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1 Inleiding 

In het rapport Burgerschapsstijlen en overheidscommunicatie, dat Motivaction 

heeft geschreven in opdracht van de Commissie Toekomst Overheidscommuni-

catie, is een kerntypologie van burgerschapsstijlen onder de Nederlandse bevol-

king uitgewerkt op basis van Socioconsult-onderzoek. De vier burgerschapsstij-

len zijn als volgt benoemd: 

 

• Buitenstaanders/inactief 

• Plichtsgetrouw/afhankelijk 

• Pragmatisch/conformistisch 

• Maatschappijkritisch/verantwoordelijk 

 

Deze burgerschapsstijlen zijn samengesteld op basis van leefstijlen, houding ten 

aanzien van de overheid en communicatiestijl.  

 

In de Socioconsult-steekproef zijn ook Nieuwe Nederlanders vertegenwoordigd. 

Op verzoek van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie wordt in deze 

bijlage de burgerschapsstijl van Nieuwe Nederlanders in het bijzonder belicht op 

basis van het materiaal dat voorhanden is. Het betreft een verkenning, een aan-

zet om nader inzicht te krijgen in de burgerschapsstijl van Turken, Marokka-

nen, Surinamers en Antillianen (TMSA). Dit zijn de grootste groepen Nieuwe 

Nederlanders uit niet-westerse landen, die tevens het kortst in Nederland zijn. 

Het is derhalve zowel relevant als actueel om deze groepen in kaart te brengen 

ten behoeve van het optimaliseren van de overheidscommunicatie. In deze bijla-

ge wordt onderzocht of de onderscheiden burgerschapsstijlen ook van toepassing 

zijn op de TMSA en verschillende leefstijlsegmenten binnen de TMSA. 

 

De vragen die in dit aanvullend onderzoek worden beantwoord zijn de volgende: 

 

• Zijn er kenmerkende elementen te herkennen in de burgerschapsstijl van 

de TMSA? 

 

• Hoe kan het beste worden gecommuniceerd met de TMSA? Hoe gaan zij 

om met informatie? Langs welke communicatiekanalen kunnen zij het 

meest gericht worden bereikt en aangesproken? 

 

• Kunnen er binnen de TMSA-groep verschillende leefstijlsegmenten wor-

den geconstrueerd? 

 

• Welke accenten in burgerschapsstijl leggen de verschillende leefstijlseg-

menten binnen de TMSA?  

 

• Wat zijn de consequenties van de (accenten in de) burgerschapsstijl van de 

TMSA voor de overheidscommunicatie? 

 

Vooraf dient opgemerkt te worden dat de Socioconsult-vragenlijst in eerste in-

stantie is toegeschreven op mensen met een Nederlandse achtergrond. Er is er 

bijvoorbeeld niet gevraagd naar de affiniteit van respondenten met specifieke 
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Turkse en Marokkaanse media.1 Het is ook van belang dat de waarden die wor-

den gemeten zijn toegesneden op de Nederlandse bevolking in het algemeen. 

Verschillen in deze waarden, juist ook tussen de TMSA onderling, zijn echter 

wel degelijk goed te interpreteren en blijken een aanleiding te vormen voor een 

nieuwe segmentatie binnen de TMSA. Deze komt aan de orde in hoofdstuk vier. 

Het verdient aanbeveling om nader (kwalitatief en vervolgens kwantitatief) on-

derzoek te doen dat specifiek gericht is op burgerschapsstijl van de TMSA, en 

met name van Turken en Marokkanen, wanneer een verdere uitwerking ge-

wenst is. 

 

De onderzoeksresultaten in het onderhavige rapport worden met enige terug-

houdendheid gepresenteerd. De groep TMSA in de Socioconsult-steekproef is 

vergeleken met de werkelijke populatie op basis van recente gegevens van het 

CBS over het jaar 2000 (zie hoofdstuk acht, bijlage twee). Turken, Surinamers, 

Marokkanen en Antillianen hebben landelijk een aandeel van 6,2% (981 000) in 

de Nederlandse bevolking (15,9 miljoen). In de steekproef (N=8010) hebben de 

TMSA een aandeel van 4,4% (N=355). Dit lagere percentage wordt met name 

veroorzaakt door een ondervertegenwoordiging van oudere vrouwen van Turkse 

of Marokkaanse afkomst. Zij zijn minder vaak dan Antillianen en Surinamers de 

Nederlandse taal machtig en worden daarnaast vaak door de man afgeschermd 

van de buitenwereld. De steekproef is representatief voor het aantal Surinamers 

en Antillianen in Nederland. 

 

Ook is de steekproef voor het hele TMSA-segment representatief voor wat be-

treft leeftijdscategorieën, met uitzondering van de genoemde afwezigheid van 

oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen, dat een van de verklaringen vormt 

voor een oververtegenwoordiging van jonge mensen. 

  

Het opleidingsniveau van de TMSA in de steekproef is fors hoger dan dat van de 

populatie uit het CBS-onderzoek. De gegevens van het CBS zijn afkomstig van 

de enquête beroepsbevolking uit 1999 waarbij niet het gehele TMSA-segment is 

gedekt. De sterke ondervertegenwoordiging van het laag of niet opgeleide seg-

ment binnen de TMSA is niet verwonderlijk gezien de vereiste capaciteiten om 

aan het Socioconsult-onderzoek deel te nemen: men moet de Nederlandse taal 

goed beheersen. Zowel analfabetisme als het niet beheersen van het Nederlands 

zijn factoren die van invloed zijn op het ontbreken van laagopgeleide TMSA (met 

name oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen).  

 

In het vervolg van deze bijlage wordt ingegaan op burgerschapsstijl en mediage-

bruik van de TMSA in het algemeen. Vervolgens wordt ingegaan op accenten in 

burgerschapsstijl in drie leefstijlsegmenten binnen de TMSA, die zijn samenge-

steld op basis van patronen in normen en waarden. In de conclusie wordt inge-

gaan op wat de consequenties daarvan zijn voor de overheidscommunicatie.  

 

                                                        
1 Juist wegens het ontbreken van bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse media is 

voor het beschrijven van mediagebruik en de communicatiestijl gebruik gemaakt 

van het boek Nieuwe Nederlanders. Etnomarketing voor diversiteitsbeleid, gepu-

bliceerd door Motivaction (P. Verheggen F. Spangenberg, 2001). De informatie is 

opgenomen in hoofdstuk 7 (bijlage 1): Communicatie en media TMSA.  
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2 Burgerschapsstijl bij de TMSA 
 

Alvorens de burgerschapsstijl van de TMSA te beschrijven, komen eerst de in 

het oog springende verschillen aan de orde tussen de TMSA en de autochtone 

bevolking op basis van de waardenstellingen die zijn meegenomen in het Socio-

consult-onderzoek (die, zoals is aangegeven, niet voor deze groep in het bijzonder 

zijn geformuleerd). Ondanks de grote culturele verschillen tussen Turken, Ma-

rokkanen, Surinamers en Antillianen onderling zijn er op basis van het Socio-

consult-onderzoek overeenkomstige verschillen met de autochtone bevolking te 

identificeren. Na deze inleiding wordt ingegaan op hoe de TMSA en de rest van 

de bevolking zich tot elkaar verhouden op het gebied van maatschappelijke en 

politieke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid.  

 

 

2.1 Inleiding 

Geld en Luxe 

Het meest opvallende verschil tussen de TMSA en autochtonen is het belang dat 

aan geld, materieel bezit en luxe wordt gehecht. De TMSA streven meer dan au-

tochtonen naar ‘veel geld verdienen’. Hier zou van invloed kunnen zijn dat meer 

jongeren dan ouderen vertegenwoordigd zijn in de steekproef. Een verschil tus-

sen Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds 

is dat bij Surinamers en Antillianen het streven naar financiële zekerheid ster-

ker aanwezig is dan bij Turken en Marokkanen. De laatste geven daarbij vaker 

aan dat ze pas mogen genieten als ze het verdiend hebben.  

 
Werk 

Voor de TMSA – en vooral voor Turken en Marokkanen – bepaalt het werk een 

belangrijker deel van het leven dan bij autochtonen en is vaker een factor die 

bijdraagt aan geluk. De TMSA zijn ambitieuzer ingesteld dan autochtonen: zij 

geven vaker aan steeds hogere doelen te willen bereiken, waarbij deze ambities 

bij Surinamers en Antillianen sterker leven dan bij Turken en Marokkanen. De 

TMSA zijn echter minder gericht op zelfontplooiing dan autochtonen. Turken en 

Marokkanen zijn daarbij minder vaak de (calvinistische) mening toegedaan dat 

hard werken goed is voor de mens. Er is bij hen ook sprake van een sterker ont-

wikkeld lotsgevoel: zij scoren significant hoger dan autochtonen op de stelling 'Ik 

heb regelmatig het gevoel dat het niet uitmaakt wat ik doe, het ligt toch alle-

maal vast'. Dit geeft aanleiding tot de hypothese dat werk vooral belangrijk is in 

context van het streven naar materieel bezit en luxe. Ondanks dat ook voor Su-

rinamers en Antillianen het werk een belangrijk deel van het leven is, wordt 

werk en privé bij hen strikter gescheiden gehouden. De verweving van het pro-

fessionele leven en privé-leven lijkt meer gemeengoed in de Nederlandse cul-

tuur. 

 
(Familie)relaties 

De sociale groep waartoe men behoort is van groot belang in de culturen van de 

TMSA. Familie – in de brede zin van het woord – speelt hierin de belangrijkste 

rol. Het hebben van een gezin en de omgang met familieleden is belangrijker 
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voor deze groep dan voor autochtonen. De TMSA brengen meer tijd met hun fa-

milie door dan autochtonen en beschouwen hen bovendien meer als vrienden.  

 

Voor alternatieve leefvormen staan de TMSA minder open dan autochtonen, wat 

voornamelijk geldt voor mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. 

Men staat vaker negatief tegenover het toekennen van dezelfde rechten aan 

homoseksuele stellen als aan autochtone stellen. Een traditionele rolverdeling 

tussen de man en de vrouw wordt door hen meer geapprecieerd dan door autoch-

tonen.  

 
Traditie en etiquette 

Een verzorgd uiterlijk is voor de TMSA belangrijker dan voor autochtonen. Zij 

geven ook vaker dan de rest van de Nederlandse bevolking aan dat vaderlandse 

geschiedenis belangrijk is. Wat betreft de vaderlandse geschiedenis is het voor 

in ieder geval Turken en Marokkanen aannemelijk dat ‘het vaderland’ het land 

van herkomst betreft, gezien het feit dat zij zich minder trots voelen dan autoch-

tonen als Nederlanders iets internationaal bereiken. Turken en Marokkanen 

identificeren zich minder met Nederland dan Surinamers en Antillianen. 

 

 

2.2 Betrokkenheid  

De TMSA, en vooral Marokkanen en Turken, geven in vergelijking met de rest 

van de bevolking relatief vaak aan dat zij zich buitengesloten voelen in de Ne-

derlandse maatschappij. Dit resulteert echter niet in een lage mate van maat-

schappelijke en politieke betrokkenheid. Het tegendeel is het geval. Surinamers 

en Antillianen geven weliswaar minder vaak aan zich betrokken te voelen bij de 

politiek, maar de TMSA geven in vergelijking vaak aan dat zij meestal meedoen 

aan politieke acties voor doelen waar zij achter staan. Turken en Marokkanen 

beschouwen zichzelf daarbij vaker dan autochtone Nederlanders als politiek ac-

tief. Ook boeit de Europese politiek de TMSA meer dan gemiddeld. Het is de 

vraag of de politieke oriëntatie in eerste instantie betrekking heeft op Neder-

land. Op stellingen die gaan over Nederland in de context van de Europese een-

wording reageren de TMSA minder behoudend dan de autochtone bevolking. 

Daarnaast stemmen zij minder vaak in met de uitspraak dat wat er op landelijk 

niveau gebeurt voor hen belangrijker is dan wat er internationaal gebeurt. Ten-

slotte zijn er specifieke thema’s waarover de TMSA een uitgesproken mening 

hebben. Zo staan zij bijvoorbeeld tegenover abortus en euthanasie aanmerkelijk 

negatiever dan autochtonen, waarbij opvallend is dat Surinamers en Antillianen 

vooral ten opzichte van abortus negatiever staan dan autochtonen.  

 

Het zijn de relatief hoge mate waarin men zichzelf als politiek actief beschouwt 

en de grotere bereidheid om mee te doen aan politieke acties voor doelen waar 

men achter staat die een indicatie vormen voor de stelling dat de maatschappe-

lijke betrokkenheid van de TMSA een meer ‘politiek activistisch’ karakter heeft 

dan bij de rest van de bevolking.  
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2.3 Imago van de overheid 

Het vertrouwen in de overheid is onder Turken en Marokkanen hoger dan bij de 

autochtone Nederlanders. Daarbij geldt voor de TMSA dat zij de Europese over-

heid naar verhouding meer vertrouwen. Hierin lopen Turkse en Marokkaanse 

burgers eveneens voorop. Ook stemmen zij vaker dan de rest van de bevolking in 

met de stelling dat de overheid meestal goed luistert naar wat de burger wil. 

Met name Turken en Marokkanen zijn deze mening toegedaan. Deze onder-

zoeksresultaten wijzen vooral op respect voor de overheid, die wellicht samen-

hangt met een grotere mate van hiërarchie in de culturele achtergronden van de 

TMSA.  

 

Het vertrouwen in overheidsinstellingen, als beheerder van persoonlijke gege-

vens, wijkt niet af van de rest van de bevolking. Ook het vertrouwen dat men 

heeft in de geloofwaardigheid van vertegenwoordigers van verschillende be-

roepsgroepen is gelijk aan dat van anderen, met één uitzondering: de TMSA, en 

vooral Surinamers en Antillianen, vertrouwen er minder vaak op dat politie-

mensen de waarheid spreken. Turken en Marokkanen geloven daarnaast echter 

wel vaker in de geloofwaardigheid van politici; dit laat zich goed verenigen met 

het respect voor de overheid dat kenmerkend is voor deze groep.   

 

Gevraagd naar werkvoorkeur wordt een relatief positief imago van de overheid 

bevestigd. Zowel de landelijke als de Europese overheid spreken de TMSA vaker 

aan als werkgevers. Vooral Surinamers en Antillianen hebben een sterke voor-

keur voor de Europese overheid. Ook de politie of brandweer hebben de belang-

stelling van de TMSA, in het bijzonder van Turken en Marokkanen. Een klein 

commercieel bedrijf heeft minder vaak hun voorkeur; grote commerciële bedrij-

ven trekken de TMSA meer aan. 

 

Concluderend kan gezegd worden dat de TMSA relatief positief staan ten op-

zichte van de overheid en respect hebben voor de overheid, al heeft men iets 

minder vertrouwen in politiemensen. Men wil relatief vaak werken bij de lande-

lijke en Europese overheid en heeft in de laatste meer vertrouwen dan gemid-

deld. Ook is men in vergelijking met de rest van de bevolking goed te spreken 

over de mate waarin de overheid luistert naar wat de burger wil.  

 

 

2.4 Verwachtingen van de overheid  

De TMSA hebben vrij uitgesproken verwachtingen van de overheid. Met name 

Turkse en Marokkaanse burgers vinden het relatief vaak belangrijk om te weten 

hoe politieke beslissingen die een ieder aangaan tot stand komen. Daarbij geven 

zij, wederom vooral Turken en Marokkanen, vaker aan dat bedrijven en overhe-

den 24 uur per dag bereikbaar moeten zijn. In deze aspecten stellen de TMSA 

zich derhalve, in vergelijking met de rest van de bevolking, op als veeleisende 

klanten. 

 

Inhoudelijk zijn de TMSA tamelijk ‘overheidminded’. Zij hechten aan een regu-

lerende rol van de overheid. Zo reageren zij vaker bevestigend op de stellingen 

‘Wij zijn gebaat bij een sterkere maatschappelijke invloed van de overheid’ 

(vooral Surinamers en Antillianen) en ‘De overheid stoot te veel van haar taken 
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af naar het bedrijfsleven’ (vooral Turken en Marokkanen). Het bedrijfsleven lijkt 

van de kant van de TMSA überhaupt meer gereguleerd te mogen worden: men 

vindt ook vaker dan de rest van de bevolking dat bedrijven verplicht moeten 

worden om samen te werken als dat maatschappelijk voordeel oplevert. Het 

hechten aan een zekere mate van regulering van de kant van de overheid gaat 

derhalve samen met een kritische houding ten aanzien van het bedrijfsleven.  

 

Belangrijk is echter dat de voorkeur voor een regulerende rol van de overheid 

niet tot uitdrukking komt in behoefte aan een strengere wet- en regelgeving. De 

TMSA vinden niet dat de maatschappij strengere wetten nodig heeft en dat cri-

minelen strenger gestraft moeten worden. Ook hier blijkt dat ‘de politie’ door de 

TMSA minder positief wordt beoordeeld dan de overheid in het algemeen. Meer 

blauw op straat geeft hen in vergelijking met anderen minder vaak een veilig 

gevoel, en ook een uitbreiding van de mogelijkheden van de politie om criminali-

teit te bestrijden juichen zij minder vaak toe dan autochtonen.  

 

Concluderend kan gesteld worden dat de TMSA positiever zijn dan anderen over 

invloed van de overheid, maar dat zij zich hierbij niet richten op een strengere 

wet- en regelgeving en minder vertrouwen hebben in de politie.  

 

 

2.5 Prioriteiten van de overheid 

Aan de respondenten is gevraagd om een rangorde aan te geven in het belang 

van vier politieke doelen. Het gaat over het handhaven van orde in het land, het 

beschermen van de vrijheid van meningsuiting, het tegengaan van prijsstijgin-

gen en het vergroten van de politieke inspraak van burgers. De TMSA hechten 

in verhouding minder belang aan het handhaven van orde. Deze rangordening is 

wellicht te verenigen met de accenten die zijn beschreven bij de verwachtingen 

van de overheid: zoals de TMSA relatief minder gericht zijn op een grotere rol 

van de politie, geven zij bij deze vraag eveneens minder vaak dan anderen aan 

dat het handhaven van orde van bijzonder groot belang is. Turken en Marokka-

nen zetten daarnaast het beschermen van de vrijheid van meningsuiting gemid-

deld hoger dan anderen op hun prioriteitenlijst. Dit zou verklaard kunnen wor-

den doordat Nieuwe Nederlanders te maken hebben met het spanningsveld tus-

sen verschillende culturen. 

 

 

2.6 De eigen bijdrage aan het overheidsbeleid 

Aan de hand van een case is ook voor de TMSA na te gaan in welke mate en op 

welke wijze zij zelf een bijdrage willen leveren aan het overheidsbeleid. In de 

eerste plaats is gevraagd in welke mate men de overheid, zichzelf, bedrijven en 

belangenorganisaties verantwoordelijk houdt voor een duurzame samenleving. 

De definitie van duurzaamheid die hierbij is voorgelegd luidt: het op zo’n manier 

omgaan met ruimte, energie, grondstoffen en natuur dat rekening wordt gehou-

den met toekomstige generaties.  

De TMSA geven dezelfde rangordening aan als autochtonen in de verantwoorde-

lijkheid van de verschillende actoren, in volgorde: de overheid, het individu, be-

drijven en belangenorganisaties. De TMSA kennen daarbij relatief meer ver-

antwoordelijkheid toe aan belangenorganisaties dan de rest van de bevolking. 
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Turken en Marokkanen vindt zichzelf als individu daarnaast naar verhouding 

minder verantwoordelijk dan gemiddeld.  

 

Vervolgens is gevraagd of en in welke mate men betrokken wil zijn bij plannen 

en beslissingen van de overheid die betrekking hebben op de woon- en leefomge-

ving en het milieu. De antwoordmogelijkheden zijn de volgende:  

 

 Ik zou geïnformeerd willen worden over deze plannen van de overheid 

 Ik zou willen meedenken over deze plannen van de overheid 

 Ik zou willen meebeslissen over deze plannen van de overheid 

 Ik zou willen meewerken aan het uitvoeren van deze plannen in mijn da-

gelijkse leven 

 Ik wil op geheel eigen wijze (dus los van de plannen van de overheid) wer-

ken aan prettig wonen, een duurzame leefomgeving en een schoner milieu 

 Ik vind het niet nodig bij deze plannen van de overheid betrokken te zijn 
 

De TMSA geven onderscheidend vaak aan dat zij het niet nodig vinden bij de 

plannen van de overheid betrokken te zijn. Aanmerkelijk minder vaak geven zij 

aan dat zij geïnformeerd willen worden over de plannen van de overheid en dat 

zij willen meebeslissen over de plannen. Met name Turken en Marokkanen wil-

len minder vaak geïnformeerd worden, meedenken en meebeslissen. Het is op-

vallend dat men in het algemeen aangeeft om op de hoogte te willen zijn van hoe 

politieke beslissingen die een ieder aangaan tot stand komen, maar bij deze case 

blijkt niet dat er behoefte bestaat aan daadwerkelijke betrokkenheid bij het 

overheidsbeleid. Overigens kan hierbij als verklaring de hypothese worden ge-

formuleerd dat duurzaamheid en het milieu bij (groepen binnen) de TMSA in 

mindere mate een issue is dan in de Nederlandse samenleving in het algemeen. 

 

In aansluiting hierop is gevraagd op welke manier men het liefst de eigen me-

ning kenbaar wil maken aan de overheid over plannen op het gebied van wonen, 

de leefomgeving en het milieu. Als basis is de groep genomen die betrokken wil 

zijn, dat wil zeggen die niet het antwoord ‘ik vind het niet nodig om bij deze 

plannen van de overheid betrokken te zijn’ heeft gegeven. De TMSA geven min-

der vaak dan gemiddeld aan dat zij hun mening kenbaar willen maken middels 

inspraakavonden of referenda. Zij hebben vaker dan anderen een voorkeur voor 

demonstreren of het meedoen aan protestacties. Hier blijkt nogmaals de relatief 

grote actiebereidheid van de TMSA in vergelijking met de rest van de bevolking.  

 

 

2.7 Conclusie 

De ‘gemiddelde burgerschapstijl’ van de TMSA wijkt op een aantal punten af 

van de ‘gemiddelde burgerschapstijl’ van autochtone Nederlanders. De belang-

rijkste verschillen zijn de volgende. De TMSA beschouwen zichzelf vaker als po-

litiek actief en tonen een relatief grote bereidheid om mee te doen aan politieke 

acties. Ten opzichte van de overheid staan de TMSA, en vooral Turkse en Ma-

rokkaanse burgers, relatief positief en in de Europese overheid hebben zij meer 

vertrouwen dan gemiddeld. Er is sprake van respect voor de overheid als autori-

teit. De geloofwaardigheid van politiemensen schatten de TMSA lager in dan 

autochtonen.   
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Van de overheid lijken de TMSA te verwachten dat zij zich actief opstelt. Zij 

staan ook positief tegenover een grotere maatschappelijke invloed van de over-

heid, maar niet in de vorm van strengere regels en wetten of een grotere rol van 

de politie. Daarnaast zijn er indicaties voor een relatief grote afstand tot de 

overheid. De TMSA tonen geen uitgesproken behoefte om zelf invloed uit te oe-

fenen of bij te dragen aan het overheidsbeleid, zo laat de case over een duurzame 

samenleving zien. Wat betreft de voorkeur voor het kenbaar maken van de eigen 

mening heeft men, in vergelijking met anderen, wederom vaker een activistische 

opstelling: demonstreren of meedoen aan politieke actie heeft vaker dan gemid-

deld de voorkeur. Dit leidt tot de volgende hypothetische conclusie. Er is bij de 

TSMA sprake van respect voor de overheid die samengaat met een zekere af-

stand tot de overheid. Zij hechten aan het recht op de vrijheid van meningsui-

ting. De in Nederland gangbare kanalen om de eigen mening kenbaar te maken 

lijken echter minder goed aan te sluiten bij de TMSA. Dit leidt ertoe dat de 

TMSA sneller aangeven dat vaker aangeven dat zij bereid zijn om actie te voe-

ren voor politieke doelen of om de eigen belangen te behartigen.  

 

De belangrijkste elementen, een niet onderscheidende algemene maatschappe-

lijke betrokkenheid met een juist wel kenmerkende bereidheid tot politiek acti-

visme, de behoefte aan een regulerende overheid, die men vertrouwt en respec-

teert, zonder het inzetten van strengere regels en wetten of meer blauw op 

straat komen in deze specifieke combinatie niet voor in de burgerschapsstijlen 

zoals die in het basisrapport zijn beschreven. In die zin hebben de TMSA in het 

algemeen een kenmerkende combinatie van elementen in hun burgerschapsstijl. 

De groep TMSA zoals die hier centraal staat is echter samengesteld op basis van 

het geboorteland, van de respondent zelf of van de ouder(s). Deze beschrijving 

geeft weliswaar een indicatie van de invloed die culturele verschillen hebben op 

invloed op maatschappelijke betrokkenheid en attitude ten aanzien van de over-

heid, maar gaat niet uit van normen en waarden, zoals het geval is bij de sociale 

milieus die in het basisrapport zijn beschreven. Een volgende stap is derhalve 

nader onderzoek of er binnen de TMSA-leefstijlsegmenten (samengesteld op ba-

sis van de beschikbare Socioconsult-waardenstellingen) te onderscheiden zijn en 

hoe deze groepen zich in hun burgerschapsstijl verhouden tot de typologie van 

burgerschapsstijlen die in het basisrapport is uitgewerkt.  

 

 

2.8 Leefstijlsegmentatie binnen de TMSA 

In het vervolg van deze bijlage wordt nader ingegaan op verschillen in normen 

en waarden bij de TMSA onderling. Daarbij moeten een paar opmerkingen ge-

maakt worden. Ten eerste: zoals eerder gezegd ontbreekt er in de steekproef 

duidelijk een deel van de TMSA – en dan voornamelijk van de Turkse en Ma-

rokkaanse bevolking: de personen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks 

machtig zijn. Derhalve geven de onderstaande segmenten geen volledige cluste-

ring van de TMSA-bevolking weer, maar de clustering van diegenen die tenmin-

ste de Nederlandse taal voldoende beheersen om de vragenlijst in te vullen. Ten 

tweede gaat het in de beschrijving van de segmenten voornamelijk om de ver-

schillen ten opzichte van elkaar. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat wanneer 

een segment materieel bezit niet zo belangrijk vindt, dat dit geldt ten opzichte 

van de andere segmenten. Het wil dus niet direct zeggen dat deze personen ma-

terieel bezit verafschuwen, maar dat ze er in vergelijking met andere segmenten 
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binnen de TMSA minder waarde aan hechten. De algemene beschrijving van de 

TMSA-bevolking in paragraaf 2.7 dient als uitgangspunt genomen te worden: 

diegenen die relatief weinig om bezit geven, maken nog steeds deel uit van de 

TMSA die als groep gemiddeld meer gefocust zijn op bezit dan autochtonen als 

groep. De clustering op basis van waarden verschaft inzicht in de diversiteit die 

bestaat binnen de TMSA. Welke waarden en normen gaan veelal samen binnen 

de TMSA en hoe zien deze groepen met overeenkomstige ideeën en motivaties 

eruit? En welke consequenties hebben de onderlinge verschillen voor de burger-

schapsstijl? 

 

Door middel van clusteranalyse is gezocht naar groepen binnen de TMSA die in 

hun waarden en normen binnen elke groep veel op elkaar leken en erg verschil-

den van de leden van de andere. In totaal zijn drie zogenaamde leefstijlsegmen-

ten onderscheiden die aan de hand van de beschrijving van de kenmerken van 

deze segmenten respectievelijk ‘pragmatische modernen’, ‘betrokken traditione-

len’, en ‘teruggetrokken conservatieven’ zijn genoemd. De verdeling is als volgt. 

 

Figuur 2.1 Leefstijlsegmenten binnen de TMSA (N=355) 

37,1 42,1 20,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TMSA

Pragmatische modernen Betrokken traditionelen
Teruggetrokken conservatieven

 

In de onderstaande figuren staan de segmenten naar herkomst weergegeven.  

 

Figuur 2.1 Herkomstgroeperingen naar leefstijlsegment 
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Het meest opvallende onderscheid is het verschil tussen de segmenten pragma-

tische modernen en teruggetrokken conservatieven: in het laatste segment zijn 

Turken en Marokkanen oververtegenwoordigd en in het eerste Surinamers en 

Antillianen.  

Indien de segmenten afgezet worden naar generatie (figuur 2.2), blijkt dat te-

vens samenhang bestaat tussen het clusterlidmaatschap en de generatie waar-

toe men behoort. De tweede generatie TMSA blijkt vooral tot de pragmatische 

modernen gerekend te kunnen worden, terwijl in deze generatie betrekkelijk 

weinig teruggetrokken conservatieven te vinden zijn. De eerste generatie TSMA 

behoort met name tot betrokken traditionelen en teruggetrokken conservatie-

ven.  

 

Figuur 2.2 Eerste / tweede generatie TSMA naar leefstijlsegment 

42,6

34,6

41,9 15,5

22,942,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tw eede Generatie

Eerste Generatie

Pragmatische modernen Betrokken Traditionelen Teruggetrokken conservatieven

  

In hoofdstuk negen van deze bijlage is de sociodemografische achtergrond van 

elk segment in kaart gebracht. Een belangrijke conclusie daaruit is dat lager 

opgeleiden vaker vertegenwoordigd zijn bij de teruggetrokken conservatieven en 

(iets mindere mate) de betrokken traditionelen. Gezien de 

ondervertegenwoordiging van lager opgeleide allochtonen in de steekproef is het 

te verwachten dat het segment teruggetrokken conservatieven vele malen groter 
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is in de Nederlandse bevolking dan in de steekproef. Hetzelfde geldt (iets minder 

sterk) voor de betrokken traditionelen.  

 

De leefstijlsegmenten binnen de TMSA staan centraal in de volgende 

hoofdstukken. In aansluiting op de kenmerkende normen en waarden wordt 

ingegaan op maatschappelijk en politieke betrokkenheid en de attitude ten 

aanzien van de overheid.2 De verschillen vormen de basis voor een verkenning 

van de burgerschapsstijlen per segment aan de hand van de burgerschapsstijlen 

die zijn beschreven in het rapport Burgerschapsstijlen en 

overheidscommunicatie. Er blijken binnen de TMSA - net als bij de verschillende 

segmenten in de Nederlandse bevolking - duidelijke verschillen te bestaan.  

 

 

                                                        
2 Het was niet mogelijk voor de verschillende leefstijlsegmenten binnen TMSA 

alle analyses te doen die voor de sociale milieus en voor TMSA in het algemeen 

zijn gedaan. Het criterium is dat de N groot genoeg moet zijn om betrouwbare 

analyses te kunnen doen. Voor de segmenten binnen TMSA wordt alleen aan dit 

criterium voldaan wanneer variabelen in minimaal twee van de vier gehouden 

Sococonsult-metingen voorkomen.  
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3 Pragmatische modernen 

3.1 Inleiding  

De personen in dit segment lijken op een redelijk ‘vrije’ manier door het leven te 

stappen. Er bestaat een vrij grote tolerantie ten opzichte van anderen, wat soms 

bijna naar nonchalance neigt: 'live and let live'. Zo staan de pragmatische mo-

dernen relatief tolerant ten opzichte van homoseksualiteit en abortus, wordt er 

geen traditioneel rollenpatroon nagestreefd en hoeven hun vrienden niet persé 

dezelfde opvattingen te hebben. De rol van de familie is niet groot voor deze 

groep: familieleden zijn niet per definitie beste vrienden en het hebben van een 

gezin is geen primair doel in het leven. In relaties met partners hebben de 

pragmatische modernen bij voorkeur gescheiden vriendenkringen. Ze hebben 

het gevoel het leven redelijk in eigen hand te hebben en zijn in enige mate op de 

toekomst gericht. Zo spelen ‘dingen van vroeger’ geen grote rol en wordt niet 

veel waarde gehecht aan de vaderlandse geschiedenis. Veranderingen zijn pri-

ma, maar er wordt niet koste wat kost naar nieuwe ervaringen gezocht. Genie-

ten en vrije tijd speelt een belangrijke rol in het leven van de pragmatische mo-

dernen; het werk mag niet ten koste gaan van de vrije tijd. Vaste werktijden zijn 

relatief belangrijk. De houding ten opzichte van werk en geld is wat ambivalent: 

het werk is niet bepalend voor het geluk en is zeker niet het hoofdingrediënt van 

het leven, maar wordt ook niet alleen gezien als manier om geld te verdienen: 

enige ontplooiing is zeker gewenst. Er is sprake van gematigde maatschappelij-

ke betrokkenheid: ze voelen zich niet uitgesproken verantwoordelijk voor de 

maatschappelijke positie van anderen. Materieel bezit lijkt niet erg belangrijk 

voor de hen, maar het kopen van luxe artikelen wordt niet als geldverspilling 

gezien. Financiële zekerheid is belangrijk, maar geen bron van zorgen. Voor de 

pragmatische modernen zijn tradities zijn niet zo belangrijk: etiquette is niet 

iets waar veel waarde aan gehecht wordt en gewoontes worden relatief makke-

lijk afgelegd.  

 

Kort gezegd kunnen de personen uit dit segment omschreven worden als: 

 ‘live and let live’ 

 vrij liberaal 

 levensgenieters 

 matige maatschappelijke betrokkenheid 

 niet sterk materialistisch 

 niet primair gericht op familie en gezin  

 

Het normen en waardepatroon van dit segment kan goed verenigd worden met 

de achtergrondgegevens. In deze groep zijn relatief hoger opgeleide allochtonen 

te vinden, die in verhouding ook een hoger inkomen hebben. Het gaat vaker om 

Surinamers en Antillianen en vaker om de tweede generatie. Wellicht hangt de 

relatief liberale houding hiermee samen. De maatschappelijke positie van de 

pragmatische modernen stelt deze groep in elk geval in staat een eigen weg te 

volgen. Ook is men minder sterk religieus georiënteerd. Dit segment kenmerkt 

zich ten opzichte van de andere segmenten door een hoge mate van secularise-

ring. 
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3.2 Maatschappelijke betrokkenheid en attitude ten aanzien van de overheid 

Pragmatische modernen zijn minder uitgesproken over de samenleving en de 

overheid. Ze zijn enigszins op zichzelf gericht. Zoals beschreven hebben zij het 

gevoel het leven redelijk in eigen hand te hebben en zijn ze niet bijzonder maat-

schappelijk betrokken. Men is minder traditioneel en staat open voor verande-

ringen, al streeft men daar zelf niet expliciet naar. 

 

Met betrekking tot de overheid hebben pragmatische modernen weinig kenmer-

kende meningen. Over het algemeen vindt deze groep relatief minder vaak dan 

de overige TMSA dat de overheid goed naar de burgers luistert. In lijn met hun 

zelfredzame houding maken de pragmatische modernen zich weinig zorgen over 

het afnemen van sociale zekerheid en zijn zij minder vaak van mening dat wij 

gebaat zijn bij een sterkere maatschappelijke invloed van de overheid. Ook zijn 

de pragmatische modernen, net als de teruggetrokken conservatieven, minder 

vaak bereid om mee te doen aan politieke acties. Ook voor internationale poli-

tieke aangelegenheden vertonen zij weinig interesse. Zo beroert ook de Europese 

eenwording hen minder dan gemiddeld.  

 

 

3.3 Verkenning van de burgerschapsstijl 

Binnen de TMSA-burgerschapsstijl is dit een groep die minder politiek geënga-

geerd is en zich minder richt op de overheid. Men heeft minder vertrouwen in de 

overheid, minder behoefte aan een sterkere maatschappelijke invloed van de 

overheid en men vindt minder vaak dat de overheid meestal goed luistert naar 

de wensen van burgers. In verhouding met de andere segmenten is deze groep 

meer geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en lijkt zich ook meer z’n ge-

mak te voelen. De houding die naar voren komt wekt de indruk dat men zich 

voornamelijk tot doel stelt om zich te redden en een eigen weg te gaan, en dat 

dit de basis vormt van hoe men zich opstelt ten aanzien van de samenleving en 

de overheid. Wanneer deze mentaliteit in de context van de onderscheiden bur-

gerschapsstijlen wordt geplaatst, zijn er voornamelijk overeenkomsten met de 

pragmatische/conformistische burgerschapsstijl. De betrokkenheid op afstand, 

een liberale houding en een zekere mate van individualisme zijn de belangrijk-

ste gronden voor deze hypothese. 
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4 Betrokken traditionelen 

4.1 Inleiding 

De personen uit dit segment hebben een vrij traditioneel normen en waardenpa-

troon. Zo vormen familie en het gezin – in de traditionele rolverdeling - de spil in 

hun leven. Degenen waar ze mee omgaan moeten over de belangrijke zaken des 

levens wel hetzelfde denken. Ten aanzien van zaken als homoseksualiteit en 

abortus staan zij relatief negatief. Werk is in de eerste plaats om geld te verdie-

nen en minder om jezelf te ontplooien. Het bepaalt voor betrokken traditionelen 

een groot deel van het leven. Het nuttig maken middels het werk is echter wel 

van belang. Door het plichtsbesef van de betrokken traditioneel wil het privé-

leven er nog wel eens bij inschieten, ondanks dat men duidelijk de voorkeur 

geeft aan vaste werktijden. Carrière maken betekent voor deze personen voor-

namelijk meer geld verdienen. Genieten is ook iets voor als er hard gewerkt is: 

een beloning moet verdiend worden. Geld speelt een grote rol in hun leven. Het 

is niet alleen een bron van plezier, maar ook een bron van zorgen. Erg geneigd 

tot sparen zijn betrokken traditionelen niet en de financiële toekomst baart hen 

wel eens zorgen. Gewoontes en tradities zijn belangrijk: men stapt niet graag uit 

een patroon, hecht aan etiquette en uiterlijke netheid en de vaderlandse ge-

schiedenis is relatief belangrijk. Toch staan de betrokken traditionelen wel open 

voor nieuwe ervaringen, alhoewel echte veranderingen vaak wat te snel gaan. 

Cultuurdeelname is voor deze groep relatief belangrijk, evenals maatschappelij-

ke betrokkenheid. Zo moeten de minder bedeelden geholpen worden en wordt er 

ook gedacht over de mogelijkheden daartoe. De traditionele verdeling van de 

maatschappij in sociale klassen is voor deze personen echter een gegeven.  

 

Kort gezegd kunnen de personen uit dit segment omschreven worden als: 

- familiemens 

- behoudend 

- sterke arbeidsmoraal 

- focus op geld en bezit 

- maatschappelijk betrokken 

 

De betrokken traditionelen nemen wat betreft de achtergrondgegevens veelal 

een middenpositie in. Zij hebben wel vaker een inkomen benedenmodaal en er is 

sprake van een relatief sterke religieuze oriëntatie, zowel christelijk als islami-

tisch. Dit verklaart deels de traditionele opvattingen aangaande maatschappe-

lijke issues als arbeid, homoseksualiteit en abortus. Dit segment heeft de eigen 

tradities hoog in het vaandel. 

 

4.2 Maatschappelijke betrokkenheid en attitude ten aanzien van de overheid 

De betrokken traditionelen voelen zich betrokken bij de maatschappij. Zij geven 

bijvoorbeeld vaker aan dat zij met anderen discussiëren over hoe het anders 

moet in Nederland. Zij voelen zich sterker betrokken bij de politiek en maken 

zich zorgen over het afnemen van de sociale zekerheid. Daarnaast geven zij rela-

tief vaak aan dat zij meedoen aan politieke acties voor doelen waar zij achter 

staan. Ook vinden zij het belangrijk om te weten hoe politieke beslissingen die 
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een ieder aangaan tot stand komen. Wellicht is inzichtelijkheid van belang om-

dat betrokken traditionelen eveneens aangeven dat zij er moeite mee hebben om 

zich aan te passen aan de regels van een ander. 

 

Het is kenmerkend voor de betrokken traditionelen dat zij zich richten op de 

overheid. Zij hebben relatief veel vertrouwen in de overheid en het merendeel is 

het eens met de stelling dat de overheid meestal goed luistert naar wat de bur-

ger wil. Daarbij vinden ze dat we gebaat zijn bij een sterkere maatschappelijke 

invloed van de overheid. Zo zijn zij eveneens vaker dan anderen van mening dat 

de overheid te veel taken afstoot naar het bedrijfsleven.  

 

Betrokken traditionelen tonen interesse voor Europese politiek maar staan in 

vergelijking met anderen minder open voor de Europese eenwording. Zij zijn va-

ker van mening dat hierdoor de Nederlandse identiteit wordt bedreigd en zij ge-

loven dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Echter, de betrokken traditi-

onelen voelen zich sterker betrokken bij onderwerpen die betrekking hebben op 

de eigen leefomgeving dan onderwerpen die zich afspelen op een landelijk of in-

ternationaal niveau. Zij zijn sterk lokaal georiënteerd. 

 

4.3 Verkenning van de burgerschapsstijl 

In vergelijking met de algemene burgerschapsstijl van de TMSA is deze groep 

meer uitgesproken betrokken en tegelijkertijd meer lokaal georiënteerd. Men 

combineert een bereidheid tot politiek activisme met een algemene betrokken-

heid: men discussieert vaker over hoe het anders moet in Nederland en men 

maakt zich zorgen over het afnemen van de sociale zekerheid. Daarbij heeft men 

vertrouwen in de overheid, wenst men een grotere maatschappelijke invloed van 

de overheid en wil men graag weten hoe politieke beslissingen tot stand komen.  

 

Wanneer deze houding en de mentaliteit wordt bezien vanuit de verschillende 

burgerschapsstijlen, zijn er een aantal elementaire elementen in te herkennen 

die horen bij de plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl: traditionele 

normen en waarden, lokale oriëntatie, betrokken, maar daarbij gericht op een 

sterke invloed van de overheid, en vertrouwend op de overheid. 
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5 Teruggetrokken conservatieven 

5.1 Inleiding 

Het is op basis van het onderhavige onderzoek moeilijk om erachter te komen 

wat de drijfveren zijn voor de personen uit dit segment. Weinig zaken die zjin 

voorgelegd in het onderzoek lijken hen daadwerkelijk te beroeren. Ze zijn vrij 

conservatief. De familie en het gezin zijn redelijk belangrijk, waarbij het duide-

lijk is dat binnen het gezin de rollen traditioneel verdeeld moeten zijn. De terug-

getrokken conservatieven hebben niet het gevoel het leven in eigen hand te heb-

ben en houden zich weinig bezig met de toekomst. Er bestaat weinig behoefte 

aan nieuwe ervaringen en de teruggetrokken conservatieven zijn weinig ambiti-

eus. Er wordt gewerkt om geld te verdienen en niet om een rol van betekenis te 

vervullen. Vaste werktijden zijn niet belangrijk, strakke planningen evenmin. 

Geld is belangrijker dan vrije tijd, maar echt genoegen in geld uitgeven schep-

pen de teruggetrokken conservatieven ook niet. Ze maken zich geen zorgen om 

de financiële toekomst. Bij de teruggetrokken conservatieven is er weinig be-

langstelling voor wat er in de maatschappij gebeurt. Er wordt niet over maat-

schappelijke kwesties gepraat met anderen. Kwesties die eventueel het meest 

aanspreken zijn armoede en werkloosheid. De culturele belangstelling is gering.  

 

Kort gezegd kunnen de personen uit dit segment omschreven worden als: 

- conservatief 

- gericht op het (traditionele) gezin 

- weinig ambitieus, weinig doelen in het leven 

- weinig maatschappelijke betrokkenheid 

  

Bij de teruggetrokken conservatieven zijn Turken en Marokkanen oververte-

genwoordigd, evenals leden van de eerste generatie. Meer mannen dan vrouwen 

kenmerken zich door deze leefstijl. Het opleidingsniveau is relatief laag. Voorts 

kenmerkt het de teruggetrokken conservatieven dat zij sterk islamitisch zijn ge-

oriënteerd. Dit speelt een grote rol bij hun waardenoriëntatie. De lage mate van 

betrokkenheid, de hoge mate van conservatisme en bijna pessimistische levens-

houding leiden tot een afzijdige opstelling ten aanzien van de Nederlandse sa-

menleving.  

 

 

5.2 Maatschappelijke betrokkenheid en attitude ten aanzien van de overheid 

Teruggetrokken conservatieven lijken niet sterk het idee te hebben dat zij het 

leven in eigen hand hebben. Daarbij houden zij niet bezig met de toekomst en 

zijn weinig ambitieus. Ook de wereld om hen heen lijkt hen niet in het bijzonder 

te bewegen. Zoals beschreven in het algemene waardenprofiel is de betrokken-

heid bij de maatschappij doorgaans laag. De teruggetrokken conservatieven ver-

tonen weinig interesse voor politieke aangelegenheden: zij discussiëren over het 

algemeen weinig over politiek en ook aan politieke acties zullen zij niet snel 

deelnemen. De desinteresse komt tevens tot uiting in het feit dat deze groep 

aangeeft weinig behoefte te hebben om te weten hoe politieke beslissingen tot 

stand zijn gekomen. Het vertrouwen in de overheid is onder de teruggetrokken 
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conservatieven het laagst en ook tegenover een sterkere invloed van de maat-

schappelijke van de overheid staan zij vrij negatief. Kortom, de houding van de 

teruggetrokken conservatieven laat een zekere desillusie zien; zij zijn afwijzend 

en inactief. Zij hebben niet het gevoel dat zij invloed kunnen uitoefenen en wei-

nig vertrouwen in de overheid.  

 

 

5.3 Verkenning van de burgerschapsstijl 

Binnen de TMSA-burgerschapsstijl is dit een groep die het minst maatschappe-

lijk betrokken en politiek geëngageerd is. Men heeft bovendien weinig vertrou-

wen in de overheid en is zelf ook niet gemotiveerd om invloed uit te oefenen. 

Vanuit de typologie van burgerschapsstijlen heeft de mentaliteit van deze groep 

het meest van de buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl. De belangrijkste 

gronden daarvoor zijn de gelatenheid, politieke desinteresse en de geringe maat-

schappelijke betrokkenheid. 
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6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

In het basisrapport Burgerschapsstijlen en overheidscommunicatie is een kern-

typologie van burgerschapstijlen onder de Nederlandse bevolking uitgewerkt op 

basis van Socioconsult-onderzoek. De vier burgerschapsstijlen zijn als volgt be-

noemd: 

 

• Buitenstaanders/inactief 

• Plichtsgetrouw/afhankelijk 

• Pragmatisch/conformistisch 

• Maatschappijkritisch/verantwoordelijk 

 

Deze burgerschapsstijlen zijn samengesteld op basis van leefstijlen, houding ten 

aanzien van de overheid en communicatiestijl. In deze bijlage is onderzocht in 

hoeverre deze burgerschapsstijlen van toepassing zijn op Turken, Marokkanen, 

Surinamers en Antillianen (TMSA). Dit zijn de grootste groepen Nieuwe Neder-

landers uit niet-westerse landen, die tevens het kortst in Nederland zijn. Het is 

derhalve zowel relevant als actueel om deze groepen in kaart te brengen ten be-

hoeve van het optimaliseren van de overheidscommunicatie.  

 

De centrale vragen voor dit aanvullend onderzoek zijn: 

 

• Zijn er kenmerkende elementen te herkennen in de burgerschapsstijl van 

de TMSA? 

 

• Hoe kan het beste worden gecommuniceerd met de TMSA? Hoe gaan zij 

om met informatie? Langs welke communicatiekanalen kunnen zij het 

meest gericht worden bereikt en aangesproken? 

 

• Kunnen er binnen de TMSA-groep verschillende leefstijlsegmenten wor-

den geconstrueerd? 

 

• Welke accenten in burgerschapsstijl leggen de verschillende leefstijlseg-

menten binnen de TMSA?  

 

• Wat zijn de consequenties van de (accenten in de) burgerschapsstijl van de 

TMSA voor de overheidscommunicatie? 

 

De onderzoeksresultaten zijn met enige terughoudendheid gepresenteerd om 

twee redenen. In de eerste plaats is de Socioconsult-vragenlijst toegeschreven op 

mensen met een Nederlandse achtergrond. In de tweede plaats mist er een 

groep TMSA in de steekproef: lager opgeleiden die de Nederlandse taal niet be-

heersen (met name oudere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst). Het 

materiaal dat er ligt biedt echter wel aanknopingspunten voor een inzichtgene-

rerende verkenning van deze groep. Voor een verdere uitwerking verdient het 

aanbeveling om nader (kwalitatief) onderzoek te doen dat specifiek gericht is op 

burgerschapsstijl van de TMSA, en met name van Turken en Marokkanen.  
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6.1 Burgerschapsstijl van de TMSA 

De TMSA beschouwen zichzelf vaker als politiek actief en tonen een relatief gro-

te bereidheid om mee te doen aan politieke acties. Ten opzichte van de overheid 

staan de TMSA, en vooral Turken en Marokkanen, relatief positief en in de Eu-

ropese overheid hebben zij meer vertrouwen dan gemiddeld. De geloofwaardig-

heid van de politie is echter lager dan gemiddeld bij de TMSA.  

 

Van de overheid lijken de TMSA te verwachten dat zij zich actief opstelt. Zij 

staan ook positief tegenover een grotere maatschappelijke invloed van de over-

heid, maar niet in de vorm van strengere regels en wetten of een grotere rol van 

de politie. De TMSA tonen geen uitgesproken behoefte om zelf invloed uit te oe-

fenen of bij te dragen aan het overheidsbeleid.  

 

Dit leidt tot de volgende hypothetische conclusie. Er is bij de TSMA sprake van 

respect voor de overheid die samengaat met een zekere afstand tot de overheid. 

Zij hechten aan het recht op de vrijheid van meningsuiting. De in Nederland 

gangbare kanalen om de eigen mening kenbaar te maken lijken echter minder 

goed aan te sluiten bij de TMSA. Dit leidt ertoe dat TMSA sneller aangeven dat 

vaker aangeven dat zij bereid zijn om actie te voeren voor politieke doelen of om 

de eigen belangen te behartigen. 

 

De TMSA combineren daarmee elementen die passen bij verschillende burger-

schapsstijlen uit het basisrapport. Het is echter van belang dat de groep TMSA 

is samengesteld op basis van geboorteland (respondent of ouders), en niet op ba-

sis van normen en waarden. Een segmentatie op basis van leefstijl blijkt meer 

directe aanknopingspunten te bieden voor een verbinding met de burgerschaps-

stijlen die in het basisrapport zijn onderscheiden. 

 

 

6.2 Leefstijlsegmentatie binnen de TMSA 

Naast de verschillen tussen de TMSA en de autochtone bevolking is nader on-

derzoek gedaan naar verschillen binnen de groep TMSA. Op basis van normen 

en waarden zijn drie leefstijlsegementen binnen de TMSA onderscheiden: de 

pragmatische modernen, betrokken traditionelen en teruggetrokken conserva-

tieven. De karakteristieke elementen voor de segmenten zijn in de volgende ta-

bel samengevat. 
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Tabel 9.2 Normen en waarden leefstijlsegmenten TMSA   

Pragmatische moder-

nen (37,1%) 

Betrokken traditione-

len (42,1%) 

Teruggetrokken con-

servatieven (20,8%) 

 niet sterk gericht op 

familie en gezin 

familiemens gericht op het (traditione-

le) gezin 

 matige maatschappelijke 

betrokkenheid 

maatschappelijk betrok-

ken 

weinig maatschappelijke 

betrokkenheid 

 vrij liberaal behoudend conservatief 

 hoge mate van seculari-

sering 

religieuze overtuiging, 

zowel christelijk als 

islamitisch 

sterke islamitische oriën-

tatie 

 ‘live and let live’ 

 levensgenieters 

 niet sterk materialistisch 

sterke arbeidsmoraal 

focus op geld en bezit 

 

weinig ambitieus, weinig 

doelen in het leven 

 

 

6.3 Accentverschillen in burgerschapsstijl per leefstijlsegment 

Deze verschillen hebben eveneens consequenties voor de respectievelijke accen-

ten in burgerschapsstijl. Het verkennend onderzoek heeft aan het licht gebracht 

dat de onderscheiden segmenten binnen de TMSA elementen in zich hebben die 

corresponderen met verschillende burgerschapsstijlen. Zowel in maatschappelij-

ke betrokkenheid als in houding ten aanzien van de overheid hebben terugge-

trokken conservatieven kenmerken die passen bij een buitenstaan-

ders/inactieve burgerschapsstijl. Het gaat daarbij om de combinatie van alge-

mene maatschappelijke desinteresse, een passieve opstelling, weinig vertrouwen 

in de overheid en de wens tot relatief weinig bemoeienis van de kant van de 

overheid. Betrokken traditionelen verenigen daarentegen een aantal cruciale 

elementen die een plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl kenmerken. 

Het is de combinatie van betrokkenheid, een lokale oriëntatie, vertrouwen in de 

overheid die samengaat met een behoefte aan een regulerende rol van de over-

heid en een relatief grote afstand tot de overheid. Pragmatische modernen 

wekken de indruk dat zij zich relatief gemakkelijk redden in de Nederlandse 

samenleving en zich thuis voelen. Zij lijken zich er voornamelijk op te richten 

om hun eigen weg te gaan. Dit vormt de basis voor hoe men zich opstelt ten aan-

zien van de samenleving en de overheid. De betrokkenheid op afstand, een libe-

rale houding en een zekere mate van individualisme zijn de belangrijkste over-

eenkomsten met een pragmatische/conformistische burgerschapsstijl.  

 

 

6.4 Conclusies en aanbevelingen 

De conclusie luidt derhalve dat binnen de TMSA de accentverschillen in burger-

schapsstijl corresponderen met drie burgerschapsstijlen, maar dat één promi-

nente burgerschapsstijl niet wordt teruggevonden: de maatschappijkriti-
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sche/verantwoordelijke burgerschapsstijl. Dit impliceert dat de TSMA niet ver-

tegenwoordigd zijn in de groep burgers in Nederland die het meest affiniteit 

heeft met de overheid én met wie de overheid het meest direct contact heeft (zo-

als is beschreven in het basisrapport). Hier geldt wederom dat de overheid zich 

in het bijzonder moet inspannen om deze groepen te bereiken wanneer zij zich 

ten doel stelt om in contact te komen met verschillende perspectieven en ratio-

naliteiten.  

 

Op welke manier kan de overheidscommunicatie met de beschreven groepen ge-

optimaliseerd worden? In het basisrapport is visueel weergegeven hoe de af-

stand tussen de overheid en burgers bij verschillende burgerschapsstijlen ver-

schilt. Die figuur zag er als volgt uit.  

 

 Overheid 

 

 

 

Buitenstaanders/ Plichtsgetrouw/ Pragmatisch/ Maatschappijkritisch/ 

inactief  afhankelijk conformistisch verantwoordelijk 

 

De betekenis van deze figuur kan als volgt worden samengevat. Burgers met een 

buitenstaanders/inactieve burgerschapsstijl hebben de minste affiniteit 

met de overheid; zij voelen zich niet maatschappelijk en politiek betrokken en 

zijn voor de overheid bijzonder moeilijk te bereiken. De lijn van het bereik is 

daarom bijzonder dun en onderbroken. Men heeft niet veel vertrouwen in de 

overheid en de betrokkenheid is daarom bijzonder laag: men ziet er weinig heil 

in. Om deze reden is er geen lijn aangegeven in omgekeerde richting. 

 

Met burgers met een plichtsgetrouwe/afhankelijke burgerschapsstijl is de 

lijn van de kant van de overheid onderbroken: deze groep heeft behoefte aan in-

formatievoorziening die relatief weinig zelfredzaamheid vereist. Zij hebben wel 

vertrouwen in de overheid, ze voelen zich ook betrokken, maar zijn minder mon-

dig ingesteld en scoren laag op ‘zelfbeschikking’. Juist daarom hechten deze 

burgers aan de overheid en zijn zij gevoelig voor autoriteit. De onderbroken lijn 

van de burgers naar de overheid symboliseert tegelijkertijd de goede wil als ook 

de onmacht die in deze groep overheerst. De betrokkenheid komt voornamelijk 

tot uitdrukking op lokaal niveau. 

 

De lijnen tussen burgers met een pragmatische/conformistische burger-

schapsstijl en de overheid zijn niet lang, maar evenmin zeer nadrukkelijk en in 

beperkte mate wederkerig. Deze burgers hebben vertrouwen in de overheid. Ze 

richten zich niet op sterke invloed in de publieke sector, maar geven prioriteit 

aan persoonlijke (materialistische) belangen en zijn te beschouwen als kritische 

klanten. Hun betrokkenheid is daarom selectief. Ze zijn echter wel goed geïn-

formeerd, en daarmee staan zij toch relatief dichtbij de overheid.  

 

De verbindingslijnen tussen de overheid en burgers met een maatschappijkri-

tische/verantwoordelijke burgerschapsstijl zijn kort, nadrukkelijk en we-

derkerig. De afstand tot deze groep burgers is kort tot nihil. Deze burgers heb-

ben vertrouwen in de overheid. Ze zijn daarbij zelf echter ook sterk gericht op 

het algemeen belang en op invloed en macht in publieke sector. De overheid is 
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om die reden in grote mate vertrouwd met deze mentaliteit; veel mensen die 

werkzaam zijn bij de overheid (bijvoorbeeld beleidsmakers) dan wel intensief be-

trokken zijn bij het overheidsbeleid (al dan niet georganiseerd, bijvoorbeeld bij 

belangenorganisaties) en de publieke sector (bijvoorbeeld journalisten) kenmer-

ken zich door deze burgerschapsstijl. Enerzijds biedt deze burgerschapsstijl een 

groot potentieel aan creativiteit, betrokkenheid en ontwikkelingspotentieel waar 

de overheid gebruik van kan maken, anderzijds dient in ogenschouw te worden 

gehouden, dat deze groep mondige burgers slechts een klein deel van de bevol-

king uitmaakt.  

 

In het geval van de TMSA is er een aanvullende factor in het spel die van belang 

is voor de overheid: het betreft de (religieus georiënteerde) belangenorganisa-

ties. Terwijl met de ontzuiling in de sterk geïndividualiseerde Nederlandse sa-

menleving dergelijke organisaties in belangrijke mate aan macht en invloed 

hebben ingeboet, is de positie van de religieuze organisaties van met name de 

Turkse en Marokkaanse bevolking weinig aan erosie onderhevig. De organisa-

ties hebben niet zelden een stevige positie als het gaat om zowel het meer ab-

stracte niveau van normen en waarden als de inrichting van alledaagse leefwe-

reld. Deze organisaties hebben veelal de achterban in de meer conservatieve 

groepen onder de TMSA. Het verdient aanbeveling om deze organisaties in te 

schakelen om de afstand tussen de overheid en de meest (cultureel) conservatie-

ve groepen te verkleinen en een dialoog op gang te brengen, als de overheid zich 

dit ten doel stelt. Het respect voor de overheid onder met name Turken en Ma-

rokkanen maakt dat er wel degelijk kansen bestaan om daadwerkelijk verande-

ringen te bewerkstelligen wanneer dit gewenst is. De figuur voor de TMSA kan 

als volgt worden weergegeven. De corresponderende burgerschapsstijlen uit het 

basisrapport staan onder de horizontale lijn aangegeven. Rechts naast de verti-

cale lijn staat de groep burgers die niet wordt teruggevonden onder de TMSA. 

De leefstijlsegmenten binnen de TMSA zijn aangeven in het rood. 

 

    Overheid 

                            (religieuze)     

                            belangenorg. 

 

 

Teruggetrokken Betrokken Pragmatische (ontbreekt ± 

conservatieven traditionelen modernen onder TMSA) 

 

          
                         

Buitenstaanders/ Plichtsgetrouw/ Pragmatisch/ Maatschappij- 

inactief  afhankelijk conformistisch kritisch/  

     verantwoordelijk 

 

Deze figuur laat zien dat de pragmatische modernen zelf niet bijzonder ge-

richt zijn op de overheid; de lijn naar de overheid is onderbroken. De overheid 

kan deze groep echter makkelijker bereiken dan de andere groepen. Naar ver-

houding staan zij minder dicht bij de (religieuze) belangenorganisaties. Zij staan 

wel in contact met de traditionele cultuur en religie, maar zoeken hun eigen weg 

in hun leven en laten zich minder leiden door de instituties.  
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De betrokken traditionelen combineren een behoudende mentaliteit met 

maatschappelijke betrokkenheid. Zij hebben respect voor de overheid, maar er is 

tegelijkertijd afstand tot de overheid. Het is de vraag of boodschappen van de 

kant van de overheid altijd aankomen (mede door taalproblemen). Omgekeerd 

komt hun betrokkenheid voornamelijk tot uitdrukking op lokaal niveau. De in-

vloed van de religieuze oriëntatie en de eigen cultuur is redelijk groot, en daar-

mee zijn zij meer dan de pragmatische modernen verbonden met de eigen orga-

nisaties. Men lijkt echter wel te zoeken naar een compromis tussen hun eigen 

achtergrond en de Nederlandse cultuur. 

 

De teruggetrokken conservatieven zijn van de drie segmenten het minst ge-

richt op de Nederlandse samenleving en staan ook minder open voor invloed van 

de overheid. Het vertrouwen in de overheid is relatief laag. De lijn van de over-

heid naar deze groep is daarom dun en onderbroken; hier speelt taal zonder 

meer grote rol. Er is geen lijn aangegeven van deze burgers naar de overheid. De 

eigen religieuze en culturele achtergrond vormt het referentiekader van deze 

groep. De (religieuze) organisaties hebben zowel een belangrijk deel van hun 

achterban in deze groep als veel invloed op denk- en leefwereld van de terugge-

trokken conservatieven.  

 

Langs welke communicatiekanalen, naast de eigen organisaties, kunnen de 

TMSA voorts het best bereikt worden? In hoofdstuk 7 (bijlage 1) wordt ingegaan 

op hoe de TMSA en de rest van de bevolking zich tot elkaar verhouden op het 

gebied van mediagebruik en communicatie.  

 

De belangrijkste conclusie met betrekking tot communicatie met de TMSA is dat 

deze groep dermate divers is in het communicatiegedrag, dat differentiatie 

noodzakelijk is. Zo zijn zowel onderling als binnen de groepen Turken, Marok-

kanen, Surinamers en Antillianen grote cultuurverschillen, generatieverschillen 

en verschillen in taalbeheersing. Al deze factoren hebben een grote invloed op de 

communicatiestijl en informatiebehoefte. 

 

Als het gaat om omgang met informatie dan kan gesteld worden dat met name 

conversatie (mondeling) de voorkeur geniet van de TMSA om informatie over te 

brengen en te ontvangen. Dit is van belang bij overheidscommunicatie in het 

kader van voorlichting en informatie. Met betrekking tot allocuterende (mas-

sa)media verdient televisie verreweg de voorkeur boven radio. Televisie wordt 

zeer veel gekeken, terwijl er nauwelijks naar de radio wordt geluisterd door de 

TMSA. Waar veel naar gekeken wordt door de oudere TMSA zijn de ‘eigen’ zen-

ders (zowel internationale als lokale migrantenzenders). De publieke zenders 

trekken weinig TMSA-kijkers, hoewel specifieke ‘doelgroep’-programma’s ook 

goed bekeken worden. TMSA-jongeren kijken ook het meest naar de commer-

ciële zenders. 

 

Het hoge percentage analfabeten en taalproblemen binnen de groep TMSA 

maakt printmedia als consultatieve informatieoverdracht minder geschikt, met 

name voor de oudere Turken en Marokkanen. Turkse kranten en huis-aan-

huisbladen vormen een redelijk alternatief om de TMSA door middel van print-

media te bereiken. De effectiviteit van brochures of folders valt of staat met 

taalgebruik, de distributie en vormgeving. Selectieve distributie van schriftelijk 

materiaal is veruit te prefereren boven een brede verspreiding via bijvoorbeeld 
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postkantoren. Te denken valt hierbij aan moskeeën, buurthuizen, etnische win-

kels, of multiculturele evenementen of festivals zoals bijvoorbeeld Kwakoe (Am-

sterdam Zuidoost) of Solero Zomerfestival (Rotterdam). Tweetaligheid in com-

municatie-uitingen werkt goed om taalproblemen te omzeilen, maar ook om de 

aandacht te trekken. In de vormgeving zijn visuele aspecten belangrijk, alsook 

kleurgebruik: nadrukkelijk kleurgebruik wordt aantrekkelijk gevonden door de 

TMSA. Verder is het raadzaam om bij beeldmateriaal rekening te houden met 

normen en waardenpatronen, maar ook ‘gewoontes’ zoals het lezen van een tekst 

of beeldtekst van rechts naar links. Het meest belangrijk is echter dat de uitin-

gen identificatie mogelijk moeten maken, zonder op één enkel identiteitsaspect 

te worden aangesproken. TMSA moeten zich erin kunnen herkennen, maar de 

uiting mag ook niet stigmatiseren. Een multiculturele aanpak, met gebruikma-

king van meerdere etniciteiten en/of talen kan ervoor zorgen dat dit voorkomen 

wordt. 

 

Het inschakelen van sleutelfiguren of ‘opinion-leaders’ binnen de betreffende 

gemeenschap, kan zeer effectief zijn om informatie over te brengen, mits de 

boodschap relevant en geloofwaardig is om uitgedragen te worden door deze per-

soon. Vooral voor overheidscommunicatie als beleidsinstrument is het inschake-

len van sleutelfiguren een reële optie. Bij overheidscommunicatie in het kader 

van de beleidsvorming verdient het aanbeveling om eveneens vertegenwoordi-

gers van de organisaties te betrekken bij het zoeken naar en creëren van kana-

len die aansluiten bij de TMSA om hun mening kenbaar te maken. Het idee ge-

hoord en serieus genomen te worden zou wellicht het gevoel buitengesloten te 

zijn in de Nederlandse samenleving kunnen doen afnemen. 
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7 Bijlage 1: Communicatie en media TMSA 

Hoe en via welke kanalen kan de TMSA-groep het beste bereikt worden? In deze 

bijlage wordt ingegaan op hoe de TMSA en de rest van de bevolking zich tot el-

kaar verhouden op het gebied van mediagebruik en communicatie. Het onder-

werp media leent zich niet voor een betekenisvolle analyse van de groep TMSA 

binnen de steekproeven van de verschillende Socioconsultmetingen. Het grootste 

gedeelte van de inhoud van deze bijlage is derhalve ontleend aan het boek 

Nieuwe Nederlanders. Etnomarketing voor diversiteitsbeleid dat binnenkort door 

Motivaction wordt gepubliceerd (Samson, 2001). De auteurs, P. Verheggen en F. 

Spangenberg, maken gebruik van diverse bronnen. In het eerste deel van deze 

bijlage komen onderwerpen aan de orde als taalbeheersing, televisie- en radio-

gebruik en printmedia. Ook zal aandacht besteed worden aan internet. Het 

tweede deel van deze bijlage gaat over communicatie met de TMSA in meer al-

gemene zin.  

 

 

7.1 Mediagebruik 

Taal 

De beheersing van de Nederlandse taal van de TMSA en dan vooral van Turken 

en Marokkanen is een veelbesproken onderwerp. Vooral de ouderen beheersen 

de Nederlandse taal vaak slecht. In de onderstaande figuur staat weergegeven 

in hoeverre men problemen heeft met het spreken/verstaan en het lezen van de 

Nederlandse taal.  

 

Figuur 7.1 Mate van problemen met de Nederlandse taal in gesprek en 
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Bron: SPVA-98, ISEO & SCP 

 

Voor alle groepen geldt dat het verstaan beter wordt beoordeeld dan het lezen: 

zo kunnen bijvoorbeeld geschreven nieuwsuitingen minder goed gevolgd worden 
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dan gesproken nieuwsuitingen. Allochtonen in Nederland gaven in 1998 aan de 

Nederlandstalige televisie beter te kunnen volgen dan de radio, waarschijnlijk 

vormt het visuele aspect een ondersteunende factor. De Socioconsultgegevens 

bevestigen deze conclusie: gemiddeld luistert de TMSA-groep per week 7 uur 

minder naar de radio dan de rest van de bevolking.  

 

In de figuren is geen onderscheid gemaakt tussen de eerste en tweede generatie. 

De tweede generatie beheerst de Nederlandse taal vanzelfsprekend beter dan de 

eerste generatie. Lezen blijkt bij alle minderheidsgroepen meer problemen op te 

leveren dan verstaan. Het is allerminst gerechtvaardigd om er vanuit te gaan 

dat Nederlandstalige boodschappen wat betreft de taal op de correcte wijze bij 

de TMSA aankomen. 

 
Televisie 

Zoals in figuur 7.2 is te zien, brengen de TMSA en dan vooral Turken en Antilli-

anen meer tijd door voor de televisie dan autochtonen. Turken en Antillianen 

kijken niet alleen vaker televisie, maar doen dit ook vaker ’s ochtends, terwijl de 

overige groepen overwegend ’s middags en ’s avonds kijken. TMSA van 35 jaar 

en ouder blijken in alle groeperingen iets vaker televisie kijken dan jongeren. 

Jongeren maken daarentegen meer gebruik van de video. Uit een onderzoek van 

de NPS uit 1998 onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse kinderen van 3 tot 

en met 17 jaar blijken deze anderhalf maal meer televisie te kijken dan autoch-

tone leeftijdsgenoten (NRC Handelsblad, 22 april 1998) 

 

Overigens is het aannemelijk dat de televisie meer uur aanstaat dan aangege-

ven: zeker in allochtone gezinnen staat de televisie vaak aan als een soort 'be-

hang'.  

 

Figuur 7.2 Aantal uren televisie en video per week 
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Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 
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In tabel 7.1 is te zien naar welke zender de verschillende etnische groepen het 

liefst kijken. Het valt ten eerste op dat Surinamers en Antillianen relatief vaak 

naar commerciële zenders als Veronica en SBS6 kijken en naar de muziekzen-

ders TMF en MTV. Bij Turken en Marokkanen is niet echt een duidelijk voor-

keur voor bepaalde zenders te constateren, met grote uitzondering van de voor-

keur voor zenders uit het land van herkomst. Uit een onderzoek onder Turkse 

jongeren van Direct Company uit 1998 blijken soaps, reality tv en spelletjes erg 

populair te zijn; bij dit onderzoek was echter geen sprake van een Nederlandse 

referentiegroep. 

 

Tabel 7.1 Televisiezenders waar vrijwel dagelijks naar gekeken wordt 

in % 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen 

Nederland 1 12 20 35 27 35 

Nederland 2 13 21 30 24 34 

Nederland 3 10 20 33 24 34 

RTL4 16 20 46 65 49 

RTL5 12 14 29 34 11 

Veronica 18 15 51 44 26 

SBS6 18 25 51 58 36 

TMF 4 5 29 27 * 

MTV 4 3 18 16 6 

Regionale zender 3 8 22 21  

Lokale zender 3 11 25 20 19 

Zenders uit land van 

herkomst 

68 42    

*niet gemeten 

Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 

 

De voorkeur voor eigen zenders is in eerste instantie gerelateerd aan de geringe 

taalbeheersing, waardoor er een praktische behoefte ontstaat voor eigen zen-

ders. Ook de verbondenheid met het land van oorsprong speelt bij Turken en 

Marokkanen een belangrijke rol.  

 

Uit het onderzoek ‘Islam in de multiculturele samenleving’ onder een relatief 

jonge (18 tot en met 30 jaar) steekproef Turken en Marokkanen in Rotterdam 

blijkt er vooral bij Turken een sterke voorkeur te bestaan voor eigen zenders. 

Circa een op de drie Turkse respondenten geeft aan vooral of alleen naar eigen 

zenders te kijken. De meest populaire Turkse zenders zijn TRT International 

(Turkse staatszender), TGRT, ATV Satel en Show-tv.  

 

Bij Marokkanen is de voorkeur voor Arabische zenders minder uitgesproken. 

Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat het aanbod 

van Marokkaanse zenders kleiner is dan het aanbod van Turkse zenders. Meer 

dan de helft van deze groep geeft aan vooral of uitsluitend naar Nederlandse 

zenders te kijken. De meest favoriete zenders van Marokkanen zijn RTM-1, 

MBC London en Al Jazeera. 

 

Eigen zenders zitten bij de kabelmaatschappijen niet in het standaardpakket, 

met uitzondering van het Turkse TRT International. RTM-1 wordt alleen in 
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Amsterdam aangeboden op de kabel. Turken en Marokkanen moeten dus wel 

gebruik maken van schotelantennes, willen zij eigen zenders kunnen ontvangen. 

In figuur 7.3 is te zien dat het merendeel van de Turkse en Marokkaanse huis-

houdens ook een schotelantenne bezitten. Surinamers en Antillianen zijn, net 

als autochtonen, in de meeste gevallen aangesloten op de kabel, maar bezitten 

slechts sporadisch een schotelantenne.  

 

Figuur 7.3 Kabel en schotelaansluitingen in % 
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Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 

 

In de grote steden spelen de kabelexploitanten in op de behoefte aan andere 

zenders van de TMSA en andere etnische groepen door pluspakketten aan te 

bieden. Kabelexploitanten UPC en Casema hebben in zogenaamde 

pluspakketten (tegen een extra bedrag kunnen via een decoder extra zenders 

ontvangen worden) zender als Asianet, MBC en ZeeTV opgenomen. ZeeTV is een 

in de regio Den Haag enorm populaire Indiase zender die een compleet 

programma aanbiedt. Wereldwijd wordt door vele miljoenen naar deze zender 

gekeken.  

 

Vaak zijn er op de lokale of regionale zenders programma’s gemaakt door en 

voor verschillende etnische groeperingen. Het blijkt dat vooral Turken (55%) en 

Marokkanen (42%) niet van het bestaan van deze programma’s afweten. Daar 

staat tegenover dat bij degene die deze programma’s wel kennen, de belangstel-

ling ook groot is, met name bij Marokkanen en Surinamers. 

 

Vooral in de grote steden zijn multiculturele, lokale zenders aanwezig. Zo is in 

Amsterdam Kleurnet een veel bekeken zender, maar is ook de algemene lokale 

zender AT5 onder allochtonen populair.  

 
Radio 

In tegenstelling tot televisie kijken, luisteren de TMSA gemiddeld minder naar 

de radio dan Nederlanders. Maar, zoals te zien in figuur 7.4, zijn het met name 
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Turken en Marokkanen die weinig naar de radio luisteren; omgerekend minder 

dan een uur per dag. Het verschil tussen Surinamers, Antillianen en autochto-

nen zijn echter niet zo groot; deze groepen luisteren tussen de 12 en 16 uur per 

week. 

 

Figuur 7.4 Totale radio luistertijd per week 
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Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 

 

Naast verschillen in luistertijd, zijn er ook flinke verschillen in zendervoorkeu-

ren te constateren. In tabel 7.2 zijn voor de verschillende groeperingen de zes 

meest populaire zenders gepresenteerd. Respondenten hebben twee voorkeuren 

opgegeven uit een lijst met 22 radiozenders. In de tabel is te zien dat (wederom) 

Turken de grootste voorkeur hebben voor eigen zenders. Dit is met name het ge-

val bij ouderen. Bij Turkse jongeren zijn vooral Sky Radio en Veronica FM in 

trek. Door Marokkanen wordt een stuk minder naar eigen zenders geluisterd. 

Bij deze groep is Radio 5 populair bij de ouderen en Radio 538 bij jongeren. Su-

rinamers en Antillianen luisteren ook vaak naar Sky Radio en slechts zeer spo-

radisch naar zenders uit eigen land. Lokale omroepen zijn populair onder Suri-

namers, er is dan ook een groot aanbod van lokale Surinaamse omroepen. In 

Amsterdam zijn daar bijvoorbeeld Kakantri, Faya Lobi, Sranan, Damsko, Mart 

en Radhika. In Rotterdam zit het populaire Hindoestaanse radiostation Amor 

dat in heel Zuid-Holland te ontvangen is. 
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Tabel 7.2 Zendervoorkeuren naar herkomst in %* 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen 

      

Radio 1 6 12 9 7 13 

Radio 2 -- 2 2 3 10 

Radio 3 -- 8 9 16 16 

Radio 4 -- 3 2 1 1 

Radio 5 6 28 7 9 1 

Sky Radio 31 17 35 40 11 

Veronica FM 18 6 9 14 2 

Radio 538 6 18 11 8 7 

Lokale omroep 12 22 55 13 3 

Zenders uit eigen land 35 12 1 1 * 

*exclusief personen die nooit naar de radio luisteren 

Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 

 

De populariteit van Radio 5 bij (oudere) Marokkanen is te verklaren door het ei-

gen programma op deze zender. Radio 5 zendt ook voor andere groepen eigen 

programma’s uit. Maandag- tot en met vrijdagavond is er een programma voor 

Turken (7-uur nieuws van Radio Hilversum) en Marokkanen (het programma 

voor Marokkanen) Turken luisteren nauwelijks naar deze eigen programma’s 

(5% met regelmaat). Bij Marokkanen wordt het eigen programma meer beluis-

terd: bijna 1 op de 5 luistert met regelmaat. Elke zaterdag is er een programma 

voor Surinamers (Zorg en Hoop) en Antillianen (Tambu). De luisterdichtheid 

van deze programma’s is ongeveer gelijk: circa een kwart van de personen zegt 

met (enige) regelmaat te luisteren. 

 
Printmedia 

De meest gelezen gedrukte media zijn kranten. In onderstaande figuur is te zien 

in hoeverre zowel eigen als Nederlandstalige kranten worden gelezen. De ko-

lommen geven weer welk percentage van de groep een eigen krant c.q. een Ne-

derlandstalige krant leest; boven de kolommen staat cursief het gemiddelde 

aantal minuten per week dat aan het lezen wordt besteed (n.b.: dit gemiddelde 

is inclusief degene die geen krant lezen). 
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Figuur 7.5 Eigen krant lezen in % en gemiddelde leestijd in minuten per 

week 
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Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 

 

Van de TMSA lezen Turken vaker eigen kranten dan Nederlandse kranten: 

driekwart van de Turkse bevolking in Nederland leest een eigen krant, gemid-

deld circa anderhalf uur per week. Een verklaring hiervoor is dat de Turkse 

krantencultuur (ook in Turkije) sterk ontwikkeld is. Bovendien zijn veel Turkse 

kranten in Nederland verkrijgbaar, zelfs in West-Europese versies. Zo wordt van 

de Hurriyet (de meest gelezen Turkse krant) in Duitsland een versie gedrukt 

voor Turken woonachtig in West-Europa. Overigens is er wel een daling in voor-

keur voor de eigen krant te constateren, wat veroorzaakt wordt doordat jongeren 

wat meer georiënteerd zijn op Nederlandse kranten. Ook bij Surinamers en An-

tillianen is de eigen krant populair; circa de helft van de personen uit deze groe-

pen geeft aan een eigen krant te lezen. Marokkanen lezen daarentegen veel 

minder vaak een eigen krant (10%). Een mogelijke verklaring hiervoor is het 

hoge percentage analfabeten. In Nederland zijn dan ook weinig Marokkaanse 

kranten verkrijgbaar. In het algemeen zijn ouderen meer gericht op eigen kran-

ten dan jongeren, waarbij taal en verbondenheid met het land van herkomst 

verklarende factoren zijn. 

 

Surinamers en Antillianen lezen bijna even frequent een Nederlandse krant als 

Nederlanders, zij het minder intensief. Van de groep Turken en Marokkanen 

leest circa de helft een Nederlandse krant. In de tabellen 7.3 en 7.4 is te zien 

naar welke eigen kranten de voorkeur uitgaat. 
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Tabel 7.3 Voorkeur eigen kranten  

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

Hurriyet Al Alam Weekkrant Suriname* Ultimo Notisia 

Milliyet Al Arab De Ware Tijd Resumen* 

    

*verschijnt één maal per week 

Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 (Motivaction-bewerking) 

 

De voorkeur voor Nederlandse kranten, gepresenteerd in tabel 7.4, is minder 

sterk geprofileerd dan voor eigen kranten. Wel valt de populariteit van de Tele-

graaf op bij Surinamers en Antillianen. Tevens is te zien dat regionale kranten 

zoals Noord-Hollands dagblad of de Gelderlander - zeker vergeleken met autoch-

tonen- zeer weinig worden gelezen. Huis-aan-huisbladen worden door de TMSA 

evenveel gelezen als door autochtonen. Overigens is dit sterk afhankelijk van de 

stad waar de TMSA wonen. Uit een onderzoek van O&S dat uitgevoerd is in 

Amsterdam, bleek dat huis-aan-huisbladen veel gelezen worden. In het Amster-

damse Stadsblad worden speciaal op minderheden gerichte katernen toege-

voegd.  

 

Tabel 7.4 Voorkeur Nederlandse kranten in % 

  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders 

Telegraaf 7 11 30 25 11 

Algemeen Dagblad 8 10 15 18 7 

Volkskrant 9 10 14 11 6 

Parool - 1 6 5 * 

NRC Handelsblad - 1 2 2 3 

Regionale krant 5 5 5 7 47 

Huis-aan-huisblad 7 10 3 11 8 

*niet gemeten 

Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 

 

In figuur 7.6 is te zien in hoeverre tijdschriften en opiniebladen door de verschil-

lende groeperingen worden gelezen. Turken en Marokkanen lezen beduidend 

minder vaak tijdschriften dan de andere groeperingen. Net als bij kranten, is te 

zien dat Surinamers en Antillianen ongeveer net zo vaak tijdschriften lezen 

(rond de 60%) als autochtonen. Zij besteden er wekelijks echter minder minuten 

aan dan autochtonen.  

 

 



 

 

 33
 

 

Figuur 7.6 Nederlandse tijdschriften en opinieweekbladen lezen in % en 

gemiddelde leestijd in minuten per week 
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Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 
 

Opvallend populaire tijdschriften bij Surinamers en Antillianen zijn enerzijds 

Panorama en Nieuwe Revu en anderzijds Privé, Story en Weekend. Deze worden 

ongeveer twee keer zo vaak gelezen in vergelijking met autochtonen. Ook Cos-

mopolitan is opvallend populair bij Surinamers en Antillianen, welke waar-

schijnlijk door een ander segment gelezen wordt aangezien Cosmopolitan een 

echte glossy is.  

 
Internet 

 

Uit de Socioconsult-metingen blijkt dat de TMSA-groep relatief minder vaak een 

internetaansluiting thuis heeft. Dit wil echter niet zonder meer zeggen dat ook 

minder frequent gebruik wordt gemaakt van dit medium binnen deze groep. Wel 

blijken de TMSA vaker elders dan thuis of op het werk te internetten.  

 

Gevraagd naar wat men zoal doet op het internet laten de TMSA een aantal sig-

nificante verschillen zien ten opzichte van de autochtonen. Zo blijkt men minder 

vaak te e-mailen naar bedrijven en organisaties, maar even vaak naar collega’s, 

vrienden/familie of naar mensen in het buitenland. Ook lijkt de TMSA-groep 

meer open te staan voor chatten, discussiëren op nieuwsgroepen, artsenbezoek 

of spelletjes spelen via internet. Telebankieren via internet echter wordt door de 

TMSA minder omarmd.  

 

Uit het onderzoek van NPS/Veldkamp in 1998 blijkt dat circa 30% van de Ma-

rokkanen en circa 20% van de Turken zegt niet te weten wat internet is. Het zal 

niet verbazen dat dit vooral de ouderen zijn.  

 

Dat het vooral de jongeren binnen de TMSA zijn die gebruik maken van inter-

net, heeft als gevolg dat het internet voornamelijk gebruikt wordt voor e-mailen, 
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chatten, daten en ander entertainment. Juist voor de TMSA kan internet een 

grote rol spelen: het ontsluit veel informatie en maakt bepaalde producten toe-

gankelijker. Zo biedt internet de kans om on-line de krant uit het land van her-

komst te lezen, om cd’s van de favoriete artiest uit het land van herkomst te be-

stellen, maar ook om met familie in den verre te communiceren.  

 
Informatiebehoefte 

Los van de bevrediging van de behoefte aan enter/infotainment, bestaat er ook 

een behoefte aan informatie op de wat 'serieuzere vlakken'.  

 

Tabel 7.5 Top 6 informatiebehoefte naar herkomst 

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

1. nieuws uit….. 1. godsdienst 1. nieuws uit …… 1. nieuws uit…. 

2.discriminatie van… 2. kansen op werk 2. kansen op werk  2. …..muziek 

3.gezondheidszorg 3. onderwijs kinderen 3. …..muziek 3. kansen op werk 

4….muziek 4. gezondheidszorg 4. gezondheidszorg 4. discriminatie 

5.onderwijs kinderen 5…….vrouwen 5. discriminatie 5. onderwijs volwassenen 

6.godsdienst 6. opvoeding 6. …..vrouwen 6. opvoeding 

    

Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998, Motivaction-bewerking 

 

Opvallend is dat de Marokkaanse groep de enige is die ‘nieuws uit het moeder-

land’ niet als belangrijkste informatiebehoefte aangeven. Een ander opvallend 

verschil wordt gevormd door het onderwerp godsdienst: dit is voor Turken en 

Marokkanen een high-interest onderwerp, maar voor Surinamers en Antillianen 

niet. Onderwerpen als werk, onderwijs, gezondheidszorg en discriminatie zijn in 

het algemeen belangrijke onderwerpen. Wanneer de resultaten van dit onder-

zoek worden vergeleken met die van 1995, blijkt dat de interesse in de onder-

werpen discriminatie en politieke kwesties – waarvan ‘politieke kwesties’ echter 

niet in de top 6 voorkomt - is gestegen, terwijl de interesse in rechtshulp en 

huisvesting is gedaald.  

 

Aan informatie over het moederland bestaat grote behoefte. Uit het NPS onder-

zoek van 1995 blijkt voor Turken de staatstelevisie verreweg de belangrijkste in-

formatiebron hiervoor te zijn. Alle andere mogelijke informatiebronnen zijn van 

veel minder belang, inclusief de Turkse krant. Doelgroep-uitzendingen van Ne-

derlandse media (bijvoorbeeld op Radio 5 en Nederland 3) vormen voor Marok-

kanen de belangrijkste informatiebronnen. Daarnaast verkrijgt men veel infor-

matie via familie die nog in het land van herkomst woont. Voor Antillianen is dit 

ook een belangrijke informatiebron, naast de Antilliaanse kranten die in Neder-

land verkrijgbaar zijn. Informatie over Suriname is blijkbaar ruim voorhanden, 

want er worden meerdere informatiebronnen genoemd: de Nederlandse televi-
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sie, de Nederlandse krant, de eigen krant, maar ook familie alhier of in Surina-

me. 

 

Informatie over Nederland wordt door Surinamers en Antillianen voornamelijk 

verkregen via de Nederlandse televisie en kranten. Voor Turken en vooral Ma-

rokkanen geldt dit in mindere mate; zij maken ook veel gebruik van doelgroep 

uitzendingen in Nederlandse media. 

 

 
Overheidsvoorlichting 

De Postbus 51 spotjes op radio en televisie en de brochures zijn voor de gemid-

delde autochtoon de meest bekende manieren van voorlichting van de Rijks-

overheid. Het is echter de vraag of de minderheden ook op die manier bereikt 

kunnen worden. Het blijkt dat voorlichtingsspotjes op de radio en televisie bij 

Surinamers en Antillianen redelijk goed bekend zijn, in tegenstelling tot onder 

Turken en Marokkanen. Bij de bekendheid met folders en brochures is het ver-

schil wat minder groot; alle groepen zijn matig bekend met deze vorm van voor-

lichting. In onderstaande tabel is aangegeven via welk medium de overheid vol-

gens de TMSA het best informatie kan verschaffen.  

 

Tabel 7.6 Voorkeur medium overheidsinformatie in % 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

 radio/televisie 60 60 60 60 

 eigen kranten 10 4 5 6 

 Nederlandse krant 2 2 8 12 

 folders/brochures 14 7 6 10 

 eigen organisaties 8 17 13 7 

 anders/geen info 6 10 8 6 

Bron: Veldkamp Marktonderzoek BV, Mediagebruik etnische publieksgroepen 

1998 
 

De verschillende groepen zijn unaniem van mening dat de overheid het best 

voorlichting via radio of televisie kan verschaffen. Nederlandse kranten worden 

daarentegen niet als geschikt medium beschouwd. Voor Turken zijn folders en 

brochures een mogelijk alternatief, voor Marokkanen en Surinamers de eigen 

organisaties. 
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7.2  Communicatie 

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk is het mediagedrag van de TMSA be-

sproken. Media vormen een belangrijk deel van de communicatiestrategie, maar 

is niet het enige criterium voor effectieve communicatie met de TMSA. In dit 

deel zullen verschillende onderdelen van communicatie aan de orde komen: keu-

ze van mediumsoort, taalgebruik, rol van cultuur in communicatie, vormgeving 

en distributie.  

 
Mediumsoort en distributiekanalen 

Wanneer gekozen wordt voor het inzetten van massamedia, leent de televisie 

zich verreweg het beste. Uit het bovenstaande is gebleken, dat door de TMSA 

veel televisie gekeken wordt. De vraag is echter welke zender(s) ingezet 

moet(en) worden. Voor (oudere) Turken geldt dat ze verreweg het best te berei-

ken zijn via hun eigen zenders als TRT Int. In de grote steden zijn de lokale mi-

grantenzenders ook geschikt voor het overbrengen van boodschappen, zeker als 

Surinamers en Antillianen bereikt moeten worden. De publieke zenders worden 

niet zo veel bekeken, maar hier worden wel doelgroep uitzendingen op verzorgd 

die goed bekeken worden. Jongeren kijken het meest naar de commerciële zen-

ders.  

 

Het alleen inzetten van schriftelijk materiaal is zeker om de oudere Turken en 

Marokkanen te bereiken af te raden. Zeker Marokkanen zijn op die manier 

nauwelijks te bereiken, waarbij het hoge percentage analfabetisme een belang-

rijke rol speelt. Turken, Surinamers en Antillianen zijn beter met schriftelijk 

materiaal te bereiken, alhoewel het succes valt of staat met het distributieka-

naal en de vormgeving (hier wordt later op ingegaan). Het adverteren in Neder-

landse dagbladen met specifiek op Turken of Marokkanen gerichte boodschap-

pen zal zeer weinig effect sorteren. Turkse kranten lenen zich uitstekend als 

medium. Ook huis-aan-huisbladen - in de grote steden - vormen een manier om 

de TMSA (vooral Surinamers en Antillianen) te bereiken.  

 

Het plaatsen van een brochure gericht op de TMSA in alleen het postkantoor, 

temidden van 100 andere brochures, zal weinig effect hebben. Alternatieve dis-

tributiekanalen voor schriftelijk materiaal zijn plaatsen als een moskee, een 

buurthuis, een cultureel centrum, een koffie/theehuis, een etnische winkel. Ge-

bruik maken van de 'eigen' kanalen als distributiekanalen is belangrijk voor ef-

fectieve communicatie.  

 

Grote multiculturele festivals als Kwakoe (Amsterdam Zuidoost), Haschiba (Den 

Haag), Dunya (Rotterdam), Solero Zomercarnaval (Rotterdam) en Milan (Den 

Haag en Rotterdam) zijn ook uitstekende manieren om de TMSA te bereiken. 

Naast deze grote evenementen, zijn er vele kleinere festivals in plaatsen als 

Zaandam, Groningen en Utrecht. Zowel jongeren als ouderen bezoeken deze fes-

tivals. Sponsoring van dergelijke festivals zijn niet alleen een effectieve manier 

om de doelgroep te bereiken, maar creëren ook goodwill. 

 

Het mondeling overbrengen van informatie is een sterke communicatiemethode 

met de TMSA, omdat deze wijze van communiceren bij hen een belangrijke rol 

speelt. Het via-via circuit werkt sterk en bestaat er veel mond-tot-mond (an-
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ti)reclame. Dit kan in de hand gewerkt worden door het 'inschakelen' van sleu-

telfiguren. Hierbij kan gedacht worden aan imams, maar ook aan andere gezag-

hebbende figuren (zoals een leider van een buurthuis) welke per gemeenschap 

verschillen. Als een onderwerp onder de aandacht van de gemeenschap gebracht 

moet worden, is het efficiënt om deze sleutelfiguren de boodschap over te laten 

brengen. Per boodschap verschilt de in te schakelen sleutelfiguur; deze persoon 

moet natuurlijk wel achter de te brengen boodschap staan. Zo zal een imam in-

geschakeld kunnen worden om de geloofsgemeenschap aan te zetten tot milieu-

vriendelijk consumentengedrag, maar zal hij minder geschikt zijn om een meer 

beladen onderwerp als vrouwenemancipatie aan te zwengelen.  

 

Uiteraard is het naast elkaar inzetten van diverse middelen via diverse kanalen 

het meest effectief. Ook is de keuze van het mediumsoort en het distributieka-

naal afhankelijk van de doelgroep (Turks, Marokkaans, Surinaams of Antilli-

aans of een combinatie daarvan), het behoren tot de eerste dan wel tweede gene-

ratie en leeftijd. 

 

 
Taal en taalgebruik 

Zoals eerder besproken is de beheersing van de Nederlandse taal door de TMSA 

en door vooral Turken en Marokkanen niet altijd even goed. Dit heeft conse-

quenties voor het taalgebruik in communicatie-uitingen, zowel mondeling als 

schriftelijk. Oudere Turken en Marokkanen, maar in mindere mate ook Suri-

namers en Antillianen stellen uitingen in hun moedertaal op prijs. Tweetalige 

uitingen, dus bijvoorbeeld een brochure met een kolom in het Turks en een ko-

lom in het Nederlands, vervullen de behoefte het best. Jongeren hebben soms 

beide talen nodig om alles te begrijpen en door het gebruik van beide talen is de 

uiting voor jongeren en ouderen toegankelijk. Hetzelfde gaat op voor bepaalde 

uitingen op televisie: een programma in de eigen taal met Nederlandse onderti-

teling (of andersom) is een goede manier om een brede groep te bedienen. 

 

Het gebruik van de moedertaal heeft niet alleen een praktische waarde, maar 

zorgt ook voor een verhoogde attentiewaarde. Zo is voor veel jongeren het ge-

bruik van de moedertaal geen echte noodzaak, maar trekt wel de aandacht. In 

veel reclame uitingen worden meerdere talen gebruikt. 

 

Een ander aspect aan 'taal' is het taalgebruik in de zin van woordkeuze en zins-

constructies. Grofweg kan gesteld worden dat –voornamelijk in schriftelijk ma-

teriaal- lange stukken tekst niet aanspreken. Informatie moet kort en bondig 

zijn (met eventueel een verwijzing naar mogelijkheden om meer informatie in te 

winnen). Ingewikkelde zinsconstructies zijn zeker voor laagopgeleiden niet ge-

wenst (wat overigens voor autochtonen net zo goed geldt). De aanwezigheid van 

illustratief beeldmateriaal bij tekst is belangrijk. 

 
Vormgeving 

Wat betreft de vormgeving van communicatie-uitingen (zowel schriftelijk mate-

riaal als audiovisueel materiaal) gericht op de TMSA, bestaan een aantal aan-

dachtspunten. Het gebruik van felle kleuren wordt aantrekkelijk gevonden (een 

gemiddelde Turkse of Surinaamse krant staan ook vol met fel gekleurde kop-

pen). Daarnaast is in schriftelijk materiaal visuele ondersteuning erg belangrijk, 



 

 

 38
 

zeker voor diegenen die niet zo taalvaardig zijn. Bij de keuze van beeldmateriaal 

moet echter wel rekening gehouden worden met culturele factoren.  

 

Het beeldmateriaal moet identificatie mogelijk maken. Dit kan onder meer be-

reikt worden met het gebruik van een multiculturele foto/film cast. Hierbij ligt 

de nadruk op multi. De TMSA moeten zich kunnen herkennen in een uiting, 

maar het moet ook niet stigmatiserend werken. Zo moet niet de indruk gewekt 

worden dat het om een 'Turkenfolder' gaat. Het gevaar van stigmatisering ligt 

op de loer, maar door een uiting een multiculturele uitstraling te geven - door 

het gebruik van Surinaamse, Nederlandse, Turkse, Indonesische modellen en 

het gebruik van meerdere talen - kan dit voorkomen worden. 
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8 Bijlage 2: Representativiteit van de TMSA-groep in de SC-steekproef  

Tabel 8.1 TMSA, TM en SA in de steekproef en in de Nederlandse bevolking*, in percentages 
van de gehele populatie  

 Procenten  

TMSA  

Steekproef 4.4 

Hele bevolking 6.2 

  

TM   

Steekproef 1.9 

Hele bevolking 3.6 

  

SA  

Steekproef 2.5 

Hele bevolking 2.6 
* Gegevens afkomstig van CBS over 2000 

 

Tabel 8.2 Verhouding mannen en vrouwen in de steekproef en de Nederlandse bevolking*, in 
procenten      

TMSA Mannen  Vrouwen 

Steekproef         54.6 45.4 

Hele bevolking  51 49 

 

TM 

  

Steekproef          62.5 37.5 

Hele bevolking 52.7 47.3 

 

SA 

  

Steekproef         49 51 

Hele bevolking     48.4 51.6 
* Gegevens afkomstig van CBS over 2000 
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Tabel 8.3 TMSA-allochtonen gemiddeld en per leeftijdsklasse in de steekproef en in de Ne-
derlandse bevolking* (15 – 80 jaar), in procenten     

Leeftijdsklasse Gem 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-80 

TMSA       

Steekproef 33.0 30.7 31.0 19.7 10.7 4.8 3.1 

Hele Bevolking  34.7 27.0 29.2 21.2 12.0 7.8 2.9 

TM       

Steekproef 31.1 33.6 34.2 19.7 5.9 5.3 1.3 

Hele Bevolking  33.7 28.9 31.3 19.0 9.9 8.6 2.1 

SA       

Steekproef 34.4 28.4 28.4 20.1 14.2 4.4 4.4 

Hele Bevolking  36.1 24.1 26.6 24.1 14.6 6.7 3.6 
* Gegevens afkomstig van CBS over 2000 

 

Tabel 8.4 TMSA-allochtonen per leeftijdsklasse in steekproef en Nederlandse bevolking* (15 
- 64 jaar), in procenten     

Opleidingsniveau bo vmbo mbo havo/vwo hbo wo 

TMSA     

Steekproef 5.7*** 39.2 27.6 11.9 11.9 3.7 

Hele Bevolking**  42.3 22.8 17.4 6.4 7.7 3.2 

TM     

Steekproef 6.7*** 46.3 26.8 11.4 8.7 2.0 

Hele Bevolking**  56 20.4 10.4 5.6 4.4 3.2 

SA     

Steekproef 4.9 35.0 28.1 12.3 14.8 4.9 

Hele Bevolking**  26.8 25.5 25.5 7.3 11.3 3.2 
* Gegevens afkomstig van CBS over 2000 
** Het vermelde aantal personen waarvan het CBS gegevens beschikbaar heeft ten aanzien van 
het opleidingsniveau komt niet overeen met de werkelijke populatie in Nederland. 
*** Door analfabetisme dan wel het niet beheersen van de Nederlandse taal is er een sterke on-
dervertegenwoordiging van de groep die alleen basisonderwijs heeft genoten (zie ook pagina 2).  
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9 Bijlage 3: Achtergrondgegevens van leefstijlsegmenten binnen de 
TMSA 

 

Figuur 9.1 Verhouding mannen en vrouwen per leefstijlsegment 
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Onder teruggetrokken conservatieven zijn mannen sterk overtegenwoordigd. Tot 

de nonachalante modernen behoren iets meer vrouwen dan mannen de vrouwen. 

In de volgende figuur is aangegeven wat de dagelijkse bezigheid is binnen de 

verschillende segmenten. Het meest opvallende verschil tussen de segmenten is 

de relatief grote groep huisvrouwen en –mannen onder de teruggetrokken 

conservatieven. 

 

Figuur 9.2 Dagelijkse bezigheid per leefstijlsegment 
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Wat betreft het opleidingsniveau van de verschillende segmenten zijn duidelijke 

verschillen zichtbaar. De pragmatische modernen zijn het hoogst opgeleid - ver-

reweg het grootste aantal HBO-ers of universitair geschoolden - en de terugge-

trokken conservatieven het laagst. De betrokken traditionelen nemen een tus-

senpositie in. 

 

Figuur 9.3 Opleidingsniveau per leefstijlsegment 
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De inkomensverdeling hierbij laat zien dat de pragmatische modernen het 

hoogste inkomen hebben van de drie segmenten. Tussen de betrokken 

traditionelen en de teruggetrokken conservatieven bestaan geen grote 

verschillen.  

 

Figuur 9.4 Inkomen naar leefstijlsegment  
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Uit figuur 9.5 kan afgelezen worden dat de teruggetrokken conservatieven wat 

minder dan de andere twee segmenten uit de regio west komen en aanzienlijk 

meer uit de regio oost. 

 

Figuur 9.5 Nielsenregio per leefstijlsegment  
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Tussen de drie segmenten zijn duidelijke verschillen te bespeuren naar 

levensovertuiging. Het segment van de pragmatische modernen is redelijk 

gelijkmatig verspreid over de categorieën, waarbij degenen die geen religie 

aanhangen de grootste groep vormen. De betrokken traditionelen zijn 

overwegend christelijk (Surinamers en Antillianen) of islamitisch (Turken en 

Marokkanen) en de teruggetrokken conservatieven zijn vaker islamitisch. Dit 

wordt verklaard door de oververtegenwoordiging van Turken en Marokkanen in 

dit segment. 

 

Figuur 9.6 Religie naar leefstijlsegment 
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