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De laatste tijd is er steeds meer aandacht 
voor transgenders en mensen die worden 
geboren met een lichaam dat niet 
aansluit bij het standaardbeeld van man 
of vrouw. Hoewel door de toegenomen 
aandacht de zichtbaarheid van vooral 
transgenders is toegenomen, is er in de 
samenleving nog veel onbekend over 
deze groep burgers. Om wie gaat het 
eigenlijk en hoe groot is deze groep in 
Nederland?

De toenemende erkenning van de genderdiversiteit in de Nederlandse samenleving uit 
zich op verschillende manieren. Zo wordt als erkenning voor de mensen die zich niet 
thuis voelen bij de binaire man/vrouw-verdeling op de OV-chipkaart niet meer ver-
meld of iemand een man of vrouw is, kiezen steeds meer gemeenten en instanties voor 
een genderneutraal toilet en heeft de gemeente Amsterdam recent geadviseerd het al-
oude “Geachte dames en heren” te vervangen door gender-neutrale alternatieven, net 
als de Nederlandse Spoorwegen. Steeds meer wordt erkend dat de tweedeling man óf 
vrouw niet overeenkomt met de werkelijkheid. Maar over wie gaat het hier?

Transgender
Transgender is een breed begrip dat wordt gebruikt voor mensen van wie de gender-
identiteit of expressie niet past bij het geslacht dat zij bij geboorte hebben gekregen. 
Zo komt bij transseksuelen het gevoel man of vrouw te zijn niet (helemaal) overeen 
met het toegewezen geslacht, terwijl bij travestieten de genderexpressie afwijkt. Dit 
komt bijvoorbeeld tot uiting in de kledingstijl, het uiterlijk of het gedrag. Een derde, 
kleinere groep transgenders, bestaat uit mensen die zichzelf ervaren als zowel man als 
vrouw, als geen van beiden of ergens tussen mannen en vrouwen in. Doordat zowel 
de breedte van het begrip transgender als de interpretatie van de verschillende termen 
aan verandering onderhevig zijn, en bovendien systematisch onderzoek naar trans-
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TRANSGENDERS

Hoeveel transgenders er in Nederland 
zijn, is niet bekend. De meest recente 
schatting is gebaseerd op het onder-
zoek Seksuele gezondheid in Neder-
land 2006. Op basis van dit onderzoek 
komt Kuyper (2012) tot de conclusie 
dat 0,6 procent van de mannen en 0,2 
procent van de vrouwen een ambiva-
lente of incongruente genderidentiteit 
rapporteert in combinatie met onvre-
de met het eigen lichaam en een wens 
tot (gedeeltelijke) aanpassing van het 
geboortegeslacht door middel van 
hormonen en/of operaties. Op de to-
tale Nederlandse bevolking van 15 tot 
70 jaar gaat het dan om ruim 48.000 
personen. 
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genders pas van recente datum is, is het moeilijk 
een precieze afbakening van deze groep te geven. 
De meest recente schatting voor Nederland komt 
uit op zo’n 50.000 transgenders (zie kader). 

Van een deel van deze groep is wel bekend om 
hoeveel personen het gaat. Dit betreft de mensen 
die hun geslachtsaanduiding in de Basisregistratie 
Personen hebben laten wijzigen. Tot halverwege 
2014 was het alleen mogelijk om bij een medische 
geslachtsaanpassing de registratie aan te laten 
passen. Met de Transgenderwet die op 1 juli 2014 
in werking is getreden, is dit makkelijker gewor-
den. Met deze wet kunnen ook mensen die (nog) 
geen geslachtsaanpassende behandelingen heb-
ben ondergaan hun juridische geslacht verande-
ren en hoeven zij hiervoor niet meer naar de rech-
ter, maar volstaat een deskundigenverklaring. 

In de periode 2007-2014 veranderden gemiddeld 
zo’n 80 personen per jaar hun geslachtsregistra-
tie. In 2015, na de wetswijziging, waren dit er 770 
(zie figuur). Op dit moment is nog niet duidelijk 

of dit hogere aantal vooral betrekking heeft op 
een inhaalslag, of dat deze verhoging zich de ko-
mende jaren voort zal zetten. Hoewel de cijfers 
voor 2015 dus een bredere groep weergeven dan 
alleen transgenders die een medische geslachts-
verandering hebben ondergaan, zitten hier nog 
geen gegevens bij van mensen die geen behoefte 
of mogelijkheid hebben om de registratie van hun 
geslacht aan te laten passen. 

Van alle geslachtswijzigingen betreft 60 procent 
zogenoemde ‘transvrouwen’: vrouwen geboren 
met een lichaam van een jongen. Dit zou erop 
kunnen duiden dat er meer mannen zijn met een 
vrouwelijke genderidentiteit, dan vrouwen met 
een mannelijke genderidentiteit (‘transmannen’). 
Het is echter ook mogelijk dat vrouwen met een 
mannelijke genderidentiteit meer mogelijkheden 
hebben om hier vorm aan te geven zonder dat zij 
daar een aanpassing van het geboortegeslacht bij 
nodig hebben. 

Intersekse
Hoewel intersekse vaak wordt geassocieerd met 
transgender betreft het iets wezenlijk anders. 
Voor personen met een intersekse-conditie wijkt 
niet de perceptie van de eigen sekse af van het ge-
boortegeslacht, maar past het lichaam waarmee 
zij geboren worden niet bij het heersende beeld 
van een jongens- of een meisjeslichaam. Diverse 
aangeboren condities vallen onder de term in-
tersekse (zie kader, p. 3). Voorbeelden zijn een 
jongetje met een vagina of een meisje met manne-
lijke XY-chromosomen. De variatie aan condities 
is groot en niet alle condities worden bij de ge-
boorte ontdekt. Als de gevolgen vooral de inwen-
dige geslachtsorganen betreffen, komt dit vaak 
pas in de puberteit of volwassenheid tot uiting. 
Ook de aard en ernst van de medische gevolgen 
variëren sterk. Als de conditie niet zichtbaar is en 
de klachten gering zijn, komt het ook voor dat 
iemand een intersekse-conditie heeft zonder dit 
te weten.

In tegenstelling tot transgender personen die zelf 
kiezen voor een geslachtswijziging, werd lange 
tijd voor personen met intersekse besloten welke 
medische behandelingen zij moesten ondergaan. 

Aantal wijzigingen in geslachtsregistraties, bevolking 15 jaar en ouder, 2007-2015  
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Bron: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (brp’15), SCP-bewerking.
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INTERSEKSE EN/OF DSD

Hoewel het meestal direct te zien is, is het niet altijd meteen duidelijk of een pasgebo-
ren baby een jongen of een meisje is. Dit wordt doorgaans aangeduid als intersekse of 
DSD (‘Disorders of Sex Development’). Er zijn veel verschillende definities van intersekse/
DSD. Het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) geeft de volgende omschrijving: “De 
term intersekse wordt gebruikt voor mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet vol-
doet aan de normatieve definitie van man of vrouw. Mensen met een intersekse-conditie 
identificeren zich meestal als man óf vrouw. Artsen gebruiken sinds 2006 de term DSD 
(Disorders of Sex Development), maar steeds vaker wordt het woord Disorders vervangen 
door Differences. De oude naam (pseudo)hermafroditisme wordt over het algemeen als 
kwetsend ervaren.” In grote lijnen is een DSD hetzelfde als een intersekse-conditie. DSD is 
de medische term voor het biologische verschijnsel intersekse. In de praktijk valt een groot 
aantal diagnoses onder de noemer intersekse/DSD, waaronder het syndroom van Klinefel-
ter, waarbij jongens worden geboren met een extra X-chromosoom, en het syndroom van 
Turner, waarbij meisjes één of een gedeelte van een X-chromosoom missen (bron: http://
nnid.nl/definitie/).
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Nog tot begin van de 21ste eeuw waren er artsen 
die van mening waren dat het beter was voor 
mensen om niet te weten dat ze een intersekse-
conditie hadden omdat de impact ervan te groot 
zou zijn. En mensen die het wel wisten, kregen 
vaak het advies hier met niemand over te praten. 
Nu sekse steeds vaker wordt gezien als een con-
tinuüm met als uitersten de stereotypen man en 
vrouw en veel variaties daartussenin, is er ook 
vaker sprake van de-medicalisering. Dit betekent 
dat er minder kinderen worden geopereerd, er 
meer openheid wordt nagestreefd en volledige in-
formatieverstrekking de norm is.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schat 
dat 1 op de 200 mensen wordt geboren met een 
lichaam dat niet helemaal overeenkomt met het 
heersende beeld van een mannen- of vrouwen-
lichaam. In Nederland gaat het om ruim 85.000 
mensen. Dit is inclusief personen die niet weten 
dat ze een intersekse-conditie hebben of die nooit 
een medische behandeling hebben ondergaan. 
De meeste personen met intersekse voelen zich 
óf man óf vrouw en presenteren zich ook als zo-
danig. Net als anderen kunnen zij een hetero-
seksuele, lesbische, homoseksuele of biseksuele 
oriëntatie hebben, of zich identificeren als trans-
gender.

Stigma
Nu langzaamaan het inzicht groeit dat de traditio-
nele tweedeling van onze samenleving in mannen 
en vrouwen de werkelijkheid niet dekt, komt er 
geleidelijk meer ruimte voor transgenders en per-
sonen met intersekse om naar buiten te treden. 
Toch is het stigma nog steeds groot en blijkt uit 
het schaarse onderzoek dat deze groep vaker te 
maken heeft met problemen in de leef- en werk-
situatie en negatief afsteekt op terreinen als vei-
ligheid, eenzaamheid, gezondheid en psychische 
problemen. Of meer zichtbaarheid de oplossing is 
voor deze problemen, is echter de vraag. Aan de 
ene kant kan meer zichtbaarheid leiden tot een 
positievere beeldvorming waardoor transgenders 
en mensen met intersekse meer open kunnen 
zijn zonder schaamte, angst of terughoudend-
heid. Aan de andere kant kan meer zichtbaarheid 
juist leiden tot meer stigmatisering en kan het tot 
gevolg hebben dat transgenders en mensen met 
intersekse, meer dan voorheen, als aparte groep 
worden beschouwd, terwijl de meeste van hen 
juist als volwaardige man, vrouw of individu wil-
len worden geaccepteerd.

Niet alleen extra regelgeving en meer bekend-
heid, maar zeker ook meer begrip voor transgen-
ders en personen met intersekse kan bijdragen 
aan de verbetering van hun maatschappelijke en 
juridische positie. 

Nicole van der Gaag, NIDI, 

e-mail: gaag@nidi.nl

Nico van Nimwegen, NIDI,  

e-mail: nimwegen@nidi.nl
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NIDI PENSIOEN PANEL ONDERZOEK

Het NIDI Pensioen Panel Onderzoek 
is een in 2015 gestart onderzoek on-
der oudere werknemers. Aan het 
onderzoek werd deelgenomen door 
circa 6.800 werknemers (55% man-
nen en 45% vrouwen) van 60 jaar en 
ouder aangesloten bij drie grote pen-
sioenfondsen in Nederland. De pen-
sioenfondsen vertegenwoordigen de 
sectoren bouw, overheid en onder-
wijs, en zorg en welzijn. Het doel van 
dit onderzoek is om inzicht te krijgen 
in het pensioneringsproces en de 
krachten die daarop van invloed zijn.

4

De Nederlandse overheid verwacht van haar bur-
gers dat zij niet alleen langer doorwerken, maar 
ook een rol spelen bij zorg voor familie, vrien-
den en buren (de zogenoemde participatiesa-
menleving). De kans is groot dat op de werkende 
60-plusser zowel vanuit de jongere (kinderen en 
kleinkinderen) als de oudere generatie (ouders) 
een beroep wordt gedaan voor oudersteuning. 
Ook vrijwilligersorganisaties zijn geïnteresseerd 
in ouderen die niet meer zo ver van het pensioen 
afstaan, vanuit de verwachting dat zij na de pen-
sionering meer tijd hebben voor maatschappe-
lijke inzet. Waar bij vrijwilligerswerk en hulp bij 
de opvang van kleinkinderen over het algemeen 
sprake is van vrije keuze, geldt dit in veel mindere 
mate voor mantelzorg, zoals huishoudelijke hulp 
en/of lichamelijke verzorging van naasten die 
ziek of hulpbehoevend zijn. Mantelzorg is over 
het algemeen sterk vraag-gedreven. Men wordt 
met een hulpvraag geconfronteerd. Er kan sprake 
zijn van (sociale) druk vanuit de familie die er-

De Nederlandse verzorgingsstaat is sterk in beweging. Langer doorwerken is het devies maar burgers 
dienen ook meer dan vroeger hun familie bij te staan wanneer zorg gevraagd wordt. NIDI-onderzoek laat 
zien dat bijna de helft van de werkende 60-plussers actief is als mantelzorger en voor velen van hen vormt 
dat een zware belasting. De werksituatie en de pensioenregelingen bieden nog weinig flexibiliteit om deze 
belasting te verminderen.

Oudere werknemer komt met 
mantelzorg in het gedrang 

KÈNE HENKENS & HANNA VAN SOLINGE
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voor zorgt dat mensen weinig te kiezen hebben, 
bijvoorbeeld wanneer er acuut zorg nodig is, of 
er geen alternatieve mogelijkheden beschikbaar 
zijn. Het feit dat ouderen van nu veel langer ac-
tief blijven in betaald werk doet vermoeden dat 
veel meer ouderen kort voor hun pensioen met 
een combinatie van betaald werk en mantelzorg 
worden geconfronteerd. Recent NIDI-onderzoek 
onder 6.800 werknemers van 60 jaar en ouder 
(zie kader) heeft in kaart gebracht wie er als man-
telzorger actief is en hoe zwaar die belasting is. 

Mantelzorg door werkende 60-plussers
Uit het NIDI-onderzoek blijkt dat het doen van 
mantelzorg onder werkende 60-plussers al-
lerminst uitzonderlijk is. Bijna de helft van hen 
combineert betaald werk met zorg voor ande-
ren in de vorm van lichamelijke verzorging van 
of huishoudelijke hulp aan iemand uit de naaste 
omgeving die ziek of hulpbehoevend is. Ongeveer 
12 procent van de ondervraagde werknemers 
doet dit dagelijks of meerdere keren per week. 
Het gaat in de meeste gevallen om hulp die wordt 
geboden aan de partner of de (schoon)ouders. 

Het bieden van mantelzorg heeft verschillende 
kanten, zoals blijkt uit figuur 1. Aan de ene kant 
vindt driekwart van de ondervraagden het leuk om 
te doen. Aan de andere kant is het zwaar, stressvol 
en verplichtend in ongeveer een op de drie geval-
len. De negatieve kanten van mantelzorg worden 
veel sterker gevoeld bij oudere werkende vrouwen. 
Deze belasting kan het gevolg zijn van de activitei-
ten die als mantelzorger worden verricht, maar ze 
hangen ook samen met de werksituatie en met de 
belastbaarheid van de zorgverlener zelf. 

Werk en gezondheid
Oudere werknemers die actief zijn als mantelzor-
ger hebben meer gezondheidsklachten dan dege-
nen die geen mantelzorg verlenen. We kunnen 
niet vaststellen of de gezondheidsproblemen al 
aanwezig waren voordat met mantelzorg werd be-
gonnen, of dat de gezondheidsproblemen daarna 
zijn ontstaan. Los van deze ‘kip-ei-vraag’ zien we 
dat oudere werknemers die zelf ook gezondheids-
klachten hebben, het verlenen van mantelzorg als 
meer belastend ervaren. Ook zien we dat mantel-
zorgers die hun eigen werksituatie als stressvol 
ervaren (dat geldt voor 60 procent van de man-
telzorgers) vaker rapporteren dat de mantelzorg 
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stress oplevert (27%) dan degenen die hun werk 
niet als stressvol ervaren (14%). Bij mantelzorgers 
is relatief vaak sprake van gestapelde belasting: 
men is zelf al niet al te gezond en kampt zowel 
op het werk als thuis met een hoge belasting. Een 
60-jarige lerares zegt hierover: “Ik zit ziek thuis: 
stress, hyperventilatie. Dat heeft veel te maken met 
mijn pensioenvooruitzichten: dat ik door moet tot 
mijn 67ste. Met de toenemende mantelzorg en de 
stress op het werk (drukke klassen, veranderingen 
in het management) zie ik dat niet zitten”.

Flexibiliteit op de werkvloer en in het 
pensioen
Mantelzorgstress, al dan niet in combinatie met 
werkstress, duidt erop dat werk en privé niet in 
balans zijn. Waar een goede combinatie tussen 
werk en privé energie geeft en de productiviteit, 
motivatie en betrokkenheid van werknemers be-
vordert, kan een disbalans in negatieve zin van 
invloed zijn op het welzijn en de gezondheid van 
de werknemer en het functioneren op het werk. 
Een belangrijke vraag voor het management van 
organisaties is dan ook hoe mantelzorgstress en 
combinatiedruk kan worden gereduceerd. In het 
NIDI-onderzoek is daarbij vooral gekeken naar 
de mogelijke flexibiliteit op de werkvloer. Flexi-
biliteit in werktijden en de mogelijkheid thuis te 
werken kan mensen helpen om het werk en man-
telzorg beter te combineren. Ook deeltijdpensi-
oen of vervroegd pensioen kunnen een uitkomst 
bieden in situaties waarin mantelzorg erg tijdsin-
tensief is. De flexibiliteit die mensen hebben bin-
nen organisaties verschilt sterk. Het ene bedrijf is 
het andere niet en lang niet iedereen heeft even-
veel mogelijkheden om werk met andere activi-
teiten te combineren (zie figuur 2). Ongeveer de 
helft van de ondervraagden geeft aan dat flexibel 
werken (qua plaats en tijd) en deeltijdpensioen 
niet mogelijk is. Het valt daarbij op dat voor 
mantelzorgers die werken in kleine organisaties 
de flexibiliteit beperkter is. Daarnaast is het de 
vraag of de bestaande mogelijkheden optimaal 
benut worden omdat er ook informele drem-
pels kunnen zijn die mensen weerhouden meer 
flexibiliteit van hun werkgever te vragen. In het 
onderzoek komen veel respondenten met per-

Figuur 2. Gebrek aan flexibiliteit op de werkvloer (%) naar organisatieomvang, 2015*

Figuur 1. Hoe het doen van mantelzorg wordt ervaren door oudere werknemers (60-plus) naar geslacht, 

2015* 
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column
GEBREKKIGE MIGRATIESTATISTIEK

Internationale migratie houdt de gemoederen bezig 
en staat hoog op de politieke agenda. Opvattingen, 
belangen en ’feiten’ sturen het debat en het beleid. 
Betrouwbare gegevens zouden houvast kunnen 
bieden, maar Europa beschikt nauwelijks over be-
trouwbare immigratie- en emigratiestatistieken.

Om een voorbeeld te geven: iemand die zich vanuit het buitenland in 
een land vestigt met een verblijfsvergunning is een immigrant. Die 
omschrijving leidt tot weinig problemen. De praktische invulling wel. 
Mensen vestigen zich namelijk ook zonder verblijfsvergunning: naar 
schatting 11 miljoen in de Verenigde Staten en tussen 2 en 4 miljoen 
in Europa. Een groot deel daarvan, naar schatting 40 procent, is niet 
illegaal over de grens gekomen, maar blijft na het verstrijken van het 
visum. Ook de vertrekcijfers zijn bijzonder problematisch omdat deze 
niet worden bijgehouden of het vertrek niet wordt gemeld. Admini-
stratieve controles of een volkstelling leiden soms tot aanzienlijke 
correcties, soms jaren na de feiten. 

Begrippen als vestiging en woonplaats zijn historisch gegroeid en 
verschillen aanzienlijk tussen lidstaten van de Europese Unie. Omdat 
standaardisatie niet mogelijk was, vroeg het Europese Bureau voor 

de Statistiek (Eurostat) wetenschappers om statistische methoden 
te ontwikkelen die deze verschillen in definities en metingen over-
bruggen. In 2007 nam het Europese Parlement een wet aan die het 
gebruik van deze wetenschappelijk verantwoorde schattingsmetho-
den toelaat. Maar de nieuwe technieken worden niet algemeen ge-
bruikt. Sedert 2009 publiceert Eurostat ‘vergelijkbare’ immigratie- en 
emigratiegegevens die de lidstaten aanleveren, zonder uitspraak te 
doen over de kwaliteit van de gegevens. Dat schept schijnzekerheid. 
Eurostat zelf gebruikt de international migratiegegevens nog niet in 
hun bevolkingsprognoses. 

In Europa wordt veel gesproken over de noodzaak van betrouwbare 
migratiestatistieken. Het ontbreekt aan daadkracht. Scandinavische 
landen hebben het goed geregeld. Het land van vestiging stuurt im-
migratiegegevens door naar het land van herkomst, die de informa-
tie gebruikt voor de emigratiestatistiek. Deze praktijk is vergelijkbaar 
met de gegevensuitwisseling tussen gemeenten in Nederland. Voor-
lopig volgt alleen Roemenië het Scandinavische voorbeeld en dan 
nog niet volledig. Er is nog een lange weg te gaan alvorens in Europa 
betrouwbare migratiestatistieken een stevig houvast bieden in debat 
en beleid.

Frans Willekens is Honorary Fellow bij het NIDI.

soonlijke ervaringen. Dit citaat van een 65-jarige 
basisschooldocent geeft uiting aan veel voorko-
mende ervaringen: “Ik kan mijn werk niet meer 
naar behoren doen op dit moment. Mijn partner 
heeft Alzheimer en daar probeer ik voor te zorgen. 
Ook heb ik nog een moeder van 90 jaar, waarvan 
ik nog de enige dochter ben”. 

Met het verdwijnen van vervroegd-pensioenrege-
lingen is de flexibiliteit in het uittredeproces afge-
nomen. Bij veel ouderen bestaat een sterke wens 
om ruim voor hun AOW-leeftijd te stoppen met 
werken, maar men verwacht door te moeten wer-
ken tot 66. Die discrepantie zien we ook sterk bij 
mantelzorgers. Ongeacht gezondheid, werkbelas-
ting en belasting door mantelzorg verwacht men 
gemiddeld pas op 66-jarige leeftijd met pensioen 

te kunnen. Dit staat in groot contrast met een ge-
wenste pensioenleeftijd die tweeëneenhalf jaar 
lager ligt. Illustratief is in dat verband deze har-
tenkreet van een 62-jarige respondent: “Ik ben 
alleenstaand met een volledige baan. Mantelzorg 
voor moeder en verstandelijk gehandicapte broer 
is zeer zwaar. Voor mij zou het ideaal zijn om tot 
mijn 66e jaar langzaam af te bouwen”.

Het blijkt dat mogelijkheden voor deeltijdpen-
sioen – die in veel pensioenregelingen worden 
geboden – nog weinig worden gebruikt en mis-
schien ook weinig bekend zijn. Het beeld dat 
uit ons onderzoek naar voren komt is dat er een 
duidelijke roep is om een meer flexibel pensioen 
dat mantelzorgers in staat stelt betaald werk en 
mantelzorg makkelijker te combineren (deeltijd-
pensioen) dan wel te reguleren door wat eerder 
met werken te kunnen stoppen.

Weinig vrijheid in het pensioen
De tijd dat de meerderheid van de 60- tot 65-ja-
rigen genoot van een vervroegd pensioen ligt 
achter ons. Slechts weinig werknemers verlaten 
tegenwoordig het arbeidsproces voordat zij de 
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en veel men-
sen combineren betaald werk bovendien met het 
geven van mantelzorg aan naasten. Het combine-
ren van deze activiteiten is lang niet voor ieder-
een even gemakkelijk, onder meer doordat werk-
situatie en pensioenregelingen weinig ruimte en 
flexibiliteit bieden.

Kène Henkens, NIDI, 

e-mail: Henkens@nidi.nl

Hanna van Solinge, NIDI,  

e-mail: solinge@nidi.nl 

Foto: Roel Wijnants /Flickr
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VIDEOWEDSTRIJD
Wie maakt de beste video over een demografisch onderwerp? De Nederlandse Vereniging voor 
Demografie (NVD) organiseert een Videowedstrijd voor middelbare scholieren. Leerlingen van de  
2e, 3e en 4e klas van vmbo, havo en vwo kunnen meedoen en een video maken over een demografisch 
onderwerp, zoals geboorte, verhuizing, grote gezinnen en (steeds) ouder worden. 

Leerlingen mogen individueel of in een groep van maximaal 5 leerlingen aan de 
slag. Laat je inspireren door de volgende voorbeelden:

Op kamers/de verhuizing: https://www.youtube.com/watch?v=8VnZzGYZxt4&feature=youtu.be 

In één keer een heel gezin op de wereld | Kleine baby's, Grote zorg:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ch-4NSQ5Uuc&feature=youtu.be 

Krimpgebieden en groeiende steden: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/in-de-klas/

gereedschappen/krimpgebieden-en-groeiende-steden 

Op een doorsnee dag 2017: https://www.youtube.com/watch?v=-SC9qDij9t0 

En in de actuele berichten van CBS-in-de-klas: 

aardrijkskunde: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/in-de-klas/

voortgezet-onderwijs/vakken/aardrijkskunde

Beoordeling
De jury bestaat uit: Prof. Dr. Leo van Wissen 
(Nederlands Interdisciplinair Demografisch 
Instituut), Dr. Pascal Beckers (Universiteit 
Nijmegen), Dr. Corina Huisman (Centraal 
Bureau voor de Statistiek) en Drs. Ewoud 
Smit (Provincie Zuid-Holland).

Criteria
Video’s worden beoordeeld op inhoud, 
helderheid van het verhaal en creativiteit/
originaliteit.

Inzenden
Stuur voor 15 juli 2018 de video (of een link naar de video) 
naar info@nvdemografie.nl onder vermelding van videowedstrijd.  
Zorg ervoor dat de video een standaard videoformaat 
heeft (AVI, WMV, MP4 of MOV) of dat deze via Youtube te 
bekijken is. Je kunt ook een WeTransfer bestand via hun site 
sturen. Vermeld in de mail de naam van de docent, de namen 
van de leerlingen, de klas en de school.

Prijzen
De NVD stelt drie geldprijzen ter beschikking: 
1e prijs € 300,-; 2e prijs € 200,-; 3e prijs € 100,-.

Prijsuitreiking
Op 1 oktober 2018 worden de winnaars op de website van 
de NVD bekend gemaakt. Docenten van de winnende teams 
ontvangen een uitnodiging voor de Demografiedag die op 
28 november 2018 in het Academiegebouw te Utrecht plaatsvindt. 
Daar worden de prijzen persoonlijk uitgereikt en zullen de 
winnende video’s worden getoond. Dan worden de video’s 
ook op de site van de NVD gepubliceerd. De NVD vergoedt 
binnenlandse reiskosten van de winnende teams en de 
begeleidende docent.
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Om hier een antwoord op te krijgen gebruiken 
we gegevens van de Netherlands Kinship Panel 
Study (NKPS), een grootschalig familieonder-
zoek dat bestaat uit een representatieve steek-
proef van de Nederlandse bevolking en een 
aanvullende steekproef onder de vier grootste 
niet-Westerse migrantengroepen: Turken, Ma-
rokkanen, Surinamers en Antillianen. De res-
pondenten waren volwassenen tussen 18 en 79 
jaar. We kijken naar eerste-generatie migran-
ten, wat wil zeggen dat zowel de persoon zelf 
als één van zijn/haar ouders in het buitenland 
zijn geboren. 

Het blijkt dat Sinterklaas en Kerst minder vaak 
worden gevierd onder migranten dan autoch-
tone Nederlanders. De verschillen zijn echter 
vooral zichtbaar wanneer het gaat om migran-
ten van Turkse of Marokkaanse afkomst. De 
figuur laat zien dat ongeveer 40 tot 50 procent 
van de autochtone, Surinaamse en Antilliaanse 
respondenten Sinterklaas vierden, terwijl 80 
tot 85 procent van hen aan Kerst deed. Onder 
Turkse en Marokkaanse respondenten zijn de-
ze percentages aanzienlijk lager: respectievelijk 
26 en 19 procent vierde Sinterklaas en respec-
tievelijk 18 en 12 procent deed aan Kerst. 

Naast de vraag of men Sinterklaas of Kerst had 
gevierd, werd er ook geïnformeerd of dit samen 

met familie- of gezinsleden werd gedaan. In 
elk van de afkomstgroepen was dit meestal het 
geval. Dit suggereert dat deelname aan Sinter-
klaas en Kerst ook bij migranten een persoon-
lijke keus is en niet alleen iets waarbij men au-
tomatisch betrokken raakt, zoals op de school 
van de kinderen. 

Sinterklaas of Kerst
Het hebben van kinderen vergroot overigens 
wel duidelijk de kans dat men Sinterklaas viert. 
Dit is niet anders voor migranten dan autoch-
tone Nederlanders. Dat heeft uiteraard te ma-
ken met het karakter van het Sinterklaasfeest, 
dat vooral gericht is op kinderen. De bevinding 
dat jongvolwassenen minder vaak Sinterklaas 
vieren dan oudere respondenten heeft er waar-
schijnlijk mee te maken dat de jongvolwasse-
nen vaak zelf nog geen kinderen hebben. Voor 
Kerst spelen de aanwezigheid van kinderen en 
leeftijd geen rol, net zo min als er een verschil 
is tussen mannen en vrouwen in de viering van 
één van beide feesten. 

Als we kijken naar de populariteit van de fees-
ten zien we dat onder Surinaamse en Antilli-
aanse migranten, net als bij autochtone Neder-
landers, Kerst het wint van Sinterklaas. Voor 
Turkse en Marokkaanse migranten geldt het 
omgekeerde. Dit is niet verwonderlijk omdat 

Feestmaand december…  
wie doet er mee?
December is een echte Nederlandse feestmaand waarbij Sinterklaas en 
de Kerstdagen eruitspringen. Vooral rond Sinterklaas is er discussie over 
de aankleding van het feest, maar ook zonder die “Pietendiscussie” kan 
je je afvragen in hoeverre Sinterklaas eigenlijk wordt gevierd door wat 
tegenwoordig Nederlanders met een migratieachtergrond heet. En hoe 
zit het met de Kerst?

Kerst een christelijk feest is en een groot 
gedeelte van de Surinaamse en Antilliaanse 
bevolking het christendom aanhangt. Tur-
ken en Marokkanen zijn overwegend Isla-
mitisch. 

Diversiteit
Surinaamse en Antilliaanse migranten lij-
ken als het op deelname aan de december-
feestdagen aankomt minder ver af te staan 
van autochtone Nederlanders dan Turkse 
en Marokkaanse migranten. Al met al lijkt 
de toenemende diversiteit naar afkomst in 
onze bevolking geen bedreiging in te hou-
den voor de traditionele decemberfeesten, 
waarbij het Oudhollandse Sinterklaasfeest 
breder gevierd wordt onder migranten dan 
het Kerstfeest. 

Ilse Rooyackers, NIDI, 

e-mail: rooyackers@nidi.nl
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