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1. Onderzoeksoverzicht 

1.1  Hieronder ziet u een aantal stellingen over vluchtelingen. Geef aan in hoeverre u het 

eens bent met deze stellingen.  

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     

 

1.1.1. Crossing naar geslacht 

 totaal Man Vrouw 

Als ik ooit mijn land zou moeten ontvluchten, zou ik willen dat iemand me op weg helpt in het 

land waar ik dan verblijf 

4,3 4,2 4,3 

Ik vind het belangrijk dat er positieve verhalen over vluchtelingen in het nieuws komen 3,8 3,7 3,9 

Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die vanwege oorlog en geweld hun land 

moeten verlaten  

4,0 4,0 4,1 

N 1007 503 504 

1.1.1.1. Als ik ooit mijn land zou moeten ontvluchten, zou ik willen dat iemand me op weg 

helpt in het land waar ik dan verblijf 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     

 

1.1.1.2. Ik vind het belangrijk dat er positieve verhalen over vluchtelingen in het nieuws 

komen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     
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1.1.1.3. Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die vanwege oorlog en geweld hun 

land moeten verlaten  

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     

 

1.1.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 en 

ouder 

Als ik ooit mijn land zou moeten ontvluchten, zou ik willen 

dat iemand me op weg helpt in het land waar ik dan 

verblijf 

4,3 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 

Ik vind het belangrijk dat er positieve verhalen over 

vluchtelingen in het nieuws komen 

3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 

Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die 

vanwege oorlog en geweld hun land moeten verlaten  

4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 4,1 

N 1007 189 144 216 182 276 

1.1.2.1. Als ik ooit mijn land zou moeten ontvluchten, zou ik willen dat iemand me op weg 

helpt in het land waar ik dan verblijf 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     

 

1.1.2.2. Ik vind het belangrijk dat er positieve verhalen over vluchtelingen in het nieuws 

komen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     
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1.1.2.3. Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die vanwege oorlog en geweld hun 

land moeten verlaten  

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     

 

1.1.3. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 totaal Laag Midden Hoog 

Als ik ooit mijn land zou moeten ontvluchten, zou ik willen dat iemand me op weg helpt 

in het land waar ik dan verblijf 

4,3 4,2 4,3 4,4 

Ik vind het belangrijk dat er positieve verhalen over vluchtelingen in het nieuws komen 3,8 3,7 3,8 4,0 

Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die vanwege oorlog en geweld hun 

land moeten verlaten  

4,0 3,8 4,1 4,2 

N 1007 337 399 271 

1.1.3.1. Als ik ooit mijn land zou moeten ontvluchten, zou ik willen dat iemand me op weg 

helpt in het land waar ik dan verblijf 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     

 

1.1.3.2. Ik vind het belangrijk dat er positieve verhalen over vluchtelingen in het nieuws 

komen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     

 

1.1.3.3. Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die vanwege oorlog en geweld hun 

land moeten verlaten  

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 
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niet/geen mening     

 

1.1.4. Crossing naar regio 

 totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Als ik ooit mijn land zou moeten ontvluchten, zou ik 

willen dat iemand me op weg helpt in het land waar 

ik dan verblijf 

4,3 4,2 4,4 4,3 4,2 

Ik vind het belangrijk dat er positieve verhalen over 

vluchtelingen in het nieuws komen 

3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 

Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die 

vanwege oorlog en geweld hun land moeten verlaten  

4,0 4,0 4,1 3,9 4,0 

N 1007 113 199 242 453 

1.1.4.1. Als ik ooit mijn land zou moeten ontvluchten, zou ik willen dat iemand me op weg 

helpt in het land waar ik dan verblijf 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     

 

1.1.4.2. Ik vind het belangrijk dat er positieve verhalen over vluchtelingen in het nieuws 

komen 

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 

niet/geen mening     

 

1.1.4.3. Ik vind het goed dat Nederland mensen opvangt die vanwege oorlog en geweld hun 

land moeten verlaten  

 Helemaal niet mee eens     Niet mee eens     Neutraal     Mee eens     Helemaal mee eens     Weet 
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niet/geen mening     
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1.2  Hieronder ziet u nogmaals een aantal stellingen over vluchtelingen. Geef aan in 

hoeverre u het eens bent met deze stellingen.  

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.1. Crossing naar geslacht 

 totaal Man Vrouw 

Ik zou het leuk vinden om contact te hebben met vluchtelingen in Nederland 3,0 3,0 3,0 

Ik wil iets doen om vluchtelingen in Nederland te helpen  3,0 2,9 3,0 

Als een vluchteling bij mij in de straat komt wonen, ben ik bereid hem/haar te helpen om 

wegwijs te worden in ons land en in de buurt 

3,5 3,5 3,6 

Ik wil een bijdrage leveren aan meer begrip voor vluchtelingen, door mij in gesprekken over 

vluchtelingen positief op te stellen 

3,3 3,3 3,4 

N 1005 502 503 

1.2.1.1. Ik zou het leuk vinden om contact te hebben met vluchtelingen in Nederland 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.1.2. Ik wil iets doen om vluchtelingen in Nederland te helpen  

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.1.3. Als een vluchteling bij mij in de straat komt wonen, ben ik bereid hem/haar te 
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helpen om wegwijs te worden in ons land en in de buurt 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.1.4. Ik wil een bijdrage leveren aan meer begrip voor vluchtelingen, door mij in 

gesprekken over vluchtelingen positief op te stellen 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 totaal 

jonger dan 

30 jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 en 

ouder 

Ik zou het leuk vinden om contact te hebben met 

vluchtelingen in Nederland 

3,0 3,1 2,9 2,9 3,0 3,1 

Ik wil iets doen om vluchtelingen in Nederland te helpen  3,0 3,1 2,9 2,9 2,9 3,1 

Als een vluchteling bij mij in de straat komt wonen, ben ik 

bereid hem/haar te helpen om wegwijs te worden in ons land 

en in de buurt 

3,5 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 

Ik wil een bijdrage leveren aan meer begrip voor 

vluchtelingen, door mij in gesprekken over vluchtelingen 

positief op te stellen 

3,3 3,5 3,2 3,3 3,2 3,4 

N 1005 189 143 216 181 276 

1.2.2.1. Ik zou het leuk vinden om contact te hebben met vluchtelingen in Nederland 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.2.2. Ik wil iets doen om vluchtelingen in Nederland te helpen  

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     
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1.2.2.3. Als een vluchteling bij mij in de straat komt wonen, ben ik bereid hem/haar te 

helpen om wegwijs te worden in ons land en in de buurt 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.2.4. Ik wil een bijdrage leveren aan meer begrip voor vluchtelingen, door mij in 

gesprekken over vluchtelingen positief op te stellen 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.3. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 totaal Laag Midden Hoog 

Ik zou het leuk vinden om contact te hebben met vluchtelingen in Nederland 3,0 2,8 3,1 3,2 

Ik wil iets doen om vluchtelingen in Nederland te helpen  3,0 2,8 3,1 3,2 

Als een vluchteling bij mij in de straat komt wonen, ben ik bereid hem/haar te helpen 

om wegwijs te worden in ons land en in de buurt 

3,5 3,3 3,6 3,7 

Ik wil een bijdrage leveren aan meer begrip voor vluchtelingen, door mij in gesprekken 

over vluchtelingen positief op te stellen 

3,3 3,1 3,3 3,5 

N 1005 336 399 270 

1.2.3.1. Ik zou het leuk vinden om contact te hebben met vluchtelingen in Nederland 
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 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.3.2. Ik wil iets doen om vluchtelingen in Nederland te helpen  

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.3.3. Als een vluchteling bij mij in de straat komt wonen, ben ik bereid hem/haar te 

helpen om wegwijs te worden in ons land en in de buurt 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.3.4. Ik wil een bijdrage leveren aan meer begrip voor vluchtelingen, door mij in 

gesprekken over vluchtelingen positief op te stellen 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.4. Crossing naar regio 

 totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Ik zou het leuk vinden om contact te hebben met 

vluchtelingen in Nederland 

3,0 3,1 3,2 2,9 2,9 

Ik wil iets doen om vluchtelingen in Nederland te 

helpen  

3,0 3,0 3,2 2,9 3,0 

Als een vluchteling bij mij in de straat komt wonen, 3,5 3,7 3,7 3,5 3,4 
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ben ik bereid hem/haar te helpen om wegwijs te 

worden in ons land en in de buurt 

Ik wil een bijdrage leveren aan meer begrip voor 

vluchtelingen, door mij in gesprekken over 

vluchtelingen positief op te stellen 

3,3 3,4 3,4 3,2 3,3 

N 1005 113 199 241 452 

1.2.4.1. Ik zou het leuk vinden om contact te hebben met vluchtelingen in Nederland 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.4.2. Ik wil iets doen om vluchtelingen in Nederland te helpen  

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.4.3. Als een vluchteling bij mij in de straat komt wonen, ben ik bereid hem/haar te 

helpen om wegwijs te worden in ons land en in de buurt 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     

 

1.2.4.4. Ik wil een bijdrage leveren aan meer begrip voor vluchtelingen, door mij in 

gesprekken over vluchtelingen positief op te stellen 

 Helemaal niet mee eens    Niet mee eens    Neutraal    Mee eens    Helemaal mee eens    Weet 

niet/geen mening     
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VluchtelingenWerk Nederland – PR onderzoek juni 2016 – juni 2016  - pagina 12 

1.3  U heeft zojuist aangegeven dat u het leuk zou vinden om contact te hebben met 

vluchtelingen in Nederland. Op welke manier(en) zou u contact willen hebben? U kunt 

meerdere antwoorden geven.  

Deze vraag werd alleen gesteld indien men het leuk zou vinden om contact te hebben met vluchtelingen 

(eens of helemaal mee eens op vraag 2 stelling 1) 

 

1.3.1. Crossing naar geslacht 

 totaal Man Vrouw 

Een praatje maken/gesprek aangaan met een vluchteling  74,1 77,6 70,7 

Een opvangplek voor asielzoekers (azc) bezoeken 26,6 31,3 22,1 

Samen eten (bijvoorbeeld tijdens een speciaal ontmoetingsproject) 43,1 47,8 38,6 

Samen een activiteit ondernemen 46,7 50,0 43,6 

Iets anders, namelijk:  9,9 9,0 10,7 

Weet ik niet precies  13,1 9,7 16,4 

N 274 134 140 

1.3.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 en 

ouder 

Een praatje maken/gesprek aangaan met een 

vluchteling  

74,1 83,6 75,8 65,3 76,5 70,0 

Een opvangplek voor asielzoekers (azc) bezoeken 26,6 36,1 24,2 22,4 25,5 23,8 

Samen eten (bijvoorbeeld tijdens een speciaal 

ontmoetingsproject) 

43,1 47,5 33,3 44,9 54,9 35,0 

Samen een activiteit ondernemen 46,7 47,5 39,4 49,0 56,9 41,2 

Iets anders, namelijk:  9,9 0,0 6,1 14,3 11,8 15,0 

Weet ik niet precies  13,1 6,6 12,1 14,3 13,7 17,5 

N 274 61 33 49 51 80 

1.3.3. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 totaal Laag Midden Hoog 

Een praatje maken/gesprek aangaan met een vluchteling  74,1 71,6 77,7 71,6 

Een opvangplek voor asielzoekers (azc) bezoeken 26,6 20,9 33,0 23,2 

Samen eten (bijvoorbeeld tijdens een speciaal ontmoetingsproject) 43,1 40,3 48,2 38,9 

Samen een activiteit ondernemen 46,7 38,8 50,0 48,4 
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Iets anders, namelijk:  9,9 6,0 5,4 17,9 

Weet ik niet precies  13,1 14,9 12,5 12,6 

N 274 67 112 95 

1.3.4. Crossing naar regio 

 totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Een praatje maken/gesprek aangaan met een 

vluchteling  

74,1 74,2 73,2 71,9 75,7 

Een opvangplek voor asielzoekers (azc) 

bezoeken 

26,6 32,3 25,4 21,1 28,7 

Samen eten (bijvoorbeeld tijdens een speciaal 

ontmoetingsproject) 

43,1 45,2 36,6 47,4 44,3 

Samen een activiteit ondernemen 46,7 51,6 47,9 42,1 47,0 

Iets anders, namelijk:  9,9 22,6 11,3 12,3 4,3 

Weet ik niet precies  13,1 12,9 9,9 8,8 17,4 

N 274 31 71 57 115 
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1.4  U heeft aangegeven dat u iets zou willen doen om vluchtelingen in Nederland te helpen. 

Wat zou u willen doen? U kunt meerdere antwoorden geven.  

Deze vraag werd alleen gesteld indien men iets zou willen doen om vluchtelingen in Nederland te helpen 

(eens of helemaal mee eens op vraag 2 stelling 2) 

 

1.4.1. Crossing naar geslacht 

 totaal Man Vrouw 

Vrijwilligerswerk bij een opvangplek voor asielzoekers (azc) 24,0 23,7 24,3 

Taalhulp bieden 47,0 42,7 50,7 

Als buddy of maatje maatschappelijke begeleiding bieden 32,3 35,9 29,1 

Geld doneren 17,2 21,4 13,5 

Helpen met het vinden van stage/werk 13,6 16,8 10,8 

Helpen bij het doen van dagelijkse dingen, zoals boodschappen  52,3 42,7 60,8 

Helpen bij het invullen van formulieren 51,3 54,2 48,6 

Een petitie tekenen ter ondersteuning van vluchtelingen in Nederland 29,4 30,5 28,4 

Iets anders, namelijk:  2,9 2,3 3,4 

Weet ik niet precies  10,4 10,7 10,1 

N 279 131 148 

1.4.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 en 

ouder 

Vrijwilligerswerk bij een opvangplek voor 

asielzoekers (azc) 

24,0 37,1 25,0 12,3 22,4 22,9 

Taalhulp bieden 47,0 56,5 42,9 35,1 57,1 43,4 

Als buddy of maatje maatschappelijke begeleiding 

bieden 

32,3 51,6 17,9 28,1 38,8 21,7 

Geld doneren 17,2 19,4 14,3 19,3 12,2 18,1 

Helpen met het vinden van stage/werk 13,6 24,2 14,3 14,0 18,4 2,4 
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Helpen bij het doen van dagelijkse dingen, zoals 

boodschappen  

52,3 62,9 57,1 42,1 51,0 50,6 

Helpen bij het invullen van formulieren 51,3 48,4 50,0 43,9 63,3 51,8 

Een petitie tekenen ter ondersteuning van 

vluchtelingen in Nederland 

29,4 46,8 7,1 22,8 22,4 32,5 

Iets anders, namelijk:  2,9 0,0 3,6 7,0 2,0 2,4 

Weet ik niet precies  10,4 3,2 17,9 12,3 6,1 14,5 

N 279 62 28 57 49 83 

1.4.3. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 totaal Laag Midden Hoog 

Vrijwilligerswerk bij een opvangplek voor asielzoekers (azc) 24,0 22,4 25,6 23,1 

Taalhulp bieden 47,0 38,8 45,5 54,9 

Als buddy of maatje maatschappelijke begeleiding bieden 32,3 23,9 33,9 36,3 

Geld doneren 17,2 16,4 17,4 17,6 

Helpen met het vinden van stage/werk 13,6 7,5 9,9 23,1 

Helpen bij het doen van dagelijkse dingen, zoals boodschappen  52,3 55,2 52,9 49,5 

Helpen bij het invullen van formulieren 51,3 35,8 53,7 59,3 

Een petitie tekenen ter ondersteuning van vluchtelingen in Nederland 29,4 29,9 30,6 27,5 

Iets anders, namelijk:  2,9 1,5 1,7 5,5 

Weet ik niet precies  10,4 16,4 8,3 8,8 

N 279 67 121 91 

1.4.4. Crossing naar regio 

 totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Vrijwilligerswerk bij een opvangplek voor 

asielzoekers (azc) 

24,0 26,7 19,7 16,1 29,1 

Taalhulp bieden 47,0 43,3 42,4 46,4 50,4 

Als buddy of maatje maatschappelijke 

begeleiding bieden 

32,3 40,0 40,9 28,6 27,6 

Geld doneren 17,2 20,0 13,6 19,6 17,3 

Helpen met het vinden van stage/werk 13,6 3,3 13,6 16,1 15,0 

Helpen bij het doen van dagelijkse dingen, zoals 

boodschappen  

52,3 50,0 54,5 44,6 55,1 

Helpen bij het invullen van formulieren 51,3 40,0 51,5 46,4 55,9 

Een petitie tekenen ter ondersteuning van 

vluchtelingen in Nederland 

29,4 20,0 25,8 33,9 31,5 

Iets anders, namelijk:  2,9 6,7 3,0 3,6 1,6 

Weet ik niet precies  10,4 0,0 13,6 8,9 11,8 

N 279 30 66 56 127 
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1.5  U heeft aangegeven dat u bereid bent een vluchteling die bij u in de straat komt wonen 

wegwijs te maken. Op welke manier(en) zou u deze vluchteling op weg willen helpen? U 

kunt meerdere antwoorden geven.  

Deze vraag werd alleen gesteld indien men bereid is te helpen indien een vluchteling bij hen in de straat 

zou komen wonen (eens of helemaal mee eens op vraag 2 stelling 3) 

 

1.5.1. Crossing naar geslacht 

 totaal Man Vrouw 

Een praatje maken/in gesprek gaan  78,1 82,5 74,1 

Helpen de Nederlandse taal te leren 50,8 48,8 52,8 

Wegwijs maken in de buurt 76,4 77,5 75,4 

In contact brengen met buurtgenoten 22,2 23,9 20,7 

Samen eten/voor de vluchteling koken 22,4 22,1 22,6 

Meenemen naar een sportclub/hobby/vrienden 20,3 22,8 18,0 

Iets anders, namelijk:  2,5 2,1 3,0 

Weet ik niet precies  4,7 4,2 5,2 

N 590 285 305 

1.5.2. Crossing naar leeftijdsgroep 

 totaal 

jonger dan 30 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

60 en 

ouder 

Een praatje maken/in gesprek gaan  78,1 84,6 81,8 75,8 82,4 70,8 

Helpen de Nederlandse taal te leren 50,8 52,8 49,4 38,3 59,8 53,6 

Wegwijs maken in de buurt 76,4 80,5 79,2 73,3 77,5 73,8 

In contact brengen met buurtgenoten 22,2 21,1 13,0 16,7 27,5 28,0 

Samen eten/voor de vluchteling koken 22,4 31,7 18,2 22,5 23,5 16,7 

Meenemen naar een 

sportclub/hobby/vrienden 

20,3 26,8 19,5 19,2 27,5 12,5 

Iets anders, namelijk:  2,5 1,6 2,6 3,3 2,9 2,4 

Weet ik niet precies  4,7 1,6 2,6 5,0 3,9 8,3 

N 590 123 77 120 102 168 

1.5.3. Crossing naar hoogstvoltooide opleiding 

 totaal Laag Midden Hoog 
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Een praatje maken/in gesprek gaan  78,1 76,3 83,1 73,1 

Helpen de Nederlandse taal te leren 50,8 50,0 48,8 54,3 

Wegwijs maken in de buurt 76,4 75,0 77,0 76,9 

In contact brengen met buurtgenoten 22,2 21,2 24,2 20,4 

Samen eten/voor de vluchteling koken 22,4 14,7 28,6 20,4 

Meenemen naar een sportclub/hobby/vrienden 20,3 14,1 24,2 20,4 

Iets anders, namelijk:  2,5 1,3 2,0 4,3 

Weet ik niet precies  4,7 5,8 4,0 4,8 

N 590 156 248 186 

1.5.4. Crossing naar regio 

 totaal 

Noord-

Nederland 

Oost-

Nederland 

Zuid-

Nederland 

West-

Nederland 

Een praatje maken/in gesprek gaan  78,1 82,2 79,8 74,5 78,1 

Helpen de Nederlandse taal te leren 50,8 53,4 52,4 47,4 51,2 

Wegwijs maken in de buurt 76,4 75,3 75,0 74,5 78,5 

In contact brengen met buurtgenoten 22,2 30,1 27,4 19,7 18,8 

Samen eten/voor de vluchteling koken 22,4 24,7 24,2 19,0 22,7 

Meenemen naar een 

sportclub/hobby/vrienden 

20,3 17,8 26,6 19,7 18,4 

Iets anders, namelijk:  2,5 4,1 2,4 2,9 2,0 

Weet ik niet precies  4,7 5,5 4,0 4,4 5,1 

N 590 73 124 137 256 
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2. Listings 

2.1  U heeft zojuist aangegeven dat u het leuk zou vinden om contact te hebben met 

vluchtelingen in Nederland. Op welke manier(en) zou u contact willen hebben? U kunt 

meerdere antwoorden geven.  

2.1.1. Iets anders, namelijk:  

 alles waar op dat moment behoefte aan bestaat 

 begeleiden als taalcoach 

 Belangrijke Nederlandse plaatsen en plekken bezoeken en laten zien. 

 binnen onze voetbalverenigingen vangen we al vluchtelingen op  

 helpen belastingaangifte 

 helpen met de nederlandse taal, helpen met lezen en schrijven bv. 

 helpen met inburgeren 

 helpen met leren Nederlandse taal 

 helpen met taal,kinderen en spullen 

 hen betrekken bij (organistaie van ) buurt-activiteiten 

 hoe de taal te leren: TV nieuws, krantenartikelen enz. 

 ik ben al actief in een multi culturele groep 

 Ik heb al contact met vluchtelinggezinnen. In mijn school zit ook vluchtelingenwerk we helpen elkaar over en weer 

 ik help een Syrisch gezin momenteel inburgeren, dat bevalt prima en kan ik net combineren met mijn drukke 

agenda 

 ik nu verder nietsomdat ik voor mijn zieke man zorg 

 Koken 

 leren integreren 

 Les geven en evt regele en gewoonten in Nederland uitleggen 

 les geven in taal en gewoonten 

 positief ingaan op eventuele vragen van vluchtelingen 

 praktische hulp, bijvoorbeeld uitleg over hoe zaken in NL werken, op weg helpen 

 Sport met vluchtelingen 

 taal leren 

 taal maatje worden 

 taalles geven, wegwijs maken in gewoonten, normen en waarden in nederland 

 weet niet precies 

 wgwjs maken in wet en regelgeving in nederland 

  



VluchtelingenWerk Nederland – PR onderzoek juni 2016 – juni 2016  - pagina 19 

2.2  U heeft aangegeven dat u iets zou willen doen om vluchtelingen in Nederland te helpen. 

Wat zou u willen doen? U kunt meerdere antwoorden geven.  

2.2.1. Iets anders, namelijk:  

 begeleiden op de sportclub waar deze mensen kunnen helpen met klusjes oplossen 

 Binnen onze voetbalvereniging vangen we al vluchtlingen op voor het uitvoeren van de voetbalsport ik ben daar 

aanspreekpunt voor. 

 Dat doe ik al in de vorm van bestolen te worden door de regering om zo die crisis te kunnen betalen 

 ik begeleid al een Syrisch gezin 

 ik loop met een rollator dus ik ben niet geschikt om te helpen, heb wel verschillende nationaliteiten in mijn 

omgeving wonen. Daar ga ik heel goed mee om. 

 Sport met vluchtelingen 

 spullen doneren  

 zie vorige antwoord (ik ben al actief in een multi culturele groep) 
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2.3  U heeft aangegeven dat u bereid bent een vluchteling die bij u in de straat komt wonen 

wegwijs te maken. Op welke manier(en) zou u deze vluchteling op weg willen helpen? U 

kunt meerdere antwoorden geven.  

2.3.1. Iets anders, namelijk:  

 Als het tijdens het opweg helpen van de vluchteling blijkt dat deze vluchteling dezelfde interesse, hobbies en 

humor heeft. Zou ik hem meenemen naar vrienden toe en dagelijks met hem om kunnen gaan. 

 formulieren invullen etc.  

 Helpen klussen doen 

 helpen met administratieve systeem in Nederland 

 Helpen met formulieren ambtenarij etc. 

 helpen met instanties of een brief vertalen, bijvoorbeeld van de gemeente 

 ik begeleid momenteel al een syrisch gezin met inburgeren, dat past net in mijn volle agenda 

 Ik ben ziek en moeilijk ter been, kan dus niet op pad gaan met mensen. 

 mogelijk naar werk uitkijken 

 uitleg over hoe zaken in NL werken zodat ze daarin zelfstandig worden 

 Verwerken ofzo dat ze hun verhaal kunnen doen 

 vooruit helpen met spulletjes  

 wat spulletjes geven. bv kleding 

 Zeggen (en duidelijk laten blijken) dat de deur altijd open staat. 

 zie vorige antwoord (ik ben al actief in een multi culturele groep) 

 


