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1. Belangrijkste conclusies en inzichten 
In 2019/2020 onderzochten we voor de tweede maal de impact van Bekend 
maakt Bemind (BMB) op deelnemers. We laten in dit rapport trends zien ten 
opzichte van het eerste onderzoek in 2018 en 2019 (BMB 1) en we gaan 
dieper in op verschillende elementen van BMB’s impact. Met in dit hoofdstuk 
de belangrijkste conclusies.  
 
BMB heeft dit jaar meer positief effect gehad op de mening van deelnemers 
Het effect van BMB 2 op het perspectief van de respondenten is nog groter 
dan bij BMB 1: meer respondenten geven aan dat ze positiever zijn gaan 
denken over vluchtelingen, en minder mensen geven aan dat ze hetzelfde 
denken over vluchtelingen. Dit verschil is groter bij (jong)volwassenen dan bij 
de scholieren: bij (jong)volwassenen is er 17 procentpunt verschil, bij 
scholieren 5 procentpunt. Voor dit verschil met BMB 1 vinden we twee 
belangrijke redenen.  
 

1. BMB bereikt nu meer neutrale mensen dan bij BMB 1 
Vergeleken met BMB 1 zijn er relatief meer mensen bereikt die (in plaats van 
positief) neutraal zijn. Specifiek de groep ‘reactief neutrale’ respondenten is 
veel groter: 57% in plaats van 16%, en de groep ‘reactief positief’ veel kleiner: 
12% in plaats van 64%. Dit is op zichzelf al goed nieuws, omdat in de 
afgelopen periode BMB dus nog beter de beoogde doelgroep heeft weten 
te bereiken.  
 
Bovendien vinden we dat BMB een significant groter effect heeft op neutrale 
deelnemers dan op positieve deelnemersi. Dit is één verklaring voor het feit 
dat we meer positief effect vinden op de mening van deelnemers: er zijn 
meer neutrale mensen bereikt, waar BMB meer effect heeft dan bij positieve 
mensen.  
 

2. Meer effect op deelnemers die niet eerder een vluchteling hadden 
ontmoet 

BMB bereikte in BMB 2 meer respondenten die voor het eerst een vluchteling 
ontmoetten dan in BMB 1: volwassenen 14 procentpunt hoger en scholieren 
5 procentpunt. 
 
Bovendien zien we dat het BMB-bezoek vaker (positief) effect heeft op 
mensen die nog niet eerder een vluchteling hebben ontmoet dan mensen 
die al een vluchteling ontmoetten vóór BMB.ii. Een andere verklaring voor de 
stijging van het positieve effect is dat er meer mensen bereikt zijn die niet 
eerder een vluchteling ontmoetten, waarbij het effect van het BMB-bezoek 
groter is.  
 
Deze bevindingen bevestigen de focus van VluchtelingenWerk op het ‘stille 
midden’ en mensen die niet eerder een vluchteling ontmoetten.  
 
Positieve emoties bij het bezoek versterken het effect 
Uit eerdere onderzoeken blijkt dat als een verhaal (in dit geval het 
vluchtverhaal) een sterke emotie oproept, dit de boodschap versterkt. We 
onderzochten daarom in BMB 2 de emoties die respondenten ervaren. We 
zien veel emoties die zowel heftig als positief zijn, denk bijvoorbeeld aan 
woorden als: ‘heftig’, ‘indrukwekkend’ en ‘medelijden’. Deze emoties zijn 
een indicatie dat het vluchtverhaal een cruciaal onderdeel van het bezoek 
is. Het huidige onderzoek geeft een eerste inzicht wat voor emoties teweeg 
worden gebracht, met vervolgonderzoek kan dit dieper uitgezocht worden.  
 
Online bezoeken lijken minder effect te hebben 
Door de Coronacrisis zijn alle geplande BMB-sessies vanaf maart afgezegd of 
uitgesteld. Een klein aantal sessies ging online door. Bekend maakt Bemind 
heeft ervoor gekozen om deze online bezoeken als een pilot te zien voor de 
online bezoeken die door de crisis waarschijnlijk een vaster onderdeel zullen 
worden van BMB. Er is data verzameld bij deze pilot bezoeken en we deden 
een eerste analyse om het effect van online sessie te verkennen.  
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De eerste resultaten (op basis van een kleine onderzoeksample van 49 
respondenten) laten zien dat het effect op online deelnemers opvallend 
minder lijkt: een groter percentage blijft hetzelfde over vluchtelingen denken 
(57% online versus 33% offline) en een lager percentage gaat (een beetje) 
positiever over vluchtelingen denken (43% online versus 65% offline). Het 
percentage online dat iets nieuws heeft gehoord is ook lager (67% online 
versus 83% offline). Opvallend is dat het percentage dat begrip heeft 
gekregen voor vluchtelingen wel ongeveer gelijk is. Uit de data kunnen we 
niet destilleren welke factoren bijdragen aan het deze verschillen. We raden 
aan BMB aan om de online sessies actief te blijven monitoren. 

2. Over dit onderzoek 
Doel van het onderzoek 
Het doel van dit vervolgonderzoek was om beter zicht te krijgen in de 
effecten van een BMB-bezoek op de doelgroep. Het was daarnaast het doel 
om de data makkelijker toegankelijk te maken voor het BMB-team. In dit 
rapport focussen we op het verdere inzicht in de effecten.  
 

Wie hebben we onderzocht? 
Met het BMB-programma faciliteert VluchtelingenWerk ontmoetingen tussen 
vluchtelingen en groepen Nederlanders. De ontmoetingen van ongeveer 
een uur worden waar mogelijk afgesloten met een uitnodiging om een korte 
digitale vragenlijst in te vullen.  
 
De vragenlijst wordt vrijwillig ingevuld. In principe wordt de vragenlijst aan de 
hele groep aangeboden, maar niet iedereen uit de groep vult de vragenlijst 
in. In sommige situaties blijkt het daarnaast ingewikkeld of onmogelijk om de 
vragenlijst uit te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een lesuur dat net ten einde 
is, of een bejaardentehuis waar de bewoners geen digitale middelen ter 
beschikking hebben.  
 

In totaal hebben 2.480 personen de vragenlijsten ingevuld, waarvan een 
klein deel de vragenlijst deels invulde. We hebben binnen het onderzoek 
gebruik gemaakt van twee vragenlijsten voor twee brede doelgroepen:  

1. Scholieren (16 jaar en jonger)  
2. (Jong)volwassenen (17 jaar en ouder) afkomstig van binnen en 

buiten het onderwijs  
 
De vragenlijst voor scholieren is specifiek opgesteld om simpel en toegankelijk 
te zijn voor deze jonge doelgroep.  
 
Van het totaal aantal respondenten waren 1.826 scholieren (16 jaar of 
jonger) en 654 (jong)volwassenen (17 en ouder). Als we het aantal 
respondenten vergelijken met de groep die BMB in totaal bereikte (15.000 
mensen), dan is deze steekproefgrootte ruim voldoende om iets over de 
bredere populatie te zeggen. 
 

Welke resultaten beschrijven we? 
Bij veel van de effecten valt op dat de resultaten van de scholieren en 
volwassenen ongeveer hetzelfde zijn. We laten daarom vaak alleen de 
grafieken van de scholieren zien en en geven daarbij aan of het beeld 
bij volwassenen hiervan afwijktof overeenkomt. De complete resultaten 
sturen we mee in het onderliggende rapport. Hierin zijn de uitkomsten voor 
de verschillende doelgroepen terug te vinden. 
 
 

3. Wie heeft BMB bereikt? 
In dit hoofdstuk laten we zien wie BMB 2 bereikte. We zoomen op de houding 
van deelnemers ten opzichte van vluchtelingen. Zijn ze positief, negatief of 
neutraal? En zijn ze uitgesproken, reactief of stil? Daarnaast beschrijven we 
een aantal andere karakteristieken van de onderzoeksgroep. In het 
volgende hoofdstuk gaan we in op welke karakteristieken invloed hebben 
op de effecten van BMB-bezoek.  
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Onderzoeksresultaten gaan vooral over Midden-Nederland 
Het grootste gedeelte van de respondenten kwam uit Midden-Nederland, 
zoals figuur 1 illustreert voor de scholieren (het beeld van de volwassenen is 
vergelijkbaar en daarom niet weergegeven). Dit wil niet zeggen dat er geen 
mensen zijn bereikt in andere provincies, maar wel dat de resultaten uit het 
onderzoek vooral gaan over de bezoeken die in deze provincies hebben 
plaatsgevonden.  
 

 
Figuur 1: Aantal scholieren respondenten per provincie 
 
De respondenten van het onderzoek zijn voor ongeveer 2/3 vrouw, 
vergelijkbaar met BMB 1. Voor 41% van de (jong)volwassenen is huidige of 
hoogst genoten opleiding in de groep (jong)volwassenen MBO, dit is de 
grootste groep. De grootste groep onder de scholieren (76%) zit op de HAVO 
en VWO. Een relatief jonge groep heeft meegewerkt aan het onderzoek. De 
grootste groep respondenten zijn scholieren (1.826 respondenten zijn 16 of 
jonger). Ook bij de vragenlijst voor (jong)volwassenen zien we dat een groot 
deel jonger is dan 20 (47%).  
 

BMB bereikt beter het ‘stille midden’ dan bij BMB 1 
Net als bij BMB 1 is onderzocht wat de houding is van respondenten ten 
opzichte van vluchtelingen. Met drie vragen is onderzocht of respondenten 
positief of negatief zijn over vluchtelingen en met drie vragen of zij hier zich 
wel of niet sterk over uitlaten.  

 
Figuur 2: Houding ten opzichte van vluchtelingen onder (jong)volwassenen 

 
Figuur 3: Houding ten opzichte van vluchtelingen onder scholieren 
In de uitkomsten is weinig verschil tussen (jong)volwassenen en scholieren. 
Wel is het verschil groot met BMB 1. De groep ‘reactief neutrale’ 
respondenten bij de scholieren is namelijk veel groter: 57% in plaats van 16% 
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in BMB 1. Daarentegen is de groep ‘reactief positief’ veel kleiner: 12% in plaats 
van 64% bij BMB 1. Het lijkt er daarmee op dat het doel van BMB om het ‘stille 
midden’ te bereiken dit jaar veel beter gelukt is. De ‘reactief neutrale’ groep 
lijkt in alle leeftijdsgroepen evenveel vertegenwoordigd te zijn. Avance zal in 
een aanvullende analyse nog dieper in gaan op waar BMB de ‘reactief 
neutrale’ groep bereikt.  
 
Overigens zou het interessant zijn om deze uitkomsten te vergelijken met de 
overall cijfers in Nederland. Hoeveel mensen in Nederland zijn neutraal of 
positief (als het gaat over het geven van hun mening over vluchtelingen)?  
 
In 2017/2018iii werd door het CBS een een onderzoek uitgevoerd naar de 
meningen over vluchtelingen. Dit biedt wat meer context voor de 
bevindingen. Alhoewel de meetmethode niet exact aansluit zien we wel dat 
de meningen over vluchtelingen in Nederland divers zijn. Bij het merendeel 
van de vragen zie we een positieve meerderheid en een aanzienlijke 
negatieve minderheid. Het percentage mensen dat neutraal reageert op de 
stellingen schommelt rond de 25-30%. Het lijkt erop dat het BMB lukt om deze 
relatief kleine neutrale groep goed te bereiken. Hierbij moeten we natuurlijk 
wel in acht nemen dat de maatschappij niet heeft stil gestaan en de 
Nederlandse context is veranderd. De Syrië crisis was bijvoorbeeld in 2017 
zeer pertinent in het nieuws; de urgentie voor opvang was hoog. Deze crisis 
is nu minder in het nieuws, waarmee de urgentie wellicht is afgenomen. Er is 
jammer genoeg geen up to date onderzoek beschikbaar om de veranderde 
context mee te nemen in de duiding.  
 
Er zijn meer mensen bereikt die nooit eerder een vluchteling hadden 
ontmoet 
Vergeleken met BMB 1 zijn er dit jaar meer mensen bereikt die nooit eerder 
een vluchteling hadden ontmoet, vooral onder (jong)volwassenen (14 
procentpunt meer tegenover scholieren 5 procentpunt meer).  
 

Mensen ontmoetten vluchtelingen vóór BMB op allerlei manieren 
Hoe vaak mensen een vluchteling ontmoetten voor het BMB-bezoek loopt 
erg uiteen (figuur 4) en ook de manier waarop (zie quotes en figuur 5). Dit 
beeld is bij (jong)volwassenen en scholieren opnieuw redelijk hetzelfde. 

 
Figuur 4: Hoe vaak deelnemers een vluchteling ontmoetten 
 
“Mijn kapper is een vluchteling” – scholier 
 
“Ik had vluchtelingen als patiënt” – volwassene 

 
“In Utrecht was er aantal jaar terug dat je kon eten met vluchtelingen, dus 

dat zij hadden gekookt, Syrisch eten. En toen heb ik met een aantal 
vluchtelingen gepraat.” – volwassene  

 
Figuur 5: % type ontmoetingen met vluchtelingen  
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Hoe meer ontmoetingen, hoe meer betrokkenheid 
Een crosscheck tussen het aantal ontmoetingen en het type ontmoetingen 
laat zien: hoe meer ontmoetingen, hoe meer betrokkenheid.  

- Respondenten die één keer een vluchteling ontmoetten, zeiden 
vaak gedag, maakten een kort praatje, of hielpen iemand.  

- Respondenten die 2-5 keer een vluchteling ontmoetten, noemen iets 
vaker dat ze samen iets deden of klasgenoten / collega’s of vrienden 
waren, maar ook hier komen elkaar gedag zeggen en een kort 
praatje maken nog veel voor.  

- Veel respondenten die meer dan 10 keer een vluchteling 
ontmoetten waren vrienden, boden hulp, of hadden een werkrelatie 
/ waren klasgenoten.  
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4. Het effect van BMB 
Net als bij BMB 1 onderzochten we het effect op de kennis, het begrip, en de 
mening van deelnemers over vluchtelingen. Daarbij keken we dit jaar 
nadrukkelijk naar de rol van ‘het verhaal’ van de vluchteling. In dit hoofdstuk 
lichten we verder toe wat de effecten waren (4.1), waar dit door werd 
beïnvloed (4.2) en wat de rol is van het vluchtverhaal (4.3).  
 

4.1 Ongeveer dezelfde effecten als bij BMB 1 
Figuur 6, 7 en 8 laten zien wat de effecten zijn bij scholieren op kennisniveau 
(‘Ik heb vandaag iets nieuws gehoord’), begrip (‘Ik begrijp nu beter hoe het 
is om te vluchten’) en mening (‘Ik denk na dit uur anders over vluchtelingen’). 
De effecten bij jong)volwassenen zijn vergelijkbaar met de effecten die we 
aantreffen bij scholieren en daarom niet weergegeven.  
 

 
Figuur 6: Effect op het kennisniveau bij scholieren 

 
Figuur 7: Effect op het begrip voor vluchtelingen bij scholieren 

 
Figuur 8: Effect op de mening over vluchtelingen bij scholieren 
 
 
Quotes van respondenten illustreren het beeld van het effect van het bezoek 
op deelnemers. Wat voorbeelden van quotes, positief, neutraal en negatief: 
 
“Vroeger dacht ik ze horen hier niet” – scholier 
 

“Nu je het uit een mond van een echte vluchteling hoort dan raakt het je 
toch meer en ga je er meer over nadenken” - scholier 

 
“Het blijft hetzelfde. Ik heb niet echt een positiever of negatiever punt bij.” - 
scholier 
 

“Ik had nooit zo veel respect voor vluchteling omdat ze dan hier komen en 
dan krijgen zo gratis een huis en uitkering. Maar nu ik dit verhaal heb 

gehoord, begrijp ik waarom ze zijn gevlucht en waarom wij hier belasting 
voor betalen. Hoe ontzettend blij deze vluchtelingen worden om een nieuw 

leven op te bouwen en Nederland”- scholier 
 

“Ik vind Nederland veel te druk.” - scholier 
 

“Ik heb alles zelf meegemaakt en weet hoe het werkt” – scholier 
 

“Meer de gedachte achter het vluchten, meer begrip” – volwassene  
 

“Ik heb op het nieuws bijna alleen de slechte kanten van vluchtelingen 
gezien” – volwassene  

Nee, helemaal niet;

5% Niet echt; 

12%

Ja, een beetje;

31%

Ja, zeker; 

52%

Ik heb iets nieuws gehoord over vluchtelingen door BMB

Nee, helemaal niet; 

1% Niet echt; 

6%

Ja, een beetje; 

35%

Ja zeker; 

57%

Ik begrijp beter hoe het is om te vluchten door BMB

0%

Een beetje 
negatiever; 

0% Hetzelfde; 

34%

Beetje positiever; 

29%

Positiever; 

36%

Ik denk na dit uur anders over vluchtelingen
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Bij het effect op het kennisniveau en het begrip vinden we ongeveer 
dezelfde effecten als bij BMB 1. Daarentegen is het aantal meer positieve 
(jong)volwassenen 14 procentpunt gestegen en het aantal meer positieve 
scholieren 5 procentpunt. We verklaren dit vooral door de door BMB bereikte 
doelgroep. Welke verbanden zien we in de data terug? Dat wordt in het 
onderstaande hoofdstuk verder toegelicht.   
 

4.2 Factoren die van invloed zijn op het effect van BMB 
In het vorige hoofdstuk zagen we dat er een diverse groep mensen is bereikt: 
jong, oud(er), wel een vluchteling ontmoet, nog nooit een vluchteling 
ontmoet. We onderzochten hoe dit effect heeft op het effect van BMB. In de 
volgende paragrafen gaan we in op de factoren die het verschil maken.  
 
Mensen die nog nooit een vluchteling hadden ontmoet ervaren meer effect 
Het effect van BMB op de mening van mensen die voor  het eerst een 
vluchteling ontmoetten is significant groter dan op mensen die wel eerder 
een vluchteling hadden ontmoet. Bovendien lijkt het erop dat hoe vaker 
iemand een vluchteling heeft ontmoet, hoe minder effect het BMB-bezoek 
op hun perspectief heeftiv. Dit verschil zien we zowel bij scholieren als bij 
(jong)volwassenen. Overigens is het opvallend dat dit ook enigszins geldt 
voor de mate van kennis die mensen opdeden, maar niet voor het begrip, 
zie figuur 9.  
 
 

 
Figuur 9: Effect van BMB bij scholieren die wel/niet eerder een vluchteling  
hadden ontmoet 
 
Vrouwen en scholieren zijn positiever 
Bij alle drie de effecten (kennis, begrip, mening) scoren de meisjes en 
vrouwen significantv hoger dan de jongens en mannen (ongeveer 4 
procentpunt). Leeftijd maakt ook een significant verschil: zowel bij de 
(jong)volwassenen als bij de scholieren geldt: hoe lager de leeftijd, hoe meer 
positieve effectvi. Voor beide bevindingen hebben we op basis van de data 
geen duidelijke verklaring. We stellen voor om dit tijdens de te plannen 
sensemaking sessie met het projectteam verder te bespreken.  
 
Het effect op neutrale mensen is groter dan op positieve mensen 
Daarnaast onderzochten we of er een verschil is tussen het effect dat BMB 
heeft op de mening van neutrale deelnemers en positieve deelnemers. Dat 
verschil blijkt er inderdaad te zijn: het effect op de mening van neutrale 
mensen is grotervii. Strategisch gezien is  de focus van BMB op het stille midden 
zeer verstandig omdat daar meer effect kan worden gecreëerd.  
 
De eerste online bezoeken lijken minder effect te hebben 
Vanaf maart 2020 zijn vanwege de coronacrisis veel bezoeken geannuleerd. 
Een klein deel van de bezoeken is als pilots online gedaan, met name in de 
provincie Noord-Holland. Het idee van deze pilots is om lessen te leren voor 
het vervolg van BMB waarbij, vanwege de crisis, online werken vaker zal 

77%

88%

58%

86%

89%

72%

Kennis = beetje / veel
geleerd

Begrip = beetje / veel
begrip

Houding = beetje / veel
positiever

Verschil wel/geen vluchteling ontmoet

Wel een vluchteling
ontmoet

Geen vluchteling
ontmoet
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voorkomen. We hebben daarom een eerste analyse gemaakt van het effect 
van deze pilot online bezoeken.  
 
Een kleine 50 scholieren heeft de vragenlijst over deze bezoeken 
beantwoord. Het eerste indicatieve beeld daarbij is dat: 

- Het percentage dat iets nieuws heeft gehoord, ligt lager dan bij de 
live sessie: 67% online versus 83% offline.  

- Het percentage dat meer begrip heeft gekregen is ongeveer 
hetzelfde als bij de live sessie.  

- Het percentage respondenten bij wie de mening over vluchtelingen 
niet verandert ligt veel hoger (57% online versus 33% offline) en het 
percentage dat positiever wordt over vluchtelingen ligt juist lager 
(22% online versus 37% offline).  

 
Een significantietoets bevestigt dit beeld. We vinden hiervoor geen verklaring 
bij andere factoren, bijvoorbeeld dat het ligt aan de regio of dat het bezoek 
anders is opgebouwd, of dat het allemaal HAVO / VWO’ers zijn. Dat betekent 
dat het verschil alleen te verklaren valt vanuit het verschil tussen online en 
offline bezoeken. Welke factoren in het online werken verantwoordelijk is voor 
dit beperktere effect is op basis van de data niet te zien. De eerste indicaties 
zijn dus dat het effect van online sessie minder sterk is. Het is belangrijk voor 
BMB om deze eerste indicaties mee te nemen in de inrichting van de online 
sessies. Actief monitoren en sturen op impact rondom de online sessies is 
hiermee extra belangrijk.  
 

4.3 Het verhaal van de vluchteling is van belang voor de 
mate van effect 
Uit eerder onderzoekviii blijkt dat de manier waarop je informatie overbrengt, 
veel invloed heeft op het effect ervan, zoals het kader hiernaast verder wordt 
toelicht. We onderzochten daarom in BMB 2 de emoties die het BMB-bezoek 
en met name het vluchtverhaal oproept bij de deelnemers, om een indicatie 
te vinden voor welk effect te verwachten valt.  

 
 
Deelnemers ervaren veel heftige en positieve emoties bij het bezoek 
Figuur 10 laat zien welke woorden veel terugkomen als we vragen naar welke 
emotie het bezoek van BMB oproept. Veel van deze woorden merken we 
aan als een ‘heftige’ emotie, zoals ‘heftig’, ‘indrukwekkend’, ‘respect’, 
‘medelijden’. Andere emoties zijn neutraler, maar nog steeds positief, zoals 
‘interessant’, ‘positief’, ‘goed’. Ook is een deel van de deelnemers minder 
aangedaan, bijvoorbeeld ‘niks’, ‘prima’ of ervaart een negatieve emotie, 
zoals ‘angst’, ‘irritant’, ‘haat’. De exacte interpretatie van deze emoties is op 
basis van de informatie gedeeld in de vragenlijst niet mogelijk. Op basis van 
aanvullende onderzoek zou de rol van emotie nog verder uitgediept kunnen 
worden.  
Relatief gezien overheerst het positieve en heftige. Natuurlijk brengt een 
emotie alleen op korte termijn iets teweeg, maar uit de literatuur blijkt dat het 
een positief teken is dat de verhalen zoveel emotie oproepen.  
 
 

De rol van emotie bij de effectiviteit van een verhaal 
Als mens komt er elke dag veel informatie op je af. Om informatie te verwerken 
kun je zowel de rationele als de emotionele kant van je brein gebruiken. Hoe 
meer beide kanten worden gestimuleerd, hoe sterker het brein wordt 
geactiveerd, hoe beter de informatie blijft hangen en hoe meer indruk het 
maakt. Oftewel: de informatie wordt overtuigend.  
 
Onderzoek toont aan dat een verhaal (bijvoorbeeld het vluchtverhaal) een 
uitstekend middel is om informatie over te brengen en de verbinding te maken 
tussen ratio en emotie. Veel meer dan informatieve presentaties zonder 
emotionele lading of rauwe emotie zonder verhaallijn, doen verhalen iets met 
onze herinnering en ons gevoel.  Dit werkt doordat de hormonen cortisol en 
oxytocine vrijkomen. Cortisol laat het publiek focussen op het verhaal: de 
argumentatie wordt duidelijk. Oxytocine geeft gevoelens van verbinding wat 
leidt tot empathie voor de verteller. De toehoorder focust zich hierdoor meer 
op het handelen van de verteller én kan zich beter inleven in zijn of haar keuzes.  
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Figuur 9: Emoties bij (jong)volwassenen boven 
en scholieren onder: hoe groter de emotie, hoe 
vaker deze genoemd is.  
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5. Aanbevelingen 
5.1 Programmatische aanbevelingen 
Denk na over het vervolg tijdens de coronacrisis met online bezoeken 
Uit de eerste resultaten kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat het 
effect van online bezoeken in de huidige vorm kleiner is dan offline. Het is het 
goed om na te denken hoe de online sessie zo kan worden ingericht dat 
meer effect wordt gesorteerd. Hiervoor is wellicht verder onderzoek nodig 
(om te ontdekken wat de onderliggende redenen zijn.) Aangezien de opzet 
bijna hetzelfde is gehouden als bij de offline bezoeken, is het wellicht mogelijk 
de opzet meer geschikt te maken voor een online omgeving, bijvoorbeeld 
door de drempel die veel mensen ervaren met online interactie te verlagen. 
Ook kan gebruik gemaakt worden van monitoringsdata om actief de 
effecten van online sessie in de gaten te houden. 
 
Blijf inzetten op het bereiken van neutrale / stille mensen in plaats van 
positieve mensen en op mensen die nooit een vluchteling ontmoetten 
Wat we in dit onderzoek heel duidelijk zien, is dat er inderdaad meer effect 
wordt gesorteerd als er meer neutrale mensen worden bereikt en mensen die 
nog nooit / minder vaak een vluchteling ontmoetten. Dit pleit ervoor om op 
de ingeslagen weg voort te gaan en actief te sturen op het bereiken van het 
stille midden.  Het actiever gebruik maken van monitoringsdata, bijvoorbeeld 
via het dashboard waar nu nee gewerkt wordt, kan hierin faciliteren.    
 
Pas het verhaal aan aan het publiek 
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er een verschil is tussen 
neutrale en positieve mensen en mensen die al eerder of nog nooit een 
vluchteling hadden ontmoet. BMB zou hierop kunnen inspelen door aan het 
begin van een bezoek te peilen wat voor soort publiek er in de zaal zit. Bij een 
overwegend neutrale groep kan het verhaal dan hetzelfde blijven, om zo de 
mening positiever te maken. Maar bij bijvoorbeeld een meer positieve groep 
kan het verhaal gericht bijvoorbeeld worden op activatie: hoe zet je deze 
groep mensen meer aan om hun stem te laten horen, of om zich in te zetten 
voor vluchtelingen? Dit behoeft doorontwikkeling van het aanbod van BMB.  

5.2. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
Doe literatuuronderzoek naar de werkzame mechanismen van een 
overtuigend verhaal 
Naast het gebruik van emotie, waar we in dit onderzoek dieper op in zijn 
gegaan, zijn er veel andere factoren die invloed hebben of het effectief 
inzetten van verhalen. We noemen dit soort aspecten ook wel ‘werkzame 
mechanismen’: het feit dat ‘hoe’ je iets opzet en aanpakt de effectiviteit 
beïnvloedt. Voor het vergroten van het effect zou het de moeite waard 
kunnen zijn om verder te onderzoeken wat voor elementen het verhaal van 
de vluchtelingen kan versterken.  
 
Probeer het aantal respondenten in verschillende provincies gelijk te 
trekken 
In BMB 2 zagen we een groot verschil tussen het aantal respondenten in de 
Randstad en de rest van Nederland. Het absolute aantal bezoeken verschilt 
ook tussen de regio’s.  Voor een volledig beeld bevelen we aan om in de 
toekomst te proberen in alle gebieden ongeveer evenveel data te 
verzamelen. Aangezien dit eerder geprobeerd is, is het goed om samen te 
reflecteren waar het verschil tussen regio’s vandaan komt en daar bij een 
volgende ronde dataverzameling rekening mee te houden.  
 
Onderzoek ook de lange termijn: hebben we een duurzaam effect? 
Een grote beperking van het onderzoek is dat we alleen het korte termijn 
effect onderzoeken, door direct na het bezoek een vragenlijst af te nemen. 
Vaak zie je een ander beeld als je na een paar weken of maanden opnieuw 
het effect onderzoekt. Het zou goed zijn als BMB hier in een volgend 
onderzoek aandacht voor heeft, zodat het zeker is dat het korte termijn 
effect ook op de lange termijn beklijft: is het effect duurzaam? 
 
Creëer een genuanceerder beeld door diepte-onderzoek 
In BMB 1 en BMB 2 zijn we met de monitoringstool vooral ingegaan op de wat-
vraag: welke effecten creëert het BMB bij wie? Voor vervolgonderzoek zou 
het interessant zijn om in te gaan op de hoe- en waarom-vraag. Waarom 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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creëert BMB dit effect? En hoe precies? Aan welke knoppen kan BMB draaien 
om het effect te vergroten of te verkleinen? Dergelijk onderzoek kun je 
bijvoorbeeld doen door een aantal deelnemers te interviewen, een 
nagesprek te faciliteren tussen een kleine groep deelnemers, of mensen 
gedurende een periode wat langer te volgen.  
 
Experimenteer met het verhaal  
VluchtelingenWerk gaf aan het eind van BMB 1 aan dat vluchtelingen die 
meedoen met BMB dit niet lang volhouden. Er zijn verschillende factoren die 
hierin een rol spelen. Een verklaring die vaker terugkomt is dat het vertellen 
van je vluchtverhaal heftig en intensief is.   
 
Het delen van dit verhaal blijkt effectief te zijn, maar wellicht dat het delen 
van minder traumatische verhalen een soortgelijk effect kunnen creeren. 
Denk bijvoorbeeld aan het delen van het integratie proces.  
 
VluchtelingenWerk zou kunnen experimenteren met het gebruik van 
andersoortige verhalen en op basis van monitoringsdata het effect hiervan 
onderzoeken.  
 
 

  

8. 
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6. Onderzoeksmethodiek 
6.1 Methodiek en onderzoeksvragen 
De opzet van het onderzoek volgde grotendeels de opzet BMB 1, namelijk 
een monitoringstool. De analyse is deels gebaseerd op het dashboard dat 
realtime weergeeft wat de effecten zijn. Het startpunt van het onderzoek was 
eveneens de Theory of Change, zoals weergegeven in de bijlage 1.  
 
In het vervolgonderzoek hebben we de monitoringstool aangescherpt en 
verder doorgevraagd op: 

- Wat voor soort ontmoeting respondenten hebben gehad met 
vluchtelingen en hoe vaak? 

- De emotie van deelnemers naar aanleiding van het bezoek: wat 
deed het met ze? 

 
Ook deden we een analyse van het effect van offline bezoeken versus het 
effect van online bezoeken, aangezien sinds de Coronacrisis enkele  
bezoeken (zie boven) online zijn gedaan.  
 
Statistische toets 
Omdat de onderzoeksgroep groot genoeg was hebben we naast de 
analyse van draaitabellen de belangrijkste relaties ook statistisch getoetst op 
significantie. Met significantie toets je de aannemelijkheid dat een verschil 
op toeval berust. Bijvoorbeeld het verschil dat je vindt tussen mannen en 
vrouwen. Hoe significanter een verschil is, hoe minder toevallig. Vaak hanteer 
je daarbij een betrouwbaarheidsinterval van 5%, oftewel een p-waarde van 
0,05: zodra de p-waarde lager is dan 0,05 noem je iets significant.  
 
Visuals van scholieren 
De analyses van de scholieren en (jong)volwassenen deden we apart. 
Aangezien de resultaten vaak ongeveer hetzelfde waren, laten we in de 
visuals vaak alleen de resultaten van de scholieren zien en noemen we dat 
dit beeld ook voor de (jong)volwassenen geldt. De keuze voor scholieren is 

omdat daar het meeste respondenten waren en een groot deel van de 
(jong)volwassenen ook jong zijn (onder de 20).  

6.2 Beperkingen van het onderzoek 
Net als bij BMB 1 waren er beperkingen in het onderzoek: 

- Verkeerde vragenlijst: Een aantal scholieren vulde per abuis de 
vragenlijst voor (jong)volwassenen in (1.135). Aangezien we de twee 
groepen apart analyseerden, hebben we de antwoorden van de 
scholieren overgezet naar de andere database. Echter: omdat de 
categorieën in de twee vragenlijsten net iets anders zijn, verloren we 
hier wel een klein beetje data mee. Bijvoorbeeld de categorie 
‘klasgenoten’ bij de vraag wat voor soort ontmoeting deelnemer al 
hadden gehad met vluchtelingen ontbrak in de vragenlijst voor 
(jong)volwassenen.  

- Regiobias: de data laat zien dat het grootste deel van de 
respondenten uit de Randstad komt. Dit betekent dat de uitkomsten 
in andere regio’s (zoals Noord-Nederland, Zeeland en Limburg) 
mogelijk anders zijn.   

- Alleen korte termijn effect: Omdat de vragenlijsten direct na het 
bezoek worden afgenomen, biedt het alleen inzicht in de zeer 
directe effecten.  

- Sociale wenselijkheid: Omdat de vragenlijsten worden ingevuld in 
het bijzijn van de vrijwilligers van BMB, is de kans op sociale 
wenselijkheid groter.  

- Zelfselectiebias: Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig. Dit vergroot 
de kans op zelfselectie bias en non-respons bias. Alleen een specifiek 
deel van de mogelijke respondenten reageert.  

- Zelfperceptie: de effecten zijn gebaseerd op wat deelnemers zelf 
zeggen dat er is veranderd, wat soms een vertekend beeld geeft.  

- Mobiele telefoon: de vragenlijst is afgenomen met de mobiele 
telefoon. Bij mensen die niet goed met een mobiele telefoon kunnen 
omgaan, kan dit ervoor gezorgd hebben dat hun antwoorden niet 
goed zijn ingevuld. Bij scholieren kan een mobiele telefoon ook voor 
afleiding en daarmee minder respons zorgen.  
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Bijlage 1: Theory of Change 

Nederlanders 
ontmoeten en 
spreken met een 
vluchteling 

ACTIVITEITEN

DIRECTE 
RESULTATEN

KORTE TERMIJN 
EFEFCTEN

LANGE
TERMIJN
EFFECTEN

Nederlanders 
hebben meer 
kennis over 
vluchten en VW

Bekend maakt Bemind 
teams laten 

Nederlanders in dialoog  
gaan met een 

vluchteling aan de 
hand van vluchtverhaal

Bekend maakt Bemind 
duo’s geven voorlichting 
aan Nederlanders over 

vluchten en het werk van 
VW

Twijfelende optimisten 
verdiepen zich verder in 
het thema

Uitgesproken 
optimisten  zijn 
beter in staat 
argumenten te 
onderbouwen

Twijfelende pessimisten 
hebben een beter 
begrip van een 
specifieke vlucht 
ervaring (bewustzijn)

Twijfelende optimisten 
hebben meer empathie 
voor vluchtelingen 
(snappen dat niemand 
zomaar vlucht) 
(betrokkenheid)

Uitgesproken 
optimisten  zijn 
geraakt en 
vertellen 
anderen over 
hun ervaring en 
het 
vluchtverhaal

Uitgesproken 
optimisten laten 
via BMB 
anderen kennis 
maken met 
vluchtelingen 
thematiek

VluchtelingenWerk biedt 
maatschappelijk 

middenveld een Bekend 
maakt Bemind sessie aan 

Uitgesproken 
optimisten 
blijven zich 
inzetten voor 
vluchtelingen

Meer uitgesproken optimisten 
gaat actief aan de slag met het 
thema en delen hun ervaringen 
met vluchtelingen

Twijfelende 
pessimisten verdiepen 
zich verder in het 
thema

Twijfelende optimisten 
zoeken anderen op die 
met het thema bezig zijn 

Twijfelende pessimisten 
hebben empathie 
voor vluchteling die ze 
ontmoet hebben 
(betrokkenheid)

Twijfelende optimisten 
hebben een beter begrip 
van vluchtelingen 
thematiek (bewustzijn)

HET STILLE MIDDEN

Twijfelende optimisten 
gaan actief ervaringen 
over vluchtelingen delen 

Twijfelende pessimisten 
denken met nuance 
over vluchtelingen 
thematiek

Twijfelende pessimisten 
hebben beter begrip  
vluchtelingen thematiek

VluchtelingenWerk laat mensen via BEKEND MAAKT BEMIND kennis maken met een vluchteling en meer leren over vluchtelingen thematiek 

MAATSCHAP-
PELIJKE 
EFFECTEN 

Twijfelende pessimisten zijn 
optimistischer en gaan met 
anderen in dialoog

Meer mensen in de samenleving hebben begrip en empathie voor vluchtelingen, en komen in actie
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Eindnoten 
 

i     Significantie bij de scholieren van p=0,055 en t=-
1,9, wat betekent dat met een betrouwbaarheidsinterval van 10% neutrale mensen 
(code 0) significant meer effect ervaren dan positieve mensen (code 1) (het profiel 
van negatieve mensen buiten beschouwing gelaten). 
ii     Significantie bij de scholieren van p<0,001 en t=-
4,89, wat betekent dat mensen die nog nooit een vluchteling hebben ontmoet (code 
0) gemiddeld lager scoren dan mensen die wel een vluchteling hebben ontmoet 
(code 1). 
iii  https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/13/opvattingen-over-
vluchtelingen-in-nederland 
iv     Correlatie van p = 0,092 (significant bij 10% 
betrouwbaarheidsinterval) met t=-0,051, dat wil zeggen: hoe vaker iemand een 
vluchteling ontmoette, hoe minder effect er is op de mening.  
v     Jong(volwassenen): t = -3,6 en p <0,001 en 
scholieren: t = -2,1 en p = 0,032 

vi    99 Jong(volwassenen): t = -0,13 met een p = 0,002 
en scholieren: t = -0,047 en p = 0,047 
vii     Significantie bij de scholieren van p=0,055 en t=-
1,9, wat betekent dat met een betrouwbaarheidsinterval van 10% neutrale mensen 
(code 0) significant meer effect ervaren op hun mening dan positieve mensen (code 
1) (het profiel van negatieve mensen buiten beschouwing gelaten).  
viii     1. Paul Cairney, Storytelling for Policy Change: 
promise and problems (2016) 
2, Paul Zak, Why Inspiring Stories Make Us React: The Neuroscience of Narrative (2015) 
3. Leo Widrich, The Science of Storytelling: Why Telling a Story is the Most Powerful Way 
to Activate Our Brains (2012) 
 4. L. W. Barsalou, Grounded cognition (2008) 
 5. Leo Widrich, The Science of Storytelling: Why Telling a Story is the Most 
Powerful Way to Activate Our Brains (2012) 
 6. Jeremy Hsu, The Secrets of Storytelling: Why We Love a Good Yarn (2008) 
7. Paul Zak Why Inspiring Stories Make Us React: The Neuroscience of Narrative (2015) 


