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Wat verandert de transitie naar 
superdiversiteit voor het samenleven in 
onze steden & erbuiten?

 Anno 2019 bijna 80% van alle 
kinderen en jongeren in Brussel 
& Antwerpen wortels in migratie

 Twee op drie in Antwerpen

 50% jongeren in Gent

 50% kinderen in Vlaamse 
centrumsteden

 Wat betekent deze groeiende 
superdiversiteit?

 Wat zijn de uitdagingen voor onze 
samenleving én voor al wie actief is 
in onze steden?



Waarom spreken we vandaag van 
superdiversiteit?

 Superdiversiteit 

 Is meer dan een synoniem voor diversiteit of 
multiculturaliteit

 nieuwe fase in migratie & demografie

 Term Steven Vertovec (2007)

 Op amper een halve eeuw van een 
samenleving met beperkte etnisch-
culturele diversiteit naar een 
immigratiesamenleving

 Om dit te begrijpen, moeten we de 
geschiedenis van migratie kennen



Na-oorlogse migratiegeschiedenis in 
grafiek: immigratie én emigratie
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Gastarbeiders uit Zuid-Europa 
in de jaren ‘50 



Na-oorlogse migratiegeschiedenis in 
grafiek: immigratie én emigratie
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Gastarbeiders uit Turkije & 
Marokko in jaren ’60

+ volgmigratie



Na-oorlogse migratiegeschiedenis in 
grafiek: immigratie én emigratie
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Afremmen migratie 
omwille van crisis 
in jaren ‘70 & ‘80



Na-oorlogse migratiegeschiedenis in 
grafiek: immigratie én emigratie
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1989: val van de muur.
Kantelpunt start migratie uit 

Oost-Europa



Na-oorlogse migratiegeschiedenis in 
grafiek: immigratie én emigratie
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Groei van migratie in alle 
West-Europese landen 
door globalisering en 

uitbreiding EU



Na-oorlogse migratiegeschiedenis in 
grafiek: immigratie én emigratie
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België vandaag een immigratiesamenleving 
zoals alle West-Europese landen



De superdiversiteit 
van de 21ste eeuw

 Het resultaat van deze opeen-
volgende migratiegolven is een veel 
complexere sociale realiteit, zeker 
in onze steden.

 Superdiversiteit wijst op 

 kwantitatieve verschillen 

 & kwalitatieve verschillen 
tegenover de migratie in de 20ste 
eeuw

 & op een normalisering van 
diversiteit



1. Kwantitatieve dimensie: diversiteit 
groeit overal, het sterkste in steden
Woonplaats personen van vreemde herkomst (SVR 2014)



Een kwantitieve breuk: de transitie 
naar majority-minority cities

 ‘majority-minority cities’: 

 steden waar de meerderheid van 
de bewoners uit een brede waaier 
van minderheden bestaat. 

 Wereldsteden als New York, Sao 
Paolo, Toronto of Sydney 

 Vandaag ook Brussel, Rotterdam 
& Amsterdam, Antwerpen & 
Genk 

 Overmorgen in Gent, Leuven, …



Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 
één van de meest diverse steden ter wereld



Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 
één van de meest diverse steden ter wereld

 70,4% van de inwoners van 
buitenlandse herkomst

 Sterke verschillen tussen 
gemeenten

 In aantallen

 In bevolkingssamenstelling

 Vooral oog hebben voor 
demografische dynamiek

 Veel meer diversiteit bij 
kinderen en jongeren dan 
bij ouderen



Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 
één van de meest diverse steden ter wereld



Superdiversiteit groeit niet alleen door 
migratie vandaag, maar ook door het 
demografisch profiel van de Brusselse 
bevolking





2. Superdiversiteit: 
een kwalitatieve breuk

basispatroon van 
migratie veranderde
van mensen uit een klein 

aantal landen van 
herkomst naar een klein 
aantal gastlanden

naar mensen uit een zeer 
groot aantal landen van 
herkomst naar zeer groot 
aantal gastlanden

=> diversiteit in de 
diversiteit



Diversiteit in de diversiteit: 
wat betekent dat?

 een enorme hybriditeit in de 
achtergronden van migranten

 samenspel van 
Meer nationaliteiten

Meertaligheid

Religieuze diversiteit groeit

Diversiteit in migratiemotieven

Diversiteit in verblijfsstatuten

Diversiteit in sociaal-economische
posities

Diversiteit in & tussen 
gemeenschappen

Meer transnationalisme



3. Superdiversiteit 
als normalisering van diversiteit

Niet meer de uitzondering, 
de minderheid, de 
afwijking van de norm, …

Superdiversiteit als 
dagelijkse realiteit

‘Commonplace diversity’

Ook in professionele settings

Maar personeelsformatie 
veranderen vaak veel trager



De superdiverse realiteit: 
uitdaging voor de 21ste eeuw

 Onze samenleving verandert sneller 
dan onze manier van kijken & denken

 Zoeken naar actuele denk- en 
beleidskaders

 Boek vertrekt vanuit realiteit en 
nuance

 Nu als prikkel enkele uitdagingen 
hyperkort in beeld



1. Geraken we eindelijk 
voorbij het wij-zij-denken?

 We blijven met zijn allen denken in wij-en-
zij termen 

 ‘wij’ zowel als ‘zij’…

 daardoor (h)erkennen we de complexe 
realiteit onvoldoende

 Voorbij het wij-zij-denken: 

 Naar een ‘wij zowel als zij’

 Van of/of-denken 

 Of Belg of migrant

 naar en/en-denken

 Oog voor mengvormen & meervoudige identiteiten

 Afnemende bruikbaarheid van nationaliteit

 aandacht voor ambivalentie



De kosmopolitische realiteit: 
meervoudige & gelaagde identiteiten

 Tussen wij-en-zij groeit de werkelijkheid 
in onze steden

 Steeds meer landgenoten zijn Belg én 
hebben een migratie-achtergrond

 Zoals Fatima, Meyrem, Imade, Mohammed, 
Karim, Pjotr, …

 Zoals Vincent Kompany, Stromae, …

 Ze combineren posities & identiteiten

 Klassieke assimilatietheorie verwerpt 
dubbele etnische identiteit

 Nochtans zien we toename van 
meervoudige en gelaagde identiteiten



2. Erken toenemend belang van 
transnationale realiteiten

 Migratie fundamenteel veranderd 

 Van (bijna) definitief afscheid naar 
blijvend contact door ontwikkeling van 

 Communicatietechnologie

 Gsm, internet, skype, satelliettelevisie

 Snelle en relatief goedkope mobiliteit

 Van enkele reis naar pendelmigratie

 Fysiek en/of mentaal

 Groeiend aantal wereldfamilies, over grenzen 
heen
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Groeiende transmigratie

 Mensen met complexere migratie-
patronen

 Die al in meerdere landen verbleven

 Waarvoor België niet noodzakelijk hun 
definitieve land is

 Van circulaire migratie tot blijvende 
migratie

 Grotere tijdelijkheid en onzekerheid

 Moeilijkere toegang tot hulpverlening

 Anderstaligheid én meertaligheid



3. Pak de (gekleurde) armoede 
(eindelijk) (écht) aan

 Migratie van hoog tot laag

 Eigen aan superdiversiteit is 
diversiteit binnen de diversiteit

 Ook sociaal-economisch

 Steeds meer migranten klimmen op 
de sociale ladder

 Groeiende etnische middenklasse

 Maar… onaanvaardbaar groot deel 
van de migranten leven in armoede 
en worstelen met sociale uitsluiting

=> toenemende ongelijkheid binnen 
migrantengemeenschappen26



Armoederisico Vlaanderen naar regio van herkomst 
2013 + Equivalent leefloon Brussel 2015

 Armoederisico verschilt sterk naar nationaliteit & 
geboorteland

 armoederisico personen met een niet-EU-nationaliteit ligt meer dan 5 
keer hoger dan bij personen met een Belgische nationaliteit. 

 Maak van de stad een emancipatiemachine
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4. Superdiverse steden 
zijn meertalige steden

 We leven in meertalige steden

 Brussel: Van 72 talen in 2000 naar 104 in 
2011

 Frans best gekend (89%)

 Dan Engels (30%), Nederlands (23%) en Arabisch 
(18%)

 Toename taalgemengde gezinnen

 Ééntalig Franstalig of Nederlandstalig al 
minder dan 40% van de Brusselaars

 Één op drie in gezin waar géén Nederlands of 
Frans gesproken

 Een meertalig en-en-verhaal



Meertaligheid in 
het Brussels 
(Nederlandstalig) 
onderwijs



Stimuleer Nederlands vanuit 
erkenning van meertaligheid

 In plaats van meertaligheid te 
koesteren & vanuit de erkenning 
ervan Nederlands aan te leren, 
kiezen we te vaak voor een scenario 
dat mensen wil dwingen

 Wachtlijsten, te schoolse settings, 
verschuiving naar resultaats-
verbintenissen

 In Vlaanderen dreigt taal steeds vaker 
een excuus voor uitsluiting te worden 
i.p.v. een hefboom voor emancipatie

 Meertaligheid erkennen is ook 
mensen in hun identiteit erkennen



5. Superdiversiteit vraagt interculturalisering
van alle maatschappelijke sectoren

 de 21ste eeuw is meer dan ooit werken in 
en met diversiteit

 Nood aan verdere interculturalisering

 Van interculturele communicatie tot 
intercultureel maatwerk & interculturalisering
van opleidingen

 Niet alleen studenten, ook docenten

 Het sterkst in frontlinieberoepen

 sociaal werk én onderwijs

 gezondheidszorg, arbeidsmarkt, beleid, …

 En bij politie of in het gevangeniswezen…?

 Empowerend & divers-sensitief



6. Van integratie naar participatie

 Stop open/verdoken 
assimilatiebeleid

 Heb oog voor (on)bedoelde neven-
effecten van integratiediscours 

 appelleren aan de dynamiek bij vele 
migranten vruchtbaarder dan 
integratie van bovenaf opleggen

 Maurice Crul: sociale stijging leidt 
tot emancipatie

 Diversiteit wordt basiskenmerk 
van stedelijkheid

 Parekh over sociale cohesie: vertrek 
van & erken de pluriformiteit32



7. De paradox van superdiversiteit:
minder én meer aandacht voor diversiteit

 De ‘normalisering van superdiversiteit 
betekent dat we de ‘etnische lens’ moeten 
leren loslaten

 Niet alles vanuit etnische verschillen bekijken: 

 minder aandacht voor etnische diversiteit

 Oog hebben voor andere assen van verschil 

 Diversiteit in de diversiteit

 Gender, leeftijd, klasse, opleiding, geloof…

 Maar om daar te geraken, en om de huidige 
ongelijkheid aan te pakken, is er tegelijk (en 
voorlopig) méér aandacht nodig voor 
etniciteit

 Maar op een divers-sensitieve manier
33



Tot slot. Superdiversiteit. 
Welke toekomstscenario’s?

 Superdiversiteit is 

 een feitelijke ontwikkeling

 Op zichzelf niet goed of slecht

 hangt er van af hoe we er mee omgaan

 Wel een scharniermoment

 wat nieuwe vragen oproept

 Of oude vragen over migratie en integratie in 
een nieuw context plaatst

 Maurice Crul e.a. schetsen twee 
toekomstscenarios



Een scenario van angst, vernedering & 
polarisatie?

 Waarin wij-zij-denken wederzijds 
dominant blijft

 Met groeiende gekleurde armoede, 
werkloosheid & ongelijkheid, schoolse 
uitval & achterstelling

 sociaal kapitaal 2de & 3de generatie gaat deels 
verloren

 Met wederzijdse polarisering

 Rond symbooldossiers als het hoofddoekenverbod & 
bourkini-debatten

 Waarbij men racisme ‘relatief’ noemt

 Waar men vluchtelingen als ‘gevaar’ bestempeld

 Van Pegida & eigen volk eerst tot IS-terreur

 Superdiversiteit als sociale tijdbom



Of een scenario van 
hoop en empowerment

 Waar superdiversiteit uitgroeit tot een 
evidente realiteit

 Met ruimte voor en erkenning van 
meervoudige identiteiten

 Met interculturalisering diensten & bedrijven

 Met ruimte voor emancipatie & sociale stijging

 Een beleid dat hierop inzet

 Dat emancipatie binnen gemeenschappen 
ondersteunt & stimuleert

 vanuit een beleid van herverdeling én 
erkenning

 En vanuit een actief pluralisme



Besluit: 
Naar een scenario van hoop & 
empowerment, want…

… de toekomst van onze 
steden ligt niet in 

(verdere) polarisatie, 

maar in de mobilisatie 
van de superdiversiteit 

van alle bewoners…



Tijd voor vragen & dialoog

Reacties welkom op dirk.geldof@kdg.be

Meer lezen? Boeken na de lezing verkrijgbaar




