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Voorwoord
Alhoewel ik twee jaar terug mijn hbo-diploma in ontvangst heb genomen, proefde ik nog niet
het gevoel van voldoening. Mijn leergierigheid heeft mij ertoe gezet om een masteropleiding te
gaan volgen, waar ik in de eerste instantie nog wat vraagtekens had bij het feit dat ik de
opleiding arbeid, organisatie en management ging volgen. Achteraf kan ik zeggen dat dit tot
heden de meest interessante opleiding is die ik heb gevolgd. Ik ben anders gaan kijken naar de
wereld en gebruik veelvoudig de wetenschappelijke frames om mijn kijk op de samenleving te
verwoorden. Mijn onderzoek, waarbij ik drie generaties met mensen van Turkse afkomst heb
onderzocht, vond ik het leukste deel van mijn opleiding en heb ik zeer positief ervaren. Hierbij
heb ik verschillende succesfactoren proberen te achterhalen, wat voor mij bijzonder was om te
doen, aangezien ik zelf een Turkse achtergrond heb en het zelf moeilijk vind om te zeggen wat
ik als succes zie of waar ik trots op ben. Eén ding is zeker, en dat is het feit dat ik het afronden
van mijn masteropleiding zie als succes, met als achterliggende gedachte het
doorzettingsvermogen en de discipline die het van mij heeft gevergd.
Ik maak in dit voorwoord gebruik van de opportuniteit om mijn dankbetuiging te uiten aan mijn
thesisbegeleider prof. dr. Jack Burgers. Jack heeft mij enorm goed bijgestaan op momenten
waar ik hier behoefte aan had en stond open voor het delen van zijn kennis en kunde. Ik ben
Jack dankbaar voor zijn deskundigheid en voornamelijk ook de flexibiliteit die hij mij heeft
kunnen bieden, ondanks dat ook het onderwijs was getroffen door Covid-19. Uiteraard gaat
mijn dank ook uit naar mijn tweede lezer dr. Sjaak Braster.
Veel leesplezier toegewenst!
Halit Özer
Eindhoven, 16 juni 2020
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Abstract
In dit onderzoek is de vraag gesteld hoe mensen met een Turkse afkomst definitie ontlenen aan
maatschappelijk succes. Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben drie generaties van
een Turkse familie geparticipeerd, waarbij is onderzocht hoe zij succes realiseren en wat de
gevolgen hiervan zijn voor hun kinderen. Het onderzoek is vormgegeven aan de hand van de
kapitaaltheorie van Bourdieu (1986), waarbij de drie vormen van kapitaal, waaronder sociaal,
economisch en cultureel, zijn toegepast en uitgewerkt. De dataverzameling heeft
plaatsgevonden door middel van semigestructureerde interviews, waarna de data is gecodeerd.
Uit de resultaten is gebleken dat er afwijkingen zijn in vergelijking met de bestaande literatuur.
Ten eerste is gebleken dat integratie niet van belang was voor de eerste en tweede generatie,
aangezien een matige vorm van integratie geen negatieve impact heeft op de
arbeidsmarktpositie. Een goede arbeidsmarktpositie kan immers op andere manieren verkregen
worden. Ten tweede focussen de generaties zich niet op de beheersing van de Nederlandse taal
en cultuur, maar wordt het behouden van de Turkse taal en cultuur in een westers land als succes
beschouwd. Ten derde wordt het belang van een hoog opleidingsniveau in kaart gebracht, maar
dit wordt door de generaties niet als succesfactor gezien. Zij geven aan wel succes te ervaren
indien de kinderen een hoog opleidingsniveau behalen. Het belang van een hoog
opleidingsniveau wordt door de tweede generatie ontkracht, aangezien zij in het bezit zijn van
een succesvolle onderneming. De vrijheid die zij hierdoor verkrijgen wordt gezien als
maatschappelijk succes. Als laatst komt het creëren van netwerken aan bod, waarbij de tweede
en derde generatie het belang van autochtonen in het netwerk erkennen voor het verkrijgen van
kansen die anders niet worden verkregen. Het hebben van een divers netwerk wordt gezien als
middel tot maatschappelijk succes.
Kernbegrippen: generaties, kapitaal, migratieachtergrond, succes, Turks
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1. Introductie
“Zonder slimme ouders kom je er niet meer”, stelt van Houten (2016, 6 juni) in een interview
met hoogleraar Paul de Beer, die onderzoek heeft gedaan naar de schoolprestaties van kinderen
op basis van het opleidingsniveau van de ouders. In de eerste helft van de twintigste eeuw was
het allemaal nog vrij simpel, kinderen met rijke ouders konden naar school en kinderen met
arme ouders moesten al vroeg aan het werk om geld te verdienen. In de huidige samenleving
heeft bijna iedere inwoner van Nederland in principe de kans om naar school te gaan en te
studeren voor een passende baan. Dit geldt ook voor kinderen met een niet-westerse
achtergrond, die vaak ouders hebben uit landen als Turkije en Marokko en waarvan de
grootouders in de jaren ’60 en ’70 hierheen zijn gehaald en gekomen als arbeidsmigranten.
Deze mensen hebben alles in het land van herkomst achtergelaten en zijn vertrokken naar
Nederland, met het idee om geld te verdienen en zo het levensonderhoud van de achtergebleven
families te voorzien (Akgunduz, 1993). Enkele jaren later besloten de arbeidsmigranten om de
achtergebleven families over te brengen naar Nederland en de kinderen hier groot te brengen.
De allochtone kinderen hebben hier vervolgens onderwijs gevolgd in de hoop dat zij hier
succesvol zouden worden, dat was immers de droom van hun ouders.
Uit statistieken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) (2019) blijkt dat kinderen
van ouders met een migratieachtergrond gemiddeld genomen een hoger opleidingsniveau
hebben ten opzichte van de vorige generaties. Dit komt voornamelijk door het feit dat tweede
generatie ouders met een migratieachtergrond meer kennis en ervaring bezitten en beter
georiënteerd zijn in de samenleving, wat invloed heeft op de prestaties van hun kinderen (Crul,
2000). Buiten het feit dat de stijging in opleidingsniveau te maken heeft met de ouders en de
huidige mogelijkheden waar de derde generatie gebruik van kan maken, is er nog een andere
factor die een grote rol speelt, namelijk de verwachtingen en doelen die gesteld worden door
(groot)ouders (Distelbrink, Pels, Jansma en Van der Graag, 2012). Gesteld kan worden dat de
eerste generatie gastarbeiders andere verwachtingen en beweegredenen hadden dan hun
kinderen (tweede generatie) en kleinkinderen (derde generatie). De arbeidsmigranten hadden
immers een ander doel voor ogen in Nederland dan de generaties die daarop volgden. In bredere
zin worden deze doelen gezien als het behalen van maatschappelijk succes. Iedereen geeft een
andere definitie aan het begrip maatschappelijke succes. Een eerste generatie arbeidsmigrant
had een heel ander beeld van maatschappelijk succes dan de derde generatie van nu. In dit
onderzoek zijn de opvattingen van de eerste, twee en derde generatie van families met een
migratieachtergrond over de term maatschappelijk succes in kaart gebracht en verhelderd.
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De onderzoeksvraag voor dit project luidt als volgt: Hoe definiëren verschillende generaties
van mensen met een migratie achtergrond maatschappelijk succes, hoe proberen ze dat te
realiseren en welke gevolgen heeft dat voor wat ze hun kinderen hebben willen meegeven?

1.1 Maatschappelijke relevantie:
Maatschappelijk succes kan niet door iedereen worden behaald, terwijl dit wel vaak het doel is
van de meeste mensen met een migratieachtergrond. Participatie in de hedendaagse
samenleving en maatschappelijke integratie worden als belangrijke kernpunten gezien voor
maatschappelijk succes. Aangezien er veel mensen met een Turkse achtergrond leven in
Nederland, is het interessant om te onderzoeken wat de drijfveren zijn van deze
bevolkingsgroep om maatschappelijk succes te behalen.

1.2 Theoretische relevantie:
In de praktijk is er veelvoudig onderzoek verricht naar het maatschappelijk succes van mensen
met een migratieachtergrond. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de sociale druk die
ervaren wordt tijdens het bereiken van dit succes. Het ervaren van sociale druk kan ertoe leiden
dat er bepaalde overwegingen en keuzes gemaakt worden op basis van het behalen van succes.
Het is interessant om te onderzoeken wat de beweegredenen zijn geweest van verschillende
generaties en wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd, of zij tevreden zijn en hoe dit anders had
gekund tijdens de tocht naar maatschappelijk succes. Daarbij is gebleken dat de meeste
onderzoeken die het maatschappelijk succes van mensen met een migratieachtergrond
gedateerd zijn.
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2. Theoretisch kader
In de jaren na de tweede wereldoorlog was er een tekort aan arbeiders in Nederland. Vanaf de
jaren ’50 verwachtten economen arbeidstekorten in de industrie, waardoor het aantrekken van
arbeidskrachten uit het buitenland een noodzaak was. Er ontstonden wervingsakkoorden met
landen als Turkije, Marokko, Tunesië en Joegoslavië en migranten werden massaal naar
Nederland gehaald om te participeren in de Nederlandse economie. Vanaf midden jaren ’80
volgde de immigratie van huwelijkspartners uit het land van herkomst van de arbeidsmigranten,
aangezien veel arbeidsmigranten ervoor kozen om als immigrant verder te leven in Nederland
en hier een toekomst op te bouwen (Schoorl, 2011).
De arbeidsmigranten van het eerste uur, waaronder Turkse en Marokkaanse migranten,
hebben volgens Fokkema (2019) een kwetsbare positie in de Nederlandse maatschappij. Dit
komt doordat zij vaak een slechte inkomenspositie hebben door het feit dat zij op latere leeftijd
naar Nederland zijn gekomen en de taal ook slecht beheersen en een slechtere gezondheid
hebben, waaronder psychosociale gezondheidsproblemen. Overigens wonen zij veelvuldig in
achterstandswijken (Fokkema, 2019).
De kinderen van de eerste generatie arbeidsmigranten kregen de mogelijkheid om
onderwijs in Nederland te volgen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) (2000) is gebleken dat allochtone kinderen van ouders met een migratieachtergrond uit
niet-westerse landen slechter scoren op examenresultaten dan autochtone kinderen, waardoor
niet-westerse allochtone kinderen onderwijs op lager niveau hebben gevolgd. Het hebben van
een lage opleiding resulteerde in een minder gunstige positie op de arbeidsmarkt. De tweede
generatie heeft betere schoolprestaties behaald dan de eerste generatie (CBS, 2000; SCP, 2010).
Taalbeheersing is ook een aspect waar de tweede generatie allochtonen het beter doet dan de
eerste generatie. De tweede generatie beheerst de Nederlandse taal significant beter en spreekt
in onderlinge situaties, zoals met familie en vrienden, vaker Nederlands dan de taal uit het land
van herkomst. Er wordt ook vaker Nederlands gesproken met de kinderen (SCP, 2010). Dit is
volgens een onderzoek van het SCP (2010) een gevolg van de assimilatie onder etnische
groepen, waarbij de tweede generatie allochtonen in Nederland onderwijs volgt, de taal spreekt
en op jonge leeftijd in aanraking komt met de Nederlandse cultuur. Dit resulteert in een betere
sociaaleconomische positie en sociaal-culturele integratie ten opzichte van de eerste generatie
migranten.
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In dit onderzoek naar maatschappelijk succes van verschillende generaties van mensen met een
migratieachtergrond, het realiseren van dit succes en de gevolgen voor hun kinderen is het van
belang om een aantal begrippen te verhelderen.

2.1 Maatschappelijk succes
Succes is afhankelijk van de betekenisgeving die een individu of groep hieraan ontleent.
Iedereen heeft een andere invulling voor het behalen van succes, wat een van de voornaamste
redenen is om te onderzoeken of verschillende generaties dit anders ervaren en interpreteren.
In de hedendaagse samenleving wordt het behalen van een hoog opleidingsniveau, het bezitten
van een (bovengemiddelde) baan, een onderneming hebben of het bezitten van een groot
netwerk aan sociale relaties gezien als succesvol zijn. Deze factoren zijn ingebed in de theorie
van Bourdieu (1986) over kapitaalsoorten, welke in dit onderzoek zijn gebruikt als
uitgangspunten om bepaalde factoren als opleiding, inkomen en netwerken te koppelen aan
succes.

2.2 Cultureel kapitaal
Volgens Bourdieu (1986) speelt cultureel kapitaal een belangrijke rol bij maatschappelijke
verschillen. Hierbij spreekt hij over verschillen in waarden en normen, houding en gedrag,
voorkeur, taalgebruik en consumptiepatronen die ertoe leiden dat individuen worden
toegeschreven aan groepen van een sociale klasse. Cultureel kapitaal kan worden onderverdeeld
in drie vormen, namelijk de belichaamde vorm (taalgebruik als accent of dialect), de object
gebonden vorm (verschillen in levensstijl) en de geïnstitutionaliseerde vorm (erkenning door
opleiding en diploma’s).
2.2.1 Integratie
Integratie wordt omschreven als het socialisatieproces, waarbij leden van de niet-dominante
groep (niet-westerse allochtonen) zich mengen met de dominante groep (westerse autochtonen)
(Driessen, 2010). Uit onderzoek van Driessen (2010) blijkt dat de mate van integratie van nietwesterse allochtone ouders een grote invloed heeft op schoolprestaties en arbeidsmarktpositie
van het kind. Een betere beheersing van de Nederlandse taal leidt tot een sterkere vorm van
intergenerationele overdracht van culturele hulpbronnen aan het kind, waardoor de ouder meer
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invloed kan uitoefenen op de (school)prestaties van het kind, bijvoorbeeld door huiswerkhulp
(Dronkers & de Graaf, 1995).
Onderzoeksvraag: Wordt participatie (maatschappelijk en politiek) in de Nederlandse maatschappij en het
spreken van de taal gezien als maatschappelijk succes?

2.2.2 Opleidingsniveau
Volgens De Graaf en Luijkx (1995) wordt onderwijs gezien als een bepalende factor voor
(beroeps)succes. Het opleidingsniveau van de ouders is hierbij een cruciaal gegeven, aangezien
de achterstand van niet-westerse allochtone kinderen verklaard kan worden uit een
tekortkoming aan taal en culturele gewoonten en de lage sociaaleconomische positie van de
ouders (Crul, 2000). In de voorschoolse periode speelt het taalcontact tussen ouder en kind een
belangrijke rol, wat bij niet-westerse allochtonen een taalachterstand ontwikkelt ten opzichte
van westerse autochtonen, die een hoger opleidingsniveau behalen en vervolgens een grotere
kans hebben op de arbeidsmarkt (Crul, 2000). Van Bochove (2008) stelt dat onderwijs van
belang is voor persoonlijke ontwikkeling en het verkrijgen van een diploma toegang biedt tot
de arbeidsmarkt, wat het bereiken van maatschappelijk succes bevordert.
Onderzoeksvraag: Wordt het bezitten van een hoog opleidingsniveau gezien als maatschappelijk succes, en
wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen opleidingen op hetzelfde niveau??

2.3 Economisch kapitaal
Bourdieu (1986) beschrijft economisch kapitaal als het bezit van (financiële) middelen,
waaronder (on)roerend goed.
2.3.1 Arbeidsmarkt
Participatie in de arbeidsmarkt zorgt volgens Huijnk (SCP, 2014) voor een inkomen en daarmee
ook voor meer of minder economische autonomie. Het is een stimulans voor zelfontwikkeling
en de werkplek kan worden gezien als een plek waar niet-westerse allochtonen en Nederlandse
allochtonen bijeenkomen. Dit heeft een positief effect op de taalbeheersing van de niet-westerse
migranten. Het actief zijn op de arbeidsmarkt wordt aan de hand van het beroepsniveau
gekoppeld aan een bepaalde statuspositie. Een hoger beroepsniveau staat voor een hogere
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statuspositie. Uit statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2016) blijkt dat steeds
meer allochtonen met een niet-westerse achtergrond werkzaam zijn, wat gunstig is voor hun
sociaaleconomische positie. Vrouwen met een niet-westerse achtergrond participeren minder
vaak in de arbeidsmarkt dan mannen (CBS, 2018).
Onderzoeksvraag: Wordt het bezitten van een hoger beroepsniveau gezien als maatschappelijk succes en wordt
een huishouden waarin de partner (vrouw) geen arbeid hoeft te verrichten vanuit financieel belang gezien als
maatschappelijk succes?

2.3.2 Inkomen
Voor het eerst sinds 2008 zijn de inkomens van mensen met een migratieachtergrond weer
gestegen. De crisis waar veel mensen in 2008 door getroffen zijn, heeft geleid tot een hogere
werkloosheid en een lager inkomen. Het gemiddelde jaarinkomen van personen met een nietwesterse achtergrond was in 2014 ongeveer 20 duizend euro (CBS, 2018). Het besteedbare
inkomen onder Turkse Nederlanders is gemiddeld 22.500 euro (CBS, 2018). Inkomen kan
worden gezien als een graadmeter tot het behoren van een bepaalde inkomensklasse, waaronder
laag, gemiddeld en hoog. Het willen toebehoren tot een bepaalde inkomensklasse zou een
mogelijke verklaring kunnen zijn van het behalen van succes.
Onderzoeksvraag: Wordt inkomen gezien als een bron van status en worden statussymbolen (huis, auto,
vakantie) geassocieerd aan maatschappelijk succes?

2.3.3 Ondernemerschap
Steeds meer migranten met een niet-westerse achtergrond starten een eigen onderneming.
Volgens Kloosterman, van der Leun en Rath (1997) zijn de obstakels voor het toetreden tot de
arbeidsmarkt de oorzaak voor het nemen van eigen economische initiatieven door allochtonen.
Zij vermijden het zoeken naar een baan en beginnen voor zichzelf. Vooral de Turkse en
Marokkaanse gemeenschappen zijn hier actief in, voornamelijk in handel en horeca (Sociaal en
Cultureel Planbureau, 2005). Kloosterman et al. (1999) stellen dat etnisch ondernemerschap
van groot belang is voor niet-westerse allochtonen, aangezien zij als ondernemer starten om
hun eigen volk te voorzien van goederen en diensten. Het dient eveneens als een sociaal
netwerk, waar mensen elkaar ontmoeten en relaties opbouwen met andere etniciteiten
(Kloosterman et al., 1999).
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Onderzoeksvraag: Wordt het bezitten van een onderneming, met als uitgangspunt ‘het niet werken voor een
werkgever’, gezien als maatschappelijk succes?

2.4 Sociaal kapitaal
Sociaal kapitaal werd door Bourdieu (1986) beschreven als een duurzaam netwerk van relaties,
waarbij lidmaatschap van een groep een motief is om toegang te krijgen tot gezamenlijke
hulpbronnen van een groep. Voorbeelden hiervan zijn families, verenigingen en
belangengroepen. Ostrom (2009) stelde dat sociale contacten kunnen helpen bij het zoeken naar
werk op de arbeidsmarkt.
2.4.1 Sociale relaties
De Turkse gemeenschap is een relatief gesloten en hechte gemeenschap, blijkt uit onderzoek
van Esser (1990) (in: Völker, 2008). Esser spreekt over de etnische homogeniteit van de Turkse
gemeenschap, waarbij het netwerk van zowel de eerste als tweede generatie grotendeels bestaat
uit Turken. De nauwe banden met mensen van dezelfde etniciteit, waaruit eventuele
hulpbronnen verkregen kunnen worden, heeft zowel positieve als negatieve kanten. Engbersen
(2003) spreekt over sociale controle als positieve bron van sociaal kapitaal. Hiermee wordt
bedoeld dat een groep, bijvoorbeeld een familie, als normsteller kan optreden en individuen uit
moeilijke situaties of ondergang kan houden.
De koppeling die gemaakt kan worden met het behalen van maatschappelijke succes, is
door richtlijnen te verkrijgen van familie of naasten en hierdoor een bepaald onderwijsniveau
te behalen of een goede baan te bemachtigen. Hiermee gaat samen dat sociale relaties kunnen
dienen als verbinder, waardoor een individu sneller en eenvoudiger aan een baan kan komen
(Engbersen, 2003). Dit kan ertoe leiden dat een persoon uit deze gemeenschap, na het
afstuderen sneller de arbeidsmarkt kan betreden, wat wordt gezien als economisch kapitaal en
een vereiste voor maatschappelijk succes.
Het lidmaatschap van een bepaald netwerk kan daarenboven averechts werken,
bijvoorbeeld als blokkade voor sociale mobiliteit. Het contact met autochtonen kan positieve
effecten opleveren voor allochtone groepen, echter is hier vaak weinig sprake van door de
intolerantie die optreedt in allochtone gemeenschappen, waarbij buitenstaanders worden
gediscrimineerd (Engbersen, 2003). Hierdoor gaan kansen verloren voor ambitieuze leden uit
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de gemeenschap voor het behalen van succes. Eveneens kunnen sociale netwerken leiden tot
een neerwaartse aanpassing van aspiraties, waardoor individuen binnen een gemeenschap een
blokkade ervaren voor stijging op de maatschappelijke ladder en hierdoor niet de gewenste
positie kunnen innemen en succes kunnen behalen. Uit onderzoek van Van Bochove (2008) is
gebleken dat mensen die in je geloven als stimulans worden ervaren in het behalen van
maatschappelijk succes. De ondersteunende (sociale) omgeving van een persoon, zoals familie,
naasten en docenten, zijn van belang bij de ontwikkeling van een persoon en het behalen van
maatschappelijk succes.
Onderzoeksvraag: Wordt het bezitten van een netwerk, waar ook autochtone Nederlanders in voorkomen,
gezien als maatschappelijk succes?

2.4.2 Gezinsvorming
Uit onderzoek van Distelbrink en Loozen (2005) blijkt dat mensen met een Turkse achtergrond
vaak op jonge leeftijd beginnen aan gezinsvorming, zowel bij de eerste als tweede generatie.
Opvallend is dat allochtonen grotere gezinnen stichten dan autochtonen. Eveneens hebben
allochtonen vaker de voorkeur voor een groot gezin dan autochtonen (Distelbrink & Loozen,
2005).
Onderzoeksvraag: Wordt het stichten van een gezin en het kunnen verzorgen van meerdere kinderen gezien als
maatschappelijk succes?

Met behulp van de onderzoeksvragen die zijn gesteld in het theoretisch kader, zal de centrale
vraagstelling beantwoord worden. Eveneens bieden deze vragen richtlijnen voor de
onderzoekmethode die gehanteerd gaat worden. Hieronder een opsomming van de vragen:

1.
2.
3.
4.
5.

Wordt participatie in de Nederlandse maatschappij en het spreken van de taal gezien als
maatschappelijk succes?
Wordt het bezitten van een hoog opleidingsniveau gedefinieerd als maatschappelijk succes?
a) Wordt het bezitten van een hoger beroepsniveau gezien als maatschappelijk succes en b)
wordt een huishouden waarin de partner (vrouw) geen arbeid hoeft te verrichten vanuit
financieel belang gezien als maatschappelijk succes?
Is inkomen een bron van status en worden statussymbolen (huis, auto, vakantie)
geassocieerd aan maatschappelijk succes?
Wordt het bezitten van een onderneming, met als uitgangspunt ‘het niet werken voor een
werkgever’, gedefinieerd als maatschappelijk succes?
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6.
7.

Is het bezitten van een netwerk, waar ook autochtone Nederlanders in voorkomen, de
definitie van maatschappelijk succes?
Wordt het stichten van een gezin en het kunnen verzorgen van meerdere kinderen gezien
als maatschappelijk succes?
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3. Onderzoeksdesign
3.1 Methodiek
Om te achterhalen hoe verschillende generaties van mensen met een migratie achtergrond,
waarbij de focus op Turkse Nederlanders wordt gelegd, zijn drie generaties van één familie
onderzocht. Hierbij is achterhaald hoe zij maatschappelijk succes definiëren, hoe zij dit
proberen te realiseren en welke gevolgen dat heeft voor wat zij hun kinderen hebben willen
meegeven. Het motief voor dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe de drie generaties van
elkaar verschillen en of er overeenkomsten bestaan in de uitgangspunten en beweegredenen
van de generaties voor het behalen van maatschappelijk succes. Het onderzoek betreft een
kwalitatief onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van semigestructureerde diepteinterviews om de nadruk op het proces te leggen (Bryman, 2016). De respondenten zijn
verkregen door criterium sampling, waar gebruik is gemaakt van de indirecte eigen omgeving.
De respondenten zijn persoonlijk benaderd. In totaal zijn er tien mensen uit één familie
geïnterviewd, waarbij een onderverdeling is gemaakt van eerste (twee personen), tweede (vier
personen) en derde generatie (vier personen). Deze personen voldeden aan de criteria voor het
onderzoek, namelijk dat zij een Turkse achtergrond hebben, woonachtig bevinden in Nederland
en dat de eerste generatie als gastarbeider naar Nederland is gekomen. De interviews zijn in het
Nederlands en Turks gevoerd, aangezien de personen uit de eerste en tweede generatie de
Nederlandse taal niet volledig beheersen. De privacy van respondenten is gewaarborgd door
data van respondenten te anonimiseren. De identiteit van een respondent is voor zowel
onderzoekers als lezers niet herleidbaar uit de resultaten van het onderzoek en de data waarop
deze gebaseerd zijn. Tevens hebben de respondenten die hebben deelgenomen aan de
interviews verklaard dat ze akkoord gaan dat hun gegevens worden verzameld.

3.2 Dataverzameling
Voor dit onderzoek is er aan de hand van de onderzoeksvragen een topiclijst opgesteld voor de
semigestructureerde diepte-interviews. De topiclijst heeft een houvast gevormd tijdens de
uitvoering van de interviews, waardoor de flexibiliteit en openheid van de interviews is
gewaarborgd, zonder de respondent een bepaalde richting op te sturen (Boeije, 2014). Dit komt
ten goede voor de kwaliteit van de resultaten. De topiclijst is gebaseerd op de vragen die zijn
voortgekomen uit de kapitaaltheorie van Bourdieu (1986). Tijdens de diepte-interviews is door
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middel van herhalen en doorvragen een theoretisch verzadigingspunt bereikt (Bryman, 2016).
De interviews zijn opgenomen door middel van geluidsopname, waardoor het mogelijk is om
deze in een later stadium te transcriberen. De getranscribeerde interviews zijn aan de hand van
AtlasTI, een codeerprogramma voor kwalitatief onderzoek, gecodeerd. De interviews die in het
Turks zijn uitgevoerd zijn eerst vertaald naar het Nederlands om deze vervolgens te verwerken
in codes.

Halit Ozer – 508869 – Masterthesis – Arbeid, Organisatie & Management

15

4.Resultaten
4.1 Omschrijving van de familie
De respondenten die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek vormen samen een familie. De eerste
generatie heeft in 1974 de reis afgelegd naar Nederland per vliegtuig, waarbij de man van het
koppel eerst is gekomen ter verkenning en het verkrijgen van een baan en onderdak. Nadat de
man was gevestigd is de rest van de familie, zijn vrouw en drie kinderen, geïmmigreerd naar
Nederland. De tweede generatie bestaat uit zes kinderen, waarvan er drie in Turkije zijn geboren
en drie in Nederland. Hiervan hebben er vier deelgenomen aan dit onderzoek. De respondenten
uit de derde generatie zijn allemaal geboren in Nederland. De respondenten zijn allemaal
woonachtig in Eindhoven (zie bijlage 2).

4.2 Cultureel kapitaal
In dit onderzoek is gekeken naar de verschillen, overeenkomsten en ontwikkelingen in de
betekenisgeving aan maatschappelijk succes over drie generaties, de realisatie hiervan en de
gevolgen ervan voor de jongere generaties. Als er wordt gekeken vanuit cultureel kapitaal, dan
zijn taalbeheersing, cultuurbehoud en opleidingsniveau bepalend voor succes. Uit de literatuur
komt naar voren dat integratie invloeden heeft op de intergenerationele overdracht van culturele
hulpbronnen. De eerste generatie ondervindt problemen met de taal, wat remmend is voor de
participatie in de maatschappij. Dit blijkt uit het volgend citaat waarin wordt gevraagd hoe de
omgang is met buurtbewoners en collega’s op de werkvloer:
Muhsin (76 jaar, eerste generatie): “Wij hadden ook buurtfeesten waar ik maandelijks
een uitnodiging voor ontving. Ik ben daar bewust nooit heen geweest, dat interesseerde
mij niet zo. Het was voor mijn idee niet nodig om deel te nemen aan buurtactiviteiten
om beter te worden met de buurt. Ik ben wie ik ben, dat aanzien verandert toch niet.
Tevens zou ik de taal moeten spreken om mee te kunnen doen met hen en aangezien ik
die niet beheerste, heb ik het daarbij gelaten.”
De eerste generatie vond het belangrijk om geaccepteerd te worden door Nederlanders omdat
zij hier als gastarbeiders zijn gekomen en het idee hadden dat zij niet warm ontvangen waren.
Een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal was hier problematisch, wat ertoe heeft
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geleid om vooral contacten te onderhouden met andere Turkse gastarbeiders. Hierdoor is het
contact met Nederlanders vermeden en is de taalbeheersing niet toegenomen. De tweede
generatie denkt hier duidelijk anders over. Zij zijn in Nederland opgegroeid en spreken de taal
vloeiend, wat de barrière tot contact wegneemt. Zij zien de omgang met westerse
buurtbewoners als iets alledaags en participeren graag in gezamenlijke activiteiten die worden
georganiseerd, waardoor zij een bijdrage leveren aan de maatschappij. De derde generatie
neemt het gedachtegoed van de tweede generatie over en geeft het belang aan van contacten in
de buurt en op de werkvloer. Zij willen niet buitengesloten worden door afstandelijkheid te
tonen. Het motief voor contacten met westerse buurtbewoners blijkt uit het volgende citaat:
Sevda (43 jaar, tweede generatie): “Ik vind het belangrijk dat je je buren kent aangezien
je met hun in dezelfde wijk woont. En dan wil ik ook weten met wie ik eventueel wel wil
omgaan en wie niet. Dan probeer ik te achterhalen of er gezamenlijke interesses zijn,
zodat we misschien samen iets kunnen realiseren of iets voor elkaar kunnen betekenen.
Bijvoorbeeld het onderhouden van de wijk, activiteiten voor kinderen en de bewoners
en zo, en dat is eigenlijk ook hetgeen wat mij aansprak om hier te komen wonen.”
Vervolgens is de vraag gesteld of de omgang met Nederlandse mensen uit de buurt of op het
werk leidt tot het overnemen van de Nederlandse cultuur, aangezien dit volgens de literatuur
wordt gezien als een vereiste voor een sterkere vorm van intergenerationele overdracht.
Alhoewel aanpassen aan Nederlandse cultuur wel van belang wordt geacht, blijft de voorliefde
voor Turkije overheersend.
Hamdi (2e generatie, 46 jaar): “Ik heb mijn eigen cultuur behouden en dat is mijn trots,
het enige waar wij ons mee kunnen onderscheiden in Nederland. Als ik mijn cultuur
verlies heb ik geen generatie achter mij die de cultuur na kan vertellen. Maar de
Nederlandse cultuur ken ik net zo goed als mijn eigen cultuur. Ik zeg al, vandaar is het
ook makkelijker voor mij om te gaan met de Nederlandse cultuur.”
Alle generaties zijn trots om het feit dat zij Turks zijn en een cultuur hebben met normen en
waarden die zich onderscheidt van andere culturen. De tweede en derde generatie vindt het geen
probleem om tekens van aanpassing te vertonen aan de Nederlandse cultuur. Zij vinden het
belangrijk om zich aan te passen in bepaalde omgevingen waar Nederlanders zich bevinden,
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zodat zij acceptatie verkrijgen vanuit de westerse samenleving en mogelijk ook toegang tot
netwerken.
Het behouden van de Turkse cultuur in Nederland wordt gezien als succes, zodat de
cultuur over de generaties heen gedeeld kan worden en er geen verwestering plaatsvindt,
waarbij de Turkse culturele en religieuze opvattingen verwateren. Het verlies van de Turkse
cultuur wordt als falen gezien en dat mag niet gebeuren. Het behouden van de cultuur wordt
verzorgd door het tweetalig opvoeden van de kinderen, zowel Turks als Nederlands. De eerste
generatie hechtte meer waarde aan de Turkse taal, aangezien zij de Nederlandse taal niet
beheersten. De tweede en derde generatie leggen de nadruk op het Turks omdat zij juist de
Nederlandse taal op school hebben geleerd. Echter, het wordt niet uitgesloten dat de
Nederlandse taal van belang is voor het functioneren in de Nederlandse maatschappij.
Opvallend is dat twee respondenten, een vader (tweede generatie) en zoon (derde generatie),
hier volledig tegenovergesteld naar kijken. Zij zien het overnemen van de Nederlandse cultuur
en het goed spreken van de Nederlandse taal wel als succes, tegenover de andere respondenten
van de tweede en derde generatie, voor wie het spreken van de Nederlandse taal als normaal
wordt ervaren.
Muhittin (30 jaar, derde generatie): “Ja, want ik zie wat hun cultuur is en daar ben ik
wel geïnteresseerd naar, aangezien wij in Nederland leven. Ik vind het belangrijk dat
wij de Nederlandse cultuur kennen. Mijn vrouw die komt uit Turkije, en zij kent de
Turkse cultuur als geen ander, maar ik wil ook dat zij de Nederlandse cultuur leert
kennen en hier mee om kan gaan. Dat is mijn doel ook, zodat zij uiteindelijk kan
functioneren en een steentje bijdraagt aan de maatschappij. Ik zou het als succes zien
wanneer het me lukt om haar te helpen integreren.”
Yasar (52 jaar, 2e generatie): “Jazeker, ik ging meer met Nederlanders om dan met mijn
eigen volk. De reden hiervoor was dat ik de taal beter wilde beheersen. Hierdoor heb
ik mijzelf meer aangepast aan de Nederlandse cultuur, ik kan mijzelf volledig aanpassen
in verschillende situaties en eigenlijk laten zien dat ik een van hen ben, en dat zie ik als
een succes. Dat zorgt ervoor dat je meer mogelijkheden en kansen hebt, in plaats van
dat je je eigen cultuur voortrekt en geen interesse toont in die van een ander.”

Halit Ozer – 508869 – Masterthesis – Arbeid, Organisatie & Management

18

Het aanpassen aan de Nederlandse cultuur heeft in dit geval een andere reden. De Turkse cultuur
komt niet te vervallen, maar er wordt meer interesse getoond in de Nederlandse cultuur voor
doeleinden als integratie van een recent geïmmigreerde partner en het beheersen van de
Nederlandse taal door een tekort aan scholing. In dit geval wordt aanpassing aan de Nederlandse
cultuur wel als succes gezien, aangezien het maatschappelijke voordelen biedt. Het tekort aan
scholing kwam vooral voor bij zowel de eerste als tweede generatie, die op latere leeftijd naar
Nederland zijn gekomen. Zij hebben geen mogelijkheid gehad om te studeren, omdat de
noodzaak bestond om te gaan werken en geld te verdienen. Scholing wordt als belangrijk
gekenmerkt door de generaties heen, maar het valt op dat de hele familie laagopgeleid is.
Opleidingsniveau speelt echter geen belangrijke rol, zolang iemand maar een diploma bezit
voor het geval dit nodig blijkt te zijn. Het zijn vooral de eerste en tweede generatie die willen
dat de kinderen een hoger opleidingsniveau hebben voor toekomstige doeleinden. Zij zien het
behalen van een hoog opleidingsniveau door hun kinderen als succes en zijn hier trots op, omdat
zij dit zelf niet hebben gerealiseerd of kunnen realiseren. Alhoewel het opleidingsniveau van
de kinderen door de eerste en tweede generatie wordt gekenmerkt als succesfactor, zien zij geen
reden om hier druk op te leggen, aangezien dit niet als een passende oplossing wordt geacht.
Zij laten de derde generatie hier vrij in. De derde generatie kijkt hier anders naar. Zij vinden
een hoog opleidingsniveau, waarbij hbo of hoger als hoogopgeleid wordt gezien, wel belangrijk
en overwegen om door te studeren. Een van de respondenten van de derde generatie geeft een
opvallende reden om als hoogopgeleid erkend te willen worden binnen de Turkse cultuur.
Umit (18 jaar, derde generatie): “In onze cultuur is opleidingsniveau wel belangrijk
eigenlijk. Bijvoorbeeld met trouwen, wil de familie van het meisje dat de jongen een
fatsoenlijk opleidingsniveau en een goed inkomen heeft, om hun dochter te kunnen
onderhouden. Ik vind dat best een bizarre gedachte, maar ik kan me er wel iets bij
voorstellen. In onze cultuur is een hoog opleidingsniveau een van de beste dingen die je
kunt hebben, als je dat hebt, heb je ook meer te zeggen, want je hebt gestudeerd en
sommige ouders zien dat als trots. Mijn familie denkt daar gelukkig anders over, die
zijn niet zo moeilijk. Mijn moeder heeft het me wel verteld allemaal, maar ze zei het is
maar net wat jij wilt en ermee doet.”
Het hebben van een hoog opleidingsniveau kan voordelen bieden wanneer een persoon wil gaan
trouwen. De Turkse cultuur vormt hierdoor een drempel wanneer een persoon het
huwelijksbootje in wilt stappen, aangezien een bepaalde achtergrond in scholing
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doorslaggevend kan zijn. Het bezitten van een hoog opleidingsniveau wordt in dat geval gezien
als succes, omdat het leidt tot een betere baan en uiteindelijk tot stabiliteit in het leven, zoals
een goed inkomen, goede leefomstandigheden en een gezond huishouden. Stabiliteit kan
volgens de derde generatie ook verkregen worden op andere manieren, bijvoorbeeld door het
bezitten van een eigen onderneming.
Het participeren in de Nederlandse maatschappij en het spreken van de Nederlandse taal wordt
door acht van de tien respondenten niet gezien als maatschappelijk succes, aangezien het
behouden van de eigen cultuur, in plaats van het overnemen van de dominante cultuur, als
succes wordt gezien. Eveneens wordt het spreken van de Nederlandse taal door de meerderheid
als normaal geacht en wordt dit niet als een succesfactor beschouwd. Het bezit van een hoog
opleidingsniveau door de respondenten zelf is geen succesfactor, maar het bezitten van een
hoog opleidingsniveau door de kinderen wordt wel als succes gezien en geeft een trots gevoel.

4.3 Economisch Kapitaal
Als er wordt gekeken naar economisch kapitaal, dan zijn arbeidsstatus, inkomen en
ondernemerschap bepalend om succesvol te zijn. Geld verdienen is belangrijk binnen de Turkse
gemeenschap. Alle generaties hechten waarde aan het realiseren van een inkomen op een
eerlijke en legale manier, in de vorm van loon of winst waar arbeid voor verricht is. Het niet
eerlijk verdienen van geld wordt als ontoelaatbaar gezien en eerlijkheid en oprechtheid is vanuit
de eerste generatie intergenerationeel doorgegeven. De eerste generatie ziet het verdienen van
geld door middel van een baan als succes, eveneens als de derde generatie, die meer neigt naar
zelfstandigheid in de vorm van ondernemerschap. De eerste generatie ziet het bezitten van
woonvoorzieningen in het land van herkomst als een eis, waardoor zij zichzelf als succesvol
erkennen door aan deze eis te voldoen. Het motief hiervoor is om de opeenvolgende generaties
te voorzien van een huis in Turkije voor wanneer zij op vakantie gaan of willen remigreren naar
het vaderland. Voor de derde generatie geldt het succes indirect, aangezien zij het als succes
zien indien zij kunnen leven zonder financieel steun te krijgen vanuit anderen. De
onafhankelijkheid die wordt ervaren is een kenmerk voor maatschappelijk succes.
Yigit (23 jaar, derde generatie): “Ik vind het belangrijk om een baan te hebben, want ik
heb straks een gezin dat ik moet onderhouden, een huis dat ik moet afbetalen en noem
het maar op. Ik heb een baan nodig waardoor ik inkomen kan verkrijgen, zodat ik mijn
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kosten kan dekken. Ik zie het niet als succes, maar het is wel fijn om inkomen te hebben
en rond te kunnen komen, zonder afhankelijk te zijn van anderen, dat zie ik wel als
succes. Ik hoef niet bij mijn ouders aan te kloppen voor financiële steun, dat vind ik
prettig.”
De tweede generatie die voor het werken als zelfstandige in loondienst was, maakt het belang
van een baan en inkomen kenbaar door aan te geven dat zij het belangrijk vinden niet
afhankelijk te zijn van een werkeloosheidsuitkering. Zij zijn gezond en in staat om arbeid te
verrichtten,

waardoor

zij

kunnen rondkomen

en

hun

familie onderhouden.

De

onafhankelijkheid wordt ervaren door het hebben van een baan, waardoor zij geen hulp nodig
hebben van de overheid; dat wordt gezien als maatschappelijk succes.

Yasar (52 jaar, tweede generatie): “Ja natuurlijk, ik heb altijd zelf voor mijn gezin
gezorgd en ben nooit afhankelijk geweest van iemand anders. Ik weet niet wat de
werkeloosheidswet is, ik weet niet wat een uitkering is, daar ben ik niet mee in aanraking
geweest, en dat zie ik ook als succes. Ik ben gewoon onafhankelijk, ik heb de overheid
niet nodig om rond te komen.”
Het beroepsniveau of de arbeidsmarktpositie heeft volgens de tweede en derde generatie een
belangrijke rol indien er meer inkomen verkregen kan worden en er een verschuiving in
hiërarchie plaatsvindt, waardoor er een leidinggevende positie wordt bemachtigd. Dit wordt
ervaren als succes, aangezien zij dan worden verkozen als allochtoon boven een autochtoon.
Dit wordt gezien als een overwinning op discriminatie. Het beroepsniveau van de ouders heeft
voor de derde generatie geen invloed, aangezien zij zelf bepalen wat zij graag willen doen. De
tweede generatie geeft ook aan hen hier in vrij te laten en te ondersteunen indien nodig, maar
wel op de hoogte te brengen van de nadelen van een lage arbeidsmarktpositie.
Hamdi (46 jaar, tweede generatie): “Ik had de leiding over een heel team, dat ik moest
aansturen. Dat was een behoorlijke verantwoordelijkheid en daar heb ik mijzelf voor
moeten bewijzen. Ik geef wel aan mijn kinderen mee, kijk ik heb geen goede studie maar
heb me wel tien keer zo hard moeten bewijzen om tot dit te kunnen komen. Je staat altijd
drie stappen achter een Nederlander, dat is gewoon een feit. Maar tot dat ik mijn niveau
heb willen bereiken heb ik wel mezelf tien keer moeten bewijzen.”
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Waar de eerste generatie genoegen heeft genomen met een loondienstverband om risico’s te
vermijden, is de tweede generatie meer ondernemend. De vier respondenten uit de tweede
generatie hebben ieder een eigen onderneming of zijn zelfstandig zonder personeel. Het bezitten
van een goed lopende onderneming geeft ze het gevoel iets bereikt te hebben, zonder een hoge
opleiding te hebben. Het motief om een eigen onderneming te starten was het hebben van een
slechte werkgever verleden of geen hiërarchische invloeden te willen hebben van bovenaf. De
tweede generatie ziet het niet werken voor een baas als succes, aangezien dit leidt tot het ervaren
van vrijheid. De vrijheid is van groot belang voor deze generatie. Naast vrijheid is het ook een
manier om erkenning te krijgen voor succesvol te zijn voor deze generatie, aangezien zij geen
hoog opleidingsniveau hebben behaald.
Zafer (44 jaar, tweede generatie): “Het was ook meer om de vrijheid die ik zou hebben,
die ik totaal niet meer heb. Maar ook om de ervaring op te doen van een eigen bedrijf.
Kijken of ik het zelf wel zou kunnen. Ik had het altijd al gewild, een eigen onderneming.
Maar die hiërarchie heeft mij wel een beetje hierheen geduwd en mij op dit punt
gebracht.”
De derde generatie geeft op jonge leeftijd al aan motieven te hebben voor het starten van een
eigen onderneming. Zij zien de tweede generatie als rolmodel en willen door de opvattingen
die zijn doorgegeven aan hen door de ouders ook de vrijheid hebben die wordt verkregen
wanneer je als zelfstandige te werk gaat.
Muhittin (30 jaar, derde generatie): “Ik vind het belangrijk voor mezelf om ervoor te
zorgen dat ik niet onder iemand sta, bijvoorbeeld een baas of leidinggevende. Dat vind
ik belangrijk omdat een baas nog altijd verhaal kan halen bij je als je iets fout hebt
gedaan ofzo, en als je voor jezelf werkt heb je dat niet, dan draag je volledige
verantwoordelijkheid. Daarnaast zie ik mijn vader als rolmodel, hij is zelfstandige
zonder personeel en dat wil ik ook graag doen. Ik heb twee dagen meegedraaid en het
lijkt me wel uitdagend om hetzelfde werk te verrichten. Je werkt voor jezelf, en niet voor
een ander. De vrijheid die je verkrijgt als werken als zzp’er zie ik als succes, want je
bent eigen baas en niemand heeft iets over je te zeggen.”
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De tweede generatie vindt een hoog inkomen belangrijk, evenals de eerste en derde generatie.
Een hoog inkomen is bevorderlijk voor de kwaliteit van het leven, zonder tekortkomingen en
waarbij iedereen in het gezin kan worden voorzien van zijn of haar wensen. Daarnaast zorgt het
voor onafhankelijkheid, waar eer een bepaalde rol in speelt. Daarom is het van belang om een
inkomen te hebben dat hoog genoeg is om goed van te kunnen leven. Het hebben van een hoog
inkomen wordt niet gezien als succes, maar het is een middel tot succes. Dit succes wordt
bereikt door hard te werken voor je inkomsten zonder tekortkomingen en door afhankelijk te
zijn van anderen. Inkomen wordt ook niet belangrijker gevonden dan andere successen in het
leven.
Yasar (52 jaar, tweede generatie) “Ja, dat vind ik wel. Een hoog inkomen maakt het
leven makkelijker. Als je maar een laag inkomen hebt, kan niemand zeggen dat ie het
financieel goed heeft, dat is zowat onmogelijk. Een hoger inkomen betekent dat je beter
kunt rondkomen, dat je kunt kopen wat je wilt en dat je kunt kopen wat je kind wil. Het
verlost je van zorgen, om niet na te hoeven denken wat je gaat doen als het geld op is
voordat je opnieuw salaris krijgt.”
Een manier om een hoger inkomen te verkrijgen is volgens alle generaties door een dubbel
inkomen te hebben, waarbij de vrouw ook participeert in de arbeidsmarkt. Een dubbel inkomen
maakt het leven makkelijker en er blijft meer geld over. Het feit dat de vrouw een baan heeft
wordt niet als storend ervaren door de mannelijke respondenten. De mannelijke respondenten
vinden het goed voor de ontwikkeling van de vrouw en het voorkomt luiheid. De vrouwelijke
respondenten geven aan altijd gewerkt te hebben en zij dat ook graag wilden, ongeacht wat de
man daarvan vond. Het participeren van de vrouw in de arbeidsmarkt heeft geen enkel invloed
op het eigen aanzien van de man. Opvallend is dat een respondent van de derde generatie
aangeeft niet te willen dat de vrouw meer verdient dan hijzelf, want dit zou invloed hebben op
zijn eigen aanzien.
Umit (18 jaar, derde generatie): “Ik ben juist van mening dat mijn vrouw ook zou
moeten werken. Waarom zou dat niet kunnen in deze tijd. Dat ze daar vroeger anders
over dachten, dat kan. Maar voortaan is het handig om een dubbel inkomen te hebben.
Ik zou daar geen ergernis in zien als mijn vrouw een baan zou hebben en werkt, ik denk
juist dat het goed is voor haar ontwikkeling. Door thuis te zitten word je lui, en dat is
ook niet goed. Natuurlijk, met de bevalling zou ze thuis moeten blijven maar daarna kan
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ze weer werken. Ik zou het misschien minder leuk vinden als ze ook meer zou verdienen
dan ik. Dat zou denk ik mijn trots een beetje schaden, dat zou ik niet zo fijn vinden. Maar
verder zou ik daar geen probleem van maken.”
De eerste generatie hecht geen waarde aan het hebben van statussymbolen en associeert deze
ook niet met succes. De tweede en derde generatie toont interesse in het aanschaffen en bezitten
van huizen en auto’s, maar zien dit niet als een object om een bepaalde status aan te wakkeren
bij anderen. Het bezitten van huizen en auto’s wordt gekoppeld aan het feit dat er hard voor
gewerkt is en dat mag beloond worden volgens de tweede en derde generatie. Het kunnen
aanschaffen van een dure auto wordt dan als succes gezien, maar wordt niet erkend als een
statussymbool om succes te visualiseren in het oog van een ander.
Yasar (52 jaar, tweede generatie): “Nee, dat vind ik niet, het is zelfs asociaal. Mensen
moeten zichzelf blijven en niet zich beter laten zien dan een ander, want er zijn altijd
mensen die het minder hebben en die moeten ze niet beledigen op die manier. Ik ben
altijd blij geweest met wat ik heb. Of het nou een dure auto of een goedkope auto is
geweest, ze doen beide hetzelfde. Zolang ik van a naar b kan reizen, interesseert het me
niet welke auto ik rij of bezit, dat is allemaal onnodig.”
Het bezitten van een hoger beroepsniveau, bijvoorbeeld als leidinggevende, wordt door de
respondenten gezien als maatschappelijk succes. Het motief hiervoor is het gekozen worden en
het verkrijgen van een hogere positie als allochtoon ten opzichte van autochtone collega’s. De
respondenten zijn het er gezamenlijk over eens dat het niet participeren van de vrouw in de
arbeidsmarkt vanuit financieel belang geen succesfactor is. Het verrichtten van arbeid door de
vrouw wordt als gunstig gezien voor het huishouden en heeft geen invloed op het eigen aanzien
van de man. Een hoog inkomen is van belang maar wordt niet beschouwd als een succesfactor.
Wel is iedereen het erover eens dat het een middel tot succes is, zoals het bevorderen van de
levenskwaliteit of het onderhouden van het huishouden. Inkomen heeft geen invloed op
statussymbolen, aangezien statussymbolen volgens de respondenten geen succes bepalen en
deze als onnodig worden gezien. Het bezitten van een onderneming is voornamelijk voor de
tweede en derde generatie een belanghebbende factor. Zij zien het bezitten van een succesvolle
onderneming, waardoor zij geen hiërarchische invloeden hebben, als succes.
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4.4 Sociaal kapitaal
Sociaal kapitaal wordt gekenmerkt door drie succesfactoren, waaronder netwerken,
gezinsvorming en opvoeding. Door de generaties heen wordt de Turkse gemeenschap als prettig
ervaren en wordt hier veel waarde aan gehecht. De Turkse gemeenschap geeft een vertrouwd
gevoel en wekt saamhorigheid op, meer dan de westerse gemeenschappen. De omgang met
andere Turkse mensen levert voordelen op, zoals het spreken van de Turkse taal en het uiten
van culturele opvattingen. De Turkse gemeenschap wordt ook gezien als normsteller, welke
sociale druk uitoefent. De eerste en tweede generatie geven aan zich hier niets van aan te
trekken. De derde generatie ervaart deze sociale druk als ongewenst.
Umit (18 jaar, derde generatie) “Ja, eigenlijk wel. Het is zo dat ons volk graag het beste
heeft en het beste is, en dat wordt dat wel eens geuit in opleidingsniveau of goed
betaalde baan. Daarnaast heb je normen als eerlijk zijn, respect hebben etc., maar die
heb ik vanuit thuis al meegekregen, dus daar houd ik me aan. Maar wat betreft opleiding
zijn er wel eens mensen die je als minder zien, omdat je een laag opleidingsniveau hebt.
Ik vind dat wel vervelend om te horen, als mensen zeggen dat je nooit iets zal bereiken
in je leven, puur omdat je een laag opleidingsniveau. Dat is geen prettig gevoel. “
Volgens de eerste generatie leidt de omgang met Nederlandse gemeenschappen tot
verwestering. De tweede en derde generatie hecht in tegenstelling tot de eerste generatie meer
waarde aan het hebben van een netwerk, met de nadruk op Nederlandse mensen. Het hebben
van Nederlandse mensen in een netwerk levert kansen op in het zakelijk domein, terwijl Turkse
mensen hulp kunnen bieden. Het hebben van een groot en divers netwerk wordt niet als succes
gezien, maar de voordelen die hieruit verkregen worden kunnen wel leiden tot succes.
Opvallend is dat de tweede generatie kritisch is op Turkse mensen in hun omgeving. De tweede
generatie ervaart afgunst vanuit de Turkse gemeenschap. Dit is een reden waarom de omgang
met Nederlandse mensen wordt geprefereerd boven Turkse mensen. De derde generatie ziet het
belang van de Nederlandse gemeenschap door de hun ouders, en is indirect bezig met het
uitbreiden van het netwerk met Nederlandse mensen in plaats van Turkse.
Sevda (43 jaar, tweede generatie): “Zeker zie ik de gemeenschap als netwerk voor
contacten, en ik heb juist meer voordeel door de Nederlandse gemeenschap. De
Nederlandse contacten hebben mijn netwerk verbreed op het gebied van werk want zij
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hebben natuurlijk weer andere contacten waar ik via mijn eigen gemeenschap niet
binnenkom. Binnen de Turkse gemeenschap vind ik dat mensen onderling elkaar dingen
misgunnen, zij hebben een bepaalde afgunst. En het stomme is dat dat vanuit je eigen
gemeenschap moet komen. Ik vind het heel erg om te zeggen, maar mensen willen niet
dat een ander iets bereikt. Dat zien we ook terug in onze eigen onderneming. “
De eerste en tweede generatie hechten veel waarde aan gezinsvorming. Het hebben van een
gezin wordt gezien als iets waar zij naar toe streven in het leven, om vervolgens te laten zien
dat je alles op rolletjes hebt. Een gezin dient tevens als houvast, zodat je niet het verkeerde pad
opgaat. Daarnaast is het voortzetten van de familienaam van groot belang, aangezien deze
absoluut niet mag vervallen. De derde generatie ziet gezinsvorming als iets normaals, aangezien
zij dat hebben meegekregen vanuit de cultuur. Daarbij vinden zij het belangrijk om kinderen te
krijgen, zodat zij iets terug kunnen doen voor hun ouders en grootouders worden. Het aantal
kinderen speelt geen rol, dus het hebben van meerdere kinderen is geen succesfactor. Het op de
wereld brengen van kinderen en in staat zijn deze op te voeden, is wel een succesfactor.
Naz (72 jaar, eerste generatie): “Toen ik nog jong was zag ik in mijn omgeving dat
iedereen ging trouwen en kinderen kreeg, vaak al op jonge leeftijd. Zo is het me altijd
bijgebleven dat het iets was zo hoorde te zijn, en dat wilde ik ook. Het liefst wilde ik een
groot gezin met veel kinderen, aangezien mijn ouders ook een groot gezin hadden, maar
toen dacht ik er nooit over na hoe ik die kinderen zou gaan opvoeden en evenveel
aandacht zou gaan geven. Toen ik eenmaal moeder werd en voor de kinderen ging
zorgen, besefte ik dat het een behoorlijke verantwoordelijkheid was om je kinderen op
te voeden en ze groot te brengen. Het is geen kunst om een kind op de wereld te brengen,
maar wel om deze op te voeden. Ik zie dat als een vorm van succes, het opvoeden van
mijn kinderen zonder dat zij een tekort hebben geleden. “
Het opvoeden van een gezin wordt nog meer van belang gevonden dan een gezin te stichten.
De eerste generatie geeft aan dat het opvoeden en onderhouden van een gezin veel
verantwoordelijkheid vereist. De opvoeding die de kinderen krijgen is van groot belang,
aangezien dit invloed heeft op de opeenvolgende generatie. De eerste en tweede generatie zien
respect en fatsoen als kernwaarden, zodat de kinderen zich te allen tijde goed gedragen, ook in
het openbaar. Het in staat zijn om de kinderen op te voeden, zonder dat zij een tekort
ondervinden of deviant gedrag vertonen, wordt gezien als succes. De eerste en tweede generatie
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geven aan goed ouderschap belangrijk te vinden en zien het aanzien als goede ouder als succes.
De derde generatie sluit zich hierbij aan en geeft aan de kinderen te willen opvoeden zoals zij
zelf zijn opgevoed, want dat is het beeld van goed ouderschap.
Yasar (52 jaar, tweede generatie): “Dat is het belangrijkste wat er is, je gezin
onderhouden. Zodra je in staat ben om je gezin te onderhouden, dan verdien je een
schouderklop. Dat is ook iets waar je trots op mag zijn, het in staat zijn om je gezin te
onderhouden en hen kunnen voorzien in alle benodigdheden. Ik zie dat als een succes
wanneer mijn gezin niets tekortkomt, mijn kinderen niets stelen en niet in aanraking
komen met de politie. Dat wil zeggen dat ik in staat ben geweest om de behoeftes van
mijn kinderen te vervullen en ze goed hebt opgevoed, en dat is voor mij succes.”
Het bezitten van een netwerk is volgens de respondenten van cruciaal belang. Een netwerk biedt
voordelen en de Turkse gemeenschap vervult hierbij een grote rol. De tweede en derde generatie
zien het belang van autochtone Nederlanders in en geven aan hierdoor toegang te verkrijgen
naar grotere, onbereikbare kringen. Het hebben een groot netwerk waarin zowel allochtonen en
autochtonen mensen zich bevinden wordt gezien als een middel tot succes. Gezinsvorming staat
binnen de Turkse cultuur hoog in het vaandel. Het bezitten van een gezin biedt rust en
vastigheid en het streven om in staat te zijn het gezin te kunnen onderhouden. Het onderhouden
en kunnen verzorgen van het gezin wordt gezien als maatschappelijk gezien. Het aantal
kinderen wordt niet als belangrijk gezien, waardoor het kunnen verzorgen van meerdere
kinderen niet als succesfactor wordt beschouwd.
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5. Conclusie & discussie
Succes is een breed begrip, waar diverse opvattingen aan worden ontleend. Tijdens het
literatuuronderzoek is er inspiratie opgedaan voor het opstellen van de deelvragen. De
resultaten van dit onderzoek zijn afgezet tegenover de resultaten van het literatuuronderzoek,
waarbij de focus lag op de verschillen die gevonden zijn. Er is een selectie gemaakt van vier
opmerkelijke aspecten die de bestaande literatuur tegenspreken, namelijk integratie,
opleidingsniveau, ondernemerschap en netwerken. Vervolgens zijn de verschillen geanalyseerd
en is er gezocht naar de mogelijke verklaringen hiervoor.
Allereerst is gebleken dat de eerste generatie weinig aandacht besteed aan integratie,
wat de voornaamste reden is dat zij de Nederlandse taal slecht spreken. Dit heeft ertoe geleid
dat er geen Nederlands werd gesproken tijdens het grootbrengen van hun kinderen. Driessen
(2010) heeft aangegeven dat de mate van integratie van niet-westerse allochtone ouders invloed
heeft op de schoolprestaties en de arbeidsmarktpositie van het kind. Verder is gebleken dat de
tweede generatie een laag opleidingsniveau heeft. Dit kan verklaard worden door de slechte
mate van integratie van de eerste generatie waardoor zij niet in staat waren om ondersteuning
te bieden voor het verkrijgen van een hoger opleidingsniveau aan de tweede generatie. Wanneer
het effect van de mate van integratie op de arbeidsmarktpositie werd onderzocht, bleken de
resultaten tegenstrijdig te zijn met de literatuur van Driessen (2010). Zoals eerder benoemd
stelde Driessen (2010) dat de mate van integratie van grote invloed is op schoolprestaties en de
arbeidsmarktpositie van de volgende generatie. Desalniettemin is uit de resultaten gebleken dat
de tweede generatie succesvolle ondernemingen bezit, wat als middel wordt gezien voor een
betere arbeidsmarktpositie. Hiermee zijn de aannames van Driessen (2010) ontkracht.
Dronkers en de Graaf (1995) hebben gesteld dat ouders die sterker ingebed zijn in de
dominante cultuur betere vormen van culturele hulpbronnen kunnen meegeven aan hun
kinderen, wat positieve effecten kan vertonen in de beheersing van de Nederlandse taal en
schoolprestaties. Dit wordt ontkracht door de eerste en tweede generatie. Zij vinden het immers
belangrijker om de Turkse cultuur over te dragen en op deze manier bij te dragen aan het
voortzetten van de cultuur in Nederland. Het behouden van de Turkse cultuur in een westers
land wordt als succes beschouwd, wat voortkomt uit het nationalisme wat sterk aanwezig is
onder de Turkse bevolking. De tweede en derde generatie zijn echter wel van mening om de
Nederlandse cultuur te erkennen en deze te bezitten, zodat zij niet worden buitengesloten in
kringen van de dominante groep, wat als potentiele kans wordt gezien in het creëren van
netwerken.
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Daarenboven is gebleken dat het bezitten van een diploma belangrijk wordt gevonden
door de eerste en tweede generatie en zij zien graag dat de derde generatie een hoog
opleidingsniveau heeft. Het bezitten van een hoog opleidingsniveau door de kinderen wordt
gezien als succes voor de ouders, wat komt door het feit dat zij zelf geen hoog opleidingsniveau
hebben behaald en niet willen dat hun kinderen fysiek zwaar werken moeten verrichten in de
toekomst. Crul (2000) stelde dat het opleidingsniveau van de ouders belangrijk is voor de
ontwikkeling van het kind. Het kind zou op latere leeftijd gevolgen ondervinden op het gebied
van opleidingsniveau, wat daaropvolgend de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt zou kunnen
beïnvloeden. Het lage opleidingsniveau van de tweede generatie bleek uit de resultaten indirecte
gevolgen te hebben op de voorkeuren van de derde generatie. Zij bleken eerder te neigen naar
het verrichten van arbeid in plaats van een hoog opleidingsniveau te behalen, waardoor de derde
generatie in staat is om onafhankelijkheid te ervaren op jonge leeftijd.
Het belang van het bezitten van een hoog opleidingsniveau door de derde generatie komt
te vervallen door het succes van de tweede generatie. De tweede generatie kenmerkt zich door
het bezitten van een succesvolle onderneming, zonder een hoog opleidingsniveau te hebben
genoten. Alhoewel Kloosterman, van der Leun en Rath (1997) spreken over obstakels voor de
toetreding van de arbeidsmarkt door allochtonen, geeft de tweede generatie aan last te hebben
van hiërarchische invloeden als motief om een eigen onderneming te starten. Als zelfstandige
werken, waarbij de respondent eigen baas is en geen bevelen van bovenaf krijgt, wordt gezien
als maatschappelijk succes door de tweede generatie. De vrijheid die hierdoor wordt ervaren
door de tweede generatie heeft gevolgen voor de derde generatie, aangezien zij zien hoe de
tweede generatie leeft en deze ideologie willen natreven, wat impact heeft op de studieloopbaan
van de derde generatie.
Verder is gebleken dat het hebben van een inkomen belangrijk is voor alle generaties.
Hierbij ligt de nadruk op een eerlijke manier van geld verdienen, waarbij de hoogte van het
inkomen geen succesfactor is en hierdoor niet van belang is. Opvallend was dat de respondenten
aangaven dat het belang van inkomen pas een rol speelt wanneer er gesproken wordt over het
vervullen van wensen en behoeften. Het in staat zijn om jezelf en het gezin te kunnen
onderhouden, zonder hierbij hulp nodig te hebben van een ander, staat hoog in het vaandel. De
onafhankelijkheid die de respondenten ervaren wordt gezien als maatschappelijk succes.
Tenslotte vervult de Turkse gemeenschap een belangrijke rol voor de respondenten met
betrekking tot sociale relaties. De contacten binnen deze gemeenschap vormen een netwerk,
waar voordelen uit worden verkregen. Engbersen (2003) stelde dat sociale relaties dienen als
verbinder. Dit wordt bevestigd door de respondenten wanneer zij spraken over voordelen die
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zij verkrijgen uit het netwerk die zij bezitten, voornamelijk op persoonlijk gebied. Eveneens
sprak Engbersen (2003) over de blokkade van sociale mobiliteit door het uitsluiten van
autochtone gemeenschappen. Dit geldt voor de eerste generatie, welke door tekortkomingen in
taalvaardigheid van de Nederlandse taal en interesse in de Nederlandse cultuur is blijven hangen
in de etnische homogeniteit van de Turkse gemeenschap, waardoor eventuele kansen verloren
zijn gegaan. De tweede en derde generatie, welke geen hindernis ervaart in de Nederlandse taal
en cultuur, geeft aan deze kansen te benutten door een netwerk te creëren met zowel allochtonen
als autochtonen. Zij zien het belang in van een divers netwerk en omschrijven het hebben van
Nederlanders in hun netwerk als een medium om toegankelijkheid tot onbereikbare contacten
te creëren, welke op zakelijk gebied potentie bieden tot een stijging op de maatschappelijke
ladder. Het hebben van een groot netwerk wordt in dit geval gezien als een middel tot
maatschappelijk succes.
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6. Beperkingen en aanbevelingen
Het kan niet worden uitgesloten dat dit onderzoek geen beperkingen heeft. De interviews zijn
door één onderzoeker afgenomen, wat invloed kan hebben op de antwoorden van de
respondenten (bias). Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen dezelfde familie, wat de
generaliseerbaarheid van de resultaten beperkt, aangezien de homogeniteit te groot is om
conclusies te trekken in bredere omvang. De respondenten hebben een laag opleidingsniveau
en weinig scholing gehad, waardoor niet alle vragen even goed zijn geïnterpreteerd tijdens het
onderzoek en dit mogelijk invloed heeft gehad op de beantwoording van de gestelde vragen.
De respondenten uit de derde generatie zijn nog jong, waardoor zij zich minder druk hoeven te
maken om vragen die zijn gericht op de toekomst, waardoor het antwoord beperkt is gebleven.
De respondenten wonen allemaal in dezelfde stad, wat nog een beperking zou kunnen zijn,
bijvoorbeeld door een bepaalde mentaliteit die heerst.
Echter bieden deze beperkingen ruimte voor vervolgonderzoek. Het onderzoek kan
worden gehouden onder meerdere families uit verschillende steden of een combinatie van stad
en dorp, voor meer diversiteit en wellicht andere succesfactoren. Een andere mogelijkheid is
om een hoogopgeleide familie tegenover een laagopgeleide familie te nemen, om te achterhalen
of opleidingsniveau invloed heeft op de vormen van maatschappelijk succes. Meer vrouwelijke
respondenten zou eveneens interessant kunnen zijn, of door de succesfactoren van vrouwen en
mannen apart te nemen en deze met elkaar te vergelijken.
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Bijlagen
A. Topiclijst diepte-interviews
Inleiding
-

Naam, leeftijd, geboorteplaats, opleidingsniveau

-

Burgerlijke status en werkstatusà baan?

-

Akkoord opnemen interview

Maatschappelijk succes
-

Eigen invulling respondent maatschappelijk succes

-

Uitleg factoren maatschappelijk succes voor beeldvorming

Cultureel kapitaal
-

Aantal jaren in NL? à migratie of geboren

-

Voldoende geïntegreerd m.b.t. taalgebruik? à Zelfredzaamheid?

-

Contact met buurtbewoners of collega’s op werkvloer? à adaptie NL cultuur?

-

Opleiding in NL? à opleidingsniveau of taalcursus à Eigen initiatief/Werkgever? /
Behoefte?

-

Belang

opleidingsniveau

àzowel

eigen

als

kind

à

betekenis laag/hoog

opleidingsniveau à opvatting opleidingsniveau cultuur?
-

Contact met kinderen à welke taal en waarom? Bewust? à betekenis voor
prestaties/ontwikkeling kind à hoe bijdrage als ouder?

-

Algemene vraag à realisatie van opleidingsniveau en integratie en meegeven
kinderenà gevolgen

Economisch Kapitaal
-

Belang van bezitten baan en actieve deelname arbeidsmarkt à status binnen eigen
kring?

-

Speelt beroepsniveau een rol in eigen aanzien?

-

Bevorderlijk contact met niet-westerse collega’s?

-

Betekenis van partner (vrouw) ook actieve deelname arbeidsmarkt? Invloed op
zelfbeeld?

-

Hoog inkomen belangrijk? à waarom wel/niet à wat is hoog en ideaalbeeld inkomen?

-

Is het uiten van inkomen in statussymbolen van belang? Waarom wel/niet en groot huis
of dure auto belangrijk? Opwekken bepaald gevoel?

-

(hoog) inkomen belangrijker dan andere successen?

-

Motief voor starten onderneming? Obstakels ? hiërarchie? Vrijheid? Rolmodel?

Halit Ozer – 508869 – Masterthesis – Arbeid, Organisatie & Management

35

-

Verschil werken in loondienst vs zelfstandig? à bepaald aanzien?

-

Algemene vraag:

realisatie van beroepsniveau/inkomen/ondernemerschap en

meegeven kinderen à gevolgen
Sociaal Kapitaal
- Betekenis Turkse gemeenschap? à verkrijgen voordelen?
-

Gemeenschap als normsteller? à goede opleiding – baan? invloed hiervan

-

Gemeenschap als netwerk voor contacten? à openen deuren? of negatief àuitsluiting
buitenstaanders à kansen mislopen?

-

Steun sociale omgeving? à welke manier ((im)materieel) en effect

-

Belang gezinsvorming en betekenis? groot gezin, veel kinderen? verandering eigen
aanzien?

-

Onderhouden gezin à opwekken bepaald gevoel à opvoeden kinderen, aanzien goede
ouder of meer?

-

Bepaalde eisen in opvoeding kinderen?

-

Algemene vraag : Realisatie van netwerk en gezinsvorming en meegeven kinderenà
gevolgen
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B. Familiestamboom
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C. Ethics and privacy checklist
PART I: GENERAL INFORMATION
Project title: “Het enige waar wij ons mee kunnen onderscheiden in Nederland is onze eigen
cultuur.”
Een studie naar maatschappelijk succes onder verschillende generaties van mensen met een
migratieachtergrond.
Name, email of student: Halit Ozer – halit.ozer@live.nl
Name, email of supervisor: Jack Burgers – burgers@essb.eur.nl
Start date and duration:
10-02-2020 tot 21-06-2020

Is the research study conducted within DPAS

YES

If ‘NO’: at or for what institute or organization will the study be conducted?
(e.g. internship organization)

PART II: TYPE OF RESEARCH STUDY
Please indicate the type of research study by circling the appropriate answer:
1.

Research involving human participants.

YES

If ‘YES’: does the study involve medical or physical research?
NO
Research that falls under the Medical Research Involving Human Subjects Act (WMO)
must first be submitted to an accredited medical research ethics committee or the
Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO).
2.

3.

Field observations without manipulations that will not involve
identification of participants.

YES

Research involving completely anonymous data files (secondary
data that has been anonymized by someone else).

YES

Halit Ozer – 508869 – Masterthesis – Arbeid, Organisatie & Management

PART III: PARTICIPANTS
(Complete this section only if your study involves human participants)
Where will you collect your data?
De data wordt verkregen via interviews bij respondenten thuis.

What is the (anticipated) size of your sample?
De sample bestaat uit tien personen.
Note: indicate for separate data sources.
What is the size of the population from which you will sample?
In Nederland wonen 400.000 mensen met een Turkse afkomst

1.

2.

3.

Will information about the nature of the study and about what
participants can expect during the study be withheld from them?

NO

Will any of the participants not be asked for verbal or written
‘informed consent,’ whereby they agree to participate in the study?

NO

Will information about the possibility to discontinue the participation
at any time be withheld from participants?

NO

4.

Will the study involve actively deceiving the participants?
NO
Note: almost all research studies involve some kind of deception of participants. Try to
think about what types of deception are ethical or non-ethical (e.g. purpose of the
study
is not told, coercion is exerted on participants, giving participants the feeling that they
harm other people by making certain decisions, etc.).

5.

Does the study involve the risk of causing psychological stress or
negative emotions beyond those normally encountered by
participants?
`
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6.

Will information be collected about special categories of data, as defined
by the GDPR (e.g. racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric
data for the purpose of uniquely identifying a person, data concerning
mental or physical health, data concerning a person’s sex life or sexual
orientation)?

NO

Will the study involve the participation of minors (<18 years old) or
other groups that cannot give consent?

NO

8.

Is the health and/or safety of participants at risk during the study?

NO

9.

Can participants be identified by the study results or can the
confidentiality of the participants’ identity not be ensured?

NO

Are there any other possible ethical issues with regard to this study?

NO

7.

10.

If you have answered ‘YES’ to any of the previous questions, please indicate below why this
issue is unavoidable in this study.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
What safeguards are taken to relieve possible adverse consequences of these issues (e.g.,
informing participants about the study afterwards, extra safety regulations, etc.).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Are there any unintended circumstances in the study that can cause harm or have negative
(emotional) consequences to the participants? Indicate what possible circumstances this could
be.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Please attach your informed consent form in Appendix I, if applicable.
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Part IV: Data storage and backup
Where and when will you store your data in the short term, after acquisition?
De interviews worden opgeslagen op een mobiele telefoon, waarna deze worden
overgedragen op een laptop.
Note: indicate for separate data sources, for instance for paper-and pencil test data, and for
digital data files.
Who is responsible for the immediate day-to-day management, storage and backup of the data
arising from your research?
Ik, Halit Ozer, ben zelf verantwoordelijk voor het bewaren en bewaken van de data.
How (frequently) will you back-up your research data for short-term data security?
Nadat de data is verkregen, wordt deze direct op zowel een mobiele telefoon als een laptop
opgeslagen, zodat de data niet verloren kan gaan.
In case of collecting personal data how will you anonymize the data?
De interviews bevatten geen namen, waardoor de data strict anoniem zal zijn.
Note: It is advisable to keep directly identifying personal details separated from the rest of the
data. Personal details are then replaced by a key/ code. Only the code is part of the database
with data and the list of respondents/research subjects is kept separate.

PART VI: SIGNATURE
Please note that it is your responsibility to follow the ethical guidelines in the conduct of your
study. This includes providing information to participants about the study and ensuring
confidentiality in storage and use of personal data. Treat participants respectfully, be on time
at appointments, call participants when they have signed up for your study and fulfil promises
made to participants.
Furthermore, it is your responsibility that data are authentic, of high quality and properly
stored. The principle is always that the supervisor (or strictly speaking the Erasmus University
Rotterdam) remains owner of the data, and that the student should therefore hand over all data
to the supervisor.
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Hereby I declare that the study will be conducted in accordance with the ethical guidelines of
the Department of Public Administration and Sociology at Erasmus University Rotterdam. I
have answered the questions truthfully.

Name student: Halit Ozer

Name (EUR) supervisor: Prof. Dr. Jack Burgers

Date: 21-03-2020

Date:
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