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Samenvatting 

De afgelopen jaren doet de Gemeente Amsterdam haar best om internationale bedrijven en inwoners 

aan te trekken. Deze bedrijven en expats dragen bij aan de economische activiteit in de stad en 

zorgen ervoor dat Amsterdam kan blijven concurreren met andere steden en regio’s. De overheid 

heeft de wet- en regelgeving hier voor aangepast en daardoor is het eenvoudiger voor 

hoogeopgeleide niet-Europese werknemers om in Nederland te komen wonen en werken. Tot kort 

geleden leek dit een groot succes. Uit recentelijk onderzoek van de Gemeente Amsterdam bleek 

echter dat een groot deel van de expats uit India in Amsterdam en omgeving niet goed kan aarden in 

de Amsterdamse samenleving. Zij gaven aan dat zij zich eenzaam voelen en voelen zich geen 

onderdeel van de samenleving en cultuur in Amsterdam. In dit onderzoek zal er daarom aan hand van 

de twee wetenschappelijke concepten globalisering en sociale identeit worden onderzocht en 

beschreven hoe de sociale identiteit van Indiase expats zich uit in globaliserend Amsterdam.  
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Voorwoord 
 

Na een lange periode schrijf ik dan nu eindelijk het voorwoord van mijn masterthesis.  

In dit voorwoord wil ik graag een paar mensen bedanken die een belangrijke bijdrage hebben 

geleverd aan dit resultaat. Als eerst wil ik graag mijn scriptiebegeleider Joep Wetzels bedanken voor 

zijn eindeloze geduld en goede adviezen. Het duurde soms even voordat ik precies begreep wat hij 

bedoelde maar een wijs man zei ooit: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’.  

Ook ben ik alle respondenten:  Agarwal Gaurav, Chandra, Govind, Pavan Bagli, Tony Zacheria, Kamal 

Youndi, Nina Subrimani, Uday Balusubramian, Atul Gahukar, en Nashant Olaf de Ruyter, Bart 

Lodensteijn en Tjeerd Luykx erg dankbaar voor de tijd die zij genomen hebben om alle vragen te 

beantwoorden. Daarnaast wil ik nog graag Thijs Buirma bedanken. Ten tijde van dit onderzoek bracht 

hij mij in contact met Tjeerd die werkzaam was bij TATA Steel en hij kon mij weer in contact brengen 

met zijn Indiase collega’s waardoor de dataverzameling voltooid kon worden.  

Daarnaast wil ik alle indirecte betrokkenen, en vooral mijn ouders bedanken voor de motiverende 

gesprekken en adviezen op momenten dat ik het even niet meer zag zitten.  

Dit onderzoek heeft mij tot nieuwe inzichten gebracht waar ik anders wellicht niet bij stil had gestaan. 

Het ging niet altijd even makkelijk maar het was een zeer leerzame ervaring. Hiermee bedoel ik niet 

alleen het schrijven van de thesis maar ook op het gebied van doorzettingsvermogen en het inleven in 

personen met andere opvattingen en achtergronden.  

 

Thijs Smeele 

Amsterdam, juni 2014 
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1. Inleiding 

 

‘’Voor het weer hoeven Indiërs niet naar Nederland te komen. Wel voor het werk. Ze zijn hier ook meer dan 

welkom. De burgemeester van Amsterdam is zelfs naar India gereisd om ze warm te maken voor ons 

land. Het aantal Indiase expats in Nederland groeit met de dag.’’ (NOS, 2012) 

  Globalisering zorgt er voor dat de relatieve afstand in de wereld steeds kleiner wordt. Robertson (1992) 

stelt dat deze globalisering leidt tot compressie van de wereld en zorgt voor intensivering van het 

bewust zijn van de wereld als geheel. Deze compressie is ook duidelijk terug te zien in Amsterdam waar 

mensen met 178 verschillende nationaliteiten wonen. Hiermee was Amsterdam zelfs lange tijd de stad 

met de meeste nationaliteiten ter wereld. Vanzelfsprekend worden deze mensen met verschillende 

nationaliteiten vroeg of laat met elkaar geconfronteerd wat ook zorgt dat zij zich bewust worden van 

elkaars bestaan en de wereld als geheel.   

  Een grote groep onder deze personen met al deze verschillende nationaliteiten wordt gevormd 

door Indiërs. Van deze groep Indiërs is het grootste deel naar Nederland gekomen omdat zij beschikken 

over bepaalde specialistische kennis die in Nederland niet aanwezig is (Abdollahzedah 2009; Bal, 2012; 

Gemeente Amsterdam, 2011). Dat komt omdat er in Nederland op dit moment een een groot tekort aan 

hoogopgeleide ICT’ers, technici en financieel specialisten is. Ter vergelijking: In India studeren er 

jaarlijks tien miljoen jongeren af aan universiteiten tegenover veertigduizend in Nederland (CBS, 2013; 

NOS, 2012). Hoeveel van deze Indiase jongeren ICT’ers, technici of financieel specialisten zijn is niet 

duidelijk omdat de cijfers van verschillende instanties ver uit elkaar liggen, maar het is aannemelijk dat 

het om meer specialisten gaat dan Nederland jaarlijks voorbrengt. In de kenniseconomie waar wij nu in 

leven, is een regio er bij gebaat om zoveel mogelijk talent en kennis aan te trekken om zo in 

economisch opzicht te kunnen blijven concurreren met andere steden en regio’s (Iamsterdam, 2011). 

Het is Nederland en Amsterdam er dus er veel aangelegen om deze Indiërs aan te trekken te behouden. 

In 2012 heeft de Gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar hoe buitenlanders Amsterdam 

ervaren in het onderzoek internationals on Amsterdam. Binnen dit onderzoek zijn de Indiase expats 

oververtegenwoordigd en in het kader van deze masterthesis heeft de gemeente Amsterdam de 

Indiase expats in dit onderzoek afgezet tegen de gehele onderzoekspopulatie. In dit onderzoek gaven 

Indiase expats aan dat ze bovengemiddeld tevreden zijn met hun leven in Amsterdam en omgeving. 

Daarnaast gaven zij ook vaak dat zij zich eenzaam voelen, nauwelijks Nederlandse vrienden hebben 

en zich geen onderdeel van de lokale cultuur- en samenleving voelen terwijl zij dit wel graag zouden 

willen (Abdollahzedah 2009; Bal, 2012; Gemeente Amsterdam, 2012).  Dit gegeven werd in NRC Next 

van 1 oktober 2013 in een artikel over eenzaamheid duidelijk geïllustreerd door middel van de 

onderstaande passage: 
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„Ik begrijp Nederlanders niet”, klaagde de expat uit India die ik vorige week mee uit eten nam. 

Vreugdeloos slurpte hij zijn tomatensoep. ,,Mijn collega’s doen heel aardig. Tijdens de lunch vertellen 

ze over hun kinderen en vragen ze me dingen over India. Maar om stipt vijf uur zijn ze weg, 

verdwenen. Geen van hen heeft me ooit gevraagd hoe ik mijn avond denk te gaan besteden. In het 

weekend: geen krimp. Dan zit ik de hele dag te Skypen met mijn familie.” (NRC Next, 2013) 

Uit bovenstaande passage blijkt dat de betreffende Indiase expat zich niet goed voelt in 

Nederland en dat er mogelijk grote verschillen zijn tussen de gewoonten van Nederlanders en Indiase 

expats. Uit eerder onderzoek van Gemeente Amsterdam bleek al dat dit niet een opzichzelfstaand 

geval is. De eenzaamheid die Indiase expats ervaren draagt niet bij aan hun welzijn en kan er 

mogelijk voor zorgen dat zij minder graag in Amsterdam zouden willen wonen werken. Dit zou er dan 

uiteindelijk toe kunnen leiden dat er in Amsterdam een groot tekort aan specialistische kennis ontstaat 

en dat zij niet meer kan blijven concurreren met andere steden en regio’s. 

Omdat deze Indiase expats het gevoel hebben ‘dat zij er niet bij horen’ komt hun sociale 

identiteit onder druk te staan. Tajfel (1978) en Abrahams en Hogg (2012) omschrijven het begrip 

sociale identiteit als: ‘Het zelfbeeld van individu dat voortkomt uit het bewustzijn van het lid zijn van 

een bepaalde groep (of groepen) samen met de waarde en de emotionele betekenis die gepaard gaan 

met dat het lidmaatschap’. Individuen streven altijd naar een positieve sociale identiteit omdat dit 

bijdraagt een positief zelf beeld en daarmee ook aan het welzijn van een individu (Cole & Matheson, 

2004; Scheepers & Ellemers, 2005; Tajfel & Turner, 1986). In het kader van dit onderzoek betekent 

dit dat de globalisering in Amsterdam waarschijnlijk een negatieve invloed heeft op de sociale 

identiteit van Indiase expats. Dit is op te maken uit de resultaten die naar voren kwamen in het 

onderzoek van de Gemeente Amsterdam (2012). Hier gaven zij namelijk aan dat zij zich geen 

onderdeel voelen van de lokale cultuur en samenleving voelen en dat zij nauwelijks Nederlandse 

vrienden hebben terwijl zij dit wel graag zouden willen (Gemeente Amsterdam, 2012). Op dit moment 

maken zij voor hun gevoel dus geen deel uit van een groep waar zij bij zouden willen horen. Volgens 

de theorie zou dit mogelijk een bedreiging kunnen zijn voor hun positieve sociale identiteit en kan dit 

ook een negatieve uitwerking hebben op hun welzijn (Cole & Matheson, 2004; Scheepers & Ellemers, 

2005; Tajfel & Turner, 1986). 

In deze masterthesis zal daarom door middel van kwalitatief onderzoek worden onderzocht 

hoe de sociale identiteit van Indiase expats zich uit in globaliserend Amsterdam. Dit zal onderzocht 

worden aan de hand van de twee wetenschappelijke concepten ‘globalisering’ en ‘sociale identiteit’.  

In het theoretisch kader zal als eerst het wetenschappelijke debat binnen het thema 

globalisering worden weergegeven. Dat zal gebeuren naar aanleiding van de verschillende vormen 

van globalisering die wetenschappers hebben gegeven. Dit debat wordt weergegeven met de 

uitgebreide multidimensionale theorie van Scholte (2002) als uitgangspunt. Vervolgens zullen de 
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gevolgen van globalisering aan de hand van de theorie van Nederveen Pieterse (2004) over culturele 

differentiatie, culturele convergentie en culturele hybridisering worden toegelicht. Naar aanleiding van 

deze gevolgen van globalisering zal de koppeling worden gemaakt naar het volgende 

wetenschappelijke concept, namelijk sociale identiteit. Dit is een logische keuze omdat globalisering 

kenmerkend is voor de omgeving en de omgeving bepalend is voor de sociale identiteit omdat deze 

gevormd wordt op basis van de verhoudingen met sociale groepen in de omgeving. (Tajfel en Turner, 

1986). 

Probleemstelling  

De omgeving, globaliserend Amsterdam, waar personen met veel verschillende achtergronden 

samenkomen, heeft mogelijk een negatieve invloed op het welzijn van Indiase expats. Zij voelen zich 

eenzaam, hebben weinig Nederlandse contacten en voelen zich geen onderdeel van de samenleving. 

Kortom zij hebben het gevoel ‘dat zij er niet bij horen’ terwijl zij wel graag het gevoel zouden willen 

hebbend dat zij deel uitmaken van de samenleving in Amsterdam. Dit heeft volgens bestaande 

literatuur mogelijk een negatieve uitwerking op hun sociale identiteit en draagt niet bij aan hun 

welzijn. Dit kan er voor zorgen dat in de toekomst mogelijk minder Indiase expats in Amsterdam 

willen wonen en werken. In dat geval komt ontstaat er Amsterdam mogelijk een nog groter tekort aan 

specialistische kennis en wordt in het in de toekomst nog moeilijker om met andere steden en regio’s 

te concurreren. Omdat Indiase expats het gevoel hebben dat zij er niet bij horen kan er gesteld 

worden dat zij hun sociale identiteit niet delen met Nederlanders, een sociale identiteit bestaat 

tenslotte uit het zelfbeeld van individu dat voortkomt uit het bewustzijn van het lid zijn van een 

bepaalde groep (Tajfel, 1978; Abrahams en Hogg, 2012). Het is relevant om dit te onderzoeken 

omdat hier nu nog niet veel over bekend is. Wanneer er mogelijk wel bekend wordt over de sociale 

identiteit van Indiase expats kan er mogelijk door de Gemeente Amsterdam actie worden ondernomen 

om dit tegen te gaan. Dit probleem leidt zal beantwoord worden naar aanleiding van de volgende 

hoofdvraag: 

Hoofdvraag: 

Op welke wijze uit zich de sociale identiteit van Indiase expats in de moderne, globaliserende 

samenleving van Amsterdam? 

Deelvragen: 

Theoretisch: 

1.Wat is globalisering en wat is het debat binnen dit thema? 

2.Wat is de relatie tussen globalisering en sociale identiteit? 

3.Wat is een sociale identiteit hoe komt deze tot stand? 

Empirisch: 

4.Hoe zien Indiase expats zichzelf en hoe worden zij gezien door anderen? 
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5.Hoe ervaren Indiase expats hun verblijf in Amsterdam? 

6. Hoe ervaren Indiase expats de andere sociale groep (Nederlanders) in Amsterdam? 

Centrale begrippen 

De twee wetenschappelijke concepten die centraal zullen staan in dit onderzoek zijn globalisering en 

sociale identiteit.  

Globalisering 

Globalisering leidt tot compressie van de wereld en zorgt voor intensivering van het bewustzijn van de 

wereld als geheel (Roberston, 1992). In Amsterdam is deze compressie van de wereld duidelijk terug 

te zien. Globalisering kent vele vormen en veel van deze vormen zijn in Amsterdam terug te zien. Een 

toelichting op het de verschijningsvormen van globaliseringen zal worden gegeven in het theoretisch 

kader. In aansluiting hierop is er ook geconstateerd dat het aantal internationale bedrijven en 

(Indiase) expats de laatste jaren toeneemt en het is aannemelijk dat dit ook toe blijft nemen. Deze, 

door globalisering, veranderende omgeving leidt ertoe dat mensen met (zeer) verschillende 

achtergronden steeds vaker met elkaar geconfronteerd worden (Nederveen Pieterse, 2004). Deze 

confrontatie tussen mensen met verschillende achtergronden (clash of civilizations) zal worden 

beschreven aan de hand van 3 modellen van Nederveen Pieterse (2004); culturele differentiatie, 

culturele convergentie en culturele hybridisering. Er is gekozen voor deze modellen van Nederveen 

Pieterse (2004) omdat deze uitgaan van een omgeving waarbij de verhouding tussen verschillende 

sociale groepen verandert en daardoor ook de sociale identiteit. Het wetenschappelijke debat binnen 

het debat globalisering zal worden weergegeven met de multidimensionale theorie van Scholte (2002) 

als uitgangspunt. Er is gekozen om de definitie van Scholte (2002) te behandelen binnen het debat 

over globalisering omdat hij een meer volledige omschrijving geeft van dit concept ten opzichte van 

anderen. Vervolgens zullen de gevolgen van deze globalisering worden beschreven aan de hand van 

de drie eerder genoemde modellen van Nederveen Pieterse (2004). Hier zal ook worden 

beargumenteerd waarom de modellen van Nederveen Pieterse (2004) goed toepasbaar zijn in deze 

masterthesis. In dit onderzoek zal blijken dat globalisering in Amsterdam er toe leidt dat verschillende 

mensen met elkaar geconfronteerd worden. Dit betekent dat de sociale situatie voor mensen ook 

verandert. Daarmee verandert de sociale identiteit van personen ook. De reden hiervoor is dat een 

groep personen soms een positieve sociale identiteit heeft ten opzichte van een andere groep, 

bijvoorbeeld door status die het lidmaatschap van een groep met zich meebrengt. Binnen een andere 

context of samenstelling van groepen zijn de verhoudingen en daarmee de sociale identiteit anders. 

De context en samenstelling van de verhoudingen tussen verschillende groepen, in dit geval Indiase 

expats, zijn in dit onderzoek het gevolg van globalisering in Amsterdam. 
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Sociale Identiteit 

Het tweede centrale begrip binnen deze masterthesis is sociale identiteit. Personen hebben een 

sociale identiteit omdat een individu altijd lid is van een bepaalde sociale groep. Groepen verhouden 

zich op bepaalde manier tot elkaar waardoor er altijd een groep is met meer of minder status en/of 

macht of status. Hoe de groepen zich tot elkaar verhouden is bepalend voor de mate waarin de 

sociale identiteit positief of negatief is (Tajfel en Turner 1986).  De sociale identiteit van Indiase 

expats zal behandeld worden door middel van de Sociale Identiteitstheorie (SIT) van Tajfel en Turner 

(1986). De keuze voor het begrip sociale identiteit komt voort uit het feit dat in globaliserend 

Amsterdam verschillende groepen moeten wonen, werken en leven. Deze globaliserende omgeving 

zorgt voor een verandering van een sociale identiteit omdat een sociale identiteit voortkomt uit de 

verhouding tussen de omgeving en het individu (Tajfel en Turner, 1986). Met andere woorden: tot 

welke groep behoren de Indiase expats, en tot welke niet? De SIT is ook geschikt voor dit onderzoek 

omdat deze theorie stelt dat een positieve sociale identiteit bijdraagt aan het welzijn van het individu. 

Voor de onderzoekspopulatie geldt dat deze de verhouding tussen het individu en de omringende 

omgeving blijkbaar als negatief ervaart. Dit blijkt uit het gegeven dat zij zich geen onderdeel voelen 

van de lokale samenleving en cultuur (Gemeente Amsterdam, 2012). Dit heeft een negatieve invloed 

op de sociale identiteit en daarom ook op hun welzijn. (Cole & Matheson, 2004; Scheepers & Ellemers, 

2005; Tajfel & Turner, 1986). 

Methodiek 

Er zal door middel van kwalitatief en interpretatief onderzoek worden bekeken hoe de sociale identiteit 

van Indiase expats zich uit in de globaliserende samenleving van Amsterdam. Om hier achter te 

komen moet er worden onderzocht hoe Indiase expats zichzelf zien, en tot wat voor soort groep zij 

zichzelf wel- of juist niet rekenen en hoe zij gezien worden door anderen (Tajfel, 1978; Abrahams en 

Hogg, 2012). De combinatie van deze twee verschillende perspectieven kan mogelijk leiden tot een 

beschrijving van de sociale identiteit van 'de Indiase expat'. In dit onderzoek zal er gebruik worden 

gemaakt van twee verschillende manieren van dataverzameling, namelijk documentatieanalyse en 

interviews. De interviews die zijn afgenomen zijn opgesteld aan de hand van een topiclijst die is 

opgesteld naar aanleiding van de literatuurstudie. Om tot de uiteindelijke bevindingen te komen zijn 

alle interviews uiteindelijk getranscribeerd en gecodeerd. Er zijn interviews afgenomen bij 10 Indiase 

expats en 3 Nederlanders die dagelijks veel met Indiase expats te maken hebben. Deze respondenten 

zijn verzameld door middel van snowball sampling. Dat betekent dat respondenten met behulp van 

andere respondenten verzameld zijn. De criteria waar aan de respondent moesten voldoen, de 

zogenaamde purposive sampling, wordt in hoofdstuk 4 toegelicht. Deze data is verzameld en 

geanalyseerd volgens een constructivistische benadering. Dit betekent dat het onderzoek betrekking 
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heeft op een meervoudig geconstrueerde werkelijkheid (die van Nederlanders en Indiase expats) die 

samenkomen in dit onderzoek door middel van bekentenissen en verklaringen (Lewis en Ritchie, 

2003). Dit is tevens de reden waarom er Indiase expats én Nederlanders zijn geïnterviewd. In 

hoofdstuk 4 zal de volledige methodiek uitgebreid worden toegelicht. 

Wetenschappelijke relevantie 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar Indiërs en Indiase expats. In een recent verleden is er 

onderzocht waarom zij slechts enkele jaren in Nederland verblijven (Abdollahzedah, 2009), wat hun 

achtergrond is, waarom zij naar Nederland emigreren (Bal, 2012) en hoe zij dachten over Amsterdam 

(Gemeente Amsterdam, 2012). Uit deze onderzoeken is ook naar voren gekomen dat zij de 

levenskwaliteit in Amsterdam een hoog rapportcijfer geven, maar dat het grootste deel van deze 

Indiase expats zich geen onderdeel voelt van de Amsterdam samenleving en cultuur. Dit is opvallend 

want deze twee bevindingen lijken elkaar tegen te spreken. Om deze reden is het interessant om te 

onderzoeken hoe de sociale identiteit van Indiase expats zich uit omdat hier mogelijk uit blijkt waarom 

zij zich geen onderdeel voelen van de samenleving in Nederland. Bovendien is er de bestaande 

literatuur geen recent onderzoek naar de uiting van de sociale identiteit van Indiase expats in de 

globaliserende samenleving in Amsterdam. Mogelijk zouden de bevindingen van dit onderzoek kunnen 

leiden tot een interpretatie van de sociale identiteit van Indiase expats in Amsterdam. Daarnaast zou 

dit onderzoek een aanvulling kunnen zijn op de eerder genoemde onderzoeken en mogelijk vragen 

oproepen voor vervolgonderzoek.  

Maatschappelijk relevantie 

De afgelopen jaren nam het aantal Indiase expats in Amsterdam enorm toe. Inmiddels zijn Indiërs de 

grootste en de snelst groeiende groep kennismigranten (Gemeente Amsterdam, 2012). Zij dragen bij 

aan de economische activiteit in de stad. Het is belangrijk dat zij ook de komende jaren een bijdrage 

zullen blijven leveren aan de kenniseconomie als Amsterdam in economisch opzicht wil blijven 

concurreren met andere steden en regio’s.  Om deze reden is het belangrijk dat Indiase expats zich 

welkom voelen in Amsterdam en hun verblijf als aangenaam ervaren. Op dit moment lijkt dit maar 

deels het geval. Indiase expats voelen zich volgens eerder onderzoek van de gemeente geen 

onderdeel van de samenleving en delen daarom hun sociale identiteit niet met Nederlanders. In dit 

onderzoek zal daarom worden beschreven aan de hand van kwalitatief en interpretatief onderzoek 

waarom dit zo is. Dit kan mogelijk tot een beschrijving komen van de sociale identiteit van Indiase 

expats in Amsterdam waardoor er bekeken kan worden waarom zij zich geen onderdeel voelen van de 

samenleving en of er een mogelijke oplossing of verbetering van hun situatie kan worden 

aangedragen. 
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Leeswijzer 

In het tweede  hoofdstuk Context zal worden uitgelegd hoe deze situatie tot stand is gekomen en 

welke factoren daarbij een rol gespeeld hebben. Vervolgens zal in het theoretisch kader worden 

gekeken naar het debat over globalisering en hoe globalisering in verhouding staat tot het begrip 

sociale identiteit. Aansluitend hierop wordt aan de hand van de literatuur bekeken hoe een sociale 

identiteit tot stand komt. In hoofdstuk 4 wordt de methodologische verantwoording van het 

onderzoek uitgelegd. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek geanalyseerd en tot slot 

volgt hoofdstuk 6 met de discussie. 
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2. Context 

 

In dit tweede hoofdstuk zal de situatie die ten grondslag ligt aan deze masterthesis omschreven 

worden. Om te beginnen wordt de onderzoekspopulatie beschreven. Daarna zal aan de hand van het 

onderzoek Internationals on Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2012) in kaart worden gebracht hoe 

Indiase expats over de Amsterdamse samenleving denken. Tot slot zal in dit hoofdstuk de wet- en 

regelgeving rondom de kennismigranten worden toegelicht omdat deze regelgeving bepalend is 

geweest voor de situatie is zoals het nu is. 

2.1 Demografische kenmerken 

 

Uit eerder onderzoek van Abdollahzedah (2009) blijkt dat Indiase expats drie redenen hebben 

om in Amsterdam te gaan wonen en werken in Nederland. De eerste reden is het financiële aspect. 

Een andere belangrijke reden is de carrière, internationale ervaring is namelijk vaak een vereiste om 

hogerop te komen in de organisatie. De laatste reden die in het onderzoek naar voren is gekomen is 

dat zij graag persoonlijke ervaringen opdoen en meer willen leren over de wereld (Abdollahzeh, 2009).   

Het is kenmerkend dat de groep Indiase expats in Amsterdam voornamelijk bestaat uit 

hoogopgeleide werknemers die werkzaam zijn in de ICT, consultancy, ingenieurswerk en management. 

Deze Indiase expats komen in de meeste gevallen naar Nederland omdat ze deelnemen aan een 

bepaald project van een bedrijf wat meestal één tot drie jaar duurt (Bal, 2012; gemeente Amsterdam, 

2012). Op basis van gegevens van de gemeente Amsterdam en Amstelveen kan vastgesteld worden 

dat de meeste Indiase expats mannen zijn in de leeftijdscategorie 25 tot 39 jaar. (74,4%). Het 

grootste gedeelte van deze groep is alleenstaand (33,3%). Een andere grote groep binnen de 

onderzoekspopulatie wordt gevormd door de echtgenotes van deze expats.  

Om te kunnen profiteren van de kennismigrantenregeling (zie paragraaf 2.3) is Amsterdam al 

jaren bezig om talentvolle personen aan te trekken. Deze personen zijn voornamelijk afkomstig uit 

Japan, China, de Verenigde staten en India. Sinds 2006 is het aantal Indiase bedrijven in Amsterdam 

toegenomen van 15 in 2006 naar 75 in 2011. Veel van deze bedrijven halen hun werknemers ook uit 

India hierheen. Dit is ook terug te zien in de cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de 

Gemeente Amsterdam (2012) en het CBS (2013). Uit de tabel hier onder valt duidelijk op te maken 

dat een substantieel deel van alle Indiërs in Nederland in Amsterdam en Amstelveen wonen. Bij deze 

tabel moet wel opgemerkt worden dat het gaat om mensen met de Indiase nationaliteit in 

Amsterdam, Amstelveen en Nederland waarvan beide ouders in het buitenland zijn geboren. Er is 

bewust gekozen om alleen deze groep weer te geven in dit onderzoek omdat dit onderzoek betrekking 

heeft op Indiase expats en niet op Indiërs met een dubbel paspoort of Indiërs met (deels) 

Nederlandse ouders omdat zij dan geen expat zijn. Hieronder is het aantal Indiase expats in 
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Amsterdam, Amstelveen en Nederland weergegeven tot 2011. Cijfers van 2012 en 2013 waren ten 

tijden van dit onderzoek nog niet beschikbaar. 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 

Indiërs in Amsterdam 492 718 894 996 620 

Indiërs in Amstelveen 470 746 856 1137 1326 

Indiërs in Nederland 2975 3111 3242 3423 3595 

percentage in Amsterdam en Amstelveen 32,4% 47,0% 54,0% 62,3% 54,1% 

Figuur 1 Indiërs in Amstelveen, Amsterdam en Nederland (gemeente Amsterdam, 2012) 

In de onderstaande grafiek is immigratie en emigratie van Indiërs in Nederland weergegeven.  

 

figuur 2 Indiase immigranten en emigranten in Nederland (CBS.nl, 2013) 

Uit deze grafiek kan geconcludeerd worden dat de groep Indiërs in Nederland gestaag blijft groeien 

omdat er steeds meer Indiërs immigreren dan dat er emigreren. Uit de bovenstaande grafiek blijkt ook 

dat de verschillende initiatieven om kennismigranten aan te trekken nuttig bleken te zijn. Sinds de 

introductie van de kennismigrantenregeling in 2004 is het aantal kennismigranten snel toegenomen. 

Dit gegeven is een van de bewijzen dat de Amsterdamse samenleving in toenemende mate 

globaliseert. Daarnaast is het hoogstwaarschijnlijk dat Indiase expats ook komende jaren nog een rol 
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blijven spelen in de Amsterdamse samenleving omdat het niet aannemelijk is dat zij op korte termijn 

allemaal weer zullen vertrekken.    

 

2.2 Indiase expats over Amsterdam 

 

In 2012 is onderzoek gedaan naar de mening van Indiase expats over Amsterdam, uitgevoerd door de 

Gemeente Amsterdam. Uit dit onderzoek bleek dat Indiase expats over het algemeen gelukkig zijn in 

Amsterdam. Gemiddeld geven Indiase expats het leven in Amsterdam een 8,4 maar op de vraag of zij 

tevreden zijn met het aantal vrienden dat zij hebben in Amsterdam  antwoordde 67 procent ‘nee’. 

Vervolgens werd aan hen gevraagd of zij zich onderdeel voelen van de lokale cultuur, waarop  52 

procent met ‘nee’ heeft geantwoord (Gemeente Amsterdam, 2012). Tevens werd hen gevraagd of zij 

zich onderdeel voelen van de lokale gemeenschap. Hier op antwoordden zij: 

 

figuur 3 Do you feel a part of the local community? 

 

Het is opvallend dat maar 3,6 procent van de ondervraagden zich echt een onderdeel voelt van de 

lokale gemeenschap. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat zij hier niet veel aandacht aan 

besteden of dit onbelangrijk vinden omdat zij maar tijdelijk in Amsterdam wonen.  

Dat bleek niet het geval te zijn want 87 procent van de respondenten die aangaven dat zij zich niet 

volledig onderdeel voelde van de lokale gemeenschap gaf aan dat zij liever meer betrokken zouden 

willen zijn. 
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Vervolgens is aan de Indiase expats gevraagd hoeveel waarde zij hechten aan een actief sociaal-

cultureel leven . Hierop antwoordden zij het volgende: 

 

figuur 4 How important is an active social/cultural life to your overall happiness? 

Dat de deelnemende Indiërs een actief sociaal-cultureel leven wel belangrijk vinden bleek ook toen 

hen gevraagd werd of zij het belangrijk vinden om lokale vrienden te hebben. 96,4 procent van 

Indiase expats zei het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden om lokale vrienden hebben. In een van 

de laatste vragen werd de Indiase expats gevraagd wat zij missen in hun leven in Amsterdam De 

antwoorden zijn hieronder weergegeven en hieruit blijkt dat 26,8 procent aangeeft dat lokale vrienden 

en betere sociale contacten een verbetering zouden zijn voor hun leven in Amsterdam. 

 

 

figuur 5 What is missing from your life in Amsterdam? 

Concluderend kan er op basis van dit onderzoek gesteld worden dat Indiase expats ervaren dat zij 

geen onderdeel uitmaken van de samenleving terwijl zij dat wel graag zouden willen zijn, omdat ook 

uit deze laatste grafiek blijkt dat Indiase expats  hun sociale identiteit op dit moment als negatief 
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ervaren. Zij hebben geen leuke contacten, missen hun familie en een ruime vijf procent geeft aan zij 

geen aardige Nederlanders kennen in Amsterdam. Dit heeft duidelijk een negatieve invloed op de 

sociale identiteit van Indiase expats omdat zij zich hier van bewust zijn en zich daardoor ook bewust 

zijn van het gegeven dat zij geen onderdeel zijn van een bepaalde groep. Daarnaast blijkt ook dat 

Indiase expats hier een emotionele betekenis aangeven omdat zij zeggen het te missen. (Tajfel, 

1982). 

2.3 Wet- en regelgeving 

 

Om de kenniseconomie in Nederland te stimuleren is in 2004 de kennismigrantenregeling ingevoerd. 

Deze regeling is bedoeld om het voor werkgevers makkelijker te maken om mensen van buiten de 

EER aan te nemen met speciale vaardigheden en expertise. Wanneer een werkgever werknemers van 

buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wilt halen is hij verplicht om een 

tewerkstellingsvergunning aan te vragen. De Europese Economische ruimte bestaat uit alle landen van 

de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Er bestaat een vrij verkeer voor 

werknemers binnen de Europese Economische Ruimte. Het verkrijgen van een 

tewerkstellingsvergunning is een langdurig proces en kan ervoor zorgen dat werkgevers afhaken 

tijdens dit proces en daardoor niet de juiste mensen voor vinden. Om het proces van het verkrijgen 

van een tewerkstellingsvergunning te kunnen ontlopen is de kennismigrantenregeling in 2004 in het 

leven geroepen.  

 Een kennismigrant is een migrant die op basis van zijn expertise, kwalificaties 

of ervaring een bijdrage kan leveren aan de Nederlandse kenniseconomie. Wanneer een werkgever 

gebruikt maakt van de kennismigrantenregeling hoeft hij geen tewerkstellingsvergunning aan te 

vragen.. De kennismigrantenregeling bepaalt dat iemand van 30 jonger minimaal in 2013 minimaal 

38.141 euro bruto per jaar moet verdienen. Voor iemand van 30 jaar of ouder geldt een bedrag van 

bruto 52.010 euro per jaar. Om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling als 

werkgever is het ook verplicht om aan te kunnen tonen dat het niet mogelijk is om de betreffende 

vacature in te vullen door middel van iemand binnen de Europese Unie (Rijksoverheid, 2013).   

 Om de kennismigrantenregeling kracht bij te zetten zijn in 2009 de ''regeling 

hoopopgeleiden'' en ''zoekjaar afgestudeerden'' geintroduceerd. Deze twee laatst genoemde 

regelingen moeten ervoor zorgen dat er meer mensen met een nationaliteit van buiten de EER een 

bijdrage kunnen komen leveren aan de Nederlandse kenniseconomie. Om in aanmerking te komen 

voor het ''zoekjaar afgestudeerden'' moet een persoon van buiten de EER een bachelor of master 

hebben behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling. De recentelijk afgestudeerde persoon van 

buiten de EER moet dan het eerste jaar minimaal 27.336 euro per jaar verdienen om legaal in 

Nederland te verblijven terwijl hij een passende baan zoekt. De (tijdelijke) werkgever van de 

kennismigrant heeft dan in dit geval geen tewerkstellingsvergunning nodig. Deze regeling zoekjaar 

afgestudeerden is geldig voor de duur van 1 jaar en het is niet mogelijk om deze te verlengen. 
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Wanneer de betreffende persoon dan een baan heeft gevonden die voldoet aan de eisen van de 

kennismigrantenregeling verandert zijn status bij de Immigratie en Naturalisatiedienst van zoekende 

afgestudeerde naar kennismigrant en kan deze persoon langer in Nederland verblijven. 

In het geval van de regeling hoogopgeleiden geldt hetzelfde salariscriterium als bij de regeling 

zoekjaar afgestudeerden. In dit geval moet de persoon van buiten de EER wel in bezit zijn van een 

master of PhD titel die is behaald op een Nederlandse onderwijsinstelling of aan een instelling die is 

opgenomen in de top 200 van Times Higher Education World University Rankings of QS University 

Rankings of Academis Ranking of World Univertsities. Een laatste voorwaarde bij de regeling 

hoogopgeleiden is dat dat de persoon minstens 35 punten moet scoren in een bepaald puntensysteem 

dat is opgesteld door de Rijksoverheid. (Rijksoverheid, 2013).   

 Deze strenge regelgeving is van toepassing voor alle Indiase expats omdat zij 

van buiten de Europese Economische Ruimte afkomstig zijn. Deze regeling is een gevolg van 

toenemende globalisering in Amsterdam. Aan de andere kant kan er ook gesteld worden dat deze 

regeling zorgt voor toenemende globalisering. Dit verschijnsel zal worden toegelicht in het volgende 

hoofdstuk aan de hand van theorieen van Scholte (2002) en Nederveen Pieterse (2004). Daarnaast 

moeten allen Indiase expats in Nederland aan bovenstaande eisen voldoen. Dit zou mogelijk een 

invloed kunnen hebben hun sociale identiteit omdat zij zich mogelijk bewust zijn van het feit dat zij 

zeer hoog opgeleid zijn, en zich mogelijk wel of niet tot een bepaalde groep rekenen (Tajfel 1978; 

Abrahams en Hogg, 2012). 
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3. Theoretisch kader 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste centrale begrippen nader verkend. In paragraaf 3.1 zal 

worden ingegaan op globalisering.  Globalisering zal worden behandelt door middel van de modellen 

van Scholte (2002) en Nederveen Pieterse (2004). In deze paragraaf zal de ook de koppeling worden 

gemaakt naar het tweede centrale begrip sociale identiteit. Dit tweede centrale begrip zal worden 

toegelicht in paragraaf 3.2. Tot slot wordt de theorie afgesloten en schematisch weergegeven in 

paragraaf 3.3 en zijn de verwachtingen geformuleerd paragraaf 3.4 

3.1 Globalisering 
 

Globalisering is een concept dat zich niet laat vangen in een eenvoudige definitie. De reden hiervoor is 

dat globalisering niet alleen plaats vindt over de grens van verschillende landen of continenten maar 

ook over de grenzen van verschillende wetenschappelijk disciplines (Schot en Smits, 2007). Zo zijn er 

veel wetenschappers met verschillende ideeën over globalisering en de vormen waarin het verschijnsel 

waarneembaar is. Schot en Smit (2007) geven verschillende voorbeelden van. Het verschijnsel 

globalisering kan bijvoorbeeld betrekking hebben op bijvoorbeeld (internationale) handel (Frankema 

en Smits, 2005), migratie (Lucassen, 2007), infrastructuur (Schot, 2007) of Amerikanisering, ook wel 

verwesternisering of McDonaldlization genoemd (Ritzer, 1993).   

Zo stellen Frankema en Smits (2005) bijvoorbeeld dat er perioden zijn van toenemende en 

afnemende globalisering die gepaard gaan met toenemende en afnemende internationale handel. 

Daarnaast zijn er ook wetenschappers die focussen op migratiestromen en dit zien als een vorm van 

globalisering (Lucassen, 2007).  Schot (2007) focust zich op infrastructuur en stelt dat dit een 

voorwaarde is voor globalisering. Daarnaast zijn er ook  wetenschappers die refereren naar het 

gegeven dat westerse culturen domineren en dat dit zorgt voor een standaardisering van de 

maatschappij (Ritzer, 1993). Van al deze wetenschappers is geen enkele visie of definitie onjuist maar 

wel onvolledig. Zonder infrastructuur zijn er bijvoorbeeld geen migratiestromen mogelijk en vice versa. 

Met betrekking tot internationale handel kan er ook gesteld worden dat dit onmogelijk is zonder 

infrastructuur. Dit gaat echter wel weer gepaard met een vorm van migratie. Dit zelfde geldt ook weer 

voor bijvoorbeeld verwesternisering in combinatie met infrastructuur en migratie en handel. Van deze 

genoemde wetenschappers is er daarom geen één die ongelijk heeft maar de visies zijn wel 

onvolledig. Op basis van deze visies kan er wel gesteld worden dat globalisering een typisch 

verschijnsel is waarvan het geheel groter is dan som der delen. Want wanneer alle genoemde facetten 

met al gecombineerd worden is er nog geen definitie die de lading van globalisering dekt omdat 

bijvoorbeeld technologie tegenwoordig ook een onmisbaar aspect is wat gepaard gaat met 

infrastructuur.  
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Omdat dit een te breed uitgangspunt is voor dit onderzoek zal dit onderzoek zich beperken tot de 

definitie van Scholte (2002). Er is gekozen voor de definitie van Scholte (2002) omdat deze definitie, 

in tegenstelling tot verschijningsvormen van de eerdere genoemde academici, bestaat uit meerdere 

aspecten die samenkomen in één definitie. Daarnaast sluit de definitie van Scholte (2002) goed aan 

op de gevolgen van globalisering de worden beschreven door Nederveen Pieterse (2004) die relevant 

zijn voor dit onderzoek.  

Scholte (2002) probeert door middel van multidimensionaal model, en door middel van eerdere 

perspectieven, tot een volledige omschrijving van het begrip globalisering te komen. Om te beginnen 

stelt hij de globalisering bestaat uit vier dimensies: 

1. Globalisering in termen van internationalisering.  

In dit opzicht wordt globalisering alleen gezien als een toenemende mate van internationaal 

handelen en investeren tussen landen, niet perse wereldwijd. (Thompson en Hirst, 1996).  

2. Globalisering in termen van liberalisering. 

In dit opzicht betekent globalisering een proces dat er toe leidt dat door de staat opgelegde 

handelsrestricties verdwijnen en dat er steeds meer zonder grenzen gehandeld kan worden en 

dekt vooral de lading als het gaat om een wereldwijde open economie. 

3. Globalisering in termen van als universalisering 

In deze vorm van globalisering kan er een voorwerp of ervaring iets geglobaliseerd worden.  

4. Globalisering in termen van  verwesternisering 

Ritzer (1993) omschrijft deze vorm van globalisering met 'McDonaldlization' en ‘Coca-

Colonization’.  In dit geval betekent dit dat globalisering een fenomeen waar moderne sociale 

structuren wereldwijd uitspreiden.  

 

Tot slot voegt Scholte (2002) nog een vijfde dimensie toe aan het begrip globalisering 

namelijk, deterritorialization  of deterritorialisering. Dit wordt aangeduid in de ook literatuur als 

respatialization en letterlijk vertaald is herverruimtelijking. Hiermee doelt Scholte (2002) op een 

veranderende sociale omgeving die onafhankelijk is van geografische grenzen maar dat mensen 

ongeacht de afstand nog sterk verbonden zijn met elkaar door middel van identificatie met een 

geografische regio. Met deze vijfde en laatste dimensie completeert Scholte (2002) zijn visie op wat 

globalisering volgens hem inhoudt. Door het opstellen van de verschillende aspecten van het begrip 

globalisering komt hij tot een meer volledige omschrijving tot dit begrip om dat toenemende 

internationale handel, migratie, infrastructuren en verwesternisering hier allemaal onder vallen.  

 Deze vormen van globalisering zijn vandaag de dag allemaal terug te zien in Amsterdam. Er 

zijn veel internationale bedrijven die in Amsterdam opereren ze komen lang al niet meer allemaal uit 

de EU (internationalisering en liberalisering). Maar bijvoorbeeld ook gebruiksvoorwerpen, zoals auto’s, 
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uit verschillende delen van de wereld (universalisering) en Coca Cola is ook zo goed als overal 

verkrijgbaar (verwesternisering). Tot slot kan iedereen ook altijd met iedereen in contact blijven door 

middel van moderne technologieën (deterritoialisering). Robertson (1992) vat dit samen als: 

compressie van de wereld en een intensivering van het bewustzijn van de wereld als geheel. Of dit de 

meest complete beschrijvingen van het fenomeen globalisering is moeilijk te zeggen. Wel kan er 

gesteld worden dat er door al deze vormen van globalisering steeds meer individuen met een 

verschillende achtergrond met elkaar in aanraking komen. Dit gegeven sluit aan op de omschrijving 

van Nederveen Pieterse (2004). Hij omschrijft deze confrontatie tussen verschillende achtergronden 

en culturen die elkaar ontmoeten als een ‘clash of civilizations’ en dit is nu ook in Amsterdam het 

geval met Indiase expats. De toenemende globalisering in vormen van internationalisering, 

liberalisering, universalisering en verwesternisering leiden er toe dat Indiase bedrijven zich hier 

vestigen, dat Indiase expats zich hier dankzij de wet- en regelgeving makkelijker kunnen komen 

wonen en werken en dat zij dus ook geconfronteerd worden met de sociale omgeving in dit 

globaliserend Amsterdam (Nederveen Pieterse, 2004; Scholte, 2002). Volgens Nederveen Pieterse 

(2004) brengt globalisering bepaalde sociale gevolgen met zich mee. Hij beschrijft dit volgens drie 

verschillende scenario’s. 

3.2 De sociale gevolgen van globalisering 
 

Een van de gevolgen van globalisering is dat verschillende groepen mensen met elkaar in aanraking 

komen. Nederveen Pieterse (2004) omschrijft dit als een ‘clash of civilizations’. (2004) Nederveen 

Pieterse dat er drie scenario’s mogelijk zijn die zich zullen voltrekken, namelijk; culturele differentiatie, 

culturele convergentie en culturele hybridisering (Nederveen Pieterse, 2004).  Hieronder beschreven 

worden welke scenario’s er mogelijk terug te zien zijn in globaliserend Amsterdam.  

3.2.1 Culturele differentiatie 

 

Culturele differentiatie verwijst naar het gegeven dat de wereld door verschillende samenlevingen op 

een andere manier wordt gezien (Galtung, 1981). De term 'samenlevingen' verwijst naar verschillende 

kenmerken van een groepen zoals religie en ras die de ene groep onderscheidt van een andere 

(Nederveen Pietersen, 2004). Culturele differentiatie betekent dat de structuur van een cultuur altijd 

blijft bestaan omdat er in een sterke mate sprake is van 'wij' en 'zij' denken.   

In de praktijk betekent dit dat de Indiase expats zich niet zouden aanpassen aan de 

samenleving in Amsterdam. Daarnaast betekent dit ook dat de personen die werkzaam en wonen in 

Amsterdam zich ook niet aanpassen aan Indiase expats. Omdat er in een veranderende sociale 

omgeving individuen nog sterk met elkaar verbonden zijn omdat zij zich sterk identificeren met een 

geografisch gebied, bijvoorbeeld India, is het mogelijk dat dit scenario van Nederveen Pieterse (2004) 

een gevolg is van wat Scholte (2002) deterritorialisering noemt.  
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3.2.2 Culturele convergentie 

 

Een andere benadering van globalisering is culturele convergentie. In het geval van culturele 

convergentie zal een cultuur zich aanpassen aan de dominante cultuur (Nederveen Pieterse, 2004). In 

dit onderzoek betekent culturele convergentie dat Indiase expats zich aanpassen aan de Nederlandse 

(en/of westerse) cultuur. Een vorm van culturele convergentie is verwesternisering zoals dat ook al 

door Scholte (2002) werd benoemd of bijvoorbeeld McDonaldlization en Coca-colonization (Ritzer, 

1993). 

3.2.3 Culturele hybridisering 

 

Het fenomeen culturele hybridisering gaat uit van de middenweg tussen de twee eerder genoemde 

scenario’s. In dit geval is er geen sprake van verschillende culturen die naast elkaar zullen bestaan of 

een dominante cultuur. Culture hybridisering betekent dat verschillende culturen zullen mixen 

waardoor er een andere cultuur ontstaat die anders is de huidige culturen (Nederveen Pieterse, 2004).  

In dit onderzoek zou dat betekenen dat Indiase expats in Amsterdam hun huidige cultuur 

aanpassen zodat deze meer op de Nederlandse cultuur gaat lijken, maar ook dat Nederlanders hun 

normen en waarden aanpassen zodat deze meer overeenkomen met de Indiase cultuur en dat zij 

samen een nieuwe groep zullen vormen. Dit betekent vanzelfsprekend dat een van de ontstane 

culturen niet hetzelfde is als één van de originele culturen maar een samensmelting is van beide 

culturen. Dit is een complex en continue proces (Nederveen Pieterse, 2004). Deze vorm van 

globalisering zou een mogelijk gevolg kunnen zijn in wat Scholte (2002) liberalisering noemt omdat er 

tot nu toe veel Indiase kennismigranten naar Nederland zijn gekomen en handelsrestrictie, als het 

gaat om personeel, soepeler zijn geworden. Vanuit een ander perspectief kan er ook gesteld worden 

dat het dit een gevolg is van universalisering omdat dit verwijst naar een bijvoorbeeld ervaring of 

voorwerp dat wereldwijd kan worden ingezet (Scholte, 2002) (zoals een manier van ergens wel of niet 

gedragen, bepaalde kleding, manier van eten etc.).  

Internationalisering sluit niet goed aan op culturele hybridisering omdat dat in het geval van 

dit onderzoek betekent dat er naast Indiase expats en Nederlanders weinig tot geen andere groepen 

en invloeden zijn in Amsterdam dat is niet het geval. 

Uit bovenstaande is gebleken dat globalisering een heel breed begrip is, dat vanuit 

verschillende perspectieven en disciplines belicht kan worden. Hoewel zo’n groot concept daarom niet 

precies gedefinieerd en afgebakend kan worden,  kan er op basis van de bovenstaande theorieën wel 

gesteld worden dat er in Amsterdam in toenemende mate sprake is van globalisering. Omdat 

Amsterdam globaliseert verandert de omgeving, en daarmee ook sociale omgeving, in de stad. 

Inwoners van de stad komen in aanraking met nieuwe groepen die er zijn als gevolg of oorzaak van 

sociale en/of economische factoren (globalisering). De verhoudingen van deze groepen ten opzichte 



Masterthesis – Thijs Smeele 2505832 

22 
 

van elkaar zijn bepalend voor de sociale identiteit van groepen en individuen in deze globaliserende 

samenleving (Tajfel en Turner, 1986; Abrahams en Hogg, 2012). Dit komt omdat globalisering er in 

dit geval toe leidt dat een relatief nieuwe groep, namelijk Indiase expats, met de Amsterdamse 

samenleving geconfronteerd wordt. Zoals vermeldt in de inleiding, en nader toegelicht in het tweede 

hoofdstuk, rekenen Indiase expats zichzelf niet tot de lokale samenleving. Volgens de definitie van 

een sociale identiteit die in dit onderzoek gehanteerd wordt heeft dit een invloed op hun sociale 

identiteit. Een sociale identiteit komt immers voort uit het gegeven of een individu of individuen zich 

tot een bepaalde groep rekent of rekenen. (Tajfel en Turner, 1986; Abrahams en Hogg, 2012). Omdat 

Indiërs zichzelf dus niet zien als onderdeel van de samenleving en cultuur volgt uit dit gegeven de 

vraag: ‘Hoe zien Indiase expats zichzelf dan wel?’. Met andere woorden wat is hun sociale identiteit. 

Deze vraag staat dan ook centraal tijdens dit onderzoek. Daarom zal er in de volgende paragraaf 

nader worden ingegaan op wat dit begrip inhoudt. 

3.3 De Sociale Identiteitstheorie 

 

In deze paragraaf en sub paragrafen wordt nader zal worden toegelicht wat een sociale identiteit is en 

hoe deze gevormd wordt. Om het begrip sociale identiteit te definiëren in dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van de definitie van Abrams en Hogg (2012). Deze definitie stelt dat de sociale identiteit 

voornamelijk een psychologische status is, waarin een persoon zich bewust is dat hij of zij onderdeel 

is van een bepaalde groep en ook de gedeelde en collectieve waarden van deze groep 

vertegenwoordigt (Tajfel 1972; Abrams en Hogg, 2012).  

In combinatie met de eerder genoemde vormen van globalisering betekent dit dat verschillende 

groepen in de samenleving op wat voor manier dan ook met elkaar in aanraking komen. Doordat 

verschillende groepen personen en individuen met elkaar worden geconfronteerd verandert de sociale 

omgeving voor deze groepen en individuen (Tajfel en Turner, 1986).  In aansluiting hierop stelt de 

Sociale Identiteitstheorie dat de omgeving bestaat uit verschillende sociale groepen met verschillende 

niveaus van status en macht. De groep waartoe een individu behoort is bepalend voor zijn sociale 

identiteit en deze sociale identiteit is voor een groot deel ook bepalend voor het zelfbeeld van een 

individu (Cole & Matheson, 2004; Scheepers & Ellemers, 2005; Tajfel & Turner, 1986). Dit leidt er toe 

dat wanneer een individu tot een groep behoort wij haar of zij graag bij wilt horen dit ook leidt tot 

positieve sociale identiteit.  

Voor het empirische deel van dit onderzoek betekent dit dat er bekeken moet worden in 

hoeverre Indiase expats zichzelf tot een groep rekenen en op wat voor manier zij dit uiten. Kortom: Is 

het zo dat Indiase expats zich onderdeel voelen van een bepaalde groep? En zo ja, wat zijn de 

gemeenschappelijke delers en collectieve waarden van deze groep? 
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Tjafel en Turner (1986) stellen dat de verschillende groepen in de samenleving van elkaar 

verschillen in niveaus van status en macht. Omdat de samenleving dus bestaat uit de verschillende 

groepen met verschillende niveaus van status en macht. Daarnaast stellen zij ook dat iedereen in de 

samenleving ook wel tot een bepaalde groep behoort en dat zij altijd streven naar een positieve 

sociale identiteit (Tajfel en Turner 1986). Een positieve sociale identiteit komt voort uit het gegeven 

dat mensen zichzelf indelen in bepaalde groepen en wanneer een lidmaatschap van een groep 

bijdraagt aan de stabiliteit, betekenis, doel en richting van de psychologische gesteldheid van een 

persoon draagt dit bij aan een positieve sociale identiteit en zijn of haar welzijn. (Haslam et. Al, 2009) 

Met andere woorden: alle groepen streven naar een positief onderscheidend vermogen ten op 

zicht van een andere groep. Dit doen zij mede omdat een positieve sociale identiteit bijdraagt aan een 

positief zelfbeeld en dit draagt weer bij aan het welzijn van een individu (Cole & Matheson, 2004; 

Scheepers & Ellemers, 2005; Tajfel & Turner, 1986). Het is daarom ook interessant om te kijken of 

Indiase expats hun sociale identiteit als positief of negatief ervaren en wat dit betekent voor hun 

zelfbeeld en daarmee ook hun welzijn (Haslam et. Al 2009). 

Omdat Indiase expats aangaven dat zij zich geen onderdeel voelen van de lokale cultuur en 

samenleving in Amsterdam kan er volgens de Sociale Identiteitstheorie gesteld worden dat dit afbraak 

doet aan hun sociale identiteit en daarom ook aan hun welzijn (Cole & Matheson, 2004; Scheepers & 

Ellemers, 2005; Tajfel & Turner, 1986).  Dit betekent niet perse dat alle Indiase expats tot geen enkele 

groep behoren of mogelijk samen geen groep vormen, maar uit eerder onderzoek bleek wel dat zij 

zich graag onderdeel van de lokale cultuur en samenleving zouden willen voelen, en dat dit op het dit 

moment niet het geval is. Volgens de theorie zou dit erop kunnen duiden dat Indiase expats de sociale 

identiteit van de groep waar zij bij willen horen een positievere sociale identiteit toebedelen die 

mogelijk bijdraagt aan een positief zelfbeeld en het welzijn van deze groep (Cole & Matheson, 2004; 

Scheepers & Ellemers, 2005; Tajfel & Turner, 1986).  

Volgens deze theorie worden groepen in de samenleving gevormd op basis van 

gemeenschappelijke kenmerken. Dat komt omdat individuen eerder kiezen voor een groep die bestaat 

uit individuen met soortgelijke uiterlijke eigenschappen en kenmerken (Tajfel en Turner, 1979; Haslam 

en Ellemers, 2005).  Groepen kunnen gevormd worden op basis van uiteenlopende criteria zoals: 

geslacht, leeftijd, ras, opleidingsniveau en religie. Dit gegeven correspondeert met het scenario van 

culturele differentiatie (Nederveen Pieterse, 2004) waarbij gesteld wordt dat de omgeving gevormd 

wordt door groepen die zich onderscheiden door middel van bijvoorbeeld religie en ras. Voor dit 

onderzoek zou dit gegeven betekenen dat het aannemelijk is dat Indiase expats op basis van ras en 

religie niet gemakkelijk een groep vormen met Nederlanders. Dit betekent niet perse dat zij volledig 

buiten de boot vallen maar dit kan ook betekenen dat zij zelf een aparte groep vormen in Amsterdam. 

De resultaten van het onderzoek Internationals on Amsterdam van de Gemeente Amsterdam (2012) 

lijken dan ook in deze richting te wijzen. 
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3.3.1 Categorisatietheorie 

 

Een aanvulling op de sociale identiteitstheorie is de sociale categorisatietheorie (Turner, Oakes, 

Reicher, Wetherell, 1987; Haslam en Ellemers 2005). Deze sociale categorisatietheorie gaat ook uit 

van verschillende sociale groepen, maar stelt ook de individuen zichzelf en anderen op basis van 

bepaalde uiteenlopende criteria of kenmerken kunnen indelen bij een bepaalde groep. In dit opzicht 

zou er gesteld kunnen worden dat dit deel van de theorie correspondeert met het fenomeen culturele 

differentiatie van Nederveen Pieterse (2004). De overeenkomst met de culturele differentiatie van 

Nederveen Pietersen (2004)  is dat individu niet de neiging hebben om te veranderen van groep 

omdat zij dit wenselijk vinden. Er is echter wel een verschil met culturele differentiatie, namelijk dat in 

het geval van de categorisatietheorie individuen zelf een indeling maken van groepen op basis van 

criteria die door hen zelf zijn opgesteld. 

Volgens de categorisatietheorie is ook mogelijk dat personen of groepen de verschillen tussen 

groepen of personen overdrijven om tot een positieve sociale identiteit te komen (Turner, Oakes, 

Reicher, Wetherell, 1987; Haslam en Ellemers 2005). Dit verschijnsel heet Metacontrast en wijst er ook 

op dat groepen altijd op zoek zijn naar een positief onderscheidend vermogen, mogelijk op basis van 

ongefundeerde bevindingen (Turner et al. 1987; Turner, 1972; 2005). In dit geval is er sprake van een 

cognitieve gedragsverandering en wordt de focus op de bepalende criteria bewust veranderd, dit 

wordt ook wel  ‘sociale creativiteit’ genoemd (Ellemers, Spears, & Doosje, 2002; Lemaine, Kasterztein, 

& Personnaz, 1978). 

Dit betekent dat Indiase expats en Nederlands zichzelf en elkaar niet perse indelen op basis 

van uiterlijk of religie maar dat zij zelf criteria opstellen en daardoor mogelijk een homogene of 

gemixte groep vormen. Er kan bijvoorbeeld een homogene groep gevormd worden doordat Indiase 

expats zichzelf rekenen tot een groep die bepaalde hobby’s of voorkeuren delen, of ook uit Azië komt 

maar geen Indiër is. In dat geval zouden Indiase expats hun sociale identiteit uiten door stellen dat zij 

een groep zijn die ‘Afkomstig is uit Azië’ of als een groep die bijvoorbeeld veel van cricket houdt. Met 

andere woorden, sociale creativiteit zorgt ervoor dat de groep status en daarmee ook een positieve 

sociale identiteit ontlenen aan een bepaalde eigenschap die zij zelf hebben bepaald. 

De combinatie van het gegeven dat groepen van elkaar verschillen in niveaus van status en 

macht  en de mogelijkheid tot sociale creativiteit er toe leiden er toe dat het moeilijk is om zeer 

verschillende groepen met elkaar te vergelijken. De reden hiervoor is dat omdat de een groep 

mogelijk veel meer waarde hecht aan bepaalde zaken dan de andere groep. Voor dit onderzoek kan 

dit betekenen dat de sociale identiteit van Indiase expats negatief of positief is ten opzichte van 

Nederlanders maar dat dit oordeel over een negatieve of positieve sociale identiteit niet gedeeld wordt 

omdat zij hier een ander waardeoordeel over hebben en vice versa. 
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3.3.2 In-en Outgroup 

 

Door categorisatie ontstaat er een ingroup en een outgroup. Leden van een groep (met 

gemeenschappelijke kenmerken) zien zichzelf als ingroup en iedereen daar buiten behoort tot de 

outgroup (Branscombe en Wann, 1994; Turner, Brown en Tajfel, 1979). De vorming van een ingroup 

en outgroup op basis van (subjectieve) criteria leidt tot ingroup favoritism. Dit begrip refereert naar 

het gegeven dat leden van een ingroup de uitgroup zullen discrimineren om te zorgen voor dat 

ingroup meer of betere positieve eigenschappen lijkt te hebben ten opzichte van de outgroup. In-

group favoritism gaat altijd gepaard met outgroup derogation. Dit betekent dat de eigenschappen van 

de outgroup negatief gewaardeerd worden door de ingroup. (Turner, Brown en Tajfel 1979).  

Omdat uit het onderzoek ‘Internationals on Amsterdam’ (Gemeente Amsterdam, 2012) duidelijk 

bleek  Indiase expats aangaven zich geen onderdeel voelen van de lokale cultuur en samenleving en 

zeggen weinig tot geen Nederlandse vrienden te hebben betekent mogelijk dat zij een ingroup vormen 

en de Nederlanders zien als outgroup. Op basis van Metacontrast wordt dan een groep gevormd en dit 

leidt dan volgens de theorie tot ingroup favouritsm. (Turner, Brown en Tajfel, 1979 ; Tajfel en Turner 

1986).   

Bij een hoge mate van ingroup favoritism en outgroup derogation wordt de ingroup dus veel hoger 

gewaardeerd dan de outgroup. Dit brengt met zich mee dat de personen in de ingroup zich in hoge 

mate identificeren met de ingroup omdat dit bijdraagt aan een positief zelfbeeld (Turner, Brown en 

Tajfel, 1979). Dit gegeven correspondeert met wat Nederveen Pieterse (2004) Culturele differentiatie 

noemt, waar in sterke mate sprake is van ‘wij’ en ‘zij’ denken. In het geval van een hoge mate van 

ingroup favoritsm, wat gepaard gaat met een hoge mate van outgroup derogation, is het daarom ook 

minder aannemelijk dat er culturele convergentie of hybridsering plaatsvindt. (Turner, Brown en Tajfel 

,1979; Tajfel en Turner, 1986; Nederveen Pieterse, 2004) 
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3.4 Het verband tussen de theorieën.  

 

Hieronder is het verband tussen de theorieën naar aanleiding van het theoretisch kader schematisch 

weergegeven: 

In Amsterdam is er sprake van globalisering. Dit blijkt uit de verschillende vormen van 

globalisering die wetenschappers benoemen, bijvoorbeeld in vormen van (internationale) 

handel (Frankema en Smits, 2005), migratie (Lucassen, 2007), infrastructuur (Schot, 2007) of 

Amerikanisering (Ritzer, 1993). Maar ook in de termen van: internationalisering, liberalisering, 

universalisering verwesternisering, deterritorialisering (Scholte, 2002) 

 

 

Al deze vormen van globalisering leiden er toe dat er steeds meer verschillende groepen mensen met 

elkaar geconfronteerd worden. Ook in Amsterdam komen er steeds meer Indiase expats bij. Dit is is 

een duidelijk gevolg van de eerder genoemde gevolgen van globalisering. 

 

 

Nu deze Indiase expats in Amsterdam zijn voelen zij zich eenzaam en hebben zij nauwelijks 

Nederlandse contacten en vrienden. Daarnaast voelen zij zich geen onderdeel van de Nederlandse 

cultuur en maatschappij (Gemeente Amsterdam, 2012). Nederveen Pieterse (2004) omschrijft dit als 

een ‘clash of civilizations.’  

 

 

Omdat Indiase expats zichzelf niet tot de Nederlandse cultuur en maarschappij rekenen is dit 

geen onderdeel van hun sociale identiteit. (Tajfel 1972; Abrams en Hogg, 2012). Deze 

categorisatie vindt volgens de theorie plaats op grond van verschillende criteria. Dit kunnen 

subjectieve kenmerken zijn, maar ook zichtbare of statische kenmerken zijn zoals ras en 

religie. Dit hangt er vanaf tot welke groep een individu zichzelf rekent (Tajfel 1979; Tajfel en 

Turner, 1986; Nederveen Pieterse, 2004).  

 

 

Wat is dan wel de sociale identeit van Indiase expats en hoe uit zich dit in dit globaliserend 

Amsterdam? 
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3.5 Afsluiting Theorie en verwachtingen 

 

In dit theoretisch kader is toegelicht wat het debat is binnen het concept globalisering en kan er 

gesteld worden dat Amsterdam inderdaad een globaliserende samenleving heeft. Deze globalisering 

brengt met zich mee dat mensen met verschillende achtergronden met elkaar te maken krijgen. Door 

deze confrontatie verandert de sociale identiteit omdat een sociale identiteit voortkomt uit de 

verhoudingen tussen groepen (Tajfel, 1974; Tajfel en Turner 1986; Abrams en Hogg, 2012). Om de 

sociale identiteit in kaart te brengen wordt de definitie van Adams en Hogg (2012) gebruikt. Er is 

daarom onderzocht in hoeverre Indiase expats tot bepaalde groepen behoren doordat zij zichzelf of 

door iemand anders daar toegerekend worden. Dit was een complexe opgave omdat zij eerder zelf al 

aangaven in het onderzoek ‘Internationals on Amsterdam’ van de Gemeente Amsterdam (2011) dat zij 

zich eenzaam voelen en zich per definitie niet tot veel groepen rekenen. Dat is problematisch want het 

lidmaatschap van groepen is bepalend voor de sociale identiteit (Abrams en Hogg, 2012). Volgens de 

sociale identiteitstheorie is het is zo dat iedereen in de samenleving tot bepaalde groepen behoort 

(Tajfel en Turner, 1986). Ook mensen die zich eenzaam voelen. 

Het wordt dan ook interessant om waar te nemen op welke manier Indiase expats tot een 

positieve sociale identiteit komen, omdat zij dus aangaven eenzaam te zijn dat is bedreigend voor de 

sociale en daarom ook het positieve zelfbeeld en het welzijn van deze expats (Cole & Matheson, 2004; 

Scheepers & Ellemers, 2005; Tajfel & Turner, 1986; Turner, 1974; 1987 ). Op basis van deze theorieën 

is er in het empirische deel van het onderzoek bekeken tot welke groep Indiase expats zichzelf wel of 

niet rekenen, en wat de kenmerken zijn van deze groepen en hoe deze groep beschreven kan worden. 

Ook is er gevraagd naar de verschillen en verhoudingen tegenover andere groep, Nederlanders, in 

globaliserend Amsterdam. 
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4. Methodologie 

 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethodologie verantwoord. In paragraaf 4.1 zal er als eerst 

worden ingegaan op het onderzoeksdesign en de caseselectie. Vervolgens zullen de verschillende 

methoden van dataverzameling worden toegelicht en verantwoord.  

4.1 Onderzoeksdesign 

 

Er kan gesteld worden dat er dit onderzoek wordt uitgegaan van een constructivistische benadering 

van de wereld om ons heen. Dat betekent dat er een werkelijkheid ontstaat die wordt gevormd door 

opvattingen en verklaringen van zowel de onderzoekers als participanten in het onderzoek. Deze 

constructivistische benadering is een logische keus omdat het in dat geval gaat om kwalitatief en 

interpretatief onderzoek. Met andere woorden: dit onderzoek betrekking heeft op meervoudig 

geconstrueerde werkelijkheid (die van Nederlanders en Indiase expats) die samenkomen in dit 

onderzoek door middel van bekentenissen en verklaringen (Lewis en Ritchie, 2003 p. 25).  

 

Om er achter zien te komen op welke manier de sociale identiteit van Indiase zich uit in de 

globaliserende samenleving is het belangrijk om de opvattingen van meerdere participanten en 

personen uit verschillende groepen mee te nemen om tot een antwoord te komen. De reden hiervoor 

is dat Abrams & Hogg (2012) stellen een sociale identiteit een psychologische status waarbij een 

individu zich bewust van het gegeven dat hij tot een bepaalde groep hoort. Het is daarom relevant om 

leden van de in- en outgroup te interviewen om tot de ontdekking te komen hoe zij de sociale 

identiteit van Indiase expats zouden omschrijven. Op deze manier wordt de werkelijkheid vanuit 

meerdere perspectieven belicht en sluit goed aan bij de sociaal-constructivistische benadering. 

 

Volgens de literatuur van Saunders et al. (2009) zou er ook gesteld kunnen worden dat er in 

dit onderzoek sprake is van een interpretatief paradigma. Dat wil zeggen dat het onderzoek zich focust 

op subjectivisme en regulatie. De filosofische positie van dit paradigma verwijst naar de manier 

waarop wij als mensen de wereld om ons heen proberen te begrijpen (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009).  

In het geval van een interpretatief paradigma gaat het net zoals bij een constructivistische 

benadering niet om het bewerkstelligen van een verandering of om oplossingen te vinden maar om te 

begrijpen en uit te beschrijven wat er aan de hand is. Ook hier geldt dat dit interpretatief paradigma 

voortkomt uit gegeven dat Abrams en Hogg (2012), maar ook Tajfel (1974), de sociale identiteit 

omschrijven als het wel of niet bewustzijn van het lid zijn van een bepaalde groep. De 

constructivistische benadering en het interpretatief paradigma binnen dit onderzoek leiden ertoe dat 

er gekozen is om kwalitatief en interpretatief onderzoek te doen naar Indiase expats. De reden voor  
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kwalitatief onderzoek komt voor uit het gegeven dat dit zich beter leent voor het begrijpen en 

beschrijven van sociale verschijnselen, en dat is het geval in dit onderzoek. (Lewis en Ritchie, 2003) 

 

4.1.1 Case study 

 

Het onderzoeksdesign van deze masterthesis is een case study. Het onderzoek valt onder de 

noemer case study omdat het een beschrijvend onderzoek is dat betrekking heeft op personen en 

groepen. ‘’Een ander kenmerk van een case study is dat deze de context belicht vanuit meerdere 

perspectieven’’ (Lewis en Ritchie, 2003 p.77). In dit onderzoek zal er beschreven worden hoe de 

sociale identiteit van Indiase expats zich uit in globaliserend en modern Amsterdam.  

Aangezien de definitie van Abramhams en Hogg (2012) zal worden gehanteerd die stelt dat een 

sociale identiteit een psychologische status die ontstaat door het wel of niet lid zijn van een bepaalde 

groep is het relevant om meerdere perspectieven in overweging mee te nemen om te kijken of deze 

Indiase expats groep ook echt ‘bestaat’.  Omdat er door middel van de perspectieven van leden van 

de in- en outgroup mogelijk een beschrijving van de sociale identiteit tot stand komt is er in dit 

onderzoek sprake van een case study. Dit sluit goed op de eerder genoemde meervoudig 

geconstrueerde of constructivistische werkelijkheid.  In de literatuur van Lewis en Ritchie (2003) 

worden ook andere eigenschappen van een case study genoemd zoals: 

 

• Het feit dat er maar een case is geselecteerd om onderzoek te doen terwijl er meerdere cases 

mogelijk zouden zijn. (Bryman, 2001; Stake, 2000) In dit  onderzoek zou er bijvoorbeeld ook gekozen 

kunnen worden voor kennismigranten uit andere landen met opkomende economieën. 

• Het feit dat de studie gedetailleerd en intensief is (Bryman, 2001; Piatt, 1988) 

• Het feit dat het het fenomeen wordt bestudeerd in een bepaalde context. (Cresswell, 1998;Holloway 

and Wheeler, 1996; Roberts, 2002; Yin, 1993,1994) In dit geval globaliserend en modern Amsterdam. 

• Het gebruik van meerdere manieren om data te verzamelen, in het geval van dit onderzoek namelijk 

interviews en documentatieanalyse (Creswell, 1998; Hakim, 2000; Holloway and Wheeler, 1996; 

Roberts, 2002; Yin, 1993,1994).  

 

Dit onderzoek is tevens inductief. Dat wil zeggen dat  de theorie wordt gevormd door de analyse in de 

praktijk. Dit onderzoek valt ook onder de noemer ‘inductief’ omdat de uitkomsten niet 

generaliseerbaar zijn voor de gehele onderzoekspopulatie. Dit geldt altijd voor kwalitatief onderzoek.  

(Saunders et al, 2009). 

 

4.1.2 Caseselectie 
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Het onderwerp ‘Indiase expats in globaliserend Amsterdam’ als case geselecteerd omdat Indiase 

expats inmiddels de grootste- en snelst groeiende groep expats zijn in Amsterdam. Dit komt mede 

doordat de gemeente Amsterdam inspanningen heeft gedaan om Indiase bedrijven en Indiase expats 

naar Amsterdam te halen. Dit komt voort uit het feit dat zij bijdragen aan de economische activiteit in 

de stad. Uit onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam bleek dat 

Indiase expats het leven in Amsterdam een hoog rapportcijfer geven maar dat zij zich eenzaam 

voelen, nauwelijks Nederlandse vrienden hebben en dat zij vinden dat zij geen deel uitmaken van de 

lokale cultuur en samenleving terwijl zij dat wel zouden willen (Gemeente Amsterdam, 2012). 

4.2 Dataverzamelingsmethode 

 

Het doel van dit onderzoek is om tot een beschrijving te komen van de sociale identiteit van Indiase 

expats in globaliserend Amsterdam. Het is daarom belangrijk om te achterhalen tot welke groepen zij 

zichzelf rekenen en tot welke groepen zij gerekend worden.  Daarbij moet er naar er naar voren 

komen hoe Indiase expats hun omgeving zien en zij worden gezien door hun omgeving. De 

combinatie van deze twee verschillende perspectieven leidt mogelijk tot een beschrijving van de 

sociale identiteit van 'de Indiase expat'. In dit onderzoek zal er gebruik gemaakt worden van twee 

verschillende manieren van dataverzameling, namelijk documentatieanalyse en interviews.  

4.2.1 Documentatieanalyse 

 

Als eerste is er gekozen voor documentatieanalyse omdat door middel van deze analyse het probleem, 

dat ten grondslag ligt aan dit onderzoek, duidelijk waarneembaar werd.  de Zo bleek al uit het 

Citymarketingplan Metropool Amsterdam 2011-2014 (Gemeente Amsterdam, 2011) dat Amsterdam in 

deze genoemde periode internationale bedrijven en expats, uit onder andere India, aan zich wil 

binden. Daarnaast is er een documentatieanalyse gedaan behulp van Dienst Onderzoek en Statistiek 

van de Gemeente Amsterdam. Zij deden in 2012 kwantitatief onderzoek naar Internationals on 

Amsterdam (2012). Het gegeven dat de Gemeente Amsterdam graag internationale bedrijven en 

expats uit India wil aantrekken en dat zij onderzoek doet naar de ervaringen van expats in Amsterdam 

getuigt er van dat globalisering in Amsterdam en voor de bewoners een relevant concept is. In het 

onderzoek Internationals on Amsterdam van de Gemeente Amsterdam (2012) waren Indiërs sterk 

oververtegenwoordigd. De Dienst Onderzoek en Statistiek was bereid de Indiërs te filteren uit dit 

onderzoek en af te zetten tegenover andere expats. Hieruit werd het probleem zichtbaar. Dit is uiteen 

gezet in hoofdstuk twee van dit onderzoek. Het onderzoek van de Gemeente Amsterdam (2012) toont 

tevens de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek aan. Het feit dat Indiërs 

oververtegenwoordigd waren in dit onderzoek wees er mogelijk al op dat zij een grote groep vormen 

onder buitenlanders in Amsterdam. Ditzelfde bleek later uit Cijfers van het CBS (2013). Uit het eerder 

genoemde onderzoek van de gemeente Amsterdam kwam naar voren dat zij hier wel in grote getalen 

aanwezig zijn maar zich toch eenzaam voelen. Deze, op het eerste gezicht, discrepantie, was ook één 
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van de redenen voor dit onderzoek. Meer achtergrond informatie over de mening van Indiase expats 

over Amsterdam is terug te lezen in hoofdstuk 2. Omdat zij zich eenzaam voelen was het interessant 

om te onderzoeken tot welke groep zij wel (denken te) horen. Op deze manier is vervolgens de 

koppeling gemaakt naar het concept sociale identiteit.  Naast dit onderzoek zijn ook nog de 

onderzoeken van Bal (2012) en Abdollahzedah (2009) geanalyseerd om een beter inzicht te krijgen in 

de doelgroep. Ook hieruit kwam naar voren dat Indiase expats zich geen onderdeel voelen van de 

samenleving in Amsterdam. (Abdollazadeh, 2009; Bal, 2012).  

 

4.2.2 Interviews 

 

Het verkrijgen van deze kwalitatieve data was een tijdrovend proces omdat eerder al bleek dat Indiase 

expats niet veel contact hebben met Nederlanders. Het was daarom een uitdaging om hen te spreken 

te krijgen en om erachter te komen waarom zij nauwelijks contact hebben met Nederlanders en zich 

geen onderdeel van de samenleving voelen. Er is gekozen om interviews af te nemen bij 

respondenten van Nederlandse en Indiase afkomst omdat een sociale identiteit gevormd wordt door 

de verhouding tussen een individu en zijn sociale omgeving (Tajfel en Turner, 1986). Door middel van 

deze interviews worden er mogelijk tegenstellingen ontdekt tussen de collectieve waarden van  

Nederlanders en Indiase expats, en daardoor ook een duidelijk onderscheid in sociale identiteit.  Een 

andere reden om te kiezen voor interviews is dat dit de mogelijkheid biedt om gedetailleerde 

informatie vanuit het perspectief van de onderzoekspopulatie te verkrijgen (Lewis en Ritchie, 2003). 

Met andere woorden: als het gaat om gevoelige informatie zoals (het gevoel van) discriminatie of 

racisme is het aannemelijker dat dit naar buiten komt in een interview dan in bijvoorbeeld een 

groepsgesprek met betrokkenen van verschillende groepen (Lewis en Ritchie, 2003).  

Omdat de onderzoekspopulatie in dit onderzoek groot is, en de onderzoeker geen goede 

indicatie had of er onderling wel of geen grote verschillen zijn, zal de selectie voor de interviews 

plaatsvinden volgens non-probability sampling. Dit betekent dat het niet bekend is hoeveel kans een 

individu uit de onderzoekspopulatie heeft om geselecteerd te worden. Het is dan ook niet mogelijk om 

statische conclusies te trekken uit het onderzoek (Saunders et al 2009).   

Lewis en Ritchie (2003) stellen dat er verschillende manieren zijn om samples te nemen uit de 

onderzoekspopulatie. In het geval van dit onderzoek is er sprake van: Heterogeneous samples 

(Holloway and Wheeler, 1996; Roberts, 2002) of maximum variation sampling  (Patton, 2002). Dit 

komt omdat er gesampled wordt uit twee verschillende groepen, namelijk Indiase expats en 

Nederlanders. De bedoeling van deze manier van samplen is dat er centrale thema's geïdentificeerd 

kunnen worden welke generaliseerbaar zijn tussen variërende participerende personen.  

De respondenten binnen dit onderzoek zijn benaderd worden door middel van snowball sampling. Dit 

is een non-probability manier van samplen waar respondenten via andere respondenten gevonden 
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worden. Het gevaar van deze manier van samplen is wel dat dit mogelijk kan leiden tot een beperkte 

diversiteit onder de respondenten (Lewis en Ritchie, 2003).  In dit geval is dit wel de meest logische 

(en enige manier) manier van samplen omdat uit eerder onderzoek van de Gemeente Amsterdam 

(2012) weinig tot geen Nederlandse contacten hebben en zich geen onderdeel van de samenleving 

voelen. Daarom is voor een Nederlandse onderzoeker moeilijk om met hen in contact te komen.  Een 

praktisch probleem inzake interviews is dat deze vaak plaats vinden op een plaats en tijd die naar 

wens is van de respondent. 

Dit proces was daarom erg tijdrovend en was het noodzakelijk om aantekeningen te maken 

omdat het niet altijd mogelijk was om goede kwaliteit opnames te maken. Dit komt respondenten in 

sommige gevallen een korte tijd aanspreekbaar waren of omdat zij instemden met een interview per 

e-mail of omdat zij alleen instemden dat er notulen werden gemaakt of dat er werd meegeschreven. 

De respondenten in dit onderzoek zijn in eerste instantie benaderd door e-mails naar bedrijven te 

sturen waar zij werkzaam zijn. Dit was te achterhalen doordat enkele van deze namen werden 

genoemd in het rapport van Bal (2012). De bedrijven gaven altijd antwoord echter kwam er geen 

antwoord van de Indiase expats.  

Het was wel mogelijk om in contact te komen met Nederlandse werknemers van verschillende 

bedrijven op hun persoonlijke zakelijke e-mailadres (en niet het algemene e-mailadres of 

telefoonnummer van een bedrijf). In twee gevallen is er contact gezocht op een formele manier, 

eenmaal ging dit via een informele weg. Via deze Nederlanders kon er contact gelegd worden met 

Indiase collega’s die werkzaam zijn bij hetzelfde bedrijf. Daarnaast was het mogelijk om door een 

eerdere antropologische studie van de Vrije Universiteit in contact te komen met enkele Indiase 

expats die hier aan hadden deelgenomen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 10 interviews met 

Indiase expats en 3 interviews met Nederlanders die dagelijks met Indiase expats te maken hebben. 

In deze 13 interviews waren er meerdere vragen waar de respondenten een soortgelijk antwoord 

opgaven. Om deze reden was het niet aannemelijk dat er bij veel meer interviews zeer afwijkende 

antwoorden naar voren zouden komen. Bij dit aantal respondenten is er dan gestopt met het 

verzamelen van antwoorden en het afnemen van interviews. Dit is verantwoord omdat kwalitatief 

onderzoek altijd kleinschalig is en omdat er geen nieuwe bevindingen meer naar voren leken te komen 

bij de respondenten die er later bij kwamen. Om deze reden mogen er dan ook nooit statistische 

uitspraken over worden gedaan. (Lewis en Ritchie, 2013).   

De interviews zijn uiteindelijk afgenomen bij de volgende Indiase respondenten (in willekeurige 

volgorde) Agarwal Gaurav, Chandra, Govind, Pavan Bagli, Tony Zacheria, Kamal Youndi, Nina 

Subrimani, Uday Balusubramian, Atul Gahukar, en Nashant. Niet alle respondenten wilden niet dat hun 

achternaam bekend zou worden in dit onderzoek en daarom worden deze ook niet vermeld.  

Daarnaast zijn de volgende Nederlandse respondenten geïnterviewd. Het doel hiervan is om erachter 

te komen op welke manier Indiase expats verschillen van Nederlanders. Indiërs gaven tenslotte aan 

zich onderdeel te voelen van de Nederlandse samenleving en maatschappij maar is dit slechts een 
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gevoel of zeggen anderen dit ook over hen? De Nederlandse respondent in dit onderzoek zijn: Olaf de 

Ruyter, Bart Lodensteijn en Tjeerd Luickx. De Indiase en Nederlandse respondenten binnen dit 

onderzoek waren werkzaam bij de volgende bedrijven:  TATA Steel, Infosys, ABN AMRO, KPMG, BNP 

Paribas Group en ING. Eén Indiase respondent was werkloos omdat zij naar Nederland was gekomen 

omdat haar echtgenoot hier werkzaam is en zij is daarom niet gerechtigd om in Nederland te werken. 

Een andere Indiase expat was een Ph. D. student. Naast het eerder genoemde snowball sampling en 

non-probability sampling is er ook gemaakt van purposive sampling, dat wil zeggen: dat de 

respondenten geselecteerd worden op basis van bepaalde criteria (Ritchie en Lewis, 2003). De criteria 

voor de Indiase respondenten om deel te nemen aan dit onderzoek waren: 

 Dat zij in het bezit zijn van de Indiase nationaliteit 

 Dat zij wonen en/of werken in de regio Amsterdam 

 Dat zij wonen of werken in Nederland en voldoen aan de eisen van de wet- en regelgeving 

zoals deze is aangegeven in paragraaf 2.3 

 

 Dat zij niet in het bezit zijn van de Indiase nationaliteit 

 Dat zij wonen en/of werken in de regio Amsterdam 

 Dat zij dagelijks tijdens het werk met Indiase expats te maken hebben 

4.2.3 Structuur van de interviews 

 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om semigestructureerd interviews af te nemen bij de 

onderzoekspopulatie. De vragen waarop van alle respondenten antwoord verkregen moest worden zijn 

terug te vinden in bijlage 1 van dit onderzoek. De keuze voor semigestructureerde interviews komt 

voort uit het gegeven dat respondenten tot een beschrijving van de sociale identiteit van een Indiase 

expat moesten komen. Omdat het in dit onderzoek gaat om een sociale identiteit was het van belang 

om de respondenten zelf de ruimte te bieden om invullig te geven aan het concept sociale identiteit. 

Aan de andere kant moest er ook een gestructureerd deel worden toegevoegd aan de interviews om 

mogelijke collectieve waarden te ontdekken. Om deze zelfde reden zijn de vragen voor Nederlanders 

en Indiase expats ook verschillend, maar hebben de vragen beiden betrekking op de omschrijving van 

de sociale identiteit van Indiase expats. Er moet namelijk wel een groep benoemd worden om er 

bewust lid van te kunnen zijn, want zoals Abrahams en Hogg (2012) en Tajfel (1978) stellen is een 

sociale identiteit het bewustzijn van een lidmaatschap van een bepaalde groep. De topics die tijdens 

deze onderzoeken aan bod kwamen zij opgesteld aan de hand van de deelvragen zoals geformuleerd 

in de inleiding. Dit zijn: 

Indiase expats 

 Hoe omschrijf je een Indiase expat?/ Een omschrijving van de Indiase expat 

 Nederlandse vrienden en contacten of vooral Indiase of internationale vrienden? 
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 Solidariteit van Indiase expats onderling en waaraan merken zij dat? 

Nederlanders 

 De ervaringen met Indiase expats in Nederland, waarin zijn zij anders?  

 Is er sprake solidariteit of groepsvorming onder Indiase expats, hoe is dat te zien? 

 Omschrijf een Indiase expat /omschrijving van de kenmerken 

4.2.4 Data analyse 

 

De interviews die zijn afgenomen zijn verwerkt tot transcripties op basis van geluidsopnamen en 

aantekeningen. Deze zijn terug te vinden in bijlage 1. Aan de hand van de topic lijst zijn er 

onderwerpen toegekend in de interviews die mogelijk tot een beschrijving leiden van de sociale 

identiteit van Indiase expats. De uitspraken van de respondenten omtrent deze onderwerpen zijn 

gecodeerd op basis van de onderwerpen en vervolgens schematisch ingedeeld in bijlage 3. in 

verschillende kleuren. Elke kleur vertegenwoordigt een bepaald onderwerp uit de topiclijst. Vervolgens 

zijn de ze uitspraken schematisch weergegeven in bijlage 3. Sommige uitspraken hebben betrekking 

op meerdere onderwerpen die besproken zijn en zijn daarom in het schema onder meerdere 

onderwerpen geplaatst. Aan de uitspraken van de respondenten zal dus een interpretatie worden 

toegekend. De meest tekenende uitspraken over de onderwerpen zullen worden weergegeven in de 

resultaten sectie in het volgende hoofdstuk. Overige uitspraken over de onderwerpen zijn terug te 

vinden in de schema’s in bijlage 3 en de gehele transcripties zijn terug te vinden in bijlage 1. 

4.2.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

 

Omdat kwalitatief onderzoek nooit los staat vanaf de context kan het niet gerepliceerd worden 

(Lincoln en Guba, 1985). Daarbij is kwalitatief onderzoek dynamisch en kunnen deze alleen worden 

uitgevoerd op een responsieve manier (Holstein Gubrium, 1997). Op basis van deze gegevens kan er 

gesteld worden dat het erg moeilijk is om te pleiten voor externe validiteit van kwalitatief onderzoek 

omdat dit altijd afhankelijk is van de context. In dit onderzoek is er gekozen voor een case study om 

zo de situatie van meerdere perspectieven te belichten en zo tot een volledig mogelijke beschrijving te 

komen (Lewis en Ritchie, 2003). De onderzoekspopulatie kwam tot stand door ‘snowball sampling’. Dit 

betekent dat de ene respondent door verwijst naar de andere. Een risico hiervan is dat er een 

bepaalde homogeniteit bestaat onder de respondenten (Lewis en Ritchie, 2003). In het geval van dit 

onderzoek was dit echter geen risico maar juist het fenomeen dat beschreven dient te worden, 

namelijk de sociale identiteit van de Indiase expats. Het gaat in dit onderzoek om het bewustzijn van 

het lid zijn van een groep, maar dan moet er wel sprake van een groep zijn en niet van een individu 

(Abrahams en Hogg, 2012). Deze methode daarom deze reden zeer geschikt om tot een beschrijving 

van de sociale identiteit te komen. 
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Kwalitatief onderzoek is in niet generaliseerbaar en daarom ook in mindere mate betrouwbaar dan 

kwantitatief onderzoek (Licoln en Guba, 1985; Lewis en Ritchie 2003). De criteria die zijn opgesteld 

door middel van de purposive sampling dragen bij aan de interne validiteit van het onderzoek. Interne 

validiteit heeft betrekking op het de vraag of de onderzoeker de juiste onderzoekspopulatie 

onderzoekt (Lewis en Richtie, 2003). In het geval van dit onderzoek moet er achterhaald worden wat 

de onderscheidende kenmerken zijn van Indiase expats en hoe deze tot uiting komen. Om deze 

validiteit te bewaken zijn de eerder genoemde criteria opgesteld. Daarnaast is er bewust geen 

onderscheid gemaakt in leeftijd, levensfase, bij welk bedrijf zij werkzaam, welke functie zij bekleden of 

bijvoorbeeld uit welk gebied in India afkomstig zijn omdat het gaat om Indiase expats in globaliserend 

Amsterdam.  
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5. Resultaten 

 In deze resultaten sectie worden de empirische vragen, zoals deze geformuleerd zijn aan het 

begin van dit onderzoek, beantwoord.  In combinatie met het theoretisch kader zal aan het einde van 

dit hoofdstuk de hoofdvraag beantwoord kunnen worden.  Om te beginnen zal er aan de hand van 

uitspraken van Indiase expats worden weergegeven hoe zij zichzelf zien. Met andere woorden, 

rekenen zij zichzelf tot een bepaalde groep? Wat zijn de kenmerken van deze groep? En als deze 

groep bestaat is er sprake van een in- en outgroup? Vervolgens zal er in paragraaf 5.2 aan de hand 

van de interviews met de mogelijke outgroup, namelijk Nederlanders worden bekeken of Nederlanders 

Indiase expats ook als een aparte groep zien.  

5.1 Indiase expats over hun sociale identiteit  

 Om te beginnen is er tijdens de interviews geprobeerd te achterhalen wat de gedeelde 

waarden zijn van Indiase expats en hoe zij zichzelf zien (Abrahams en Hogg, 2012). Vervolgens is er 

ook gevraagd aan Nederlanders hoe zij een Indiase expat zouden omschrijven omdat er sprake is van 

een  wisselwerking bij het vormen van een sociale identiteit en omdat er in dit onderzoek wordt 

uitgegaan van een constructivistische benadering (Lewis en Ritchie, 2003).  

5.1.1 Diversiteit 

 

Bijna allen respondenten gaven een soortgelijk antwoord toen hen werd gevraagd om de sociale 

identiteit van een Indiase expat te omschrijven. Zij stellen bijna allemaal dat India zeer divers is. De 

onderstaande quote vat uitspraken van de andere expats samen:  

’India is so diverse, there are over 20 official languages. Every region has a very distinct language, 

even the script is different, the cuisine is different, the culture is different. So we are used to being in 

a group where there is a lot of diversity and we don’t expect everyone to fall into neat categories. We 

are more accepting, for example, if someone hasn’t been able to learn our language within a short 

while. So I would say the Indian identity is able to find a unifying pattern within a structure of many 

languages, many cultures, and many diverse elements. To someone unused to this, it may seem 

chaotic but to me it feels normal and I can negotiate my own space within.’’ 

Ondanks dat deze en andere soortgelijke uitspraken van Indiase expats weinig hoop boden voor het 

vinden van een bepaalde collectieve warden in onder Indiase expats bleken deze er uiteindelijk wel te 

zijn. Deze collectieve waarden worden in de komende paragraven toegelicht. 
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5.1.2 Familie 

Familie is een begrip dat bijna elk interview werd genoemd. Het concept familie bleek dan een grote 

rol te spelen in het leven van de meeste respondenten. Hieronder staan enkele uitspraken die dit 

illustreren:  

‘’I have to describe the Indian culture in just a few words I would say family, weddings, 

festivals and lights.’’ 

‘’strong family bonding and entertainment, I mean Bollywood’’ 

‘’More of a lazes faire attitude but more social empathy. Family plays a big role in our lives.’’ 

Naast deze uitspraken kwam het begrip familie ook nog bij veel andere respondenten terug. 

Omdat volgens veel Indiase expats dat familie een zeer belangrijke rol speelt in het sociale leven van 

elke Indiër is het aannemelijk om te stellen dat dit tegelijkertijd een belangrijke reden is waarom zij 

eenzaamheid ervaren in Amsterdam. Veel van de respondenten waren ongehuwd en een enkeling 

vertelde dat personen in India normaal gesproken bij hun ouders blijven wonen tot dat zij getrouwd 

zijn. Deze stelling wordt onderbouwd door de volgende uitspraak van een van de respondenten: 

‘’Yes, in India we stay with our parents until we get married so in India I still live with my 

family’’ 

Hoewel zij dus een relatief goed salaris hebben verdienen is het wettelijk gezien niet mogelijk 

om hun familie mee te nemen naar Nederland, dit is toegelicht in paragraaf 2.3, en leidt dit mogelijk 

tot gevoelens van eenzaamheid.  

5.1.3 Arbeidsethos 

 

In de interviews is er gevraagd aan de Indiase expats of zij een verschil ervaren tussen Nederlanders 

en Indiase expats als het gaat om de mentaliteit op het werk. Hieruit bleek dat Indiase een groot 

verschil ervaren als het gaat om arbeidsethos vergeleken met India.  

‘’Here in the Netherlands there is a better balance between your private and your work life. People in 

here get a lot more time of and lot more holidays. That is a big difference, especially for Indians who 

are not used to this. Because in India you spent so much time on work you get to see your friends a 

lot. Your colleagues will become your friends’’ 

Volgens meerdere respondenten werd in India niet alleen meer gewerkt dan in Nederland, 

maar ook veel harder. Een respondent gaf dit aan door middel van de volgende uitspraak: 
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’Yes, absolutely. My manager said something like: If you want to have something done you 

can ask a Dutch person if you want to have it done properly you ask an Indian. ‘’ 

Deze uitspraak staat niet op zichzelf. Meerdere Indiase expats refereerden naar het gegeven 

dat er in India meer en harder gewerkt wordt dan in Nederland. Naast het gegeven dat meerdere 

Indiase respondenten aangaven dat er in India meer en harder wordt gewerkt geven Nederlandse 

respondenten aan dat hun Indiase collega’s altijd veel en hard werken. Dit is opvallend want de 

uitspraken van de Nederlandse respondenten hebben betrekking op Indiase expats die werkzaam zijn 

in Nederland en deze geven aan dus aan dat de werkdruk hier minder is dan in dan India. Een van de 

Nederlandse respondenten die dagelijks met Indiase respondenten samenwerkt deed de volgende 

uitspraak: 

 ‘’Ik ben van mening dat de Indiërs hier toch wel veel harder werken dan de meeste 

Nederlanders. Ze hebben absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit, zijn altijd beleefd en hebben eigenlijk ook 

bijna altijd hun werk op tijd af.’’ 

Bij deze uitspraak moet worden opgemerkt dat de overige Nederlandse respondenten 

uitspraken deden die op hetzelfde neer komen. 

 

5.1.4 De Nederlandse directheid 

 

Of de ‘de Nederlandse directheid’ bestaat is een andere onderzoeksvraag, volgens meerder Indiase 

expats die deelnamen aan dit onderzoek bestaat deze wel. Meerdere Indiase respondenten gaven aan 

dat zij op dit gebied een verschil ervaren met de normale gang van zaken in India. Een respondent die 

een verschil ervaart als het gaat om Nederlandse openheid of directheid gaf dit aan door middel van 

de volgende uitspraak: 

‘’While sometimes I find the outspoken attitude easy in terms of professional life, socially I find the 

outspoken attitude very hard to cope with. As a girl born and brought up in India, I find myself in very 

uncomfortable social situations where the Dutch feel completely normal.’’ 

Er kan wel gesteld worden dat de meeste respondenten zichzelf minder direct of open vinden dan 

Nederlanders. Toen er gevraagd werd waarom zij dat vinden spraken sommige respondenten van 

‘social empathy’  en ‘Indians are more diplomatic and conservative’ en ‘being more polite then the 

Dutch’ .  Een andere respondent omschreef dit verschil tussen Nederlanders en Indiase expats als 

volgt:  

‘’The Dutch are quite straight forward which is not the case in India. So, it was important to get 

accustomed to this. I also think this some of main cultural differences. Maybe some Indians may think 

that they are not welcome in the company or in a certain group because of this ‘straight-forwardness’ 

from the Dutch.’’ 
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Hoewel sommige expats dus aangaven dat zij moeite hebben met de openheid of directheid van 

Nederlanders binnen een bepaalde context, gaven anderen aan dat zij Nederlanders gesloten vinden. 

Wanneer de respondenten aangaven dat zij Nederlanders gesloten vonden had dit in de meeste 

gevallen wel betrekking op een andere context. Zo werd er meerdere keren gezegd dat Nederlanders 

in een professionele context erg direct zijn, maar gaven zij dat Nederlanders in de publieke ruimte 

zoals op straat ,of in het openbaar vervoer Nederlanders gesloten vinden en dat er weinig interactie 

plaatsvindt. Een Indiase respondent ervoer dit als onbeleefd. Dit werd aangegeven door middel van de 

volgende uitspraak:   

’They are not nót welcoming but I don’t really feel like that people, for example services employees in 

any form, want you to be there. In India hospitality is a very important issue.’ 

In aansluiting hierop waren er ook andere Indiase respondenten die de Nederlandse samenleving als 

koud of kil ervaren. Dit kwam niet tot uiting door middel van uitspraken over gastvrijheid of directheid 

maar in dit geval meer doordat zij vonden dat er weinig interactie plaatsvindt op straat. Een 

respondent gebruikte zelfs het woord ‘steriel’. Dit gegeven wordt duidelijk geïllustreerd door de 

onderstaande uitspraak die een respondent deed tijdens een interview op de Zuidas, het zakelijke 

centrum van Amsterdam, op een zaterdag: 

‘’Well look at this, we are at the trade center of Amsterdam and there is absolutely nobody at the 

streets, even the station nearby is very quiet.’’ 

  

5.1.5 Sociale contacten  

 

Een ander belangrijk element tot een beschrijving van de sociale identiteit van een Indiase expat te 

komen, is de vraag of zij veel sociale contacten hebben buiten de groep van Indiase expats. Mede 

door middel van deze vraag zou duidelijk moeten worden of zij deel uitmaken van een groep en 

waauit deze groep bestaat er inderdaad sprake is van een duidelijke in- en outgroup (Branscombe en 

Wann, 1994; Turner, Brown en Tajfel, 1979). De meeste respondenten gaven aan weinig Nederlandse 

vrienden te hebben. Dat is niet verrassend want dit was eerder al gebleken uit het onderzoek van de 

Gemeente Amsterdam (2012). Een paar respondenten gaven aan wel Nederlandse vrienden te hebben 

maar zij gaven ook aan dat zij die ontmoet hadden tijdens een studie aan een hogere onderwijs 

instelling in Nederland.  

Het was wel opvallend dat er in de interviews vaker uitspraken naar voren kwamen zoals in het 

citaat van NRC Next (2013) in de inleiding. Dit laatste geldt voor Indiase expats en voor Nederlanders. 

Zo sprak een Nederlandse HR manager van een groot bedrijf:  

‘’Maar ja dan nog zijn Nederlanders zijn Nederlanders en collega’s blijven voor hun collega’s en geen 

kennissen of vrienden. Om vijf uur gaat de deur gewoon dicht en dan is het ‘tot morgen’.’’ 
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Andere Indiase expats deden uitspraken op hetzelfde neerkomen, namelijk dat zij buiten het 

werk niet veel contact hadden met collega’s. Dit had echter wel uiteenlopende redenen. In sommige 

gevallen vonden Indiase expats het sociale leven in de stad erg kostbaar, in een enkel geval brachten 

zij hun tijd liever niet met collega’s door of hadden zij weinig contact met Nederlandse collega’s omdat 

zij voornamelijk met Indiase expats op een afdeling werken. Meerdere keren werd er ook gerefereerd 

door Nederlandse en Indiase respondenten dat Indiase expats andere werktijden hanteerden en 

daardoor moeilijk aansluiting konden vinden bij hun collega’s buiten werktijden om. Daarentegen is 

het opvallend dat veel Indiase expats zeiden dat zij vinden dat Indiërs makkelijk mengen en dat zij 

zich makkelijk aanpassen. Dit spreekt bovenstaande bevindingen tegen. Dit leidt tot een 

tegenstellingen tussen sommige uitspraken. Deze tegenstelling is hieronder geillustreerd aan de hand 

van een uitspraak van een Indiase expat en een Nederlander:  

 

‘’Indians are delighted to see other Indians in a foreign land but Indians essentially try to 

assimilate with local society and people, they are not of ghetto mentality or cluster together like other 

Asians, for example Chinese’’ 

 

Een Nederlandse manager van een groot bedrijf stelt het tegenovergestelde middels 

onderstaande quote:  

 

‘’Je ziet veel dat Indiase collega's veelal naar Amstelveen neigen vanwege de internationale scholen 

maar ook omdat daar al veel andere Indiërs wonen’’ 

Dit laatste spreekt elkaar sterk tegen maar dit getuigt er ook weer van dat er verschillen zijn in de 

onderzoekspopulatie zoals in paragraaf 5.1.1 werd aangegeven.  

5.1.6 Solidariteit onder Indiase expats 

 

Om te kijken of er ook sprak is van een groep is er aan alle respondenten gevraagd of zij solidariteit 

ervaren bij Indiase expats onderling. Hierop antwoorde bijna elke respondent dat er een zekere mate 

van solidariteit is onder Indiase expats in Amsterdam. Dit komt met name tot uiting doordat zij elkaar 

advies geven over uiteenlopende zaken.  

‘’Yes, I do. Not that there is a big Indian community but the people who are new here can rely on 

other Indians for some advices. We also all live together in the same house so you become a sort of 

family for a short amount of time. ‘’ 

Een andere respondent geeft nog een goed voorbeeld van solidariteit onder zijn kennissen. In 

onderstaande quote zegt deze respondent hij dat zij niet alleen samen werken maar ook samen 

wonen en leven. 

‘’Yes, I think so. A lot of us are working in the same companies, work in the same departments en and 

even live in the same house. So we talk a lot with each other.’’ 
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Ook door Nederlanders worden de Indiase expats voor ‘een groep’ aangezien. Zo stelt een 

Nederlandse manager dat hij vernomen heeft dat Indiase expats elkaar al raadplegen als zij nog India 

zij en naar Nederland komen door middel van de onderstaande uitspraak: 

‘’Ja, zodra iemand weet van, O, ik ga naar Nederland dan is het eerste wat ze doen is even bellen van 

even kijken welke collega's zitten daar. Ja en dan vragen ze van hoe is het daar? en wat kan ik 

verwachten? waar zit je? Dat geeft ze dan die informatie die ze vooraf graag willen weten. Ze zijn dan 

wel vaak eerder direct of indirect met elkaar in contact gekomen  of viavia kennen ze elkaar wel.’’ 

Daarnaast stelt hij dat Indiërs vaak naar Amstelveen trekken omdat daar al veel Indiase expats wonen 

en zij levensmiddelen kunnen krijgen die zij graag zouden willen hebben.  

5.1.7  Machtsafstand en hiërarchie  

 

Door verschillende respondenten werd ook gerefereerd naar het verschil in machtsafstand of 

hiërarchie die Indiërs ervaren in Nederland. Er werd hier naar verwezen door zowel Nederlandse als 

Indiase respondenten. Dit kwam tot uiting bijvoorbeeld door dat zij niet gewend zijn hun meerdere in 

een professionele context tegen te spreken of doordat zij ontzag hebben voor bijvoorbeeld oudere 

collega’s, sporters of politici, zo stelt een respondent. Het gegeven dat zij hun meerdere in 

professionele context liever niet tegenspreken wordt ook duidelijk door symbolische uitspraak van een 

manager bij ING, waarbij hij zich tevens verspreekt:  

Als bijvoorbeeld iets heel stoms vraagt zoals zet de tafel op de stoel dan doen ze dat. Ze doen precies 

wat je zegt. Ze gaan niet zeggen: ‘dat is niet zo, een tafel op een stoel.’ Dat is wel typerend voor 

Indiërs eigenlijk. Wij zouden zeggen ´doe normaal´ 

Daarop aansluitend stelt een Indiase expat dat ook hij de hiërarchie in een organisatie in Nederland 

en manier van omgaan met collega’s op een andere manier ervaart dan dat hij gewend is in India: 

‘’Yes, definitely. I like the Dutch professional attitude, it differs very much from India. There is no 

beating around the bush and no hierarchical attitude like in India. Hats off for this Dutch attitude. It 

makes very less stressful to be in the office and get to work every day.’’ 

Meerdere Indiërs gaven aan dat zij de machtafstand in een professionele context anders ervaren dan 

in India maar niet allemaal refereerden zij hier naar. Het was wel opvallend dat wel alle Nederlandse 

respondenten aangaven dat zij vinden dat Indiase collega’s veel meer ontzag hadden voor autoriteit 

en hiërarchie. Een Nederlandse respondent in dit onderzoek omschreef dit zeer treffende door middel 

van de volgende anekdote:    

 

‘’Het respect voor oudere en gerenommeerde collega’s, sporters of politici. Zo heb ik een Indiase 

collega meegenomen naar een hockey wedstrijd van Bloemendal waar Sadar Singh speelt, een hele 

bekende man in India. Mijn collega kon het niet geloven dat hij Sadar Singh kon ontmoeten na de 

wedstrijd.’’ 
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5.1.8 Financiën 

Uit paragraaf 2.3 bleek al dat Indiërs aan bepaalde eisen moeten voldoen om in Nederland te komen. 

Zij komen van de betere onderwijsinstellingen en ter wereld en moeten een bepaald bedrag verdienen 

om in Amsterdam te kunnen komen werken. Dit werd bevestigd door een manager van groot bedrijf 

in een van de interviews. Indiërs kunnen zich hiermee niet de luxe mee veroorloven die zij in India 

gewend zouden zijn, aldus enkele (Indiase- en Nederlandse-) respondenten. Dit heeft mogelijk een 

invloed op de sociale identiteit van Indiase expats in Nederland, een sociale identiteit bestaat tenslotte 

uit het zelfbeeld van individu dat voortkomt uit het bewustzijn van het lid zijn van een bepaalde groep 

(Tajfel, 1978; Abrahams en Hogg, 2012). Dit zorgt er mogelijk voor dat zij zich in Nederland niet 

bewust lid voelen van een groep waar zij graag lid van zouden willen zijn of India lid van kunnen zijn. 

5.1.9 In- en Outgroup 

 

Is er sprake van een in- en outgroup? Op basis van bovenstaande antwoorden kan er gesteld worden 

dat er zeker een sprake is van een in- en outgroup. Alleen al op basis van het gegeven dat Indiase 

expats in dit onderzoek zeggen dat Nederlanders onbeleefd of te direct zijn. Dit refereert naar de 

bevinding dat de ingroup de karakteristieken van de leden positiever afschildert dan de leden van de 

outgroup. (Branscombe en Wann, 1994; Turner, Brown en Tajfel, 1979). Dit komt tot uiting in 

uitspraken waarin Indiase expats aangeven Nederlanders bijvoorbeeld minder beleefd vinden en 

minder hardwerkend vinden. Daarnaast is dit ook een goed voorbeeld van sociale creativiteit. Dit komt 

omdat zaken die heel kunnen normaal zijn in Amsterdam in India vanzelfsprekend heel anders ervaren 

worden. In paragraaf 3.2.1 werd er over dit verschijnsel gesproken door middel van het woord 

‘discrimineren’ maar ‘interpreteren’ past hier beter.   

 5.2 Nederlanders over Indiase expats 

 

Om van een sociale identiteit te kunnen spreken moet een individu zich bewust zijn dat hij of zij tot 

een groep behoort en de collectieve waarden van deze groep vertegenwoordigt (Tajfel, 1979; 

Abrahams en Hogg, 2012) Om te kijken of zij door de outgroup (Nederlanders) ook als groep worden 

gezien als groep zijn er ook der twee managers van geïnterviewd, een van hen bekleed een 

leidinggevende functie op het gebied van ICT bij ING en heeft veel Indiase expats op zijn afdeling 

werken. De andere geïnterviewde is een HR manager bij Tata Steel en heeft dagelijks ook veel te 

maken met Indiase expats. Daarnaast is ook nog een medewerker geïnterviewd van Tata Steel die 

dagelijks met Indiase expats in aanraking komt. Om door middel van een meervoudig geconstrueerde 

werkelijkheid tot een omschrijving van de sociale identiteit van Indiase expats te komen is hen 

gevraagd om ook hun ervaringen en beschrijvingen van Indiase expats te delen.  
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Ook hen naar de omschrijving van een Indiase expat. Naar aanleiding van deze vraag kwamen er 

antwoorden naar voren die in hoge mate overeenkwamen met de antwoorden van Indiase expats die 

zij gaven wanneer zij de sociale identiteit van een Indiase expat omschreven. Net zoals de Indiase 

respondenten gaven Nederlandse respondenten dat het moeilijk, dan wel bijna onmogelijk, is om te 

spreken van dé Indiase expat. Dit blijkt ook uit de onderstaande uitspraak van een van de 

respondenten:  

‘’Dan vraag ik wel eens: hoe is dat in India? Dan zeggen ze kijk maar naar de kaart. In elke provincie 

worden 4,5 talen gesproken, er zijn andere geloven en er is een verschil in kaste. Dus 'De Indiër' 

bestaat niet.’’ 

Aansluitend daarop stelde een andere Nederlandse respondent dat hij grote verschillen 

ervaart tussen Indiase expats onderling.  

‘’Ze hebben goede vaardigheden en sommige hebben dan ook betere sociale vaardigheden. Zij 

spreken beter Engels en voelen zich daarom in deze cultuur ook meer thuis. Maar ze zijn ook veel op 

zichzelf altijd. Bijvoorbeeld als we gaan lunchen dan zitten de ‘’goeie’’ gemixt en die andere die zitten 

dan allemaal bij elkaar een beetje.’’ 

Op basis hiervan zou geconcludeerd moeten worden dat er uiteraard een groot verschil tussen 

de verschillende individuen. Zij gaven echter ook andere thema’s aan waaruit bleek dat er wel degelijk 

van collectieve waarden kon worden gesproken zoals het belang van familie, een andere verhouding 

van machtafstand en hiërarchie, een verschillende arbeidsethos en de solidariteit onderling. 

5.3 De sociale identiteit van een Indiase expat 

Hoewel Indiase en Nederlandse respondenten aangaven dat het zo goed als onmogelijk is om de 

sociale identiteit van dé Indiase expat te beschrijven kwamen er van gaven beide groepen in sommige 

gevallen toch soortgelijke antwoorden. Deze gegevens wijzen in de richting van collectieve waarden 

die Indiase expats lijken te vertegenwoordigen en daarom dus een onderdeel uitmaakt van hun 

sociale identiteit (Tajfel 1972; Abrams en Hogg, 2012).  

Alle (Nederlandse- en Indiase) respondenten gaven aan dat Indiërs te divers zijn om van één 

sociale identiteit te spreken. Omdat alle respondenten dit aangaven zorgt dit wel voor een duidelijk 

onderscheidende eigenschap binnen dit onderzoek. Een tweede begrip dat vaak naar voren kwam in 

de verschillende interviews met Indiase expats  was het concept ‘familie’. Bijna alle Indiase 

respondenten gaven aan dat de familie een belangrijke rol speelt in het leven van een Indiër.  

Daarnaast vinden alle respondenten dat Indiërs harder werken dan Nederlanders en een betere 

arbeidsethos hebben. Hiermee bedoelen de respondenten dat zij vinden dat Indiërs meer inspanning 

leveren om hun werk te doen. Ten vierde zeiden Indiase expats dat Nederlanders in sommige 
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gevallen onbeleefd en (te) direct zijn. In aansluiting hierop en omschrijven zichzelf in sommige 

gevallen als personen met meer sociale empathie, diplomatieker en gastvrijer. Daarnaast kan er 

gesteld worden dat zij over het algemeen weinig Nederlandse contacten hebben. Dit gegeven was niet 

verrassend om dit al eerder was aangetoond in het onderzoek van de Gemeente Amsterdam (2012). 

Dit kan een gevolg zijn gegeven dat er volgens de Indiase respondenten een zekere solidariteit wordt 

ervaren. Opvallend is dat Indiase expats wel zeggen dat Indiërs makkelijk mengen met andere 

groepen. Deze twee bevindingen sluiten niet goed op elkaar aan maar dit hoeft niet te betekenen dat 

dit aan de Indiërs ligt. Een andere constatering naar aanleiding van de interviews is dat de meeste 

Indiërs aangaven dat zij het leven in Nederland zeer kostbaar vonden en dat zij in India zich veel 

meer luxe zouden kunnen veroorloven dan dat zij dat in Nederland kunnen. Dit werd door meerdere 

Indiase respondenten zelf aangegeven in de interviews en daarom is ook dit een kenmerk van een 

groep waar zij zich bewust van zijn (Tajfel 1972; Abrams en Hogg, 2012). Een van de laatste aspecten 

is het kenmerkend is voor Indiase expats is dat zij de machtsafstand en hiërarchie in professionele zin 

in Amsterdam anders ervaren. Tot slot zijn alle Indiërs die hebben deelgenomen aan de interviews erg 

hoogopgeleid omdat zij anders niet in Nederland konden wonen en werken. De eisen waarin zij 

moeten voldoen staan beschreven in paragraaf 2.3. De combinatie van deze bevindingen zorgt voor 

een ingroup van Indiase expats met de eerder genoemde eigenschappen en outgroup van 

Nederlanders (Branscombe en Wann, 1994; Turner, Brown en Tajfel, 1979).  Samenvattend stellen de 

respondenten uit dit onderzoek dat de sociale identiteit van Indiase expats in globaliserend 

Amsterdam kan worden omschreven in volgende termen: 

 Divers, in de zin van taal, uiterlijk, geloof en cultuur 

 Familie georiënteerd 

 Hard werkend 

 Hoogopgeleid 

 Indiase expats zijn de Nederlandse directheid niet gewend 

 Beleefd en diplomatiek 

 Solidair met andere Indiërs / helpen elkaar 

 Overwegend Indiase en/of internationale vrienden 

 Zij zeggen allemaal dat zij open staan voor andere culturen 

 In India zijn zij rijk, in Nederland zijn zij gemiddeld welvarend 

 Autoritair ingesteld / gewend aan een grotere machtsafstand 

 Hoogopgeleid 

Bovenstaande kenmerken ongenuanceerd zo gaven alle respondenten aangaven dat er niet zo iets 

bestaat als ‘De Indiase expat’ of ‘De Indiër’. Bovenstaande uitspraken over Indiase expats zijn dan ook 

zeker niet generaliseerbaar.  
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6. Discussie 
 

In deze masterthesis is onderzocht hoe de sociale identiteit van Indiase expats zich uit in 

globaliserend Amsterdam. Dit bleek geen gemakkelijke opgave te zijn. Het begrip globalisering is nog 

veel breder dan in deze thesis beschreven is. Zoals eerder gesteld in dit onderzoek is globalisering een 

proces dat veel groter is dan alleen som der delen. Dit fenomeen heeft er wel gezorgd dat er 

verschillende soorten organisaties, producten en mensen in Amsterdam een intrede doen in elkaars 

leven. Hieruit bleek dat sommige personen op plaatsen belanden waar zij absoluut niet alleen zijn 

maar wel eenzaam. Dit leidde er toe dat er onderzoek is gedaan naar een collectieve waarden om te 

kijken waar deze eenzaamheid vandaan komt. Wanneer iemand aangeeft zich zelf niet ziet als 

onderdeel van de samenleving, wat is dan wel een kenmerk van de groep waartoe deze persoon 

behoort? 

Om deze zelfde reden ligt er een paradox ten grondslag. Dit komt omdat Indiase expats in 

eerder onderzoek aangaven eenzaam te zijn en nauwelijks tot geen contact te hebben met 

Nederlanders (Gemeente Amsterdam, 2012). In het geval van dit onderzoek, is de onderzoeker een 

Nederlander. Dit bemoeilijkt het beantwoorden van de onderzoeksvraag en het vinden van de 

respondenten. Wanneer de respondenten eenmaal gevonden zijn, is de interactie vaak niet optimaal. 

Daarnaast leidde dit ook tot operationele problemen in dit onderzoek. De respondenten gaven allen 

aan dat Indiase expats ‘erg hard werken’. Deze factoren zorgen ervoor dat het erg lastig is om met 

Indiase expats in contact te komen en om hen te spreken te krijgen. 

Na het onderzoeken van deze groep kwamen er verschillende bevindingen naar voren. De 

eerste bevinding stelt dat Indiërs té divers zijn om te spreken van een sociale identiteit is een hele 

veilige constatering die onmogelijk onwaar kan zijn. Dit geldt echter voor elke onderzoekspopulatie als 

er maar genoeg nadruk wordt gelegd op de verschillen. Deze bevinding is echter noodgedwongen wel 

opgenomen in de resultatensectie omdat er door elke respondent naar gerefereerd werd. Naar mate 

het onderzoek vorderde zijn er uiteindelijk enkele collectieve waarden benoemd. Deze collectieve 

waarden zijn niet verrassend of spectaculair maar zijn wel verschijnselen, die volgens de 

respondenten, deel uitmaken aan de sociale identiteit van Indiase expats. Er moet hier daarom ook bij 

worden opgemerkt dat bevindingen mogelijk getuigen van zeer kleine verschillen die in het dagelijks 

leven niet waarneembaar zijn. 

Daarnaast gaat een sociale identiteit uit van een oordeel, namelijk het wel- of niet 

lidmaatschap van een groep op basis van criteria die net zo makkelijk kunnen worden opgesteld als 

dat zij ongeldig verklaard worden door middel van metacontrast, sociale creativiteit en ingroup 

favouritsm en outgroup derogation.  Binnen de groep Indiase expats zijn er daarom volgens deze 

theorieën ook weer groepen met een andere sociale identiteit. Dit gaven veel respondenten toen hen 

werd gevraagd om de sociale identiteit van een Indiase expat te omschrijven. Dit maakte het extra 
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uitdagend voor de onderzoeker om dit fenomeen te kunnen omschrijven. De sociale identiteit van 

Indiase expats zoals beschreven in 5.3 zijn dan ook interpretaties van de onderzoeker naar aanleiding 

van  respondenten die leiden tot beschrijving zoals weergegeven in dezelfde paragraaf.  

De Interne validiteit in dit onderzoek is getracht te beperken door verschillende personen, van 

verschillende leeftijden bij verschillende bedrijven te interviewen. Het is daarom statistisch mogelijk 

dat dit gaat om Indiërs die een zichzelf een andere sociale identiteit toebedelen dat een niet-

geïnterviewde. Omdat dit dus onderzoek kwalitatief en interpretatief van aard is, is het niet mogelijk 

om de resultaten te generaliseren over alle individuen die voldoen aan de purposive sampling zoals de 

is opgesteld aan de hand van de genoemde criteria in hoofdstuk 4.  

De onderzoeksvraag van dit onderzoek kwam tot stand door middel van de uitkomsten van 

andere onderzoeken zoals de onderzoeken van de Gemeente Amsterdam (2012), Abdollozeh (2009) 

en Bal (2012). Zoals die onderzoek vragen oproepen is dat ook het geval met dit onderzoek. In de 

resultatensectie kwam naar voren dat Indiase expats soms moeite hadden met de Nederlandse 

directheid, sociale contacten, machtsafstand, financiën en arbeidsethos. Als vervolgonderzoek lijkt mij 

interessant om te kijken of deze opvatting gedeeld wordt door andere groepen uit de BRIC landen 

(Brazilie, Rusland, India en China) omdat dit zou betekenen dat er voor de Gemeente Amsterdam 

mogelijk veel waardevolle kennis verloren kan gaan omdat personen hier niet aarden. Daarnaast vraag 

denk ik dat het interessant kan zijn om te kijken of de sociale identiteit van subgroepen Indiase expats 

beter in kaart kan worden gebracht. Op deze wijze ontstaat er mogelijk een helder beeld van de 

eventuele voorkeuren en kenmerken van een bepaalde groep. Tot slot lijkt het mij erg interessant om 

het onderzoek om te draaien en te onderzoeken hoe een Nederlandse sociale identiteit zich uit in een 

stad in India.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Interviews 

1.1 Vragen aan Nederlanders 

-Wat zijn uw ervaringen op het werk met Indiërs? Zijn er wel eens problemen of misverstanden? Zo 

ja, hoe komt dit volgens u? 

-Ziet u bijvoorbeeld dat zij moeite hebben om zich aan te passen en zo ja, waar merk je dat dan aan? 

-Wat is volgens u over de algemene opvatting/houding tegenover Indiase collega’s? 

-Passen Nederlandse werknemers hun gedrag aan op hun Indiase collega’s of passen naar volgens u 

de Indiase expats hun gedrag meer aan op hun Nederlandse collega’s? 

-Wat is de meest opvallende gebeurtenis met betrekking tot cultuurverschillen die u ervaren heeft? 

-Vertellen Indiase collega’s wel eens over de manier waarop zij Nederland ervaren, en wat vertellen zij 

dan? Is dit overwegend positief of negatief? 

-Hoe denkt u dat Indiërs hun tijd in Nederland ervaren? 

-Wat zou er volgens u moeten veranderen om ervaring van Indiase expats in Nederland te 

verbeteren? 

-Nemen Indiase expats bijvoorbeeld ook deel aan (sociale) activiteiten die buiten kantoortijd 

gebeuren?  

-Is er volgens u sprake van onderlinge solidariteit (of juist niet) onder Indiërs (op het werk)? 

-Hoe zou u de Indiase expats bij uw bedrijf omschrijven? 
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1.2 Vragen aan Indiase expats 

-How do you experience your stay in the Netherlands? 

-What do you like about the Netherlands? 

-What do you dislike about the Netherlands? 

-How would you describe the Dutch identity? / What would you consider Dutch? 

-Do you experience any differences regarding ‘work ethic’ between Indians and other 

nationalities/ the Dutch? 

-Do experience any big difference between Dutch and Indians in everyday life? 

 -Do you experience any form of solidarity between Indians mutually? 

-How would you/  could you describe the phenomenon ‘Indian’? (What is the Indian 

identity according to you?) 

-Are there any cultural or social differences between the Dutch and Indians which you 

find hard to cope with? 

-Do you socialize with Dutch people outside of work? 

-Do you have the feeling that is easy to blend into the Dutch society? 

-Do you feel welcome in the Netherlands? 

 

 


