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Nationale Monitor Polarisatie 
en Beeldvorming Vluchtelingen
Een onderzoek ten behoeve van een effectievere, depolariserende 
strategie over vluchtelingen

Datum: 24 maart 2018

PRESENTATIE
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Hoe wordt er in NL tegen vluchtelingen
aangekeken en hoe kunnen we een genuanceerd
gesprek voeren met de voor en tegenstanders?
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Welke van deze woorden of uitdrukkingen beschrijven volgens u het Nederland van vandaag het beste? 
Selecteer zoveel antwoorden als u wilt.

Basis: Nederlanders 18+ (n=2.000)

Nederlanders typeren hun land eenduidig als ‘verdeeld’  
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Basis: Nederlanders 18+ (n=2.000)

In Nederland bestaat een sterke druk om stelling te nemen vóór of tegen vluchtelingen, je 
kan geen middenpositie kiezen

Een ruime meerderheid ervaart in Nederland een sterke druk stelling te nemen 
vóór of tegen vluchtelingen, mogelijk vanuit diverse perspectieven

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? Slechts één antwoord per uitspraak 



5

De volgende vraag gaat over situaties waarin twee mensen met elkaar van mening verschillen of Nederland 
vluchtelingen en migratie moet toestaan. 
Wat zou uw typische reactie zijn op deze situatie? Ik zou vooral...

Wachten met mijn eigen mening bepalen totdat ik beide partijen heb gehoord

De tegenstrijdigheden in de verhalen van beide partijen onderstrepen

Bruggen helpen bouwen bij de dingen waarover ze het oneens zijn

Een ander onderwerp ter sprake brengen waar ze het beiden over eens kunnen worden

Duidelijk maken hoe ik erover denk

Mezelf buiten het meningsverschil houden

Basis: Nederlanders 18+ (n=2.000)

5. Discussies over vluchtelingen

Nederlanders zijn ook assertief in discussies over vluchtelingen: ze uiten graag 
hun mening, maar luisteren daarvoor goed naar andere meningen
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Vertrekpunt 2: Aandacht voor (langdurige) polarisatie ‘onder’ het conflict
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Overtuigde kosmopolieten

30%

Betrokken twijfelaars

16%

Neutrale buitenstaanders

28%

Verontruste tegenstanders

24%

Nee, niet religieus 57% 45% 53% 58%

Ja, rooms-katholiek 16% 27% 22% 23%

Ja, Nederlands-

hervormd
4% 6% 5% 6%

Ja, protestant 13% 13% 13% 6%

Ja, joods * - - -

Ja, islam 3% 2% * 1%

Ja, andere godsdienst 5% 5% 3% 3%

Wil niet zeggen 2% 1% 3% 2%
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Hoe vaak heeft u persoonlijk contact met mensen uit de volgende groepen? 

Basis: Nederlanders 18+ (n=2.000)

7. Contact met migranten en vluchtelingen

De meeste Nederlanders hebben zeer weinig tot nooit contact met vluchtelingen; 
hoe negatiever over immigratie, des te minder multicultureel contact
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Hoe vaak heeft u, indien van toepassing, in het afgelopen jaar 
positief/goed contact gehad met elk van de volgende groepen mensen? 

Het kan om dingen gaan die u plezierig vond of om een moment waarop 
iemand iets goeds tegen u zei of iets goeds voor u deed. 

Basis: Nederlanders 18+ (n=2.000)

7. Positief/negatief contact met bevolkingsgroepen

Nederlanders hebben vaker positief dan negatief contact met mensen met een 
andere achtergrond

MENSEN MET OFWEL 
EEN ZWARTE OF EEN 

AZIATISCH 
ACHTERGROND OF VAN 

EEN GEMENGD RAS 

MENSEN MET EEN 
MOSLIMACHTERGROND

AUTOCHTONE 
NEDERLANDERS

MENSEN DIE NIET IN 
NEDERLAND ZIJN 

GEBOREN

Hoe vaak heeft u, indien van toepassing, in het afgelopen jaar 
negatief/slecht contact gehad met elk van de volgende groepen mensen? 
Het kan om dingen gaan die u erg vervelend vond, of om een moment 
waarop iemand iets slechts tegen u zei of iets slechts tegen u deed. 
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En heeft u in de afgelopen 12 maanden persoonlijk contact gehad 
met migranten of vluchtelingen? 
Eén antwoord mogelijk.

Overtuigde kosmopolieten en betrokken twijfelaars hebben vaker contact 
gehad met vluchtelingen dan neutrale buitenstaanders en bezorgde 
tegenstanders. Van de overtuigde kosmopolieten heeft 52% meer dan eens 
contact gehad; van de betrokken twijfelaars 51%. 

Overtuigde kosmopolieten zijn vooral via vrijwilligerswerk met vluchtelingen in 
contact gekomen. 

7. Contact met migranten en vluchtelingen

Een meerderheid van de Nederlanders heeft nooit contact met migranten of 
vluchtelingen; betrokken twijfelaars en overtuigde kosmopolieten het meest

Basis: Nederlanders 18+ (n=2.000)

Hoe bent u in contact gekomen met vluchtelingen? Via... 
Meerdere antwoorden mogelijk

• Op straat

• In de buurt

• In het winkelcentrum

• Nieuwe buren

• Sociale media



12

Conclusies

1. Nederland is sterk verdeeld (over vluchtelingen en de 
multiculturele samenleving)

2. Vier van elkaar te onderscheiden groepen
3. Niet-religieus vaker op de polen, religieus in het midden
4. De meeste mensen ontmoeten de ander niet
5. De meeste contacten zijn positief
6. De meeste contacten vinden plaats op het werk (28%) 

of via vrijwilligerswerk (21%), ook 10% via religie
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Aanbevelingen

1. Differentieer de strategie en boodschap
○ Wat is het profiel van uw gemeente?

2. Bepaal een strategie voor elke belevingswereld
○ Welke groepen in de gemeente vragen om welke aanpak?

3. Veroordeel de ander (bezorgde tegenstanders) niet
○ Waar reageert de ander allergisch op? 

4. Vind aanknopingspunten voor verbinding
○ Wat zijn de dromen en zorgen van de ander?
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Dank voor uw aandacht
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jorrit 
Hoekstra van Stay Human (E: jorrit@stayhuman.nu; T: 0653221165) of Thomas 
Vonk van Ipsos (E: thomas.vonk@ipsos.com; T: 0613102183).


