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Polarisatie vormt een belangrijke voedingsbodem voor verdere vormen van 
radicalisme of extremisme. Om goed met deze voedingsbodem om te gaan, 
is het van belang om een beeld te krijgen van de oorzaken van polarisatie. 
In dit rapport zijn de bevindingen van het onderzoek naar polarisatie in de 
samenleving vanuit de beleving van jongeren beschreven. Het is belangrijk om 
de ervaringen en de gevoelens van jongeren aan te horen om zo een beeld te 
geven van de oorzaken van polarisatie volgens jongeren. Aan de hand van de 
verhalen van jongeren zijn aanbevelingen geformuleerd voor professionals, 
organisaties, gemeenten en de Rijksoverheid. 

Voor het aanhoren van de verhalen van jongeren is NJR op verschillende 
plekken in Nederland in gesprek gegaan met jongeren. NJR is met in totaal 
40 jongeren in gesprek gegaan en heeft 515 jongeren in Nederland een 
enquête in laten vullen. Op basis van deze resultaten heeft NJR met zowel 
professionals als jongeren aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen 
zijn bedoeld om beter om te gaan met polarisatie in de samenleving, zodat er 
minder voedingsbodem voor radicalisme en extremisme is. 

In het onderzoek zijn verschillende thema’s onderzocht. Uit het onderzoek 
is gebleken dat jongeren in Nederland over het algemeen tevreden zijn 
over de kansen die worden aangeboden. Verder speelt beeldvorming een 
grote rol bij jongeren in hun oordeel over bepaalde groepen. Het valt op 
dat jongeren met bepaalde groepen vaak niet in contact komen terwijl er 
wel (negatieve) beeldvorming over die groepen is. Dit komt mede door de 
invloed van de (voornamelijk social) media. Ook is gekeken naar het onrecht 
dat jongeren ervaren. Hieruit blijkt dat jongeren verschillende vormen van 
onrechtvaardigheid ervaren. De ervaren onrechtvaardigheid wordt niet altijd 
gezien of begrepen door anderen. In de praktijk betekent dit dat jongeren 
hun gevoelens over onrechtvaardigheid niet op een goede manier kunnen 
uiten. Ten slotte blijkt dat het vertrouwen van jongeren in de media heel laag 
is. Dit geldt in mindere mate ook voor het vertrouwen tussen jongeren en de 
politie en tussen jongeren en het onderwijs. Op basis van het onderzoek is 
een analyse gemaakt van de polarisatie in de samenleving vanuit de beleving 
van jongeren. Dit is verder geduid aan de hand van het begrip ‘het grijze 
midden’, zoals hieronder weergegeven.

Het thema ‘polarisatie’ komt veelvuldig terug in de 
Nederlandse maatschappij. 

Samenvatting

Polarisatie veronderstelt dat er twee identiteiten tegenover elkaar staan. 
Om polarisatie te vermijden, is het volgens Brandsma van belang om in het 
midden te gaan staan (2016). Het midden is de plek waar gedepolariseerd 
wordt, door oprecht vragen te stellen aan anderen. Sociale cohesie zit in 
het midden en daarvoor moeten de polen door mensen losgelaten worden. 
De mensen die zich in het midden positioneren, worden ‘het grijze midden’ 
genoemd. In dit onderzoek zijn we nagegaan of jongeren zich sterk identificeren 
met bepaalde identiteiten en zich vastbinden aan daarbij behorende polen. De 
uitkomsten laten zien dat jongeren zich sterk identificeren met een bepaalde 
identiteit, maar die ook goed kunnen nuanceren. De jongeren uit de interviews 
tonen aan zich te kunnen bewegen naar het midden waarin er ruimte is voor 
redelijke gesprekken met elkaar en begrip voor een ander. Jongeren geven 
aan graag in gesprek te gaan met andere groepen om te luisteren naar hun 
verhalen. Polarisatie lijkt soms op het eerste gezicht veel heftiger dan het in 
de werkelijkheid is. Juist jongeren hebben heel erg behoefte aan identificatie 
om een heldere identiteit te bezitten, maar willen ook graag in contact raken 
met andere jongeren. Kortom, jongeren staan ervoor open om de verbinding 
te leggen met andere groepen jongeren en laten daarmee zien polarisatie 
niet te willen versterken en als er ruimte is voor die verbinding, onderdeel te 
kunnen zijn van het grijze midden. 

Het ‘grijze’ midden
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Aanbevelingen:

Top 10

 Vergroot het pedagogisch en psychologisch  

 vermogen van professionals om jongeren te   

 ondersteunen en te begeleiden in de vorming  

 van hun identiteit en daarmee  een ‘identiteitscrisis’ 

 te voorkomen of te begeleiden. 

 Ontwikkel de culturele sensitiviteit binnen   

 organisaties en bij professionals om meer   

 begrip te creëren tussen professionals en jongeren  

 met verschillende culturele achtergronden.

 Faciliteer laagdrempelig en zo open mogelijk  

 contact tussen professionals en jongeren om  

 de afstand tussen professionals en jongeren te  

 verkleinen.

Gemeenten
Uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende sprake is van 

betekenisvolle interacties tussen jongeren en gemeenten. 

Dit uit zich in het gevoel van jongeren niet voldoende 

gehoord en begrepen te worden. Op basis hiervan zijn de 

volgende aanbevelingen voor gemeenten geformuleerd:

 Betrek jongeren door middel van creatieve   

 participatievormen bij onderwerpen die de   

 jongeren aangaan en agendeer de input van de  

 jongeren binnen de lokale politiek.

 Faciliteer ontmoetingen binnen de samenleving  

 tussen burgers van verschillende generaties om  

 met elkaar gesprekken aan te gaan over thema’s  

 die van invloed zijn op de sociale cohesie. 

Op basis van de resultaten uit het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek zijn er groepsbijeenkomsten georganiseerd met 
zowel professionals als jongeren uit de deelnemende groepen. We hebben in deze bijeenkomsten de uitkomsten geduid en 
aan de hand daarvan gezamenlijk aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn te verdelen in aanbevelingen voor 
professionals en organisaties, gemeenten en de Rijksoverheid. De jongeren die deel hebben genomen aan de groepsbijeenkomsten 
om aanbevelingen te formuleren, hebben ook bij eerdere bijeenkomsten deelgenomen aan het onderzoek. Verder hebben 
verschillende professionals deelgenomen aan het onderzoek. Hierbij valt te denken aan: jongerenwerkers, politieagenten, 
wijkcoaches en gemeenteambtenaren. Op basis van alle benoemde aanbevelingen zijn de meest genoemde aanbevelingen in 
dit rapport opgenomen. 

Professionals en organisaties
Uit het onderzoek zijn meerdere signalen naar voren gekomen waaruit blijkt dat jongeren zich niet begrepen voelen en daardoor 
in de vorming van hun identiteit tegen problemen aanlopen. Op basis van deze signalen zijn de volgende aanbevelingen voor 
professionals en organisaties geformuleerd:

1/

2/

3/

1/

2/

3/

4/

1/

2/

3/

 Vergroot het aantal voorzieningen voor jongeren  

 (vooral op het platteland) om de    

 leefbaarheid voor jongeren te vergroten   

 (voorkomen van ontevredenheid).

 Betrek ouders bij het omgaan met sociale en  

 maatschappelijke thema’s om ze meer weerbaar  

 te maken tegen polarisatie. 

Rijksoverheid
De Rijksoverheid speelt op basis van de resultaten 

voornamelijk een faciliterende rol in het goed omgaan 

met polarisatie. Op basis van deze rol zijn de volgende 

aanbevelingen geformuleerd:

 Zorg dat jongeren ook een beeld krijgen van de  

 Rijksoverheid door ze meer te ontmoeten; daarmee  

 krijgt de Rijksoverheid zelf ook meer een beeld van  

 wat er speelt bij de jongeren. 

 Investeer in uitwisselingsprojecten tussen groepen  

 jongeren en laat die plaatsvinden op   

 maatschappelijk relevante locaties. 

 Bied een podium aan professionals uit   

 verschillende regio’s om op nationaal niveau  

 thema’s rondom polarisatie bespreekbaar   

 te maken om vervolgens aan de hand daarvan  

 ‘best practices’ in beeld te brengen en uit te  

 wisselen. 
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H1. Inleiding

Als we de media en het veranderende politieke klimaat 

in Nederland mogen geloven, is er in de Nederlandse 

samenleving sprake van een groeiende polarisatie tussen 

burgers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) heeft de Nationale Jeugdraad (NJR) de opdracht 

gegeven een onderzoek te doen naar het thema ‘polarisatie’ 

vanuit de beleving van jongeren. NJR vindt het belangrijk 

dat jongeren vanuit hun eigen ervaringen en gevoelens mee 

kunnen praten over onderwerpen die hen direct aangaan. In 

dit onderzoek is aan de hand van de reacties van jongeren een 

beeld gegeven van de polarisatie in de samenleving. Worden 

jongeren steeds extremer in hun standpunten of zijn jongeren 

juist goed in staat om hun standpunten te nuanceren? En wat 

kunnen professionals leren van deze jongeren in het omgaan 

met polarisatie? 

In de hedendaagse praktijk worden termen als ‘radicalisering’ 

en ‘polarisatie’ door elkaar gebruikt. Volgens de Expertise-

unit Sociale Stabiliteit van het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (z.j.) is radicalisering het proces, waarbij 

een persoon of groep in toenemende mate bereid is de 

consequenties te aanvaarden van de strijd voor een samenleving 

die niet strookt met onze democratische rechtsorde. Polarisatie 

daarentegen is volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) 

(z.j.) de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in 

de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze 

groepen en toename van de segregatie. In dit onderzoek is 

ingegaan op polarisatie in de samenleving. Polarisatie vormt 

een voedingsbodem voor mogelijke ‘radicalisering’. Doordat 

polarisatie een voedingsbodem vormt voor radicalisering is 

het van belang om naar polarisatie onderzoek te doen. We 

willen namelijk de gevolgen van radicalisering voorkomen 

en niet achteraf oplossen. Oftewel, door beter om te gaan 

met polarisatie ben je niet bezig met het bestrijden van 

symptomen, maar van de oorzaken. Polarisatie is niet meer of 

minder dan tegenstellingen tussen mensen waardoor een wij-

zij gevoel gecreëerd wordt. Dit leidt volgens Brandsma (2016) 

tot het tegenover elkaar staan van twee identiteiten. 

‘Polarisatie is een gedachtenconstructie: 

het bestaat uit woorden, opvattingen en 

ideeën’. (Brandsma, 2016)

Dit onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief uitgevoerd. 

Een groot aantal jongeren en professionals uit de praktijk 

zijn in dit onderzoek opgenomen om een breed beeld te 

verkrijgen van polarisatie in de samenleving. De input 

van de respondenten heeft geleid tot aanbevelingen voor 

professionals, gemeenten en Rijksoverheid. Het onderzoek 

heeft geresulteerd in dit rapport waarin de verhalen van 

verschillende groepen jongeren uit de samenleving beschreven 

zijn. 

NJR richt zich in haar werk op het vervullen van de universele 

psychologische basisbehoeften. Dit zijn: autonomie, 

competentie en verbondenheid (Ryan & Deci, 2000). 

Voor iedereen is het belangrijk om in die psychologische 

basisbehoeften te voorzien, maar voor kinderen en jongeren 

is het een cruciaal aspect binnen hun ontwikkeling en daarom 

nog wezenlijker dan voor volwassenen. We hebben hier in het 

onderzoek dan ook veel aandacht aan geschonken. Zo hebben 

we de jongeren gevraagd naar de ervaren autonomie over 

hun leven, zoals de mogelijkheid om eigen keuzes te kunnen 

maken. Om de mate van ervaren competentie te bepalen, 

hebben we de jongeren onder meer gevraagd of ze voldoende 

ruimte krijgen om hun kennis, vaardigheden en skills verder 

te ontwikkelen. Ten slotte is in beeld gebracht in hoeverre 

de jongeren verbondenheid ervaren en met wie. Hoe meer 

jongeren goed scoren op deze drie basisbehoeften, hoe groter 

de kans dat ze in een samenleving opgroeien waarin jongeren 

zelfvertrouwen hebben, weerbaar zijn en minder tegenover 

elkaar komen te staan; het vergroot de kans op verbinding in 

plaats van polarisatie.  

De focus bij zowel het ministerie van VWS als bij NJR ligt op 

een preventieve aanpak dat van belang is om vroegtijdig om 

te gaan met (extreme) signalen in de samenleving, waarbij we 

uitgaan van de noodzakelijke verbinding tussen professionals 

en jongeren. We praten niet alleen met jongeren of alleen met 

professionals, maar met beide. Met behulp van dit onderzoek 

kan de preventieve kant nog meer vorm krijgen door vooral 

de professionals en organisaties die te maken hebben met 

jongeren handvatten aan te bieden voor optimale resultaten 

in hun werk. 
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H2. Methode

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek. We hebben ervoor gekozen om twee 

onderzoeksmethodes in te zetten om aan de ene kant een 

representatief beeld te geven van het globale gevoel van 

jongeren ten aanzien van het thema polarisatie en aan de 

andere kant een diepgravender en daarmee genuanceerder 

beeld te geven van dat gevoel. De onderzoeksmethodes vullen 

elkaar aan en bieden daardoor een breder beeld voor de lezer. 

Ook is de onafhankelijkheid van het onderzoek vergroot door 

twee onderzoeksmethodes uit te voeren. De resultaten uit dit 

onderzoek zijn de verhalen van de jongeren en professionals.  

Het onderzoek is op deductieve wijze uitgevoerd. Dit houdt in 

dat een theoretisch raamwerk is opgesteld van waaruit het 

onderzoek uitgevoerd is. Concepten, dimensies en indicatoren 

zijn van tevoren opgesteld en geoperationaliseerd om 

vervolgens aan de jongeren en professionals vragen te stellen. 

Deze keuze is gemaakt om aan al onze respondenten dezelfde 

vragen te stellen en daarmee de betrouwbaarheid van het 

onderzoek te verhogen. 

Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd op vijf verschillende 

plekken in Nederland. Vanwege de vertrouwelijkheid van 

de input van de respondenten worden de plaatsen waar 

het onderzoek heeft plaatsgevonden en de namen van de 

respondenten niet genoemd. Plek A bestaat uit een wijk met 

ruim 31.000 inwoners. In plek A zijn er meer dan honderd 

nationaliteiten te vinden onder de wijkbewoners. In plek B 

hebben we onderzoek gedaan in een gemeente met ongeveer 

30.000 inwoners. Plek B ligt in het oosten van Nederland dicht 

bij de Duitse grens. 1 op de 20 inwoners is in het buitenland 

geboren. In plek C wonen ongeveer 80.000 inwoners. 1 op 

de 9 inwoners in plek C is in het buitenland geboren. In plek 

D wonen ongeveer 150.000 inwoners. 1 op de 6 inwoners 

in plek D is in het buitenland geboren. Ten slotte wonen 

ongeveer 35.000 inwoners in plek E. 1 op de 8 inwoners in plek 

E is in het buitenland geboren. De vijf casussen verschillen in 

cultureel-etnische achtergrond en geslacht. De jongeren zijn 

tussen de 15 jaar en 22 jaar. Van de jongeren die hebben 

deelgenomen is 30% vrouwelijk en 70% mannelijk. Na het 

uitvoeren van een groepsinterview met de jongeren is er op 

drie plekken een vervolg geweest met zowel professionals als 

de jongeren. Bij het vervolg zijn we ingegaan op de resultaten 

uit de vijf casussen om aan de hand daarvan aanbevelingen 

te formuleren die volgens jongeren en professionals helpen in 

het tegengaan van polarisatie en meer verbinding maken met 

anderen. 

Het kwantitatieve onderzoek is gebaseerd op de input van 515 

respondenten. De respondenten zijn tussen de 14 jaar en 21 

jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 15,5 jaar. 

De respondenten bestaan voor 49% uit meisjes en voor 51% uit 

jongens. Van de onderzochte jongeren volgt 46% het vmbo, 

28% het mbo, 22% de havo en de rest van de jongeren volgen 

het vwo of een andere opleiding. 

Om op dit thema een representatief beeld te vormen, is een 

afspiegeling van de maatschappij in culturele achtergrond 

bij de respondenten van belang. Polarisatie kan namelijk 

via culturele scheidslijnen gevormd worden. Zo kunnen 

twee identiteiten van verschillende culturele achtergronden 

tegenover elkaar komen te staan. In het kwantitatieve 

onderzoek heeft 55% van de respondenten een etnisch-

culturele Nederlandse achtergrond. De overige 45% heeft een 

westerse- of niet-westerse achtergrond. Verder heeft 39% van 

de respondenten aangegeven niet religieus te zijn. 10% van 

de respondenten volgt het Christendom als religie. 2% van de 

respondenten volgt het Hindoeïsme als religie. Verder volgt 

21% van de respondenten de Islam als religie. De rest van de 

respondenten geven aan een andere religie te volgen of dat 

het hebben van een religie onbekend voor ze is. 

Het onderzoek heeft in het teken gestaan van het verzamelen 

van de verhalen van de jongeren. De verhalen van de jongeren 

geven een beeld van de voedingsbodem voor polarisatie 

in de samenleving. De jongeren geven in dit onderzoek 

hun ervaringen weer. Deze ervaringen hoeven niet altijd 

gebaseerd te zijn op feiten. Ondanks dat de ervaringen niet 

altijd gebaseerd zijn op feiten, is het volgens de Thomas-regel 

van belang om aandacht te schenken aan ervaringen die niet 

gebaseerd zijn op feiten. Volgens William Thomas (1928, p.572) 

is het zo dat: “If men define situations as real, they are real 

in their consequences.”. We nemen onder andere vanwege dit 

wetenschappelijke inzicht de ervaringen van jongeren op basis 

van welke grond dan ook serieus. Ook geven deze verhalen 

van de jongeren een beeld van de belevingswereld(en) van 

jongeren. De resultaten van dit onderzoek bieden jongeren 

en professionals de mogelijkheid de belevingswereld(en) van 

jongeren onder ogen te zien en hier vervolgens mee aan de 

slag te gaan. Dit heeft geleid tot aanbevelingen. 
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ben je aangewezen op het jongerenwerk. De jongeren 

beamen wel dat het onderwijs veel mogelijkheden biedt om je 

competenties te ontwikkelen. 

“Het jongerenwerk geeft mij de 

mogelijkheid om mij op mijn talenten te 

ontwikkelen. Zonder het jongerenwerk had 

ik deze kansen niet gekregen”. 

Bedachtzaamheid
In het onderzoek is aandacht geschonken aan de 

bedachtzaamheid van jongeren. Dit gaat over de mate waarin 

jongeren hun uitspraken doordacht kunnen onderbouwen. 

Over het algemeen spreken veel jongeren in het onderzoek 

vanuit hun gevoel. Er is niet altijd sprake van doordachte 

uitspraken. Door dieper in te gaan op de uitspraken die 

jongeren doen, wordt wel de mogelijkheid geboden om hun 

uitspraken te doordenken. Dit leidde ertoe dat jongeren 

hebben aangetoond in de interviews over het algemeen 

goed te kunnen nuanceren. De uitspraken die worden 

gedaan, worden na het doorvragen genuanceerder. Dit is een 

belangrijke kwaliteit van jongeren gebleken. 

H3. Resultaten

Kansen
NJR streeft gelijke kansen voor alle jongeren in Nederland 

na. Gelijke kansen bieden jongeren de mogelijkheid om hun 

talenten te ontplooien. Uit het kwantitatieve onderzoek is 

gebleken dat jongeren in Nederland over het algemeen veel 

kansen in de Nederlandse samenleving ervaren. Jongeren 

zijn tevreden over de vrijheid die ze krijgen om keuzes te 

maken. Ook hebben ze het gevoel zich voldoende te kunnen 

ontwikkelen. Dit uit zich onder andere in de mogelijkheden 

die ze krijgen. Deze resultaten bieden een interessante kijk 

op de beleving van jongeren in Nederland. In het gesprek 

met jongeren is dieper ingegaan op de kansen die jongeren 

ervaren. Uit de gesprekken met jongeren in het land is ook 

gebleken dat de jongeren Nederland als een land zien waar 

veel kansen zijn. De mate waarin deze kansen gelijk zijn, is een 

ander verhaal. 

Uit het onderzoek is gebleken dat je omgeving waarin je bent 

opgegroeid en je culturele achtergrond voor een groot deel 

bepalen in welke mate je gelijke kansen ervaart. Westerse- 

of niet-westerse allochtonen ervaren minder kansen dan 

autochtone jongeren.  

Onafhankelijkheid
De plek waar je opgroeit heeft veel invloed op je toekomst. Zo 

heb je minder kansen als je uit een ‘achterstandswijk’ komt. 

Ook speelt je culturele achtergrond een grote rol volgens 

groepen jongeren. Zo is beschreven dat: “Ik ben opgegroeid 

met dat je als Marokkaan twee keer harder moet werken dan 

anderen om een kans te krijgen”. Hieraan gekoppeld is er ook 

sprake van discriminatie waardoor je niet altijd gelijke kansen 

krijgt. Dit heeft volgens jongeren invloed op de kansen die 

jongeren krijgen in de Nederlandse samenleving. Ondanks 

deze constatering, zijn ook jongeren uit wijken met een lage 

sociaaleconomische status (SES) toch gematigd positief over 

de mate van onafhankelijkheid die ze hebben. 

Competentie
Jongeren ervaren de mogelijkheden zich te kunnen ontwikkelen 

in hun competenties. Dit neemt alleen af zodra de jongeren 18 

jaar oud zijn of op het mbo terecht komen. Je staat er volgens 

jongeren op je 18de alleen voor terwijl je dan juist begeleiding 

nodig hebt. Als je geen goede begeleiding hebt, dan ben je op 

je ouders aangewezen. Als die je niet kunnen ondersteunen, 
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Oplossingen

Leef- en belevingswerelden
De professionals hebben de verantwoordelijkheid om niet 

alleen met bekende groepen te werken, maar ook buiten de 

comfortzone van de professional aan het werk te gaan. Dit 

betekent in de praktijk dat professionals, wijken en scholen 

met andere vormen van diversiteit gaan bezoeken om daarmee 

verschillende leef- en belevingswerelden te begrijpen. Zodra de 

professional dit zelf heeft ervaren, kan de professional dit ook 

meegeven aan jongeren. Dit kan op lokaal niveau gefaciliteerd 

worden door de organisaties waar de professionals werken. 

Op nationaal niveau kan de Rijksoverheid in de vorm van 

uitwisselingsprojecten het voor professionals faciliteren om in 

contact te komen met verschillende groepen. Denk hierbij aan 

het bieden van ‘snuffelstages’ voor professionals of het voor 

een paar dagen wisselen van baan. 

Pedagogiek en psychologie
Om de kansen van jongeren te vergroten, kunnen professionals 

aan de slag gaan met het ontwikkelen van hun pedagogische 

en psychologische vermogen. Dit komt voort uit de ervaring van 

professionals dat goed inzicht in de psychologie van jongeren 

en de wijze waarop je iets effectief op ze overbrengt, nodig is 

om ze te kunnen ondersteunen in de zo cruciale ontwikkeling 

van de eigen identiteit. Zo kan een identiteitscrisis bij een 

jongere voorkomen of anders in ieder geval tijdig gesignaleerd 

worden. Daarnaast is het psychologisch begrijpen van gedrag 

van jongeren relevant om dat gedrag te kunnen verklaren in 

plaats van er alleen over te kunnen oordelen. Door gedrag 

te kunnen verklaren, kunnen professionals niet alleen meer 

begrip opbrengen voor de situatie van de jongere, maar op 

basis van dat begrip effectievere interventies doen. Deze 

verantwoordelijkheid ligt allereerst bij de professional. Het 

is namelijk een onderdeel van de ontwikkeling in het vak van 

de professional. De rijksoverheid heeft er baat bij om dit te 

stimuleren zodat professionals effectiever worden in hun werk. 

Een belangrijke stap zou kunnen zijn om binnen opleidingen 

meer aandacht te schenken aan de pedagogische en 

psychologische aspecten van het werken met jongeren. 

Vertrouwenspersonen
Om jongeren te kunnen blijven bereiken, zijn formele 

vertrouwenspersonen van wezenlijk belang. Dit kunnen 

docenten, ambtenaren of politieagenten zijn die een speciale 

band hebben opgebouwd met de jongeren. Aan de andere 

kant heb je informele vertrouwenspersonen binnen de wijk/

buurt in de vorm van sleutelfiguren. Gemeenten dragen de 

verantwoordelijkheid om zowel de formele als informele 

vertrouwenspersonen te koesteren. Ze bieden mogelijkheden 

om ook tot jongeren door te dringen die op andere manieren 

niet meer bereikt kunnen worden. Vanuit het perspectief van 

jongeren zijn deze mensen ook al essentieel. Ze geven jongeren 

de mogelijkheid om zonder dat ze veroordeeld worden, hun 

ideeën, opvattingen en ervaringen te (blijven) delen. In het 

terugdringen van polarisatie dragen zowel gemeenten als 

organisaties de verantwoordelijkheid om deze mensen in 

kaart te brengen en deze contacten te onderhouden. Ook 

hier geldt dat deze contacten onderhouden moeten worden 

om proactief met polarisatie om te gaan en niet pas na 

incidenten reactief gebruikt moeten worden; dat laatste holt 

de bereidheid tot samenwerking uit. 

Rol van ouders
Uit het onderzoek is gebleken dat vooral volgens professionals 

er een belangrijke rol is weggelegd voor de ouders van 

jongeren in het terugdringen van polarisatie. Het actief en 

vrijblijvend betrekken van ouders bij het omgaan met sociale- 

en maatschappelijke thema’s werkt volgens professionals 

bevorderlijk in het positief beïnvloeden van de jongeren. 

Als ouders zich namelijk bewust zijn van hoe hun kinderen 

opgroeien in de huidige maatschappelijke context, kunnen 

zij hun kinderen helpen in het omgaan met tegenstellingen 

en daarmee het omgaan met polarisatie kanaliseren. Ouders 

hebben op dit moment volgens professionals niet altijd een 

beeld van de leef- en belevingswerelden van hun kinderen. 

Dit geldt vooral voor ouders in grote steden. De gemeente 

kan de mogelijkheden bieden aan professionals (bijvoorbeeld 

de wijkcoaches) in tijd, geld en middelen om deze ouders te 

betrekken. 
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Vertrouwen in instituties

Jongeren krijgen in hun dagelijks leven te maken met allerlei 

professionals, media, instituties en organisaties. De interacties 

die de jongeren hebben, zijn van invloed op hun beleving van 

polarisatie. Negatieve ervaringen leiden ertoe dat jongeren 

het gevoel kunnen krijgen van ‘wij-zij’. Dit gevoel hoeft niet 

altijd op feitelijke ervaringen gebaseerd te zijn. Jongeren 

kunnen in deze tijd ook via de (social)media beïnvloed worden 

met berichten over professionals en instituties waardoor hun 

vertrouwen daalt. Uit het kwantitatieve gedeelte van het 

onderzoek is het volgende gebleken: (zie tabel 1.0)

“Vertrouwen is een belangrijk onderdeel om bij 

te dragen aan sociale integratie, samenwerking, 

tevredenheid over het eigen leven en optimisme”.

De jongeren zijn gevraagd of ze zich onrechtvaardig 

behandeld voelen door de hierboven genoemde groepen. 

Daaruit blijkt dat jongeren het gevoel ervaren dat vooral 

leraren, politieagenten en de media jongeren onrechtvaardig 

behandelen. Verder blijkt dat jongens zich 3 keer vaker dan 

meisjes onrechtvaardig behandeld voelen door leraren. Ook 

worden jongens 2 keer vaker dan meisjes onrechtvaardig 

behandeld door politieagenten. Bij de vergelijking tussen 

autochtone Nederlanders en westerse- en niet-westerse 

allochtone Nederlanders blijkt vooral dat westerse- en niet-

westerse allochtone Nederlanders zich vaker onrechtvaardig 

behandeld voelen door leraren, politieagenten en de media. 

De bovenstaande constateringen van jongeren krijgen een 

duidelijker profiel aan de hand van de volgende voorbeelden:

Machtsafstand
Volgens jongeren moeten professionals zich realiseren dat 

het creëren van een machtsafstand tussen de professional 

en jongeren leidt tot problemen. De jongeren kunnen het 

niet altijd accepteren dat de professional volledig gebruik 

maakt van zijn/haar macht. De jongeren duiden dit ook wel 

aan als ‘machtsmisbruik’. Het misbruiken van macht volgens 

jongeren, leidt tot een daling in het vertrouwen waardoor 

het wij-zij gevoel versterkt wordt. Zo stelt een jongeren dat: 

“Politieagenten denken dat zij de bazen van dit land zijn”. Dit 

uit zich onder andere in voorbeelden als etnisch profileren. 

Een groot deel van de jongeren door heel het land ongeacht 

culturele achtergrond ervaart die afstand tot de politie. De 

afstand wordt echter verminderd als de professional een 

gelijkwaardige houding aanneemt tegenover jongeren. 

Vertrouwen tussen docenten en jongeren
Ook benoemen jongeren het vertrouwen dat door docenten 

beschaamd wordt. Het beschamen van vertrouwen zorgt voor 

een grote afstand tussen de leerling en de docent. Daardoor 

kunnen jongeren zich niet veilig en thuis voelen op een school. 

Zie hier het volgende voorbeeld van het beschamen van 

vertrouwen: “Als ik iets vertrouwelijks deel met een docent, 

dan wordt het vaak al snel weer doorverteld aan een andere 

docent waardoor ik een bepaald stempel krijg. Daardoor 

vertrouw ik de docenten niet meer en ga ik mijn zaken niet 

meer vertellen”. Dit voorbeeld wordt door veel jongeren uit het 

kwalitatieve onderzoek bevestigd. 

Vertrouwen tussen de media en jongeren
Ten slotte spelen de media een belangrijke rol. Jongeren 

ervaren voor hun gevoel een grote afstand tot de media en 

vinden dat de media vooral bezig zijn met slecht nieuws. 

Hierdoor worden volgens een groot deel van de respondenten 

jongeren van bepaalde (culturele en religieuze) achtergronden 

in een kwaad daglicht gesteld waarmee de polarisatie wordt 

versterkt. Zo stelt een jongere: “Als grootste nieuwsorganisatie 

moet je je verantwoordelijkheid nemen en alles laten zien. 

Meestal zie je in programma’s dat ze moslims uitnodigen die een 

verkeerde interpretatie geven van de islam waardoor de islam 

nog meer zwart wordt gemaakt.”. Deze jongere geeft slechts 

een voorbeeld van hoe de media hun verantwoordelijkheid 

niet zouden nemen, maar uit het kwantitatieve onderzoek 

blijkt dat maar 17% van de jongeren wel een fijne omgang 

ervaart met de media. Het vertrouwen in de media is dus over 

het algemeen heel erg laag, niet alleen bij bepaalde groepen 

jongeren. Dit gegeven is voor zowel de jongeren als de media 

zelf bijzonder negatief. Daarbij geven jongeren aan dat het 

weinig zin heeft om met de media in gesprek te gaan, omdat 

ze toch niet zullen luisteren. 

(Mogelijke) gevolgen van een laag vertrouwen
Laag vertrouwen versterkt het effect van polarisatie tussen 

jongeren enerzijds en professionals, media, organisaties, of 

zelfs ‘de maatschappij’ anderzijds. Verschillende jongeren 

geven aan dat ze onrechtvaardig behandeld worden door 

wie ze zijn. Zodra een jongere het gevoel heeft niet zichzelf 

te kunnen zijn op school, op straat of in andere omgeving, 

dan kan dat leiden tot botsingen of het terugtrekken binnen 

de eigen groep of gemeenschap. Zo wordt verbinding steeds 

lastiger en wordt het vermogen van jongeren om te participeren 

lager. Het blijft om deze redenen van groot belang om te 

investeren in het vertrouwen tussen professionals en jongeren, 

organisaties en jongeren en tussen de media en jongeren. Dit 

is van belang om de mate van polarisatie terug te dringen. 

Vooral in deze tijd waar er volgens jongeren behoefte is aan 

contact. Ten slotte is het bijzonder belangrijk om de jongeren 

ook weerbaarder te maken, zodat ze minder gevoelig zijn voor 

negatieve ervaringen.  

60% van de jongeren ervaart 
een fijne omgang met klas- of 
schoolgenoten

60% van de jongeren 
  ervaart een fijne omgang 
      met leraren

34% van de

ervaart een fijne 
omgang met   
politieagenten

17% van de 
jongeren ervaart 
een fijne omgang 
met de media

Tabel 1.0



1918

Oplossingen

Sociale- en maatschappelijke tegenstellingen
Professionals uit verschillende domeinen krijgen in hun 

dagelijkse praktijk te maken met sociale en maatschappelijke 

tegenstellingen. Jongeren nemen deze tegenstellingen 

door hun ervaringen op (social)media en op straat mee. Als 

professional krijg je hiermee te maken en kan je dit niet altijd 

met collega’s bespreekbaar maken. Denk hierbij aan jongeren 

die geen minuut stilte willen houden voor een aanslag in 

een westers land omdat er in het Midden-Oosten dagelijks 

aanslagen worden gepleegd waarvoor geen herdenkingen 

zijn in Nederland. Binnen de collegiale sfeer is er niet altijd 

de ruimte en/of setting om dit bespreekbaar te maken. De 

professional kan zich in dit soort gevallen eenzaam voelen. 

Als organisatie kun je de professional meer ruimte bieden 

om hiermee om te gaan. Dit kan worden gedaan door middel 

van intervisie met professionals uit andere organisaties en 

sectoren, bijvoorbeeld van een leraar met het jongerenwerk 

of de politie en vice versa. Binnen verschillende organisaties 

wordt namelijk gedeald met dezelfde tegenstellingen. Door 

buiten de eigen organisatie het gesprek aan te gaan, kan 

vanuit verschillende perspectieven naar dit thema gekeken 

worden. Zulke vormen van intervisie zouden structureel plaats 

moeten vinden en door werkgevers mogelijk gemaakt moeten 

worden. 

Gelijkwaardigheid 
Veel jongeren beschrijven in het onderzoek dat het misbruiken 

van macht door de professional leidt tot een daling van het 

vertrouwen tussen jongeren en professionals. Op basis van 

dit gegeven wordt door zowel de jongeren als professionals 

aanbevolen om zo veel mogelijk gelijkwaardig met jongeren 

om te gaan. Dit betekent dat de professional zich bewust moet 

zijn welk gedrag leidt tot een ervaring van machtsmisbruik 

door jongeren. Het volgende voorbeeld geeft het gevoel van 

een jongere weer:

 “De docent denkt dat hij de baas is en dan gaat 

hij mij zonder respect behandelen.“. 

Om professionals te  ondersteunen in het vinden van de 

optimale balans tussen noodzakelijke autoriteit en gewenste 

gelijkwaardigheid, zijn organisaties in het jeugddomein uiterst 

geschikt; zij kunnen door middel van trainingen overbrengen 

met welke aanpassingen van professionele houding en 

gedrag je in de huidige tijd bij jongeren meer beleving van 

gelijkwaardigheid en daarmee rechtvaardigheid opwekt. 

Preventief werken
Het uitvoeren van een preventieve aanpak om met polarisatie 

in de samenleving om te gaan is belangrijk voor het behoud van 

vertrouwen tussen jongeren onderling en tussen jongeren en 

professionals of organisaties. Zo’n preventieve aanpak moet 

door een organisatie of gemeente beschreven worden, want 

als dat niet gebeurt, dan is er niet daadwerkelijk sprake van 

een preventieve aanpak. Er wordt dan meer reactief gewerkt 

en de essentie van preventief werken is nou juist om vooraf, 

dus proactief, dingen in gang te zetten en niet achteraf, dus 

reactief, zaken weer recht te trekken. Gemeenten kunnen op 

lokaal niveau de verantwoordelijkheid nemen om samen met 

maatschappelijke organisaties, de politie en het onderwijs 

een preventieve aanpak te beschrijven. Hierbij geldt dat het 

betrekken van jongeren bij dit proces een must is. Zij kunnen 

namelijk goed beschrijven wat er speelt onder jongeren.  

Top van de organisatie in contact met de praktijk
Als alleen de professional in de praktijk in aanraking komt met 

jongeren is het belangrijk om ook de top van de organisatie 

kennis te laten maken met de praktijk. Die top van de 

organisatie maakt immers de keuzes in het beschikbaar stellen 

van (financiële)middelen om de professional te ondersteunen 

in het omgaan met polarisatie. Uit het onderzoek komt echter 

naar voren dat de top soms geen goed beeld heeft van wat er 

in de praktijk gebeurt. Dit wordt zowel in het onderwijs als bij 

de politie door professionals ervaren. Het leidt potentieel tot 

een ernstige mismatch tussen de doelen die gehaald moeten 

worden en hoe de middelen daarvoor worden ingezet. Om de 

afstand tussen de jongeren en professionals te verminderen, 

moet dit probleem zo snel mogelijk worden aangepakt. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt uiteraard volledig bij de 

organisaties zelf. Eventueel zou het stellen van voorwaarden 

door financiers (overheden) dit proces wel kunnen bevorderen.
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Onrecht

Onrecht vormt een belangrijke voedingsbodem voor 

polarisatie. Jongeren die onrecht ervaren zoeken naar 

groepen waar ze zich gehoord en begrepen voelen. Dit kan 

volgens Kennisplatform Integratie & Samenleving leiden tot 

het terugtrekken binnen de eigen gemeenschap. De jongeren 

vinden de binding en erkenning die ze in de maatschappij 

missen, wel binnen de eigen gemeenschap. Ook vormt onrecht 

volgens wetenschappelijke bronnen een voedingsbodem voor 

radicale ideeën. Het voorkomen van (ervaren) onrecht is dus 

van belang om alle jongeren in staat te stellen zich thuis te 

voelen in de Nederlandse samenleving. Om die reden zijn we 

in dit onderzoek ingegaan op vormen van onrecht die door 

jongeren worden ervaren. Dit hebben wij onder andere gedaan 

door te kijken naar hoe hard jongeren hun best moeten doen 

om zich te bewijzen en waardoor dit komt. Ook hebben we 

gekeken naar de onrechtvaardigheid die ze in het dagelijks 

leven ervaren. 

Bewijzen
Het gevoel hebben harder je best te moeten doen om je te 

bewijzen voor een stageplaats of werk voelt onrechtvaardig. 

Vooral als dit gevoel van bewijzen gebaseerd is op basis 

van je leeftijd, geslacht, opleiding of achtergrond. Uit 

het kwantitatieve onderzoek is gebleken dat 25% van de 

jongeren het gevoel heeft zich harder te moeten bewijzen dan 

anderen om serieus genomen te worden. Dit percentage is bij 

meisjes 10% hoger dan bij jongens. 32% van de vrouwelijke 

respondenten geeft aan harder haar best te moeten doen om 

zich te bewijzen terwijl dit voor de mannelijke respondenten 

22% is. Bij het verschil tussen westerse- en niet-westerse 

allochtonen en autochtone Nederlanders is het verschil 14%. 

34% van de westerse- en niet-westerse allochtonen moet 

harder zijn best doen om zich te bewijzen terwijl dat voor 20% 

van de autochtone Nederlanders geldt. 

‘44% van de jongeren heeft te maken met 

onrechtvaardige behandeling(en) in het dagelijks 

leven.’

Deze cijfers zijn beter te duiden aan de hand van de volgende 

voorbeelden:

“Mensen trekken snel conclusies over bepaalde 

groepen.” - Jongere

“De hiërarchie in de samenleving tussen jongeren en 

professionals geeft je het gevoel dat je hard je best 

moet doen om je te bewijzen.” - Jongere

“Doordat je het gevoel hebt dat er gediscrimineerd 

wordt, ga je harder je best doen.” - Jongere

“Door je kleur en achtergrond moet je harder je best 

doen om je te bewijzen.” - Jongere

“Door vooroordelen over je achtergrond en religie ga 

je harder je best doen om voordelen weg te nemen.” 

- Jongere

“Door dubbele standaard word je verplicht om 

harder je best te gaan doen.” - Jongere

Deze voorbeelden schetsen een beeld van de gevoelens van 

jongeren dat er toch wel sprake is van een wijd verbreidde 

oneerlijke behandeling in de Nederlandse samenleving. 

Begrip
Het meemaken van onrechtvaardigheid kan voortkomen 

uit verschillende situaties. Het incidenteel meemaken van 

onrechtvaardigheid hoeft niet gelijk te leiden tot polarisatie. 

Hier is echter wel een grotere kans op als er sprake is van 

structurele onrechtvaardigheid op basis van leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau of (culturele) achtergrond. Het is natuurlijk 

belangrijk om zulke vormen van onrechtvaardigheid te 

voorkomen en te bestrijden, maar dit lukt niet altijd. Bij ervaren 

onrechtvaardigheid hebben veel jongeren in ieder geval de 

behoefte om erover te praten. Dit geeft ze de mogelijkheid 

om hun emoties en ervaringen te delen. In het onderzoek 

zijn we ingegaan op het ervaren begrip voor jongeren als 

ze onrechtvaardig behandeld zijn. 1 op de 5 jongeren in het 

onderzoek voelt zich niet begrepen door anderen na een 

onrechtvaardige behandeling. Het niet begrepen worden 

door anderen na een onrechtvaardige behandeling, kan de 

mate van polarisatie misschien wel meer versterken dan die 

behandeling zelf. De jongere gaat namelijk op zoek naar 

groepen die wel begrip hebben voor zijn/haar ervaring. Dit 

versterkt het wij-zij gevoel. 
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Oplossingen

Discriminatie
Volgens de jongeren en professionals is het van belang om 

bewuste- en onbewuste discriminatie te erkennen en op 

basis daarvan bespreekbaar te maken. Een omgeving waarin 

het mogelijk is om met elkaar over uitsluiting en insluiting te 

praten, is een belangrijke voorwaarde voor het tegengaan van 

polarisatie. Dit bestaat volgens verschillende professionals 

nog niet voldoende. Daardoor wordt er binnen de organisatie 

ook niet voldoende ervaring opgebouwd om in het werken met 

de doelgroep discriminatie bespreekbaar te maken. 

Culturele sensitiviteit
Onder de jongeren waar professionals tegenwoordig mee te 

maken hebben, is er sprake van een hoge mate aan culturele 

diversiteit. Dit gegeven vraagt om het ontwikkelen van culturele 

sensitiviteit bij professionals. Dit houdt in dat de professional 

zich kan inleven/verplaatsen in een andere cultuur. Dit geldt 

voor zowel de culturen vanuit een etnische achtergrond, 

maar ook de thuiscultuur, straatcultuur en schoolcultuur bij 

jongeren. Het is van belang om als professional je culturele 

sensitiviteit te vergroten. Daarmee voorkom je dat er onbegrip 

en onoverbrugbare afstand(en) ontstaat tussen de jongere 

en professional vanwege dit soort culturele aspecten. Een 

bekend voorbeeld is het volgende:

‘Binnen verschillende culturen is het niet 

gewoonlijk dat een jongere de docent in de 

ogen aankijkt. Door niet in de ogen aan te kijken, 

toont de jongere respect. Binnen de Nederlandse 

cultuur is het juist wel respectvol om een docent 

in de ogen aan te kijken. Als de docent zich 

er niet bewust van is dat deze jongere vanuit 

zijn/haar cultuur het niet respectvol vindt om 

een volwassene in de ogen aan te kijken, dan 

ontstaat er onbegrip.’

Ook hier geldt het dat de professional de verantwoordelijkheid 

draagt, in het kader van vakontwikkeling, om mee te gaan in 

de tijd en zich te verdiepen in de verschillende culturen waar 

de professional mee te maken krijgt. De organisatie waar 

de professional onderdeel van is, moet de mogelijkheden 

bieden aan de professional om zich op dit vlak te ontwikkelen. 

Gemeenten kunnen op lokaal niveau een platform bieden 

waar met culturele sensitiviteit aan de slag wordt gegaan 

door professionals vanuit verschillende domeinen, in de 

context van deze stad/dorp. De rijksoverheid zou dit alles 

als systeemverantwoordelijke ook kunnen stimuleren en 

ondersteunen.

Inclusie
Polarisatie krijgt meer voeding als jongeren het gevoel 

krijgen uitgesloten worden. Uitsluiting kan al heel subtiel 

worden gedaan als in de communicatie van de professional 

niet alle jongeren zich prettig voelen. Als professional draag 

je de verantwoordelijkheid om jongeren het gevoel te geven 

ingesloten te worden. Dit begint allereerst bij de communicatie 

van de professional. Inclusieve communicatie houdt in dat de 

professional richting zijn doelgroep inclusieve termen gebruikt 

in het benaderen van de jongeren.  Per context is dit voor 

jongeren verschillend, om die reden is het nodig om in gesprek 

te gaan met jongeren over welke termen voor jongeren 

inclusief zijn. Een voorbeeld van niet-inclusieve communicatie 

is: ‘Als een jongere die in Nederland geboren en getogen is na 

20 jaar nog steeds te horen krijgt dat hij/zij Marokkaans is, 

dan sluit dat deze jongere uit. De Nederlandse identiteit van 

deze jongere wordt namelijk niet in de communicatie erkend’. 
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2%

= Postief

= Negatief

= Weet ik niet

= Ja

= Nee

= Weet ik niet

Ik kan zelf mijn keuzes maken.

98%

Ik moet me harder bewijzen dan anderen om serieus te worden genomen.

27%

47%

26%

Ik krijg genoeg mogelijkheden om mijn leven te leiden zoals ik wil.

14%

10%

76%

Ik ervaar een fijne omgang met de media.

18%

35%

47%

34%

37%

29%

Ik ervaar een fijne omgang met politieagenten.

44%

32%24%

Ik maak me zorgen om bepaalde groepen in de maatschappij.
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Beeldvorming

In Nederland hebben we te maken met een verscheidenheid 

aan burgers met verschillende leef- en belevingswerelden. 

Hoe zij naar elkaar kijken kan zowel negatief als positief zijn. 

Voorop staat dat jongeren hun beeld over andere groepen 

niet alleen thuis laten vormen, dus door hun eigen groep, maar 

zeker ook door (social)media, eigen ervaringen en zelfs door 

de politiek. In dit onderzoek zijn we ingegaan op groepen 

waar jongeren zich zorgen om maken en tegen welke groepen 

ze in de afgelopen tijd anders aan zijn gaan kijken. Dit geeft 

ons een beeld van de beeldvorming die ontstaat over groepen. 

Ook hebben we bekeken of de jongeren wel daadwerkelijk in 

contact komen met andere groepen. 

Zorgen
1 op de 3 jongeren uit het onderzoek maakt zich zorgen 

om groepen in de maatschappij. 1 op de 5 jongeren is in de 

afgelopen jaren anders aan gaan kijken tegen bepaalde 

groepen in de samenleving. Op basis van het kwantitatieve 

onderzoek geven we een aantal voorbeelden van groepen 

waar jongeren uit het onderzoek zich zorgen om maken:

- Moslims

- Racistische burgers

- Politie

- PVV’ers

- Allochtonen

- Vluchtelingen

- Radicale groepen

- Jongeren

- Mensen met fysieke- en/of psychische   

 aandoeningen

De jongeren in het kwantitatieve onderzoek geven aan zich 

voornamelijk zorgen te maken over moslims, vluchtelingen en 

PVV’ers. De bovenstaande benamingen zijn door de jongeren 

geuit. In de interviews is verder ingegaan op de groepen in de 

samenleving waar de jongeren zich zorgen om maken. Hieruit 

komt onder andere naar voren dat jongeren zich zorgen maken 

om vluchtelingen doordat ze volgens de jongeren negatief in 

de media uitgelicht worden. Dit geldt ook voor jongeren met 

een niet-westerse achtergrond. Verder maken jongeren zich 

zorgen om vrouwen die minder verdienen of harder moeten 

werken om zich te bewijzen. Het is opvallend dat als je in de 

interviews doorvraagt er door jongeren ook meer aandacht 

wordt geboden aan bijvoorbeeld ‘vrouwen’. 

Anders aankijken tegen
Na de zorgen die zijn geuit door jongeren over bepaalde 

groepen zijn we ook gaan kijken naar groepen waar de 

jongeren anders tegenaan zijn gaan kijken. 1 op de 5 jongeren 

is in de afgelopen jaren anders tegen bepaalde groepen in 

de samenleving aan gaan kijken. In deze opsomming zijn de 

groepen in de samenleving waar jongeren in de afgelopen 

jaren het meest anders tegenaan zijn gaan kijken opgesomd:

- PVV

- Vluchtelingen

- Moslims

Negatieve uitspraken
De jongeren hebben een toelichting gegeven op de groepen 

waar ze anders tegenaan zijn gaan kijken. Er zijn jongeren die 

anders tegen de PVV aan zijn gaan kijken. Zij bedoelen met 

de PVV vooral ook de politieke leider. Deze jongeren hebben 

een negatiever beeld van de PVV gekregen en geven aan dat 

ze zich door zijn uitspraken uitgesloten voelen. Dit gevoel van 

uitsluiting heeft sterk te maken met het volgens de jongeren 

structurele karakter van negatieve uitspraken over moslims en 

niet-westerse allochtonen. Voorheen was dit veel minder het 

geval omdat de uitspraken volgens de jongeren incidenteel 

waren. 

Privileges
Verder zijn er jongeren anders tegen vluchtelingen aan 

gaan kijken. Dit komt onder meer doordat ze de afgelopen 

periode het beeld hebben gekregen dat vluchtelingen meer 

privileges krijgen dan Nederlanders. Daarmee is hun beeld 

over vluchtelingen negatiever geworden. Over het algemeen 

geven de meeste jongeren die afkeuring of angst voelen voor 

vluchtelingen aan dat ze wel voor hen openstaan mits ze zich 

aanpassen. Ook zijn er meerdere jongeren die bang zijn dat 

vluchtelingen niet goed terecht komen in de maatschappij 

doordat ze door burgers negatief worden benaderd. Deze 

beelden zijn gebaseerd op verhalen uit de media, terwijl 

deze jongeren aangeven niet direct in contact te komen met 

vluchtelingen. 



2928

“Vluchtelingen krijgen te veel aandacht en zorg, 

terwijl de mensen die een huis zoeken geen huis 

kunnen vinden en de vluchtelingen wel. Ook 

hebben ze dure kleding aan en dure telefoons 

bij zich.”

Religie
Bij het onderzoek valt ook op dat moslims vaak genoemd 

worden als een groep waar niet-islamitische jongeren 

de afgelopen periode anders tegenaan zijn gaan kijken. 

Sommige jongeren maken geen onderscheid tussen moslims en 

terroristen. Zij geven aan dat ze anders tegen moslims aan zijn 

gaan kijken doordat ze het beeld hebben dat velen aanslagen 

kunnen plegen. Ook zijn er niet-islamitische jongeren die 

anders tegen moslims aan zijn gaan kijken doordat ze wel 

onderscheid maken tussen moslims en terroristen. Deze niet-

islamitische jongeren vinden het onrechtvaardig dat moslims 

die geen terroristen zijn, (mede)verantwoordelijk worden 

gehouden voor daden die door terroristen zijn uitgevoerd 

onder verwijzing naar de islam.  
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Oplossingen

Faciliteren van ontmoetingen
Gemeenten dragen samen met de burgers de 

verantwoordelijkheid om de sociale cohesie te bevorderen. Bij 

polarisatie is er vaak sprake van beeldvorming en vooroordelen 

waardoor de sociale cohesie tussen groepen niet bevorderd 

kan worden. Door als gemeente de ontmoetingen tussen 

verschillende groepen binnen de samenleving te faciliteren, 

kan de gemeente bijdragen aan de bevordering van de 

sociale cohesie. Dit kan de gemeente doen door activiteiten te 

organiseren over thema’s als polarisatie, talentontwikkeling, 

kansengelijkheid, jongerenparticipatie en radicalisering en 

daarbij burgers uit verschillende wijken/buurten bij elkaar 

brengen. Ook kan de gemeente in de subsidieregelingen 

initiatieven waarbij groepen bij elkaar worden gebracht meer 

aandacht geven. Zo wordt het faciliteren van ontmoetingen 

verankerd in de visie van een gemeente en wordt dit in de 

praktijk toegepast. Het faciliteren van ontmoetingen zal zowel 

tussen jongeren als professionals mogelijk gemaakt moeten 

worden als voor burgers uit verschillende wijken. Verder wordt 

deze ontmoeting gefaciliteerd door burgers met verschillende 

achtergronden bij elkaar in de wijk te laten wonen. Het 

is een verantwoordelijkheid van de lokale politiek en de 

woningcorporaties om te bekijken hoe het huisvestingsbeleid 

kan bijdragen aan meer sociale interactie en samenhang. 

Uitwisselingsprojecten
Het investeren in uitwisselingsprojecten tussen groepen 

jongeren uit de samenleving kan negatieve beeldvorming 

en vooroordelen wegnemen. Op lokaal niveau is er niet 

voldoende de mogelijkheid om te regelen dat jongeren 

vanuit verschillende regio’s met elkaar in contact te komen. 

Coördinatie op landelijk niveau zou dat wel mogelijk kunnen 

maken. Binnen het grote netwerk aan professionals en 

organisaties waarmee de rijksoverheid te maken heeft, kan 

een programma op worden gesteld om deze ontmoetingen 

te faciliteren. Daarbij gaat het erom dat deze ontmoetingen 

polarisatie terugdringen door sociale- en maatschappelijke 

tegenstellingen juist bespreekbaar te maken. 
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Kennis en contact met 
andere groepen

In het onderzoek is ook aandacht geschonken aan of de 

jongeren in contact komen met verschillende groepen in de 

samenleving. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 

is het van belang om in contact te komen met elkaar (Bovens, 

Dekker & Tiemeijer, 2014). Als de leefwerelden gescheiden 

zijn, dan is er geen mogelijkheid tot contact. Zonder contact 

worden de mogelijkheden niet geboden om in gesprek te 

gaan met elkaar. We hebben ons in dit onderzoek gefocust 

op relaties die voor de lange termijn gelden. Denk hierbij aan 

het ontmoeten van groepen bij sociale activiteiten, school en 

sport. Op basis van dit onderzoek zijn kwalitatief een aantal 

opvallende constateringen gedaan. Het valt op dat jongeren 

zich vooral in hun eigen wijk/buurt begeven. Ook valt het op 

dat jongeren vooral contact hebben met jongeren die dezelfde 

(culturele) achtergrond hebben. Zo zijn er jongeren in het 

onderzoek die helemaal geen contact hebben met jongeren 

met een niet-westerse achtergrond. Dit geldt ook voor 

jongeren die helemaal geen contact hebben met autochtone 

Nederlandse jongeren. Daarbij geldt wel dat de jongeren die 

in contact met elkaar komen binnen hun eigen wijk/buurt in 

opleidingsniveau verschillen. 

Gescheiden leefwerelden
De hierboven beschreven situatie komt voort uit en leidt tot 

gescheiden leefwerelden. Doordat jongeren zich vooral in hun 

eigen wijk/buurt begeven en niet gestimuleerd worden om in 

de samenleving met verschillende groepen contact te maken, 

blijft hun contact met andere groepen in de samenleving 

beperkt. Dit kan polarisatie versterken. De jongeren hebben 

immers beelden over elkaar zonder dat ze elkaar kennen. 

Nadat de jongeren dit tijdens interviews constateerden, 

hebben ze aangegeven wel open te staan voor contact 

met andere groepen jongeren in de samenleving. Het besef 

beelden te hebben gevormd zonder ooit met die jongeren te 

hebben gesproken, leidde tot nieuwsgierigheid om dat alsnog 

te doen. 

Verbondenheid 
Ook is bij de jongeren gevraagd naar de verbinding die 

ze hebben met Nederland en hun eigen buurt. 65% van de 

jongeren in Nederland heeft het gevoel bij de Nederlandse 

samenleving te horen. Dit is bij jongeren met een westerse- of 

niet-westerse achtergrond met 54% beduidend lager, terwijl 

van de autochtone Nederlanders 76% zich verbonden voelt 

met de Nederlandse samenleving. 

“De helft van de jongeren met een westerse- of 

niet-westerse achtergrond heeft niet het gevoel 

bij de Nederlandse samenleving te horen”. 

Uit de interviews is wel gebleken dat de jongeren zich in 

eerste instantie vooral verbonden voelen met de eigen buurt/

wijk. Deze verbondenheid is vaak heel erg sterk. Lokaal voelen 

jongeren zich daarmee over het algemeen sterk verbonden 

met de samenleving. Op nationaal niveau is dit gevoel minder. 

Ook zijn de jongeren trots op hun eigen wijk/buurt. 
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Oplossingen

Participatie van jongeren
Gemeenten ondervinden op lokaal niveau de gevolgen van 

polarisatie in de samenleving. De jongeren hebben een goed 

beeld van de ervaringen rondom polarisatie in een gemeente. 

Het betrekken van jongeren bij het terugdringen van polarisatie 

is belangrijk. Ze bieden waardevolle input uit de praktijk en 

de betrokkenheid van jongeren bij het verbeteren van de 

leefbaarheid wordt groter. Het participeren van deze jongeren 

moet wel door middel van creatieve participatievormen 

gaan. Het opzetten van een jongerenraad is niet een van 

de creatieve participatievormen. Denk aan vormen waarbij 

gemeenten sociale- en maatschappelijke vraagstukken samen 

met het onderwijs (vooral VO) of het jongerenwerk oplossen. 

Dit geldt ook voor de politie die de afstand tussen de jongeren 

en politieagenten wil verkleinen. Daarvoor geldt ook dat 

jongeren betrokken moeten worden bij het omgaan met de 

sociale- en maatschappelijke vraagstukken waar de politie 

tegenaan loopt. 
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NJR, december 2017

Met dank aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de jongeren die 

deel hebben genomen aan het onderzoek, alle jongeren van het NJR Panel en de docenten 

en jongerenwerkers die de deelname van de jongeren mogelijk hebben gemaakt. 
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