
Proefschrift: 

The elusiveness of governing migrant integration: why putting complexity in boxes does not work. 

Stellingen: 

1. Dat integratiebeleid niet altijd effectief is, komt doordat integratie een dynamisch systeem is 

dat niet per se lineair te plannen is (dit proefschrift). 

 

2. Street-level workers ervaren een sterk ongemak door zowel het beleid als het negatieve 

discourse omtrent migranten die hen dwingt om migranten in hokjes te passen (dit 

proefschrift). 

 

3. Het (gebrek aan) contact met de overheid in de eerste jaren na vestiging speelt een cruciale 

rol in hoe migranten integratiebeleid evalueren en of ze gehoor geven aan eisen die 

voortvloeien uit dat beleid (dit proefschrift). 

 

4. Het nationaal gepolitiseerde discourse omtrent migranten gaat zo ver in haar invloed dat 

branding professionals diversiteit weinig prominent durven te gebruiken in de branding van 

steden (dit proefschrift). 

 

5. Identiteitsbeleving door migranten vertaalt zich niet zo zeer in aandacht voor het land van 

herkomst maar veel meer voor de cultuur van herkomst. (dit proefschrift) 

 

6. Studies naar beleid en integratie zouden meer aandacht moeten hebben voor de 

belevingswereld van street-level workers die regelmatig in contact staan met migranten. 

 

7. Het huidige politieke narratief over falende integratie van migranten is een duidelijk 

voorbeeld van een politiek en maatschappelijk debat waarin geen plek is voor feiten. 

 

8. Het belangrijkste ingrediënt voor het hedendaagse succes van politieke partijen die snel 

opkomen en veel winst behalen, is het creëren van een ZIJ-samenleving.  

 

9. Collectieve identiteitsvorming is een thema dat niet alleen buiten de muren van de 

universiteit relevant is, maar ook binnen de muren van de universiteit meer aandacht 

verdient.  

10. Het kan geen toeval zijn dat de meeste promovendi een zeer stille werkomgeving prefereren, 

perfectionistische trekjes vertonen en vaker niet dan wel over een rijbewijs beschikken.  

 

11. Het dragen van een hoofddoek in een samenleving waarin islamofobie aan de orde van de 

dag is, getuigt niet van onderdrukking maar juist van het lef om te gaan staan waar je voor 

staat, ook wel synoniem voor: bevrijding (=antoniem voor onderdrukking).  

 

. 


