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Na het woord allochtoon moet nu ook het begrip niet-westers eraan geloven, als het aan de 
WRR ligt. De wetenschappelijke denktank van de overheid vindt de term te negatief. Ook bij 
het CBS heeft deze categorie haar langste tijd gehad. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is aanjager en adviseert om 
de term te verbannen. Het past niet langer bij de zeer diverse achtergrond van migranten, 
legt een woordvoerder uit. „Dat vraagt om meer diverse classificaties.” Ook meent het 
adviesorgaan dat de term niet-westers te negatief is. In een beleidsadvies dat in handen is 
van NRC staat dat het ‘negatieve associaties’ oproept. Een woordvoerder bevestigt dit. „We 
zijn nu hard aan het nadenken over een alternatief.” 

Inclusiviteit 

De discussie over niet-westers raakte onlangs in een stroomversnelling vanwege onderzoek 
dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op Nederlandse universiteiten uitrolt, 
waarin medewerkers wordt gevraagd naar hun culturele achtergrond. De indeling 
Nederlands, westers en niet-westers stuitte vanuit de Utrechtse Universiteitsraad op verzet 
omdat het haaks staat op de door de onderwijsinstelling gepretendeerde inclusiviteit. 
De WRR opperde vijf jaar geleden al om het woord allochtoon te schrappen en te vervangen 
door ‘mensen met een migratieachtergrond’ omdat allochtoon een te negatieve connotatie 
zou hebben. De overheid nam dat voorstel over. 
Negatieve associaties los je niet op door een andere term te gebruiken, zegt demograaf Jan 
Latten. „Die ontstaan als cijfers voor een bepaalde groep niet gunstig zijn. Kijk naar 
achterstanden in het onderwijs, arbeidsparticipatie of criminaliteit. Dan probeer je dus feiten 
te verdoezelen door er een andere term op te plakken.” 
Los van de ideologische discussie vindt Latten het wel begrijpelijk dat de categorie niet-
westers een opknapbeurt krijgt. Het is inmiddels zo omvangrijk dat het nietszeggend is 
geworden, legt hij uit. Zowel een hoogopgeleide IT-professional uit India die twee keer 
modaal verdient, als een Somaliër met een bijstandsuitkering, zijn niet-westers. „Als je niet-
westers vervangt door herkomstland, krijg je via data veel nauwkeuriger zicht op de 
werkelijkheid.” 

Rookgordijn 

Maar als herkomst straks ook niet-inclusief wordt bevonden, verliezen we het zicht op 
groepen in de samenleving, waarschuwt hij. „Dan wordt ieder onderscheid weggepoetst en 
blijft er een grote grijze brij over.” Juist als gelijkheid het doel is, zal je onderscheid moeten 
maken, stelt Latten. „Alleen zo kun je feitelijk toetsen of dat doel wordt behaald.” 
Migratieonderzoeker Jan van de Beek deelt de analyse van Latten, maar volgt de discussie 
met argusogen. Het risico bestaat dat beleidsmakers straks gemakkelijker een rookgordijn 
kunnen optrekken, stelt de onderzoeker. „Als de categorie niet-westers straks uit elkaar 
wordt getrokken en per herkomstland gespecificeerd wordt, kan dat voor bepaalde groepen 
juist extra stigmatiserend en pijnlijk zijn. Terwijl de term van de WRR juist mede geschrapt 
moet worden vanwege de negatieve associaties. De grote vraag is daarom: wat krijgen we 
ervoor terug?” 
Het CBS beklemtoont dat het verbannen van de term „niet ideologisch” geladen is, zegt 
CBS-demograaf Ruben van Gaalen. „De hoofdcategorie is een te grote container geworden.” 

 


