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Leeswijzer 
 

De #stadsgenota is opgedeeld in twee delen:  

Het eerste deel is een kritische analyse van het integratiedebat en beleid, waaronder #integratie010, 

om een en ander in het juiste perspectief te plaatsen. De analyse toont aan waarom het gangbare 

integratiebeleid achterhaald, paradoxaal en doodlopend is gebleken. Voor daadwerkelijke 

vooruitgang is een nieuwe visie en nieuw samenlevingsbeleid nodig gebaseerd op gelijkwaardigheid 

en wederkerigheid: een harmonie van gemeenschappelijkheid en diversiteit. 

 

Het tweede deel zet de nieuwe visie op samenleven uit één. Het belang van zowel 

gemeenschappelijkheid als diversiteit voor een samenleving wordt afzonderlijk van elkaar belicht 

vanuit idealen als het individualisme, liberalisme en de democratie. De harmonie tussen 

gemeenschappelijkheid en diversiteit is gestoeld op zeven pijlers. Deze pijlers worden stuk voor stuk 

toegelicht, waaraan verschillende concrete maatschappelijke investeringen zijn gekoppeld.      

 

Voetnoten en intermezzo’s: 

Voor de leesbaarheid is deze stadsgenota zo bondig mogelijk geschreven, maar desalniettemin 24 

pagina’s. Voetnoten en intermezzo’s bieden waar nodig (veelal meer concrete) toelichting of 

verwijzing naar verdiepend onderzoek om de omslag in ons jarenlange denken en spreken over 

‘integratie’ en ‘samenleven’ de nodige vorm en inhoud te kunnen geven.  

 

Bijlage: Diversiteit? Lekker belangrijk!  
Is het debat en het beleid over kwesties met betrekking tot iets als diversiteit of (culturele) integratie 
nu wel zo belangrijk? Lees de bijlage: Diversiteit? Lekker belangrijk! Voor een verdieping in het 
belang hiervan.  
 

Samenvatting: 

De volgende bladzijde biedt een samenvatting van de #stadsgenota met daarbij verwijzingen naar de 

paragraven in de stadsgenota waar een en ander is toegelicht.  
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Samenvatting 
 

Deze #stadsgenota biedt een vernieuwende visie op samenleven en breekt met het gangbare 

integratiedebat en beleid. Het biedt tevens een concreet alternatief op het Rotterdams 

integratiebeleid 2015-2018: #integratie010. In de uitwerking van maatschappelijke investeringen is 

rekening gehouden met het beschikbare integratiebudget van de Gemeente Rotterdam.   

  

Diversiteit is de norm in Rotterdam en de demografische ontwikkelingen wijzen maar één kant op: 

meer diversiteit! Dit vraagt om visie en beleid1. Een kritische analyse toont aan dat het gangbare 

integratiebeleid achterhaald, paradoxaal en doodlopend is gebleken 2 . Een gebrek aan 

gelijkwaardigheid en wederkerigheid in het debat en beleid creëert, dan wel versterkt, een 

tweedeling in de samenleving3. Het debat en beleid ontneemt daarbij de nodige ruimte voor 

diversiteit en het werkt bovendien averechts. Maatschappelijke problemen als onderlinge 

spanningen, marginalisering en uitsluiting worden door het gangbare integratiebeleid en debat 

eerder vergroot, dan opgelost.   

Voorbij sociale, economische, historische of politieke achtergronden worden allerlei problemen vaak 

buitenproportioneel of zelfs primair geprofileerd, verklaard en aangepakt vanuit etniciteit of religie. 

Allerlei maatschappelijke kwesties zijn hierdoor (onnodig) verstrengeld geraakt in het integratiedebat 

en beleid4. Een fundamenteel nieuwe manier van kijken, denken en spreken over onze samenleving 

is nodig. Geen achterhaald, eenzijdig en ongelijkwaardig ‘integratiebeleid’, maar een 

samenlevingsbeleid gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid5.  

 

Een visie waarin het belang van zowel gemeenschappelijkheid6 als diversiteit7 in de samenleving 

vanuit verschillende idealen wordt bepleit en in onderlinge harmonie wordt uitgedragen. Een beleid 

dat investeert in saamhorigheid en verbondenheid én de inclusie van diversiteit. Deze harmonie 

tussen gemeenschappelijkheid en diversiteit - en het daaruit volgende beleid – is gestoeld op zeven 

pijlers8:  

1) een collectief bewustzijn van fundamentele rechten en verantwoordelijkheden; 

2) een (onpartijdige) rechtvaardige overheid; 

3) de inclusie van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit; 

4) ruimte voor gelijkwaardige interculturele en –levensbeschouwelijke interactie; 

5) onderwijs op basis van een gemengd en flexibel curriculum; 

6) een gedeelde gemeenschappelijke Rotterdamse identiteit; 

7) verwelkom nieuwe Rotterdammers.     

Langs deze zeven pijlers worden 22 concrete maatschappelijke investeringen voorgesteld. 

Uiteenlopend van de RechtUitOnsStadsHart-Campagne (waaronder StreetArt), stimulering van 

ontmoeting, interactie en samenwerking tussen een diversiteit aan culturen en 

levensbeschouwingen, onderwijspakketten, Citybranding, Topklassen, een BabyDoos en een door de 

burgemeester ingesproken stadstour speciaal voor nieuwe Rotterdammers.   

 

                                                        
1 Paragraaf 1.1 Wat’s jouw probleem + 1.2 Een keerpunt in onze geschiedenis: tussen hoop en vrees + 1.3 geen beleidskeuze, maar realiteit 
2 Paragraaf 1.4 De integratie(paradox) voorbij + 1.5 Retoriek ingehaald door realiteit 
3 Paragraaf 1.6 Integreren of samenleven 
4 Paragraaf 1.7 Diversiteit en etniciteit problematiseren en criminaliteit ‘etniseren’ + 1.8 Tussen blind staren op kleur en kleurenblindheid 
5 Paragraaf 1.9 Waar hebben we het nu over? + 1.10 Integratie of stadsgenota? 
6 Paragraaf 2.1 Gemeenschappelijkheid 
7 Paragraaf 2.2 Diversiteit 
8 Paragraaf 2.3 Harmonie: zeven pijlers 
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In de naam van onze gemeenschappelijke Bron van  
het leven, van en voor ons allemaal  
 

Evenals de schepen in onze haven, verspreiden de culturele wortels van Rotterdammers zich over de 

hele wereld. Er is geen levensbeschouwing tussen hemel en aarde die niet in Rotterdam wordt 

geloofd en betwijfeld. Wereldhandel, -migratie en geboorte brachten en brengen onze stad de 

culturele en levensbeschouwelijke diversiteit die we rijk zijn.  

 

Al in het Rotterdam van de Lage Landen creëerde de handel met de wereld een liberale stadscultuur 

voor diversiteit. Politieke en religieuze groeperingen die elders in Europa (al dan niet door elkaar) 

werden vervolgd, leefden in Rotterdam samen in relatieve culturele en levensbeschouwelijke 

vrijheid. In verschillende (bloei)perioden in de 16e en 17e eeuw was meer dan de helft van de 

Rotterdammers hier niet geboren en getogen.  

 

Vergelijkbaar met vandaag. Maar de mate van wereldwijde (culturele en levensbeschouwelijke) 

diversiteit en de snelheid waarin dit zich de afgelopen decennia voltrekt zijn uniek in onze 

geschiedenis. De rijke diversiteit biedt ons waardevolle kruisbestuivingen, creativiteit en welvaart, 

maar dit gaat natuurlijk niet zonder uitdagingen.   

1.1 Wat’s jouw probleem? 
De maatschappelijke ontwikkelingen gaan, zoals gebleken, zo nu en dan gepaard met spanningen, 

ontkenning en desillusies. Denk aan gevoelens van culturele vervreemding, ongelijkheid, angst, 

onbegrip, wantrouwen en uitsluiting zoals je niet thuis voelen in het land waarin je bent geboren of 

in de stadswijk waarin je familie al generaties lang woont; angstgevoelens voor je buurman met een 

gewaad en lange baard; werkgevers die vanwege je naam of afkomst je niet uitnodigen voor een 

sollicitatiegesprek; een grotere kans om onterecht door de politie als verdachte te worden 

behandeld vanwege je huidskleur; geen enkele aandacht voor de geschiedenis van je voorouders op 

jouw school; je belemmert voelen om te zijn wie je wil zijn, omdat het uitdragen van je geaardheid, 

je culturele identiteit of levensbeschouwing problemen geeft op straat, op werk of op school.  

 

We herkennen het allemaal wel in meer of mindere mate bij onszelf of in onze omgeving. Al deze 

uitdagingen vragen om een visie en beleid9 ter stimulering van verbinding, vertrouwen en begrip 

binnen de rijke diversiteit aan stadsgenoten, zodat we de rijkdom aan kruisbestuiving, creativiteit en 

welvaart die diversiteit ons te bieden heeft, optimaal kunnen benutten. Het gaat niet altijd vanzelf en 

even makkelijk, maar er is geen weg terug. De demografische ontwikkeling wijst maar één kant op: 

meer diversiteit! 

1.2 Een keerpunt in onze geschiedenis: tussen hoop en vrees  

We staan voor een belangrijk omslagpunt. Vanaf dit jaar (2015) vormen (culturele en 

levensbeschouwelijke) minderheden de meerderheid in Rotterdam10. Bij bijna twee derde van onze 

Rotterdamse jongeren reiken de culturele wortels ver voorbij de Hollandse kleigrond. Diversiteit is de 

                                                        
9 Is het debat en het beleid over kwesties met betrekking tot iets als diversiteit of (culturele) integratie nu wel zo belangrijk? 
Lees de bijlage: Diversiteit? Lekker belangrijk! Voor een verdieping in het belang hiervan.  
10 CBS, Gemeente Rotterdam 
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norm. Iedereen dient zich aan iedereen aan te passen. Onze stad is net als de wereld van iedereen, 

niemand de baas11.  

 

De keuzes die ons stadsbestuur in deze maakt zijn cruciaal voor de toekomst die wij als stadsgenoten 

tegemoet gaan: blijven we hangen in een achterhaald steeds luider – maar ook steeds holler – 

klinkend debat en beleid gericht op (selectieve) ‘aanpassing!’? Aanpassing aan een nostalgisch 

droombeeld van een naar binnen gekeerde minderheid, oververtegenwoordigd door een 

bestuurlijke en politieke elite, welke – al dan niet bewust en bedoeld – gevoelens van culturele 

vervreemding, ongelijkheid, angst, onbegrip, wantrouwen en uitsluiting versterkt.  

 

Of grijpen wij dit punt aan als een kans om daadwerkelijk vooruit te gaan richting een meer 

hoopvolle toekomst? Een toekomst waarin we horizonnen samenbrengen op basis van 

wederkerigheid en gelijkwaardigheid; richting een meer open en gelijkwaardige samenleving; een 

harmonie van gemeenschappelijkheid en (inclusie van) diversiteit, die uiteindelijk meer recht doet 

aan ons allemaal. Juist óók aan een ieder in deze stad die gevoelens van (culturele) vervreemding, 

onbegrip, wantrouwen, angst en uitsluiting ervaart.  

 

1.3 Geen beleidskeuze, maar realiteit 

Met name voor jongere Rotterdammers is (de inclusie van) diversiteit geen beleidskeuze, maar 

gewoon wie zij zijn als Rotterdammers, al hun hele leven. De kritische analyse van het gangbare 

integratiedebat en –beleid (deel I) en de alternatieve visie (deel II) in deze stadsgenota zijn 

geïnspireerd door een Fouzia, Halil, Marina, Quincy, Marianne, Mohamed, Alia, Nurullah, Danielle,  

Rishie en Jeroen die van jongs af aan zijn verbonden met een meervoud aan identiteiten en in al hun 

culturele en levensbeschouwelijke diversiteit met elkaar zijn opgegroeid in de wijk, in de klas en op 

het werk. 

 

Deze generatie beleeft een begrip van gemeenschappelijkheid en diversiteit waar het huidige college 

van burgemeester en wethouders in Rotterdam nog veel van kan leren. De beleving van deze 

jongeren sluit aan bij verschillende relevante inzichten van een aantal, ook Rotterdamse, 

vooraanstaande sociologen in het wetenschappelijk debat over het integratiediscours.  

 

1.4 De integratie(paradox) voorbij 

Het zogenaamde integratiedebat en –beleid van de afgelopen decennia is op verschillende manieren 

paradoxaal, dan wel doodlopend, gebleken: 

 

 Terwijl de multiculturele samenleving in met name de grote steden zich als een realiteit aan 

ons voltrekt, is deze in het integratiedebat en –beleid verworden tot een taboe;  

 Terwijl wij in al onze diversiteit feitelijk steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, overheerst 

(door toedoen van het integratiedebat) het gevoel dat we steeds meer van elkaar 

vervreemden12;  

                                                        
11 Jules Deelder, Lotgenoten.  
12 Entzinger, H.B (2008) De lat steeds hoger. De leefwereld van jongeren in een multi-etnische stad. Assen: Van Gorcum  
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 Terwijl het integratiediscours zou moeten draaien om verbinding, participatie en 

emancipatie, wordt zij door vooraanstaande sociologen als uitsluitingsdiscours 

geclassificeerd13, bekritiseren Rotterdamse jongeren haar uitsluitende werking14, wordt het 

integratiedebat genoemd als vooraanstaande verklaring voor segregatie, en noemt de Raad 

van Europa15 het politieke klimaat hierover zelfs racistisch.    

 

De integratie paradox roept om een radicale doorbraak in ons denken en spreken over samenleven. 

En nogmaals, niet door ‘integratieproblemen’ zoals (culturele) vervreemding, onbegrip, wantrouwen, 

angst en uitsluiting welke in de samenleving aanwezig zijn te ontkennen of te bagatelliseren16. 

Integendeel, maar als we deze problemen daadwerkelijk willen aanpakken, dan dienen we deze 

uitdagingen op een andere manier te benaderen.  

 

1.5 Retoriek ingehaald door de realiteit 

Het denken en spreken in het integratiedebat en -beleid is doorspekt van een tweedeling tussen een 

ontvangende, gevestigde, autochtone zijde (cq. van Nederlandse afkomst) met daar tegenover de 

migrant, allochtoon, nieuwkomer (cq. van diverse afkomst). Deze retoriek toont aan dat de overheid 

en politiek de stadsdynamiek, hoe begrijpelijk ook, maar moeilijk kunnen bijbenen.  

 

Intussen is namelijk meer dan de helft van die zogenaamde allochtonen, nieuwkomers en migranten 

hier in Rotterdam geboren en getogen en identificeren deze Rotterdammers zich doorgaans als geen 

ander het sterkst met hun stad17. Daarbij komt dat een meerderheid van de autochtonen, 

gevestigden, ontvangende – vanwege hún migratiepatronen tussen stad en land – niet in Rotterdam 

zijn geboren en getogen en de nieuwkomer zijn in de stad. De retoriek is ingehaald door de 

realiteit18.  

 

1.6 Integreren of samenleven 

Ook in het gangbare begrip van ‘integratie’ dient een omslag plaats te vinden. Integratie betekent 

samensmelting van verschillende onderdelen en gaat uit van een wederzijdse aanpassing. De 

betekenis die in politiek en beleid aan het woord integratie wordt gegeven, gaat daarentegen uit van 

een eenzijdige toenadering en aanpassing19 (assimilatie) die enkel van toepassing is op de allochtoon, 

migrant, nieuwkomer (c.q. Nederlanders van diverse afkomst) en waar de autochtoon, gevestigde en 

ontvangende (c.q. Nederlanders van Nederlandse afkomst) van is vrijgesteld20. Daarbij wordt 

                                                        
13 Schinkel, W ( 2007)  Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Kampen: Uitgeverij Klement 
14 Entzinger, H.B (2008) De lat steeds hoger. De leefwereld van jongeren in een multi-etnische stad. Assen: Van Gorcum 
15 Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) (2013) ECRI-rapport over Nederland. 
16 Want zo kan een pleidooi voor ‘de integratie voorbij’ nog weleens begrepen worden.  
17 Entzinger, H.B (2008) De lat steeds hoger. De leefwereld van jongeren in een multi-etnische stad. Assen: Van Gorcum 
18 In lijn met deze paradox de volgende ironie: Terwijl gevestigde politieke partijen en ook dit stadsbestuur in haar 
integratienota de samenleving voorstellen als een snelweg waarop zij rijden, waarbij zij rechts over hun schouder kijken 
naar de ‘migrant’, ‘nieuwkomer’, ‘allochtoon’ die dient te integreren op de invoegstrook, is het een ‘moslimpartij’, 
‘migrantenpartij’ en ‘allochtonenpartij’ als NIDA die als nieuwkomer geheel volgens de verkeersregels deze gevestigde 
partijen links op de snelweg inhaalt. 
19 Door vooraanstaande sociologen van Rotterdamse bodem is dit herhaaldelijk treffend geanalyseerd, zoals Schinkel, W ( 
2007)  Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Kampen :Uitgeverij Klement 
20 Ook het beleid in de integratienota 010 draait primair om activiteit van en maatregelen t.a.v. de ‘nieuwkomer’, ‘migrant’, 

‘allochtoon’ en verwacht het van de ‘autochtoon’/‘gevestigde’/‘ontvangende’ kant slechts dat ze niet discrimineren en de 

ander ruimte bieden voor aanpassing.   
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iedereen aan de autochtone, ontvangende, gevestigde zijde voorgesteld als de homogene norm of 

zelfs als het ideaal en is het de nieuwkomer, allochtoon en migrant die wordt geproblematiseerd en 

zich dient aan te passen. Van autochtone, gevestigde, ontvangende zijde wordt op haar beurt 

‘slechts’ verwacht dat ze de ander de ruimte geven om zich aan te passen en hen niet discrimineren. 

 

Deze gedachte is te simplistisch, zwart-wit en getuigt bovendien van een gebrek aan 

gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De werkelijkheid leert ons dat discriminatie plaats vindt onder 

alle bevolkingsgroepen, echt niet alleen onder Rotterdammers van Nederlandse afkomst, zoals in de 

integratienota 010 impliciet wordt gesuggereerd. Ook het idee dat slechts de ene bevolkingsgroep 

(de zogenaamde ‘migranten’) toenadering dient te zoeken, onvoldoende begrip heeft voor de ander 

en onvoldoende open zou staan voor iets als interetnische vriendschappen en huwelijken, strookt 

niet met de realiteit. Dit geldt voor Rotterdammers van zowel Nederlandse als andere komaf. Cijfers 

bewijzen zelfs het tegendeel21. Dit geldt net zo voor het kraken van culturele taboes, van vrije 

partnerkeuze tot zwarte piet, ook hierin dienen we niet selectief te zijn in het durven benoemen van 

problemen.   

 

De achterhaalde autochtonen/allochtonen-integratieretoriek en het selectief benoemen van 

problemen in politiek debat en beleid creëert, dan wel versterkt, een tweedeling binnen de 

samenleving. Een culturele en levensbeschouwelijke diversiteit aan belevingen en daaraan 

gekoppelde belangen van allerlei Rotterdammers, veelal hier geboren en getogen en actief 

deelnemend in bijvoorbeeld het onderwijs en de arbeidsmarkt, wordt daarbij buiten de samenleving 

geplaatst, in diskrediet gebracht en afgedaan als onvoldoende aangepast. De ruimte voor diversiteit 

wordt hierdoor ingeperkt en dit heeft vooral averechts (uitsluitend, isolerend en segregerend) effect 

op onze samenleving. We dienen te stoppen met deze manier van ‘integreren’ en te beginnen met 

daadwerkelijk samenleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.7 Diversiteit en etniciteit problematiseren en criminaliteit ‘etniseren’  
Vanuit de autochtonen/allochtonen-integratieretoriek worden voorbij sociale, economische, 

historische of politieke achtergronden allerlei problemen vaak buitenproportioneel of zelfs primair 

                                                        
21 Zie onder meer: Dagevos, J en Huijnk, W (2012) Dichter bij elkaar? De sociaal-culturele positie van niet-westerse 
migranten in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, of Crul, M., J. Schneider en F. Lelie (2013) 
Superdiversiteit, een nieuwe visie op integratie - VU University Press, of Wonderen, R, van, & Wagenaar, W. 
(2015). Antisemitisme onder jongeren in Nederland: Oorzaken en triggerfactoren. Utrecht: Verwey-Jonker instituut. 

INTERMEZZO: ‘Witte’ wijken en scholen groter probleem dan ‘zwarte’ wijken en scholen  

Uit onderzoeken naar de houding en opvattingen ten aanzien van kwesties als wederzijds begrip, respect, 

diversiteit, interetnische vriendschappen en -huwelijken blijkt dat Nederlanders van Nederlandse afkomst 

hier veel negatiever en meer gesloten tegenover staan dan Nederlanders van diverse afkomst. In die zin 

staan Nederlanders van diverse afkomst doorgaans meer in de samenleving dan Nederlanders van 

Nederlandse afkomst. Dit geldt net zo voor zogenaamde (meer diverse) ‘zwarte scholen’ en ‘zwarte wijken’ 

in vergelijking met (monoculturele) ‘witte scholen’ en ‘witte wijken’ (let op: het gaat hier over het kunnen 

omgaan met diversiteit, niet over de concentratie van sociaaleconomische problematiek). Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de ontwikkelingen van organisatiestructuren langs (mono) culturele of (mono) 

levensbeschouwelijke lijnen helemaal geen probleem hoeft te zijn. Dit kan juist van belang zijn voor de 

nodige ontwikkeling van iemands culturele of levensbeschouwelijke (deel)identiteit. Zo lang als er tussen 

deze (monoculturele) organisaties maar sprake is van voldoende onderlinge bruggen ter verbinding, 

wederzijds begrip en respect. 
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geprofileerd, verklaard en aangepakt vanuit etniciteit of religie22. De zogenoemde ‘Marokkanen-‘ en 

‘Antillianenaanpak’ zijn schoolvoorbeelden van de obsessie23 voor etniciteit in probleemanalyses en 

een daaruit volgende stigmatiserende aanpak. Dit zien we op vergelijkbare wijze ook wanneer het 

gaat over bijvoorbeeld iets als homofobie. Homofobe incidenten worden in veruit de meeste 

gevallen gepleegd door zogenaamde autochtone jongens24, ook al doet het integratiedebat en beleid 

anders vermoeden25. Maatschappelijke problemen als deze projecteren op de ‘nieuwkomer’, 

‘migrant’ of ‘allochtoon’, veegt het ‘autochtone’ straatje ogenschijnlijk schoon, maar doet in 

werkelijkheid de problematiek in de samenleving als geheel tekort (zie: onderstaande intermezzo). 

Daarbij draagt het bij aan het problematiseren van diversiteit en gaat het voorbij aan sociaal 

economische factoren als het opleidingsniveau die voor het verklaren van bijvoorbeeld criminaliteit 

of intolerantie veel meer verklaring bieden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Tussen blind staren op kleur en kleurenblindheid  
Dienen we dan blind te zijn voor iemands culturele identiteit, achtergrond of levensbeschouwing? 

Iemands culturele identiteit, achtergrond of levensbeschouwing kan wel degelijk op de een of andere 

manier relevant zijn voor het samenleven en dus ook voor het verklaren en oplossen van 

maatschappelijke problemen26, het inspelen op behoeften27 of het recht doen aan belangen28.  

                                                        
22 Ogenschijnlijke oververtegenwoordiging van bepaalde culturele of levensbeschouwelijke bevolkingsgroepen in cijfers 
over maatschappelijke problemen worden grotendeels, zo niet volledig, weg verklaard o.b.v. sociaaleconomische factoren.  
23 In internationale criminologische kringen wordt deze benadering zelfs de Dutch disease genoemd. Grondig, kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek van ook Rotterdamse bodem, weet de rol van de culturele achtergrond voor jeugdcriminaliteit 
echter goed te relativeren op basis van bijvoorbeeld sociale (waaronder ook stedelijk geografische) en economische 
factoren. De ‘Vereniging voor bestrijding van criminaliteit onder jeugdigen’ was er honderd jaar geleden al in Rotterdam, 
daar was toen en is ook vandaag geen ‘Antilliaan’ of ‘Marokkaan’ voor nodig.   
24 Segerink, R (2013) Anti-homogeweld in Nederland. Driebergen: Uitgave Politie Landelijke Eenheid.  
25 Zo valt op pag. 8 in de integratienota 010 te lezen: “Homoseksualiteit is in onze samenleving algemeen geaccepteerd.” 
Dit is een simplistische en misleidende voorstelling van zaken.  
26 Zo kan bijvoorbeeld iets als de mismatch (culturele dissonantie) tussen iemands cultuur thuis, op straat of op school van 
invloed zijn op iets als werkloosheid, schooluitval, criminaliteit en het oplossen ervan. Ook kunnen bijvoorbeeld culturele 
eetgewoonten van bepaalde bevolkingsgroepen relevant zijn voor beleidsplannen ter stimulering van de volksgezondheid. 
Maar dit alles hoort niet thuis in het ‘integratiebeleid’ cq. ‘samenlevingsbeleid’ cq. ‘burgerschapsbeleid’ wat dit dient zich te 
richten op saamhorigheid, wederzijds begrip, respect, besef van rechten en verantwoordelijkheden, etc. 
27 Ouderen kunnen bijvoorbeeld vanuit hun culturele identiteit of levensbeschouwing met specifieke zorgvragen spelen. 

INTERMEZZO: Wethouder: “De Pakistaanse cultuur is het probleem”   

Een concreet voorbeeld voor het simplistisch problematiseren van ‘cultuur’ is door onze verantwoordelijk 
wethouder zelf gegeven in de commissievergadering van 29 april 2015. Zo sprak de wethouder over een 
Rotterdamse hoog opgeleide jongedame (21 jaar) van Pakistaanse afkomst die de wethouder vertelde dat 
zij echt niet thuis hoeft te komen met een jongen met een andere afkomst dan de Pakistaanse. Volgens de 
wethouder lag de oorzaak hiervan bij dé Pakistaanse cultuur, het meisje zei dit immers zelf tegen de 
wethouder. Maar onterecht simplificeert en etniseert zowel het meisje als de wethouder het probleem tot 
een ‘Pakistaans probleem’, terwijl we hetzelfde fenomeen zien bij Rotterdamse meisjes van andere 
afkomst, waaronder ook de Nederlandse afkomst. Er zijn genoeg voorbeelden bekend van Rotterdamse 
meisjes van Nederlandse afkomst waar thuis een vader of moeder zegt dat ze echt niet met een jongen van 
Marokkaanse of Antilliaanse afkomst hoeft thuis te komen. Ook in dit geval zou het kant nog wal raken om 
te zeggen dat dit komt door de Nederlandse cultuur, ook al zou het meisje zelf misschien als verklaring 
geven: ‘ja mijn ouders zijn van die typische Hollanders’. Dit heeft eerder alles te maken met iets als 
intercultureel onbegrip, onzekerheid over verlies aan culturele identiteit van ouders naar kinderen, gebrek 
aan gevoelens van erkenning welke zich laten compenseren door zo’n ‘beschermende’ houding ten opzichte 
van zoon of dochter. Geen cultuur heeft een monopolie op dit fenomeen, dit vindt je binnen iedere cultuur. 
Dit hangt doorgaans in meerdere mate samen met bepaalde sociaal economische factoren en de mate van 
marginalisering van een culturele groep (Crul e.a. 2013).   
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Willen we recht doen aan maatschappelijke uitdagingen dan dienen we het juiste perspectief, de 

verhouding en de relevantie en dus ook het juiste beleidsdomein hierbij wel helder voor ogen te 

houden. De uitdagingen en achtergronden hiervan luisteren nauw en vragen om nuance, relevantie 

en een gepaste benadering.  

 

In een multiculturele en -levensbeschouwelijke samenleving dienen we daar waar relevant vanuit 

verschillende (semi-) publieke domeinen (openbaar bestuur, publieke ruimte, zorg, onderwijs, 

cultuur) diversiteitsbeleid te voeren waarin we oog hebben voor de relevantie van culturele en 

levensbeschouwelijke identiteit en diversiteit. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de overheid 

binnen het juridische domein wel degelijk kleurenblind dient te zijn. Vrouwe Justitia is immers niet 

voor niets geblinddoekt29.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Waar hebben we het nu over? 
Een werkelijk ‘integratie’debat en -beleid dient zich in essentie te richten op burgerschap en het 

samenleven van alle Rotterdammers in al haar diversiteit en wederkerigheid. Dit draait om de 

aanpak van uitdagingen zoals intercultureel/-levensbeschouwelijk onbegrip, een mismatch van 

omgangsvormen en tradities, segregatie, discriminatie, maatschappelijk wantrouwen, (culturele) 

vervreemding, gevoelens van verongelijktheid, marginalisering en uitsluiting. Dit vraagt investering in 

gemeenschappelijkheid, zoals het stimuleren van saamhorigheid, verbondenheid met een gedeelde 

lokale identiteit, intermenselijk contact, het benadrukken van overeenkomsten en gedeelde rechten 

en verantwoordelijkheden. En dit gaat ook om het investeren in de inclusie van diversiteit, door 

wederzijds begrip en respect te bevorderen, erkenning en ruimte te geven aan diverse gebruiken en 

tradities vanuit het publiek bestuur, vanuit semipublieke organisaties en in de publieke ruimte.  

 

Een visie op een stad waarin Rotterdammers zichzelf kunnen zijn, waar we ons op ons gemak voelen 

en waar we ons in voldoende mate, tenminste als medemensen en stadsgenoten, verbonden voelen 

met elkaar. Een stad waarin we elkaar niet uitsluiten of wantrouwen op basis van iemands culturele 

identiteit of levensbeschouwing, sekse, geaardheid, status of wat dan ook, maar een stad waarin we 

                                                                                                                                                                             
28 Burgers kunnen er belang bij hebben dat er in de publieke ruimte, op werk of op school rekening wordt gehouden met 
bepaalde levensbeschouwelijke tradities of feestdagen.   
29 Zie de risico’s hiervan bij etnisch profileren in politiewerk - Broekhuizen, J, Duursma, F, Driessen, F.M.H.M (2014) De 
ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse autochtone en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar. De rol van 
achterstanden, ouders, normen en vrienden. Utrecht: Bureau Driessen - of structureel hogere straffen voor daders van 
‘allochtone afkomst’. Zo is het voor een gezonde burger geen probleem en ook voor een maatschappij niet problematisch 
wanneer iemand vanwege zijn of haar culturele identiteit, behorende tot een bepaalde doelgroep, onderwerp is van een 
campagne voor gezond eten. Dit is wel degelijk een probleem wanneer hij of zij als onschuldig burger zonder enige redelijke 
aanleiding hiertoe (enkel vanwege zijn huidskleur/culturele achtergrond), herhaaldelijk onterecht vanwege zijn of haar 
culturele identiteit, onderwerp is van verdachtmakingen, verhoormethodes voor criminelen en politie controles en zelfs als 
politieagent hier de gevolgen van onder vindt.    

INTERMEZZO: Het juiste beleidsdomein 

Een Hassan, Quincy of Willem die thuis werkloos op de bank zitten, vallen allemaal gewoon onder 

Werkloosheidsbeleid. Als ze niet school gaan, maar wel naar school moeten, dan vallen ze onder het 

Onderwijsbeleid. Indien relevant kan binnen dit domein iets als diversiteitsbeleid wel aan de orde komen, 

maar dit dienen we niet te overschatten door alles onder het integratie- of samenlevingsbeleid te plaatsen. 

Immers, de correlatie tussen bijv. armoede en criminaliteit maakt niet dat we de bestrijding van criminaliteit 

opnemen in het armoedebeleid. Zowel armoede als criminaliteit zouden we hiermee tekort doen. Zo ook 

‘integratie’ en de eerder genoemde maatschappelijke problemen.  

13 



14 
 

in gelijkwaardigheid en wederkerigheid onze rijke diversiteit omarmen, door elkaar te erkennen en 

de ruimte te geven voor wie of wat we zijn. Een stad waarin we vanuit enig wederzijds begrip (voor 

elkaars diversiteit) en vertrouwen, bewust van de door ons allen gedeelde rechten en 

verantwoordelijkheden, op en met elkaar kunnen bouwen. 

 

1.10 Integratienota of Stadsgenota?  
Omdat dit alles zo haaks staat op de betekenis die in het gangbare debat en beleid aan ‘integratie’, 

een ‘integratiecursus’ of ‘integratietour’ wordt gegeven en de negatieve associaties die dit oproept, 

dienen we te stoppen met het gangbare ‘integratiebeleid’ en een geheel nieuwe visie op samenleven 

(samenlevingsbeleid) ofwel burgerschap (burgerschapsbeleid) in Rotterdam te ontwikkelen. Met de 

stadsgenota doet NIDA hiertoe een belangrijke aanzet. Het is een illusie om te denken dat de 

oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van (culturele) vervreemding, onbegrip, angst, 

wantrouwen en uitsluiting, allemaal liggen besloten in deze éne stadsgenota. Dit zal een proces zijn 

en de genoemde uitdagingen zullen altijd in meer of mindere mate inherent verbonden blijven aan 

iedere samenleving. Wel biedt deze stadsgenota een aanzet voor een nieuw begrip en een nieuwe 

visie welke breekt met een achterhaald integratiedebat en beleid (de integratie paradox) waar we 

ons al decennia in bevinden. Op weg naar een meer gelijkwaardige, respectvolle en harmonieuze 

toekomst.  
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2. Harmonie tussen gemeenschappelijkheid en diversiteit 
 

In het politieke en publieke debat over samenleven en burgerschap worden veelal afzonderlijk van 

elkaar, of zelfs in confrontatie met elkaar, het belang van enerzijds gemeenschappelijkheid (de roep 

om aanpassing) en anderzijds het belang van diversiteit (de roep om anders te mogen zijn) bepleit en 

benadrukt. Beide geluiden hebben op hun eigen manier gelijk. Een basis van gemeenschappelijkheid 

én erkenning van en ruimte voor diversiteit zijn beiden van essentieel belang voor de vitale 

ontwikkeling van stad, samenleving en democratie. Een daadwerkelijk stap vooruit, voorbij de 

integratie paradox waarin we ons al jaren bevinden, ligt in een visie en beleid waarin het belang van 

zowel gemeenschappelijkheid als diversiteit zijn geharmoniseerd. Een visie welke investeert in 

verbondenheid en saamhorigheid én de inclusie ofwel omarming van diversiteit.  

 

Zowel de noodzaak van gemeenschappelijkheid als de (inclusie van) diversiteit worden hierop 

volgend los van elkaar bepleit en benadrukt. Enig spanningsveld tussen beiden vraagt om de juiste 

harmonie. Deze harmonie tussen gemeenschappelijkheid en diversiteit is gestoeld op zeven pijlers 

met daaruit volgend verschillende implicaties voor de overheid die zij vanuit haar rol dient te 

implementeren en waarborgen, in en vanuit haar instituties, wetten, beleid en uitvoering. Afsluitend 

worden deze zeven pijlers stuk voor stuk toegelicht.      

 

2.1 Gemeenschappelijkheid 
Een samenleving, het woord zegt het al, vergt samen leven. Hier is een basis van 

gemeenschappelijkheid voor nodig. Het behoeft enige kennis van en over elkaar, wederzijds begrip, 

vertrouwen en samenwerking. Meer dan dat vergt een sociale eenheid identificatie met elkaar, een 

gemeenschappelijke identiteit en een gemeenschappelijk bewustzijn van verbondenheid, 

wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden. Bij een gebrek aan gemeenschappelijkheid liggen 

onverschilligheid, vervreemding, angstgevoelens en uitsluiting op de loer.  

 

Door maatschappelijke ontwikkelingen als ontkerkelijking, internationalisering, informatisering, 

economische differentiatie en individualisering van de samenleving, des te meer in de grote steden, 

wordt er minder belang gehecht aan gelijkheid, solidariteit en saamhorigheid30. Dit gaat gepaard met 

een afname van vertrouwen in elkaar, in (ongrijpbare) instituties als de staat, de politiek, de 

wetenschap. Dit zie je terug in dalende politieke betrokkenheid van burgers in de democratie, 

wantrouwen naar de rechtstaat of buurtbewoners die zich niet (meer) thuis voelen in hun eigen wijk.  

De snel toegenomen culturele en levensbeschouwelijke wereldwijde diversiteit in de stad hebben de 

genoemde ontwikkelingen niet eenvoudiger gemaakt. Al dan niet aangewakkerd door negatieve 

beeldvorming en stereotypering, voortvloeiend uit internationale gebeurtenissen en 

maatschappelijke spanningen, kan onbegrip omslaan in angst, wantrouwen en zelfs vormen van 

onderdrukking jegens ‘de ander’, zoals intolerantie, uitsluiting en discriminatie op school, op werk in 

de wijk en in de politiek. 

 

De risico’s van een gebrek aan gemeenschappelijkheid, zoals doorgeschoten individualisering, 

segregatie, marginalisering en polarisatie, hebben ook haar weerslag op de staat van de 

democratische rechtsorde. De legitimiteit van gezag, wet en regelgeving vraagt immers om een 

                                                        
30 Luckmann, T ( 1996) The privatization of religion. Garden City, NY: Anchor Books. 
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breed draagvlak onder een enigszins saamhorige politieke gemeenschap, in ons geval een stedelijke 

gemeenschap: de Rotterdamse. Een door de overgrote meerderheid gedeelde waardering voor 

publieke actoren als wetgevers, rechters en handhavers is nodig voor een rechtsorde om te kunnen 

functioneren. Als deze waardering onvoldoende gedeeld wordt onder de bevolking dan doet dit 

afbreuk aan de legitimiteit en het functioneren van de rechtsorde. 

    

Het voorkomen en bestrijden van onbegrip, vervreemding, segregatie, marginalisering en uitsluiting 

vraagt om investering in een fundament van gemeenschappelijkheid. Alle Rotterdammers hebben 

belang bij een stad waarin we onszelf op ons gemak voelen en waarin we ons in voldoende mate, 

tenminste als medemensen en stadsgenoten, verbonden voelen met elkaar. Een stad waarin we 

onszelf herkennen in - en vertegenwoordigd voelen door - het publieke31. Een stad waarin we elkaar 

niet uitsluiten of wantrouwen op basis van iemands cultuur, geaardheid, sekse levensbeschouwing, 

status of wat dan ook. Een stad waarin we vanuit wederzijds begrip (voor diversiteit) en vertrouwen, 

bewust van de door ons gedeelde rechten en verantwoordelijkheden, op en met elkaar kunnen 

bouwen. In het investeren in gemeenschappelijkheid spelen de organisatorische krachten in onze 

stad een onmisbare rol. Het is het verenigingsleven; de zelforganisaties, de scholen, de bedrijven, de 

sportverenigingen, culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, en vooral ook 

de samenwerking hiertussen, die van enorm belang zijn in het samenbrengen en verbinden van de 

diversiteit aan stadsgenoten.  

 

2.2 Diversiteit 
Onze diversiteit in manieren van denken, leven, smaken, morele perspectieven, oriëntaties, idealen, 

enzovoorts, in het kort: diversiteit, is van meerwaarde, zo niet een voorwaarde voor onze 

ontwikkeling, creativiteit en welvaart. Deze diversiteit en de hiermee gepaarde vrijheid dienen we te 

koesteren voor de ontwikkeling van individu, groep en samenleving. 

 

Het ontdekken van onszelf, onze eigenheid, talenten en passies, ofwel de ontplooiing van ons ‘zelf’, is 

onlosmakelijk verbonden met de moderne tijd. Originaliteit, authenticiteit, je potentieel benutten, 

jezelf kunnen zijn, het geeft ons waardigheid. Enkel wijzelf kunnen dit ontdekken en vormen. Niet 

door het opgelegd te krijgen, niet door je te moeten conformeren aan de cultuur van de hegemonie, 

ook niet in isolatie, maar vanuit jezelf, in gelijkwaardige interactie met elkaar. Niet in (hiërarchische) 

competitie, maar in harmonie om te vervolmaken, in wisselwerking en kruisbestuiving, door 

erkenning te geven en krijgen voor wie we zijn, voor onze identiteiten en idealen. Erkenning hiervan 

en ruimte voor deze ontwikkeling juist ook in de publieke sfeer32, is essentieel, voor jou en voor mij, 

voor de groep waarmee we onszelf identificeren, voor ons allemaal.  

 

Gebrek aan erkenning en ruimte voor diversiteit zal in eerste instantie vooral de zelfontplooiing van 

de miskende(n)33 verstoren en onderdrukken. De subtiele tirannie van de culturele hegemonie, het 

constant naar jezelf moeten kijken door de ogen van een ander, langs de meetlat van een ander, kan 

                                                        
31 De overheid en politiek, semipublieke-organisaties en de publieke sfeer/buitenruimte.  
32 We kunnen er niet omheen dat iemands culturele en levensbeschouwelijke (bakens van) identiteit als een bron zijn voor 
iemands zingevingskader, waarden, idealen, manieren van doen en laten, en dat deze identiteiten een fundamenteel 
onderdeel uitmaken van iemands diepste persoonlijke/menselijke overtuiging en belangen. Deze identiteiten zijn niet uit 
het publieke weg te reduceren en weg te drukken tot de persoonlijke/private sfeer. Het omvat alle domeinen van het leven. 
33 een ieder die onvoldoende ruimte krijgt voor de ontplooiing van zijn of haar verschillende culturele of 
levensbeschouwelijke identiteit(en). 
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frustreren, marginaliseren en gevoelens van minderwaardigheid internaliseren. Dit heeft zoals 

gezegd een negatief effect op iemands ambities, enthousiasme en motivatie op school, op werk en in 

de maatschappij. Daarbij kan een gebrek aan ruimte voor diversiteit en ontplooiing leiden tot 

isolatie, separatie en afkeer tegen ‘de ander’. Noemenswaardig hierbij is dat uit onderzoeken blijkt 

dat de hogeropgeleide ‘nieuwkomers’, ‘migranten’ en ‘allochtonen’, in onderzoeken doorgaans 

aangeduid als de ‘beter geïntegreerden’, het meest somber zijn over het integratiedebat en de 

daaruit volgende maatschappelijke kansen34. Juist vanwege het gebrek aan erkenning en ruimte voor 

hun culturele of levensbeschouwelijke (deel)identiteit en diversiteit binnen instituties als het 

onderwijs en de arbeidsmarkt.    

 

Een gebrek aan ruimte voor deze diversiteit verstoort uiteindelijk de ontwikkeling van de 

samenleving als geheel. Zowel op micro (individu), meso (bevolkingsgroepen) als macro 

(samenleving) niveau is diversiteit een verrijking voor de status quo, zo niet noodzakelijk, voor de 

nodige ontplooiing, ontwikkeling en creativiteit in morele, culturele en economische zin. Ruimte voor 

diversiteit is nodig om dit potentieel van een ieder (individu/groep/samenleving) optimaal te kunnen 

benutten en deze vrijheid dient voor een ieder gelijkwaardig gerespecteerd te worden.  

Evenzo is erkenning van en ruimte voor (culturele en levensbeschouwelijke) diversiteit van belang 

voor het politieke domein of, zoals bepleit door menig democraat en liberaal, zelfs een voorwaarde 

voor een vitale democratie. En is een gebrek hieraan, als een aanslag hierop. In het koesteren van 

deze diversiteit dragen wij allemaal een verantwoordelijkheid; werkgever en werknemer, leerling en 

docent, kinderen, ouders, buren, media en gezien het algemeen belang hiervan, niet in de laatste 

plaats ook de overheid in en vanuit haar instituties, wetten, beleid en uitvoering.    

 

2.3 Harmonie: zeven pijlers 
Gezien het belang van gemeenschappelijkheid en diversiteit ligt onze uitdaging in het koesteren van 

de hiervoor nodige eenheid én vrijheid zonder het één of ander tekort te doen. Samen streven we 

naar een harmonie tussen gemeenschappelijkheid en diversiteit: een stedelijke gemeenschap, als 

sociale eenheid, met een liberale stadscultuur voor diverse (sub)culturen en levensbeschouwingen 

van Rotterdammers die in gelijkwaardige interactie en wederkerigheid met elkaar samenwerken aan 

gemeenschappelijke belangen en doelen: een samenkomst van horizonnen binnen de stadsgrenzen 

van Rotterdam.  

 

Deze balans tussen gemeenschappelijkheid en diversiteit stoelt op zeven pijlers: 

1) een collectief bewustzijn van fundamentele rechten en verantwoordelijkheden; 

2) een (onpartijdige) rechtvaardige overheid; 

3) de inclusie van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit; 

4) ruimte voor gelijkwaardige interculturele en –levensbeschouwelijke interactie; 

5) onderwijs op basis van een gemengd en flexibel curriculum; 

6) een gedeelde gemeenschappelijke Rotterdamse identiteit; 

7) verwelkom nieuwe Rotterdammers.     

 

                                                        
34 Dagevos, J en Huijnk, W (2012) Dichter bij elkaar? De sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. En zie ook: Entzinger, H.B (2008) De lat steeds hoger. De leefwereld van 
jongeren in een multi-etnische stad. Assen: Van Gorcum 
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Deze pijlers zijn stuk voor stuk reeds in meer of mindere mate in de samenleving aanwezig, maar 

verdienen de nodige investering de balans tussen gemeenschappelijkheid en diversiteit in de 

samenleving. Iedere pijler is hieronder kort toegelicht. Hierbij is aangegeven met welke 

maatschappelijke investeringen in deze collegeperiode (tot 2018) in desbetreffende pijler wordt 

geïnvesteerd. Hierbij is rekening gehouden met de €2.385.000,- die het huidige stadsbestuur heeft 

gereserveerd voor haar integratiebeleid. Het gros van de maatregelen vergt een andere manier van 

kijken, benaderen en werken (zoals uitgezet in deze stadsgenota) en kost de gemeente welgeteld 0 

euro. Verschillende maatregelen vallen al binnen bestaand (onderwijs)beleid, zoals de ontwikkeling 

van een erfgoededucatieprogramma, waar reeds geld voor is geserveerd. De overige maatregelen 

vallen binnen het hiervoor beschikbare budget van €2.385.000,-. 

1) Collectief bewustzijn van fundamentele rechten en verantwoordelijkheden 
Om op en met elkaar te kunnen bouwen, dienen we ons bewust te zijn van onze wederzijdse 

grondwettelijke rechten en verantwoordelijkheden35. De grondwet waarborgt onder meer onze 

vrijheden, gelijkwaardigheid, democratie, zorg en de verdeling van en toegang tot kennis, macht en 

middelen. Zonder maatschappelijk draagvlak en toe-eigening hiervan door ons allen, verworden onze 

rechten en verantwoordelijkheden tot levenloze letters. Dit vraagt om investering in bewust en actief 

burgerschap via onderwijs, publieke media, buurtinitiatieven en publieke campagnes op straat en in 

het OV. Om dit te realiseren zetten we in op het volgende:  

 

 StraatKunst Campagne - Recht uit ons StadsHart: Een artistieke straatkunst campagne 

waarin talentvolle jongeren (kunstenaars en dichters) een podium krijgen en worden 

uitgedaagd de betekenis van grondrechten en vrijheden in Rotterdam op creatieve wijze 

over te dragen aan de passerende Rotterdammers; 

 Radio- en TV-programma ‘Recht uit ons StadsHart’: Dit nieuwe radio- en 

televisieprogramma op RTV Rijnmond en OpenRotterdam zoomt in op de betekenis en 

uitwerking van grondwettelijke rechten en vrijheden in Rotterdam. Een wisselwerking tussen 

de historische totstandkoming van grondrechten en vrijheden en de actuele uitwerking 

hiervan in Rotterdam;  

 Tentoonstelling ‘Recht uit ons Stadshart’ in het Rotterdam museum: Deze permanente 

tentoonstelling voor jong en oud biedt constitutieonderwijs over rechten en vrijheden 

toegespitst op de Rotterdamse context. Een wisselwerking tussen de historische 

totstandkoming van grondrechten en vrijheden (in samenwerking met het stadsarchief) en 

de actuele uitwerking hiervan in Rotterdam. Vrij toegankelijk voor alle scholen in Rotterdam;   

 Emancipatieorganisaties in hun kracht: Organisaties die zich inzetten voor de emancipatie, 

vrijheid en zelfbeschikking van gemarginaliseerde groepen worden actief ondersteund.  

 

2) Een (onpartijdige) rechtvaardige overheid 
De overheid is van en voor ons allemaal. Als geen ander wordt van de overheid een voorbeeldige rol 

verwacht in de maatschappij. De (seculiere) overheid verhoudt zich tot een ieder op gelijke afstand. 

                                                        
35 Het belang van de Grondwet voor het samen leven met elkaar in een diverse stad als Rotterdam wordt terecht ook in het 
integratiebeleid 010 onderstreept. Het ontbreekt echter aan concrete maatregelen en investeringen om te komen tot meer 
bewustwording, maatschappelijk draagvlak en toe-eigening van de Grondwet. Dat de Gemeente Rotterdam deze periode 
zowel door een meervoudige kamer van de Rechtbank Rotterdam als door de Centrale Raad van Beroep is veroordeeld 
voor discriminatie en het stadsbestuur het niet nodig vond om excuses te maken aan de onschuldige slachtoffers, getuigt 
hierbij overigens van onvoldoende grondwettelijk besef en zelfreflectie.  
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Iedereen moet kunnen rekenen op haar onpartijdigheid, (inclusieve 36 ) neutraliteit 37  en 

rechtvaardigheid. Ook de schijn tegen dient hierbij voor zo ver als mogelijk voorkomen te worden. De 

gelijkwaardigheid waarin de onpartijdigheid, neutraliteit en rechtvaardigheid van de overheid tot 

uiting komt, is niet hetzelfde als identiek. Rekening houden met elkaar vraagt om oog voor culturele 

en levensbeschouwelijke diversiteit vanuit domeinen zoals bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. In 

haar justitiële rol dient de overheid echter kleurenblind te zijn. Net als Vrouwe Justitia: geblinddoekt. 

De overheid dient een afspiegeling te zijn van de samenleving. Dit vraagt om actief diversiteitsbeleid 

binnen het openbaar bestuur en een actieve bestrijding van discriminatie in en vanuit (semi-) 

publieke voorzieningen in de publieke sfeer. Om dit te realiseren zetten we in op het volgende: 

 

 Een voorbeeldige overheid: Discriminatie door de gemeente zelf wordt ten alle tijden 

voorkomen. Bij overtreding hiervan wordt adequaat en schuldbewust opgetreden, middels 

excuses aan het slachtoffer, compensatie en additionele maatregelen ter voorkoming van 

toekomstige overtreding door de gemeente38;  

 Gemeente voor en door Rotterdammers: de gemeente voert actief diversiteitsbeleid waarin 

zij stimuleert dat ambtenaren, op verschillende niveaus, een afspiegeling zijn van de 

culturele en levensbeschouwelijke diversiteit die de stad rijk is39. Dit heeft zowel betrekking 

op de selectieprocedure als op de erkenning en ruimte voor diversiteit in de werksfeer40; 

 Thermometer ter Herstel van het Vertrouwen: De gemeente onderzoekt op kritische en 

onafhankelijke wijze de factoren die bijdragen aan het probleem van discriminatie en etnisch 

profileren door politie41 en gezamenlijk treffen we de maatregelen die nodig zijn om dit 

probleem zo ver mogelijk te reduceren en structureel te evalueren.  

 

3) Inclusie van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit 
In lijn met het voorgaande, geldt inclusie van diversiteit en gelijkwaardigheid niet enkel binnen het 

ambtelijk apparaat, maar binnen het gehele publieke domein, waaronder ook de semioverheid en de 

publieke ruimte.  Dit betekent oog voor en rekening houden met diversiteit vanuit (semi-)publieke 

voorzieningen als zorg, welzijn, (publieke) media, openbaar vervoer en woningbouwcorporaties. Het 

geen rekening houden met diversiteit door vast te houden aan de status quo, is niet hetzelfde als 

‘neutraliteit’. Dit is veelal een keuze voor de (oude) cultuur van de hegemonie. Het rekening houden 

met en erkennen van de ene en/of andere culturele of levensbeschouwelijke gebruiken of tradities, 

                                                        
36 Dit betekent dat de overheid haar best doet om gemeenschappen die in een emancipatieproces verkeren stimuleert in 
de ontwikkeling om in een gelijke relatie met de overheid te komen zoals andere gemeenschappen dit samen met de 
overheid reeds hebben ontwikkeld.   
37 Dit is wat anders dan de cultuur van de hegemonie.  
38 Dat de Gemeente Rotterdam deze periode zowel door een meervoudige kamer van de Rechtbank Rotterdam als door de 
Centrale Raad van Beroep is veroordeeld voor discriminatie en het stadsbestuur het niet nodig vond om excuses te maken 
aan de onschuldige slachtoffers, getuigt hierbij overigens van onvoldoende grondwettelijk besef en zelfreflectie. 
39 De traineegroepen vormen op dit moment de enige instroom in het ambtelijk apparaat en in de selectieprocedure wordt 
vooralsnog geen rekening gehouden met het belang van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Ook de 
samenstelling van de publieke en semipublieke bestuursorganen is verre van een afspiegeling van de culturele en 
levensbeschouwelijke diversiteit in onze stad.  
40 Een gemeentelocatie als het stadhuis kent verschillende rokersruimten, maar geen enkele stilteruimte waar een 
ambtenaar of bezoeker met een of andere levensbeschouwelijke overtuiging zich even kan terugtrekken.  
41 Het probleem van etnisch profileren ofwel politiediscriminatie is dit jaar voor het eerst door zowel de politiechef als de 
burgemeester erkend. Na een expertmeeting hierover in mei 2015 wordt in het najaar van 2015 een onderzoek gestart 
naar onderliggende factoren. Daarbij spreekt de landelijke korpschef van de politie over het gif van racisme dat binnen het 
politieapparaat alom aanwezig is.  
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vraagt om een weloverwogen visie en (diversiteits) beleid. Om dit te realiseren zetten we in op het 

volgende: 

 

 Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!: Erkenning voor diverse culturele en 

levensbeschouwelijke feestdagen in het parkeerbeleid en in samenspraak met de RET in het 

OV en daarmee gepaard ook meer diverse publieke vieringen vanuit het stadhuis zoals het 

kerstdiner dat voor het kerstreces in de burgerzaal gevierd wordt, maar iets als een 

Ramadanmaaltijd of Holi ontbreken vooralsnog42;  

 Diversiteit als stelregel: cultuur en identiteit zijn belangrijk als relevante en betekenisvolle 

laag die maatwerk noodzakelijk maakt en die om specifieke maatregelen vraagt. Oog voor 

culturele en levensbeschouwelijke diversiteit in zorg en welzijn is een noodzaak waar 

semipublieke organisaties beleid op dienen te ontwikkelen en hun vraag en aanbod 

structureel op dienen te evalueren;   

 Van zwart-wit naar kleurentelevisie: Op redactioneel niveau als wel in de programmering 

wordt gestimuleerd (al dan niet in samenwerking met het Rijk) dat er een actief 

diversiteitsbeleid wordt ingevoerd binnen de publieke lokale Radio en TV-zender RTV 

Rijnmond. 

 

4) Ruimte voor gelijkwaardige culturele en levensbeschouwelijke interactie 
Voor de culturele en levensbeschouwelijke zelfontplooiing van een ieder is het van belang dat er 

plaatsen zijn waar we op gelijkwaardige wijze over en weer relevante culturele en 

levensbeschouwelijke kennis en ervaringen voor onszelf kunnen ontwikkelen en met elkaar kunnen 

delen. Primair in het onderwijs (waarover meer bij punt 5), maar ook daarbuiten. Denk aan het 

stimuleren en faciliteren van initiatieven voor informatievoorzieningen en bijeenkomsten hiervoor 

op wijkniveau van bewoners of culturele/levensbeschouwelijke organisaties. Interactie en 

emancipatie in deze vergt een gemeenschappelijke voor elkaar begrijpbare taal43, maar dit staat de 

meerwaarde van meertaligheid niet in de weg, andersom ook niet. Een gebrekkige taalbeheersing 

werkt als een keiharde uitsluiter. Meertaligheid en de ontwikkeling van meervoudige culturele 

identiteiten zijn een rijkdom welke zeker in een stad als Rotterdam met onze wereldhaven van grote 

meerwaarde zijn. Om dit te realiseren zetten we in op het volgende:   

 

 Verbindingsbonus voor ‘Rotterdamse bruggenbouwers’: initiatiefnemers van verbinding en 

samenwerking tussen maatschappelijke organisaties (diverse scholen, ouderen-, sport, 

muziek-, culturele-, wijk-, levensbeschouwelijke  verenigingen44) worden hiervoor beloond, in 

financiële dan wel facilitaire zin.  

 Stad van Compassie: Koepelorganisaties van diverse kunstzinnige, culturele en 

levensbeschouwelijke signatuur organiseren in samenwerking met Kenniscentrum Diversiteit 

twee maal per jaar (grootschalige) conferenties in de stad waarin een maatschappelijk thema 

                                                        
42 Christelijke feestdagen worden erkend in het parkeerbeleid middels reductietarief, dit geldt niet voor bijvoorbeeld 
islamitische, joodse of hindu feestdagen. Een zelfde idee is denkbaar in het OV. Kerst wordt publiekelijk gevierd met een 
grote kerstboom voor het stadhuis en een kerstdiner voor het kerstreces, vooralsnog is dit niet het geval voor andere 
culturele en levensbeschouwelijke feestelijkheden. Zie Den Haag als voorbeeld van een stad waar een iftar en Holi 
publiekelijk op het stadhuis gevierd worden.  
43 Rotterdams/Nederlands.  
44 Denk aan een samenwerkingsverband tussen een brassband-vereniging en het Philharmonisch orkest, een moskee en 
een kerk, een ouderen- en studentenvereniging, etc.  
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vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke perspectieven wordt belicht. Deze 

kennis en netwerkconferentie biedt bestuurders, bezoekers en geïnteresseerden van 

uiteenlopende culturele en levensbeschouwelijke organisaties de mogelijkheid elkaar te 

ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en samenwerking op te zoeken;  

 Topklassen: de groepen-0 voor kinderen met taalachterstanden worden aangevuld met 

topklassen voor hun ouders. In deze Topklassen wordt ingezet op taalbeheersing en 

educatief partnerschap van de ouders. Op deze manier dienen de groepen-0 als trampoline 

voor de kinderen en dienen de topklassen als brug voor de ouders.    

 

5) Onderwijs op basis van een gemengd en flexibel curriculum 
Het onderwijs dient in te spelen op de (omgang met een) diversiteit aan culturele en 

levensbeschouwelijke identiteiten die onze Rotterdamse docenten, leerlingen en stadsgenoten rijk 

zijn. Dit vraagt erkenning en ruimte. Zowel inhoudelijk in lesprogramma’s als in faciliteiten op de 

school. Besef van elkaars verleden, met bijzondere aandacht voor de verwevenheid hiertussen, is 

nodig voor een gezamenlijke toekomst. Hetzelfde geldt voor het begrip van de dynamiek en 

kruisbestuiving hiertussen op het gebied van kunst en cultuur. En dit geldt ook voor inter-

levensbeschouwelijke dialoog waarin kennis en ervaringen van levensbeschouwelijke tradities aan 

elkaar wordt onderwezen en uitgewisseld. In samenwerking met maatschappelijk partners in met 

name het onderwijs worden onderwijspakketten die hier aandacht aan besteden ontwikkeld en 

aangeboden aan scholen. Dit sluit aan op de kerndoelen voor burgerschapsvorming voor primair, 

voortgezet (onderbouw) en speciaal onderwijs welke door het ministerie van OCW als volgt zijn 

geformuleerd: “De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met 

verschillen in opvattingen van mensen, met daarbij aandacht voor seksualiteit en seksuele 

diversiteit." Om dit te realiseren zetten we in op het volgende: 

 

 Scholen bouwen bruggen: In gesprek met scholen van verschillende levensbeschouwelijke 

signatuur wordt gestimuleerd dat leerlingen van deze scholen met elkaar kennis maken en in 

dialoog gaan over de betekenis van hun levensbeschouwing voor de maatschappij;  

 Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst: In de ontwikkeling van de erfgoededucatielijn – 

met aandacht voor de geschiedenis en cultuur van Rotterdam – wordt ook de eeuwenoude 

(handels- en migratie)geschiedenis tussen Rotterdam en landen als Suriname, de Antillen, 

Turkije, Indonesië en Marokko (landen van herkomst van menig Rotterdammer) belicht45.  

 Geloven in Rotterdam: In samenwerking met koepelorganisaties van diverse 

levensbeschouwelijke genootschappen wordt het pakket “Geloven in Rotterdam” ontwikkeld 

waarmee scholen worden gestimuleerd diverse huizen voor levensbeschouwing te bezoeken;  

 

6) Een gedeelde gemeenschappelijke Rotterdamse identiteit 
Gevoelens van verbondenheid vragen om een sterke gedeelde identiteit, een nieuw WIJ gevoel. Alle 

levensbeschouwingen in onze stad vinden elkaar in de overtuiging dat alle mensen uiteindelijk 

familie van elkaar zijn. Onze voorouders gingen (in den beginne) allen verspreid over de wereld hun 

eigen weg en ontwikkelden een rijke diversiteit aan gebruiken, tradities en levensvisies. Van alle 

plaatsen en tijden die de mensheid ooit gekend heeft, vinden wij elkaar hier in Rotterdam. Als 

                                                        
45 Dit voorstel van de raad is reeds aangenomen en wordt op het moment van publicatie van deze nota uitgewerkt.  
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lotgenoten delen we samen hier vandaag de dag het voor ons allen zo kostbare leven. We vinden 

elkaar allemaal in het streven om er samen het beste van te maken in deze stad, voor onszelf en al 

het leven dat wij nalaten. We hebben er de hele wereld voor in huis en hebben veel van elkaar te 

leren. Om dit te realiseren zetten we in op het volgende: 

 

 City-Branding van diversiteit als Rotterdamse identiteit en kernkwaliteit: Publieke 

campagnes (op straat en in het OV) ter bewustwording van onze gedeelde Rotterdamse 

identiteit binnen onze rijke diversiteit aan stads-/lotgenoten;  

 14 mei: Jaarlijks met verschillende bijeenkomsten en activiteiten stilstaan bij 14 mei als dag 

van het bombardement, dag van de wederopbouw, dag van verleden, heden en toekomst 

onze stad. Waarin de wederopbouw wordt uitgedragen door een diversiteit aan 

Rotterdammers die allemaal op hun eigen manier hebben bijgedragen en nog steeds 

bijdragen aan wat Rotterdam nu is en wordt;   

 De Rotterdams vlaggen als symbool van onze Rotterdamse identiteit veelvuldig laten 

wapperen in het straatbeeld.  

 

7) Verwelkom nieuwe Rotterdammers 
Een pas geboren baby, iemand uit het Land van Maas en Waal die in Rotterdam komt wonen, een 

arbeidsmigrant uit Oost-Europa of een vluchteling uit het Midden-Oosten: allemaal nieuwkomers in 

Rotterdam. Het is van belang dat eenieder die hier woont zich hier thuis voelt en zich als lotgenoot 

verbonden voelt met zijn of haar stadsgenoten. Dit is voor een nieuwkomer binnen de Rotterdamse 

gemeenschap minder vanzelfsprekend dan voor iemand die hier al jaren deel van uitmaakt. Om dit 

proces te versoepelen ontwikkelen we in samenwerking met burgers, de kunst en cultuursector en 

het bedrijfsleven verschillende welkomstpakketten voor nieuwe Rotterdammers: baby’s, 

nieuwkomers uit Nederland en nieuwkomers uit het buitenland. Zo zetten we in op:   

 

 De Rotterdamse stadstour speciaal ingesproken door burgemeester Aboutaleb langs diverse 

bijzonderheden van de stad, welke reeds in ontwikkeling is, krijgt een aparte versie met een 

speciaal welkomstwoord voor nieuwe Rotterdammers uit binnen- en buitenland die hier bij 

bij inschrijving in Rotterdam op worden gewezen. Voor nieuwe Rotterdammers die (nog) 

geen Nederlands spreken, is er een aparte versie door de burgemeester ingesproken in het 

Frans, Arabisch of Engels;  

 BabyDoos: Geïnspireerd door Fins voorbeeld ontwikkelen we in samenwerking met het 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de ‘Rotterdamse BabyDoos’ voor pasgeboren 

baby’s in Rotterdam. Een mooie stijlvolle doos met zachte ondergrond welke dient als een 

wieg. Dit om te benadrukken dat ieder Rotterdammertje op dezelfde wijze aan het leven 

start. De BabyDoos biedt bedrijven de mogelijkheid om (maatschappelijk verantwoorde) 

producten te sponsoren denk aan een pak luiers, babyverzorgingsproducten, een rompertje: 

‘Ik ben Rotterdammer’, informatieboekje of een kinderboekje als ‘kikker en de vreemdeling’ 

van discriminatiebureau Radar welke een klein kind (en indirect ook de voorlezende ouder) 

op speelse manier leert over de omgang met diversiteit; 
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 Gidsgezinnen: Voor nieuwe Rotterdammers uit het buitenland die behoefte hebben aan 

iemand die hen zo nu en dan persoonlijk wegwijs kan maken, wordt er een netwerk van 

(vrijwillige) gidsgezinnen opgezet. Deze gidsgezinnen kunnen een handje helpen bij de meest 

willekeurige dagelijkse gang van zaken, eventuele bijles in taal geven of vinden van 

(vrijwilligers)werk;   

 

Samen richting een meer gelijkwaardige, respectvolle en harmonieuze toekomst.  

In gemeenschappelijkheid én diversiteit.  
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BIJLAGE I  

Diversiteit? Lekker belangrijk! 
Is de discussie en het beleid over kwesties met betrekking tot iets als diversiteit of (culturele) 

integratie nu wel zo belangrijk? Kunnen we onze tijd en energie niet beter steken in het organiseren 

van goed onderwijs en werk(gelegenheid)? Zijn onderwijs en werk niet veel belangrijker en komt 

daarmee iets als emancipatie, de inclusie van diversiteit of culturele integratie niet vanzelf wel goed? 

Maatschappelijk onbegrip en wantrouwen, (culturele) vervreemding, gevoelens van verongelijktheid, 

marginalisering en uitsluiting zijn van grote invloed op ons welzijn, op onze veiligheid, onze 

democratie en welvaart. Onderwijs en werk zijn absoluut belangrijk en het is zeker waar dat zowel 

goed onderwijs en werkgelegenheid belangrijke sleutels bieden tot emancipatie in de samenleving 

en tevens belangrijke structuren vormen waarin mensen doorgaans met elkaar leren samenleven, 

dichter tot elkaar komen en begripvol leren omgaan met iets als diversiteit46.  

 

Maar hier is niet alles mee gezegd. Goed onderwijs en een goede arbeidsmarkt houden in dat ze 

bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, en dus 

vrij zijn van discriminatie en rekening houden met diversiteit, zowel in de selectie aan de voordeur 

als in de werk- en leeromgeving. Dit gaat niet vanzelf, dit vraagt de nodige erkenning en ruimte, dit 

vraagt om diversiteitsbeleid.      

 

De strijd voor inclusie van diversiteit in politiek en beleid, waaronder ook in het onderwijs en de 

arbeidsmarkt, is complementair aan de sociaaleconomische emancipatiestrijd in het onderwijs en de 

arbeidsmarkt. Beiden kennen een andere benadering en zijn niet tot elkaar te reduceren47, maar 

hebben elkaar wel nodig in verdieping en energie. Zo is ruimte en erkenning voor iemands culturele 

en levensbeschouwelijke identiteit in het publieke domein, in het onderwijs en in de arbeidsmarkt 

van invloed op iemands zelfontplooiing en gevoel van eigenwaarde. Deze erkenning, ontplooiing en 

dit gevoel van eigenwaarde hangt weer samen met iemands mogelijkheden, betrokkenheid, ambitie 

en motivatie op school, op werk en in de maatschappij. 

 

De strijd voor inclusie van diversiteit in politiek en beleid, maar ook in het onderwijs en de 

arbeidsmarkt vindt haar basis in de universele rechten van de mens48. Deze emancipatiestrijd ligt in  

 

lijn en hangt samen met de eerdere strijd voor burgerrechten en de strijd om gelijke toegang tot 

kennis, macht en middelen. Zo streed bijvoorbeeld de burgerrechtenbeweging voor gelijke rechten 

en iets als stemrecht in formele zin. De emancipatiestrijd voor inclusie van diversiteit draait om het 

uniek mogen zijn én tegelijkertijd deel uitmaken van de samenleving. Onderdeel hiervan is de strijd 

om een stem die gelijkwaardig meetelt in het politieke en publieke debat, zonder als allochtoon, 

nieuwkomer, migrant of onvoldoende geïntegreerd buitenspel gezet te worden. Het belang van deze 

erkenning en ruimte voor culturele en levensbeschouwelijke diversiteit geldt evengoed in (semi)-

publieke voorzieningen, zoals het onderwijs, de zorg of de publieke ruimte, en in de arbeidsmarkt.   

                                                        
46 M. Crul, J. Schneider en F. Lelie (2013) Superdiversiteit, een nieuwe visie op integratie - VU University Press 
47 Zoals schooluitval of jeugdwerkloosheid enkel proberen te verklaren vanuit iemands culturele of levensbeschouwelijke 
achtergrond, zonder oog voor sociaal economische factoren. Of het verklaren van radicalisering vanuit enkel sociaal 
economische omstandigheden, zonder oog voor gebrek aan ruimte, erkenning voor - en ontplooiing van - iemands culturele 
en levensbeschouwelijke identiteit.  
48 Het recht van minderheden voor ruimte om eigen cultuur, taal en levensbeschouwing te beleven is opgenomen in het 
VN-verdrag voor Burgerrechten en Politieke rechten (BuPo). 
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