. 

De mentaliteit van de eerste generatie is volgens haar namelijk helemaal niet gericht op 

integratie. Ze willen vooral dat het hier goed is voor hun kinderen. Maar voor henzelf is 

vooral arbeidsparticipatie van belang. Ze willen hard werken zodat ze ooit terug kunnen keren 

naar Ghana.  

Essien gaf aan het verkeerd te vinden om partijdig te zijn in het voordeel van Ghanezen. Uit 

het voorbeeld van de Ghanese studenten die ze had voorgedragen om bijles te geven blijkt wel 

dat door de gedeelde achtergrond Ghanezen van inhoudelijke voordelen hebben genoten. De 

representatieve effecten vinden ook plaats in de vorm van co-productie en „demand 

inducement‟ , waardoor haar organisatie meer Ghanezen bereikt. Door haar empathie voor de 

gemeenschap wilt Essien zich ook inzetten voor Ghanese belangen. Essien gaf bijvoorbeeld 

aan het jammer te vinden dat ze niet zoveel kon betekenen voor de Ghanese gemeenschap als 

ze zou willen omdat de besluitvorming over issues waar Ghanezen veel mee kampen vooral 
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op landelijk niveau plaatsvindt. Dit wijst op haar verlangen om op te treden als „advocate‟ van 

Ghanese belangen.  

 

4.6. De Ghanese politieagent 

Sam Danso is een 51-jarige man die in Ghana is geboren en opgegroeid. In 1985 is hij vanuit 

Ghana naar Europa geëmigreerd. Hij heeft een tijdje in Engeland gewoond maar heeft zich 

uiteindelijk in Nederland gevestigd. Sindsdien is hij altijd woonachtig geweest in Amsterdam 

Zuidoost. Danso heeft een echte politieachtergrond, in Ghana zaten namelijk zowel hij als zijn 

vader bij de politie. Toen hij naar Nederland kwam was het zijn droom om ook hier voor de 

politie te werken. Hij is daarom meteen begonnen met een cursus Nederlands gevolgd door de 

mavo. Daarna heeft hij werk gevonden bij de KLM waar hij ooit begonnen is als 

loodsmedewerker maar tegenwoordig een administratieve functie heeft. Hij bleef echter de 

droom behouden om voor de Nederlandse politie te werken.     

 Eind jaren negentig kreeg hij de kans om zijn droom waar te maken omdat er 

toentertijd bij de politie een campagne werd gestart om meer minderheden te werven. 

Daarnaast bleek het mogelijk om naast zijn baan bij de KLM parttime bij de politie te werken. 

Hij heeft naast zijn reguliere baan een tweejarige opleiding bij de politie gevolgd waarna hij is 

aangenomen als parttime wijkagent in Amsterdam Zuidoost. Deze twee banen heeft hij tien 

jaar lang met elkaar kunnen combineren. Momenteel is hij minder actief geworden bij de 

politie omdat ze de parttime functies willen afschaffen. Danso wil zijn baan bij de KLM 

echter niet opgeven omdat er voor hem veel voordelen aan kleven zoals goedkoop kunnen 

vliegen naar Ghana. Dat is belangrijk voor hem omdat hij binnen enkele jaren voorgoed terug 

zou willen keren naar Ghana. Hij reist daarom vaak naar Ghana om zich te oriënteren op wat 

hij daar zou kunnen gaan doen. Danso heeft net als veel andere eerste generatie Ghanezen een 

terugkeer mentaliteit. Toch heeft hij, in tegenstelling tot vele anderen, gezorgd dat hij de taal 

leerde om zijn mogelijkheden in Nederland te vergroten. Danso is ook betrokken bij Kansrijk 

Zuidoost, waar hij af en toe helpt met de organisatie van cursussen. Danso zegt er veel 

voldoening uit te halen om in de dienstverlening te werken. “Ik ben ermee opgegroeid, het zit 

in mijn bloed. Ik vind het leuk om altijd in contact te zijn met mensen en ze te helpen”.  

 Danso heeft zijn hele loopbaan bij de Nederlandse politie in Amsterdam Zuidoost 

gewerkt. Daardoor is er altijd veel contact geweest met Ghanezen. Hij is bovendien een 

„visible minority‟ waardoor Ghanezen hem makkelijk kunnen identificeren. Op de vraag hoe 
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Ghanese mensen reageren als ze hem zien in een politie-uniform antwoordt Danso: “sommige 

Ghanezen hebben het idee dat er nooit een Ghanees bij de Nederlandse politie komt, dus als 

ze mij niet kennen schrikken ze wel als ze merken dat ik ook een Ghanees. Ghanese mensen 

die mij kennen zijn meestal trotst en blij om me zien. Ze beginnen dan in het Ghanees tegen 

mij te praten, ze vinden het namelijk prettiger om dingen in het Ghanees uit te leggen”. 

Volgens Danso is helaas niet iedereen blij om te zien dat hij voor de politie werkt. Hij 

vertelde dat hij af en toe hoort dat er Ghanezen zijn die hem een verrader noemen. Binnen de 

Ghanese gemeenschap heerste veel wantrouwen jegens de politie. De politie wordt 

bijvoorbeeld beschuldigd van het houden van razzia‟s in Zuidoost om illegalen op te pakken. 

Tijdens een van deze invallen is in 2007 een illegale Ghanese man overleden toen hij van een 

balkon viel tijdens zijn vlucht voor de politie. Dit zorgde voor veel commotie binnen de 

Ghanese gemeenschap in Amsterdam Zuidoost.        

 Tijdens het interview vertelde Danso dat hij dagelijks telefoontjes krijgt van Ghanezen 

die vragen om zijn hulp. Daarom heeft hij zelfs een tweede telefoon moeten nemen. Hij zegt 

dat je sterk in je schoenen moet staan om te kunnen omgaan met de hoeveelheid claims.“Veel 

Ghanese denken dat ik al hun problemen voor ze kan oplossen omdat ik bij de politie zit.”. 

Danso verwijst de meeste mensen door naar het politiebureau. Hij doet zijn best om mensen 

zo goed mogelijk te adviseren. Sommige mensen reageren teleurgesteld wanneer hij zegt dat 

hij niet meer voor ze kan betekenen. “Maar het maakt mij niks uit. Het maakt me ook niet uit 

dat we dezelfde afkomst hebben, ik behandel iedereen gelijk. Ze kunnen niet op basis van onze 

gedeelde afkomst eisen dat ik dingen ga ondernemen die niet tot mijn taken horen. Ik probeer 

het politiewerk en mijn privéleven goed van elkaar te scheiden anders word ik gek”. Danso 

heeft niet alleen in zijn functie als politieagent te maken met dit soort claims. Ook tijdens zijn 

werk bij de KLM  komen Ghanese collega‟s naar hem toe met allerlei hulpvragen. Hij zegt 

dat hij zijn best doet om zijn collega‟s zo goed mogelijk te helpen. Hij helpt ze bijvoorbeeld 

bij het schrijven van brieven en het invullen van formulieren. Dit doet hij echter niet alleen 

voor zijn Ghanese collega‟s, vaak krijgt hij dit soort hulpvragen ook van mensen die 

afkomstig zijn uit andere Afrikaanse landen. Deze mensen komen liever naar hem toe terwijl 

er ook Nederlanders rondlopen die nog beter zijn in de Nederlandse taal.   

 In zijn hoedanigheid als politieagent heeft Danso ook gemerkt dat Ghanezen, maar ook 

andere etnische minderheden, meer vertrouwen in hem hebben: “Sommige privé dingen 

hoeven ze mij niet eens te laten weten maar toch vertrouwen ze me. Daardoor zijn ze heel 

eerlijk tegen mij”. Dit is voor Danso een groot voordeel, want als mensen hem niet met 
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wantrouwen benaderen zijn ze eerder geneigd een coöperatieve instelling te hebben. Een 

gedeelde afkomst heeft volgens Danso echter ook zijn keerzijde. Hij heeft gemerkt dat 

donkere mensen ervan uitgaan dat ze bij hem met meer kunnen wegkomen of dat hij hen 

milder zal aanpakken. Als voorbeeld gaf Danso het gedrag van zwarte mensen tijdens 

verkeerscontroles. “Wanneer ik tijdens verkeerscontroles tegen Surinaamse en Ghanese 

bestuurders zeg dat ze ergens niet mogen parkeren reageren ze veel meer geïrriteerd dan 

wanneer ze dit te horen krijgen van mijn blanke collega‟s. Ze verwachten dat ik ze coulant zal 

behandelen omdat ik ook „een‟ van ze ben. Maar ik kijk niet naar wie je bent. Volgens de 

officiële regels van mijn organisatie is het verboden om bepaalde groepen een 

voorkeursbehandeling te geven”. Danso zegt zich hier niet alleen aan te houden omdat het een 

regel is, ook is het zijn persoonlijke overtuiging dat iemand een voorkeursbehandeling geven 

verkeerd is. “Iedereen heeft natuurlijk onbewust wel een bepaalde voorkeur. Maar ik probeer 

iedereen gelijk te behandelen, dus ook mijn eigen groep. Ik help ze graag maar ik treed 

daarbij niet buiten het toelaatbare”.        

 Een ander voorbeeld van hoe gelijke kenmerken ook voor een averechtse effecten 

kunnen zorgen, gebeurde toen Danso samen met blanke collega‟s een zwarte dakloze man 

verzocht zich te verwijderen van een plek waar hij niet mocht slapen. De man werkte rustig 

mee tot hij de zwarte politieagent zag. “Toen werd hij opeens heel kwaad en begon mij uit te 

schelden en dingen te roepen als: “jij hoort er ook bij?!”. Met mijn blanke collega‟s had hij 

geen probleem. Maar dat ik als „mede zwarte‟ hem dit aan kon doen kon hij echt niet 

hebben”. Uit deze voorbeelden blijkt dat een gedeelde etniciteit enerzijds kan bijdragen aan 

co-productie omdat mensen de agent meer vertrouwen, maar anderzijds kan het ervoor zorgen 

dat mensen verwachten dat je hen op een speciale manier zult behandelen. Wanneer er niet 

wordt voldaan aan deze verwachting kunnen ze juist een niet-coöperatieve houding krijgen.

 Desondanks blijft het volgens Danso heel belangrijk om mensen van verschillende 

achtergronden bij de politie te hebben. Vooral bij een bureau dat gevestigd is in een buurt 

waar zoveel verschillende etnische minderheden wonen als in Amsterdam Zuidoost. Het is 

volgens hem belangrijk dat je als agent de cultuur van de verschillende nationaliteiten 

begrijpt:“In bepaalde culturen, zoals de Ghanese, houden ze bijvoorbeeld van harde muziek 

spelen en in andere culturen niet. Hierdoor ondervinden mensen in Zuidoost wel eens overlast 

van elkaar. Als je als agent wilt optreden moet je de achtergrond weten zodat je een idee hebt 

van hoe je de mensen op de beste manier kunt benaderen, dat is effectiever”. Danso vindt het 

daarnaast positief dat er bij de Nederlandse politie jarenlang allerlei campagnes zijn gevoerd 
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om meer allochtonen te werven voor het politiewerk. Hierdoor hebben veel mensen zoals hij 

de kans gekregen om dit werk te doen. Hij vindt dat de achtergrond van agenten die bij zijn 

bureau werken een goede representatie is van de buurtbewoners.    

 Ten tijde van de Bijlmerramp in 1992, waar de Ghanese gemeenschap hard door werd 

getroffen, werd eveneens duidelijk hoe belangrijk het is dat overheidsdiensten de culturen van 

etnische minderheden begrijpen. In de nasleep van de ramp ontstonden namelijk allerlei 

irritaties tussen de politie en de Ghanese gemeenschap omdat de politie en het stadsdeel de 

Ghanese traditie van rouwverwerking niet begreep. Volgens Danso zou dit tegenwoordig niet 

meer kunnen gebeuren omdat er door de komst van minderheden bij de politie veel meer 

begrip is voor de verschillende culturele praktijken. Lachend vertelde Danso dat zijn collega‟s 

nu bijvoorbeeld weten dat Ghanezen het leuk vinden om op zaterdag naar feestjes te gaan, dus 

als je ze met een slok op achter het stuur wilt aantreffen moet je vooral op zaterdagavond 

alcoholcontroles houden in Zuidoost.        

 Danso zegt bij zijn collega‟s in Zuidoost weinig te merken van vooroordelen en 

discriminatie, ze behandelen alle burgers op een gelijkwaardige manier. Collega‟s zijn wel erg 

verbaasd wanneer ze horen dat hij Ghanees is.“Ze gaan er meestal van uit dat ik Surinaams of 

Antilliaans ben. Maar ze reageren altijd positief en zeggen dat ze het knap vinden dat ik het 

zo ver heb weten te schoppen”. Collega‟s vragen ook vaak om zijn assistentie bij meldingen 

over Ghanezen. Om de relatie tussen de Afrikaanse bewoners van Zuidoost en de politie te 

verbeteren wordt eens per kwartaal een bijeenkomst georganiseerd tussen de politie en de 

Afrikaanse gemeenschap. Hier komen altijd vooral veel Ghanezen op af. Tijdens deze 

bijeenkomsten krijgen de bewoners de kans om hun frustraties te uiten en vragen te stellen 

aan hoge politiefunctionarissen. Hiermee wordt de argwaan van de Afrikaanse gemeenschap 

verminderend en krijgt de politie beter zich op wat er in de buurt speelt.  

Het blijkt dat een Ghanese politieagent die werkt in een gebied waar veel Ghanezen wonen 

veel claims kan verwachten uit de Ghanese gemeenschap. Danso gaf aan hier niet op in te 

gaan maar hij doet ook geen poging om ze te ontwijken. Dit kan wellicht worden verklaard 

door het feit dat van alle geïnterviewde ambtenaren hij de positie heeft waarin partijdigheid 

het hardst zou worden afgestraft. Bij deze ambtenaar bleek ook nauwelijks sprake te zijn van 

„advocacy‟. Zijn aanwezigheid heeft wel invloed op het gedrag van zwarte minderheden, 

hoewel dit niet altijd op een positieve manier is. Danso heeft niet de perceptie dat er bij zijn 

collega‟s negatieve voordelen heersen over Ghanezen. Er is in zijn beleving dus weinig 

noodzaak voor „check‟ en „restraint‟. Uit het interview blijkt dat de politie nieuwe inzichten 
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krijgt over de Ghanese cultuur waardoor ze weten hoe je effectiever kunt optreden. Het is ook 

aan de hand van deze casus lastig om te spreken van resocialisatie van collega‟s omdat de 

perceptie van Ghanezen volgens de ambtenaar al positief was. De bevindingen laten ook zien 

dat de nieuwe inzichten die de politie krijgt niet altijd in het voordeel hoeft te zijn van de 

minderheidsgroep. Dit impliceert dat er wel sprake kan zijn van representatieve effecten, maar 

dat dit niet altijd in de vorm van inhoudelijke voordelen hoeft te zijn.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat onder de geïnterviewde Ghanese ambtenaren zeker een 

aantal bronnen van actieve representatie waar te nemen was. Dit vond vooral plaats in de 

vorm van bewuste of onbewuste handelingen van de ambtenaren zelf. De bewuste 

handelingen deden zich met name voor in de vorm van „advocacy‟, en onbewust konden ze 

empathischer handelen doordat ze meer begrip hadden voor de Ghanese cultuur. In 

tegenstelling tot wat veel theoretici veronderstellen was er nauwelijks sprake van 

partijdigheid. De representatieve effecten waren ook op te merken in de beïnvloeding van het 

gedrag van „ingroup‟ leden. De ambtenaren hadden doorgaans het gevoel dat beïnvloeding 

van het gedrag van collega‟s door middel van „check‟ en „restraint‟ niet nodig was. Maar of 

dit in de realiteit ook zo is kon niet aan de hand van deze interviews worden opgemaakt. Uit 

voorbeelden die de politieagent gaf werd daarnaast duidelijk dat de beïnvloeding van het 

gedrag van de „ingroup‟ niet altijd positief hoeft te zijn. Onder deze Ghanese ambtenaren 

bleek dat zelfs een onwelwillende organisatiecultuur niet altijd de actieve representatie in de 

weg te staan, zolang de ambtenaar daar zelf wel toe bereid was. In de conclusie en discussie 

worden deze bevindingen en de implicaties hiervan uitgebreid besproken. 
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5. Conclusie & Discussie 

In dit hoofdstuk zal allereerst worden teruggegrepen op de centrale onderzoeksvraag en de 

deelvragen van deze studie. De bevindingen van het onderzoek zullen kort worden toegelicht 

waarna wordt bekeken in hoeverre de bevindingen in overeenstemming zijn met de eerder 

besproken literatuur. Zoals in de inleiding uiteen is gezet wordt met deze studie getracht een 

bedrage te leveren aan de wetenschappelijke literatuur over de representatieve bureaucratie en 

meer specifiek: het verband tussen actieve en passieve representatie. Voorts wordt in dit 

onderdeel ook aandacht geschonken aan de nieuwe bevindingen die aan de hand van deze 

studie zijn gedaan. In de discussie komen de beperkingen van het huidige onderzoek aan bod 

en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.  

 

5.1. Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen 

Door middel van deze studie is getracht antwoord te vinden op de eerder geformuleerde 

centrale onderzoeksvraag: “In hoeverre vindt in de praktijk actieve representatie van de 

achterban plaats door Ghanese ambtenaren?”. Om op deze vraag antwoord te kunnen geven 

zijn de volgende deelvragen aan de orde gesteld: “Zetten de Ghanese ambtenaren zich in om 

de belangen van Ghanese mensen te behartigen? Zo ja, op welke manier? Wat is de reden 

waarom Ghanese ambtenaren ervoor kiezen om wel of juist niet op te treden als 

belangenbehartiger van de achterban? Proberen Ghanese ambtenaren de claims uit de 

gemeenschap te ontwijken? Zo ja, op welk manier? Wat is de invloed van zichtbaarheid op de 

bereidwilligheid om op te treden als belangenbehartiger?”. In de volgende paragrafen 

worden de antwoorden op de bovenstaande onderzoeksvragen gepresenteerd. Allereerst volgt 

een korte terugblik op de studie in zijn geheel.  

Het idee dat ten grondslag ligt aan de literatuur over de representatieve effecten van diversiteit 

is dat de achtergrond van een individu invloed heeft op de keuzes die hij of zij maakt. Mensen 

met uiteenlopende demografische kenmerken zouden verschillende socialisatieprocessen 

meemaken die leiden tot het hebben van bepaalde waarden en opvattingen. Doordat iemand 

een achtergrond deelt met een groep mensen zullen, bewuste of onbewust, de keuzes die 

iemand maakt leiden tot inhoudelijke voordelen voor mensen die tot dezelfde groep behoren. 

Hierdoor wordt door theoretici verondersteld dat er een link is tussen de demografische 

achtergrond van een individu en (positieve) representatieve effecten van zijn aanwezigheid 
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voor andere groepsleden. Om na te gaan of dit verband tussen passieve en actieve 

representatie in de praktijk inderdaad bestaat, werd in deze studie de casus van Ghanese 

ambtenaren in Nederland onderzocht.       

 Het onderzoek vond plaats onder Ghanezen met uiteenlopende ambtelijke posities. 

Van uitvoeringsambtenaren, oftewel„street-level bureaucrats‟, tot beleidsmakers. Een nieuwe 

dimensie die aan de hand van deze groep kon worden onderzocht is het effect van 

zichtbaarheid als een etnische minderheid op het zich voordoen van actieve representatie. De 

bevindingen van deze studie lieten zien dat er wel degelijk aanwijzingen zijn om te stellen dat 

er zich representatieve effecten kunnen voordoen van een divers samengesteld 

personeelsbestand. Wat ook sterk naar voren kwam is dat dit voor een groot deel afhangt van 

de bereidwilligheid van de ambtenaren. Om de eerste deelvraag te beantwoorden: er zijn 

Ghanese ambtenaren die bereid zijn om de belangen van de „ingroup‟ actief te 

vertegenwoordigen. Om antwoord te geven op de vraag hoe ze dit doen worden hieronder de 

waargenomen representatieve effecten beschreven. 

 

5.1.1. Representatieve effecten 

Het blijkt dat veel voorgaande representatieve bureaucratie theoretici te kort door de bocht 

dachten door te veronderstellen dat actieve representatie zich vooral in de vorm van 

partijdigheid zou voordoen. Van deze mechanisme van actieve representatie bleek namelijk 

nauwelijks sprake te zijn. Het empirisch onderzoek liet wel zien dat de andere indirecte en 

directe bronnen, die Lim (2006) van elkaar onderscheidde, veel betere concepten zijn om de 

verschillende vormen van representatieve effecten te classificeren.  

 Wanneer er naar de directe bronnen voor inhoudelijke voordelen wordt gekeken komt 

naar voren dat onder de Ghanese ambtenaren vooral sprake was van de bereidwilligheid tot 

„advocacy‟. Dit deden de Ghanese ambtenaren door te waken voor de belangen van de 

Ghanese gemeenschap en op te komen voor hun wensen. De ambtenaren die daartoe de 

mogelijkheid hadden, kwamen ook op voor de belangen van de Ghanese gemeenschap door 

beleidsbeïnvloeding. Maar ook op „street-level‟ niveau bleek sprake te zijn van „advocacy‟. 

Hierbij overstegen sommige ambtenaren zelfs de puur technische of professionele aspecten 

van hun functie. Er was ook sprake van welwillend handelen en empathisch begrip. Dit 

gebeurde soms onbewust doordat de ambtenaren meer kennis en ervaring hebben met 



   
 

 
70 

 

Ghanezen en daardoor als het ware „tussen de regels‟ konden lezen.   

 Wat betreft de indirecte bronnen kwam een meer gemengd beeld naar voren. De 

mechanismen „check‟ en „restraint‟ deden zich nauwelijks voor onder de collega‟s. De 

ambtenaren hadden niet het idee het dat collega‟s negatieve voordelen hadden over Ghanezen 

waar ze naar konden handelen. Hierdoor waren er nauwelijks aanwijzingen die wezen op 

resocialisatie. Wel kon het gedrag van collega‟s veranderen in het voordeel van Ghanezen 

doordat ze meer begrip kregen voor de Ghanese cultuur. Maar de Ghanese ambtenaren 

vonden niet dat het gedrag van collega‟s daarvoor bevooroordeeld of discriminerend was. 

Door middel van deze studie was het niet vast te stellen of dit in werkelijkheid ook het geval 

is, maar dit was in ieder geval wel de perceptie van de Ghanese ambtenaren.   

 Er waren wel aanwijzingen die wezen op de beïnvloeding van het gedrag van Ghanese 

burgers. De signalen hiervan waren dat Ghanese burgers en cliënten beter hun best deden en 

actiever betrokken raakten. Het bleek dat Ghanezen heel erg tegen de ambtenaren opkijken. 

Dit is een voorbeeld van hoe het delen van een etniciteit op zichzelf al voor representatieve 

effecten kan zorgen zonder dat hier specifieke handelingen voor nodig zijn. Daarnaast was er 

sprake van „demand-inducement‟ omdat door de aanwezigheid van de Ghanese ambtenaren de 

vraag naar de diensten van de organisaties waar ze voor werken groter werd onder de 

„ingroup‟. Er kan dus worden gesteld dat de Ghanezen van voordelen genoten die ze 

waarschijnlijk niet hadden gehad als mensen van een andere etnische achtergrond deze 

posities hadden bekleed.   

 

5.1.2. Belemmerende en faciliterende factoren 

In het theoretisch kader is een aantal factoren uitgelicht die een mogelijke barrière konden 

vormen voor actieve representatie. Deze factoren bleken in het geval van de Ghanezen niet 

altijd het veronderstelde effect te hebben. Hiermee komen we bij de tweede deelvraag van 

deze studie: “Wat is de reden waarom de Ghanezen ervoor kiezen om wel of juist niet op te 

treden als belangenbehartiger van de achterban?”. In deze studie waren de aanwijzingen 

voor actieve representatie het minst zichtbaar bij de politieagent. Dit werd mogelijk 

belemmerend door de strenge organisatiecultuur. Bij de politie wordt grote waarde gehecht 

aan het strikt naleven van de organisationele regels en procedures. Hoewel er bij de 

Nederlandse politie ook waarde wordt gehecht aan diversiteit is het uit den boze om enige 
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blijk van partijdigheid te laten zien. Hierdoor is het moeilijk om de discretionaire ruimte te 

gebruiken in het voordeel van de „ingroup‟. Bij de Ghanese politieagent was tevens, 

vergeleken met de andere ambtenaren, een hogere mate van organisatiesocialisatie zichtbaar. 

Hierdoor waren de geschreven en ongeschreven organisatiewaarden soms belangrijker dan de 

belangen van de „ingroup‟. Bij de politie waren zelfs representatieve effecten waar te nemen 

die niet altijd in het voordeel van de „ingroup‟ waren. Dit komt overeen met de literatuur 

waarin wordt gesteld dat een hoge mate van organisatiesocialisatie een negatieve invloed kan 

hebben op het plaatsvinden van actieve representatie (Wilkins & Williams, 2005; Thompson, 

1976). De andere ambtenaren bevonden zich in organisaties die meer een „sympathetic 

mission‟ hadden, wat betreft het aandragen van ideeën die in het voordeel kunnen zijn van 

Ghanezen. Uit deze studie bleek tevens dat het niet altijd aanwezig zijn van een „critical 

mass‟ van de minderheidsgroep in dit geval nauwelijks een negatieve invloed had op de 

bereidwilligheid tot actieve representatie.        

 Aan de hand van deze studie is ook aangetoond dat er factoren zijn die de 

bereidwilligheid om op te treden als representant van Ghanese belangen faciliteren. De eerste 

facilitator is de grote mate van associatie met de veronderstelde „ingroup‟. De Ghanese 

gemeenschap in Amsterdam Zuidoost is zeer hecht en de mensen kennen elkaar daarom erg 

goed. Bovendien vinden de meeste sociale contacten plaats binnen de eigen gemeenschap. De 

deelnemende ambtenaren hadden daarom allen een goede band met de Ghanese gemeenschap. 

Daardoor zijn ze zeer benaderbaar voor mensen van de „ingroup‟. De Ghanese burgers 

hadden daarnaast de perceptie dat er bij de Ghanese ambtenaren „wat te halen‟ viel. Hierdoor 

hadden de ambtenaren veel te maken met claims van Ghanezen die op zoek waren naar 

beleidsvoordeel. Een ander belangrijk aspect dat heeft bedragen aan de bereidwilligheid om 

als representator en belangenbehartiger op te treden, is het feit dat de ambtenaren hun etnische 

identiteit niet zagen als iets waar ze zich voor moesten schamen. Doordat de Ghanese 

ambtenaren zichzelf niet zien als behorend tot een sterk gestigmatiseerde groep, is het 

onwaarschijnlijker dat deze ambtenaren zullen proberen zich te disidentificeren van de 

„ingroup‟ om daarmee de druk voor actieve representatie te ontvluchten.   
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5.1.3. Invloed van zichtbaarheid 

Een geheel nieuw concept dat door middel van deze studie werd geïntroduceerd is de invloed 

van de mate van zichtbaarheid als etnische minderheid. Een hoge of lage zichtbaarheid zegt 

namelijk iets over de mogelijkheden die minderheden hebben om claims uit de „ingroup‟ te 

vermijden. Daardoor kan het een negatieve invloed hebben op het zich voordoen van actieve 

representatie. Dit brengt ons bij de derde deelvraag van deze studie: “Proberen Ghanese 

ambtenaren de claims uit de gemeenschap te ontwijken? Zo ja, op welk manier?”.

 Ghanezen hebben fysieke kenmerken die hen, vooral voor andere Ghanezen, 

makkelijk als Ghanees identificeerbaar maken. Hierdoor kunnen ze binnen de gemeenschap 

moeilijk ontsnappen aan groepsdruk voor actieve representatie. Een van de weinige manieren 

waarop Ghanese ambtenaren claims uit de Ghanese gemeenschap zouden kunnen vermijden is 

door zich fysiek uit de gemeenschap te verwijderen. In dit geval is dat geen moeilijke opgave 

omdat de Ghanese gemeenschap in Nederland zo sterk geconcentreerd is binnen specifieke 

gebieden (de Randstad en voornamelijk Amsterdam Zuidoost).     

 Uit het onderzoek kwamen signalen naar voren waaruit bleek dat er Ghanezen zijn met 

een hoge sociaal-economische status die zich inderdaad op de bovenstaande manier proberen 

te onttrekken aan de Ghanese gemeenschap. Het is echter ook duidelijk geworden dat er 

Ghanezen zijn die ervoor kiezen om binnen de gemeenschap te blijven en bereid zijn om op te 

treden als vertegenwoordiger van Ghanese belangen. Een andere nieuwe bevinding is dat 

zichtbare gedeelde kenmerken niet altijd een positieve invloed hoeven te hebben op het 

gedrag van „ingroup‟ leden. Dit bleek uit de voorbeelden van de politieagent; doordat hij 

makkelijk identificeerbaar is als Ghanees of „zwarte‟, hadden mensen die ook tot deze groep 

behoorden bepaalde verwachtingen van hem. Daarnaast bleek dat wanneer de zichtbare 

minderheidsambtenaar deel uitmaakt van een organisatie waar de groepsleden niet positief 

tegenover staan, hij harder door de „ingroup‟ kan worden beoordeeld dan zijn autochtone 

collega‟s. Dit zorgt voor een extra druk op de zichtbare minderheidsambtenaar. Zichtbare 

minderheden krijgen dus meer te maken mat claims en hebben minder mogelijkheden om zich 

te disidentificeren. Dit betekent echter niet dat hierdoor bij hen automatisch sprake zal zijn 

van actieve representatie.  
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5.2. Theoretische implicaties 

Sinds de introductie door Kingsley in 1944 heeft de normatieve theorie omtrent de 

representatieve bureaucratie een grote vlucht gemaakt. Vooral sinds het onderscheid tussen 

actieve en passieve representatie dat door Mosher (1968) werd geïntroduceerd is de literatuur 

blijven groeien. Maar toen kwam Lim (2006) die nagenoeg het hele fundament waarop de 

voorgaande wetenschappers het verband tussen actieve en passieve representatie op baseerden 

onderuit haalde. Maar wat zeggen de bevindingen van deze studie over de reeds bestaande 

theorie; welke implicaties hebben deze bevindingen op de aannames die hieraan ten grondslag 

liggen?           

 Wanneer er naar de bevindingen van het empirisch onderzoek wordt gekeken lijkt het 

erop dat binnen de normatieve strijd die gaande is, de kant van Lim (2006) gekozen moet 

worden. Er zijn aanwijzingen gevonden voor representatieve effecten van passieve 

representatie maar het zou onjuist zijn om te spreken van een direct verband tussen actieve en 

passieve representatie. Vooral wanneer de conceptualisatie van actieve representatie wordt 

beperkt tot partijdigheid. Er spelen hiervoor namelijk te veel andere factoren een rol. Actieve 

representatie (als het zich überhaupt voordoet) verloopt niet enkel door middel van bewuste 

handelingen in het voordeel van de „ingroup‟. De in het theoretisch kader omschreven studies, 

aan de hand waarvan werd beweerd bewijs te zijn gevonden voor een direct verband tussen 

passieve en actieve representatie, blijken inderdaad zoals Lim (2006) stelde, gebaseerd te zijn 

op „verkeerde theoretische constructen‟. Hierdoor hebben deze „empirische‟ studies in feite 

nauwelijks het normatieve karakter kunnen ontstijgen.       

 De bevindingen van dit onderzoek over de andere directe en indirecte bronnen die 

kunnen zorgen voor inhoudelijke voordelen lijken wel in lijn te zijn met de aannames die in 

de theorie worden gedaan. Zoals uit deze studie is gebleken hoeven niet alle bronnen 

aanwezig te zijn. Het is ook evident geworden dat actieve representatie voor een groot deel 

afhankelijk is van de persoonlijke wil om dit aan te bieden. Daarnaast moet er sprake zijn van 

vraag voor deze vorm van representatie vanuit de achterban. Wanneer deze ingrediënten 

aanwezig zijn kan de aanwezigheid van een minderheidsambtenaar leiden tot voordelen voor 

een minderheidsgroep als geheel.         

 Bij de bestudeerde Ghanese ambtenaren bleek dat de vraag en bereidwilligheid voor 

actieve representatie groot was, er waren dan ook representatieve effecten waarneembaar. Dit 

in tegenstelling tot het onderzoek van Van Gool (2008) onder de onaanraakbaren in India 

waaruit bleek dat er juist sprake was van een „onrepresentatieve bureaucratie‟. De studie van 
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Van Gool (2008) en het huidige onderzoek zijn echter complementair aan elkaar omdat ze 

beide laten zien dat er elementen zijn die een „vruchtbare‟ of „onvruchtbare‟ basis bieden om 

passieve representatie tot voordeel te laten strekken voor een groep als geheel: 

 In tegenstelling tot de onaanraakbaren in India zijn Ghanezen in Nederland geen 

„pariagroep par excellence‟ (Van Gool, 2008: 345). Wanneer een 

minderheidsambtenaar niet de perceptie heeft te behoren tot een sterk gestigmatiseerde 

groep zal hij of zij minder snel geneigd zijn zich te willen distantiëren van deze groep.  

 Er moet sprake zijn van een goede band met de „ingroup‟. De Ghanese gemeenschap 

in Nederland is zeer hecht. De onaanraakbaren in India konden volgens Van Gool 

(2008) niet worden gezien als een hechte groep. Daarnaast was er onder hen soms 

zelfs sprake van een wederzijdse minachting. 

 Ghanezen zijn een zichtbare minderheidsgroep met weinig mogelijkheden om de 

etnische identiteit te verbergen. Hierdoor krijgen ze veel claims vanuit de Ghanese 

gemeenschap. De onaanraakbaren kunnen daarentegen verschillende strategieën  

toepassen (bijvoorbeeld verandering van achternaam) om in de Indiase maatschappij 

door te gaan voor iemand van een hogere kaste, waardoor ze nauwelijks te maken 

krijgen met claims.  

 Het is belangrijk dat ambtenaren vraag ervaren vanuit de „ingroup‟ voor actieve 

representatie. De onaanraakbaren hadden niet het vertrouwen dat „hun‟ ambtenaren 

iets voor hen konden of wilden betekenen. De Ghanese ambtenaren kregen 

daarentegen juist veel vraag voor beleidsvoordeel vanuit de Ghanese gemeenschap.  

Naast de ambtelijke discretie moet dus, in tegenstelling tot wat veel representatieve 

bureaucratie theoretici veronderstellen, aan meer voorwaarden worden voldaan wil er actieve 

representatie plaatsvinden. Het is echter belangrijk om nogmaals te benadrukken dat de 

bovenstaande elementen slechts bijdragen aan de waarschijnlijkheid dat een etnische 

minderheid bereidwillig staat tegenover actieve representatie. Actieve representatie lijkt 

waarschijnlijker in het geval van minderheidsgroepen die niet sterk gestigmatiseerd zijn en 

waarvan de leden niet makkelijk de groepsattributen kunnen „uitschakelen‟. Maar desondanks 

kan een ambtenaar er toch voor kiezen om niet op te komen voor de belangen van de eigen 

etnische groep. Het is dus niet uitgesloten dat passieve representatie zich in de praktijk 

vertaalt naar actieve representatie maar dit verband is veel complexer dan in de huidige 

theorie wordt voorgesteld. De bevindingen van deze studie zijn derhalve niet geheel in 
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overeenstemming met de theorie waarop menig voorkeursbeleid op is gebaseerd: de 

achtergrond en persoonskenmerken zeggen niet noodzakelijkerwijs iets over hoe iemand zich 

zal gedragen.          

5.3. Beperkingen en aanbevelingen 

Deze studie biedt een waardevolle bijdrage aan de theorie omtrent het verband tussen passieve 

en actieve representatie. Maar vanwege de beperkte omvang van een masterthesis zijn niet 

alle facetten van de representatieve bureaucratie aan de orde gesteld. De bevindingen bieden 

echter wel veel aanknopingspunten voor de gebieden waar in toekomstig onderzoek meer 

aandacht op gevestigd moet worden.        

 Uit de interviews kwamen signalen naar voren waaruit bleek dat er ook „succesvolle‟ 

Ghanezen zijn die zich distantiëren van de Ghanese gemeenschap. Binnen de strekking van 

deze studie was helaas geen toegang tot deze mensen mogelijk. Het zou echter wel interessant 

zijn om te achterhalen waarom deze mensen, ondanks dat het „stigma‟ van een Ghanese 

achtergrond hebben klein is, er toch voor kiezen om zich te onttrekken aan de Ghanese 

gemeenschap. Hierin ligt wellicht ook het probleem want Ghanezen die zich proberen te 

distantiëren zullen niet zo snel geneigd zijn om deel te nemen aan een studie over Ghanese 

ambtenaren. De resultaten van dit onderzoek zouden mogelijk ook beïnvloed kunnen zijn door 

het feit dat de onderzoeker ook van Ghanese afkomst is. Het is voor de Ghanese ambtenaren 

natuurlijk sociaal wenselijker om tegen een mede-Ghanees te zeggen dat ze zich graag willen 

inzetten om mensen uit de Ghanese gemeenschap te helpen.     

 Deze studie liet daarnaast zien dat, vanwege de complexiteit van dit onderwerp, een 

kwantitatief onderzoek naar de representatieve effecten van diversiteit bij lange na niet 

voldoende kan zijn. Toekomstig onderzoek moet, net als deze studie, van kwalitatieve aard 

zijn en een ruimere begrip van actieve representatie hanteren. Een goede leidraad daarbij zijn 

de indirecte en directe bronnen van representatie. De beperkte conceptualisering van actieve 

representatie als partijdig leidde, zoals in de tweede hoofdstuk is besproken, tot invalide 

bevindingen omdat er niet voldoende werd gecontroleerd voor andere mogelijke factoren. Het 

blijkt tevens dat er aan veel voorwaarden moet worden voldaan voordat er de kans is dat 

actieve representatie plaatsvindt. Daarom doen toekomstige onderzoekers er goed aan om niet 

alleen kwalitatieve interviews als onderzoeksmethode te hanteren. De in deze studie 

gehanteerde onderzoeksmethode was af en toe beperkend omdat het soms moeilijk was om 

door middel van vragen vast te stellen of  bepaalde representatieve effecten zich voordeden. 
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Daarom is het raadzaam om in vervolgstudies ook de collega‟s en cliënten te betrekken bij het 

onderzoek. Toekomstig onderzoek zou idealiter bestaan uit uitputtend etnografisch onderzoek 

waarbij er gebruik wordt gemaakt van observaties van de dagelijkse praktijken uit de eerste 

hand.  

5.7. Tot slot 

Het lijkt erop dat de Ghanese migrantengemeenschap in Nederland (vooral in Amsterdam 

Zuidoost) voordeel beleeft aan bureaucratische representatie, omdat er Ghanese ambtenaren 

zijn die bereid zijn om hun ambtelijke discretie te gebruiken in het voordeel van deze  

etnische groep als geheel. Deze studie laat daarom duidelijk laat zien dat passieve 

representatie, ofwel etnische diversiteit binnen organisaties, belangrijk is omdat het kan 

helpen de positie van minderheden te verbeteren en ongelijkheden weg te werken. Het is 

echter ook helder geworden dat het plaatsvinden van representatieve effecten van diversiteit 

in de praktijk aan heel veel voorwaarden onderhevig is. Wanneer er in de praktijk 

beleidsinstrumenten worden ingezet om de diversiteit te verhogen, moet daarom niet voorbij 

worden gegaan aan het gegeven dat niet alle minderheidsgroepen de capaciteiten bezitten om 

genoeg druk uit te oefenen op de minderheidsambtenaar voor voordelen voor de gehele groep. 

Dit heeft onder andere te maken met factoren als de mate van zichtbaarheid van 

groepsattributen en hoe groot het stigma van groepslidmaatschap is. Daarnaast kan er bij een 

individu simpelweg de wil ontbreken om zich met de groep te identificeren en de 

groepsbelangen na te jagen. Bereidwilligheid om ambtelijke discretie te gebruiken in het 

voordeel van een „ingroup‟, en überhaupt lidmaatschap van een groep vanwege een gedeelde 

etnische achtergrond moet dus niet langer worden gezien als een vanzelfsprekendheid. Dit 

zijn opzichzelfstaande variabelen die de vertaling van passieve representatie naar actieve 

representatie kunnen beïnvloeden.    
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Bijlage I:  Interviewgids 

Doelstelling van de interviews: achterhalen in hoeverre er onder de Ghanese ambtenaren 

actieve representatie van de achterban plaatsvindt. 

In totaal zijn er zes Ghanese ambtenaren geïnterviewd. 

Algemeen 

1. Kunt u iets vertellen over uw achtergrond?/ Leeftijd, geboorteland, geboorteland 

ouders, opleidingsniveau, migratiegeschiedenis en huidige woonplek. 

2. Wat houdt uw functie precies in?/ Kunt u een beschrijving geven van uw taken? 

3. Hoelang doet u dit werk al?/ Wat heeft u hier voor gedaan? 

4. Wat motiveerde u om dit werk te gaan doen?/ Waar haalt u voldoening uit?/ Wat is 

minder leuk aan uw baan? 

 

Groupness/ Identificatie 

1. Neemt u deel aan activiteiten die door de Ghanese gemeenschap worden 

georganiseerd? 

2. Identificeert u zichzelf met de Ghanezen in Nederland?/ Kunt u zichzelf herkennen in 

de Ghanese normen en waarden? 

3. Ziet u, vanwege uw achtergrond, zichzelf als vertegenwoordiger van de Ghanese 

gemeenschap?/ Of wilt u liever niet worden gezien als iemand van een 

minderheidsgroep? 

Interactie met Ghanese burgers 

1. Hoe reageren Ghanese burgers wanneer ze u zien? Wat zijn de positieve en negatieve 

ervaringen? 

2. Voel u wel eens vraag/ druk vanuit de Ghanese gemeenschap om hen te 

vertegenwoordigen/ voordelen te geven? 

3. Wat doet u als u deze druk ervaart? 

4. Zorgt uw zichtbaarheid voor een extra druk?/ Heeft u wel eens gewild minder 

zichtbaar te zijn? Of om zichtbare kenmerken te kunnen verbergen? 
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5. Heeft u vanwege de claims wel eens overwogen om te verhuizen uit Amsterdam 

Zuidoost? 

6. Denkt u iets te kunnen bijdragen aan de positie van de Ghanese gemeenschap 

Nederland? 

7. Is er door uw aanwezigheid meer vraag van Ghanezen voor de diensten van uw 

organisatie?/ Werkt uw aanwezigheid drempelverlagend voor Ghanezen?/ Hebben 

Ghanese burgers of cliënten meer vertouwen gekregen? 

8. Is er volgens u door uw aanwezigheid een verandering in het gedrag van Ghanese 

burgers zichtbaar? Zo ja, op welke manier?   

9. Heeft u, vergeleken met collega‟s, meer aandacht voor de problematiek van 

Ghanezen?/ Kunt u daar enkele praktijkvoorbeelden van geven? 

 

Collega’s 

1. Wat is volgens u het imago van Ghanezen onder uw collega‟s?/ Is er sprake van 

vooroordelen en discriminatie? 

2. Hoe reageren collega‟s van andere etniciteiten op het feit dat u Ghanees bent?/ Hoe 

verloopt de samenwerking met hen? 

3. Is er volgens u door uw aanwezigheid een verandering in het gedrag van collega‟s 

zichtbaar?/ Of een verandering in de perceptie van Ghanezen?  

4. Wordt door collega‟s wel eens uw hulp/ advies gevraagd over kwesties aangaande 

Ghanezen? 

5. Zou het voor u wat uitmaken als er meer Ghanezen werkzaam waren binnen de 

organisatie?/ Denkt u dan dit zou zorgen voor betere dienstverlening aan Ghanezen? 

 

Organisatie 

1. Is er veel etnische diversiteit binnen uw organisatie?/ Wordt hier veel waarde aan 

gehecht? 

2. Vindt u het positief dat er wel/ geen etnische diversiteit is binnen uw organisatie?/ 

Kunt praktijkvoorbeelden geven van de voor- en nadelen hiervan? 
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3. Ondervindt u wel eens problemen binnen uw organisatie vanwege uw etnische 

achtergrond? 

4. Voelt u een druk om zich aan te passen aan de waarden van de organisatie?/ Bent u 

wel eens bang om een afwijkende mening te laten horen? 

 

Belang van etnische diversiteit  

1. Vindt u diversiteit op de werkvloer belangrijk?  

2. Waarom wel of niet?/ Wat zijn de voordelen en nadelen? 

3. Kunt u concrete praktijkvoorbeelden geven waaruit de meerwaarde van diversiteit 

zichtbaar wordt? 

 

 

 

 

 

 


