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De opiniepagina’s zijn een platform voor debat. De verhalen mogen bij 
voorkeur niet langer zijn dan 700 woorden. Lezersbrieven (maximaal 250 
woorden) naar opinie@ed.nl of ED Opinie, Torenallee 45, 5617 BA Eindhoven.

Het contract van Bavaria voor
sponsoring van het tv-pro-
gramma Veronica Inside

loopt eind deze maand af en de
Lieshoutse brouwer had, voordat
Johan Derksen voor een nieuwe
rel zorgde, al besloten om het niet
te verlengen. Dat bespaart Bavaria
een moeilijke beslissing, maar het
weerhoudt het bedrijf er niet van
om te verklaren dat een omstreden
uitspraak van Derksen ‘geen grap
is en te ver gaat’. Andere grote
merken hebben besloten om niet
meer te adverteren rond VI, omdat
zij niet geassocieerd wensen te
worden met racisme en discrimi-
natie. Aanleiding is de uitspraak
van Derksen dat het wel meevalt
met het racisme in Nederland en
zijn bewijs van het tegendeel met
een zwartepietengrap ten koste
van rapper Akwasi.

Smakeloze
grappen ten
koste van an-
deren zijn het
handelsmerk
van VI en wie
daar moeite
mee heeft,
snapt volgens
Derksen niks
van satire en
van voetbal-
humor. Dat
een praatpro-
gramma niet
de plaats is
voor grappen
die in de be-
slotenheid
van een kan-

tine of kleedkamer ook misplaatst
zijn, wil er bij Derksen niet in.
Ook niet als zijn gesprekspartners
bij VI hoofdschuddend een –
doorgaans zwakke – poging doen
om hem te corrigeren. 

Derksen houdt zich het recht
voor om te zeggen wat hij wil. Het
is een goed gebruik dat adverteer-
ders zich niet bemoeien met de in-
houd van journalistieke – nou ja –
programma’s. Het staat bedrijven
wel vrij om zelf te bepalen hoe zij
hun reclamegeld willen
besteden.     

Chris Paulussen      
Hoofd opinie
opinie@ed.nl
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Discriminatie wordt vaak
verward met racisme

Hans Siebers

Op 9 juni stond een artikel
in deze krant met de
boodschap dat de ge-

meente Eindhoven niet meebe-
weegt met de veranderende sa-
menstelling van de bevolking van
de stad. Erboven stond een foto
van de demonstratie onlangs op
het Stadhuisplein van Black Lives
Matter. Omdat ik al jaren onder-
zoek doe naar diversiteit in orga-
nisaties, zoals onlangs bij de ge-
meente Eindhoven, neem ik dit
artikel als aanleiding om enkele
misverstanden omtrent discrimi-
natie uit de wereld te helpen.

Het eerste misverstand betreft
het verwarren van discriminatie
met racisme. Als discriminatie,
dan racisme. Discriminatie vormt
een ernstig probleem op de Ne-
derlandse arbeidsmarkt. Onlangs
nog heb ik een onderzoek afge-
rond bij vier andere gemeentes
dan de gemeente Eindhoven. We
hebben gevonden dat mensen
met een migratie-achtergrond
stelselmatig worden achtergesteld
bij sollicitaties op de arbeids-
markt. In het kader van de protes-
ten tegen racisme wordt al snel
geroepen dat er dus sprake is van
racisme.

Dat is onjuist. We moeten het
vreselijke racistische geweld van
de Amerikaanse politie niet ver-
warren met wat hier aan de hand
is. Anders dan in de VS is er geen
enkele Nederlandse studie die
zou aantonen dat discriminatie
op de arbeidsmarkt iets met ra-
cisme te maken heeft. In onze on-
derzoeken zijn we geen enkel
spoor van racisme tegengekomen.
Het is niet zo dat selecteurs bij
een sollicitatiegesprek sollicitan-
ten met een migratie-achtergrond
zien als iemand van een ander
‘ras’. Tot voor kort was het geluk-
kig in Nederland absoluut not
done om mensen in racistische ca-
tegorieën in te delen, door ze
‘wit’, ‘blank’ of ‘zwart’ te noemen.

We hebben 35 jaar geleden de
historische fout gemaakt om
mensen met een migratie-achter-
grond te benoemen als ‘allochto-
nen’ en ‘etnische minderheden’.
Die mensen zouden andere cul-

turen vertegenwoordigen, zich
anders gedragen en er andere
‘waarden en normen’ op na hou-
den. Eerst dachten we nog dat dat
een verrijking was van de samen-
leving. De afgelopen twintig jaar
is het idee opgekomen dat die ei-
gen culturen hun ‘integratie’ in
de weg zouden staan. Vandaar
hun inburgeringsplicht.

Nationalisme gevaarlijk
Dat brengt me op het tweede
misverstand: deze mensen verte-
genwoordigen helemaal geen an-
dere ‘cultuur’ dan de Neder-
landse. Net als alle andere burgers
brengen ze hun kinderen naar
school, gaan ze naar het werk,
doen hun inkopen, gaan naar het
strand of het bos bij mooi weer
enzovoorts. Dat wil zeggen, als ze
de kans krijgen en daar zit nu net
het probleem. De nationalistische
waanidee dat zij er andere cultu-
ren op na zouden houden, vormt
de belangrijkste bron van discri-
minatie tegen hen. De geschiede-
nis van dit continent laat zien hoe
gevaarlijk nationalisme is.

Een derde misverstand betreft
het meten van discriminatie. Een
organisatie als de gemeente Eind-
hoven zou discrimineren als de
samenstelling van het personeels-
bestand de samenstelling van de

bevolking van de stad niet weer-
spiegelt. Als de bevolking van de
stad voor een derde uit mensen
met een migratie-achtergrond be-
staat, moet dat voor het perso-
neelsbestand van de gemeente
ook gelden. Het artikel van 9 juni
volgt deze redenering.

Maar dat kun je zo niet stellen.
Om discriminatie vast te stellen,
heb je andere indicatoren nodig.
Veel belangrijker is de vraag of
mensen met verschillen in af-
komst gelijke kansen krijgen om
te worden aangenomen bij sollici-
taties of promotie. Veel belangrij-
ker is ook de vraag of zij zich vei-
lig voelen en erkend weten als
goede collega’s. Als dat zo is, gaat
de samenstelling van het perso-
neelsbestand op termijn vanzelf
lijken op de samenstelling van de
bevolking.

Een vierde misverstand hangt
hiermee samen: diversiteitsbeleid
is doelgroepenbeleid. Dan selec-

teer je sollicitanten op basis van
hun afkomst. Of geslacht, zoals de
technische universiteit in Eind-
hoven doet. Dan probeer je zo
verhoudingen in het personeels-
bestand recht te trekken. Dat zijn
geforceerde lapmiddelen want je
discrimineert nog steeds, maar nu
omgekeerd. Je leidt de aandacht af
van wat centraal zou moeten
staan bij een sollicitatie, namelijk
de kennis en vaardigheden van de
sollicitant in plaats van diens af-
komst, geslacht of persoon. Dat
moet je mensen die je zo aan-
neemt niet aandoen. Dergelijk
voorkeursbeleid heeft in Neder-
land nog nergens gewerkt.

Het is veel zinvoller om te in-
vesteren in het professionaliseren
van werving, selectie, beoorde-
ling en promotie. Naarmate die
doelmatiger worden en zich rich-
ten op zaken die er wel toe doen,
krijgen zaken die er niet toe doen,
zoals afkomst of geslacht, steeds
minder kans. Discriminatie kun
je dus wegorganiseren door er-
voor te zorgen dat je je organisatie
op orde hebt. Die weg heeft de ge-
meente Eindhoven bijna drie jaar
geleden ingezet. Binnenkort zal
de gemeente de resultaten ervan
bekendmaken.
Hans Siebers, associate profes-
sor Tilburg University.

Hans Siebers
doet onderzoek
naar diversiteit in
organisaties en wil
misverstanden over
discriminatie uit de
wereld helpen.

▲ Demonstratie van Black Lives Matter op het Stadhuisplein in Eindhoven. FOTO JEAN PIERRE REIJEN/DCI MEDIA
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