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Diversiteit als ordening en praktijk  - Amade M’Charek

Hartelijk dank aan het FWOS voor het organiseren van deze belangrijke discussie en zo ook Marianne 
van der Klein, Diana Geraci, voor de uitnodiging om hier een paar gedachtes met u te wisselen.

Marianne en Diana waren zo goed om ons een aantal vragen voor te leggen als basis voor onze 
bijdragen en die wil ik even met u delen omdat ze althans mijn verhaal structureren.

Ons is gevraagd om te reflecteren: 
1) op hoe aandacht voor diversiteit gestalte krijgt in je werk; 

2) en op de spanningen die je daarbij ervaart; 

3) welke oplossingen je eventueel ziet; 

4) hoe je omgaat met de spanning tussen (beleids)behoeften en academisch onderzoek, 

5) hoe je aandacht voor diversiteit ‘verwerkt’ in de werving van respondenten, de interpretatie 
van onderzoeksgegevens en de aanbevelingen.

1) op hoe aandacht voor diversiteit gestalte krijgt in je werk; 

Mijn interesse voor diversiteit komt voort uit een onderzoek dat ik heb gedaan naar een internationaal 
project, Human Genome Diversity Project. Dat project is een genetisch project, waar voornamelijk 
populatiegenetici aan werkten en had als doel om de genetische diversiteit van de mensheid in kaart 
te brengen en om de evolutionaire geschiedenis van de mensheid te schrijven. Om dat doel te 
realiseren werden 500 honderd zogenoemd geïsoleerde populaties en inheemse bevolkingsgroepen 
bemonsterd (er werd bloed afgenomen). 
Zoals u weet wordt diversiteit over het algemeen als iets moois en iets goeds gezien (biodiversiteit wie 
is er daar op tegen, of culturele diversiteit ook iets dat het hart vormt van de naoorlogse politiek van 
UNESCO). Maar de combinatie van bloed afnemen van inheemse bevolkingsgroepen en daar 
genetisch onderzoek naar doen, kwam niet heel goed aan. Het Human Genome Diversity Project werd 
dan ook meteen zeer controversieel.

Juist omdat het zo controversieel werd rees bij mij de vraag: maar wat is diversiteit in die 
wetenschappelijk praktijk van populatiegenetici?   
Wat is diversiteit in een specifieke praktijk? Dat was mijn leidende vraag.  Ik heb 2 jaar in laboratoria 
gewerkt, meegewerkt aan genetisch onderzoek en gezien hoe diversiteit (de verschillen en 
overeenkomsten tussen groepen mensen) onlosmakelijk verbonden is met de methode van onderzoek 
en met technologieën die in verschillende laboratoria gebruikt worden.

Dat was voor mij een belangrijke bevinding. Een bevinding dat vergelijkbaar is met de gevleugelde 
uitspraak van de Canadese filosoof Ian Hacking: Making up people. Waarbij hij laat zien hoe statisch 
onderzoek (dat in de 19de eeuw opkomt) en de specifieke methode niet een gegeven werkelijkheid 
representeert, maar een werkelijkheid schept. Door de statistische methode ontstaan er groepen in de 
samenleving die niet zo maar voor handen waren. Dit zijn clusters van mensen de via de statistiek tot 
een populatie gevoegd worden en zo object van overheidsbeleid worden. 

Dit betekent dat diversiteit niet louter een kwaliteit of kwalificatie is van de wereld die wij als sociale 
wetenschappers onderzoeken, het is niet louter een kwaliteit van groepen daarbuiten, maar vooral ook 



een effect van onze methoden van onderzoek, onze manieren van kijken. Deels wordt de realiteit 
geschapen door de methoden die wij kiezen om haar te onderzoeken.
Er zijn verschillende manieren om diversiteit te onderzoeken en dus ook verschillende manieren 
waarop wij als sociale wetenschappers de wereld ordenen.
Nou zijn wij (sociale wetenschappers) gelukkig niet de baas over de wereld en hoe die vorm krijgt. Het 
produceren van kennis (niet wetenschappelijke kennis, leken kennis of beter, alledaagse kennis), 
gebeurt overal. Dus ook leken nemen deel aan het ordenen van de wereld, aan het produceren van 
kennis over diversiteit.

Dit is precies de crux van ons project (door FWOS gefinancierd) Diversity and sexuality in the 
making. 
Daarin onderzoeken we wat diversiteit is in het leven van jongen mensen die hun identiteit en 
seksualiteit aan het ontdekken en vormen zijn. We kijken in het bijzonder naar middelbare scholieren 
(verschillend niveaus van VMBO naar VWO, scholen in groter steden maar ook  in kleine dorpen). 
Diversity and sexuality in the making bestaat uit twee aio-projecten waarbij er een project, het 
project van Willemijn Krebbekx, een etnografische studie is op school (klas lokaal, kantine, 
schoolplein, samenkomsten bij leerlingen thuis, feestjes, etc) en het andere project, van Marijke 
Naezer zoomt in op de wereld online, in de sociale media (ook hierbij worden de scholieren ook offline 
gevolgd om de relatie tussen sociale media en het “gewone” leven te onderzoeken). 
We stellen ons de vraag, wat is diversiteit in de praktijk van jonge mensen, hoe maken jongeren 
overeenkomsten en verschillen tussen elkaar? Welke verschillen, zijn relevant bij het ontwikkelen van 
hun seksualiteit? 
Dus in plaats van diversiteit te definiëren als een set van markers van verschil, kijken we empirisch 
naar het dagelijks leven van leerlingen op school of online en onderzoeken wat zij relevant maken; we 
kijken naar wat hen bezighoudt (kleding, tangaslips, bh’s, make-up, six-packs (spierballen) uitgaan, 
met wie wel of niet praten, voortdurend bij elkaar aan de iphone hangen, plaatjes bekijken etc.). 
Dit is niet louter een onschuldige setting, er is ook botte racisme, zoals verwijzingen naar “negers” of 
die “Marokkanen” waar ik echt niks van moet hebben, zelfs een jongen de op een foto op een 
Marokkaan lijkt wordt als mogelijk kandidaat voor een relatie afgevoerd; en zo is er ook seksisme naar 
meisjes die een eigen wil hebben en zich “anders” (dan de mainstream) uiten, of die juist niet 
geïnteresseerd zijn in uiterlijk vertoon.

Het plaatje dat we tot nu toe uit het onderzoek leren is dat diversiteit, verschillen en overeenkomsten, 
gedaan worden en gedaan moeten worden om vorm te kunnen geven aan je identiteit, in een woelige 
tijd in het leven van jonge mensen. Maar we leren ook dat diversiteit een uiterst vloeibare categorie is. 

Dit betekent dat de vraag welk verschil tot een relevant verschil wordt gemaakt voor een onderzoeker 
of een beleidsmaker een normatieve vraag is. Welk verschil doet er toe? En waarom? Dit zijn dan 
geen vanzelfsprekendheden die te maken hebben met je onderzoeksgroep. Maar vooral gerelateerd 
aan het probleem dat doorgronden moet worden.
Verschillen zijn daarom geen natuurlijke gegevens, maar normatieve interventies. 

Er is natuurlijk een spanning tussen deze vloeibare realiteiten van diversiteit, maar hetzelfde geldt 
voor seksualiteit, en de realiteit van het beleid, waar “harde” cijfers nodig zijn om je beleid op te 
baseren.
En cijfers net als woorden hebben een performatief karakter. Ze zijn realiteits-scheppend. 
In het bijzonder kwantitatieve resultaten dragen bij aan het stabiliseren (vastpinnen) van bepaalde 
categorieën die in de praktijk veel vloeibaarder zijn.
De vraag is: wat te doen?
Hoe kunnen we essentialisme voorkomen en op een goede wijze gebruik maken van kwantitatief 
onderzoek.
Ik denk dat dit de cruciale vragen is waar we ons vandaag over dienen te buigen en ik hoop 
vanmiddag meer te weten dan ik nu doe.
Maar ik heb natuurlijk een beetje na zitten denken over deze kwestie.

Het lijkt me dat etnografisch onderzoek, onderzoek dat niet problematiserend is maar open het leven 
van jonge mensen tegemoet treed een sensitiserende bijdrage kan leveren aan meer kwantitatieve 
benaderingen. Het benadrukt dat kwantitatieve data slechts een quick scan bieden voor praktijken die 
veel contingenter zijn, veel dynamischer. De werkelijkheid, seksualiteit of diversiteit is een moving 
targets (om Hacking maar weer van stal te halen).



Maar belangrijker is misschien de vervolgvraag. Hoe vloeibaar is kwantitatieve kennis; hoe 
vloeibaar zijn statische uitspraken als die eenmaal toegepast worden in praktijken. Statistische 
benaderingen en uitspraken over, zeg een etnische groep (als zou die zo bestaan) helpen die groep 
stabiliseren en reificeren, maar ze doen dat niet overal en altijd. We moeten ons wellicht de vraag 
stellen hoe kwantitatieve cijfers over bepaalde groepen, risico groepen of niet, on the ground 
uitpakken. Blijven het stabiele categorieën of worden ze ook weer vloeibaar gemaakt om ze werkbaar 
te maken. (ik denk hierbij aan een onderzoek naar baarmoederhals kanker van Vicky Singleton en 
Mike Michaels in Groot Brittannië waar de gestandaardiseerde protocollen juist voldoende 
ambivalentie moesten bevatten om ze aan te kunnen passen aan de noden van de verschillende 
medische praktijken. De standaard lijkt hard en solide, maar in het gebruik moet deze vloeibaar zijn 
om bruikbaar te zijn)

Dit alles betekent dat het belangrijk is om diversiteit niet louter als variabele of een clusters van 
variabelen te zien, maar vooral ook als een onderzoeksobject. Welke verschillen zijn relevant waar? 
Dit betekent ook dat, indien wij het essentialiseren van groepen problematisch vinden, wij onze 
onderzoeksvragen beter formuleren rond een algemeen gedeeld probleem, dan rond etnische of 
andere afgebakende groepen. Op die manier kunnen we ons openstellen voor wat diversiteit in de 
praktijk allemaal kan zijn, hoe het tot stand komt en ook wat het allemaal kan doen. 

Over fluïde identiteiten en solide rapporten - Marianne Cense

A. Etnische diversiteit in seksonderzoek: waarom zou je?

Om verschillen te honoreren  
In seksonderzoek willen we vaak weten hoe een bepaalde groep, neem jongeren of senioren, denkt 
over seksualiteit, welke attitudes ze hebben en hoe ze zich gedragen. Er bestaan grote verschillen 
tussen mensen, in wat ze doen op seksueel vlak, hoe ze seksualiteit beleven, welke normen ze 
hanteren en ervaren, in welke narratieve verhalen ze seksualiteit plaatsen en wat voor hen heilig of 
juist zondig is. Termen die u misschien religieus in de oren klinken, maar die juist voor seksualiteit een 
veel bredere reikwijdte hebben, en door Bailey aangeduid wordt als implicit religie. Denk bijvoorbeeld 
aan de heftige gevoelens die pedofilie, prostitutie of abortus bij veel mensen oproepen. 
Verschillen tussen mensen, die worden veroorzaakt door hun persoonlijke en hun sociale identiteit, 
door de overdracht van waarden en narratieven vanuit ouders, peers en sociale communities, door 
hun sociale positie in de samenleving op basis van gender, seksuele voorkeur, etniciteit, sociale 
klasse, etc. en de wisselwerking tussen de verschillende sociale posities (wat ook met 
intersectionaliteit wordt aangeduid).
Het is in mijn ogen dan ook vanzelfsprekend dat we in seksonderzoek kijken naar verschillen tussen 
mensen en naar de achtergronden van die verschillen. En dat we die verschillen niet als iets 
persoonlijks of als iets statisch zien. Identiteiten van mensen verschuiven en zijn fluïde, vloeibaar. 
Maatschappelijke discoursen, bijvoorbeeld op het vlak van migratie, beïnvloeden deze identiteiten – 
en dus ook de wijze waarop mensen hun seksualiteit beleven en uiten. Een concreet voorbeeld 
hiervan is de betekenis die de hoofddoek in het maatschappelijk debat kreeg, wat de keuze om wel of 
geen hoofddoek te dragen voor vrouwen zelf een andere lading geeft dan daarvoor.
Nu zou je kunnen denken, die verschillen komen we dan vanzelf wel tegen. Het is toch veel beter om 
met open blik onderzoek doen, in plaats van vooringenomen op zoek te gaan naar bepaalde groepen. 
In epidemiologische studies is het streven naar een goede afspiegeling van de bevolking de drijfveer 
om ook etnische diversiteit te zoeken, om de geldigheid van de uitkomsten voor de brede bevolking te 
doen gelden. Epidemiologische studies waarin etnische diversiteit niet expliciet als streven 
meegenomen is, hebben doorgaans een vrij witte steekproef (omdat deze respondenten vaker in 
panels meedoen en voor veel bureaus eenvoudiger te werven zijn), wat de representativiteit onderuit 
haalt. Maar ook in kwalitatief onderzoek is het een valkuil om zonder criteria aan de slag te gaan met 
werving. Als voorbeeld een eigen kwalitatief onderzoek op basis van interviews met jongeren naar 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, in 2010. We zijn gestart met een open oproep aan jongeren om 
mee te doen, via allerlei kanalen, online via jongerencommunities en zenders als FunX en offline via 
hogescholen en MBO’s. De aanmeldingen die we kregen, waren zonder uitzondering meisjes en 
meeste waren hoogopgeleid en wit. Als we geen reden hadden gezien om energie te steken in de 
diversiteit van de onderzoeksgroep hadden we dus geen jongens gesproken en nauwelijks meisjes die 
laagopgeleid of niet wit waren. Was dat relevant voor de bevindingen? Ja. Want we zouden het beeld 



hebben gekregen dat jongeren hun seksuele ervaringen en verlangens plaatsen in een discours van 
individuele seksuele rechten. Autonomie en zelfbeschikking staan voorop en de meeste jongeren 
vinden het volkomen legitiem om seks te hebben wanneer je er zin in hebt en de ander ook, als je 
maar veilig vrijt. En daarmee zouden we belangrijke informatie missen. Want niet elke jongere in 
Nederland herkent zich hierin. Door een wit, hoogopgeleid, vrouwelijk plaatje als enige werkelijkheid te 
presenteren, ontkennen we dat er andere ervaringen en ideeën bestaan, die net zo legitiem zijn. Door 
niet bewust diversiteit te includeren, sluiten we mensen en de betekenis die zij aan seksualiteit geven 
buiten. Voor het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag was het resultaat geweest dat 
we niet gevonden zouden hebben dat er ook jongeren zijn die betekenis geven aan seksuele 
ervaringen vanuit een heel ander discours. Bijvoorbeeld vanuit een discours waarin loyaliteit aan de 
familie belangrijk is en medebepalend is voor de keuzes die je maakt in je seksuele ontwikkeling of 
een discours waarbij seks behoort tot het domein van het volwassen leven, waar je als jongere nog 
niets te zoeken hebt omdat je de verantwoordelijkheid die erbij hoort wellicht niet aankunt. Inzichten 
die geleid hebben tot een veel gelaagdere preventiestrategie, voor de seksuele 
weerbaarheidscampagne Maak Seks Lekker Duidelijk (Cense, van der Werf, van Haastrecht & Zimbile 
2012). 
 
Omdat het gevraagd wordt
Onderzoek vindt niet plaats in het luchtledige; het kent opdrachtgevers, financiers, en heeft doorgaans 
ook het doel beleid te helpen formuleren. De solide rapporten uit de titel van mijn lezing. Onderzoek 
naar seksualiteit en seksuele gezondheid vindt bovendien plaats binnen de bestaande discoursen 
over seksuele gezondheid. Het meeste onderzoek naar seksualiteit wordt geformuleerd vanuit de 
noodzaak om ongezondheid of problemen te voorkomen, preventieve seksuele gezondheid. 
Financiering van het meeste onderzoek is gekoppeld aan (volksgezondheids)beleid. Bij preventieve 
seksuele gezondheid gaat het om het beïnvloeden van gedrag dat mogelijke negatieve gevolgen kan 
hebben. De onderzoeksvragen die gesteld worden gaan dan ook vaak over problemen, risico’s en 
risicogroepen; welke groepen lopen risico op welke problemen, wat zijn de determinanten van 
problemen en welke determinanten kunnen met preventief beleid en met specifieke interventies 
beïnvloed worden. Legitieme vragen omdat het gaat om de verdeling van publieke middelen en om 
effectiviteit van interventies. In deze onderzoeken wordt aandacht besteed aan allerlei categorieën die 
mogelijkerwijs verschil maken, zoals sekse, opleidingsniveau, religie, etniciteit, leeftijd en seksuele 
voorkeur. Voor de epidemiologische onderzoeken, zoals Seks onder je 25ste (De Graaf, Kruijer, van 
Acker & Meijer, 2012) geldt daarbij dat in de analyse ook gekeken wordt naar de gelijktijdige 
samenhang van deze kenmerken, zodat verschillen naar etniciteit alleen gerapporteerd worden als ze 
niet ook verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld een lager opleidingsniveau van een bepaalde 
groep. 

Het is erg belangrijk om in rapportages en aanbevelingen steeds alert te zijn op stigmatisering van 
etnische groepen en het optreden van een ‘etnisch reflex’, het koppelen van problemen aan etniciteit. 
Tegelijkertijd kan het in sommige gevallen een terechte aanbeveling zijn om voor een specifiek 
probleem een specifieke aanpak naar een bepaalde groep voor te stellen, omdat de prevalentie hoger 
is, of de dynamiek achter de problematiek anders is.

B. Voetangels en klemmen
Seksualiteit = politiek strijdtoneel 
De relatie tussen etnische diversiteit en onderzoek naar seksuele gezondheid is beladen. In 
onderzoek naar seksuele gezondheid gaat het om het seksueel gedrag en de beleving van individuen. 
Dit individuele gedrag en deze individuele beleving van seksualiteit kan echter niet los gezien worden 
van bredere maatschappelijke discussies over integratie van minderheden en sociale processen van 
in- en uitsluiting van sociale groepen in Nederland. In het huidige politieke klimaat wordt de Islam door 
veel (rechtse en populistische, maar ook impliciet door andere) politici gepresenteerd als 
onverenigbaar met de waarden van de Nederlandse Christelijke, seculiere maatschappij (Buitelaar 
2010). Het politieke discours zet het verlichte Westen tegenover de ‘achtergebleven’ opvattingen van 
de Ander. Tegenwoordig gaat het vooral over moslims (en over religie), hiervoor waren het migranten 
in brede zin (en ging het over onverenigbare culturen). Seksualiteit vormt binnen dit discours een 
cruciaal strijdtoneel. Acceptatie van homoseksualiteit, gendergelijkheid en seksuele vrijheid/openheid 
worden geclaimd als verworvenheden van het Westen, die beschermd moeten worden tegen 
bedreiging van buitenaf. Het betekent ook dat uitkomsten van onderzoek in dit publieke debat geduid 
worden. Media zijn vaak de spreekbuis, maar ook beleidsaanbevelingen van rapporten worden in 
deze arena getrokken. Ons onderzoek vormt of bevestigt bestaande beelden over sociale categorieën 



en is daarmee performatief. Dit geeft onderzoekers, over welk thema dan ook, een grote 
verantwoordelijkheid. Als dit thema in de haard ligt van het maatschappelijk debat geldt dit des te 
sterker. Alle reden dus om kritisch te onderzoeken hoe het concept etniciteit in onderzoek naar 
seksuele gezondheid gebruikt wordt en welke rol seksonderzoek speelt bij de beeldvorming over 
etnische groepen.
Categorisering  
De tweede voetangel is categorisering. Categorisering doet altijd tekort aan individuen. Een mens is 
niet in hokjes te vangen. Tegelijkertijd staan we als onderzoekers voor de uitdaging een analyse te 
maken die het unieke van een individu overstijgt en voor meer mensen kan gelden. Voor meer 
mensen, maar hoogstwaarschijnlijk niet voor allen. Waaruit dus een onderscheid volgt tussen 
groepen, een categorisering. Het is de taak van de onderzoekers om zorgvuldig te analyseren welke 
categorieën in het licht van de onderzoeksvragen relevant zijn en of er daadwerkelijk verschil 
gevonden wordt of niet – en vanzelfsprekend om dit helder en niet etnocentrisch of stigmatiserend te 
beschrijven. Maar wat is dan etniciteit? Welke groepen kun je onderscheiden? Wordt het Turkse 
Nederlanders,  1e  en 2e generatie Turkse migranten, Koerdisch Turkse Nederlanders uit Arnhem, 
Nederlanders die zich Turks voelen, .. ?
En wie bepaalt waar iemand ingedeeld wordt, de onderzoeker of de respondent? Het meest recht 
doend is het de respondent zelf te vragen, ‘Aan welke culturele groep voel jij je op dit moment 
verbonden?’. Mag iemand dan vier hokjes aankruisen? Of stel je een open vraag? Dan krijg je 
misschien net zoveel hokjes als respondenten. Categorisering is niet alleen een ethische voetangel, 
maar ook een methodisch hoofdbreken.

C. Stapstenen

1. Open vizier
Ook wij, onderzoekers, hebben een cultuur, als organisatie en als individu. Ook we denken in 
narratieven over seksualiteit, waarin dingen ondenkbaar zijn of juist heilig. Wat horen we, wat horen 
we niet. Welke vraag stellen we aan mensen, welke antwoorden coderen we, welke verbanden zien 
we? Laten we openheid geven over de vooronderstellingen die we zelf hebben, laten we onze 
onderzoeksdesigns vaker bij elkaar toetsen, en blinde vlekken met open vizier tegemoet gaan. 
2. Expliciet includeren
Het negeren van etniciteit is geen oplossing om een etnisch reflex te voorkomen, omdat daarmee de 
hegemonie van het westerse denken over seksualiteit benadrukt wordt. Diversiteit moet juist expliciet 
geïncludeerd zijn (niet alleen culturele diversiteit, maar ook bijvoorbeeld seksuele diversiteit), anders 
verliezen we het zicht op de verschillen die er in de beleving van mensen zelf bestaan en ontzeggen 
we een deel van mensen in Nederland hun stem. 
3. Vertrouwen werven
Heel vaak wordt de vraag gesteld hoe je etnische diverse respondenten kunt werven. Want dat is 
meer dan het plaatsen van een oproep op het juiste kanaal. Dat gaat om samenwerken met 
organisaties en betrokken mensen, om het opbouwen van vertrouwen, om het geven van een rol en 
een stem aan mensen in verschillende fasen van onderzoek, zodat mensen het vertrouwen krijgen dat 
er niet over hun gedacht en besloten wordt, maar ook met hen. 
4. Zorgvuldigheid
Veel van ons onderzoek wordt gefinancierd om problemen te onderzoeken en beleidsaanbevelingen 
te maken. Dat is legitiem. Maar laten we, als we onderzoeken welke factoren relevant zijn in de 
prevalentie van seksuele dwang, ongewenste zwangerschap en soa’s, ervoor waken etniciteit als 
risicofactor te benoemen. Samenhang met andere factoren, zoals opleidingsniveau, religie, 
opvoedstijl, discriminatie of gebrek aan toekomstperspectief, biedt doorgaans een meer accurate 
verklaring voor de verschillen dan etniciteit an sich.  Dit betekent ook dat we alert zijn in het 
onderzoeksdesign. Zo hebben we er de onderhandeling rond ons huidig kwalitatief onderzoek naar 
tienerzwangerschappen voor gepleit niet alleen Surinaamse en Antilliaanse meiden te werven, zoals 
gevraagd werd – omdat het aantal tienerzwangerschappen in die groepen hoger is – maar een 
bredere groep te interviewen. Om zodoende zicht te kunnen krijgen op factoren die niet direct met 
etnische achtergrond te maken hebben, maar bijvoorbeeld met opvoeding in een eenoudergezin, 
gebrek aan toekomstperspectief of regie. Het onderzoek loopt nog, dus later daarover meer. 
5. Agency
Wij benaderen mensen om meer te weten te komen over hun seksuele gedrag, beleving en 
ontwikkeling. Onontkoombaar speelt de loyaliteit en culturele verbondenheid bij ieder individu een rol 
in de overtuigingen en keuzes die hij of zij maakt. Dit is dus onderdeel van ons onderzoeksterrein – en 
wat mij betreft het meest boeiende deel. Hoe combineren mensen hun sociale identiteiten en 



loyaliteiten en hoe gaan ze om met de conflicten die dat oplevert? Laten we de agency van mensen 
zichtbaar maken, zodat ze kenbaar worden  als handelende subjecten in plaats van als 
gecategoriseerde objecten. Zodat ze meer worden dan de som der determinanten. 
Dank u wel.

Onderzoek naar diversiteit, een reflectie - Marjolijn Distelbrink

Sinds de jaren ’90 doe ik onderzoek naar positiebereik en kansen en naar ontwikkelingen op het 
gebied van opvoeding, emancipatie, vaderschap binnen groepen Nederlanders met een migratie 
achtergrond. Ik heb in mijn werk vaak gekeken naar verschillen op de genoemde thema’s tussen en 
binnen etnische groepen. Voor het FWOS symposium werd mij gevraagd te reflecteren op mijn werk 
en op de manier waarop etniciteit of etnisch culturele herkomst daarin een plek heeft. Sommige 
onderzoekers menen dat onderscheid maken naar etnische groepen in onderzoek stigma’s bevestigt. 
Door onderscheid te maken en erover te rapporteren, worden verschillen groter (dan nodig). Voor mijn 
betoog op 8 juni heb ik mijn werk en ontwikkeling als onderzoeker onder de loep genomen. Allereerst 
mijn rol als (witte) onderzoeker. Kan ik bijvoorbeeld (zoals ik heb gedaan) onderzoek doen naar 
ontwikkelingen in opvoeding in Surinaamse gezinnen? Mensen menen soms van niet. Ik denk dat het 
voordelen kan hebben een relatieve buitenstaander te zijn; mensen die je interviewt leggen dan eerder 
aan je uit waarom ze de dingen doen zoals ze ze doen, of waarom ze bepaalde opvattingen hebben, 
waar die vandaan komen. Tegelijkertijd is enige gevoeligheid en kennis nodig om verhalen goed te 
kunnen duiden, zoals ook geldt voor beroepskrachten die met ouders van diverse herkomst werken. 
Soms verdient vanwege de taal of vertrouwdheid een onderzoeker met dezelfde herkomst als de 
geïnterviewde de voorkeur. Een etnisch gemengd team bij het doen van onderzoek is naar mijn 
ervaring heel waardevol, zeker als de kennis van binnenuit goed wordt benut bij duiding. 
Onderzoekers zijn overigens maar zelden op alle punten vergelijkbaar met wie ze onderzoeken; als 
dat wenselijk werd geacht, zouden we bijvoorbeeld alleen kennis vergaren over hogeropgeleiden in de 
samenleving. Mijn huidige onderzoek gaat overigens veel vaker over diversiteit en wat er in het 
systeem (van opvoedondersteuning bijvoorbeeld) nodig is om daarop in te spelen, dan over 
ontwikkelingen binnen specifieke etnische groepen. Dat past ook beter bij de huidige 
maatschappelijke en beleidscontext.

Dan het andere punt: onderzoek doen waarbij je onderscheid maakt naar etnische herkomst. Mag 
dat? Ja, ik vind het verdedigbaar om te kijken naar verschillen tussen etnische groepen. Bijvoorbeeld 
als er signalen zijn, of als vanuit eerdere kennis is te veronderstellen dat er verschillen zijn die ertoe 
doen. Verschillen waar beleidsmatig of in de praktijk van bijvoorbeeld ondersteuning aan gezinnen 
aandacht voor zou moeten zijn. Dit in het kader van gelijke kansen en toegankelijkheid van 
Nederlandse voorzieningen voor iedereen. Via onderzoek kan worden nagegaan of die verschillen er 
daadwerkelijk zijn, waar ze er wel en niet zijn (binnen groepen), wat ze betekenen voor betrokkenen 
en voor de ontvangende samenleving. Juist door onderzoek te doen, kan soms nuance in het 
maatschappelijk debat worden gebracht (zie mijn blog ‘De Surinaamse opvoeding bestaat niet’). 
Daarbij is wel zorgvuldigheid belangrijk, zowel bij onderzoek zelf (niet op voorhand uitgaan van 
etnische herkomst als belangrijkste factor waar verschillen mee samenhangen bijvoorbeeld), als in de 
rapportage erover en de communicatie over onderzoek naar buiten. Ook zorgvuldig taalgebruik is 
daarbij van belang. Bijvoorbeeld bij de aanduiding van verzamelcategorieën als migranten, 
Nederlanders van niet-westerse herkomst et cetera, maar ook bij de benaming van specifieke 
groepen. Bijvoorbeeld Afro-Surinamers (in plaats van Creoolse Surinamers). Niet te gemakkelijk 
spreken van onderzoek ‘onder’ of ‘naar’ bepaalde groepen. Onderzoekers dienen zich bewust te zijn 
van en zich te verhouden tot maatschappelijke discussies en hun invloed daarop als zij onderzoek 
presenteren. Bovendien is co-creatie belangrijk; goed contact met vertegenwoordigers (bijv 
vrijwilligers) van verschillende etnische gemeenschappen in Nederland, of met professionals van 
uiteenlopende herkomst, over wat belangrijk is om gelijke kansen en toegankelijke voorzieningen voor 
iedereen te creëren. Met aandacht voor positieve ontwikkelingen, voor de toenemende variëteit aan 
etnische groepen, verschillen tussen migratiegeneraties, voor overeenkomsten tussen burgers van 
diverse (ook Nederlandse) herkomst. Met aandacht voor verschillende meningen over wat er moet 
gebeuren. Een platform geven. Dat doen we bij het Verwey-Jonker Instituut onder andere op 
www.kis.nl. Een heel belangrijke reden tot slot om wél onderscheid te maken naar etnische herkomst, 
is dat de veronachtzaming van het belang ervan leidt tot het produceren van kennis over alleen de 
gemakkelijk voor onderzoek bereikbare groepen. Over de meeste interventies en methodieken die 
worden gebruikt in het jeugdveld bijvoorbeeld, weten we niet of ze werken voor ouders met een 



migrantenachtergrond of voor lageropgeleiden. Dat vind ik een maatschappelijk vraagstuk waar 
aandacht voor moet zijn. 

Ronde tafel gesprek 1 Consequenties van categorisering

Aanwezig: Irene van Oorschot, Samira van Bohemen, Erwin Heyl, Michou Benoist, Marianne Steijnis, 
Peggy Emmerink, Jan Willem Duyvendak (voorzitter), Diana Geraci (verslag).

De deelnemers stellen zichzelf voor en benoemen punten die ze willen inbrengen. 
Een aantal punten die de revue passeren:
- Is emancipatiebeleid mogelijk zonder categorieën?
- Maatwerk mag wel, doelgroepenbeleid mag niet.
- Categorisering tbv overheidsbeleid
- Hoever gaat de kracht van het woord? Kan je mensen beïnvloeden in hun identiteitsvorming met 
categorieën?

Er wordt gesteld dat etniciteit tot op zekere hoogte een 'leeg' (verklarend) begrip is wat stigmatisering 
in de hand werkt.  Verschillen die er kunnen zijn tussen individuen of groepen in de maatschappij en 
die te maken hebben met etnische herkomst zijn vaak te verklaren door andere factoren.

Daartegenover staat dat wanneer je helemaal geen aandacht besteedt aan etniciteit en etnische 
diversiteit includeert in onderzoek je ook niet of èn wanneer etniciteit relevant is. In Frankrijk is het 
bijvoorbeeld verboden om te registreren op etniciteit. Dit maakt het voor onderzoekers heel lastig om 
onderwerpen als de invloed van discriminatie en achterstelling te onderzoeken.

Deelnemers benoemen met elkaar een aantal oplossingen/alternatieven voor de eenduidige 
benadering van ‘etniciteit’.

Het kan uitmaken wanneer men op een schaal kan aangeven tot welke etniciteit men zich voelt 
behoren. Een andere oplossing kan zijn om meer te spreken in termen van praktijken, zoals 
bijvoorbeeld bij seksuele praktijken. Je vraagt niet of iemand homo of hetero is, maar of iemand seks 
met mannen en/of vrouwen heeft. Zo zou je ook kunnen vragen opvoedingspraktijken; huiselijke 
praktijken (bv voedingsgewoonten). Vragen naar wat mensen met elkaar delen, naar 
gemeenschappelijke ervaringen (bijv met achterstelling of discriminatie) etc.
Mensen uitnodigen om zichzelf te definiëren. Hun eigen categorieën te benoemen. 
Nog een alternatief voor onderzoek: narratieve methode, levensverhalen schetsen.
Over herkomst: waar zijn je ouders geboren? Welke mensen zoek je op? Waar verlang je naar? Wie 
zouden er bij jou aan tafel zitten? In welke context voel je je thuis?

Als onderzoeker moet je per onderzoek/onderwerp zorgvuldig beoordelen of etniciteit wel of niet 
relevant is om op te nemen als (verklarende) variabele. Daarbij komt: je kan het zelf nog zo 
genuanceerd opschrijven, maar je hebt als onderzoeker niet altijd controle op hoe bijvoorbeeld de 
media met de onderzoeksgegevens aan de haal gaat.

Samenvattend:
Categorisering is minder erg wanneer mensen zichzelf ‘indelen’. Mensen zelf laten kiezen en 
benoemen.
Schalen zouden kunnen werken, als alternatief voor dichotome categorieën.

Rondetafelgesprek 2  Waarborging van diversiteit in het onderzoeksdesign

Aanwezig: 
Hanneke de Graaf (Rutgers), Gabriël van Beusekom (UvA), Willemijn Krebbekx (UvA), Emiel 
Maliepaard (RU), Theo van der Meer (FWOS), Annette van Schaik (GGD Haaglanden), Rachel 
Spronk (UvA), Marianne Cense (Rutgers), Marian van der Klein (NFOS/Verwey-Jonker Instituut), 
Sven Oostrik (Verwey-Jonker Instituut, verslag).



De deelnemers stellen zich kort voor, waarna het gesprek geopend wordt met de open vraag ‘hoe 
wordt diversiteit gewaarborgd in onderzoek’. In kwantitatief onderzoek wordt dit in eerste instantie 
vaak gedaan door een zo groot mogelijke representatieve steekproef, ‘Etniciteit’ is daar ‘land van 
herkomst van de ouders.’ De vraag rijst of dat niet anders kan. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld 
‘zelfbenoemde etniciteit’ of ‘biculturaliteit’. De vraag wordt gesteld of bijvoorbeeld herkomst binnen 
Nederland niet net zo relevant kan zijn (met het oog op verschillen tussen bijvoorbeeld de randstad en 
de ‘bible belt’). Als alternatieven voor etniciteit wordt voorgesteld om ‘postcodegebied’ een categorie te 
maken, of sociale klasse of religieuze achtergrond. Bijvoorbeeld omdat intensiteit van religie er vaak 
toe doet bij seksuele ontwikkeling. Maar ook hier zitten haken en ogen aan – hoe meet je bijvoorbeeld 
mate van religiositeit? 
Open vragen naar zelfbenoeming  (schalen in m, v, trans, iets er tussen in; of bicultureel) blijken ook 
niet per se uitkomst te bieden. De vragen worden soms beschouwd als ‘irritant’ door respondenten en 
half ingevuld of niet (serieus) ingevuld (vooral in geval van tieners). Hoewel dit volgens sommigen ook 
een onderzoeksresultaat is, is dit voor een deel van de aanwezigen een onbruikbare uitkomst omdat 
er dan geen duidelijk afgebakende groepen gemaakt kunnen worden – het woord ‘puinzooi’ valt: je 
kan geen analyses doen op je respons op die manier . De vraag wordt gesteld of dat niet juist het punt 
was, en hoe etniciteit überhaupt gedefinieerd wordt (land van herkomst van de respondent, van de 
ouders, van de grootouders..). Het is de taak van de onderzoeker deze patronen te vinden. 
Er wordt gesteld dat etniciteit niet altijd relevant is voor een onderzoek, maar soms juist wel. Dat is 
onder andere afhankelijk van hoe de respondent zich positioneert ten opzichte van het onderzoek, 
maar ook hoe ‘de maatschappelijke wind waait’ (de zelfbenoemde culturele identiteit van een 
respondent kan afhangen van de maatschappelijke houding tov die identiteit). De vraag gaat dan over 
timing: wanneer vraag je ernaar, en op welk moment in het onderzoek gebruik je het als (potentiele) 
analysecategorie?  En hoe communiceer je over uitkomsten in media zonder dat die ermee aan de 
haal gaan, et cetera.
Er wordt een pleidooi gehouden voor een positieve insteek in onderzoek: vraag naar wat jongeren in 
het algemeen bezighoudt  ivm seksuele ontwikkeling , vraag naar plezierige dingen en help ze 
daarmee verder; vaak gebeurt onderzoek nu vanuit een probleem-stelling. Dat heeft voor een deel te 
maken met dat veel onderzoek gebeurt in opdracht van bijvoorbeeld de overheid, die problemen 
registreert en daar meer over wil weten – universiteiten hebben meer ruimte voor een eigen invulling.
FWOS wil nadrukkelijk de positieve kanten van seksualiteit van jongeren belichten: “we doen geen 
zielige seks”. 
Het groepsgesprek eindigt met de aanbeveling dat onderzoekers meer samen zouden moeten werken 
en de opmerking dat verschillende onderzoeksmethoden elkaar aan kunnen vullen. Kwalitatief 
onderzoek verklaart wat er in kwantitatief onderzoek gevonden is: ‘mixed methods’.

Ronde tafel gesprek 3 Spanning tussen onderzoek, beleid en praktijk?

Aanwezig: 
Laura Baams, Pinar Okur, Marijke Abel, Ine Vanwesenbeeck, Marijke Naezer, Rosita van Tongeren, 
Ellen Laan, Amade M’Charek, Michaël von Bönningshausen, Hermine Brinkman, Bram Tuk 
(voorzitter) en Jennifer van den Broeke (verslag)

Ter introductie wordt het voorbeeld genoemd van een onderzoek een aantal jaar geleden in de 
gemeente Amsterdam naar seksuele delicten. De incidentie bleek hoger in wijken waar meer 
migranten wonen, maar omdat de gemeente expliciet geen doelgroepenbeleid wil, werd er in het hele 
rapport niet over gerept. Hoe ga je daar als interventie maker mee om?
Had het iets toegevoegd? Of is het belangrijker dat er in die wijken veel onveilige plekken zijn met 
slechte verlichting en veel of weinig groen?
Dit heeft een analogie met derde wereld landen, nu ‘low resources countries’, de benaming geeft nu 
feitelijk weer waar het om draait. 

Er wordt ingebracht dat het in sterk kwantitatief onderzoek erg lastig is om aan voldoende 
respondenten te komen uit elke etnische groep, zodat significante verschillen gevonden kunnen 
worden. Vooral bij middelbare scholen is het heel lastig naar seksualiteit te vragen, vanwege het 
onderwerp en omdat ze overvraagd worden. Het onderzoek is dan ook niet gelukt. Veel 
achterstandsscholen hebben de ervaring alleen ingezet te worden in onderzoek naar risico’s. Dit is 
een van de redenen waarom de betreffende onderzoeksgroep nu meer kwalitatief onderzoek is gaan 



doen. Het is nog steeds heel moeilijk respondenten te vinden, maar nu kun je al onderzoek doen met 
minder respondenten. 
Anderen herkennen de onderzoek moeheid van scholen. Het kan schelen wanneer er geen 
toestemming gevraagd hoeft te worden aan ouders. In gesprekken met opleidingen over seksueel 
misbruik zeiden de opleidingen dat dat niet gebeurde. Het niet expliciet noemen dat men etnische 
groepen wil includeren lijkt te helpen. 
Dit geldt ook bij onderzoek naar seksuele identiteit. In onderzoek op scholen werd genoemd dat het 
onderzoek was naar identiteit. Hoewel seksuele identiteit ook werd onderzocht. Scholen geven ook 
aan dat ze moe zijn dat ze nooit iets terug horen van de resultaten. 
Scholen waarderen het wanneer men niet met vragenlijsten aankomt, maar bijvoorbeeld participerend 
onderzoek doet. Deze mogelijkheid is wel vaak afhankelijk van de onderzoeksvraag, bijvoorbeeld 
wanneer ‘beleving’ centraal staat. Dan wordt er echt geluisterd en hoeven mensen niet uit antwoorden 
uit hokjes te kiezen. Ook focusgroepen met jongeren blijkt goed te werken. 

Breng scholen op de hoogte van de eigen uitkomsten en niet de algemene uitkomsten van het gehele 
onderzoek. Ook waarderen docenten het wanneer de onderzoeker bijvoorbeeld lessen over 
seksualiteit verzorgt als tegenprestatie.  Iemand anders heeft als tegenprestatie een werkstuk 
begeleid. 

Seksualiteit problematiserend benaderen en in combinatie daarbij etniciteit betrekken; dat is explosief 
materiaal. Waar vind je het midden? Steeds bedenken en met elkaar bespreken dat je niet 
stigmatiserend wil zijn, maar wel gevoelig.
Aandacht voor positieve seksuele ontwikkeling. FWOS maakt onderzoek mogelijk dat niet over 
risicofactoren gaat. Beleidsmakers zijn over het algemeen vaak geïnteresseerd in de 
gezondheidsaspecten. Dat maakt positieve insteek lastig.

Samenvattend:
- participerend onderzoek
- gelijkwaardig samenwerken:

* jongeren
* docenten
* scholen
* in lessen aan leerlingen

- onze bevindingen dat positieve insteek belangrijk is, terugkoppelen aan beleid
- GGD’en, professionals  hiermee kunnen onderzoekers samenwerken
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