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Samenvatting 

Migratie is een actueel onderwerp in de Nederlandse samenleving. Er zijn verschillende discussies 

gaande, binnen de politiek maar ook tussen burgers onderling. De invloed van migranten wordt vaak 

besproken, maar hoe ervaren de migranten het integreren in de Nederlandse samenleving? Dit onderzoek 

richt zich op de ervaring van sociale integratie van Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam. 

Om de ervaringen van de respondenten zo goed mogelijk in kaart te brengen is er gekozen voor een 

kwalitatief exploratief onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 20 semigestructureerde 

diepte interviews met eerste generatie Nigeriaanse migranten.  

  Sociale integratie is in dit onderzoek onderverdeeld in sociaal-economische integratie, sociaal-

culturele integratie en actief burgerschap. Deze drie onderwerpen zijn uitgebreid behandeld tijdens de 

gesprekken met de respondenten. De sociaal-economische integratie is besproken aan de hand van de 

arbeids- en onderwijspositie van de respondenten. De sociaal-culturele integratie is besproken aan de 

hand van contacten, toegang tot instituties en het thuisgevoel van de respondenten. Actief burgerschap 

is behandeld aan de hand van mantelzorg en vrijwilligerswerk van de respondenten. 

  De verzamelde data in dit onderzoek is geanalyseerd met behulp van het kwalitatieve 

verwerkingsprogramma ATLAS.ti. Uit de analyse komt naar voren dat de respondenten een negatieve 

ervaring hebben met betrekking tot hun arbeidsmarktpositie. Het niet goed spreken van de Nederlandse 

taal wordt hierbij als het grootste probleem ervaren om een goede arbeidsmarktpositie te verkrijgen. 

Ook discriminatie en devaluatie van het Nigeriaanse diploma worden als problemen genoemd. De 

sociaal-culturele positie wordt positiever ervaren. Hierbij valt op dat de respondenten voornamelijk 

contacten hebben met mensen uit Nigeria en Ghana. De samenstelling van de contacten heeft invloed 

op de positie op de arbeidsmarkt. Een groter aantal autochtonen als vrienden of bekenden kan een 

positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarktpositie, een contact kan hulp bieden om de positie van de 

migrant te verbeteren. Juist de Nigeriaanse contacten creëren een thuisgevoel in de buurt, hierdoor wordt 

het leven in Amsterdam prettiger ervaren.  

  Het is opvallend dat de respondenten aangeven bijna allemaal terug te willen keren naar Nigeria. 

De waarschijnlijkheid is groot om te denken dat dit toekomstperspectief een rol speelt in de integratie 

in de Nederlandse samenleving. Door op verschillende wijzen vast te houden aan de Nigeriaanse cultuur 

wordt de integratie in Nederland belemmerd. Aan de andere kant laat het vasthouden aan de Nigeriaanse 

cultuur de respondenten zich thuis voelen in Amsterdam Zuidoost, de buurt waar de meeste 

respondenten wonen.  
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Voorwoord 

Als inwoner van één van de grootste steden van Nederland zijn allochtonen voor mij niet meer uit het 

straatbeeld weg te denken. De vaak negatieve vooroordelen die ik over hen voorbij hoor komen, hebben 

mij altijd al bezig gehouden. Ik probeer mensen met negatieve vooroordelen over allochtonen naar 

situaties te laten kijken vanuit het oogpunt van allochtonen. Dit onderzoek kan daar een bijdrage aan 

leveren. In dit onderzoek ligt de nadruk op de visie van allochtonen, het gaat om de ervaringen van 

Nigeriaanse migranten. Migranten kunnen zelf hun houding veranderen waardoor ze beter kunnen 

integreren in de Nederlandse samenleving, maar vanuit de Nederlandse samenleving kan ook een 

bijdrage geleverd worden om de kennis en vaardigheden van deze groep zo goed mogelijk te benutten.  

  Deze thesis is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de Vrije Universiteit, de 

vereniging ‘Nigerian Community in the Netherlands’ en adviesbureau bij participatie integratie en 

diversiteit ‘Resultaat op Maat’. Dankzij verschillende bijeenkomsten met de samenwerkende partijen 

heeft het onderzoek de uiteindelijke vorm gekregen. Eisen vanuit de Vrije Universiteit met betrekking 

tot het schrijven van een masterthesis moesten worden gekoppeld aan het onderzoek binnen de 

Nigeriaanse gemeenschap. Het was een samenwerking tussen twee verschillende werelden waar ik als 

onderzoeker middenin stond. Dankzij de tijd die alle partijen beschikbaar stelden voor groeps- en 

individueel overleg is het gelukt dit onderzoek op te zetten, uit te voeren en te analyseren.  

 Daarom wil ik van het voorwoord gebruik maken om mijn eerste en tweede begeleiders te 

bedanken, Peer Smets en John Schuster. De vele afspraken die wij hebben gehad, de vele feedback die 

ik heb mogen ontvangen waarmee zij mij naar een hoger academisch niveau wilden krijgen, de 

gesprekken in de metro na een afspraak in de Bijlmer hebben mij enorm geholpen. Daarnaast heeft 

Stephen Deul van ‘Resultaat op Maat’ gefungeerd als een belangrijk contactpersoon tussen de Vrije 

Universiteit en de Nigeriaanse gemeenschap. Hem wil ik bedanken voor zijn empathie en het vertalen 

van onze academische eisen en methodiek. Natuurlijk ontvangt de ‘Nigerian Community in the 

Netherlands’ mijn grootste dank. Zonder hen was ik niet in staat geweest de Nigeriaanse gemeenschap 

in Amsterdam te betreden en mijn onderzoek op deze wijze uit te voeren. Ook wil ik Sanne van der 

Steen hartelijk bedanken voor de goede samenwerking, door onze samenwerking kreeg ik de juiste 

inspiratie en motivatie om het onderzoek succesvol af te ronden. Daarnaast wil ik alle (kritische) lezers 

van mijn onderzoek bedanken voor de tijd en feedback op mijn eerdere versies.  
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Hoofdstuk 1: introductie  

1.1 Inleiding 

In Europa vestigen migranten zich vanuit de hele wereld tijdelijk of permanent. Europa is voor de meeste 

van hen een gebied waar kansen liggen welke zij in hun eigen land niet hebben. Dit geldt ook voor 

Nederland. In 2012 waren er 1,08 miljoen eerste generatie niet-westerse migranten in Nederland 

(Centraal Bureau voor de Statistiek 2012). Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat het aantal 

niet-westerse migranten in Nederland de komende jaren zal blijven stijgen. Migranten uit niet-westerse 

landen hebben in Nederland vaak een sociaal-economisch achtergestelde positie (Bollini et al. 2009, p. 

452).  

  Voor deze thesis is er onderzoek gedaan naar de ervaring van de positie van Nigeriaanse 

migranten, één van de vele niet-westerse migrantengroepen in Nederland. In 1996 waren er slechts 3.136 

officieel geregistreerde Nigerianen in Nederland (Ministerie van Justitie 2006, p. 77). Uit gegevens van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in 2011 10.676 officieel geregistreerde Nigerianen 

woonden in Nederland. De afgelopen vijftien jaar is het aantal Nigeriaanse migranten fors toegenomen.  

  Over de Nigeriaanse gemeenschap in Nederland is weinig bekend. Vaak wordt er in de media 

slechts negatieve aandacht aan Nigeria en Nigerianen besteed. Dat heeft tot gevolg gehad dat er een 

stigma is ontstaan waardoor de beeldvorming over Nigerianen in Nederland negatief is. Wetende dat er 

een grote groep Nigerianen in Nederland woont, is er ruimte voor een onderzoeksveld naar de manier 

waarop zij hun leven in Nederland ervaren en deze ervaringen in kaart te brengen. In samenwerking met 

de Nigeriaanse vereniging ‘Nigerian Community in the Netherlands’ en adviesbureau bij integratie, 

participatie en diversiteit ‘Resultaat op Maat’ heeft dit onderzoek zijn daadwerkelijke vorm gekregen.  

  De voorkeur van de stakeholders ging uit naar het in kaart brengen van de ervaring van de positie 

van Nigeriaanse migranten in Nederland. De stakeholders vertelden dat de grootste groep Nigerianen in 

Amsterdam woont, dit werd bevestigd door gegevens van Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam. 

Daarom is er voor gekozen dit onderzoek uit te voeren in Amsterdam.  

  De stakeholders hebben ook aangegeven welke aspecten zij graag in het onderzoek terug willen 

zien. Dit zijn de ervaringen van Nigeriaanse migranten op de arbeidsmarkt, de ervaringen van de 

onderwijspositie en de ervaringen van de welzijnspositie. Er is geprobeerd het onderzoek zo veel 

mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de stakeholders.  

 

1.2 Probleemstelling 

Doel 

Het doel van dit explorerend sociaalwetenschappelijk onderzoek is het in kaart brengen van de 

ervaringen van sociale integratie van Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam. Inzicht 
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verkrijgen in de ervaringen van de migranten zelf, zoekend naar patronen en het eventueel lokaliseren 

van knelpunten op het gebied van sociale integratie. 

 

Hoofdvraag 

Op welke wijze ervaren Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam hun sociale integratie in 

Amsterdam en de Nederlandse samenleving?  

 

Zoals blijkt uit bovenstaande hoofdvraag is in dit onderzoek sociale integratie het concept dat centraal 

staat. Sociale integratie bestaat uit sociale relaties in een samenleving. Een belangrijk onderdeel van 

sociale integratie is de participatie van actoren (migranten) in het sociale weefsel van de samenleving. 

Het opgenomen worden in de samenleving kan ontstaan door maatschappelijke participatie, participatie 

in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, het hebben van interetnisch contact, emotionele identificatie 

met het land en het aanleren van de taal (Esser 2001, p. 8). In dit onderzoek zijn drie hoofdconcepten 

geformuleerd die de rode draad vormen van dit onderzoek. Zo is er onderscheid gemaakt tussen sociaal-

economische en sociaal-culturele integratie. Tot de sociaal-economische integratie wordt de arbeids- en 

onderwijspositie gerekend. Tot de sociaal-culturele integratie worden contacten en de ervaringen met 

maatschappelijke instituties gerekend. Ook is er gekeken naar actief burgerschap: het geven van 

mantelzorg en het doen van vrijwilligerswerk. Ik heb er voor gekozen om analytisch onderscheid te 

maken aan de hand van deze drie concepten, omdat deze concepten elk een aparte dimensie van de 

samenleving omvatten. Samen met het toekomstbeeld van de respondenten geven deze dimensies een 

totaalbeeld van de ervaringen in de Nederlandse samenleving. Deze operationalisatie heeft de volgende 

deelvragen opgeleverd:  

 

Deelvragen 

1. Op welke wijze ervaren Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam hun sociaal-

economische positie in Amsterdam en de Nederlandse samenleving? 

2. Op welke wijze ervaren Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam hun sociaal-culturele 

positie in Amsterdam en de Nederlandse samenleving? 

3. Aan welke vormen van actief burgerschap nemen Nigeriaanse migranten woonachtig in 

Amsterdam deel en hoe ervaren zij hun deelname? 

4. Wat voor toekomstperspectief zien Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam en 

Nederland? 

 

Zoals blijkt uit de bovenstaande vragen wordt er in dit onderzoek de ervaring van sociale integratie van 

Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam onderzocht. Naast dit onderzoek is er een soortgelijk 

onderzoek uitgevoerd in Rotterdam. Aan het eind van beide onderzoeken zijn de verschillen en 
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overeenkomsten betreffende de ervaring van sociale integratie van Nigeriaanse migranten in Amsterdam 

en Rotterdam aan de hand van onderstaande (aanvullende) deelvraag geanalyseerd. Het antwoord op 

deze vraag is te vinden in bijlage 1. 

 

Aanvullende deelvraag 

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de ervaring van sociale integratie van Nigeriaanse 

migranten in Amsterdam en Rotterdam en wat zijn verklaringen hiervoor?  

 

1.3 Relevantie 

Maatschappelijke relevantie 

Er leven Nigeriaanse migranten in Nederland, maar over de manier waarop zij hun leven in Amsterdam 

ervaren is weinig bekend. Dit onderzoek zal kennis opleveren over hoe Nigeriaanse migranten 

woonachtig in Amsterdam hun sociale integratie ervaren. Knelpunten en mogelijkheden rondom sociale 

integratie zijn opgespoord in dit onderzoek. Het in kaart brengen van de ervaring van sociale integratie 

van Nigeriaanse migranten, is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke relevantie. De kennis 

die voortkomt uit dit onderzoek is beschikbaar gesteld aan de vereniging ‘Nigerian Community in the 

Netherlands’. Deze krijgt hierdoor een beeld krijgt over hoe Nigeriaanse migranten hun leven in 

Nederland ervaren. Dit onderzoek kan als handvat dienen, voor de ‘Nigerian Community in the 

Netherlands’ en de overheid bij het formuleren van beleid ten aanzien van Nigeriaanse migranten in 

Nederland.  

  Daarnaast is dit onderzoek van belang voor de Nigerianen in Nederland, omdat er in dit 

onderzoek aandacht is besteed aan het stigma en de vooroordelen waar Nigeriaanse migranten in 

Nederland mee te maken hebben. Vanuit de NCN heb ik te horen gekregen dat Nigeria bekend staat als 

een crimineel en onrustig land. Deze negatieve beeldvorming over Nigeria en haar inwoners beïnvloedt 

het leven van Nigeriaanse migranten in Nederland. Dit onderzoek brengt de ervaring van (een aantal) 

Nigeriaanse migranten met betrekking tot het stigma in kaart. Hierna kan er gezocht worden naar een 

oplossing voor de aanwezigheid van de vooroordelen over Nigeria en Nigerianen.  

 

Wetenschappelijke relevantie 

In Nederland ontbreekt er wetenschappelijke kennis over de visie op sociale integratie van Nigeriaanse 

migranten, terwijl integratie een onderwerp is dat veel aandacht krijgt in de sociale wetenschappen. Door 

dit onderzoek is een gedeelte van het ontbreken aan kennis ingevuld. In dit onderzoek is naar patronen 

gezocht met betrekking tot sociale integratie. Dit heeft nieuwe kennis opgeleverd welke een bijdrage 

levert om het sociale integratieproces van Nigeriaanse migranten in kaart te brengen.  
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Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk worden in hoofdstuk 2 de belangrijke concepten in dit onderzoek aan de 

hand van bestaande theorieën behandeld. In hoofdstuk 3 worden gegevens over Nigeriaanse migranten 

in Amsterdam behandeld. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de situatie van niet-

westerse migranten in Nederland. Dit is gedaan omdat er weinig informatie over Nigeriaanse migranten 

in Nederland bekend is. De methodologie van dit onderzoek wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Hierin 

worden tijdens het onderzoek gemaakte keuzes besproken en beargumenteerd. In hoofdstuk 5 komen de 

resultaten van dit onderzoek aan bod, waarna hoofdstuk 6 volgt met de conclusie van dit onderzoek.   

  Aan het eind van het onderzoek is er een vergelijking gemaakt tussen de ervaring op het gebied 

van sociale integratie van Nigeriaanse migranten woonachtig in Rotterdam en woonachtig in 

Amsterdam. In bijlage 1 is te lezen of er verschillende en overeenkomstige patronen naar voren zijn 

gekomen in beide steden, en wat de oorzaken hiervan zouden kunnen zijn. De rest van de bijlagen geven 

achtergrondinformatie over de resultaten van dit onderzoek.  

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

Lone Maasland 2523926 

Hoofdstuk 2: Integratie in dimensies 

 

Dit hoofdstuk begint met het toelichten van sociale integratie in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 wordt de 

ervaring van Nigeriaanse migranten met betrekking tot de sociaal-economische positie in Nederland 

besproken. Aan de hand van het opleidingsniveau en de ervaring op de arbeidsmarkt is dit concept 

behandeld. In paragraaf 2.3 wordt de sociaal-culturele positie van Nigeriaanse migranten in Nederland 

beschreven. Het belang van contacten en de relatie met betrekking tot Nederlandse instituties wordt 

uitgelegd. Ook wordt er aandacht besteed aan het thuisgevoel van de migranten. Ten slotte worden in 

paragraaf 2.4 de ervaringen met betrekking tot actief burgerschap van Nigeriaanse migranten in 

Nederland beschreven.  

 

2.1 Sociale integratie  

Esser beschrijft sociale integratie als sociale relaties in een samenleving. Hierbij worden actoren (de 

migranten) opgenomen in sociale gebeurtenissen in de samenleving. Onder sociale gebeurtenissen 

verstaat hij het toekennen van rechten, het verwerven van taalvaardigheden en deelname aan het 

onderwijssysteem en de arbeidsmarkt. Daarbij zijn de opkomst van sociale acceptatie, het aangaan van 

interetnische vriendschappen, de deelname aan openbare en politieke leven en tot slot de emotionele 

identificatie met het land van vestiging ook factoren die worden gerekend tot sociale gebeurtenissen 

(Esser 2001, p. 8). 

  De definitie die Esser gebruikt voor sociale integratie zal in dit onderzoek ook gebruikt worden. 

Deze definitie omvat de dimensies van integratie die ik heb onderzocht: de sociaal-economische positie 

(positie op het gebied van arbeid en onderwijs) en de sociaal-culturele positie (contacten, instituties en 

emotionele identificatie met Nederland) van Nigeriaanse migranten. De sociaal-economische en de 

sociaal-culturele positie beïnvloeden elkaar (Demant 2005, p. 1). Een voorbeeld hiervan is het spreken 

van de eigen taal, waardoor de Nederlandse taal niet of nauwelijks wordt aangeleerd. Met als gevolg 

een matige sociaal-culturele integratie. Dit verkleint de kans om een goede sociaal-economische positie 

in de Nederlandse samenleving te bereiken, want de kans op een baan in Nederland is kleiner.  

  Esser hecht bij zijn definitie veel waarde aan het voluntaristische aspect van integreren. Volgens 

Esser is er een keuze voor een migrant om te voldoen aan verschillende aspecten van integratie. 

  

‘Hier gaat het om de opname van individuen in een samenleving als direct uitvloeisel van hun 

eigen moeten, oriëntaties, bedoeling en contacten1’ (Esser in Entzinger en Dourleijn 2008, p. 

13-14).  

                                                             
1 Er is gekozen voor dit citaat van Entzinger en Dourleijn, omdat zij in deze beschrijving het voluntarisme van Esser naar mijn mening 

treffend samengevat hebben.    
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In de Nederlandse samenleving is sociale integratie niet volledig afhankelijk van de eigen keuzes die 

migranten maken, het voluntarisme. Het ingrijpen van de overheid speelt in Nederland een belangrijke 

rol bij de sociale integratie van migranten in Nederland. Sinds 2007 moeten migranten binnen 3,5 jaar 

het inburgeringexamen halen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Daarnaast kan 

de overheid bepaalde vormen van sociale integratie faciliteren, door middel van gratis taalcursussen en 

hulp bij het vinden van een baan. Dit ingrijpen kan een betere beheersing van de Nederlandse taal 

opleveren waardoor de sociaal-economische en sociaal-culturele positie van migranten in Nederland 

vooruit kan gaan.  

 In dit onderzoek is actief burgerschap als derde deelonderwerp onderzocht. Hierbij is er 

ingegaan op de ervaringen die de migranten hebben met betrekking tot vrijwillig hulp bieden binnen de 

samenleving. Is het voor hen belangrijk om te participeren en actief deel te nemen in de Nederlandse 

samenleving. Zo ja, houden ze hierbij vast aan de Nigeriaanse gemeenschap? Hierbij komt het 

voluntaristisch aspect van de definitie van sociale integratie van Esser terug. De respondenten kunnen 

zelf bepalen in hoeverre ze actief zijn op dit vlak, zij kunnen immers niet worden gedwongen om tot 

mantelzorger of vrijwilliger.  

 

2.2 Sociaal-economische positie  

De sociaal-economische positie bestaat onder andere uit de participatie op de arbeidsmarkt en het 

behaalde opleidingsniveau. De participatie op de arbeidsmarkt van niet-westerse allochtonen is lager 

dan de participatie van autochtonen. Daarnaast is de arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen 

gevoeliger voor conjuncturele ontwikkelingen (Klaver et al. 2012, p. 118). Door deze gevoeligheid 

raken niet-westerse allochtonen eerder werkloos in tijden van crisis. Dit verschil uit zich in de 

werkloosheidsgraad, duur van de werkloosheid, loon, de arbeidskenmerken en de sectorale kenmerken 

waar een werknemer mee te maken heeft (Verhaeghe 2011, p. 205).  

  Waarom migranten een lagere sociaal-economische positie hebben binnen de Nederlandse 

samenleving, kan uitgelegd worden aan de hand van de menselijk kapitaal theorie. Deze economische 

theorie stelt dat de sociaal-economische positie wordt bepaald door vaardigheden en kennis (Andriessen 

et al. 2007, p. 47). Deze vaardigheden en kennis kunnen worden vergroot door ervaringen op de 

arbeidsmarkt en het behaalde opleidingsniveau.  

 De maatschappelijke positie van migranten wordt sterk bepaald door het opleidingsniveau. 

Opleiding is van belang voor kansen op verschillende terreinen, zoals werk, inkomen en deelname aan 

het maatschappelijk leven (Gijsberts, Huijnk, Dagevos 2012, p. 76). Naast menselijk kapitaal brengen 

veel migranten ‘land specifiek kapitaal’ met zich mee. Een voorbeeld van ‘land specifiek kapitaal’ is 

het spreken van de taal van het land van herkomst. Dit kapitaal kan in Nederland minder waarde hebben 

dan in het land van herkomst (Andriessen et al. 2007, p. 47). Zo wordt de in Nigeria behaalde opleiding, 

in Nederland vaak gedevalueerd. Uit het onderzoek van Adenekan-Koevoets (2012) kwam naar voren 
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dat Nigerianen in Nederland niet altijd een lager opleidingsniveau hebben dan autochtonen. De 

verklaring die zij geeft voor de mindere positie op de arbeidsmarkt is te vinden in de devaluatie in 

Nederland (door het Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger 

onderwijs) van het diploma dat behaald is in Nigeria. Dit kan één van de oorzaken zijn waardoor 

Nigerianen in Nederland moeite hebben een passende baan te vinden. 

  Uit een rapport van het ministerie van Justitie (2006) blijkt dat Nigerianen gemotiveerd zijn om 

hun inkomen te verbeteren. Ontevreden is men echter over de toegankelijkheid van de Nederlandse 

arbeidsmarkt. Een passende baan vinden is volgens de Nigerianen in dat onderzoek bijna onmogelijk 

(Ministerie van Justitie 2006, p. 83). Op het moment dat er uitsluiting op de arbeidsmarkt wordt ervaren, 

kan dat komen door onvoldoende kwalificatie van een individu. Echter, er kan ook sprake zijn van 

discriminatie. Discriminatie in de vorm van het nadelig behandelen van personen, omdat zij behoren tot 

een bepaalde groepering of tot een bepaalde groepering worden gerekend (Kobben 1985; Veenman 

1990, 2003 in CBS 2010, p. 11). Discriminatie als tegenhanger van sociale gelijkheid, de opheffing en 

minimalisering van de belemmeringen die de gelijke vrijheden van alle individuen in de weg staan, om 

hun individueel verschillende vermogens optimaal te kunnen ontwikkelen (Bader en Benschop 1988, p. 

44).  

  In dit onderzoek is er aandacht besteed aan de ervaring van Nigeriaanse migranten op de 

arbeidsmarkt en hun onderwijspositie. Deze factoren geven inzicht in de sociaal-economische positie 

van de migranten. Het ontbreken van vaardigheden en kennis (menselijk kapitaal), bemoeilijkt de 

participatie op de arbeidsmarkt. Er is in dit onderzoek onderzocht of Nigeriaanse migranten zelf ervaren 

of ze beschikken over vaardigheden die hun sociaal-economische positie negatief beïnvloeden.  

 Een oorzaak van de slechte sociaal-economische integratie kan gevonden worden in de sociaal-

culturele integratie van migranten. Onvoldoende integratie op sociaal-cultureel gebied kan een slechte 

sociaal-economische integratie als gevolg hebben (Verhaeghe 2011, p. 207). Hierbij kunnen 

interetnische contacten de sociaal-economische positie van etnische minderheden in Nederland meer 

bevorderen dan intra-etnische contacten.  

 

2.3 Sociaal-culturele positie 

De sociaal-culturele positie is af te leiden uit de mate waarin allochtonen en autochtonen contacten met 

elkaar onderhouden en de culturele eigenheid van etnische groepen ten opzichte van de culturele 

‘hoofdstroom’ van de ontvangende samenleving (Dagevos 2005, p. 8). De sociaal-culturele positie van 

Nigeriaanse migranten is onderzocht aan de hand van contacten en relaties die Nigeriaanse migranten 

hebben en onderhouden. Dagevos (2005) gebruikt onder andere sociale afstand, culturele oriëntaties en 

het maatschappelijk klimaat als indicatoren van de sociaal-culturele positie. De sociale afstand is te 

onderzoeken aan de hand van sociale contacten van een individu: is er alleen contact met leden uit de 

eigen etnische groep (intra-etnisch contact) of is er juist veel contact met mensen buiten de eigen 
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etnische groep (interetnisch contact)? De regelmaat van contact en met wie iemand contact heeft, is ook 

van invloed op een individu. In dit onderzoek is er aandacht besteed aan zowel de intra-etnische als 

interetnische contacten die de migranten hebben.  

  Weijters en Scheepers zijn van mening dat de beheersing van de Nederlandse taal veel invloed 

heeft op de sociale contacten die allochtonen onderhouden met autochtonen (Weijters en Scheepers 

2003, p. 147). Uit hun onderzoek blijkt dat taalbeheersing voor de vier grootste niet-westerse 

migrantengroepen in Nederland (Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen) het grootste effect 

heeft op de contacten die etnische groepen onderhouden met de autochtone bevolking. Het behaalde 

opleidingsniveau, de generatie en de woonplaats zijn in mindere mate van invloed op de contacten met 

de autochtone bevolking (Weijters en Scheepers 2003, p. 154). Als allochtonen regelmatig contact 

hebben met autochtonen is de kans groter dat zij de Nederlandse taal beter gaan beheersen.  

  Culturele oriëntaties hebben betrekking op de betekenis van familie, de autonomie van kinderen, 

de emancipatie van de vrouw en het belang van religie. Het maatschappelijk klimaat heeft betrekking 

op de denkbeelden van Nederlanders over de samenleving. Hoe er gedacht wordt over allochtonen 

binnen de Nederlandse samenleving, en of je rechten als buitenlander in Nederland worden 

geaccepteerd, zijn voorbeelden van het maatschappelijk klimaat (Dagevos 2005, p. 9). In hoofdstuk vijf 

van dit onderzoek komt naar voren dat religie een belangrijke rol speelt in het leven van de respondenten.  

De hierboven genoemde individuele contacten monden uit in netwerken. Binnen een buurt kunnen er 

verschillende sociale netwerken aanwezig zijn. Netwerken kunnen gesloten zijn, waardoor er minder 

snel relaties met andere etnische groepen kunnen ontstaan. Een open houding met nieuwsgierigheid, 

zelfbewustheid en positieve kennis over de ‘ander’ kunnen voor banden en vertrouwensrelaties zorgen 

waardoor er spanning afneemt (Smets en Kreuk 2008, p. 36, 37). Het netwerk waar iemand toe behoort, 

heeft invloed op de positie in de Nederlandse samenleving. Een netwerk waarbinnen veel sociale 

contacten uit verschillende lagen van de bevolking plaatsvinden, kan er voor zorgen dat een individu 

meer kansen heeft om een betere sociaal-economische positie te bereiken. In dit onderzoek is er 

gevraagd naar de personen waar de Nigeriaanse migranten contact mee hebben. Via veel contacten 

bestaande uit Nigerianen én Nederlanders is een individu beter in staat om een baan te regelen, goede 

huisvesting te regelen, hulp in geval van nood te krijgen en de Nederlandse taal te gaan leren. Niet alleen 

het aantal contacten is van belang voor individuen. Juist contacten tussen verschillende etniciteiten zijn 

vaak contacten tussen verschillende lagen van de samenleving. Deze interklasse contacten zijn cruciaal 

voor de sociaal-economische integratie van migranten (Verhaeghe 2011, p. 212). Het hebben van 

contacten maakt onderdeel uit van de sociaal-culturele integratie van migranten. 

 

Naast contacten wordt de sociaal-culturele status van migranten in dit onderzoek ook bepaald aan de 

hand van de kennis over en het gebruik van instituties. De overheid verleent migranten toegang tot 

instituties. De politieke besluitvorming bepaalt wanneer migranten volledig deel mogen nemen aan de 
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Nederlandse samenleving (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 2011, p. 9). Als een migrant een 

legale status krijgt, kan deze volledig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en gebruik maken 

van instituties. Een migrant kan, als hij/zij daar recht op heeft, bepaalde toeslagen ontvangen van de 

Belastingdienst en bij werkloosheid kan er een uitkering aangevraagd worden bij het UWV 

(Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen).  

  In mijn onderzoek zijn er vragen gesteld over de ervaringen van Nigeriaanse migranten met 

betrekking tot Nederlandse instituties. Er is onder andere gevraagd of de migranten zich welkom voelen 

bij instituties en in welke situatie zij gebruik maken van bepaalde instituties.  

  Verondersteld werd dat contacten en de relatie met Nederlandse instituties invloed zou hebben 

op het thuisgevoel in de Nederlandse samenleving. Voelt een Nigeriaanse migrant zich welkom bij de 

Belastingdienst om informatie op te vragen over toeslagen, en weet een Nigeriaanse migrant de juiste 

weg hiernaartoe te vinden? Belonging is het begrip waarmee thuisgevoel wordt gedefinieerd. Belonging 

is een keuze voor migranten, het is de vrijheid om een stedelijke ruimte te gebruiken, belonging is 

meedoen en geaccepteerd worden door de meerderheid van de samenleving waar je in woont (Chan 

2013, p. 9). Het gevoel van belonging is terug te vinden in de sociaal-culturele positie van migranten. 

Een gevoel van veiligheid, betrokkenheid, liefdesrelaties en respect. Belonging gaat volgens Yuval-

Davis (2006, p. 204) over het gevoel van ‘wij’ en ‘zij’. Hoe minder sterk deze scheiding, hoe beter 

iemand sociaal geïntegreerd zal zijn. Thuisgevoel is een onderdeel van belonging. een gelaagde emotie 

die niet makkelijk te definiëren is. Naast het hebben van een vertrouwd gevoel, spelen andere emoties 

en gemoedstoestanden ook een rol, deze zijn wisselend per persoon, per situatie en per tijdsperiode 

(Duyvendak 2009, p. 258). Zo kan een individu zich thuis voelen door hechting met een fysieke plek: 

haven. Thuis voelen als een veilige comfortabele plek waar mensen zich op hun gemak kunnen voelen. 

Het thuis gevoel kan ook gecreëerd worden door sociale hechting: heaven. Dit thuisgevoel wordt 

opgeroepen door gelijkgezinden in de buurt (Duyvendak 2009, p. 258). Haven en heaven kunnen los 

van elkaar het thuis gevoel creëren, maar ze kunnen ook naast elkaar het thuisgevoel versterken.  

  

Ik heb er voor gekozen de sociaal-culturele positie te onderzoeken aan de hand van contacten en de 

relatie met Nederlandse instituties. Er is in het onderzoek geprobeerd de contacten van Nigeriaanse 

migranten in kaart te brengen en het tot stand komen van deze contacten te achterhalen. Er wordt 

gevraagd welke invloed de vrienden en kennissen hebben op het leven van de Nigeriaanse migranten. 

Met wie is er een hechte vriendschapsband, met wie vindt er dagelijks contact plaats, en met wie zal er 

contact gelegd worden in geval van nood. Wanneer een migrant gebruik maakt van verschillende 

Nederlandse instituties, is de verwachting dat de migrant beter geïntegreerd is dan migranten die (nog) 

geen gebruik maken van Nederlandse instituties. Er is gevraagd wat de ervaring is met Nederlandse 

instituties. Wat doet een Nigeriaanse migrant als hij/zij ziek is, hoe is de huisvesting tot stand gekomen, 

op welke manier wordt er actie ondernomen bij werkloosheid, en welke ervaringen heeft de respondent 
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met verschillende instituties gehad? Er is onderzocht of een Nigeriaanse migrant zelf het idee heeft beter 

te integreren in de Nederlandse samenleving met veel contacten en een groot, divers samengesteld 

netwerk. Belonging is in mijn onderzoek onderzocht aan de hand van vragen over het thuisgevoel in 

Nederland en de betrokkenheid met Nigeria.  

 

2.4 Actief burgerschap 

Burgerschap is een complex begrip dat kan verwijzen naar bijna alle aspecten van de relatie tussen 

burgers en de staat, en tussen burgers onderling (Fermin 2009, p. 12). Schinkel (2008, p. 47) stelt dat de 

vorm actief burgerschap een steeds vaker terugkerend begrip is geworden in het Nederlands 

overheidsbeleid en dat actief burgerschap een collectieve norm binnen de Nederlandse samenleving is 

geworden. Dit heeft tot gevolg dat actief burgerschap ook onderdeel van het leven van migranten uit zal 

maken bij een volledige integratie. 

  Binnen de wetenschap wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van 

burgerschap. Formeel burgerschap heeft betrekking op de juridische status als lidmaatschap en op de 

sociale rechten die iemand heeft. Identiteit, gehechtheid en belonging vallen onder subjectief 

burgerschap. Hierbij is het belangrijk dat een individu van zichzelf vindt dat hij/zij de Nederlandse 

identiteit heeft, een band met Nederland heeft en zich in Nederland thuis voelt (Vera-Larruca 2012, p. 

184). In dit onderzoek is actief burgerschap gekozen als vorm van burgerschap waar de aandacht op 

gericht wordt. De reden hiervoor is dat actief burgerschap als een oplossing wordt gezien voor een 

gebrek aan sociale samenhang in de samenleving, consumentistisch en asociaal gedrag, sociale 

uitsluiting en de kloof tussen burgers en bestuur (Tonkens 2006). Het onderzoek naar actief burgerschap 

van Nigeriaanse migranten heeft zich gericht op de betrokkenheid bij vrijwilligerswerk, het geven van 

mantelzorg en de participatie op de arbeidsmarkt. Deze vormen van actief burgerschap kunnen zich 

onder andere uiten door het helpen op de school van een kind, koffieschenken bij de kerk, zorgen voor 

een zieke oudere en actief zijn in het verenigingsleven.  

 

2.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het theoretisch raamwerk van dit onderzoek beschreven. Deze theorieën zijn van 

belang om de ervaringen van de Nigeriaanse migranten te kunnen analyseren. Zo speelt bij de ervaring 

van de sociaal-economische positie het menselijk kapitaal een grote rol. Vaardigheden en kennis van 

een individu bepalen de sociaal-economische positie (Andriessen et al. 2007, p. 47). De vaardigheid om 

de Nederlandse taal te kunnen spreken en verstaan vergroot de kans om een baan te vinden op de 

Nederlandse arbeidsmarkt.  

  Bij de ervaring van de sociaal-culturele invloed spelen contacten en het thuisgevoel een 

belangrijke rol. Het hebben van contacten kan veel opleveren: hulp in geval van nood, maar ook 

contacten om aan een baan te komen. Zo beschrijft Verhaeghe (2011) dat contacten tussen verschillende 
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klassen belangrijk zijn voor het behalen van een goede positie in de Nederlandse samenleving. 

Contacten tussen dezelfde migrantengroepen zijn vaak contacten tussen dezelfde (lage) klasse, waardoor 

de kans klein is dat iemand een baan kan vinden op een hoger niveau. Als migranten zich thuis voelen 

in de Nederlandse samenleving zullen zij zich meer op hun gemak voelen en deelnemen aan het sociale 

leven. Een groter thuisgevoel zal er voor zorgen dat een migrant de Nederlandse samenleving beter zal 

leren kennen: instituties zullen worden bezocht en contacten met Nederlanders worden gelegd.  

  Actief burgerschap van individuen uit zich in het doen van vrijwilligerswerk, het geven van 

mantelzorg en participeren op de arbeidsmarkt. Zijn de Nigeriaanse migranten actief op deze gebieden, 

en ervaren zij hierbij toegankelijkheid dit te ontplooien?  
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Hoofdstuk 3: Nederlands Integratiebeleid  

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het Nederlands integratiebeleid. Hoe het beleid door de 

jaren heen geformuleerd en veranderd is heeft invloed op migranten in Nederland. Dit hoofdstuk dient 

als basisinformatie om de ervaring(en) van Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam met 

betrekking tot sociale integratie in de Nederlandse samenleving beter te kunnen begrijpen. In paragraaf 

3.1 worden ook gegevens gepresenteerd over het aantal Nigerianen in Nederland en in Amsterdam. In 

paragraaf 3.2 wordt er ingegaan op de algemene situatie van niet-westerse migranten in Nederland. Het 

opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie, de inkomenspositie en de politieke participatie van niet-

westerse migranten wordt kort besproken om tot een algemeen beeld te komen over de situatie van niet-

westerse migranten in Nederland. 

 

3.1 Het Nederlands integratiebeleid 

In een tijdsperiode van 40 jaar is het Nederlands integratiebeleid sterk veranderd. Van het formuleren 

van ‘ad-hoc’ maatregelen aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw voor tijdelijke 

gastarbeiders, stapte de regering in 1980 over naar een samenhangend integratiebeleid. Waarna zij een 

strikt assimilatiebeleid formuleerden in het begin van de 21ste eeuw (Fermin 2009, p. 15). Verschillende 

gebeurtenissen en personen hebben invloed gehad op het Nederlands integratiebeleid. Een voorbeeld is 

de persoon Paul Scheffer. Hij bracht in het NRC Handelsblad het multiculturele model onder de 

aandacht. Het beleid van ruime toelating en beperkte integratie vergrootte volgens hem de ongelijkheid 

binnen Nederland en droeg bij aan een gevoel van vervreemding binnen de samenleving. Scheffer 

(2000) sprak van een multicultureel ‘drama’, als de grootste bedreiging voor de maatschappelijke vrede 

in Nederland.  

  Bovendien bracht Pim Fortuyn met zijn verkiezingscampagne een kritische blik op integratie en 

zorgde hij ervoor dat het populisme meer aandacht kreeg. Het Nederlandse multiculturele 

integratiebeleid is vanaf het begin van de jaren negentig afgebrokkeld en sinds de opkomst van Pim 

Fortuyn geheel verdwenen (Koopmans 2009, p. 58). De verandering van beleid heeft niet direct invloed 

op de samenleving, de multiculturele samenleving is niet totaal verdwenen. Culturele stichtingen en 

verenigingen voor de aanwezige migranten in Nederland, zorgen ervoor dat de multiculturele 

samenleving gedeeltelijk in stand blijft. 

  De moord op filmmaker Theo van Gogh door een extremistische moslim in 2004 versterkte de 

maatschappelijke discussie rondom het integratiebeleid. De dader had zowel de Marokkaanse als de 

Nederlandse nationaliteit (de Hart 2005, p. 224). Er werden in de samenleving discussies gevoerd over 

de oorzaak van de moord. De dubbele nationaliteit van de dader zou de integratie van immigranten 

belemmeren (Hansen en Weil 2007, p. 7). Na deze gebeurtenissen en mede door de aandacht van de 
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media kon de politiek niet meer toekijken. Er volgde een Kamerdebat waarbij alle partijen het er over 

eens waren dat er maatregelen genomen moesten worden. De moord op Theo van Gogh werd gezien als 

een terroristische aanslag. Minister President Balkenende benadrukte het belang van dialoog tussen 

allochtonen en autochtonen. Geert Wilders2 zag het liefst alle radicale moslims en de bijbehorende 

moskeeën uit Nederland verdwijnen. Femke Halsema van Groen Links sprak haar zorgen uit over 

uitsluiting en discriminatie van allochtonen binnen Nederland. Er was binnen de politiek een duidelijke 

verdeling met betrekking tot het integratiebeleid aanwezig. Volgens de populistische kant van de politiek 

was de moord op Theo van Gogh een uiting van het mislukken van het integratiebeleid. De andere kant 

van de politiek zag deze gebeurtenis als een teken dat er meer gedaan moest worden om migranten te 

laten integreren en samen te werken tegen polarisatie (Uitermark en Gielen 2010, p. 1332). Uiteindelijk 

werd het beleidsvizier gericht op gedeelde belangen en een gedeelde toekomst voor alle burgers (Fermin 

2009, p. 17).  

 

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Deze nieuwe wet eist eigen 

verantwoordelijkheid van inburgeraars. Vanaf de invoering van deze wet wordt er van de migranten 

verwacht dat zij zich zelf op een examen voorbereiden en ook zelf de kosten hiervoor dragen (Klaver, 

Odé, Dagevos & Bakker 2012, p. 58). Deze inburgeringplicht houdt in dat iedere migrant van buiten 

Europa in de leeftijd tussen de 16 en 65 jaar die in Nederland wil en mag verblijven, een examen moet 

afleggen. Zonder het behalen van het examen wordt er zelden een verblijfsvergunning verstrekt. Daarna 

werd in 2007 de Wet inburgering buitenland (WIB) ingevoerd. Sindsdien is het een vereiste voor 

volledige inburgering om de Nederlandse taal te kunnen spreken en verstaan. Daarnaast moet men weten 

hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Het vrijblijvende karakter van inburgeren is met de 

invoering van de WI en WIB verdwenen. Gemeenten mogen een bemiddelende rol spelen bij het 

inburgeren van migranten. Zij kunnen leerplekken aanbieden en een inburgeringsaanbod verplichtend 

opleggen (Klaver, Odé, Dagevos & Bakker 2012, p. 59). 

  In 2010 heeft er een andere ingrijpende maatregel plaatsgevonden. Sindsdien moeten alle 

migranten hun eigen inburgeringcursus betalen. De verwachting is dat door deze maatregelen het 

inburgeringstelsel zal worden afgebroken. Voor veel migranten is een inburgeringcursus nodig om de 

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Niet alle migranten zullen in staat zijn de kosten op te brengen 

voor de inburgeringcursus waardoor de kans van slagen voor het inburgeringexamen kleiner wordt. Als 

een migrant het inburgeringexamen niet binnen 3,5 jaar na aankomst in Nederland behaald, heeft deze 

migrant geen recht op een vaste verblijfsvergunning. Hierdoor is de verwachting dat de migrantenstroom 

naar Nederland zal afnemen.  

                                                             
2 Partijleider van de Partij voor de Vrijheid (PVV).  
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  De bezuinigingen op het gebied van inburgeren en integratie zorgen voor een tegenstrijdig 

beleid. De Nederlandse overheid wil dat migranten zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, maar op 

het moment dat hier geen geld voor wordt vrij gemaakt is het lastig dit beleid tot uitvoering te brengen. 

De huidige minister van sociale zaken, werkgelegenheid en integratie Lodewijk Asscher volgt de lijn 

van Paul Scheffer. In een multiculturele samenleving kan er geen twijfel blijven bestaan over het belang 

van nieuw verworven gelijkheidsnormen, het gelijkheidsbeginsel moet het zwaarst wegen (Trouw 

2013). De realiteit toont aan dat het lastig is voor niet-westerse migranten om een goede positie in de 

Nederlandse samenleving te veroveren. Kwantitatieve analyses wijzen op een positieve relatie tussen 

inburgering en beheersing van de Nederlandse taal. Dat geldt voor zowel de vier grote niet-westerse 

groepen migranten als voor vluchtelingengroepen (Klaver et al. 2012, p. 72).  

  De cijfers in de volgende paragraaf geven de huidige situatie voor veel niet-westerse migranten 

in Nederland weer. 

 

3.2 Huidige situatie: Nigerianen en positie niet-westerse allochtonen  

Het totale aantal allochtonen in Nederland lag op 1 januari 2012 op 3,5 miljoen. Het totale aantal niet-

westerse allochtonen in Nederland lag op 1 januari 2012 op 1,9 miljoen (CBS 2012, p. 13).  

De niet-westerse allochtonen in Nederland maken meer dan 10% uit van de gehele Nederlandse 

bevolking. Deze gegevens zijn gebaseerd op gedocumenteerde allochtonen in Nederland. Hoe hoog het 

aantal allochtonen in Nederland inclusief ongedocumenteerde migranten ligt is niet duidelijk. 

  Om onderzoek te kunnen doen naar een specifieke migrantengroep is het van belang om te weten 

hoe groot de populatie is. Het aantal gedocumenteerde Nigerianen in heel Nederland lag in 2011 op 

10.676 (Database Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam 2011). Uit gegevens van bureau 

Onderzoek en Statistiek Amsterdam blijkt dat er een groot verschil is in het totale aantal Nigerianen in 

Amsterdam afhankelijk van welke definitie er gebruikt wordt. Het aantal gedocumenteerde Nigerianen 

in Amsterdam op basis van de Nigeriaanse nationaliteit lag in 2012 op 712. Het aantal gedocumenteerde 

Nigerianen in Amsterdam op grond van het geboorteland van de migrant in kwestie lag in 2012 een stuk 

hoger: 1.146. Op basis van de herkomstgroepering is het totale aantal gedocumenteerde Nigerianen in 

Amsterdam het hoogst: 1.712.  

  De definitie op basis van de herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het 

geboorteland van de eerste generatie migranten in Nederland. De herkomst van de tweede generatie 

wordt bepaald door het geboorteland van de moeder. Echter, als de moeder in Nederland is geboren, is 

het geboorteland van de vader bepalend. De 1.712 gedocumenteerde Nigerianen in Nederland zijn, de 

zojuist genoemde definitie volgend, migranten die geboren zijn in Nigeria en de kinderen van deze 

migranten die op dit moment in Nederland wonen. De definitie op basis van de herkomstgroepering is 

de definitie die binnen Nederland door gemeenten, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 

andere onderzoeksbureaus wordt gebruikt. In dit onderzoek zal deze definitie ook aangehouden worden.  
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  De meeste Nigeriaanse migranten in Amsterdam, 694 personen, hebben alleen de Nigeriaanse 

nationaliteit. Er is een grote groep van 491 personen met een dubbele nationaliteit: zij zijn zowel 

Nederlands staatsburger als burger van Nigeria. Daarna volgen er 398 Nigerianen met een Nederlandse 

nationaliteit. Dit zijn vaak de kinderen van de eerste generatie Nigeriaanse migranten.  

 Hoe hoog het werkelijke aantal Nigeriaanse migranten in Nederland en Amsterdam ligt, kan 

niet met zekerheid worden vastgesteld. Wel wordt er aangenomen dat er een relatief grote groep 

ongedocumenteerde Nigerianen in Nederland leeft. Dit blijkt onder andere uit meerdere gesprekken met 

leden van de Nigeriaanse gemeenschap in Nederland. Deze ongedocumenteerde Nigeriaanse migranten 

kunnen in afwachting zijn van een tijdelijk of permanente verblijfsvergunning, of zij bevinden zich op 

dit moment in overtreding van de Wet in Nederland. Naast de groep ongedocumenteerde Nigerianen, is 

het aannemelijk dat er een groep Nigeriaanse migranten met een Europese verblijfsvergunning anders 

dan de door Nederland uitgegeven verblijfsvergunning, in Nederland woont. Migranten uit deze groep 

verblijven niet illegaal in Nederland, maar zij verblijven hier op basis van een verblijfsvergunning 

versterkt door een andere lidstaat van de Europese Unie. Deze groep is niet opgenomen in de gegevens 

van Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam.   

  Over Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam zijn geen specifieke gegevens bekend. 

Om toch een beeld te schetsen over de situatie van Nigeriaanse migranten in Amsterdam wordt de 

situatie van niet-westerse migranten uitgelicht. Aan de hand van de situatie van niet-westerse migranten 

in Amsterdam wordt het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie, de inkomenspositie en de 

maatschappelijke betrokkenheid besproken. Deze vier indicatoren samen geven een goed zicht op de 

situatie van niet-westerse migranten in Nederland in vergelijking tot autochtonen.  

 

Opleidingsniveau 

Door de ontwikkeling van het Nederlands onderwijs is de gehele Nederlandse bevolking steeds hoger 

opgeleid, zo ook de migranten in Nederland die onderwijs volgen. Echter is het opleidingsniveau van 

niet-westerse allochtonen in Nederland gemiddeld lager dan het opleidingsniveau van autochtonen. 

In 2011 had ongeveer 18% van de niet-westerse allochtonen van 25 tot 65 jaar alleen basisonderwijs 

afgerond, tegenover 6% van de autochtonen. In 2011 had 24% van de niet-westerse allochtonen een 

opleiding op ten minste het hoger onderwijs tegen 32% van de autochtonen (CBS 2012, p. 87). Dit zijn 

slechts twee voorbeelden die aantonen dat binnen de Nederlandse samenleving het onderwijsniveau van 

niet-westerse allochtonen gemiddeld lager ligt dan het opleidingsniveau van autochtonen. De sociaal-

economische situatie van het gezin speelt bij het behalen van een bepaald opleidingsniveau een 

belangrijke rol. Een goede sociaal-economische thuissituatie ontbreekt vaak bij niet-westerse migranten 

in Nederland, hierdoor blijft het verschil in opleidingsniveau tussen niet-westerse allochtonen en 

autochtonen relatief groot. Het behaalde opleidingsniveau heeft invloed op de participatie op de 

arbeidsmarkt, dit wordt besproken in de volgende subparagraaf.     
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Arbeidsparticipatie 

Uit onderzoek blijkt dat niet-westerse allochtonen gemiddeld minder op de arbeidsmarkt participeren in 

verhouding met autochtonen en westerse allochtonen. Een reden hiervoor is dat niet-westerse 

allochtonen in tijden van crisis sneller werkloos raken dan autochtonen. Veel niet-westerse allochtonen 

zijn werkzaam op basis van flexibele contracten waardoor zij in economisch mindere tijden sneller 

ontslagen worden. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is in en buiten tijden van crisis 

hoger dan de werkloosheid van autochtonen. Het lagere opleidingsniveau van niet-westerse migranten 

draagt bij aan dit verschil. 77% Van de autochtone mannen participeert op de arbeidsmarkt tegenover 

61% niet-westerse allochtone mannen. 62% Van de autochtone vrouwen participeert op de arbeidsmarkt 

tegenover 46% van de niet-westerse allochtone vrouwen in Nederland (CBS 2012, p. 99).  

  Niet-westerse allochtonen merken meer van conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

dan autochtonen. Als het economisch slecht gaat, daalt de arbeidsparticipatie harder dan die van 

autochtonen, en als de economie weer aantrekt stijgt deze harder (CBS 2012, p. 96). Dat niet-westerse 

allochtonen vaker laag opgeleid zijn, draagt daarnaast bij aan het hoge werkloosheidscijfer (Dirven en 

Souren 2011 in SCP 2011, p. 100). Migranten die een baan zoeken met een betere opleiding en een 

betere beheersing hebben van de Nederlandse taal hoeven minder gebruik te maken van persoonlijke 

contacten om een baan te vinden (Verhaeghe 2011, p. 207). De participatie op de arbeidsmarkt 

beïnvloedt de inkomenspositie van niet-westerse migranten in Nederland en bepaalt samen voor een 

groot deel de uiteindelijke sociaal-economische positie van een migrant.  

 

 Inkomenspositie 

De hoogste inkomens voor niet-westerse migranten zijn te vinden buiten de stedelijke gebieden van 

Nederland. Voor autochtonen is dit juist andersom, de hoogste inkomens zijn te vinden binnen de 

stedelijke gebieden van Nederland. In alle gebieden in Nederland ligt het gemiddelde inkomen van niet-

westerse migranten fors lager dan het gemiddelde inkomen van autochtonen. Meer dan 20% van de niet-

westerse allochtonen leeft in een huishouden dat rond moet komen van een standaard WW-uitkering 

(CBS 2012, p. 126). In vergelijking met de autochtone bevolking is dit een groot verschil. Daar leeft 

namelijk slechts 5% van de autochtone bevolking van een standaard WW-uitkering. Door de kwetsbare 

positie op de arbeidsmarkt vanwege veel flexibele contracten, daalde het inkomensniveau van niet-

westerse allochtonen vanaf 2008 fors (CBS 2012, p. 97).  

  Aan de hand van de hiervoor genoemde begrippen is geprobeerd een beeld te schetsen van de 

positie van niet-westerse migranten in Nederland. Deze positie is van invloed op de maatschappelijke 

betrokkenheid in de Nederlandse samenleving.  
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Maatschappelijke betrokkenheid 

Betrokkenheid van allochtonen bij de samenleving is een belangrijke maat van integratie. Deze 

betrokkenheid kan zich uiten in deelname aan het maatschappelijke leven, contacten buiten de eigen 

herkomstgroep en de beheersing van het Nederlands (CBS 2012, p. 152). Actief participeren in het 

verenigingsleven in Nederland wordt gezien als een indicator voor deelname aan het maatschappelijk 

leven. Door het uitvoeren van vrijwilligerswerk zal een allochtoon meer betrokken raken bij de 

Nederlandse samenleving. De participatie van niet-westerse allochtonen in het verenigingsleven, ligt 

lager dan de participatie van autochtonen. Daarnaast hebben beide groepen binnen het verenigingsleven 

vooral contact met de eigen etnische groep. Over het algemeen neemt de binding met Nederland toe 

naarmate iemand een hogere opleiding heeft genoten. Hierin komt een duidelijk verschil tussen de eerste 

en tweede generatie naar voren. De tweede generatie niet-westerse migranten heeft een hoger 

opleidingsniveau en is meer betrokken bij de Nederlandse samenleving (CBS 2012, p. 162-168).  

 

 Conclusie  

Uit de beschrijving van de positie van niet-westerse migranten in Nederland blijkt dat dat deze groep 

gemiddeld een mindere positie inneemt in de Nederlandse samenleving in vergelijking met autochtonen. 

De mindere positie van niet-westerse migranten op de vier indicatoren heeft negatieve gevolgen voor de 

gehele Nederlandse samenleving. Zo kost 20% van de niet-westerse migranten die leven van een 

uitkering, de Nederlandse staat veel geld. Daarnaast speelt het opleidingsniveau een belangrijke rol in 

de kansen die mensen later hebben op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven (Gijsberts, 

Huijnk, Dagevos 2012, p. 76).  

 De tweede generatie niet-westerse migranten in Nederland is beter in staat een goede positie 

binnen de Nederlandse samenleving te verkrijgen in verhouding tot de eerste generatie niet-westerse 

migranten. De tweede generatie niet-westerse migranten heeft gemiddeld een hoger opleidingsniveau, 

waardoor de kansen op de arbeidsmarkt toenemen en het gemiddelde inkomen ook toeneemt. Daarnaast 

voelt de tweede generatie zich meer betrokken bij de Nederlandse samenleving.  

  In het hoofdstuk vijf van dit onderzoek wordt naar aanleiding van de gegevens over niet-

westerse migranten behandeld of de respondenten ervaren dat ze een mindere positie innemen in de 

Nederlandse samenleving ten opzichte van de autochtone bevolking. Ook zal de ervaring van de 

respondenten met betrekking tot het behaalde opleidingsniveau terugkomen in dat resultaten hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4: Methodologie 

 

Dit onderzoek betreft een kwalitatief explorerend onderzoek. Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek 

omdat de werkelijkheid van de respondenten op deze wijze naar voren kan worden gebracht: kwalitatief 

onderzoek als een interpretatieve aanpak, het begrijpen van de sociale wereld vanuit het perspectief van 

de onderzochte groep (Ritchie en Lewis 2003, p. 3). Een andere reden waarom de interpretatieve aanpak 

goed bij dit onderzoek past is de weinige informatie die vooraf bekend was over de Nigeriaanse 

gemeenschap in Amsterdam. Door deze manier van onderzoek komt de perceptie van de respondenten 

goed naar voren. 

  Bij het verzamelen van de data is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Bij deze 

aanpak worden interviews afgenomen aan de hand van een interview gids (Russel Bernard 2006, p. 212). 

Van te voren staan de onderwerpen die moeten worden besproken vast, er is geen tijdens het interview 

geen volgorde waar aan vastgehouden moet worden. Het interview heeft een open karakter waarbij de 

respondent kan vertellen wat hij/zij heeft ervaren. Er is gekozen om deze methode te gebruiken bij het 

verzamelen van de data. De betekenissen en interpretaties van respondenten zullen op deze manier naar 

voren komen (Blaikie 2009, p. 207).    

  In dit hoofdstuk wordt allereerst in paragraaf 4.1 de onderzoekspopulatie beschreven. Wat zijn 

de kenmerken van de respondenten en hoe zijn zij benaderd. In paragraaf 4.2 wordt een beschrijving 

van de interviews gegeven, gevolgd door in paragraaf 4.3 een beschrijving van de methoden van analyse. 

Tot slot bestaat paragraaf 4.4 uit een reflectie op de gebruikte methoden en uitwerking hiervan.  

 

4.1 Onderzoekspopulatie 

In dit onderzoek werd er gezocht naar de eerste generatie volwassen Nigeriaanse migranten, op het 

moment van het interview woonachtig in Amsterdam. Dat betekent dat de respondenten in Nigeria 

geboren moeten zijn en naar Nederland zijn gemigreerd. Hiervoor is gekozen omdat eerste generatie 

migranten in een andere cultuur terechtkomen en zelf de verandering van de Nigeriaanse cultuur naar 

de Nederlandse cultuur hebben meegemaakt. De ervaring van integratie in het land van vestiging speelt 

een belangrijke rol in het leven van eerste generatie migranten.  

  De respondenten in dit onderzoek zijn onder andere benaderd met behulp van de stakeholder 

van dit onderzoek. De vereniging ‘Nigerian Community in the Netherlands’ is een ingang geweest om 

de Nigeriaanse gemeenschap binnen te komen. Zij hebben een bijeenkomst georganiseerd waarbij het 

onderzoek werd gepresenteerd en afspraken werden gemaakt voor de eerste interviews. Daarnaast is de 

Nigeriaanse gemeenschap tijdens de veldwerkperiode ook via andere wegen benaderd. Verschillende 

Nigeriaanse supermarkten werden bezocht waar observaties hebben plaatsgevonden en contacten 

werden gelegd voor interviews. Bij het werven van respondenten is gebruikt gemaakt van de 
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sneeuwbalmethode. Bij deze methode wordt via bestaande contacten, (in dit geval binnen de Nigeriaanse 

gemeenschap) contact gelegd met andere Nigeriaanse migranten. Deze methode is nuttig bij onderzoek 

naar kleine populaties (Ritchie en Lewis 2003, p. 94). Bij het werven van respondenten is er aandacht 

besteed aan het voorkomen van een eenzijdige respondentengroep afkomstig uit één sociaal netwerk. 

Om zeker te zijn van verscheidenheid in de respondentengroep is gebruik gemaakt van verschillende 

sociale netwerken. Hierbij wordt de variëteit van de respondenten uit de verschillende netwerken 

gewaarborgd (‘t Hart, Boeije en Hox 2005, p. 263).  

  Deze manier van werven heeft een verscheidenheid aan respondenten opgeleverd. Zo bestaat de 

respondentengroep in totaal uit 20 respondenten: mannen en vrouwen. De jongste is 32 jaar oud en de 

oudste 58 jaar oud. Bijna alle respondenten hebben op dit moment een partner, die vaak ook een 

Nigeriaanse achtergrond heeft. Een enkeling heeft een Nederlandse partner of een partner uit een ander 

Europees land. De 20 respondenten hebben samen 38 kinderen. Op een enkeling na zijn de kinderen in 

Nederland opgegroeid en geboren.  

 De respondenten zijn tussen 1988 en 2009 naar Nederland gekomen. Bijna de helft van hen is 

tussen 2001 en 2010 naar Nederland is gekomen. In tabel drie is de periode van migratie voor elke 

respondent weergegeven. Voor alle respondenten is in deze tabel weergegeven in welke tijdsperiode zij 

naar Nederland zijn gekomen. De kans is groot dat zij, die na de eeuwwisseling naar Nederland zijn 

gekomen een andere ervaring van sociale integratie hebben dan de respondenten die voor de 

eeuwwisseling naar Nederland zijn gekomen. Dit kan komen door de sterke veranderingen die het 

integratiebeleid de laatste 10 jaar heeft doorgemaakt. In 2000 is de vreemdelingenwet ingevoerd. Door 

deze wet werd de asielprocedure verkort en de kwaliteit van asielbeslissingen verbeterd. In 2006 werd 

de wet inburgering ingevoerd. Hierdoor werd de inburgeringcursus een eis om in Nederland te mogen 

blijven3.   

  De namen van alle respondenten in dit onderzoek zijn geanonimiseerd. Dit is gedaan om hen 

niet in een benarde situatie te brengen door eventuele uitspraken die ze in het belang van het onderzoek 

hebben gedaan. 

 

4.2 Data verzameling 

Semigestructureerde interviews 

De data voor dit onderzoek zijn verzameld aan de hand van 20 semigestructureerde diepte interviews. 

Blaikie (2010) ziet diepte interviews als een goede manier om ervoor te zorgen dat onderzoekers dicht 

bij de mening en interpretaties van sociale interactie van de onderzochte sociale actoren komen. Bij 

semigestructureerde interviews staan de onderwerpen en een aantal vragen van te voren vast. De 

volgorde waarin de vragen en onderwerpen worden behandeld is niet van belang. Respondenten hebben 

                                                             
3 Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering-en-integratie/vraag-en-antwoord/moet-ik-als-nieuwkomer-inburgeren.html  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering-en-integratie/vraag-en-antwoord/moet-ik-als-nieuwkomer-inburgeren.html
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de ruimte om alles wat betreffende de vaststaande onderwerpen voor hen relevant is, te vertellen. De 

vragen dienden als een gids tijdens het interview. Tijdens de interviews is er aan de hand van een topiclist 

te werk gegaan. De topiclist diende als een gids voor de onderzoeker. Af en toe werd er een blik 

geworpen op de lijst om er zeker van te zijn dat de belangrijkste onderwerpen tijdens het interview 

werden besproken. De tijdens de interviews gebruikte topiclist is in bijlage twee terug te vinden.  

  Bij de voorbereiding van het veldwerk zijn sensitizing concepts geformuleerd. Sensitizing 

concepts als handvatten voor het ontwikkelen van ideeën over processen die worden gebruikt bij het 

betreffende onderzoek (Charmaz 2006, p. 17). In dit onderzoek is dit ook gebeurd, sociale integratie, 

belonging en contacten zijn de sensitizing concepts in mijn onderzoek. Zoals Blumer (1954) stelt, horen 

sensitizing concepts in combinatie met inductief werken gebruikt te worden. Concepten als 

aanknopingspunten om in dit onderzoek naar de ervaring en werkelijkheid van Nigeriaanse migranten 

te kijken. Deze concepten zijn in de loop van het onderzoek aangepast, naar aanleiding van wat de 

respondenten hebben verteld tijdens de interviews.  

 

Observaties 

Tijdens de veldwerkperiode zijn er verschillende observaties uitgevoerd. De observaties dienden onder 

andere ter illustratie van de interviews. Ook hebben de observaties veel informatie opgeleverd. Zo is er 

een bezoek gebracht aan een kerkdienst tijdens tweede paasdag. Deze observatie heeft inzicht gegeven 

in de manier waarop het geloof een rol speelt in het leven van de respondenten. De manier waarop de 

gelovigen met elkaar omgingen tijdens en voorafgaand aan de kerkdienst, gaf meer inzicht in het leven 

van de Nigeriaanse respondenten.  

  Daarnaast hebben er observaties plaatsgevonden in de wijk waar de meeste respondenten wonen 

en in de lokale supermarkten waar Nigeriaanse producten worden verkocht. Dit is gedaan om een beeld 

te krijgen van de mensen die daar winkelen en de sociale contacten in kaart te brengen. Hierbij werd 

duidelijk dat de Nigerianen die afkomstig zijn van dezelfde Nigeriaanse stam graag de bijbehorende taal 

spreken.  

 

Informele gesprekken 

Ook informele gesprekken zijn gebruikt bij het verzamelen van de data. De informele gesprekken 

hebben voornamelijk plaatsgevonden tijdens observaties, interviews en andere momenten. Een aantal 

formele interviews hebben een informeel karakter gekregen doordat de recorder uit stond. Tijdens deze 

gesprekken kwam bruikbare informatie over de respondenten en andere Nigeriaanse migranten naar 

voren. Een voordeel van informele gesprekken is de intimiteit met de respondent. De respondent weet 

dat de recorder uit staat en dat alles wat er besproken wordt niet opgenomen wordt. Hierdoor kan een 

individu zich vrijer voelen om te praten. Dat de recorder uit staat tijdens informele gesprekken is een 
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nadeel, hierdoor kunnen er geen quotes van deze gesprekken gebruikt worden. Wel zijn deze gesprekken 

geanalyseerd en verwerkt in de resultaten van dit onderzoek.   

 

Bijeenkomsten met de stakeholders 

Een ander belangrijk onderdeel van dit onderzoek zijn de gesprekken met de stakeholders geweest. 

Voorafgaand, tijdens en na afloop van het veldwerk zijn er meerdere gesprekken geweest. Hier is 

voornamelijk besproken of het onderzoek wel zou aansluiten op de maatschappelijke relevantie die de 

NCN in het onderzoek terug wilde zien: aandacht voor stigmatisering en vooroordelen in Nederland ten 

aanzien van Nigeriaanse migranten. Ook gaven de stakeholders tips over waar de respondenten 

gevonden konden worden en werd er een ‘expertmeeting’ georganiseerd om het onderzoek te 

presenteren aan leden van deze vereniging. Voor mij als onderzoeker waren de gesprekken tijdens de 

veldwerkperiode van grote hulp. Hierdoor kreeg ik houvast om de interviews goed te begeleiden. De 

nadruk in de interviews werd gelegd op aspecten die na overleg met leden van de NCN belangrijk bleken 

voor de Nigeriaanse gemeenschap in Nederland.  

 

4.3 Analyse  

Op het moment dat de eerste data verzameld was, werd er begonnen met het analyseren van de gegevens 

met behulp van de constant comparative method. De verzamelde data werd tijdens het doen van het 

onderzoek vergeleken. Aan de hand van de verzamelde data zijn er concepten naar voren gekomen die 

als codes zijn opgesteld, daarnaast zijn er vooraf opgestelde codes gebruikt. Zo heeft er een combinatie 

van concept driven  en data driven coderen plaatsgevonden (Blaikie 2010 p. 211). De data werd hierbij 

opgebroken in categorieën en subcategorieën. Bij kwalitatief onderzoek kan het doel van de onderzoeker 

zijn om een situatie die onderzocht wordt enkel te beschrijven. Bij dit onderzoek is beschrijven van de 

ervaring van de respondenten het doel, daarnaast werd er door middel van de sensitizing concepts 

gezocht naar verklaringen.  

 Het kwalitatieve onderzoeksprogramma ATLAS.TI is gebruikt om de verzamelde gegevens te 

coderen. Voordat de analyse werd gestart is er een gedetailleerde codelijst opgesteld. Deze codelijst 

bestaat uit families en subcodes binnen de families. Hierin is gezocht naar structuren en patronen uit de 

onderzoeksgegevens om de ervaringen van de respondenten te beschrijven en om een zo helder mogelijk 

beeld te creëren van de verzamelde gegevens.  

 

4.4 Reflectie 

Het open karakter van de interviews heeft er voor gezorgd dat de respondenten hun ervaringen 

ongedwongen konden vertellen. Hierdoor was het soms lastig structuur te houden in de interviews. Aan 

de andere kant heeft deze aanpak er voor gezorgd dat de respondenten hun ervaringen betreffende de 

onderwerpen konden vertellen zonder beïnvloed te worden door de vaststaande vraagstelling. 
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  Hoe meer interviews ik had afgenomen hoe beter ik wist wat ik kon verwachten tijdens de 

gesprekken. Hierdoor is er in de laatste interviews gedetailleerder ingegaan op belangrijke onderwerpen. 

De contacten en de ervaringen van de positie op de arbeidsmarkt zijn twee onderwerpen die vooral veel 

aandacht hebben gekregen gedurende de laatste interviews, omdat ik na een aantal interviews merkte 

dat dit veel betekende voor de respondenten.  

  De betrouwbaarheid van de data is belangrijk, maar hoe betrouwbaar zijn kwalitatieve data? 

Uitspraken van respondenten worden in dit onderzoek voor waar aangenomen. Russel Bernard beaamt 

in zijn boek de uitspraken van Alfred Schutz: als onderzoeker probeer je de werkelijkheid door de ogen 

van de respondenten te zien (Russel Bernard 2006, p. 24). Schutz stelde al eerder dat de betekenissen 

die mensen geven aan de werkelijkheid, de enige manier is om de sociale werkelijkheid te begrijpen 

(Schutz 1962, p. 59). De respondenten hebben verteld wat zij op het moment van het interview wilden 

vertellen, dit was op dat moment de werkelijkheid voor hen. Dat de respondenten onderwerpen zijn 

vergeten of bepaalde onderwerpen extra aandacht hebben gegeven, is een consequentie van deze aanpak.  

  Om de betrouwbaarheid van de data te versterken zijn de uitkomsten van de interviews 

regelmatig vergeleken. Zo zijn de uitkomsten van de interviews tijdens gespreken met leden van de 

NCN besproken. Ook is er tijdens het uitvoeren van dit onderzoek regelmatig contact geweest met Sanne 

van der Steen. Zij deed in dezelfde periode onderzoek naar de ervaringen van integratie van Nigeriaanse 

migranten woonachtig in Rotterdam. Door met verschillende personen die een link hebben met de 

Nigeriaanse gemeenschap te overleggen is er geprobeerd zo betrouwbaar als mogelijk informatie te 

verzamelen en hierdoor de kwaliteit van de data te waarborgen. Tijdens de interviews probeerde ik de 

respondenten alle ruimte te geven om hun verhaal te laten vertellen. Zo hoop ik dat ik hen geen kant op 

heb gedwongen, maar dat zij met vertrouwen hun waarheid aan mij hebben verteld.  

  Voorafgaand aan de interviews heb ik de respondenten op de hoogte gesteld van het doel van 

mijn onderzoek. Hierdoor probeerde ik te voorkomen dat zij voor verrassingen kwamen te staan tijdens 

het interview. Daarnaast wilde ik als onderzoeker het risico om mijn respondenten in een benarde situatie 

te brengen door uitspraken die zij zouden doen tijdens een interview zo minimaal mogelijk maken. Naast 

het informeren van respondenten over het doel van mijn onderzoek maakte het anonimiseren van de 

respondenten ook een belangrijk onderdeel uit van de ethische overwegingen. Mede dankzij deze 

stappen in het onderzoek ben ik van mening dat ik goed ben omgegaan met mijn respondenten. Ook al 

was het soms lastig, ik heb geprobeerd mezelf zo goed mogelijk in te leven in de rol van 

‘wetenschappelijk onderzoeker’.   
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Hoofdstuk 5: Ervaringen Integratie  

In de eerste paragraaf worden de achtergrondgegevens van de respondenten besproken. De reden voor 

de respondent om te migreren, uit welk gebied de respondent afkomstig is en het opleidingsniveau in 

Nigeria worden kort besproken. In paragraaf 5.2 wordt de ervaring van de sociaal economische positie 

in Amsterdam en de Nederlandse samenleving behandeld. In paragraaf 5.3 wordt de ervaring van de 

sociaal culturele positie in Amsterdam en de Nederlandse samenleving behandeld. Paragraaf 5.4 volgt 

met de beschrijving van de ervaring van actief burgerschap. In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk 

wordt de ervaring van sociale integratie aan de hand van de definitie van Hartmut Esser ter discussie 

gesteld. Er wordt beschreven wat de respondenten zelf onder integreren in de Nederlandse samenleving 

verstaan, en op welke wijze deze definitie invloed heeft op het leven van de respondenten.  

 

5.1 Achtergrondgegevens   

Reden migratie 

Tijdens de interviews is er aan de migranten gevraagd wat voor hen de reden was om naar Nederland te 

migreren. Dit heeft verschillende antwoorden opgeleverd. Zo werd het onderwijs in Nederland als een 

belangrijke reden genoemd. Zij hadden de verwachting om in Nederland hun opleidingsniveau te 

verhogen waardoor de kans op een goede baan vergroot zou worden. 

  De geïnterviewde Nigeriaanse migranten konden echter niet allemaal een reden noemen waarom 

zijn specifiek naar Nederland zijn gekomen. Een aantal respondenten geeft aan dat de migratie naar 

Nederland voor hen toeval is geweest. Een andere reden voor de respondenten om naar Nederland te 

migreren was de verwachting dat ze in Nederland een beter leven zouden krijgen. Eén respondent heeft 

dit duidelijk verwoord:  

 

‘The reason why I came was I think, I was doing fine at Nigeria. I was doing very very fine. 

Because then I was planning to come even my friends were telling me I don’t had to come, I was 

doing fine there. Here are things difficult. I said no, I will come. Things will be more better was 

my thought. […] You say, everybody comes for a better livelihood. At least make something and 

go back home. But when I came I think I only stayed for three months and I started to work.’  

(Dayo, 49 jaar)  

 

Ondanks een prima leven in Nigeria liet deze persoon alles achter. Deze respondent hoopte in Nederland 

een stabieler en veiliger bestaan tegemoet te gaan.  

  Ook is er aan de respondenten gevraagd waarom zij naar Nederland zijn gekomen en waarom 

niet naar een andere ‘westerse’ landen. Een antwoord hierop kunnen ze niet allemaal geven. Slechts 

enkele respondenten hebben aangegeven al contacten in Nederland te hebben voor het moment van 
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migratie. De andere respondenten wisten voor de komst naar Nederland weinig over Europa, laat staan 

over Nederland. De informatie die zij over Nederland tot hun beschikking hadden was vaak een 

positiever verhaal dan de ervaring die zij nu hebben. Veel respondenten dachten dat het makkelijker zou 

zijn om in Nederland een baan te vinden. Dat de kosten om te studeren hoog zijn en het lastig is om een 

baan te vinden op het behaalde opleidingsniveau werd voor de meeste respondenten later pas duidelijk. 

 

Afkomst 

Alle respondenten zijn afkomstig uit het Zuiden van Nigeria: de provincie Edo State. Daarnaast komen 

veel respondenten uit Lagos, de grootste stad van Nigeria. Geen van de respondenten heeft in het 

noorden van Nigeria gewoond. Het noorden van Nigeria wordt voornamelijk bewoond door moslims, 

het zuiden van Nigeria door christenen. Op één individu na, deze is niet gelovig, zijn alle respondenten 

christenen. Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven van deze respondenten. Zij zijn religieus 

opgegroeid en halen hoop en levenslust uit hun geloof. Daarnaast speelt het geloof een belangrijke rol 

in het leven van de respondenten door de hulp die geboden wordt vanuit de kerkgemeenschap. Later in 

dit hoofdstuk zal hier dieper op worden ingegaan.  

    

Opleidingsniveau 

Het merendeel van de respondenten heeft voor de komst naar Nederland in Nigeria een opleiding 

gevolgd. Na de middelbare school is er voor gekozen verder te studeren aan een universiteit in Nigeria. 

Slechts een enkeling heeft geen opleiding gevolgd in Nigeria. Veel respondenten die in Nigeria een 

opleiding hebben gevolgd hebben dit ook in Nederland gedaan. In bijlage 4 is in kaart gebracht wat het 

hoogst afgeronde opleidingsniveau in Nigeria en in Nederland is. Veel respondenten hadden voor de 

komst naar Nederland het idee om in Nederland verder te studeren. Slechts een kleine meerderheid heeft 

dit daadwerkelijk gedaan. Later in dit hoofdstuk zal de ervaring van de respondenten op de arbeidsmarkt 

worden beschreven, hiervoor is het handig om te weten welk opleidingsniveau de respondenten hebben 

afgerond.  

 

5.2 Sociaal economische positie 

Taal 

Het spreken van de Nederlandse taal is een belangrijk onderdeel van sociale integratie. Het wel of niet 

communiceren in het Nederlands heeft veel invloed op de sociaal economische positie die een migrant 

in Nederland kan bereiken. Alle interviews hebben (grotendeels) in het Engels plaatsgevonden. De 

respondenten waren niet in staat om tijdens het interview goed Nederlands te spreken, óf toen ze de 

keuze kregen tussen Nederlands en Engels kozen ze er voor om het interview in het Engels te houden. 

Zij gaven zelf aan meer op hun gemak te zijn op het moment dat de voertaal tijdens het interview Engels 

was. Naast het spreken van de Engelse taal heb ik gemerkt dat de respondenten met Nigeriaanse 
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migranten afkomstig van dezelfde stam in Nigeria de bijbehorende stamtaal spreken. Dit heb ik ervaren 

tijdens observaties en telefoongesprekken van respondenten. Voor de respondenten aan wie ik het 

gevraagd heb waarom ze de stamtaal spreken gaven ze aan het prettig te vinden dicht bij hun cultuur te 

blijven. 

  Alle respondenten met een verblijfsvergunning zijn bezig met het leren van de Nederlandse taal 

of hebben de Nederlandse taal geleerd als onderdeel van de inburgeringcursus. Deze cursus moeten niet-

westerse migranten verplicht volgen om er voor in aanmerking te komen om in Nederland te mogen 

blijven. Een aantal gedocumenteerde respondenten heeft deze taalopleiding al afgerond. De mening over 

deze taalopleiding is vrij negatief. Veel respondenten achten zichzelf niet in staat om volledig te 

participeren in de Nederlandse samenleving na het afronden van deze taalopleiding. Ze kunnen zich 

verstaanbaar maken in een supermarkt of bij de dokter maar veel verder dan deze gesprekken gaat het 

niveau van de Nederlandse taal niet. Een goed voorbeeld hiervan is de case van een 39 jarige respondent 

die in 2007 naar Nederland is gekomen. Hij heeft in Nederland verschillende HBO opleidingen gevolgd. 

Hij vertelt in onderstaande quote zijn mening over de inburgeringcursus die hij verplicht moest volgen.  

 

‘I did an inburgeringscourse that I will consider a failure. Because what is the purpose of it? 

They said integration. At the end of it there is what we all ‘entry’ and ‘exit’. Ok you enter and 

you have certain expectations or requirements. They said integration, ‘inburgeren’ at the exit 

point will you say that I am well integrated. I don’t think so. […] What I need to integrate 

according to the Dutch is that my ‘Nederlands’ should be genoeg. Right?’(Fisayo, 39 jaar)  

 

Fisayo geeft aan dat hij niet in staat is om passende baan te vinden omdat zijn beheersing van de 

Nederlandse taal niet goed genoeg is. Na het afronden van de inburgeringcursus acht hij zichzelf niet in 

staat om de Nederlandse taal op een redelijk niveau te spreken. Als ik aan hem vraag met wie hij 

Nederland praat, vertelt hij mij dat hij een aantal Nederlandse vrienden heeft maar ook met hen Engels 

praat omdat iedereen goed Engels kan praten. Tijdens gesprekken met zijn contacten heeft hij de 

Nederlandse taal niet nodig. Buiten zijn vaste contacten is het ontbreken van het spreken van de 

Nederlandse taal wel een probleem. Op dit moment ontvangt hij geen uitkering, heeft hij geen inkomen 

en geen zicht op nieuw werk. Hij leeft van het salaris van zijn echtgenote. In Nigeria heeft Fisayo 

microbiologie gestudeerd maar in Nederland kan hij daar geen baan mee vinden. Bij de sollicitaties die 

hij heeft gehad werd hij afgewezen vanwege zijn slechte beheersing van de Nederlandse taal. Hij ziet 

geen mogelijkheid om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen. Volgens hem zal het leren van 

de Nederlandse taal geld kosten en dat is iets wat hij niet heeft. Ook is Fisayo niet bekend met gratis 

mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Wel ziet Fisayo het belang van de Nederlandse taal in. 

Om in Nederland een succesvol bestaan tegemoet te gaan moet men de Nederlandse taal beheersen. 

Fisayo heeft in Nederland twee kinderen. Zijn leren op dit moment de Nederlandse taal op de 
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kinderopvang, waar ze ook Nederlandse vriendjes hebben. Hij geeft aan dat zijn zoontje meer kansen 

heeft in Nederland dan hij zelf heeft (gehad).  

 

Andere respondenten ervaren de taalles bij de inburgeringcursus ook als weinig tot geen toevoeging aan 

het integreren in de Nederlandse samenleving. Meerdere respondenten geven aan wel wat Nederlands 

te leren bij deze verplichte taallessen van de inburgeringcursus, maar vaak wordt er nauwelijks 

Nederlands gesproken met bekenden en vrienden. Hierdoor wordt de opgedane kennis niet in praktijk 

gebracht en gaat de beheersing van de Nederlandse taal snel achteruit. 

  De migranten met een hoge opleiding zien in dat zij de Nederlandse taal moeten spreken voordat 

zij de kans hebben op een succesvol bestaan in Nederland. Een aantal van de hoogopgeleide 

respondenten geeft aan vast te zitten. Zij hebben in Nederland een opleiding afgerond en hebben 

daarnaast ook de basiskennis van de Nederlandse taal geleerd bij de inburgeringcursus. Het niveau van 

de Nederlandse taal is voor hen onvoldoende om te opereren op het niveau van hun opleiding. Hierdoor 

worden zij gedwongen een baan te accepteren op een lager niveau. Vaak vergt deze baan veel tijd van 

de respondent en blijft er geen tijd en geld over voor de respondent om de Nederlandse taal beter onder 

de knie te krijgen.  

 

Arbeids- en onderwijspositie  

Voor de respondenten die ik heb gesproken is het gebruikelijk dat men na het afronden van de 

middelbare school in Nigeria gaat studeren. Een groot gedeelte van mijn respondenten geeft aan dit ook 

gedaan te hebben. De opleidingen microbiologie, geologie, economie, veearts, filosofie, bedrijfskunde 

en verloskunde zijn gevolgd. In Nederland aangekomen merkten de respondenten dat ze niet op het 

niveau van het behaalde diploma in Nigeria konden werken. Om dit wel te kunnen doen moesten ze 

minimaal nog één extra jaar aan een Nederlandse hogeschool of universiteit studeren. De devaluatie van 

het Nigeriaanse diploma in Nederland was iets waar de Nigeriaanse migranten van te voren niet van op 

de hoogte waren. Deze devaluatie is vastgesteld door het Nuffic. Dit is een instituut die de waardering 

van buitenlandse getuigschriften in Nederland publiceert. Als men in Nigeria een bachelor heeft behaald 

is dit vergelijkbaar met een HBO bachelor of twee jaar van een universitaire studie (Nuffic, 2012 p. 3). 

  

Een aantal respondenten werkt op dit moment voor een Nederlandse vestiging van een internationaal 

bedrijf. De eerste contacten met een werkgever werden vroeger via het arbeidsbureau gelegd. 

Tegenwoordig gaan deze contacten via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of een 

uitzendbureau. Voor de internationale bedrijven was de matige beheersing van de Nederlandse taal geen 

barrière om deze Nigeriaanse migranten in dienst te nemen. Voor migranten die geen baan konden 

vinden op hun opleidingsniveau was de keuze die gemaakt moest worden lastiger. Werken onder je 
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niveau of een andere uitweg: beginnen met een eigen bedrijf. In onderstaand voorbeeld gaat het over 

een mannelijke respondent die een eigen bedrijf als ‘financieel adviseur’ was gestart.  

 

‘I should create a job. With my knowledge in the financial sector, products that I know I want 

to create a market for my community, for the black folks. I started my own company in 2003 as 

a financial advisor.’ (Sami, 43 jaar)  

 

Een reden voor deze respondent om een eigen bedrijf te starten was frustratie. Hij had al heel vaak zijn 

Curriculum Vitae naar bedrijven gestuurd, maar werd geen enkele keer uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek. Hij denkt dat dit kwam omdat hij op dat moment nog niet de Nederlandse 

nationaliteit had. Hij gaf aan geen negatieve energie in zich te willen hebben dus koos hij er voor om 

een eigen bedrijf te starten. Zo hoefde hij niet meer in contact te komen met de werkgevers die hem 

discrimineerden. Hij liet de negatieve periode van solliciteren achter zich en startte een nieuwe fase van 

zijn leven.  

  Een ander voorbeeld waarbij duidelijk naar voren komt waarom de respondent vond dat hij een 

eigen bedrijf moest beginnen komt in onderstaande quotes naar voren. Eerst een positieve ervaring met 

één van zijn eerste werkgevers in Nederland.  

 

‘Because when I went to the uitzendbureau they said we have a ‘schoonmaakjob’ somewhere. 

But when I got there, I was supposed to start at the night shift. The chef looked at me and said 

that he didn’t want me for ‘schoonmaken’ he want me to do the machines. He learnt it to me 

and I was good. And I was commended, and the boss made me a chef of another department 

within the company.’(Joseph, 46 jaar) 

 

Tot zover was de ervaring binnen dit bedrijf positief. De respondent heeft meer dan vijf jaar op een fijne 

manier gewerkt bij dit bedrijf. Op het moment dat er een nieuwe baas het voor het zeggen kreeg 

veranderde de hele situatie.  

 

‘There was a new boss who came in, reorganizations. And I was kind of demoted you know. So 

which I didn’t like too much. […] Due to reorganization we have no choice, you should do the 

lower job or leave. I said it is not in my contract. But then they said you are fired. (Joseph, 46 

jaar)  

 

Op dat moment koos de respondent er voor om zijn ontslag aan te vechten. Hij nam een advocaat in 

dienst en de rechtszaak kwam voor. Hier besloot de rechter dat de beste oplossing was dat de werkgever 

en mijn respondent er samen uit zouden komen. In de gesprekken die volgden gaf de werkgever aan dat 
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hij zijn werknemer tegemoet wilde komen door hem weg te sturen met drie maanden extra salaris. Mijn 

respondent vond dit te weinig. Omdat er geen compromis gesloten werd kwam de zaak weer voor de 

rechter. Op dat moment besloot de rechter dat de werkgever in zijn recht stond, de werkgever had mijn 

respondent een andere (lagere) baan aangeboden en in het geval van ontslag zou hij geld mee krijgen.  

  Mijn respondent was het hier niet mee eens. In zijn ogen was er daadwerkelijk sprake van 

discriminatie. Voor de reorganisatie waren er in totaal drie personen die hetzelfde werk uitvoerden. Hij 

was de enige ‘zwarte’ en hij was ook de enige die een andere werk moest gaan doen of het bedrijf kon 

verlaten. De andere twee ‘witte’ werknemers mochten hetzelfde werk blijven doen. Joseph koos er voor 

om met zijn neef een eigen bedrijf te starten. In de hoop een goed bedrijf op te zetten zonder 

discriminatie te ervaren.  

  Het volgende voorbeeld geeft aan hoe een hoogopgeleide respondent, met zowel diploma’s uit 

Nigeria als Nederland geen baan kan vinden. Hij krijgt elke keer hetzelfde te horen: zijn beheersing van 

de Nederlandse taal is niet goed genoeg om in aanmerking te komen voor een baan bij één van deze 

bedrijven. Zijn ervaring van uitsluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt beschrijft hij als volgt: 

 

‘I give you an example on Thursday last week a Dutch boy called me. He said a company in 

Schiphol, CBROI investment, it is a real estate investment company. And they are recruiting for 

people who had a master. […] I send my CV to them, I read it before I send it. There was nothing 

like language mistakes. They just send me an email if I could get to them, and then they send me 

an e-mail that my Dutch language is not good enough, it is a must. But it is an international 

company.’(Sunbola, 35 jaar) 

 

Deze respondent ziet geen manier om zijn beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. Om rond 

te komen werkt hij in de ochtenduren voor een schoonmaakbedrijf. ’s Middags doet hij boodschappen 

en haalt hij zijn twee kinderen van de opvang en van school. Ze kunnen net rondkomen en aan het eind 

van de maand blijft er dan ook geen geld over om een Nederlandse taalopleiding te volgen. Deze 

respondent weet niet wat hij kan doen om zijn arbeidsmarktpositie te verbeteren, terwijl hij keer op keer 

wordt afgewezen vanwege zijn gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. 

 

Discriminatie op de arbeidsmarkt 

Uit de voorgaande paragraaf komt een aantal keer naar voren dat de respondenten zelf spreken over 

discriminatie. Op het moment dat ik de migranten vraag of ze discriminatie hebben ervaren op de 

arbeidsmarkt komen er verschillende antwoorden naar voren. De respondenten zien in dat zij niet 

dezelfde kansen hebben als autochtonen, maar of dit wordt veroorzaakt door discriminatie durven niet 

alle respondenten te bevestigen. Er worden verschillende uitingen gegeven aan de reden waarom zij niet 

dezelfde kansen hebben als autochtonen op de arbeidsmarkt. De meeste respondenten zien zelf ook in 
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dat hun niveau van de Nederlandse taal niet goed genoeg is voor bepaalde banen. Aan de andere kant 

zien zij hiervoor geen oplossing waardoor zij alleen in aanmerking komen voor banen onder hun niveau. 

Sommige respondenten geven aan dat ze snappen dat de Nederlandse werkgevers een voorkeur hebben 

voor autochtonen werknemers. Andere respondenten voelen zich gediscrimineerd door afwijzingen die 

zij bij sollicitaties hebben ontvangen. Diverse respondenten geven aan dat de baan die zij hebben niet 

de baan is die zij eigenlijk zouden moeten hebben. Zo geeft één respondent aan dat hij vaak productie- 

of schoonmaakwerk heeft gedaan. Een vaak genoemde reden voor het hebben van deze banen wordt 

goed omschreven in onderstaand citaat. 

 

‘I think the basis reason here is to protect the right, the opportunity for the indigenous people, 

for the Dutch people before outsiders.’ (Obayana, 32 jaar) 

 

Zoals blijkt uit bovenstaand citaat ervaart deze respondent dat Nederlandse werkgevers een voorkeur 

hebben voor Nederlandse werknemers. Sommige respondenten geven aan dat ze dit niet raar vinden. 

Vooral in tijden van crisis wil elk land eerst zijn eigen burgers een baan geven en dan buitenstaanders. 

Aan de andere kant hopen ze dat er wel gelijke kansen zullen komen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Zij zien hun kennis nu verloren gaan, vooral omdat zij vaak baantjes hebben waarbij de kennis van de 

Nederlandse taal totaal niet toegepast hoeft te worden. 

  Door respondenten met een laag opleidingsniveau (zonder HBO of universitaire opleiding in 

Nederland) wordt vaker genoemd dat zij discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben ervaren. 

Zij zien voor zichzelf mogelijkheden om binnen het bedrijf door te groeien, maar dan wordt er voor een 

blanke autochtone buitenstaander gekozen om die plek op te vullen. Ook is de ervaring bij reorganisaties 

en bezuinigingen dat de ‘zwarten’ altijd de slachtoffers hiervan zijn. Zij moeten het bedrijf verlaten of 

hen wordt een lagere functie aangeboden. Eén respondent noemt zelfs salarisverschil tussen de blanke 

en zwarte werknemers voor hetzelfde werk.  

  De hoogopgeleide respondenten zien de uitsluiting op de arbeidsmarkt niet per se als 

discriminatie. Zij snappen dat sommige bedrijven de voorkeur geven aan een persoon die de 

Nederlandse taal volledig beheerst. Toch denkt een enkeling ook wel eens discriminatie te hebben 

ervaren. Op een sollicitatiegesprek komen en een heel prettig gesprek hebben, maar worden afgewezen 

omdat je vaardigheden over de telefoon niet goed genoeg zijn, terwijl er nauwelijks wordt getelefoneerd 

bij de functie waar deze respondent voor solliciteerde.  

  De hoogopgeleide respondenten proberen er voor te zorgen dat hun eigen kwaliteiten zo goed 

worden, dat ze wel aangenomen zullen worden. De lager opgeleide respondenten hebben een meer 

passieve houding. Zij zien zelf geen oplossing voor dit probleem. Zij vinden dat de Nederlandse 

samenleving moet veranderen, terwijl de hoger opgeleiden er meer aan doen om zelf te veranderen en 

aantrekkelijk te worden voor de Nederlandse arbeidsmarkt.  
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5.3 Sociaal culturele positie 

Contacten 

Het hebben van contacten speelt een belangrijke rol in het leven van Nigeriaanse migranten in 

Nederland. Het hebben van contacten kan het leven in Nederland makkelijker maken. Het proces van 

het vinden van een baan is onder andere ingebed in de contacten van een individu. Een vriend/vriendin 

kan hulp bieden door informatie over vacatures door te geven, door advies te geven over de beste manier 

van zoeken en de beste manier van presenteren tijdens een sollicitatie of door een goed woordje te doen 

bij potentiële werkgevers (Verhaeghe 2011, p. 205). Tijdens de interviews is er tijd besteed aan 

contacten van de respondenten door te vragen naar een beschrijving van hun vrienden en de mensen met 

wie de respondenten regelmatig contact hebben. Hieruit kwam naar voren dat het voor de respondenten 

heel normaal is dat zij veel Nigeriaanse vrienden hebben. Als zij naar de mensen kijken die veel 

betekenen voor hen zijn dit vaak hun partner, kinderen en een aantal goede vrienden. Een voorbeeld dat 

het hebben van bepaalde contacten veel kan opleveren is het verhaal van Ginika. Dit wordt beschreven 

in box 1.  

 

Box 1: Ginik’s ervaringen met autochtone contacten  

Ginika is in 1988 op 24 jarige leeftijd met twee kinderen (tijdens de migratie was ze zwanger van 

haar derde kind) naar Nederland gekomen. Zij kwam in een dorp in Limburg terecht. Hier heeft zij 

zes jaar gewoond. De eerste vier jaar van haar leven in Nederland heeft zij als positief ervaren. Ze 

werd door een katholieke kerk in de plaatselijke gemeenschap opgenomen en mensen uit de buurt 

werden haar vrienden. De zusters hielpen haar, ze leerde onder andere naaien en fietsen. In die periode 

ontmoette ze ook haar toenmalige partner waar ze vier jaar mee heeft samengewoond in Limburg. 

Tot het moment dat haar relatie met deze man minder werd had ze het erg naar haar zin. Ze leerde de 

taal steeds beter door haar Nederlandse contacten: de zusters van de kerk en haar partner, daarnaast 

voelde zij zich welkom in Nederland. De relatie werd verbroken en na zes jaar in Limburg te hebben 

gewoond is Ginika met haar drie kinderen naar Amsterdam Zuidoost verhuisd. In Zuidoost had ze al 

een aantal contacten. Via een vriendin lukte het Ginika om een baan te krijgen.  

 Intussen werkt Ginika al 13 jaar voor een verpakkingsbedrijf in de buurt van Schiphol. Tijdens het 

interview heb ik aan haar gevraagd welke afkomst haar vrienden hebben. Haar antwoord hier op was 

dat haar meeste vrienden uit Afrika komen en een aantal uit Nederland. Met haar Nigeriaanse 

vrienden praat ze Engels, en als het kan de stamtaal. Dat vindt ze fijn want zo zal ze thuis nooit 

vergeten. Als Ginika aan ‘thuis’ denkt, is dat voor haar nog steeds Nigeria. Het geloof speelt een 

belangrijke rol in het leven van Ginika. Toen ze in Nederland aan kwam heeft ze de eerste contacten 

gelegd via de kerk, na haar verhuizing naar Amsterdam Zuidoost heeft ze weer via haar kerk nieuwe 

contacten gelegd. Ginika merkt dat dankzij haar tijd in Limburg, en de vrienden die ze daar had er 
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een verschil is tussen haar en de Afrikanen die meteen in Amsterdam Zuidoost terecht zijn gekomen. 

Zij houden volgens haar sterk vast aan hun eigen cultuur, er vindt weinig interactie plaats met 

autochtonen. Voor haar is het nu geen probleem dat ze in Zuidoost woont, want dankzij haar 

Nederlandse partner en vrienden in Limburg is zij nu in staat goed Nederlands te spreken. De meeste 

mensen in Zuidoost zijn dit niet, waardoor zij nu voornamelijk Engels met haar vrienden spreekt. 

  

Het hebben van Nederlandse contacten ziet Ginika zelf als een belangrijk onderdeel van haar 

integratie. Zij is niet bewust op zoek gegaan naar Nederlanders maar wel naar contacten in haar 

woonplaats. Omdat er nauwelijks Afrikanen in haar omgeving woonden werd ze gedwongen contact te 

maken met Nederlanders. Uiteindelijk heeft dit haar veel positieve dingen opgeleverd. Ze heeft 

hierdoor de Nederlandse taal op een redelijk niveau geleerd en ze geeft aan de Nederlanders beter te 

begrijpen dan andere Afrikanen uit haar omgeving. Ze vindt het belangrijk dat ze weet hoe de 

Nederlandse samenleving in elkaar zit, dit heeft ze geleerd door met Nederlands contact te hebben.  

 

Een ander belangrijke plek waar veel contact plaatsvindt, is de kerk. Bij mijn groep respondenten geeft 

slechts één persoon aan niet gelovig te zijn. De anderen zijn gelovig of sterk gelovig en bezoeken de 

kerk minimaal één keer per week. De respondenten bezoeken verschillende internationale kerken in en 

rondom Amsterdam. De kerk is een platform waar nieuwe contacten ontstaan en wordt ervaren als 

vervanging van familie die achtergebleven is in Nigeria. Bij problemen kan er namelijk altijd aangeklopt 

worden bij de kerk.  

  Voor mijn respondenten die in Amsterdam Zuidoost wonen, geldt dat zij veel Nigeriaanse en 

Ghanese contacten hebben, omdat de andere leden van de kerk voornamelijk van Nigeriaanse en 

Ghanese afkomst zijn. De respondenten vinden het fijn om vast te kunnen houden aan hun eigen cultuur. 

Zij hebben in Amsterdam Zuidoost de mogelijkheid om naar exotische supermarkten te gaan om Sub-

Sahara-Afrikaanse producten te kopen, daarnaast voelen zij zich op hun plek in de buurt omdat er veel 

Afrikanen wonen. Ze vallen niet op vanwege hun uiterlijk en dat wordt als fijn ervaren. Een goed 

voorbeeld van de kerk als basis voor waardevolle contacten is het verhaal van Sami. In box 2 wordt een 

beschrijving van zijn verhaal weergegeven.  

 

Box 2: Sami’s ervaringen met autochtone contacten 

Sami kwam in 1992 aan in Nederland. Hij wilde hier studeren maar dat bleek te duur te zijn. Na 

aankomst in Nederland werden er contacten gelegd met een internationale kerk. Zij regelden tijdelijke 

huisvesting voor hem en nog drie Afrikaanse migranten. Op dat moment kreeg de kerk een erfenis tot 

haar beschikking, de priester zorgde er voor dat deze jongens van de erfenis de Nederlandse taal 

konden leren. Na deze taalcursus ging Sami terug naar de priester, hij vertelde dat hij verder wilde 
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studeren. Helaas kon de priester op dat moment niks voor hem doen. Wel beloofde hij dat wanneer 

Sami zijn propedeuse kwam laten zien hij er alles aan zou doen om de kerk zo ver te krijgen de rest 

van de opleiding voor hem te betalen. Op dat moment had Sami tijdens de taalopleiding verschillende 

vrienden gemaakt. Een Zuid Afrikaanse jongen was een goede vriend geworden, waarvan Sami wist 

dat hij meerdere Nederlandse vrienden had. Eén van die vrienden (Jacob) bood aan dat Sami voor 

hem kon werken in de tuin. Jacob introduceerde Sami bij andere vrienden en zo had Sami door het 

uitvoeren van allerlei karweitjes een inkomen voor zichzelf. Intussen werd Sami aangenomen aan de 

Hogeschool Inholland voor de opleiding ‘business administration’. Wat Jacob en zijn vrienden daarna 

voor Sami deden vond hij geweldig. De vrienden openden een bankrekening waar alle studiekosten 

van Sami mee betaald konden worden. Als hij iets nodig had kon hij naar Fons gaan, één van de 

vrienden, Fons zorgde er voor dat Sami het geld kreeg van de speciale bankrekening. Na het behalen 

van zijn propedeuse aan het eind van zijn eerste studiejaar ging Sami terug naar de priester, hij liet 

zijn propedeuse zien en de priester hield zich aan zijn woord en zorgde er voor dat de kerk het 

collegegeld van Sami ging betalen. Zo was Sami in staat om zijn bachelor ‘business administration’ 

te behalen. 

 

Wat interessant is aan dit voorbeeld is de aanpak van Sami. Hij vergrootte door eigen inspanning het 

aantal contacten en legde daarbij contact met Nederlanders. Ook was voor hem de kerkgemeenschap 

belangrijk. Eigen inspanning en goede contacten hielpen hem door zijn studententijd. Uit de informatie 

die ik van mijn respondenten heb gekregen over hun contacten blijkt dat de respondenten vooral binnen 

de kerkgemeenschap waar zij toe behoren veel steun krijgen van andere Nigeriaanse, dan wel Ghanese 

migranten in Nederland.  

Invloed contacten 

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat mensen een voorkeur hebben om contact te hebben 

met mensen die op hen lijken (Verhaeghe 2011, p. 206). Dit geldt ook voor de respondenten, zij hebben 

bijna allemaal een voorkeur voor contacten met andere Nigerianen en Afrikanen. De meeste etnische 

minderheden in de Nederlandse samenleving behoren tot de lage klasse. Als veel Nigeriaanse migranten 

contact hebben met andere Nigeriaanse migranten, waarvan de kans groot is dat ze tot de lage klasse in 

Nederland behoren, heeft dit weinig positieve invloed op hun sociaal economische integratie in 

Nederland. Het zijn voornamelijk interklasse contacten, die cruciaal zijn voor de sociaal economische 

integratie van migranten. De interklasse contacten zijn vaak interetnische contacten omdat de meeste 

Nigeriaanse migranten behoren tot de lage klasse in Nederland. Uit de ervaringen van de respondenten 

blijkt dat de respondenten met een Nederlandse partner of Nederlandse vrienden beter geïntegreerd zijn 

op zowel sociaal-cultureel als sociaal-economisch gebied. Ook is dit een goed voorbeeld van de invloed 

die de twee vormen van integratie op elkaar hebben. Het hebben van Nederlandse vrienden is een 
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onderdeel van sociaal-culturele integratie, dit kan zoals blijkt uit bovenstaand voorbeeld van Sami een 

positieve invloed hebben op de sociaal-economische integratie van een migrant.  

 

Instituties  

Een belangrijk onderdeel van integreren in de Nederlandse samenleving is het gebruik maken van 

instituties die er zijn voor burgers. Er is gevraagd welke instituties de respondenten kennen en hoe zij 

het gebruik hiervan ervaren. Uit de interviews is gebleken dat de respondenten over een aantal instituties 

positief zijn. Volgens de meeste respondenten is de gezondheidzorg in Nederland goed georganiseerd. 

Het geeft hen een goed gevoel dat ze naar de huisarts kunnen als ze ziek zijn, mocht er iets ergs aan de 

hand zijn dan is het vertrouwen in dokters en ziekenhuizen groot. De meest genoemde instituties zijn de 

Integratie en Naturalisatie Dienst (IND), de Belastingdienst, het Uitkeringsinstituut Werknemers 

Verzekeringen (UWV) en de Nuffic. De respondenten die in een asielzoekerscentrum hebben gewoond 

geven aan daar op een prettige wijze veel geleerd te hebben over de manier waarop alles in Nederland 

geregeld is. 

 Naast instituties wordt er door meerdere respondenten gesproken over het ‘systeem’ in 

Nederland. Dit wordt beschreven als een orgaan wat boven alle instituties staat. Een aantal respondenten 

praat negatief over het ‘systeem’ in Nederland. Hiermee worden verschillende aspecten van het 

integratiebeleid van de Nederlandse overheid bedoeld. De manier waarop het ‘systeem’ nu werkt is 

volgens Bosah te ingewikkeld. Hij is al sinds 2006 in Nederland. In eerste instantie was hij niet van plan 

hier te blijven, maar doorbepaalde omstandigheden is dat gebeurd. Na een korte tijd in Nederland 

ontmoette hij zijn huidige partner, een Duitse vrouw. Afgelopen winter heeft Bosah pas zijn 

verblijfsvergunning gekregen. Het heeft zo’n vijf jaar geduurd voordat hij precies wist wat hij moest 

doen, en voordat hij kon voldoen aan de eisen die onder andere de IND stelde. Hij moest meerdere malen 

op gesprek komen om te bewijzen dat zijn partner en hij daadwerkelijk een relatie hebben. De mensen 

die daar werken nam hij niets kwalijk, maar het ‘systeem’ zit volgens hem te ingewikkeld in elkaar, hij 

had naar zijn idee al 5 jaar geleden een verblijfsvergunning kunnen hebben. 

   

Uit het verhaal beschreven in box 3 komt ook naar voren dat het ‘systeem’ niet goed werkt. Orji is één 

van de twee ongedocumenteerde respondenten in mijn onderzoek. 

  

Box 3: Orji’s ervaringen met de politie 

Orji is een 45 jarige Nigeriaanse migrant die in Nederland terecht is gekomen via een drugshandelaar. 

Van te voren dacht Orji in Nederland te gaan werken als veearts, het beroep dat hij ook in Nigeria 

beoefende. De man die zijn vlucht had geregeld bleek een drugshandelaar te zijn. Voor deze man 

moest hij vijf jaar lang drugs verpakken om zijn vlucht af te kopen. Na ongeveer twee jaar op deze 
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manier geleefd te hebben in een flat in de Bijlmer veranderde de situatie. Orji zag de politie een inval 

doen in het appartement van de drugsbaas. Deze man probeerde te vluchten waarbij hij via een 

regenpijp naar beneden probeerde te klimmen, verkeerd terecht kwam en overleed. Orji zelf vluchtte 

ook, hij is vanaf dat moment bij een vriend ingetrokken. Op dit moment werkt hij drie dagen onder 

een andere naam in het restaurant van een fastfoodketen. Hiermee verdient hij €7,- per uur en kan hij 

wat geld opsturen naar zijn kinderen in Nigeria en zelf overleven. Tijdens het interview vertelde hij 

mij dat hij één keer is opgepakt door de politie. Dit gebeurde toen hij een lege frisdrankbeker wilde 

weggooien in een prullenbak. Hij mistte de prullenbak precies op het moment dat er een politiewagen 

langsreed. Zij vroegen aan hem waarom hij dat deed en hij gaf uitleg. In het gesprek vroegen ze hem 

ook om zijn identiteitsbewijs, maar Orji wist helemaal niet dat het een verplichting was een 

identiteitsbewijs te bezitten. Hij wist niet wat ‘legaal’ betekende en was onwetend over zijn rechten 

en plichten in Nederland.  

De politie heeft Orji na dit gesprek meegenomen naar het Bijlmer Arena politiebureau. Na de eerste 

ondervragingen werd hij overgebracht naar een gevangenis in Zaandam. Na ongeveer twee weken 

kreeg Orji een advocate. Zij vertelde hem dat hij beter geen asiel kon aanvragen in Nederland, omdat 

de kans ontzettend klein was dat hij dit daadwerkelijk zou krijgen. Uiteindelijk heeft hij een maand 

vastgezeten in Zaandam. Hij zegt vrijgelaten te zijn dankzij zijn advocate. Zij heeft tegen hem gezegd 

dat hij vrijgelaten kon worden op voorwaarde dat hij naar een ander Europees land zou gaan om daar 

asiel aan te vragen. Eenmaal terug in Amsterdam ging Orji weer verder met zijn leven. Hier heeft hij 

drie goede vrienden, en kent hij de buurt. Ergens anders weer een nieuw bestaan opbouwen ziet hij 

niet zitten. Voorlopig ziet hij geen andere optie dan verdergaan met het leven wat hij nu leidt. Wel 

vertelt hij dat hij niet snapt waarom hij geen verblijfsvergunning kan krijgen. Teruggaan naar Nigeria 

ziet hij ook niet als een optie omdat, hij kinderen en een echtgenote heeft die van hem afhankelijk 

zijn. Nu kan hij wat geld opsturen, in Nigeria zou hij geen inkomen hebben. 

 

Bijzonder aan het verhaal van Orji is dat hij de Nederlandse samenleving ondanks alles wat hij heeft 

meegemaakt toch als een fijne plek beschouwt om te wonen. Alleen het ‘systeem’, waar Orji de 

overheidsbureaucratie mee bedoelt vindt hij maar vreemd. Hij geeft ook aan niet op de hoogte te zijn 

van alle regels en wetten in Nederland. Dat iemand op deze manier in Nederland terecht kan komen en 

hier al jaren een ongedocumenteerd leven kan leiden is voor mij verrassend. De ervaring van integratie 

kan hij niet beschrijven, hij is van mening dat hij niet geïntegreerd is omdat er een vereiste ontbreekt: 

het hebben van een verblijfsvergunning.  

Politie en justitie 

Hoewel de meeste respondenten aangeven nooit met politie en/of justitie in aanraking te zijn geweest, 

zijn de enkele verhalen over directe ervaring met de politie vrij opvallend.   
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Abeje is een kennismigrant4 en was tijdens het zoekjaar op de terugweg van een 

sollicitatiegesprek gewelddadig beroofd van haar tas. Dezelfde avond heeft ze aangifte gedaan bij de 

politie en niet veel later waren de daders gevonden. Dat Abeje haar diploma’s en andere belangrijke 

papieren in haar tas had op het moment van de overval was extra vervelend. Haar paspoort en tijdelijke 

verblijfsvergunning waren gestolen waardoor ze haar zoektocht naar een baan op dat moment niet kon 

doorzetten. De politie had de daders opgepakt maar volgens Abeje konden zij de daders niet verplichten 

de gestolen materialen terug te geven. Dit was onbegrijpelijk voor Abeje. De tijd verstreek en 

bureaucratie zat haar in de weg. Niemand hielp haar om haar papieren zo snel mogelijk weer in orde te 

hebben. Dankzij de hulp van God vond ze op de allerlaatste dag van haar zoekjaar alsnog een baan die 

voldeed aan de vastgestelde eisen om als kennismigrant in Nederland te mogen blijven.  

 

Een ander opvallend verhaal over een respondent die in aanraking is geweest met politie en justitie is 

het verhaal van Joseph. Joseph is in 1990 naar Nederland verhuisd en heeft sindsdien in Haarlem en 

Amsterdam gewoond. Op dit moment is hij de eigenaar van een telefoon- en computerwinkel in de 

Bijlmer.  

Box 4: Joseph’s ervaringen met de politie 

Joseph heeft acht maanden lang onschuldig vastgezeten in de Bijlmer gevangenis. Hij werd aangezien 

voor een drugsdealer waar de Duitse politie naar op zoek was. De Nederlandse rechters weigerden te 

luisteren en de onschuld van Joseph in te zien. Zij vonden het aan de Duitse politie en rechters om te 

onderzoeken of Joseph daadwerkelijk de drugsdealer was die zij zochten. Gelukkig voor Joseph is hij 

nooit uitgeleverd aan Duitsland. Dankzij een hoog aangeschreven professor die hij op televisie zag 

tijdens een programma over Saddam Hoessein waarbij verschillende foto’s werden vergeleken kreeg 

Joseph de mogelijkheid om zijn onschuld te bewijzen. Er werd opnieuw een vergelijking gedaan 

tussen de foto van de drugsdealer en de foto’s van Joseph, hieruit kwam naar voren dat hij niet de 

man was die ze zochten. Mede door de slechte communicatie tussen de Nederlandse en Duitse politie 

heeft het acht maanden geduurd voordat de onschuld van Joseph was bewezen. Wat Joseph vooral 

pijn doet is het feit dat hij de uitspraak van de rechter in de gevangenis moest afwachten. Dit is voor 

hem duidelijk een vorm van discriminatie. Hij denkt dat dit komt door zijn Nigeriaanse afkomst, de 

politie was bang dat hij op het moment dat hij vrijgelaten zou worden direct naar Nigeria zou 

terugkeren om uit handen van de politie te blijven. Op het moment dat Joseph werd opgepakt was hij 

al 12 jaar in Nederland, hij was nog nooit in aanraking geweest met politie of justitie, hij heeft altijd 

gewerkt en voor zichzelf en zijn gezin kunnen zorgen. Je zou verwachten dat de wet nageleefd wordt 

in Nederland, iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Toch heeft Joseph ruim acht 

                                                             
4 Kennismigranten zijn hoogopgeleide buitenlanders die naar Nederland komen om een bijdrage te leveren aan de 
kenniseconomie. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-als-
werkgever-een-kennismigrant-in-dienst-nemen.html  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-als-werkgever-een-kennismigrant-in-dienst-nemen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-als-werkgever-een-kennismigrant-in-dienst-nemen.html
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maanden vastgezeten. Daarnaast heeft Joseph maar de helft van alle kosten die hij heeft gemaakt om 

zijn onschuld te bewijzen terug gekregen. Justitie in Nederland vindt dat hij bij Duitsland moet 

aankloppen voor compensatie van de gemaakte kosten en Justitie in Duitsland zegt hetzelfde over 

Nederland. Toch kan Joseph deze nare gebeurtenis verdraaien naar een positief verhaal. Hij ziet alles 

wat hij heeft meegemaakt als een ‘pointer’. Vergelijkbare rechtszaken lopen anders. Zo heeft Joseph 

van twee andere zaken gehoord waarbij Afrikaanse verdachten werden opgepakt, zij mochten de 

uitspraak van de rechter wel thuis afwachten. 

 Mede dankzij de (media) aandacht die verschillende kranten en Peter R. de Vries5 aan hem hebben 

besteed hoopt hij dat andere mensen nooit hoeven mee te maken wat hij zelf wel heeft meegemaakt. 

Ook zegt Joseph dat hij van mening is dat er genoeg mensen in Nederland zijn die proberen het beste 

te doen, maar dat hij nu ook weet dat het ‘systeem’ niet perfect in elkaar zit. 

  

De bovenstaande case is een uitzondering. Door alles wat Joseph heeft meegemaakt in Nederland is het 

voor hem duidelijk geworden dat er zelfs op institutioneel niveau nog steeds gediscrimineerd wordt. 

Ook nu zijn onschuld is bewezen komt er nog regelmatig politie bij hem aan de deur. Joseph denkt dat 

dit te maken heeft met zijn afkomst. Hij geeft aan geen regels te overtreden en keurig zijn belasting te 

betalen. Hij ervaart zijn leven hier minder makkelijk dan hij van te voren had gedacht. Terugkeren naar 

Nigeria kan hij op dit moment niet, bijna zijn hele familie woont in Nederland en hij is voor hen de 

kostwinnaar.  

5.4 Actief burgerschap  

Mantelzorg 

De vraag naar mantelzorg wordt steeds groter in de Nederlandse samenleving. Familieleden moeten 

vaker een verzorgende rol spelen in het leven van hulpbehoevende ouderen en kinderen. Dit beeld is 

niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Uit de interviews komt naar voren dat het 

verzorgen van vrienden en familie, zoals het helpen van een zieke oma voor Nigerianen vanzelfsprekend 

is. Respondenten die familieleden in Nederland hebben geven aan altijd klaar te staan voor deze mensen. 

Mocht er iemand hulp nodig hebben dan wordt er hulp geboden. Nigerianen helpen familie en vrienden 

niet alleen door zorg te geven, het komt ook vaak voor dat er hulp wordt geboden in de vorm van geld. 

De respondenten die tijdens het interview vertelden dat ze nog regelmatig contact hebben met familie 

in Nigeria gaven daarbij aan ook geld naar hen op te sturen.  

  Zo stuurt Orji, een man die al meer dan 20 jaar illegaal in Nederland woont, geld naar zijn 

kinderen en vrouw in Nigeria. Sinds hij in 1991 naar Nederland is verhuisd heeft hij zijn vrouw en 

kinderen niet meer gezien. Hij vertelt dat hij zijn oudste dochter graag naar Nederland zou halen om 

                                                             
5 Peter Rudolf de Vries is een misdaadverslaggever die verschillende programma’s op de Nederlandse tv heeft gepresenteerd.  
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haar de kans te geven hier te studeren. Nu stuurt hij geld naar Nigeria wanneer hij iets over heeft aan het 

eind van de maand. Ondanks het feit dat hij zelf moeite heeft om te overleven is de betrokkenheid met 

het thuisfront groot. 

  Mijn andere ongedocumenteerde respondent geeft ook aan elke maand geld op te sturen naar 

zijn vrouw en kind in Nigeria. Ook vanuit Nederland wil hij er voor zorgen dat zijn zoon een goede 

toekomst tegemoet gaat.  

  Gowon, een 58 jarige alleenstaande migrant geeft aan dat het voor Nigerianen normaal is om 

familie en vrienden te helpen die hulpbehoevend zijn. Als zij hulp nodig hebben en je bent in staat hulp 

te geven dan bestaat er geen twijfel over, je geeft die hulp. Ondanks dat Gowon het grootste deel van 

zijn leven buiten Nigeria heeft doorgebracht voelt hij zich nog steeds sterk verbonden met Nigeria.  

 

‘I am a Nigerian because I am a Nigerian. So on that track you have loyalties to the country, 

you have loyalties to your friends and family and you want to see the country succeed. You help 

out some of them some of your people who aren’t as fortunate as you are.’ (Gowon, 58 jaar) 

 

Deze respondent is een Nigeriaan omdat hij daar geboren is. Hij zal hierdoor altijd betrokken blijven bij 

het land en alles wat er gebeurt in Nigeria. Het geven van hulp aan andere Nigerianen is vanzelfsprekend. 

Het hebben van dezelfde herkomst zorgt er voor dat Nigeriaanse migranten elkaar hulp zullen bieden in 

geval van nood.  

 

Vrijwilligerswerk  

Het doen van vrijwilligerswerk is één van de pijlers om te kijken of burgers actief zijn in de samenleving. 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan actief te zijn als vrijwilliger. De activiteiten welke mijn 

respondenten als vrijwilligerswerk doen zijn totaal verschillend. Eén respondent geeft aan elk jaar een 

buurtbarbecue te organiseren voor buurtbewoners samen met andere vrouwen uit haar flat; een vader 

van twee zoontjes geeft aan actief te zijn op de school van zijn kinderen; vier respondenten geven aan 

actief lid te zijn van de ‘Nigerian Community in the Netherlands’; een paar respondenten geeft aan actief 

te zijn als vrijwilliger voor de organisatie ‘National Association of Seadogs’; één respondent is freelance 

schrijver voor het tijdschrift ‘African Bulletin’; een aantal respondenten is actief als vrijwilliger binnen 

de kerkgemeenschap en tot slot geeft een aantal andere respondenten aan lid te zijn van verschillende 

Nigeriaanse organisaties in Nederland die zich inzetten voor Nigerianen in Nederland en/of Nigeria.  

  De reden waarom de meeste respondenten vrijwilligerswerk doen is omdat ze mensen willen 

helpen een beter leven te krijgen. Opvallend hierbij is dat de meerderheid van de respondenten die actief 

is als vrijwilliger hulp geeft aan de Nigeriaanse gemeenschap in Nederland. De meeste vrijwilligers 

helpen andere Nigerianen in Nederland omdat ze zelf in grote mate betrokken willen blijven bij hun 

eigen cultuur en gemeenschap. De ervaring van veel respondenten die actief zijn als vrijwilliger is dat 
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er veel hulpbehoevende Nigeriaanse migranten in Nederland zijn waardoor zij zelf sneller hulp geven 

aan deze groep dan aan bijvoorbeeld kansarme autochtonen.  

  Een aantal respondenten geeft aan op meerdere gebieden actief te zijn als vrijwilliger. Zo geeft 

een hoogopgeleide migrant aan waarom hij vrijwilligerswerk doet.  

 

‘But through my association, I have several associations where I belong to. We better the work 

field for Nigerians, so I get involved in that too, to make life easier for Nigerians.’ (Obayana, 

32 jaar oud) 

 

De verenigingen waar Obayana lid van is, zijn verenigingen die zich inzetten voor Nigerianen buiten 

Nigeria. Zo noemde hij een kleine vereniging die zich inzet om Nigeriaanse migranten die overlijden in 

Nederland in Nigeria begraven te laten worden. Ook noemde hij een internationale organisatie die zich 

inzet om de politieke situatie in Nigeria te verbeteren.  

  Uit deze paragraaf komt naar voren dat de respondenten door het doen van vrijwilligerswerk 

investeren in de Nigeriaanse cultuur. Zij zien zelf dat mensen uit de Nigeriaanse gemeenschap 

regelmatig een achterstandspositie hebben in de Nederlandse samenleving. Ook kwam er tijdens de 

interviews over dit onderwerp naar voren dat er ontzettend veel verschillende verenigingen zijn waar de 

Nigeriaanse migranten lid van zijn. Dit zijn allemaal verschillende verenigingen waarvan de leden zich 

inzetten om het leven van Nigeriaanse migranten in Nederland te verbeteren.  

 

Betrokkenheid met Nigeria  

Integreren in de Nederlandse samenleving gebeurt naast het in stand houden van delen van de 

Nigeriaanse cultuur. Uit de interviews komt naar voren dat de respondenten zelf concluderen hoe meer 

een individu vasthoudt aan de Nigeriaanse cultuur hoe moeilijker het wordt om volledig te integreren in 

de Nederlandse samenleving. Toch is de betrokkenheid met familie en vrienden in Nigeria groot. Het 

vasthouden aan de Nigeriaanse cultuur gebeurt volgens de respondenten onder andere door het eten van 

Nigeriaanse producten, het regelmatig spreken van een Nigeriaanse stamtaal, veel contact hebben met 

vrienden en/of familie in Nigeria, regelmatig teruggaan naar Nigeria, bijna alleen maar Nigeriaanse 

vrienden hebben in Nederland, het bezoeken van traditionele feesten en het dragen van Nigeriaanse 

kleding. 

  Vooral wanneer respondenten nog ouders of één ouder in Nigeria hebben leven is er een nauwe 

betrokkenheid met het thuisfront. Ook komt het een aantal keer voor bij mijn respondenten dat de 

kinderen van de respondent nog in Nigeria wonen. Hierbij vindt er ook regelmatig contact plaats met 

Nigeria en is het een normale zaak om geld op te sturen waarvan de kinderen en echtgenoot (gedeeltelijk) 

kunnen leven. Naast contact via de telefoon of via het internet geeft een groepje respondenten aan 

regelmatig naar Nigeria terug te keren voor een vakantie. Daar worden veel familieleden en vrienden 
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bezocht en worden Nigeriaanse producten ingeslagen om mee te nemen naar Nederland. Eén respondent 

geeft aan dat ze na jaren in Nederland te hebben gewoond niet meer een echte Nigeriaanse mevrouw is. 

Als zij in Nigeria is voor een vakantie kan zij de westerse tijdsdruk niet loslaten.  

 

‘In that one I am not a Nigerian, if I say 4 o’clock, I will be there at 4 o’clock. That is me now. 

Back in Nigeria I do the same thing. If I tell them I go out 5 o’clock, then I go out at 5 o’clock. 

Most of the time on my own. If you think about what to do, so and so time you want to do this, if 

you don’t be on time you cannot do it and waste your time.’ (Ginika, 49 jaar) 

 

Deze respondent woont al 25 jaar in Nederland. hierdoor voelt zij zich op een aantal vlakken meer 

Nederlands dan Nigeriaans.  

  Betrokkenheid met Nigeria kan ook op een andere manier voorkomen. Een respondent die het 

financieel niet gemakkelijk heeft in Nederland geeft aan dat zijn vader hem vanuit Nigeria regelmatig 

geld toestuurt. Deze respondent, Fisayo, heeft de gok genomen om in Nederland een beter leven op te 

bouwen. Dit is tot nu toe niet gelukt, wel heeft Fisayo kinderen gekregen die opgroeien als Nederlanders. 

Hierdoor is hij van mening dat hij niet kan terugkeren naar Nigeria. Zijn kinderen hebben in Nederland 

wel een grotere kans om een goed bestaan op te bouwen. Fisayo zou zonder kinderen allang zijn 

teruggekeerd naar Nigeria. 

  Betrokkenheid met het land van herkomst kan ook op een andere manier: betrokken zijn bij de 

politiek van het land. In de volgende paragraaf komt politieke betrokkenheid met Nederland en met 

Nigeria aan bod.  

 

Politieke betrokkenheid 

De respondenten in dit onderzoek reageren verschillend op het onderwerp ‘politiek’. De één is erg kortaf 

en wil liever niet over politiek praten, de ander heeft zijn of haar mening duidelijk geformuleerd en wil 

er graag verder over uitweiden. Dit heeft te maken met de ervaring van politiek in Nigeria. De 

respondenten die Nigeria zijn ontvlucht vanwege hun politieke voorkeur weten dat ze in Nederland 

vrijuit kunnen praten over de politiek zonder dat het hen in de problemen brengt. Vaak zijn dit hoger 

opgeleide migranten die ook in Nederland een studie hebben gevolgd. Aan de andere kant staan de lager 

opgeleide migranten die weinig kennis hebben over de politiek in Nederland. Deze mensen zijn 

overheersend negatief over de Nederlandse politiek omdat zij de politiek voornamelijk associëren met 

het integratiebeleid.  

  De hoger opgeleiden zijn gematigd positief over de Nederlandse politiek. Zij zijn van mening 

dat de organisatie hier in vergelijking tot Nigeria goed is. Hierbij wordt de veiligheid op straat als één 

van de belangrijkste aspecten genoemd. Daarnaast hebben de hoger opgeleiden interesse voor de 

Nederlandse politiek, en als ze de mogelijkheid hebben gebruiken zij hun stemrecht. Wel uiten de 
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respondenten die positief spreken over de Nederlandse politiek ook een aantal kritische noten. Ze zijn 

van mening dat de Nederlandse overheid meer kan doen om het beste uit Nigeriaanse migranten te halen. 

Vaak is dit een reflectie op hun eigen situatie. Zij zien dat hun opgedane kennis nu niet wordt gebruikt, 

en dat is een punt waarbij zij de hulp van de Nederlandse overheid missen.  

 

Naast politieke betrokkenheid binnen Nederland kan er ook sprake zijn van politieke betrokkenheid in 

Nigeria. Ook hier zijn de hoger opgeleiden meer geïnteresseerd in wat er in de Nigeriaanse politiek 

speelt. Op dit moment bestaat de regering in Nigeria nog uit teveel corrupte politici. Voor de toekomst 

hopen een aantal respondenten dat de situatie verbetert en dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan 

een goede politieke situatie in Nigeria.  

  Nigerianen onderling praten weinig over de politieke situatie in Nederland dan wel in Nigeria. 

Dit is iets wat Ronke jammer vindt. Hij heeft een baan waar veel autochtonen werken. Hier vindt er elke 

donderdag aan het eind van de middag een borrel plaats waar verschillende onderwerpen worden 

besproken. Ook wordt er elke week wel een onderwerp uit de politiek besproken. Ronke vindt het 

belangrijk om op de hoogte te zijn van actuele politieke zaken in het land waar hij leeft. 

 

‘In a democratic setting the most important way is to get involved in politics. To know what is 

happening, it is about your life.’ (Ronke, 42 jaar) 

 

Hij ziet om zich heen weinig Nigeriaanse migranten praten over onderwerpen uit de politiek. Hierdoor 

weten veel migranten vaak niet wat hun rechten en plichten zijn in de Nederlandse samenleving. Ook 

weten ze niet wat de mogelijkheden zijn binnen Nederland.  

 

5.5 Sociale integratie  

In deze paragraaf komen de ervaringen van integratie in Amsterdam en de Nederlandse samenleving 

aan bod. De patronen die uit mijn onderzoek naar voren zij gekomen worden allereerst beschreven. Zo 

speelt de woonplaats van de respondenten een belangrijke rol. Daarnaast wordt belonging, het 

thuisgevoel beschreven. Hierbij komt een belangrijk verschil naar voren: thuis zijn in Nederland en thuis 

voelen in Nigeria. Het stereotyperen en discrimineren van Nigerianen in Nederland heeft invloed op de 

ervaring van het leven in Nederland. Er wordt in deze paragraaf besproken of de respondenten één of 

beide fenomenen ervaren en wat voor invloed deze fenomenen hebben.  

 

Amsterdam en Nederland 

Amsterdam neemt als hoofdstad van Nederland een speciale plek in binnen de Nederlandse 

samenleving. Daarnaast is het de stad met het hoogste inwoneraantal van Nederland. Wanneer er wordt 

gesproken over de ervaring van de stad waar de respondenten in wonen is het opvallend dat de ruime 
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meerderheid positief spreekt over Amsterdam. Amsterdam wordt ervaren als een internationale stad 

waarbij mensen met een donkere huidskleur niet opvallen omdat er veel verschillende nationaliteiten 

wonen in Amsterdam. Deze ervaring van Amsterdam heeft voor een groot gedeelte te maken met het 

feit dat de Bijlmer in Amsterdam ligt. Bijna alle respondenten in dit onderzoek wonen in de Bijlmer. 

Een enkeling woont in Amsterdam West, Noord, of net buiten Amsterdam in Aalsmeer. De Bijlmer 

betekent veel voor de respondenten. Als zij buiten de Bijlmer wonen hebben zij vrienden wonen in de 

Bijlmer en komen zij hier regelmatig om af te spreken met deze vrienden of om hun Afrikaanse 

producten te kopen. Daarnaast zijn veel respondenten in Amsterdam gaan wonen omdat zij hier al 

contacten hadden voor de komst naar Nederland. Andere respondenten zijn in Amsterdam 

terechtgekomen via contacten die ze tijdens hun verblijf in Nederland hebben opgedaan. Ook komt het 

voor dat een respondent vanwege het werk in Amsterdam Zuidoost terecht is gekomen. Amsterdam, 

speelt een belangrijke rol in het leven van de respondenten. Bijna alle respondenten geven aan niet in 

een andere stad in Nederland te willen wonen. De reden hiervoor zijn de contacten die op dit moment 

in de buurt aanwezig zijn. Ook is het voor de respondenten belangrijk dat ze dagelijks Afrikanen op 

straat zien. Dit geeft hen een bepaald thuisgevoel.  

  De ervaring(en) van het leven in Nederland naast de ervaring op de arbeidsmarkt en de ervaring 

van het onderwijsniveau zijn ook belangrijk voor de manier waarop iemand integratie ervaart. Ervaren 

migranten een thuisgevoel in Nederland, en zo ja, hoe geven zij hier uiting aan? Vieren ze de nationale 

feestdagen en staan ze achter ‘oranje’ als het Nederland elftal een voetbalwedstrijd speelt? Dit 

thuisgevoel wordt gevormd door een actieve eigen houding, maar wordt ook tegengewerkt door wat er 

in een samenleving speelt.  

 

Belonging 

Belonging is het begrip waarbinnen thuisgevoel en het er bij horen wordt gedefinieerd. Belonging is een 

keuze voor migranten, het is de vrijheid om een stedelijke ruimte te gebruiken, belonging is meedoen 

en geaccepteerd worden door de meerderheid van de samenleving (Chan 2012, p. 9). Bij het beschrijven 

van de ervaring belonging komt er voor de respondenten een duidelijk verschil naar voren. De ervaring 

van belonging in de woonwijk en de stad naast de ervaring van belonging in geheel Nederland.  

  Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan thuis te zijn  in de stad Amsterdam. Als ik 

aan mijn respondenten vraag wat in Amsterdam er voor zorgt dat zij hier thuis zijn, gaat het antwoord 

meteen richting de wijk waar ze in wonen. In de Bijlmer wonen veel Afrikanen vanuit landen onder de 

Sahara. Deze Afrikanen in de buurt versterkt het thuisgevoel van de respondenten. Dit komt doordat 

belonging vertaald kan worden naar een gevoel van veiligheid, betrokkenheid, liefdesrelaties en respect. 

Belonging gaat volgens Yuval-Davis (2006, p. 204) over het gevoel van ‘wij’ en ‘zij’. Hoe minder sterk 

deze scheiding is, hoe beter iemand sociaal geïntegreerd zal zijn. Hoe meer Afrikanen vanuit landen 
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onder de Sahara er in de Bijlmer wonen, hoe minder groot de ‘wij-zij’ scheiding is, waardoor de 

Nigerianen zich thuis voelen in hun woonwijk.  

  Voor de enkele respondenten die niet in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost wonen is het gevoel 

van belonging in Amsterdam minder dan bij de respondenten die wel in de Bijlmer wonen. Zij geven 

aan dat ze weinig tot geen contact hebben met hun buren. Soms heeft een respondent regelmatig 

geprobeerd zelf contact te leggen, maar dit leverde nauwelijks iets op. De Nederlandse buren zijn vaak 

te druk en hebben volgens mijn respondenten weinig behoefte aan contact met hen. Als het 

cultuurverschil met Nederland duidelijk aanwezig is in de wijk waar de respondenten wonen is het voor 

hen lastiger om zich daar thuis te voelen. De aanwezigheid van Afrikanen zorgt voor de aanwezigheid 

van de Afrikaanse cultuur, veel mensen op straat en een relaxte houding, dit is belangrijk voor de 

respondenten.  

   Een aantal respondenten geeft aan thuis te zijn in Nederland. Dit heeft weinig te maken met 

Nederland zelf, de reden hiervoor ligt in het feit dat deze respondenten al meerdere jaren in Nederland 

verblijven. Op dit moment zien zij geen manier waarop ze terug kunnen keren naar Nigeria. Hiervoor 

zijn verschillende redenen, financieel kan de terugkeer naar Nigeria niet haalbaar zijn en de situatie in 

Nigeria wordt door een aantal respondenten aangekaart als onveilig. 

 

Om belonging te illustreren gebruik ik de case van een 43 jarige respondent die in 1992 naar Nederland 

is gekomen. Hij woont op dit moment in een nieuwbouwwijk in de Bijlmer, hier woont hij samen met 

zijn Nederlandse echtgenote en twee kinderen. Tijdens het interview geeft hij aan altijd betrokken te 

zullen blijven bij Nigeria. Naast het contact met familie vindt hij het ook belangrijk om op de hoogte te 

blijven van de politieke situatie in het land. Zoals tijdens elk interview vroeg ik ook aan Sami of hij zich 

thuis voelt in Nederland. Het volgende antwoord werd gegeven:    

 

‘I feel at home some time, but after a while I realize I am being at home but not feeling at home’. 

(Sami, 43 jaar) 

 

De uitleg die Sami hier bij geeft is voor mij goed te begrijpen. Hij woont intussen al meer dan 20 jaar 

in Nederland en heeft hier een bestaan opgebouwd met mensen van wie hij houdt, zijn echtgenote en 

twee kinderen. Deze mensen horen bij zijn idee van thuis zijn. Diep in zijn hart, wanneer hij zijn 

thuisgevoel moet omschrijven valt hij terug op Nigeria en de Nigeriaanse cultuur en tradities. Hij is hier 

thuis omdat zijn leven zich in Nederland afspeelt. Toch blijft het thuis voelen iets anders dan thuis zijn 

voor Sami. Deze uitleg van Sami kan verbonden worden aan theorie. Zo heeft Duyvendak het 

thuisgevoel beschreven aan de hand van de Engelse begrippen haven en heaven. Haven als een veilige, 

comfortabele en voorspelbare plek waar mensen zich op hun gemak kunnen voelen: fysieke hechting 

met de buurt. Heaven gaat over de sociale hechting die mensen hebben waardoor ze zich meer thuis 
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voelen. De aanwezigheid van gelijkgezinden in de buurt kan dit oproepen (Duyvendak 2009, p. 258). 

Sami voelt zich thuis in Nederland door de veilige en comfortabele plek die zijn huis hier voor hem is. 

Veel familieleden wonen nog in Nigeria waardoor de sociale hechting nog steeds geassocieerd wordt 

met Nigeria.  

  Doorgaans geldt voor de respondenten dat zij haven en heaven ervaren in Amsterdam Zuidoost. 

Zij ervaren hun huis als een veilige en comfortabele plek (haven), daarnaast zijn er veel personen met 

dezelfde culturele achtergrond aanwezig in de buurt waardoor zij zich sociaal ook hechten en er een 

thuis gevoel ontstaat (heaven). Aan de andere kant hebben veel respondenten aangegeven dat er familie 

en vrienden in Nigeria wonen waar regelmatig contact mee is. Hierdoor is er naast het thuisgevoel in 

Nederland een sterk thuisgevoel in Nigeria aanwezig. De nostalgie die alleen al het denken aan Nigeria 

met zich meebrengt laat dit onder andere zien. In Nigeria staat het huis waar de respondenten vaak jaren 

hebben gewoond en waar zij veel mensen kennen.  

 

Een ander onderdeel van het thuis voelen in de Nederlandse samenleving is het vieren van typisch 

Nederlandse feestdagen zoals voorheen Koninginnedag, nu Koningsdag, en Sinterklaas. Als ik vroeg 

naar de feestdagen in Nederland begonnen bijna alle respondenten over Koninginnedag. De actualiteit 

van deze feestdag met betrekking tot de kroning van prins Willem Alexander zal er mee te maken hebben 

dat de meeste respondenten op de hoogte waren van het bestaan van deze feestdag. Daarnaast wonen de 

respondenten in Amsterdam waar Koninginnedag de afgelopen jaren een groot feest is geweest. De 

respondenten geven aan dat ze de sfeer in Amsterdam tijdens deze feestdag als ontzettend positief 

ervaren. Iedereen is blij en gaat vrolijk de straat op. Respondenten doen mee aan deze feestdag door 

oranje kleding te dragen, of ze verkopen spullen op één van de vele vrijmarkten in de stad. Sommige 

respondenten gaan naar het centrum van Amsterdam om daar de feestdag te beleven. Wel geven de 

respondenten aan zich in de binnenstad geen onderdeel te voelen van de feestdag. Ze vertelden dat ze 

vinden dat je een beetje mee moet doen met de feestdag om je respect te tonen. Ze vinden dat dit een 

traditie is van Nederlanders en zelf horen ze hier niet helemaal bij.  

  Met een aantal respondenten heb ik ook gesproken over het fenomeen Sinterklaas. Een aantal 

van hen kon dit niet los zien van discriminatie. Deze mensen snappen niet hoe wij in Nederland worden 

opgevoed met het beeld dat de zwarte pieten de hulpjes zijn van de blanke oude man, Sinterklaas. Dat 

het slechts een traditie is voor kinderen maakt daarbij niet uit. Vooral de mannelijke respondenten vinden 

dit een vreemde en voor hen onjuiste traditie die zou moeten worden afgeschaft. ‘Waarom heeft een 

zwarte oude man geen witte hulpjes?’ Deze vraag werd mij meerdere malen gesteld.  

  Het aanmoedigen van het Nederlands elftal tijdens het Europees- of wereldkampioenschap 

kwam ook een aantal keer ter sprake tijdens de interviews. Hierbij waren het vooral mannelijke 

respondenten die aangaven dat ze zich op zo’n moment meer Nederlander voelen dan op een ander 
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moment. Het saamhorigheidsgevoel is volgens hen groot voor iedereen die het Nederlands voetbalelftal 

een warm hart toedraagt.  

 

Stereotypering Nigerianen in Nederland 

Naar aanleiding van paragraaf 5.3 kan er gesteld worden dat uitsluiting en stigmatisering een rol spelen 

in het leven van de Nigeriaanse migranten die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek. Ook al hebben niet 

alle respondenten zelf ervaring met negatieve vooroordelen over Nigerianen, ze hebben deze ervaringen 

allemaal wel eens gehoord van vrienden of kennissen.  

  Eén persoon heeft naar mijn idee goed verwoord hoe hij het ziet. Hij vertelt dat hij het niet raar 

vindt dat Nigerianen in Nederland zich meer moeten bewijzen dan autochtone Nederlanders. Door het 

beeld wat er in de media wordt geschetst over Nigeria en haar inwoners is het volgens hem logisch dat 

veel Nederlanders die verder niets over Nigeria weten dit voor waar aannemen en hierdoor afstandelijk 

zijn tegenover Nigerianen in Nederland. In de media komen vooral berichten over de conflicten tussen 

het noorden en zuiden van Nigeria, daarnaast is de Nigeriaanse regering volgens veel nieuwsberichten 

de meest corrupte regering van de wereld en zijn er heel wat problemen met oliemaatschappijen. Het 

probleem ligt volgens hem niet bij de gewone Nederlander, maar bij de regering. De Nederlandse 

regering zou een bijdrage kunnen leveren om dit beeld over Nigerianen te veranderen. Zij zou haar 

burgers bewust kunnen maken van de positieve kanten van Nigeria waardoor het stereotyperen af zal 

nemen. Daarnaast kan de Nigeriaanse vereniging in Nederland volgens hem een actievere rol aannemen 

ten aanzien van dit stereotype. 

 

Discriminatie in Nederland 

De ervaring van discriminatie in Nederland is vrij verschillend voor mijn respondenten. De hoger 

opgeleide respondenten zien uitsluiting of bepaalde keuzes die gemaakt worden door anderen niet direct 

als discriminatie. Zij ervaren dat de keuze wordt bepaald door andere factoren. Wel kunnen bijna alle 

respondenten een voorbeeld van discriminatie geven. Als zij zelf geen discriminatie hebben ervaren 

hebben Nigeriaanse vrienden dit wel ervaren. Een aantal respondenten geeft aan dat ze zien dat hun 

kinderen niet hetzelfde worden behandeld door leraren en docenten op scholen en universiteiten. Andere 

respondenten zien discriminatie terug bij winkels. Sami vertelde mij dat hij naar de bank ging om 

bankzaken te regelen en dat de vrouwelijke medewerkster zijn pas had ingenomen omdat ze van mening 

was dat hij als buitenlandse student hier geen recht had op een Nederlandse bankpas, terwijl hij hier 

aanwezig was met de juiste verblijfspapieren.  

  Bij de ervaring van discriminatie in Nederland kunnen de respondenten in dezelfde twee 

groepen worden ingedeeld als bij de beschrijving van de ervaring van discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Respondenten die een passieve houding aannemen en respondenten die niet direct uitgaan van 

discriminatie bij negatieve gebeurtenissen. De tweede groep probeert hun voorkomen als voordeel te 
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gebruiken en heeft vaker (blanke) Nederlandse vrienden waardoor zij op een andere manier naar alle 

Nederlanders kijken. Zij zeggen dat er in elk land slechte mensen wonen, en andersom zouden 

Nederlanders in Nigeria ook in sommige gevallen uitgesloten kunnen worden.  

  Zoals blijkt uit de resultaten van dit onderzoek heeft het aanwezige criminaliteitsstigma invloed 

op de ervaring van het leven van Nigeriaanse migranten in Nederland.  

 

5.6 Discussie integratie  

Integratie  

Esser beschrijft sociale integratie als sociale relaties binnen een samenleving. Hierbij worden actoren 

(de migranten) opgenomen in sociale gebeurtenissen in de samenleving. Deze gebeurtenissen zijn het 

toekennen van rechten, het verwerven van taalvaardigheden, deelname aan het onderwijssysteem en de 

arbeidsmarkt, de opkomst van sociale acceptatie, het opnemen van interetnische vriendschappen, 

deelname aan het openbare en politieke leven en de emotionele identificatie met het land van vestiging 

(Esser 2001, p. 8). Op het moment dat er tijdens de interviews over integratie werd gesproken kwam er 

naar voren dat de respondenten zelf van mening zijn dat zij niet volledig zijn geïntegreerd in de 

Nederlandse samenleving. Aan de hand van de gebeurtenissen die volgens Esser onder sociale integratie 

vallen wordt er in deze paragraaf bekeken in hoeverre de respondenten vinden dat ze zelf geïntegreerd 

zijn in de Nederlandse samenleving. Daarna wordt er gekeken of de migranten dit zelf ook als onderdeel 

zien van hun integratie. 

 

Ervaringen integratie 

Esser beschrijft het toekennen van rechten aan migranten als onderdeel van sociale integratie. De meeste 

respondenten zijn blij met de rechten die ze hebben op het moment dat ze een verblijfsvergunning 

hebben gekregen. De respondenten die (tijdelijk) illegaal in Nederland hebben gewoond en nu een 

verblijfsvergunning hebben, geven aan dat het een wereld van verschil is voor hen. Met hun 

verblijfsvergunning zijn zij met de daar aan verbonden rechten in staat een goed bestaan op te bouwen. 

Net als Esser vinden de respondenten het belangrijk om rechten te hebben in de Nederlandse 

samenleving. Zij zien het hebben van een verblijfsvergunning als een vereiste om te kunnen integreren. 

  Op het gebied van het verwerven van taalvaardigheden zien veel respondenten in dat ze nog 

veel moeten leren. Zoals blijkt uit de ervaringen die eerder zijn beschreven in dit hoofdstuk zien veel 

van hen geen mogelijkheid om de Nederlandse taal op een hoger niveau onder de knie te krijgen. Ook 

komt het een aantal keer voor dat de respondent bij de taalopleiding van de inburgeringcursus de taal op 

een redelijk niveau leert, maar dat deze kennis snel verloren gaat omdat deze niet in praktijk wordt 

gebracht. Wel vinden de respondenten het fijn dat ze de kans krijgen om Nederlands te leren. Het is 

aannemelijk dat zij weten dat het belangrijk is om de Nederlandse taal te leren, maar dit niet doorzetten 

omdat het veel verandering en inzet vereist. Thuis zou ook vaker geprobeerd moeten worden Nederlands 
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te spreken. Het ontbreken van contacten met autochtonen speelt hier volgens de respondenten een 

belangrijke rol in. Het cultuurverschil zorgt er voor dat het lastig is om in contact te komen met 

autochtonen. Die vaak beschreven worden als individualistisch en gesloten.  

  De deelname van respondenten aan het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt is relatief groot. 

De helft van hen heeft in Nederland een opleiding of studie gevolgd aan het MBO, HBO of een 

universiteit. Tijdens het moment van de interviews was een kwart van hen werkloos. In vergelijking tot 

cijfers over autochtonen zijn dit in verhouding veel werklozen in de respondentengroep. Op een enkeling 

na gaven zij wel aan op de Nederlandse arbeidsmarkt actief te zijn geweest. De redenen van 

werkeloosheid in de respondentengroep zijn: persoonlijke omstandigheden, een slechte beheersing van 

de Nederlandse taal, bezuinigingen binnen de organisatie waar ze werken of willen werken of illegaliteit. 

  Het vierde onderwerp dat Esser beschrijft als integreren in een samenleving is de opkomst van 

sociale acceptatie. Een aantal respondenten geeft aan zich niet geaccepteerd te voelen in de Nederlandse 

samenleving. Zij zien een verschil in omgang en behandeling tussen autochtonen en de behandeling die 

zij krijgen in publieke ruimtes zoals supermarkten, wachtkamers bij de dokter en op de scholen van hun 

kinderen. 

 

‘I basically see myself here not being an accepted minority. That is the way I say it. […] It is 

the system. It is inside.’ (Fisayo, 39 jaar) 

 

Dat deze respondent zich niet geaccepteerd voelt kan volgens hem niet zomaar veranderen. Hij is van 

mening dat de regering een actieve houding moet aannemen ten aanzien van de acceptatie van 

allochtonen in Nederland. Andere respondenten geven aan zich wel geaccepteerd te voelen in de 

Nederlandse samenleving. Het feit dat ze op papier dezelfde mogelijkheden als autochtonen hebben is 

genoeg om geaccepteerd te worden. Ze mogen een eigen bedrijf starten, studeren, en net als autochtonen 

deel uitmaken van de samenleving. De ervaring van sociale acceptatie in de Nederlandse samenleving 

is per respondent anders. Hierdoor is het lastig te beschrijven of de groep op dit onderwerp geïntegreerd 

is of niet.  

  Zoals Esser beschrijft gaat integratie volgens zijn definitie ook over het hebben van interetnische 

vriendschappen. De respondenten geven zelf aan dat de plek waar men woont veel invloed heeft op het 

wel, of niet hebben van interetnische vriendschappen. Zij, die woonachtig zijn in de Bijlmer hebben 

nauwelijks Nederlandse vrienden. Hun contacten zijn voornamelijk Nigerianen en Ghanezen. Op dit 

gebied van interetnische vriendschappen, zijn de meeste migranten niet goed geïntegreerd in de 

Nederlandse samenleving.  

  Op het onderwerp deelname aan het openbare en politieke leven wordt door de respondenten 

redelijk goed gescoord. Zij vertelden tijdens de interviews dat ze vaak actief zijn als vrijwilliger, een 
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goed voorbeeld van deelname aan het openbare leven. Daarnaast geeft slechts een enkeling aan politiek 

betrokken te zijn en te stemmen ten tijde van verkiezingen.  

  Het laatste onderdeel van integreren in een samenleving is volgens Esser de emotionele 

identificatie met het land van vestiging. De sterke band die veel respondenten hebben met Nigeria zorgt 

er voor dat de zij zich identificeren met Nederland en Nigeria. Als de respondenten kinderen hebben die 

in Nederland opgroeien en/of zij mooie gebeurtenissen met hun kinderen en met andere personen hebben 

meegemaakt, begint er een emotionele identificatie met Nederland te ontstaan. Een voorbeeld hiervan 

is het verhaal van Ginika. Zij woont al 25 jaar in Nederland en is trots en blij dat haar drie kinderen in 

Nederland hun diploma hebben behaald. Nederland is voor haar het land waar haar kinderen in staat zijn 

om succesvol te worden. Hierdoor wordt de emotionele identificatie met Nederland sterker.  

 

Definitie integratie   

Vinden de respondenten zelf ook dat de onderwerpen die Esser beschrijft als integreren horen bij hun 

eigen situatie? De respondenten geven aan dat het belangrijkste onderdeel van integratie de legale 

verblijfsstatus is. Als iemand een verblijfsvergunning heeft gekregen dan is er daarna veel mogelijk op 

het gebied van integratie. Het leren van de Nederlandse taal wordt door velen als een belangrijk 

onderdeel van integratie gezien. Opvallend is dat de respondenten zichzelf niet of nauwelijks 

verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands. Naast het leren van de taal vinden zij het hebben van 

vrienden in de Nederlandse samenleving ook een belangrijk onderdeel van integratie. Hierbij maakt het 

voor hen vaak niet uit of de vrienden autochtonen of allochtonen zijn.  

  Snappen hoe de samenleving in elkaar zit vinden de respondenten ook een belangrijk onderdeel 

van integratie. Hierbij noemden zij onder andere: weten hoe de Nederlandse regering in elkaar zit, hoe 

het openbaar vervoer werkt, hoe toeslagen aangevraagd kunnen worden en wanneer zij kinderen hebben 

geven ze aan graag op de hoogte te zijn van de studiemogelijkheden voor hun kinderen.  

 

‘Integration is the ability to comprehend a culture and society, ability to understand the rules 

ability to understand why the rules are there ability to just completely begin to be like the 

‘Kaaskop’ you know what I mean? I could be like that!’ (Sami, 43 jaar)  

 

Uit bovenstaande quote blijkt dat deze respondent er goed op de hoogte van is van hoe hij zich moet 

gedragen als Nederlander. Ook blijkt uit deze quote dat hij dat niet doet. Hij geeft aan dat hij zou kunnen 

zijn als een ‘kaaskop’. Voor hem betekent ‘kaaskop’ een typisch Nederlands persoon. Het gebruik van 

het woord ‘kaaskop’ is voor de respondent een manier om te laten zien dat hij de Nederlandse taal kent. 

Onderstaande quote geeft weer hoe veel invloed het op iemand heeft als hij of zij de Nederlandse taal 

niet spreekt terwijl het wel een belangrijk onderdeel van integratie wordt gevonden.  
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‘The only thing here, Holland would have been a very beautiful place but the barrier is the 

language. And if you don’t speak the language you can never integrate. And if you cannot 

integrate you don’t feel part of it.’ (Sunbola, 35 jaar) 

 

Deze quote laat zien wat één van de oorzaken is van de slechte ervaring op de arbeidsmarkt. Deze 

respondent was niet in staat tijdens het interview Nederlands te spreken. Wel geeft hij met deze uitspraak 

aan te weten dat het spreken van de Nederlandse taal een belangrijk onderdeel is van zijn integratie.  

 

Vooral de respondenten die zelf een periode zonder verblijfsdocumenten in Nederland hebben gewoond 

geven aan dat het hebben van documenten de eerste stap van integreren in de Nederlandse samenleving 

is. Op het moment dat een individu nog geen verblijfvergunning heeft is deze persoon gevangen tussen 

twee werelden. Mooi omschreven door Bosah, hij heeft net een aantal maanden een verblijfsvergunning, 

dankzij zijn Duitse vriendin.  

 

‘Caught between the devil and the deep blue sea’. (Bosah, 50+) 

 

De definities die de respondenten aan integratie geven, komen overeen met delen van de definitie die 

Esser heeft beschreven. Het hebben van papieren, het leren van de Nederlandse taal en het hebben van 

vrienden in Nederland worden door de respondenten het meest genoemd als onderdeel van integratie. 

Opvallend is dat slechts een enkeling aangeeft de omgang met Nederlanders als onderdeel van integratie 

te zien. Voor veel respondenten is weten hoe de Nederlanders zich gedragen al genoeg.  

 

Toekomstperspectief  

Op één uitzondering na willen alle respondenten ooit terugkeren naar Nigeria. Ze ervaren Nederland 

verschillend, toch zijn ze het eens over hun toekomstperspectief. Voor de één zijn de financiën een 

probleem waardoor er op dit moment niet kan terug gegaan kan worden naar Nigeria. Voor de ander ligt 

het probleem op een ander gebied. Zo is een aantal respondenten van mening dat eerst de situatie in 

Nigeria moet verbeteren voordat zij zullen overwegen terug te keren. 

  Wel hopen ze allemaal dat de dag ooit komt dat zij alleen of samen met het gezin terug zullen 

gaan naar Nigeria. De respondenten die in Nederland (opgroeiende) kinderen hebben zien in dat het 

lastig wordt om met het hele gezin terug te keren. Voor de in Nederland opgroeiende kinderen is Nigeria 

niet het land waar zij zich thuis zullen voelen. Zij zien meer kansen voor hun kinderen in Nederland. 

Deze respondenten geven aan dat ze het begrijpen wanneer hun kinderen in Nederland willen blijven op 

het moment dat zij zelf terug naar Nigeria gaan.  

  Een aantal respondenten geeft aan te willen sterven in Nigeria. Het idee om in Nederland te 

worden begraven spreekt hen niet aan. Het liefst willen ze begraven worden op grondgebied van hun 
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familie. Dit heeft ook te maken met alle kosten die in Nederland moeten worden gemaakt op het moment 

dat iemand overlijdt, daarnaast is het een traditie om te worden begraven bij familieleden.  

 

Uit deze paragraaf blijkt dat er geen eenduidigheid is ten aanzien van de mening van migranten met 

betrekking tot wanneer zij vinden geïntegreerd te zijn in de Nederlandse samenleving. Wel blijkt dat de 

meeste respondenten het hebben van een verblijfsvergunning en het spreken van de Nederlandse taal 

belangrijk vinden bij hun eigen sociale integratie. Het volgende hoofdstuk sluit goed aan op deze 

paragraaf. Hierin wordt aan de hand van de zojuist behandelde resultaten antwoord gegeven op de 

hoofdvraag.  
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Hoofdstuk 6: Conclusie en Discussie 

6.1 Conclusie 

Sociale integratie in de Nederlandse samenleving is zoals blijkt uit deze scriptie een onderwerp met 

verschillende dimensies. De vijf deelvragen van dit onderzoek gaan één voor één in op de dimensies die 

horen bij sociale integratie. De eerste deelvraag gaat in op de ervaringen van de respondenten op de 

arbeidsmarkt en in het onderwijs en eventuele ervaringen van uitsluiting op deze gebieden: de sociaal-

economische integratie van de migranten.  

  Deelvraag twee gaat in op de ervaringen van de respondenten met betrekking tot het sociale 

netwerk, instituties en het ‘thuisgevoel’ in Nederland en Amsterdam, de sociaal-culturele integratie van 

de migranten.  

  Deelvragen drie, vier en vijf gaan in op actief burgerschap in de Nederlandse samenleving en 

Amsterdam, het toekomstperspectief van de migranten en de verschillen en overeenkomsten van de 

ervaringen van sociale integratie met Rotterdam ten opzichte van Amsterdam. Aan de hand van de 

deelvragen zal er in dit hoofdstuk antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek:  

 

Hoe ervaren Nigeriaanse migranten woonachtig in Amsterdam de sociale integratie in Amsterdam en 

de Nederlandse samenleving? 

 

De Sociaal-economische positie van de respondenten wordt als negatief ervaren. Zo zijn ze veelal 

ontevreden over de plaats die zij innemen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze ervaren dat ze geen 

gelijke behandeling krijgen in vergelijking tot autochtonen. Uit mijn onderzoek komt net als bij het 

onderzoek van Adenekan-Koevoets (2012) naar voren dat een oorzaak van deze ervaring de devaluatie 

in Nederland van het in Nigeria behaalde diploma. Veel respondenten waren hiervan niet op de hoogte 

voor de komst naar Nederland. Door deze devaluatie moeten de respondenten nog een aantal jaar aan 

een Nederlandse onderwijsinstelling studeren voordat hun diploma volwaardig meetelt in Nederland. 

Wanneer de respondenten wel de juiste onderwijskwalificaties hebben ontbreekt het hen vaak aan één 

of meerdere belangrijke persoonlijke vaardigheden. De respondenten zien in dat hun vaardigheden, het 

menselijk kapitaal in veel gevallen onvoldoende is om een sterke positie op de arbeidsmarkt te 

verkrijgen. De menselijk kapitaal theorie stelt dat de sociaal-economische positie wordt bepaald aan de 

hand van vaardigheden en kennis (Andriessen et al. 2007, p. 47). De belangrijkste vaardigheid die 

ontbreekt bij de respondenten is de beheersing van de Nederlandse taal. Hierdoor komen de 

respondenten niet in aanmerking voor hooggeschoolde banen, zelfs niet met het juiste opleidingsniveau. 

Daarbij komt dat zij geen mogelijkheid zien om het niveau van hun Nederlands te verbeteren. Uit dit 

onderzoek blijkt dat de respondenten het ontbreken van vaardigheden en kennis niet als enige oorzaak 

zien waarom zij een lagere sociaal-economische positie innemen. Het hebben van interklasse contacten 
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heeft een positieve invloed op de sociaal-economische positie van de respondenten. Deze interklasse 

contacten zijn in dit geval hetzelfde zoals Verhaeghe (2011) eerder heeft bevonden, voornamelijk 

contacten tussen verschillende etniciteiten.     

  Naast het ontbreken van menselijk kapitaal vindt een aantal respondenten dat de reden voor de 

lagere sociaal-economische positie te vinden is in uitsluiting en discriminatie door autochtonen in 

Nederland. Deze respondenten ervaren dat de kansen om een goede sociaal-economische positie te 

bereiken niet gelijk zijn voor Nigerianen ten opzichte van autochtonen. Het heersende stigma in 

Nederland over Nigeria en Nigerianen heeft een negatieve invloed op de kansen van Nigeriaanse 

migranten in Nederland. Nigeria wordt volgens de respondenten vaak gezien als een land met veel 

interne conflicten, een corrupte regering en illegale oliehandel. Het gevolg hiervan is dat de 

respondenten denken dat zij zichzelf extra moeten bewijzen voor zij dezelfde kansen zullen krijgen als 

autochtone Nederlanders.  

 

De ervaring van de sociaal-culturele positie in Amsterdam en de Nederlandse samenleving heeft voor 

positievere verhalen gezorgd. Tijdens de interviews gaven de respondenten aan blij te zijn met de 

vrienden die ze hebben. Het sociale netwerk bestaat bij allen voornamelijk uit Nigeriaanse of andere 

Afrikaanse contacten. Het hebben van vrienden wordt als prettig ervaren. De respondenten geven aan 

vooral in periodes van werkloosheid gebruik te maken van het netwerk als een vangnet. Ook de kerk 

speelt een belangrijke rol voor de Nigeriaanse migranten in dit onderzoek. Zij hebben op een enkeling 

na aangegeven religieus te zijn. Een groot aantal bezoekt wekelijks een internationale kerkdienst. De 

respondenten die wel contacten met autochtonen onderhouden hebben aangegeven hier veel aan te 

hebben. Zij zien dat deze contacten een positieve bijdrage leveren aan de sociaal-economische positie.  

  Bijna alle contacten die de respondenten hebben zijn contacten waarbij wordt vastgehouden aan 

de Nigeriaanse cultuur. De plek waar zij en veel van hun vrienden wonen heeft hier veel invloed op. Er 

is sprake van een vrij gesloten netwerk in de Bijlmer waarbij de respondenten weinig tot geen contact 

hebben met mensen uit andere netwerken. De aanwezigheid van dezelfde cultuur in de woonwijk 

versterkt het gevoel van thuis zijn. Zij zijn thuis in de wijk waar ze wonen vanwege de Afrikaanse 

contacten, de internationale kerk met een Afrikaanse pastoor en de aanwezigheid van exotische 

supermarkten waar producten uit Nigeria te krijgen zijn. Juist dit vasthouden aan de eigen cultuur geeft 

de respondenten het gevoel dat ze thuis zijn. Belonging, thuis voelen als het gevoel van ‘wij’ en ‘zij’, 

hoe minder sterk deze scheiding hoe beter iemand sociaal geïntegreerd zal zijn (Yuval-Davis 2006, p. 

204). In de Bijlmer is deze scheiding nauwelijks aanwezig, de respondenten geven aan zich soms 

gematigd thuis te voelen in de woonwijk. Op het moment dat er dieper in wordt gegaan op ‘thuis voelen’ 

in Nederland komen er meer emoties bij kijken en verlangen de respondenten terug naar Nigeria. 

Nederland als geheel is niet het land waar de respondenten zich thuis voelen. Voor hen is thuis voelen 

zoals Duyvendak aangeeft, een gelaagde emotie waar meerdere factoren invloed op hebben (Duyvendak, 
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2009, p. 258). De aanwezigheid van personen met dezelfde culturele achtergrond is voor de 

respondenten een voorwaarde waardoor een vertrouwd gevoel ontstaat. Een vertrouwd gevoel, andere 

emoties en gemoedstoestanden zijn zoals Duyvendak heeft aangegeven ook voor mijn respondenten 

wisselend per persoon, per situatie en per tijdsperiode.  

  Een kanttekening kan gemaakt worden bij de definitie van belonging die Duyvendak heeft 

beschreven. Hij beschrijft beloning enkel als thuisvoelen. Voor mijn respondenten geldt dat belonging, 

naast de aanwezigheid van een thuisgevoel, ook bestaat uit een rationele gedachte: thuis zijn in de buurt. 

Dit heeft te maken met het feit dat de respondenten een huis hebben in de Bijlmer. Zij hebben op dit 

moment geen andere keus dan te wonen in deze wijk en beschrijven hierdoor hun huis in de Bijlmer als 

de plek waar ze thuis zijn.    

 

Het geven van mantelzorg en het doen van vrijwilligerswerk, actief burgerschap is voor de meeste 

respondenten de normaalste zaak van de wereld. Zij zijn opgegroeid met het idee dat familieleden elkaar 

helpen in moeilijke tijden. Ondanks het feit dat een kwart van de respondenten werkloos is, geeft de 

meerderheid van hen aan actief te zijn als vrijwilliger. De diversiteit aan vrijwilligersactiviteiten is groot. 

Wel valt op dat de activiteiten die worden uitgevoerd vooral zijn gericht op de Nigeriaanse gemeenschap 

in Nederland of de totale Nigeriaanse gemeenschap. Bij dit onderwerp komt naar voren dat de 

verbondenheid met Nigeria sterk is.  

 

Het toekomstperspectief van de respondenten toont ook de betrokkenheid met Nigeria. Slechts één 

respondent gaf aan niet de intentie te hebben om naar Nigeria terug te keren. Het feit dat bijna alle 

anderen aangaven hun toekomstperspectief in Nigeria te zien geeft aan dat zij altijd verbonden zullen 

blijven met Nigeria. Ook geven zij hierbij aan dat de situatie op dit moment het niet toelaat om terug te 

keren naar Nigeria. Hiermee wordt de financiële situatie van de respondent zelf of de politieke situatie 

in Nigeria bedoeld. De waarschijnlijkheid is groot dat de respondenten zich niet volledig inzetten om te 

assimileren in Amsterdam en de Nederlandse samenleving door dit toekomstperspectief.  

  Als er wordt gekeken naar de banen van de vrouwelijke respondenten valt op dat de meerderheid 

van de vrouwen een eigen bedrijf heeft. Deze vrouwen hebben een supermarkt waar exotisch, ook wel 

Afrikaans eten wordt verkocht. Deze winkels zijn gericht op een Afrikaanse markt. In een andere stad 

zoals blijkt uit de vergelijking met Rotterdam kunnen vrouwen minder makkelijk een winkel beginnen 

gericht op Afrikanen. In Rotterdam wonen in vergelijking tot Amsterdam de Nigerianen en andere 

Afrikanen meer verspreid over de hele stad. De stad Amsterdam, specifieker gezegd de woonwijk 

Amsterdam Zuidoost, heeft veel invloed op het leven van mijn respondenten. 

 

Wisselwerking 

Uit dit kleinschalige onderzoek komt naar voren dat de ervaring van integratie in de buurt sterk wordt 
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beïnvloed door de contacten die de respondenten hebben. De aanwezigheid van veel Nigerianen en 

Ghanezen in de Bijlmer beïnvloedt het thuis zijn in de buurt. Uit het vergelijkende hoofdstuk in bijlage 

1 blijkt dat dit niet geldt voor de respondenten uit Rotterdam. Mijn respondenten voelen zich (soms) 

thuis in de Bijlmer omdat zij hier een (lange) tijd wonen en nog belangrijker, vanwege de vele 

Nigerianen en Afrikanen in de omgeving. Ondanks de migratie naar Nederland wordt er sterk 

vastgehouden aan de eigen cultuur: er is regelmatig contact met familie en vrienden in Nigeria, de 

Nederlandse taal wordt zelden gesproken en er is weinig contact met autochtonen. Het thuisgevoel wordt 

door hen nog steeds geassocieerd met Nigeria. Onderstaande quote is een goede beschrijving van wat 

diverse respondenten hebben gerapporteerd: 

 

‘I feel at home some time, but after a while I realize I am being at home but not feeling at 

home.’(Sami, 43 jaar) 

 

De sterke band met Nigeria zorgt er voor dat de respondenten hun Nigeriaanse identiteit niet achter zich 

kunnen laten. Zo staan de Nigeriaanse en de Nederlandse identiteit van de respondenten naast elkaar. 

Als hierbij de theorie over thuis voelen van Duyvendak over haven en heaven wordt gevolgd is er voor 

mijn respondenten in de Bijlmer sprake van Haven (Duyvendak 2009, p. 258). Zij voelen zich gematigd 

thuis in Nederland omdat zij hier wonen, hun huis staat hier. Zij omschrijven dit niet als thuis voelen, 

zij zien dit als thuis ‘zijn’. Heaven is lastiger toe te passen op deze situatie. De respondenten hebben 

aangegeven dat de aanwezigheid van Nigeriaanse contacten in Amsterdam Zuidoost een gedeelte van 

het thuisgevoel in Nederland creëert, maar het contact met Nigeriaanse vrienden en familie uit Nigeria 

houdt het thuisgevoel in Nigeria in stand. Ook geven diverse respondenten aan dat zij regelmatig contact 

hebben met familie en vrienden die nog wonen in Nigeria. Hierdoor zorgt heaven er voor dat het thuis 

gevoel door de aanwezigheid van Nigeriaanse sociale contacten gedeeltelijk in Nigeria is, maar ook een 

gedeelte in Amsterdam Zuidoost. Wat duidelijk is naar aanleiding van thuis voelen is dat het zoals 

Duyvendak beaamt een gelaagde emotie is. Meerdere factoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan 

van een thuis gevoel. Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven heeft Duyvendak het bij zijn 

omschrijving van belonging slechts over thuisvoelen, thuis zijn ontbreekt.  

  

Het toekomstperspectief van de respondenten richt zich voornamelijk op de terugkeer naar Nigeria. Hoe 

groot de kans is dat zij daadwerkelijk terugkeren naar Nigeria is niet te voorspellen, wel belemmert de 

band met Nigeria en de Nigeriaanse cultuur de sociale integratie in Nederland. Zij geven aan de 

Nederlandse taal niet goed te beheersen, het is niet nodig deze dagelijks te spreken. Hierdoor komen de 

hoger opgeleide migranten moeilijk aan een baan op het behaalde opleidingsniveau. Aan de andere kant 

geven de respondenten aan niet in een andere stad in Nederland en eigenlijk ook niet in een andere wijk 

in Amsterdam te willen wonen, ze zijn tevreden met de buurt vanwege de vele Afrikaanse bewoners.  
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  De aanwezigheid van Nigerianen in de buurt heeft een tweeledig effect. Er wordt sterk 

vastgehouden aan de Nigeriaanse cultuur, maar de aanwezigheid van Nigerianen in de buurt zorgt ook 

voor een gematigd thuis gevoel in Amsterdam Zuidoost. Zonder deze aanwezigheid zien de 

respondenten hun leven in Nederland een stuk minder positief. Door de aanwezigheid van Nigerianen 

in de buurt is de ervaring van de sociaal-culturele integratie redelijk positief. Aan de andere kant 

belemmert het eenzijdige sociale netwerk de sociaal-economische integratie van de respondenten. De 

contacten tussen Nigerianen zijn vaak contacten tussen mensen die op dezelfde trede staan op de sociaal-

economische ladder. Zouden er meer contacten zijn met autochtonen met een hogere positie op de 

sociaal-economische ladder, dan levert dit voor de positie op de arbeidsmarkt voordelen op.  

 

6.2 Reflectie 

Dit onderzoek is een eerste stap in het verkrijgen van meer kennis over één specifieke migrantengroep 

in Amsterdam, de Nigeriaanse gemeenschap. Uit dit onderzoek blijkt dat de buurt, de Bijlmer, veel 

invloed heeft op de sociale integratie van de Nigeriaanse migranten die daar wonen. Een groter 

onderzoek naar de verschillende migrantengroepen in de Bijlmer zou hierop een mooi vervolg zijn. De 

hierbij te beantwoorden vraag is: ‘Geldt de invloed van de stedelijke context alleen voor de respondenten 

in dit onderzoek of geldt dit ook voor andere migrantengroepen in Amsterdam Zuidoost?’  

  De beperkingen van dit onderzoek zijn vooral terug te vinden in de wijze waarop de 

respondenten zijn geselecteerd. Wanneer dit onderzoek opnieuw zou worden uitgevoerd zal er meer 

aandacht besteed moeten worden aan de diversiteit van de respondenten, met name op het gebied van 

de arbeidsmarktpositie. Op het moment dat er meer aandacht wordt besteed aan het werven van 

respondenten met meer diversiteit op de arbeidsmarkt, kan er ook een beeld geschetst worden over 

Nigeriaanse migranten met een hooggeschoolde baan. Dat is in dit onderzoek niet het geval. 

  Daarnaast is het aantal respondenten in dit onderzoek niet groot. Wanneer er meer respondenten 

waren opgenomen in dit onderzoek zouden de uitkomsten sterker gegrond zijn dan nu het geval is. Er 

kan alleen met zekerheid gesteld worden dat de ervaringen die naar voren zijn gekomen uit het 

onderzoek werkelijkheid zijn voor de 20 geïnterviewde Nigeriaanse migranten. Bij een 

respondentengroep die bijvoorbeeld drie keer zo groot zou zijn is de kans dat de uitkomsten voor een 

groot gedeelte van de Nigeriaanse gemeenschap in Amsterdam gelden groter. Daarnaast zijn er alleen 

eerste generatie Nigeriaanse migranten geïnterviewd. Op dit moment is het niet duidelijk of de tweede 

generatie Nigeriaanse migranten een ander beeld heeft van hun sociale integratie in de Nederlandse 

samenleving. Het lijkt aannemelijk dat de tweede generatie een positiever beeld heeft van hun leven in 

Nederland omdat zij hier geboren zijn, maar het kan ook zijn dat zij meer moeite hebben met het leven 

met twee culturen. Om hier meer duidelijk over te krijgen zou er in een volgend onderzoek ook aandacht 

besteed moeten worden aan de tweede generatie Nigeriaanse migranten.  
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6.3 Aanbevelingen 

De aanbevelingen die naar voren komen uit dit onderzoek zijn vertaald naar praktische activiteiten die 

de ‘Nigerian Community in the Netherlands’ kan organiseren. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan 

de vereniging ‘Nigerian Community in the Netherlands’ onder andere stappen maken op het gebied van 

openbaarheid over de situatie waarin de Nigeriaanse gemeenschap zich op dit moment bevindt. 

 

 Leren van de Nederlandse taal 

Een belangrijke stap die de NCN kan maken is aan de Nigeriaanse gemeenschap in Nederland 

duidelijk maken dat het belangrijk is om de Nederlandse taal te leren. Dit kunnen zij doen door 

discussiebijeenkomsten te organiseren waar aan de hand van de resultaten van dit onderzoek de 

situatie van Nigeriaanse migranten in Nederland wordt besproken. Ervaren de aanwezigen dat 

zij hun sociaal-economische positie kunnen verbeteren op het moment dat zij de Nederlandse 

taal beter beheersen?  

 Stimuleren interetnische contacten 

Ook is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het hebben van interetnische, dan wel 

interklasse contacten een positieve bijdrage kan leveren aan de positie van Nigeriaanse 

migranten in Nederland. De NCN zou contactavonden met Nederlanders kunnen organiseren. 

Hier kan men elkaar en de verschillende culturen op een informele en ontspannen wijze leren 

kennen. Het gevoel geaccepteerd te worden in de Nederlandse samenleving kan hierdoor 

toenemen. Daarnaast kunnen er interetnische vriendschappen ontstaan die sociale integratie 

kunnen bevorderen. Interklasse contacten kunnen de positie op de arbeidsmarkt verbeteren.  

 Informatie aanbieden over leven in Nederland 

Diverse respondenten hebben aangegeven tijdens de begintijd in Nederland niet op de hoogte te 

zijn geweest van alle voor hen aanwezige mogelijkheden in de Nederlandse samenleving. De 

NCN kan een bijdrage leveren aan het wegwijs maken van Nigeriaanse migranten in de 

Nederlandse samenleving. In de vorm van een terugkerend spreekuur kan de vereniging 

migranten die niet weten wat er mogelijk is in de Nederlandse samenleving hulp bieden. Hierbij 

kan gedacht worden aan het aanbieden van informatie over het betalen van belasting, het vinden 

van een huisarts, het volgen van een opleiding tot het aanvragen van toeslagen.  

 Kerk als platform 

Doorgaans zijn Nigeriaanse migranten sterk gelovig. De respondenten proberen elke zondag 

aanwezig te zijn bij een kerkdienst. De kerk zou als platform kunnen fungeren voor Nigeriaanse 

migranten. Zo kan de ruimte van de kerk gebruikt worden voor bovengenoemde bijeenkomsten.  

 Tweede generatie 

Tot slot kan de NCN inzicht verkrijgen in de ervaringen van de tweede generatie Nigeriaanse 

migranten. In dit onderzoek is daar geen aandacht aan besteed. Wel is het aannemelijk dat de 
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tweede generatie migranten andere ervaringen hebben in de Nederlandse samenleving. Door de 

ervaringen in de Nederlandse samenleving van de tweede generatie in kaart te brengen wordt 

de informatie over Nigeriaanse migranten in Nederland vollediger.  

 

De resultaten van dit onderzoek geven een inzicht in de manier waarop Nigeriaanse migranten hun 

integratie in Amsterdam en de Nederlandse samenleving ervaren. Dit inzicht is onuitputtelijk en daarom 

kan verder onderzoek meer duidelijkheid scheppen over deze migrantengroep. Wel is het duidelijk dat 

de respondenten in dit onderzoek hun eigen verhalen en gebeurtenissen met zich meedragen, hierdoor 

heeft ieder individu een andere kijk op de ervaring van sociale integratie.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Vergelijking Amsterdam met Rotterdam  

Geschreven door Sanne van der Steen en Lone Maasland 

In deze bijlage worden de resultaten van twee masteronderzoeken vergeleken. Het ene onderzoek is 

beschreven in deze scriptie, het andere onderzoek is in Rotterdam uitgevoerd door Sanne van der Steen. 

Beide onderzoeken gaan in op de ervaring van sociale integratie van Nigeriaanse migranten. Dit 

vergelijkende hoofdstuk komt voort uit de aanvullende deelvraag:  

‘Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de ervaring van sociale integratie tussen Nigeriaanse 

migranten woonachtig in Rotterdam en Amsterdam?’  

In onderstaande tabel is op basis van de drie dimensies van sociale integratie een vergelijking gemaakt 

van de onderzoeksresultaten. In de tabel worden op kernachtige wijze zowel de overeenkomsten als 

verschillen van beide onderzoeken gepresenteerd.   

Tabel vergelijking Amsterdam en Rotterdam 

 Amsterdam Rotterdam 

Sociaal-economische 

integratie 

 

Taal - Slechte beheersing Nederlands; 

- Gebruik Engelse taal in het dagelijks leven. 

Onderwijs - Devaluatie Nigeriaans diploma; 

- Ontoegankelijk.  

Arbeid - Alle respondenten in loondienst hebben laaggeschoold 

werk; 

- Geen baan naar opleidingsniveau; 

- Taalbarrière; 

- Discriminatie. 

 - Meer vrouwelijke 

respondenten een eigen 

bedrijf, diverse 

mannelijke 

respondenten 

werkloos. 

- Meer mannelijke 

respondenten een eigen 

bedrijf, diverse 

vrouwelijke 

respondenten 

werkloos. 
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 Amsterdam Rotterdam 

Sociaal-culturele integratie  

Contacten - Veel Nigeriaanse en Afrikaanse6 contacten; 

- Contacten ontstaan via de kerk. 

 - Nauwelijks 

Nederlandse contacten. 

- Ook Nederlandse 

contacten, niet per se 

vrienden. 

Instituties - Positieve ervaringen belastingdienst en gezondheidszorg; 

- Negatieve ervaringen politie/justitie. 

Belonging - Thuis zijn in woonplaats;  

- Geen identificatie met andere ‘Nederlanders’;  

- Cultuurverschil belemmert het thuisgevoel. 

 - Aanwezigheid van een 

thuisgevoel door 

aanwezigheid 

Nigerianen in 

Amsterdam. 

- Weinig thuisgevoel in 

Rotterdam. 

Actief Burgerschap  

Mantelzorg - Verlenen van mantelzorg vanzelfsprekend; 

- Binnen eigen netwerk. 

Vrijwilligerswerk - Binnen en voor de Nigeriaanse gemeenschap. 

 - Voornamelijk binnen 

de Nigeriaanse 

gemeenschap. 

- Ook als tegenprestatie 

voor een uitkering. 

Toekomstperspectief - Terug naar Nigeria; 

- Kinderen groeien hier op en blijven in Nederland. 

 - Zodra het financieel 

mogelijk is. 

- Na de pensioenleeftijd. 

Integratie  

Betekenisgeving Integratie - Leren van de Nederlandse taal.  

 - Verblijfsvergunning 

eerste stap naar 

integratie. 

 

- Aanpassen aan de 

cultuur eerste stap naar 

integratie; 

- Contact met 

‘Nederlanders’.  

                                                             
6 De respondenten in Amsterdam hebben naast Nigeriaanse contacten vaak Ghanese contacten. De respondenten in 

Rotterdam hebben naast Nigeriaanse contacten vaak Soedanese, Oegandese en Ghanese contacten.  
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Bespreking van de vergelijking 

Om de extra deelvraag te beantwoorden worden de belangrijkste overeenkomsten en vervolgens de 

belangrijkste verschillen besproken. 

Overeenkomsten 

Er zijn veel overeenkomsten tussen de ervaringen van de respondenten met hun sociaal-economische en 

hun sociaal-culturele positie in Nederland en hun stad. Doorgaans hebben de respondenten aangegeven 

dat zij de taal niet voldoende beheersen. Zij ervaren een taalbarrière en dit bemoeilijkt hun onderwijs- 

en arbeidsmarktpositie.  

  Naast de negatieve ervaring met hun onderwijspositie zijn de respondenten uit beide steden ook 

negatief over het gebrek aan erkenning van hun diploma uit Nigeria. Het diploma uit Nigeria heeft in 

Nederland niet dezelfde waarde als in Nigeria. Deze devaluatie bemoeilijkt de arbeidsmarktpositie van 

de participanten.  

  Opvallend is dat vrijwel alle respondenten uit Amsterdam en Rotterdam negatief zijn over de 

gevestigde arbeidsmarktpositie. Zij noemen naast de taalbarrière en de devaluatie van hun diploma ook 

discriminatie als reden voor deze achterstandspositie.  

 Doorgaans zijn de respondenten uit Amsterdam en Rotterdam wel positief over het sociale 

netwerk dat zij hebben. Het sociale netwerk wordt vooral in tijd van nood als vangnet gebruikt De 

kennissen en vrienden van de participanten zijn voornamelijk afkomstig uit Nigeria, Ghana, Soedan en 

Oeganda. De respondenten die autochtone Nederlanders tot hun contacten rekenen zijn positiever over 

het vinden van een baan, de Nederlandse cultuur en de ervaringen met instituties.  

  Vrijwel alle respondenten hebben positieve ervaringen met de Nederlandse gezondheidszorg en 

de Belastingdienst. Negatiever zijn zij over hun ervaringen met politie en justitie. Zo voelen zij zich in 

hun contact met politie en justitie gediscrimineerd. Hierbij ervaren zij dat zij worden beoordeeld op hun 

huidskleur en afkomst. Ook op de arbeidsmarkt ervaren zij discriminatie. Tijdens het sollicitatieproces 

en op de werkvloer ervaren de participanten dat zij niet dezelfde kansen krijgen in vergelijking tot 

autochtonen.   

 De negatieve ervaringen met hun sociaal-economische positie hebben eraan bijgedragen dat de 

respondenten weinig thuisgevoelens ervaren met Nederland. Wel voelen zij zich emotioneel betrokken 

met Nigeria. Dit uit zich in een toekomstperspectief waarbij de meerderheid van de respondenten ooit 

wenst terug te keren naar Nigeria.  

  Het is aannemelijk dat het toekomstperspectief van de respondenten ook wordt beïnvloed door 

de ervaring van een stigma over Nigerianen en discriminatie in Nederland. Hierdoor hebben de zij het 

gevoel dat zij niet volledig worden opgenomen in de Nederlandse samenleving. Respondenten hebben 

nostalgie naar hun leven in Nigeria, waar zij wel het gevoel hadden deel uit te maken van de 

samenleving.      
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Verschillen 

Het opvallendste verschil is dat de respondenten uit Amsterdam zich meer thuis voelen in hun stad dan 

respondenten uit Rotterdam. Een verklaring kan zijn dat de respondenten in Rotterdam meer verspreid 

over de verschillende wijken. In Amsterdam wonen de respondenten meer gecentreerd  in Amsterdam 

Zuidoost, waar ook veel Afrikaanse migranten wonen. In Amsterdam Zuidoost zijn verschillende van 

Afrikaanse winkels en horecagelegenheden te vinden. Deze fysieke omgeving kan bijdragen aan de 

thuisgevoelens van de respondenten.   

   Hoewel in beide steden een achterstandspositie op de arbeidsmarkt wordt ervaren, is er wel een 

verschil waar te nemen in de arbeidsparticipatie van de respondenten. Zo zijn er in Rotterdam meer 

vrouwen werkloos en in Amsterdam meer mannen. Daarnaast hebben in Amsterdam meer vrouwelijke 

respondenten een eigen bedrijf, terwijl in Rotterdam meer mannelijke respondenten met een eigen 

bedrijf zijn. Het is aannemelijk dat de plek waar de participanten wonen hier invloed op heeft. De 

vrouwelijke respondenten uit Amsterdam met een eigen bedrijf hebben met name winkels die gericht 

zijn op de Afrikaanse consument, zoals een kapper of supermarkt. Omdat Nigerianen in Amsterdam 

meer gecentreerd wonen, zal er op deze locatie meer vraag zijn naar Afrikaanse producten of diensten.  

  Het laatste verschil heeft betrekking op de betekenis die respondenten geven aan het begrip 

sociale integratie. In beide onderzoeken is aan alle respondenten gevraagd hoe zij het begrip sociale 

integratie zouden beschrijven. Hieruit kwam naar voren dat in Rotterdam meer waarde wordt gehecht 

aan het maken van Nederlandse contacten en het aanpassen aan de Nederlandse cultuur, terwijl er in 

Amsterdam meer waarde wordt gehecht aan een geldige verblijfsstatus. Dit verschil kan wederom 

verklaard worden door de spreiding van de respondenten in Rotterdam, waardoor zij genoodzaakt zijn 

om interetnische contacten aan te gaan. Respondenten uit Rotterdam hebben, in vergelijking met 

respondenten uit Amsterdam, ook meer autochtone Nederlanders als contacten.  

  Het lijkt er op dat de respondenten in Amsterdam meer ruimte hebben om de Nigeriaanse cultuur 

in Nederland in stand te houden. Zo bezoeken zij vaak Nigeriaanse supermarkten of horecagelegenheden 

in de buurt. Ook bestaat het sociaal netwerk met name uit Nigerianen waarmee ze hun traditionele 

stamtaal spreken. In tegenstelling tot de respondenten uit Amsterdam hechten de respondenten in 

Rotterdam meer waarde aan het aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Dit lijkt te duiden op een 

multicultureel patroon van sociale integratie in Amsterdam, tegenover een meer assimilerend patroon 

van sociale integratie in Rotterdam. Het multiculturalisme als ruimte voor behoud van de eigen cultuur, 

terwijl assimilatie eerder duidt op het aanpassen aan de dominante cultuur.  

  Dertig jaar geleden zouden de respondenten uit Amsterdam goed geïntegreerd zijn volgens het 

multiculturele integratiebeleid wat op dat moment van toepassing was. Hedendaags zijn migranten, 

volgens het huidige integratiebeleid geïntegreerd op het moment dat zij kennis hebben van de 

Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. De respondenten uit Rotterdam noemen het belangrijkste 
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onderdeel van integratie aanpassen aan de Nederlandse cultuur en het leren van de taal. Hoewel zij de 

Nederlandse taal slecht tot matig beheersen komen zij dichterbij het huidige Nederlandse 

integratiebeleid waarbij assimilatie centraal staat. 
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Bijlage 2 

Topic List 

Start Welcome, introduction  

Demografic characteristics  Sex, age, status, children, neighbourhood  

 From which part of Nigeria? Tribe? 

Social-economical position Language, own level of Dutch, home, work, 

friends, improve, space, where?  

 Educational position, experience, Netherlands 

vs. Nigeria   

 Labourmarket position, job, experience, in-

/exclusion  

 Details education/job in Nigeria, experience, 

amount of applications exclusion?  

 Reason starting                                                    

own business  

Social-cultural position Social network, contacts, amount and time, 

shopping, friends, why? 

 Institutions, healthcare, governmental 

institutions, experience, participation  

Political integration Active citizenship, ‘helping’, active in the 

neighbourhood  

 Amsterdam, experience, feeling here  

 Belongingness, feeling home, Dutch 

celebrations (sinterklaas/Ned elftal), difference 

Nigeria, opportunities, problems, future 

perspective  

 Integrated? What is it?  

End Thanking,  

Other people to interview 

Coming back 

something more to tell, stop 

 

 

 



 
72 

 

Lone Maasland 2523926 

Bijlage 3 

Periode van migratie en verblijfsstatusgeschiedenis 

Verblijfsstatus geschiedenis 1980-

1990 

1991-

2000 

2001-

2010 

2011- 

heden 

Totaal  

Gedocumenteerd  

Gezinsmigrant 

0 0 2 0 2 

Gedocumenteerd 

Economische migrant 

2 2 1 0 5 

Gedocumenteerd 

Kennismigrant  

0 1 3 0 3 

Gedocumenteerd 

Europees paspoort 

0 1 1 0 2 

Gedocumenteerd 

Asiel in 1 keer verleend  

0 3 1 0 5 

Gedocumenteerd 

Asiel afgewezen, ongedocumenteerd geweest 

en uiteindelijk asiel gekregen 

0 1 0 0 1 

Ongedocumenteerd 

Asiel afgewezen of niet aangevraagd 

0 1 1 0 2 

Totaal  2 9 9 0 20 

Bron: eigen data 
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Bijlage 4 

Sociaal-economische positie naar leeftijd, beheersing Nederlandse taal en opleidingsniveau  

 Werkloos 
Baan formele markt 

(laaggeschoold) 

Baan 

informele 

markt 

Eigen 

bedrijf 

Man 5 6 1 1 

Vrouw 0 4 0 3 

     

20- 30 jaar 0 0 0 0 

31- 40 jaar 2 5 0 1 

41- 50 jaar 2 4 1 3 

51 jaar en ouder 1 1 0 0 

Beheersing 

Nederlandse taal 
    

Slecht 4 2 1 2 

Matig 0 6 0 1 

Goed 1 2 0 1 

Hoogst afgeronde 

opleiding Nigeria 

 

    

Geen 0 0 0 2 

Basisschool  0 0 0 0 

Middelbare school  1 3 0 0 

WO 4 7 1 2 

     

Hoogst afgeronde 

opleiding Nederland 

 

    

Geen  3 5 1 1 

MBO 0 2 0 3 

HBO of WO 

 
2 3 0 0 

Bron: eigen data 
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Bijlage 5 

Overzicht percentage inwoners naar etniciteit per woonplaats, 2010 

 Amsterdam Rotterdam 

Surinamers 9 8,9 

Antillianen 1,5 3,6 

Turken 5,3 7,9 

Marokkanen 9 6,6 

Overige niet-westerse allochtonen7 10,1 10,0 

Westerse allochtonen 14,9 10,8 

Autochtonen 50,1 52,3 

Totaal  100 100 

Bron Amsterdam: O+S (2011) Bron Rotterdam: COS (2011)  

 

Bijlage 6 

Opleidingsniveau in percentage naar woonplaats, 2010 

 Laag Midden  Hoog 

Amsterdam    

Overige niet-westerse allochtonen 31 41 28 

Autochtonen 18 35 48 

Rotterdam    

Overige niet-westerse allochtonen 52 35 14 

Autochtonen 31 38 30 

Bron Amsterdam: O+S (2011) Bron Rotterdam: COS (2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Nigerianen vallen onder de categorie ‘Overige niet-westerse allochtonen’. 
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Bijlage 7 

Percentage arbeidsparticipatie (werkenden en werkzoekenden) van de beroepsbevolking naar 

herkomst, 2010 

 2008-2010 

Amsterdam  

Overige niet-westerse allochtonen 64 

Autochtonen 76 

Rotterdam  

Overige niet-westerse allochtonen 64 

Autochtonen 72 

 Bron Amsterdam: O+S (2011) Bron Rotterdam: COS (2011)  

 

Bijlage 8 

Relationele status naar woonplaats 

 Amsterdam Rotterdam 

Nigeriaanse partner 9 5 

Nederlandse partner 3 4 

Alleenstaand/Gescheiden/Weduwe 5 8 

Partner uit overige landen  3 3 

Bron: eigen data + data Sanne van der Steen 
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Bijlage 9 

Vergelijking Amsterdam met Rotterdam naar Taalbeheersing, opleidingsniveau Nigeria, 

opleidingsniveau Nederland en de arbeidsmarktpositie 

 Amsterdam Rotterdam 

 

Totaal 

 

Beheersing Nederlandse taal   
 

Slecht 9 6 15 

Matig 8 5 13 

Goed 3 9 12 

    

Hoogst afgeronde 

opleiding Nigeria 
  

 

Geen 2 1 3 

Basisschool  0 3 3 

Middelbare school  4 8 12 

WO 14 8 22 

    

Hoogst afgeronde opleiding Nederland    

Geen  10 12 22 

MBO 5 5 10 

HBO of WO 

 
5 3 

8 

    

Arbeidsmarktpositie    

Baan formele markt 10 4 14 

Baan informele markt 1 1 2 

Eigen bedrijf 4 7 11 

Werkloos 5 8 13 

Bron: eigen data + data Sanne van der Steen 

 


