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De belangrijkste conclusies over BMB en volwassenen
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Een grote groep (ruim 45% van de mensen) denkt direct na een BMB bezoek 
positiever over vluchtelingen. De meerderheid geeft echter aan na het bezoek 
niet anders te denken over vluchtelingen.  De lange termijn effecten van een 
bezoek zijn in dit onderzoek niet meegenomen. 

Wie$bereikt$BMB? Wat$zijn$de$eerste$veranderingen$door$BMB?$

Een positieve groep bereikt
Met Bekend maakt Bemind wordt een grote groep mensen uit het middenveld bereikt die zich niet 
actief uitspreken over het vluchtelingenvraagstuk. Zij zijn reactief of zelfs stil.

Wat echter ook opvalt is dat de bereikte groep voor het overgrote deel (ruim 80%) positief staat 
tegenover vluchtelingen. Er worden maar beperkt mensen bereikt die een neutrale houding t.o.v. 
vluchtelingen hebben en een zeer beperkte groep mensen die negatief staan t.o.v. vluchtelingen. 

Een Bekend maakt Bemind bezoek brengt voor veel mensen iets nieuws. Ruim 80% 
van de deelnemers geeft aan iets nieuws geleerd te hebben. Voor bijna 90% 
leidde het bezoek tot meer begrip voor hoe het is om te vluchten. Ondanks dat 
een grote groep deelnemers al positief tegenover vluchtelingen staat heeft het 
bezoek dus wel degelijk een direct effect. 

Opvallend is wel dat het ontmoeten voor veel mensen niet iets nieuws was. Voor 
bijna 80% van de deelnemers was het BMB bezoek niet hun eerste ontmoeting met 
een vluchteling. Op de mensen die voor het eerst een vluchteling ontmoetten 
had het bezoek gemiddeld genomen een grotere invloed, dan op de mensen die 
al eerder te maken hebben gehad met een vluchteling. 

VluchtelingenWerk hoopt met het Bekend maakt Bemind project een nieuwe groep Nederlanders te 
bereiken. Minder uitgesproken over het onderwerp en met een minder vaststaande en duidelijke 
mening over vluchtelingen. In onderstaande plaatje wordt weergegeven wie bereikt is. De horizontale 
as geeft de mate van uitgesprokenheid aan. De verticale as hoe de respondenten tegenover 
vluchtelingen staan. 
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De Bekend maakt Bemind aanpak en verwachte effecten 
BMB werkt middels een bottom-up benadering; kleinschalig, lokaal, samen met vluchtelingen, gericht op het aangaan van dialoog. VluchtelingenWerk hoopt op deze manier nieuwe mensen op een 
andere manier te bereiken. Op de komende pagina leest u meer over de BMB aanpak en de de verwachte effecten. Daarnaast wordt de focus van het onderzoek toegelicht. 

Inzetten op kennis en dialoog 
De Bekend maakt Bemind aanpak is tweeledig. 

1. Enerzijds wordt er op actieve wijze kennis gedeeld met de aanwezigen bij een bezoek. Met een 
prikkelende quiz worden mensen gestimuleerd om echt bij de nieuw gedeelde feiten stil te staan. 

2. Anderzijds ligt de nadruk op dialoog. De vrijwilliger met vluchtelingachtergrond deelt zijn of haar 
vluchtverhaal  en gaat met de deelnemers aan de sessie in gesprek. 

Bekend maak Bemind hoopt hiermee zowel het bewustzijn van, als betrokkenheid bij, de thematiek te 
vergroten. Zij zet in op een groeiende kennis en een een groeiende empathie voor vluchtelingen. 

Verschillende doelgroepen 
VluchtelingenWerk hoopt met het BMB project een nieuwe doelgroep te bereiken; het stille midden. 
Zij verwacht deze te bereiken via twee groepen: 
1. Scholieren en leraren, deze worden bereikt via bezoeken aan scholen. Zowel basisschool 

middelbare scholen als hoger onderwijs worden aangedaan. 
2. ‘Volwassen Nederlanders’. Zij worden bereikt via het maatschappelijke middenveld, bijvoorbeeld 

via kerken, sportclubs of vereniging.

VluchtelingenWerk hoopt via scholen en het maatschappelijk middenveld andere mensen te 
bereiken dan zij normaal doet met haar brede landelijke campagnes. Niet de uitgesproken uitersten, 
maar het stille midden. 

VluchtelingenWerk verwacht daarnaast dat  het meewerken aan het project ook effect heeft op de 
vrijwilligers. Zowel op de Nederlandse vrijwilligers, als op de vrijwilligers met een vluchtelingen 
achtergrond

Effecten in kaart
De verwachte effecten voor deze drie groepen werden vastgelegd in effectenkaarten; een visuele 
weergave van de verwachte ketens van verandering. Verderop in dit hoofdstuk vindt u de deze kaart 
voor de ‘ volwassen Nederlanders’ bereikt via het maatschappelijk middenveld.  In de bijlage vindt u 
de andere effectenkaarten. 
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Focus van het eerste rapport
In dit eerste rapport  ligt de focus op de volwassenen  die bereikt worden. VluchtelingenWerk hoopt via deze organisaties andere mensen te bereiken dan normaliter. Niet de sterk uitgesproken 
uitersten, maar het stille midden.  

De stille middengroep refereert aan de groep mensen in de Nederlandse samenleving die zich niet actief voor of tegen de komst van vluchtelingen naar Nederland uitspreekt. Het is een diverse 
groep die op verschillende manieren tegen vluchtelingen aankijkt. 

De opzet van de monitor heeft voor BMB een tweeledige focus: 

1. Allereerst is het voor BMB belangrijk om inzicht te krijgen in wie er bereikt wordt. Hoe staan zij tegenover vluchtelingen en hoe uitgesproken zijn zij over het onderwerp? 

2. Daarnaast hoopt BMB een eerste inzicht te krijgen in de directe effecten van haar interventie.

Hoe een effectenkaart te lezen
Op de volgende pagina vindt u de effectenkaart voor de ‘volwassen Nederlanders’ die bereikt worden via het maatschappelijke middenveld. 

De ‘volwassen Nederlanders’ bestaan in de effectenkaart uit twee groepen;

1. De uitgesproken optimisten: mensen die positief tegenover vluchtelingen staan en zich hiervoor actief uitspreken. 

2. Het stille midden. Het minder uitgesproken deel van de samenleving dat wellicht twijfels heeft over hoe zij tegenover vluchtelingen staat. 

Uitgesproken pessimisten: mensen die negatief tegenover vluchtelingen staan en zich hierover actief uitspreken verwacht VluchtelingenWerk eigenlijk niet te bereiken en BMB richt zich hier ook niet 
op. 

De kaart laat zien welke  verschillende niveaus van verandering zien:

• (1) de activiteiten van VluchtelingenWerk binnen het project Bekend maakt Bemind, 

• (2) de directe resultaten van de activiteiten

• (3) de korte –en langetermijneffecten waar deze resultaten aan bijdragen 

• (4) de maatschappelijke effecten waar deze effecten aan bijdragen

Naast de effectenkaart vindt u ook een korte narratieve beschrijving van de verandering. 

Effecten en focus van het onderzoek
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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 Volwassen
Nederlanders

Veranderende perspectieven
Een Bekend maakt Bemind 
duo gaat op bezoek bij een 
locatie. Ze gaan in gesprek 
met de deelnemers. Delen 
informatie over het 
vluchtelingen vraagstuk en 
een vluchtverhaal. 

Op de korte termijn is de 
verwachting dat de 
deelnemers hierdoor meer 
kennis krijgen van de het 
vluchtelingenvraagstuk en zich 
meer betrokken voelen bij wat 
vluchtelingen meemaken. 

Op lange termijn is de 
verwachting dat het 
perspectief van mensen 
verandert. Dit kan
verschillende vormen krijgen 
afhankelijk van het start 
perspectief. Het kan 
bijvoorbeeld gaan over het 
opzoeken van verdere 
verdieping, het denken met 
meer nuance, of het delen 
van ervaringen. 

Het uiteindelijk verwachte 
maatschappelijk effect is dat 
meer mensen begrip en 
empathie hebben voor 
vluchtelingen en hiernaar 
handelen.  
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Wie wordt er bereikt? 
Bekend maakt Bemind is een nieuwe aanpak voor VluchtelingenWerk. Door bottom-up te werken hoopt zij een ander publiek te bereiken dan normaliter. Niet alleen de uitgesproken 
mensen die positief staan tegenover vluchtelingen, maar ook het zogenaamde ’stille midden’. De belangrijkste vraag om te bekijken met de monitor data, was: wie wordt er 
daadwerkelijk bereikt met de BMB bezoeken? In dit hoofdstuk leest u wie er door BMB bereikt wordt. 

Het merendeel van de deelnemers ontmoette al eerder een vluchteling. Hoe deze ontmoeting eruit zagen is op
basis van de data niet te zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat voor ruim 20% van de volwassenen dit hun eerste 
ontmoeting met een vluchteling was. 

Breed bereik qua leeftijd 
Via het maatschappelijk middenveld is een brede groep mensen bereikt. De leeftijd varieerde van 17 tot 88. De 
gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 45. Bijna 45% van de deelnemers was ouder dan 50. Opvallend is 
daarnaast dat er er een relatief grote groep bereikt wordt in de leeftijdscategorie 20-29. 

Merendeel vrouwen en hoogopgeleid 
Een aantal punten vallen op in de persoonsdata. Allereerst is 2/3 van de bereikte deelnemers vrouw.  

Het valt daarnaast op dat het merendeel van de deelnemers (ruim 70%) een hogere opleiding heeft genoten. 
44% heeft een universitaire en 28% een HBO opleiding. Dit is belangrijk met het oog op de door meerdere studies 
gevonden correlatie tussen opleidingsniveau en gastvrije houding richting migranten (o.a. Metastudie van 
Pettigrew en Tropp, 2006). Mensen met een hogere opleiding staan gemiddeld genomen positiever t.o.v. 
nieuwkomers. Inkomen speelt hiernaast een belangrijke rol (Roots e.a., 2016). 

De overige deelnemers hebben een opleidingsniveau van MBO of lager. 

Al eerder een vluchteling 
ontmoet – 78,7%

Nog nooit een 
vluchteling ontmoet –
21,3%

Een nieuwe ervaring? 
Met het bezoek van BMB hoopt VluchtelingenWerk mensen in gesprek te laten gaan met een vluchteling. 
Hoeveel van deze bereikte mensen hadden al eerder contact met een vluchteling? Dit wordt hieronder 
weergegeven. 
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Positief

Negatief

Stil Uitgesproken1
%

64%2%

16% 2%

15%

0,3
%

Reactief 

Om meer inzicht te krijgen in wie met het BMB project bereikt wordt is gekeken naar twee aspecten: 
1. Hoe staan mensen tegenover vluchtelingen? 
2. Hoe uitgesproken zijn mensen over het onderwerp? 

Elk aspect is met een drietal vragen geoperationaliseerd en aan de antwoorden zijn scores verbonden. De antwoorden op de vragen worden op de volgende pagina’s weergegeven. 
Op basis van de scores vormde zich een beeld van de mensen die BMB bereikt. Staan zij positief, neutraal of negatief tegen vluchtelingen (verticale as)? En zijn zij stil, reactief of 
uitgesproken als het op het onderwerp aankomt (horizontale as)? In onderstaande plaatje wordt dit weergegeven.  

Merendeel reactief
Bijna 80% van de mensen die bereikt werden met BMB zijn in te delen als reactief. 
Zij spreken zich niet met regelmaat actief uit, maar reageren bijvoorbeeld wel op 
discussies van vrienden, of delen onderwerpen . 

Amper mensen bereikt die negatief tegenover vluchtelingen staan
Het valt op dat er slechts een zeer beperkte mate mensen met een 
sterk negatieve mening t.o.v. vluchtelingen wordt bereikt. Ook in de 
neutrale categorie valt het merendeel van de bereikte mensen (80%) 
aan de positieve kant van het spectrum. 

Een deelnemer viel dit ook op en zij zei er het volgende over:  
“Goed gedaan, maar het is wel preken voor eigen parochie. Heel 
Nederland schuift op naar rechts, polariseert enz. Misschien meer 
richten op die kant?” 

Een positief niet uitgesproken midden bereikt 
Het overgrote merendeel van de bereikte mensen is reactief. Het uitgesproken 
deel dat bereikt word is beperkt. Het gaat om slechts 17%. Een heel klein deel van 
de deelnemers geeft aan daadwerkelijk zich niet uit te spreken over het 
onderwerp.  

15% van de mensen die door Bekend Maakt Bemind worden bereikt zijn 
uitgesproken positief, dit is de doelgroep die VluchtelingenWerk veelal ook met 
hun landelijke aanpak bereikt. 

Verder valt op dat 2% uitgesproken neutraal is. Zij geven aan zich uit te spreken 
over het onderwerp, maar hun mening is niet volledig negatief of positief. 

Positief tegenover vluchtelingen 
De overgrote meerderheid (ruim 80%) van de door Bekend Maakt 
Bemind bereikte mensen staat positief tegenover vluchtelingen. De 
overige 20% mensen staat vooral neutraal tegenover vluchtelingen. 

De project coördinator herkent dit in het werfproces. Het zijn vaak de 
organisaties die al interesse hebben in het onderwerp en openstaan 
voor het gesprek die met BMB in contact komen.  
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66,1% 33,4% 0,5%

Ja Misschien 
niet

Vluchtelingen 
voegen iets 
positiefs toe aan 
de Nederlandse 
samenleving

83,1% 12,8%
1,3%

2,9%
Ja Nee

Vluchtelingen 
hebben net 
zoveel recht op 
een baan als 
Nederlanders

67,0% 13,0%
14,3%

5,7%

Nee Ja

Een AZC in mijn 
buurt zou ik een 
probleem vinden

Positieve houding tegenover vluchtelingen
Met drie stellingen is er inzicht verkregen in de positie van de deelnemers t.o.v. vluchtelingen. 
Deze stellingen en de antwoorden staan hieronder weergegeven.  

Bij het bekijken van deze uitkomsten is het belangrijk om in gedachten te houden dat deze 
informatie is opgevraagd direct na het bezoek. De kans bestaat dat dit de antwoorden van de 
deelnemers beïnvloed heeft. 

Wat direct opvalt is de overwegend positieve respons. Op alle drie de stellingen wordt door 
minimaal 80% van de deelnemers positief gereageerd. 

Het valt daarnaast op dat meer deelnemers negatiever tegenover vluchteling staan op het 
moment dat de stelling dichter bij huis komt; een AZC in de buurt.  
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Ja, ik 
post er 

zelf over
7,95%

Ja, ik deel 
posts van 
anderen

8,22%

Ja, ik like 
posts van 
anderen
20,27%

Nee, ik 
negeer 

het 
thema 
online
63,56%

Uitgesproken of stil? 
Met een drietal vragen is inzicht gekregen in de uitgesprokenheid van de mensen bereikt door Bekend maakt Bemind. De vragen zijn specifiek gesteld om inzicht te verkrijgen in hoeverre mensen 
zich uitspreken over het onderwerp. De uitkomsten staan op deze pagina weergegeven. 

82,25% 15,93%
1,04%

0,78%

Als mijn vrienden 
discussiëren over 
vluchtelingen 
geef ik ook mijn 
mening NeeJa

28,87% 45,67% 18,64% 6,82%

Als er een AZC in 
mijn buurt komt, 
dan doe ik daar 
wat mee

NeeJa

Allereerst is gevraagd of de deelnemers hun mening zouden geven over 
het onderwerp in een discussie met vrienden. In onderstaande grafiek is te 
zien dat de overgrote meerderheid (ruim 80%) dit zeker zou doen. Nog eens 
ruim 15% geeft aan dat zij dit waarschijnlijk wel zouden doen. 

De tweede vraag ging over  het in actie komen als een AZC in de buurt zou 
komen. Het grootste deel van de deelnemers zou er iets mee doen als een 
AZC in hun buurt komt. Ruim 75% van de deelnemers geeft aan dat zij zeker 
of waarschijnlijk in actie zouden komen.  Een kwart van de deelnemers 
waarschijnlijk of zeker niet. 

Let op: In deze vraag is er bewust voor gekozen om actie niet te definiëren, 
zodat zowel mensen die negatief als positief tegenover vluchtelingen staan 
zich erin konden herkennen.   

De laatste vraag ging over het online gedrag van de deelnemers. Is het 
vluchtelingenvraagstuk een onderwerp waar zij op social media actief op 
zijn?  Onderstaande grafiek geeft de antwoorden van de deelnemers weer. 

Slechts een beperkt deel van de deelnemers post zelf actief over het 
vluchtelingen vraagstuk. Bijna tweederde van de deelnemers negeert het 
thema online. 

Bij het bekijken van deze grafiek moet in gedachten gehouden worden dat 
een beperkt deel van de mensen aangaf beperkt of geen gebruik te 
maken van sociale media. 
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Een eerste zicht op de effecten van een BMB-bezoek
De verwachting dat ontmoetingen leiden tot wederzijds begrip is een van de belangrijkste aannames onder het project. Hij komt zelfs de terug in de project titel; Bekend maakt Bemind.  
“Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander' maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed”, aldus de project beschrijving. Naast de 
ontmoeting biedt BMB informatie over de vluchtelingenthematiek. De verwachting is dat de ontmoeting gecombineerd met nieuwe kennis een positieve invloed heeft op hoe vluchtelingen 
gezien worden. Is dit ook zo? Dit hoofdstuk biedt een eerste inzicht in het effect van de bezoeken.  

“Het is bijzonder om iemand zijn verhaal te horen. 
Iemand zelf over zijn ervaringen horen vertellen  is toch 

anders dan iets lezen/horen vanuit de media. 
Indrukwekkend.”

Participant (26 jaar)

48,7% 33,0% 14,9% 3,4%

Ja zeker Ja een beetje Niet 
echt

Helemaal niet 

Ik heb iets 
nieuws 
gehoord 

Voor veel deelnemers levert een BMB-bezoek nieuwe kennis op
Met een BMB bezoek verwacht VluchtelingenWerk nieuwe kennis over te dragen. 
Onderstaande grafiek geeft weer of de deelnemers daadwerkelijk iets nieuws gehoord 
hebben. 

57,82% 31,56%

8,75%

1,86%

Ik begrijp 
beter 
hoe het is 
om te 
vluchten Ja zeker Ja een beetje Niet 

echt
Helemaal niet 

Ruim 80% van de deelnemers geeft aan dat hij/zij tijdens het bezoek iets nieuws hoorde.  
Een vrouw van 71 verwoordde het als volgt: ”We krijgen vaak door TV een verkeerd beeld 
voorgeschoteld. Het is erg daarginds maar het positieve wordt nooit getoond.”  

Niveau van informatie soms te laag
Ruim 18% van de doelgroep geeft aan geen nieuwe informatie opgedaan te hebben. 
Mensen gaven aan dat de gedeelde informatie zeker interessant was voor mensen zonder 
kennis van vluchtelingen. “De informatie is vrij basic maar voor veel mensen nieuw (in mijn 
geval niet). Geeft een compleet beeld” aldus een 22 jarige deelneemster. Een aantal 
mensen gaf daarnaast aan het niveau van de informatie en de bijbehorende quiz te laag 
te vinden. 

Een eerste stap naar meer empathie voor vluchtelingen
In 2006 deden Pettigrew en Tropp) een uitgebreide meta-analyse van 515 onderzoeken 
naar het contact tussen verschillende groepen. De onderzoekers concluderen dat contact 
tussen verschillende sociale of culturele groepen de vooroordelen jegens de ander 
reduceert. 

De bezoeken van Bekend maakt Bemind lijken ook een stap te maken richting een beter 
begrip voor een vluchteling. Onderstaande grafiek biedt hier een eerste inzicht in. 

Bijna 90% van de deelnemers geeft aan dat zij nu beter begrijpen hoe het is om te 
vluchten. In de open antwoorden komen verscheidene malen naar voren hoeveel indruk 
het vluchtverhaal en de dialoog heeft gemaakt. Zo ook bij onderstaande participant. 
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Hetzelfde 53,0%   

Negatiever 1,03%

Positiever 25.0%

Beetje positiever 20,7%

Hoe gaan mensen weg na een Bekend maakt Bemind bezoek? Is er een verandering in de manier waarop zij 
Vluchtelingen zien? 

Deelnemers zijn gevraagd in hoeverre zij Vluchtelingen anders zagen naar aanleiding van het bezoek. Onderstaande 
figuur geeft de uitkomsten weer. 

Bij de meerderheid van de mensen lijkt het BMB bezoek hun ideeën over vluchtelingen niet direct te beïnvloeden.  Ruim 
50% geeft aan nu hetzelfde te staan t.o.v. vluchtelingen als voor het BMB bezoek. Ruim 45% van de deelnemers staat na 
het bezoek positiever tegenover vluchtelingen. 5 mensen gaven aan na het bezoek negatiever tegenover vluchtelingen te 
staan. Zij hebben in open antwoorden geen inzicht geboden in hoe dit komt. 

Over de lange termijn effecten van een BMB bezoek kan op basis van de huidige data niets gezegd worden. Opvallend is 
wel dat 10 mensen ongevraagd in de open vragen benoemen dat zij nu actie willen ondernemen voor vluchtelingen. 
Variërend van het zoeken naar een link met sport tot het willen doen van vrijwilligerswerk. 

“Als je het verhaal van de vluchteling zelf hoort ga je er anders 
naar kijken. Het is onvoorstelbaar hoe zwaar en vol 

hindernissen de weg is die een vluchteling moet gaan. Niemand 
verlaat huis en haard en geeft zijn veiligheid, bezit en familie zo 

maar op. Wij moeten het respecteren en hulp bieden. Wij 
hebben vanuit onze eigen veiligheid  en welvaart in onze 

samenleving veel te weinig oog voor onze 
medeverantwoordelijkheid voor vluchtelingen. 

Participant (74 jaar)

Inspirerend. Confronterend. Verdrietig. Liefdevol. Het raakt mij dat iemand toestemming aan anderen vraagt om 
zich Nederlander te voelen. Daar heeft niemand toestemming over te geven. En het is niet zo zwart-wit als men vaak 

denkt, er gaan zoveel verkeerde verhalen over vluchtelingen rond, dat is zo jammer. Je vlucht echt niet voor je 
plezier. 

Participant (27 jaar)

“Heel positief, je leert goed snappen hoe iemand nadenkt en 
wat iemand heeft meegemaakt. Ga zo door! Het doet wat met je, 

het raakt je en ik ben nu extra gemotiveerd zelf weer 
vrijwilligerswerk op te pakken.”

Participant (23 jaar)
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Eerste ontmoeting? Meer effect 
Een BMB bezoek lijkt effectiever te zijn bij deelnemers die nog nooit een 
vluchteling hebben ontmoet. De grafiek hieronder geeft het verschil weer  
tussen de deelnemers die al eerder contact hadden met een vluchteling 
en deelnemers voor wie het BMB bezoek het eerste contact met een 
vluchteling was. 

21,0% 18,3%

59,7%

1,0%

38,3%
29,6% 29,6%

1,2% 1,2%

Ja, positiever Ja een
beetje

positiever

Nee, ik denk
er hetzelfde

over

Ja een
beetje

negatiever

Ja
negatiever

Eerder een vluchteling ontmoet

Nooit eerder een vluchteling ontmoet

Bijna 60% van de deelnemers die al eerder een vluchteling ontmoetten 
dachten direct na een BMB  bezoek niet anders over vluchtelingen.  Bij de 
deelnemers voor wie het bezoek hun eerste ontmoeting was, was dit bij 
slechts 30% het geval.  Het deel van de deelnemers waar een positieve 
ontwikkeling zichtbaar is, is dan ook veel groter bij de deelnemers waarbij 
het om een eerste ontmoeting met een vluchteling ging. Bijna 70% van 
hen dacht na het bezoek positiever over vluchtelingen t.o.v. bijna 40% 
voor wie het geen nieuwe ervaring was. 
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De opzet, aanpak en beperkingen van dit onderzoek leest u op deze pagina. 

Methodiek en beperkingen

Opzet en methodiek 
De methodiek is opgezet als een monitoringstool. Een instrument dat niet alleen bruikbaar 
is voor een eenmalig onderzoek, maar  ook gedurende het verdere project gebruikt kan 
worden om inzicht te verkrijgen in wie bereikt wordt. 

Het startpunt van de monitoringstool voor Bekend maakt Bemind is de Theory of Change. 
In breed comité is op basis van de verwachte effecten gekeken waar de 
meetprioriteiten lagen. 

Voor het Bekend maakt Bemind programma werd duidelijk dat een beter zicht op wie er 
bereikt wordt met het project de hoogste prioriteit had. Hiernaast wilde men inzicht 
krijgen in de directe effecten.

Bij het bekijken van het bereik van Bekend maakt Bemind is aangesloten op het kader 
dat VluchtelingenWerk gebruikt als onderbouwing van het project; het bereiken van het 
stille midden. Met behulp van een zestal vragen is dit geoperationaliseerd. 

Een klein en handzaam instrument 
Een Bekend maakt Bemind bezoek duurt ongeveer een uur. Een monitoringsinstrument 
moest dan ook weinig tijd kosten en eenvoudig in gebruik zijn. In onderling overleg is 
besloten dat de dataverzameling na een sessie maximaal vijf minuten mocht kosten. Het 
aantal gestelde vragen is dan ook beperkt. 

Er is gebruik gemaakt van mobiele telefoons voor het verzamelen van data. Aan het eind 
van het bezoek werd een link/QR-code geprojecteerd. Deelnemers aan het bezoek 
werden verzocht om de korte vragenlijst online in te vullen. Deelname aan het onderzoek 
was anoniem en vrijwillig. 

Een betrouwbare steekproef  
Naar verwachting zullen er met de BMB bezoeken in het maatschappelijk middenveld 
2850 mensen bereikt worden, dit aantal is gebaseerd op het gemiddelde bereik in de 
eerste fase van het project en het totaal aantal bezoeken. 

Voor een representatief beeld van deze doelgroep (foutenmarge van 5% en 
betrouwbaarheidsniveau van 95%) is een steekproef nodig van 339 respondenten. Dit 
aantal is ruim behaald. In totaal hebben 375 mensen die BMB bereikte via het 
maatschappelijk middenveld meegewerkt.

De uitkomsten bieden dus een representatief voor de totale doelgroep voor Bekend 
maakt Bemind.  

Beperkingen van het onderzoek 
Elk onderzoek heeft haar beperkingen. De belangrijkste beperkingen van dit onderzoek 
staan hieronder weergegeven: 

Consequenties van meetmoment 
De vragenlijst is direct na het bezoek afgenomen. Deze directe koppeling aan het bezoek 
heeft een aantal consequenties: 

• Het onderzoek biedt alleen inzicht in de zeer directe effecten van het bezoek.  

• Grotere kans op sociaal wenselijke antwoorden – voor het invullen van de vragenlijst 
spreken de deelnemers in het kader van het bezoek uitgebreid met een vluchteling. 
Een dergelijke ervaring kan, ondanks de in de vragenlijst geborgde anonimiteit, een 
invloed hebben op de antwoorden van deelnemers

Vrijwillige deelname
Deelname aan het het onderzoek was vrijwillig. Een consequentie hiervan is het gevaar 
voor een zelfselectie bias en non-respons bias. Het gevaar bestaat dat de informatie een 
vertekend beeld geeft omdat het afkomstig is van een specifiek deel van de aanwezige 
deelnemers. Een voorbeeld; alleen de mensen die enthousiast waren over het bezoek 
reageerden. 

De visie van de deelnemers
In de opzet van de monitor was geen ruimte voor een voor- en nameting. De 
gerapporteerde veranderingen zijn dus het perspectief van de deelnemers zelf. Het kan 
zijn dat hier vertekening plaatsvind.  

Consequenties van mobiel telefoon 
Het gebruik van de mobiele telefoon bleek voor sommige oudere groepen uit het 
maatschappelijk middenveld complex. Een deel van hen heeft de vragenlijst hierom niet 
ingevuld. Dit is ondervangen door hen een papieren vragenlijst aan te bieden. 
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De belangrijkste conclusies over BMB en scholieren
Met het Bekend maakt Bemind project worden veel scholieren bereikt. 2029 scholieren en docenten hebben meegewerkt aan dit onderzoek. De focus binnen dit eerste rapport op basis van de 
monitor ligt op het maatschappelijk middenveld, maar op deze pagina ziet u in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen bij scholen. 

Een divers(er) publiek bereikt 
De mensen die via BMB bij de scholen zijn bereikt lijken diverser dan de mensen die bereikt zijn via het 
middenveld. 70% staat positief tegenover vluchtelingen, 28% neutraal en ruim 2% negatief. Zowel de 
neutrale als de negatieve groep waren via het middenveld kleiner. 

De mate van uitgesprokenheid over het onderwerp is meer verdeeld. Ook hier is de grootste groep de de 
reactieve middengroep. Zij worden echter  geflankeerd  door een stille groep van +-10% en een 
uitgesproken groep van ruim 5%.  

Op 2/3 een positief direct effect 
60% van de deelnemende scholieren geven aan dat zij na het bezoek (een beetje) positiever 
staan tegenover vluchtelingen. Een kleine 40% geeft aan dat het bezoek geen invloed heeft 
gehad op hoe zij tegenover vluchtelingen staan. 3% van de deelnemende scholieren geeft 
aan dat ze na het bezoek negatiever ten overstaan van vluchtelingen staan. Op middelbare 
scholieren lijkt een bezoek meer effect te hebben dan op leerlingen uit hoger onderwijs. Bij de 
MBO’ers zien we de meeste positieve ontwikkeling. Daarnaast valt op dat ook bij de scholieren 
een BMB bezoek meer invloed heeft op de scholieren die voor het eerst een vluchteling 
ontmoetten.  

Bereikte scholieren 
Er is een diverse groep scholieren bereikt. Van basisschool tot HBO en van de leeftijd 11 t/m 
25. De grootste bereikte groep zijn middelbare scholieren. 

Iets meer meisjes dan jongens hebben meegedaan met het onderzoek. 43% t.o.v. 57%. 

Opvallend is dat het voor een relatief grote groep scholieren niet de eerste keer was dat zijn 
een vluchteling ontmoette. Bijna 65% van de scholieren gaf aan al eerder een vluchteling 
ontmoet te hebben. 

Hetzelfde – 37%

Negatiever – 3%

Positiever – 33% 

Beetje positiever – 27%
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Vier aanbevelingen voor Bekend maakt Bemind 

1. Zet sterker in op mensen die nog nooit een vluchteling 
hebben ontmoet. Op basis van de monitoringsdata is naar 
voren gekomen dat een eerste ontmoeting met een 
vluchteling meer losmaakt. Het inzetten op mensen die 
nog niet eerder een vluchteling hebben ontmoet kan jullie 
impact vergroten.  

2. Zoek naar andere manieren om de twijfelaars te 
bereiken. Met het BMB project hoopt VluchtelingenWerk
mensen te bereiken die neutraal of zelfs negatief 
tegenover vluchtelingen staan. Uit dit eerste rapport blijkt 
echter dat de bereikte mensen veelal positief staan 
tegenover vluchtelingen. Om de gewenste doelgroep te 
bereiken is het van belang om op andere wijze hen te 
benaderen. 

3. Breng de lange termijn effecten van een BMB bezoek in 
kaart. In dit traject hebben we een eerste zicht gekregen 
op de zeer directe effecten van een BMB bezoek. De 
langere termijn effecten zijn echter nog volledig 
onbekend. Blijft iemand die direct na een bezoek 
positiever staat tegenover vluchtelingen positiever? Heeft 
een bezoek een langdurige impact? Het is voor BMB 
relevant om hier meer inzicht in te krijgen. Kennis van de 
werkzame elementen van de langdurige effecten van een 
bezoek kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de 
impact van het project te vergroten. 

4. Monitor actief en stuur hierop bij. Mobiele data 
verzameling biedt de mogelijkheid om snel inzicht te 
verkrijgen in wie er gesproken is en een idee van de 
directe impact. Dit kan gebruikt worden om met grotere 
regelmaat te reflecteren op het bereik van de bezoeken, 
werkzame elementen te identificeren en bij te sturen waar 
nodig. 
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