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       Belangrijkste conclusies 
 

භ Opvang van asielzoekers in AZC’s leidt niet tot grote problemen. Nederlanders die 
dichtbij een AZC wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening over 
asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Een diepte-onderzoek in drie 
gemeenten waar incidenten hadden plaatsgevonden, wees uit dat buurtbewoners 
vooral positief of neutraal zijn over het AZC. Een deur-aan-deur peiling in één gemeente 
bevestigde dit.  

භ Overlast in en rond AZC’s komt voor het grootste deel van ‘veiligelanders’ die geen 
uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. Deze groep veroorzaakt de meeste 
problemen binnen en buiten de asielzoekerscentra in de drie casusgemeenten waar we 
ons onderzoek uitvoerden. 

භ Terwijl lokaal nauwelijks spanningen zijn, denkt ongeveer een kwart van de bevraagden 
uit een deur-aan-deur peiling die in één casusgemeente is uitgevoerd dat er in de 
Nederlandse samenleving als geheel wél conflicten met asielzoekers zijn. Een forse 
minderheid heeft ook de indruk dat het land een probleem heeft met de opvang en 
integratie van asielzoekers.  

භ Uit de landelijke peiling blijkt dat sommige meningen over asielbeleid en asielzoekers 
negatiever zijn geworden. In 2017 was 38% van de Nederlanders negatief over het 
opvangbeleid; in februari 2019 was dit 43%. De komst van asielzoekers voedt zorgen 
over huisvesting en de Nederlandse identiteit. In 2017 maakte 59% zich hier enige 
zorgen over; in 2019 was dit 63%. Emoties tegenover de asielzoekers zelf blijven 
overwegend positief, met vooral veel empathie. 

භ Gedragsintenties jegens asielzoekers zijn vooral positief, zo blijkt uit de landelijke 
peiling. Rond de 45% wil asielzoekers de helpende hand reiken. Zo’n 25% wil helpen, 
maar wil ook streng optreden tegen asielzoekers die zich niet gedragen. Men is dus 
overwegend gastvrij. Een kleinere groep van zo’n 12% is in voor hardere acties tegen 
asielzoekers én tegen de staat.  

භ Vanuit het oogpunt van nationale veiligheid is opvallend dat 30% van de Nederlanders 
vindt dat de overheid zo slecht functioneert dat het hele systeem maar het beste omver 
geworpen kan worden. 21% vindt dat de overheid het verdient om hard aangepakt te 
worden, desnoods met geweld. 
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භ De intentie om asielzoekers, desnoods met geweld, te corrigeren, hangt samen met 
negatieve meningen over asielzoekers en ook met maatschappelijk ongenoegen. Dit 
suggereert dat lokaal verzet tegen asielzoekers en AZC’s een oorsprong kan hebben in 
ongenoegens over de stand van het land, niet alleen over migratie. 

භ Maatschappelijk ongenoegen en acceptatie van asielzoekers zijn sterk gerelateerd. Van 
meting tot meting is er geen duidelijk causaal verband tussen de twee. We zien vooral 
veel stabiliteit in de opvattingen van mensen over deze kwesties. 
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      Samenvatting en beschouwing 
 

In de zomer van 2015 piekte het aantal asielaanvragen in Nederland en werd migratie volgens 
burgers het grootste maatschappelijk probleem in de samenleving. Ook politiek werd migratie 
weer een controversieel onderwerp. In deze context vraagt het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) ons in 2016 om voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid 
een verdiepend onderzoek te doen naar attitude-ontwikkelingen over de komst van asielzoekers 
naar Nederland. Bovendien is de vraag van het WODC om deze attitudes te relateren aan 
maatschappelijke onrust, escalatie en eventuele bedreigingen voor de nationale veiligheid.  

De achtergrond van deze vragen is dat de veiligheid, in de loop van 2015, door een aantal 
incidenten rondom migratie in gedrang is gebracht. In Duitsland worden in die tijd zeer veel 
geweldsmisdrijven rond AZC’s gepleegd. In Nederland zijn informatieavonden verstoord en zijn 
bestuurders fysiek bedreigd en aangevallen. In die context is het relevant om te vragen: kan de 
(nationale) veiligheid hierdoor onder druk komen te staan?  

Daarbij besteden wij veel aandacht aan de relatie tussen nationale thema’s en lokale. In veel 
gevallen waarin ongenoegen leidt tot protest vindt een vermenging plaats tussen lokale issues 
en incidenten en nationale kwesties. Die vermenging werkt twee kanten op. Lokale incidenten 
kunnen worden vertaald en geïnterpreteerd als symbool voor een nationaal probleem. En 
omgekeerd kan het zijn dat landelijke (politieke) problemen rond migratie hun weerslag hebben 
op de escalatie van lokale gebeurtenissen.  

Meningen over het migratiebeleid van de overheid worden niet alleen bepaald door wat men 
vindt van migranten, maar ook door wat men vindt van de overheid en wat men vindt van het 
land als geheel. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is pessimistisch over de staat 
van het land en heeft weinig vertrouwen in politieke instellingen. Een van de doelstellingen van 
het onderzoek was om te proberen het samenspel te ontwarren tussen enerzijds het specifieke 
ongenoegen over migratie en anderzijds het meer globale maatschappelijk ongenoegen over de 
stand van het land.  

De overkoepelende vraag is dus of en hoe ongenoegen over migratiebeleid uit zou kunnen 
groeien tot een breder maatschappelijke conflict dat, in extremis, de nationale veiligheid 
bedreigt. Het idee is dat daarbij zowel ongenoegens over asielzoekers en migranten een rol 
kunnen spelen, alsook het bredere ongenoegen over de overheid en de maatschappij als geheel.  
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Vragen 

De centrale vragen in het onderzoek zijn: 

1. Wat zijn de meningen van Nederlanders rondom migratievraagstukken? Daarbij kijken 
we onder meer naar de acceptatie van asielzoekers, gedragsintenties (van hulpverlening 
aan vluchtelingen tot protest tot steun voor burgerlijke ongehoorzaamheid en actief 
verzet tegen de staat), maar ook naar maatschappelijk ongenoegen. 

2. Wat is het effect van nabijheid tot een AZC op de meningen van Nederlanders rondom 
migratievraagstukken? 

3. Hoe ontwikkelen deze meningen zich gedurende de periode dat we ze meten? Als er 
veranderingen zijn, welke factoren zijn daarvoor dan verantwoordelijk? 

4. Wat is de relatie tussen acceptatie van asielzoekers, maatschappelijk ongenoegen en 
verschillende soorten gedragsintenties? 

5. Welke visie hebben medewerkers van officiële instanties, asielzoekers zelf en 
omwonenden op de factoren en processen die een rol spelen bij het ontstaan van 
onrust over opvang van asielzoekers op specifieke locaties in het land? Hoe ervaren zij 
de relatie tussen lokale incidenten en/of escalaties en de nationale en internationale 
context? 

6. Hoe verhouden buurtbewoners zich tot asielzoekers? Hoe kijken zij aan tegen lokale 
ongemakken en overlast? Welk verband is er tussen lokale problematiek en hun 
meningen over migratie en vluchtelingen, alsook hun gedragsintenties? 

7. Welke implicaties hebben de bevindingen voor de nationale veiligheid?  

Onderzoek 

Het onderzoek bestond uit drie onderdelen. Tussen februari 2017 en februari 2019 namen wij 
vier keer een enquête af bij een representatieve groep Nederlanders (2,601 in 2017 en 1,239 in 
2019, zie hoofdstuk 2). Ten tweede voerden we kwalitatief onderzoek uit naar drie casussen 
(hoofdstuk 8). In drie gemeenten waar een AZC gevestigd is, spraken we met de COA-
werknemers, beveiligers in het AZC, omwonenden, asielzoekers, de gemeente, en de politie. Ten 
derde deden we een deur-aan-deur-onderzoek in een gemeente waar een AZC gevestigd is 
(hoofdstuk 7). We kregen 160 ingevulde vragenlijsten terug.  

Veranderingen in de publieke opinie 2017-2019 

Bij de eerste meting begin 2017 waren Nederlanders van mening dat migratie hét grootste 
maatschappelijk probleem was. Tegen het eind van het onderzoek in 2019 is dat niet meer zo. 
Maar als je kijkt naar de meningen die Nederlanders er privé op nahouden, staat men 
gemiddeld genomen eerder positief dan negatief tegenover asielzoekers. Een belangrijke 
kanttekening hierbij is overigens wél dat het veel uitmaakt wat je mensen precies vraagt. Een 
grote meerderheid steunt het tijdelijk opvangen van asielzoekers en een meerderheid is vóór 
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het opvangen van asielzoekers in de eigen gemeente. Maar tegelijk denkt bijna twee derde van 
de Nederlanders dat asielzoekers de huisvesting van gevestigde Nederlanders in het gedrang 
brengen: in dit opzicht vindt men asielzoekers eerder een bedreiging dan een verrijking. 

Tijdens de looptijd van het onderzoek (2017-2019) zijn deze meningen minder positief 
geworden. De verandering is klein, maar duidelijk. Een groeiend deel ziet asielzoekers meer als 
een bedreiging dan als een verrijking, zegt minder geneigd te zijn om asielzoekers te helpen, 
reageert met minder positieve emoties op het feit dat Nederland asielzoekers opvangt, en wijst 
het beleid op gebied van opvang van asielzoekers af. 

Deze verandering is ook zichtbaar in de indruk die men heeft van de mening van anderen: men 
denkt dat anderen ermee instemmen als men een negatieve mening over asielzoekers zou 
uiten. Hoewel negatieve gedragsintenties tegenover asielzoekers niet gestegen zijn, is de 
aanvaardbaarheid van regulier of radicaal protest tegen asielzoekers wel toegenomen. 
Opvallend is dat men meer radicaal protest tegen asielzoekers iets aanvaardbaarder vindt dan 
regulier protest tegen asielzoekers.  

De meningen zijn iets negatiever geworden bij een groot aantal bevolkingsgroepen; er zijn geen 
verschillen naar leeftijd, geslacht, inkomen, of opleiding. Opvallend is dat vooral bij mensen die 
begin 2017 veel woede voelden tegenover de tegenstanders van asielopvang, deze woede is 
afgenomen in de twee daaropvolgende jaren.  

Alhoewel er gemiddeld een lichte verschuiving is te zien, zijn de meningen over asielzoekers en 
beleid van persoon tot persoon heel stabiel gedurende de twee jaar dat wij ze volgden. Wie 
begin 2017 een relatief positieve houding ten aanzien van asielzoekers heeft (in vergelijking met 
anderen), heeft dat twee jaar later nog steeds. Voor mensen met een negatieve mening geldt 
hetzelfde. De waargenomen meningsverandering komt dus niet doordat er mensen zijn die 
ineens negatief worden over asielopvang: voor- en tegenstanders worden licht negatiever, maar 
binnen deze groepen zijn er maar weinig mensen die hun oorspronkelijk standpunt herzien. 

Alles tezamen is de conclusie: mensen die in 2017 positief waren over asielzoekers, zijn dat in 
2019 iets minder. Mensen die in 2017 al negatief waren, zijn dat in 2019 nog iets meer.  

Een AZC in de buurt 

Als er in de media nieuwsberichten zijn over AZC’s, dan gaat het vaak over overlast of 
strubbelingen. Toch blijkt uit onze bevolkingsenquête dat burgers in buurten waar een AZC 
gevestigd is of waar een nieuw AZC komt, gemiddeld juist iets positiever denken over 
asielzoekers (hoofdstuk 3). Er is geen doorslaggevend bewijs dat de vestiging van nieuwe AZC’s 
de oorzaak is van positievere houdingen, maar we kunnen in ieder geval uitsluiten dat burgers 
negatiever gaan denken over asielzoekers als er een AZC in hun buurt komt.  
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Er is een aantal verklaringen te bedenken voor deze resultaten. Een voor de hand liggende 
verklaring is dat mensen in de buurt weinig last hebben van het AZC en zijn bewoners. Als de 
opvang rustig verloopt, kan dit bijdragen aan een positieve indruk van asielzoekers. Dit effect 
kan nog versterkt worden door het op voorhand bestaan van negatieve verwachtingen over het 
AZC die niet zijn uitgekomen. Dat mensen in de buurt weinig last hebben van het AZC wordt 
ondersteund door het deur-aan-deur onderzoek (hoofdstuk 7) en het kwalitatief onderzoek in 
drie gemeenten waar een AZC gevestigd is (hoofdstuk 8). 

Bij de selectie van de gemeenten met een AZC voor het kwalitatief onderzoek gingen we 
specifiek op zoek naar gemeenten waar in de pers of op sociale media negatieve geluiden 
rondgingen over incidenten die er hadden plaatsgevonden. We vonden in ons eigen onderzoek 
echter bijna uitsluitend positieve en neutrale meningen over deze AZC’s. Het onderzoek was 
erop gericht om verschillende partijen aan het woord te laten over het AZC, verhoudingen, 
incidenten en eventuele onrust. Ook al was er op sommige locaties initieel weerstand bij 
omwonenden, alle casussen wijzen erop dat de relatie tussen het AZC en de buurt overwegend 
positief is (of tenminste niet negatief). In alle drie de gevallen constateren we dat de AZC’s in de 
ogen van omwonenden weinig ernstige problemen veroorzaken in de buurt waar ze gevestigd 
zijn (hoofdstuk 8). Daarbij speelt overigens een rol dat buurtbewoners en bewoners van het AZC 
doorgaans gescheiden levens leiden. Het contact dat er is, is overwegend goed.  
 
Uit het deur-aan-deur onderzoek blijkt verder dat een meerderheid van de inwoners positief is 
over het AZC dat in hun gemeente ligt (hoofdstuk 7). Twee derde is het eens met de beslissing 
om een AZC te openen en slechts twintig procent maakt zich zorgen over het AZC. Gevraagd of 
er in de ogen van buurtbewoners conflicten zijn tussen asielzoekers en buurtbewoners, zegt 
slechts vijf procent dat daar lokaal sprake van is, terwijl meer dan een kwart denkt dat er op 
landelijk niveau conflicten zijn tussen Nederlanders en asielzoekers.  
 
Een tweede mogelijke verklaring voor het feit dat mensen die in de buurt van een AZC wonen 
positiever zijn tegenover asielzoekers is dat de lokale overheid door de komst van het AZC meer 
aandacht besteedt aan de buurt. Gezien de sterke relatie tussen vertrouwen in de overheid en 
de houding jegens asielzoekers, is het niet ondenkbaar dat een overheid die extra aandacht aan 
omwonenden besteedt, daarmee de negatieve houdingen tegenover asielzoekers tempert. 
Inderdaad zien we in de casussen dat gemeenten extra aandacht hebben voor de buurten waar 
een AZC gevestigd is (hoofdstuk 8). Ook lijkt het dat de goede relaties tussen AZC en 
buurtbewoners niet vanzelf ontstaan: AZC en gemeente benadrukken dat ze veel investeren in 
een goede dialoog met omwonenden en proberen zo goed mogelijk aandacht te besteden aan 
eventuele problemen en aan de wensen van omwonenden. 

Alles overziend blijkt uit het onderzoek dat een AZC in de buurt niet tot grote problemen leidt. 
De reacties van omwonenden zijn neutraal of positief. Dit blijkt zowel uit een enquête met een 
nationaal representatieve steekproef, uit een lokale enquête in een gemeente met een AZC, als 
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uit kwalitatief onderzoek in en rond drie AZC’s. Dat de resultaten van al deze onderzoeken 
duidelijk in dezelfde richting wijzen, geeft ons vertrouwen in de conclusie dat de lokale opvang 
van asielzoekers in AZC’s (1) niet tot grote problemen leidt en (2) niet aan de basis ligt van 
eventueel negatieve houdingen tegenover asielzoekers. Daaruit volgt (3) dat het 
onwaarschijnlijk is dat de nationale veiligheid in het gedrang komt door slechte verhoudingen 
tussen de bewoners van het AZC en de buurt.  

Gedragsintenties tegenover asielzoekers 

We onderscheiden in ons onderzoek vier soorten gedrag. Er is gedrag vóór asielzoekers, zoals 
hen helpen door taalles te geven, en er is gedrag dat gericht is tegen asielzoekers, bijvoorbeeld 
door te demonstreren tegen de komst van asielzoekers. We onderzochten ook radicalere 
gedragsintenties, zoals gedrag om asielzoekers te corrigeren, desnoods met geweld. Ook 
onderzochten we gedrag dat gericht is tegen de overheid, zoals omverwerping van het hele 
overheidssysteem. 

Mensen zijn veel meer geneigd tot positief gedrag voor asielzoekers dan tot negatief gedrag 
tegen asielzoekers (hoofdstuk 5). Verder vindt gedrag tegen de overheid opvallend veel steun bij 
de respondenten, zeker gezien het gegeven dat het hier over gewelddadig gedrag gaat. De steun 
voor dit gedrag hangt heel sterk samen met maatschappelijk ongenoegen. Dit is een opvallend 
resultaat dat nader onderzoek verdient. De hard geformuleerde stellingen (met expliciete 
verwijzing naar het gebruik van geweld), de relatief hoge steun onder de bevolking (21-29% voor 
de twee meest extreme stellingen), en het sterke verband tussen deze intenties en 
maatschappelijk ongenoegen, suggereren dat er latente steun is voor het omzetten van 
ongenoegen in radicale acties, als zich daartoe een gelegenheid aandient. Dit is een potentiële 
bedreiging van de nationale veiligheid. 

Verder zal het minder verbazen dat acceptatie van asielzoekers samenhangt met 
gedragsintenties tegenover asielzoekers. Het is echter hier opnieuw zo dat de meer extreme 
gedragsintenties (asielzoekers corrigeren, ook met geweld) óók samenhangen met 
maatschappelijk ongenoegen (hoofdstuk 5).  

Het deur-aan-deur onderzoek in een gemeente waar een AZC gevestigd is, biedt nieuwe 
inzichten in het verband tussen lokale factoren, nationale factoren, en gedragsintenties 
(hoofdstuk 7). De intenties voor verschillende vormen van positief en negatief gedrag tegenover 
asielzoekers zijn hier veel concreter: het gaat hier om de asielzoekers in de eigen gemeente. 
Deze gedragsintenties hangen samen met zowel nationaal als lokaal ongenoegen. Er zijn echter 
interessante verschillen. Intenties voor positief of negatief passief gedrag (glimlachen naar 
asielzoekers of asielzoekers negeren) hangen zowel samen met lokaal als nationaal ongenoegen. 

Intenties voor actief negatief gedrag tegenover asielzoekers (hen aanspreken en corrigeren, 
desnoods met geweld) hangen echter alleen samen met nationaal ongenoegen. Dat suggereert 
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dat de voedingsbodem van dat extremere gedrag (met risico’s voor de nationale veiligheid) te 
maken heeft met ongenoegens die het lokale niveau overstijgen. Als burgers negatieve 
indrukken hebben van het land als geheel, hebben ze meer sympathie voor het gebruik van 
geweld jegens asielzoekers, ongeacht wat er lokaal speelt.  

Veiligelanders 

Hoewel burgers in het algemeen erg positief zijn over de opvang van asielzoekers in de eigen 
gemeente, is daar een belangrijke kanttekening bij te maken. Veiligelanders en 
Dublinclaimanten zorgen voor overlast, zowel binnen als buiten het AZC (hoofdstuk 8). Ze 
hebben vaak al in verschillende Europese landen asiel aangevraagd en de kans op een 
verblijfsstatus is zeer gering. Het gedrag van deze groep wordt wellicht mede bepaald door hun 
uitzichtloze situatie. De overlast die deze groep geeft buiten het AZC blijft niet beperkt tot de 
buurt waarin het AZC gevestigd is. Het is denkbaar dat asielzoekers uit deze groep met hun 
gedrag het draagvlak voor asielopvang in het algemeen en voor specifieke lokale AZC’s waar zij 
verblijven onder druk zetten. 

Beschouwing van de resultaten 

Wat hebben we geleerd over de oorspronkelijke onderzoeksvragen? Is er een duiding die de 
bovenstaande resultaten kan integreren en begrijpelijk kan maken? In deze laatste paragraaf 
geven we onze visie hierop.  

Bij aanvang van de onderzoeksperiode vonden Nederlanders nog dat migratie als 
maatschappelijke kwestie met kop en schouders uitstak boven alle maatschappelijke problemen 
in het land. Maar gedurende de onderzoeksperiode werd het een minder groot probleem, 
vonden mensen. We zien in de onderzoeksresultaten dat attitudes jegens migratie vrij stabiel 
zijn. Als je doorvraagt dan blijken mensen vrij genuanceerd te zijn over verschillende facetten 
van migratie. Oppervlakkig is er een vrij forse minderheid van Nederlanders die ernstige 
bedenkingen heeft over migratie en beleid (met name over bepaalde aspecten van migratie, 
zoals de consequenties van het vrij verkeer van personen binnen de EU en de consequenties van 
het permanent opvangen van vluchtelingen, oordeelt bijna de helft negatief ). Een veel kleinere 
groep heeft sterke aversie jegens migranten als mens. Het algehele beeld: men maakt zich 
zorgen over de consequenties van migratie voor Nederland en voor onze manier van leven. 
Maar de meeste mensen hebben niets tegen migranten en tegen hun cultuur. 

Er is een kleine groep Nederlanders die bereid is om geweld te gebruiken tegen asielzoekers. 
Een veel grotere groep heeft de intentie om asielzoekers te helpen. Maar er is óók een vrij grote 
groep (zo’n 20 à 30%) die bereid zegt te zijn om geweld tegen de overheid te gebruiken: voor 
hen is de maat vol en maatschappelijk ongenoegen is hier een centrale reden voor. Dat 
maatschappelijk ongenoegen onder een aanzienlijke minderheid van de bevolking is tevens een 
belangrijke factor die maakt dat het beeld kan ontstaan dat het verzet tegen migratie zo breed 
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gedragen is. Mensen die écht tegen migratie en tegen migranten zijn, klonten op dit onderwerp 
samen met een veel grotere groep mensen die zich ernstig zorgen maakt over de samenleving, 
maar voor wie migratie niet per se de grootste zorg is. Voor die laatsten is migratie slechts een 
van de facetten van wat er mis gaat in Nederland: de kern van hun zorg is dat er sprake is van 
een omvangrijk en breed maatschappelijk verval, van een overheid die de controle kwijt is en 
niet bij machte is het tij te keren. Dat is een voedingsbodem voor problemen die ook de 
nationale veiligheid kunnen bedreigen.  

Gedurende de onderzoeksperiode is er periodiek commotie over asielzoekers en asielbeleid. 
Daarbij ontstaat in politiek en media ophef over kwesties als de hoge instroom, problematiek 
rondom “veiligelanders”, of de uitzetting van Lili en Howick. Maar grootschalige onlusten zijn er 
niet. Wat in het onderzoek vooral opvalt, is dat er geen gebrek is aan incidenten die een 
aanleiding of trigger zouden kunnen zijn voor lokale onrust. Maar die onrust ontstaat eigenlijk 
niet, omdat hij zowel in tijd als qua aantal betrokkenen heel klein blijft. Hoe dat komt? Onze 
indruk is vooral dat men lokaal heel hard werkt om er het beste van te maken, om dat samen 
met alle ambtelijke partners van AZC’s, bewoners en met de buurt te doen. Dat lukt doorgaans 
ook heel erg aardig. Lokaal ervaart men daardoor maar weinig problemen met de AZC’s en hun 
bewoners. De conclusie is dat men er op de AZC-locaties waar incidenten zijn samen uitkomt. 
Men schrijft dat zelf toe aan de gezamenlijke motivatie om goed aandacht te besteden aan 
problemen die zich voordoen en aan zorgen die er bijvoorbeeld bij omwonenden kunnen zijn. 
Vooralsnog is er weinig sprake van vermenging tussen de nationale onderwerpen van debat en 
de lokale incidenten. 

Je zou dus kunnen concluderen dat op lokaal niveau, rondom AZC’s, de uitspraak “wir schaffen 
das” van toepassing blijkt. Dat is enerzijds heel geruststellend, maar anderzijds ook licht 
verontrustend. Immers, alhoewel er geen uitbarstingen zijn geweest rondom AZC’s is het 
maatschappelijk ongenoegen er niet minder door geworden: “Bij ons gaat het eigenlijk prima, 
maar toch heeft Nederland een groot migratieprobleem”. Dat lijkt paradoxaal, maar het is te 
verklaren, denken wij, als je je realiseert dat wat zich in de eigen buurt afspeelt niets zegt over 
de problemen op dat heel abstracte niveau van “het land” en “het volk.” Uit onze analyse dat 
het goed aanpakken van de problemen op lokaal niveau geen remedie is voor het voortbestaan 
van ongenoegen op nationaal niveau, vloeit voort dat het onwaarschijnlijk is dat de oplossing 
voor dat ongenoegen wél op andere lokale thema’s of andere single issues gevonden zal 
worden. Het is nu al zo dat de opvang van asielzoekers goed lijkt te verlopen in gemeenten die 
we onderzocht hebben. Gewelddadige gedragsintenties tegenover asielzoekers en de overheid 
hangen echter vooral samen met ongenoegen dat het lokale niveau overstijgt. We moeten dan 
ook niet verwachten dat lokaal bestuur daarvoor een oplossing kan vinden.  



13 Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust  

 

De wezenlijke vraag, met betrekking tot dat ongenoegen, moet nog opgelost worden. Wat is de 
oorsprong van dat ongenoegen en hoe bestrijden we dat gevoel?1 Hoe geeft de overheid de 
verontruste burger het vertrouwen terug dat er een overheid is die het beste met haar 
voorheeft, die integer is en die het vermogen heeft om ook grote opgaven succesvol aan te 
pakken? Het dilemma voor overheden: hoe overtuigen we deze groep (“we horen u, we 
begrijpen uw zorg, we pakken het aan”), zonder dat we aan symptoombestrijding doen door 
problemen te bestrijden die er niet zijn? 

Maatschappelijk ongenoegen is een internationale trend. We moeten ons geen illusies maken 
dat Nederland een optimistisch eiland zal worden. Internationaal valt bovendien op dat het zich 
op zeer uiteenlopende manieren uit (gele hesjes, pegida, brexit, podemos en in Nederland 
wellicht de boerenrevolutie van 2019). Maar in onze optiek is een absolute must voor het goed 
omgaan met dat ongenoegen dat er zo weinig mogelijk vermenging plaatsvindt tussen het 
actuele incident, de gebeurtenis of het probleem (een opzienbarende moordaanslag, een 
probleem op gebied van migratie of integratie, een nieuwe economische crisis, of wat dan ook) 
en de achterliggende angst en vrees. Essentieel daarvoor is het om die achterliggende angst en 
vrees goed te kennen, te herkennen, te benoemen en als apart onderwerp voldoende aandacht 
te geven. Als er vermenging optreedt tussen specifieke issues en de latente angst voor de 
zondvloed, dan is er kans dat het specifieke en het algemene elkaar versterken.  

Deze onderzoeksresultaten kunnen onbedoeld de angst voeden dat er een leger van ontevredenen 
kan opstaan dat bij het minste incident bereid is om met ferme hand in te grijpen en zo te zorgen 
voor een explosie van maatschappelijk ongenoegen dat de nationale veiligheid in gevaar brengt. Het 
spook van een ontembare horde die de gele hesjes binnen handbereik houdt. 

Hoe daar adequaat op te reageren is – nog steeds – een zoektocht. Historisch is het een 
bekende reactie van de elite om, in tijden van maatschappelijke onrust, te proberen om de 
vermeende ongenoegens te kanaliseren en in goede banen te leiden.2 Daar zijn risico’s aan 
verbonden: een bestuurder of politicus die denkt dat het handig is om zichzelf tot spreekbuis te 
maken van bezorgde burgers loopt het risico dat hij of zij, door de overtreffende trap te zoeken 
en door de vermeende zorgen van “gewone Nederlanders” te benoemen en te duiden, de 
stabiliteit van de samenleving eerder ondermijnt dan schraagt. Zulke, vermoedelijk goed 

 
1 Het oppervlakkige antwoord is dat het ongenoegen wordt veroorzaakt door negativiteit in de media of op sociale 

media. Het heeft meerwaarde om wat verder te kijken. Een deel van het ongenoegen kan worden gevoed door wat 
Alain de Botton beschrijft in zijn boek “Status anxiety” (2008) als een kenmerk van de middenklasse: de “fear of 
falling”. Het is een begrijpelijk soort vrees die een logisch gevolg is van aaneengesloten periodes van vrede en 
welvaart: “we hebben het goed hier, maar aan alles voel je dat dat ten einde komt.” Zo’n angst voor de ondergang, 
ook in periodes waarin welvaart rap toeneemt, is niet alleen van deze tijd.  

2 In zo’n fase waarin de bourgeoisie vervuld was van angst voor een volkse revolutie schreef Gustave LeBon zijn 
immens invloedrijke boek “La foule” (1895): een van de eerste sociaal-psychologische verklaringen voor 
massagedrag waarin hij mensenmassa’s afschilderde als irrationeel, emotioneel en onberekenbaar. Het boek bleek 
een inspiratiebron voor dictators die het gebruikten om zich als leider van het volk te profileren en al die energie in 
banen te leiden. 
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bedoelde, pogingen zijn er in het recente verleden meermaals geweest. Maatschappelijk 
ongenoegen zou een logisch gevolg zijn van massamigratie, van een begrijpelijke volkswoede 
jegens een zichzelf verrijkende elite, of een onvermijdelijk verzet tegen een overheid die 
voortdurend wanprestaties levert.3 Dergelijke pogingen bekrachtigen de gedachte dat onze 
samenleving een fundamenteel probleem heeft en dat er sprake is van tegenstellingen, 
polarisatie en conflict binnen de samenleving zelf. Maar ze lossen het ongenoegen allerminst 
op. 

Een curieus kenmerk van ongenoegen is dat het zichzelf versterkt. De uiting van ongenoegen 
levert bewijs dat het terecht is. Dat geldt niet alleen voor de “boze Nederlander” die zich, uit 
bezorgdheid voor de teloorgang van onze beschaving, op sociale media als een hufter gedraagt 
en zo het levende bewijs wordt van zijn eigen angst. Het geldt ook voor polariserende 
tegenreacties, sterke afwijzing of repressie: al deze reacties illustreren immers dat er inderdaad 
een groot conflict is.  

Daarom is het goed het beeld van de samenleving als licht ontvlambaar niet te overdrijven. Er is 
een forse groep die ernstig ontevreden is met de samenleving als geheel en met de overheid, 
maar concrete acties om daar uiting aan te geven zijn er weinig. Reuring is er genoeg, maar er is 
(nog) geen activistische beweging zoals de krakersbeweging die in de jaren 80 van de vorige 
eeuw de daad bij woord voeg de. Uiteraard is het zaak om alert te zijn op gebeurtenissen en 
bewegingen die het bestaande ongenoegen aanwakkeren, uitkristalliseren, mobiliseren en 
verharden. Maar daarnaast is ook nodig om zorgzaam en begripvol te reageren op de 
achterliggende zorgen die het ongenoegen voeden.  

 
3 In Nederland zijn pogingen om ongenoegen te duiden vaak een variant op de thema’s die in 2002 door Pim Fortuyn 

werden gebundeld en expliciet gemaakt, zie o.m. Van Herwaarden, 2017, p. 120 e.v.  
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1. Inleiding en vraagstelling 
 

In de zomer van 2015 piekte het aantal asielaanvragen in Nederland. Met de komst van grote 
groepen asielzoekers, werd migratie per direct weer het grootste maatschappelijk probleem in 
de samenleving. Eind 2014 kwam migratie niet voor in de top vijf van belangrijkste nationale 
problemen (Dekker & Den Ridder , 2015 ). Maar vanaf de zomer van 2015 is migratie volgens 
een meerderheid van de Nederlanders hét centrale vraagstuk. Dat blijft het ongeveer twee jaar 
(Dekker & Den Ridder , 2019 ). En alhoewel migratie sindsdien niet meer eenduidig hét 
belangrijkste probleem is, blijft het een van de belangrijke thema’s. Ook politiek blijft het een 
veelbesproken onderwerp. 

 

Figuur 1  Aantal asielaanvragen per maand in Nederland 2013-2019 
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Tegen deze achtergrond geeft het WODC ons in de tweede helft van 2016 opdracht om een 
verdiepend onderzoek te doen naar attitude-ontwikkelingen rondom grote migratiestromen van 
asielzoekers naar Nederland en effecten op de (nationale) veiligheid. Hoe veranderen de 
meningen over migratie van 2016 tot 2019? Het doel is om gedurende een langere periode de 
relatie te onderzoeken tussen publieke opinie op dit onderwerp en mogelijke risico’s voor de 
nationale veiligheid. Daarbij is tevens aandacht voor de relatie tussen het nationale en het 
lokale: wat is bijvoorbeeld de invloed van lokale incidenten en ervaringen op het eventuele 
ongenoegen over nationaal beleid? En omgekeerd, wat is de relatie tussen het meer algemene 
ongenoegen over het migratiebeleid van de overheid en de reacties op lokale incidenten?  

Het WODC is tevens geïnteresseerd in de relatie tussen migratie en het bredere sentiment van 
“maatschappelijk ongenoegen.” Ons uitgangspunt hierbij was dat ongenoegen over migratie 
niet op zichzelf staat. Het is een facet van een veel algemenere zorg van sommige burgers: dat 
het land er, over het algemeen, slecht aan toe is. Onze hypothese is dat migratie voor deze 
groep één van meerdere indicatoren is voor de “stand van het land”. Als er een probleem is op 
migratiegebied, dan roept dat beelden op dat ons land als het ware door een zondvloed 
verzwolgen kan worden. Migratie is daarin geen uniek thema. Er kan ook aanleiding zijn voor 
zorg over de economie, over de samenleving en de manier waarop mensen met elkaar omgaan, 
over de mogelijkheid om goede zorg te bieden in een vergrijzende bevolking, over een falende 
overheid, of bijvoorbeeld over het milieu en de uitputting van de aarde. Dat veel bredere 
sentiment van “maatschappelijk ongenoegen” staat dus eveneens centraal in dit onderzoek.  

Het doel van het onderzoek is niet alleen om een beter beeld te krijgen van de verandering in 
meningen over migratie en over de stand van het land, maar vooral ook om beter inzicht te 
krijgen in de mogelijke consequenties van deze meningen voor de nationale veiligheid. Wat is de 
invloed van ontevredenheid voor het gedrag van mensen? Zorgen over migratie kunnen leiden 
tot (lokaal) protest en zelfs verzet. In de nasleep van de zomer van 2015, toen de opvang van 
migranten een grote opgave werd voor lokale overheden, was her en der sprake van protest en 
er was ook sprake van geweldsincidenten. Welke rol spelen de meningen en overtuigingen die 
mensen hebben bij dit soort gedrag? En hoe moeten we dergelijk protest eigenlijk duiden: is het 
protest primair gericht tegen migranten of wordt het protest aangewakkerd door het idee dat 
hier sprake is van een falende overheid? 

Migratiebeleid = migratie + beleid 
Het periodiek opvlammende debat rondom migratie suggereert dat er weinig draagvlak is voor 
de opvang van asielzoekers en de integratie van migranten. Dat beeld wordt ook politiek zo 
uitgedragen. In september 2019 stelde minister Hoekstra in de H.J. Schoo lezing dat “de helft 
van de bevolking inmiddels onomwonden zegt dat er te veel migranten zijn en zich zorgen 
maakt over integratie." Hoekstra lijkt daarmee te suggereren dat veel mensen negatief staan 
tegenover migranten. Het centraal punt van deze paragraaf is echter dat attitudes over het 
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migratiebeleid niet simpelweg attitudes jegens migranten zijn, maar ook attitudes jegens 
overheidsbeleid.  

Het is, zoals we hieronder illustreren, moeilijk om statistieken te vinden die de uitspraak van 
Hoekstra staven. De uitspraak kan immers verwijzen naar attitudes jegens migranten en/of 
attitudes ten aanzien van integratie. Om te beginnen kunnen we kijken naar attitudes jegens 
migranten in het algemeen. Tussen 2008 en 2018 is het aantal personen dat vindt dat er “te 
veel mensen van een andere nationaliteit in ons land wonen” gedaald van 39% naar 29% (Den 
Ridder & Dekker , 2019 ). Het aandeel van de bevolking dat vindt dat Nederland een “prettiger 
land zou zijn als er minder migranten wonen” bleef in die periode ongeveer constant. De laatste 
cijfers suggereren dat 38% er zo over denkt (Dekker & Den Ridder , 2019 ). Het is dus accurater 
om te stellen dat er een forse minderheid is die bedenkingen heeft over migratie en de 
aanwezigheid van migranten. 

Ingewikkeld hierbij is dat “migranten” niet één groep zijn. Migranten zijn deels asielzoekers. 
Sinds de piek van 2015 is het beeld daarvan sterk ingekleurd door asielzoekers uit Syrië en in de 
jaren daarna is ook veel aandacht geweest voor asielzoekers uit zogenoemde veilige landen die 
overlast geven op en rond AZC’s (zie ook hoofdstuk 8). Een tweede deel zijn migranten uit 
allerhande landen die een arbeidsvergunning krijgen voor werk in ons land. Het grootste deel 
van de migranten (bijna 50%) bestaat uit EU-burgers die op basis van Europese regelgeving naar 
Nederland komen om te werken of studeren (Dekker, Den Ridder, & van Houwelingen , 2013 ). 

De attitudes over de verschillende deelgroepen kunnen sterk uiteenlopen. Ten aanzien van 
migranten uit voormalig Oost-Europa, bijvoorbeeld, zijn Nederlanders op bepaalde punten 
inderdaad zo afwijzend als Hoekstra schetst. Alhoewel in 2013 de helft van de Nederlanders 
vindt dat het EU-principe van vrij verkeer ook voor Oost-Europeanen geldt, was twee derde van 
mening dat er te veel migranten uit Oost-Europa naar Nederland komen (Dekker, Den Ridder, & 
van Houwelingen , 2013 ). 

Een laatste probleem bij het staven van de uitspraak van Hoekstra is dat er zoveel verschillende 
aspecten zijn die tezamen maken of migranten wel of niet welkom zijn. Ten aanzien van 
asielzoekers bijvoorbeeld zijn er allerhande verschillende emoties over hun komst (zoals angst, 
empathie of boosheid). Ook zijn er meningen over migranten in relatie tot “ons”, bijvoorbeeld of 
zij een dreiging of verrijking zijn op economisch of cultureel vlak. Ten slotte zijn er meningen 
over misstanden binnen de eigen samenleving die doorwerken in het oordeel over migratie. Zo 
bleek onlangs dat mensen die aangeven dat er veel te veel migranten zijn, als je doorvraagt 
bedoelen dat er niet meer migranten bij kunnen, omdat de Nederlandse overheid en het 
bedrijfsleven onvoldoende zorgen voor het welzijn van de Nederlandse bevolking. De kern van 
hun zorg op migratiegebied ligt dus niet bij migranten als groep, maar bij hoe de overheid “ons” 
behandelt (Postmes et al., 2017). 
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Zoals we zojuist hebben aangegeven, is het bovendien goed om meningen over migranten te 
scheiden van meningen over overheidsbeleid op het gebied van migratie. Wij concludeerden 
enkele jaren geleden op basis van onderzoek dat het zeer inzichtelijk is om een onderscheid te 
maken tussen draagvlak voor migratie en draagvlak voor het beleid en haar uitvoering. We 
rapporteerden toen de eerste resultaten van een enquête onder 2601 mensen, die een 
representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.4  

Onze vraag was of “draagvlak voor migratiebeleid” wel een unitair begrip is. In de enquête 
werden verschillende aspecten van draagvlak voor migratiebeleid onderscheiden en werd 
vastgesteld hoeveel draagvlak er is voor ieder van deze aspecten. Uit de resultaten bleek dat het 
draagvlak voor migratiebeleid inderdaad uiteen valt in verschillende aspecten, die onderling 
weinig met elkaar gemeen hebben in de ogen van Nederlanders. Er moet onderscheid worden 
gemaakt tussen de mate waarin men het eens is met het beleid en of men vindt dat het beleid 
goed wordt uitgevoerd. Zo evalueert men het beleid met betrekking tot opvang en inburgering 
van vluchtelingen en hun eventuele terugkeer over het algemeen vrij positief. Men is echter 
meer ontevreden over de uitvoering van het terugkeer- en inburgeringsbeleid. 

Wat de mate van draagvlak voor verschillende aspecten van het beleid betreft, vindt een ruime 
meerderheid dat vluchtelingen opgevangen moeten worden, dat uitgeprocedeerde 
vluchtelingen moeten vertrekken en dat statushouders moeten inburgeren. Een meerderheid 
van de respondenten vindt ook dat arbeidsmigranten een werkvergunning moeten kunnen 
krijgen. Het aspect van het migratiebeleid waar men het minst positief over is, is het vrije 
verkeer van EU-burgers. 

Al met al schetst dit onderzoek een verrassend beeld van het draagvlak voor migratiebeleid. De 
overgrote meerderheid van Nederlanders is het eens met de uitgangspunten van het beleid en 
steunt de opvang van asielzoekers. Men is veel negatiever over de kwaliteit van de uitvoering 
van dat beleid. En opvallend is ook dat het aspect waar men het minst positief over is niet te 
maken heeft met asielzoekers uit verre vreemde landen, maar juist met het vrije verkeer in EU-
landen veel dichterbij. 

Samenvattend behoeft het beeld dat Nederlanders een probleem hebben met migranten en 
hun integratie, op basis van de attitudes zoals gemeten in dit onderzoek, op tenminste drie 
punten enige nuancering. De eerste is dat, alhoewel migratie een controversieel onderwerp is, 
een overgrote meerderheid vindt dat Nederland vluchtelingen moet opvangen. De tweede is dat 
het beeld dat politici als Hoekstra van de meeste Nederlanders schetsen (de helft is tegen 
migratie) niet overeenkomt met de veel genuanceerdere opvattingen van de meeste 
Nederlanders over dit onderwerp. Interessant daarbij is dat, in ons eigen onderzoek, zelfs 

 
4  Dit was op basis van de eerste meting van het onderzoek dat in het huidige rapport centraal staat. In het huidige 

rapport rapporteren we niet alleen die eerste meting, maar ook de drie metingen die in de jaren daarna zijn 
uitgevoerd.  
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Nederlanders die sterk tegen migratie zijn daar bij navraag genuanceerd over denken. Als je de 
attitudes van Nederlanders over migratie voor nader onderzoek uit hun frame haalt, blijkt dat zij 
graag onderscheid willen maken tussen verschillende groepen migranten. Ook blijkt pure 
xenofobie (vreemdelingenhaat) zeldzaam. Er lijken meer zorgen te zijn over Oost-Europese 
arbeidsmigratie (primair terug te voeren op angst voor verdringing en oneerlijke competitie op 
de arbeidsmarkt) en (in mindere mate) ook over de teloorgang van de eigen culturele identiteit. 
Maar vluchtelingen zijn voor vrijwel iedereen welkom. De derde nuancering is dat Nederlanders 
die kritisch zijn over migratie, vaak niet iets tegen migranten hebben en ook niet tegen het 
beleid van de overheid op het gebied van migratie, maar vinden dat de overheid haar beleid niet 
goed uitvoert.  

Een laatste kanttekening bij dit alles betreft het contrast tussen al deze attitudes en wat men de 
belangrijkste nationale problemen vindt. Zoals eerder opgemerkt zijn die nationale problemen 
de laatste jaren sterk verschoven. Na 9/11 werd migratie bij tijd en wijle als het grootste 
maatschappelijke probleem gezien. Met name Fortuyn stelde het expliciet aan de orde en had 
daar opmerkelijk veel succes mee (van Herwaarden, 2017). Maar in de crisisjaren was er veel 
minder aandacht voor migratie: het onderwerp stond niet op de politieke agenda en in 2012 
werd zelfs een groot aantal opvanglocaties voor vluchtelingen gesloten. Vanaf 2015 kwam daar 
abrupt verandering in.5 In onze optiek is die verandering deels toe te schrijven aan 
veranderingen in de mate waarin migratie onderwerp wordt van gesprek, debat op sociale 
media en van media-aandacht: men vindt het een maatschappelijk probleem als het in de 
maatschappij wordt geproblematiseerd.6 

Maar in contrast met die turbulentie en veranderlijkheid zijn de attitudes van de Nederlandse 
bevolking over migratie heel stabiel en onveranderlijk. En als we terugkijken naar de decennia 
vóór 9/11 dan zijn attitudes in de loop der jaren eerder positiever geworden dan negatiever. Dit 
laat zien dat een onderwerp als migratie vrij abrupt controversieel kan worden, zonder dat de 
achterliggende ideeën van mensen over het onderwerp veel verschuiven. Het toe- of afnemen 
van een maatschappelijke controverse is dus geen goede indicatie voor meningsverandering of 
veranderende trends in de maatschappij. En het is riskant om de publieke opinie louter af te 
lezen aan de discussies die op een gegeven moment de boventoon voeren.  

Onbehagen en maatschappelijk ongenoegen 
In Nederland en andere Westerse landen heeft een deel van de bevolking een negatieve 
opvatting over hoe het met de samenleving gaat en is pessimistisch over de toekomst van de 

 
5 Zie de website van het COA voor een korte geschiedenis, coa.nl/nl/over-coa/organisatie/historie  
6 Interessant is bovendien dat het thema migratie in Nederlandse en Vlaamse kranten van 1999 t/m 2015 vooral 

wordt gekoppeld aan misdaad, aan de economie en aan terrorisme. Maar in die periode is er geen verband tussen 
werkelijke indicatoren van misdaad, economie en terrorisme, vermoedelijk (suggereren de auteurs van het 
onderzoek) omdat berichtgeving vooral reageert op incidenten en minder op trends (Jacobs, Damstra, Boukes, & 
De Swert, 2018)  
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samenleving (Elchardus & De Keere, 2013). In Nederland wordt deze houding vaak samengevat 
onder de noemer ‘maatschappelijk onbehagen’, maar anderen geven de voorkeur aan de term 
maatschappelijk ongenoegen. Het beeld is: de burger is woest! Maar zoals een essaybundel van 
de Raad voor het Openbaar Bestuur onlangs constateerde, is het niet zo duidelijk wat dat 
onbehagen, onvrede, onmacht en onrust nu exact behelst en hoe al die verontwaardiging zich 
verhoudt tot gedrag (De Lange & Zuure, 2018, p. 15). 

In onze optiek komt ongenoegen met de maatschappij niet noodzakelijk voort uit onvrede over 
het eigen persoonlijke leven (Eysink Smeets e.a., 2011; Van der Bles, Postmes, & Meijer, 2015). 
Mensen die het in hun persoonlijke leven erg goed hebben, kunnen tegelijkertijd erg 
pessimistisch zijn over de staat van het land in het algemeen (Schnabel, 2012). De evaluaties van 
de persoonlijke en groepssituatie zijn dus onafhankelijk van elkaar. Bovendien wordt de 
maatschappij doorgaans veel negatiever beoordeeld dan het eigen leven (Van der Bles, Postmes 
& Meijer, 2015). 

Maatschappelijk onbehagen kan zijn oorsprong onder andere vinden in economische factoren 
zoals economische groei en werkloosheid. Enerzijds kan men dit eenvoudig conceptualiseren als 
een pessimistische houding over het land als geheel (Steenvoorden, 2016). Ongenoegen kan ook 
blijken uit gebrek aan vertrouwen in instituties als de overheid of de rechtsstaat. Maar het is 
ook mogelijk dat het collectieve sentiment waaruit dit pessimisme voortkomt een bredere basis 
heeft (Van der Bles, Postmes, & Meijer, 2015). Volgens deze analyse is het fundament van 
“collectief onbehagen” de gedeelde overtuiging dat wij, onze maatschappij als geheel, er slecht 
aan toe zijn; de samenleving is door en door verrot. 

Deze visie dat ongenoegen de gehele maatschappij omvat, veronderstelt dat de sombere visies 
die men over de samenleving als geheel heeft niet voortkomen uit één type concrete ervaringen 
in de eigen straat of in het persoonlijk leven. Evenmin komt dit collectief ongenoegen voort uit 
specifieke thema’s of onderwerpen (zoals een falende economie, toenemende criminaliteit, 
problemen met immigratie of sociale desintegratie). Integendeel: de veronderstelling is juist dat 
dit algemene negatieve sentiment (waarvan de basis mogelijk gelegd wordt door de wens om de 
bestaande orde ingrijpend te herordenen en op te schudden, zie Herman , 1997) kan 
beïnvloeden hoe personen denken over specifieke problemen in de maatschappij zoals 
criminaliteit of hoe mensen reageren op nieuwe gebeurtenissen zoals een toename van het 
aantal asielzoekers. 

Onderzoek toonde tot op heden aan dat collectief ongenoegen, als men het op deze generieke 
manier operationaliseert, inderdaad voorspelt of mensen stemmen op extreme(re) partijen en 
dat het beïnvloedt hoe men nieuwe nieuwsfeiten interpreteert en generaliseert (Elchardus, 
2011; Van der Bles, Postmes, & Meijer, 2015; 2017; Van der Bles, Postmes, LeKander-Kanis, & 
Otjes, 2018; Steenvoorden & Harteveld, 2017). Zulk ongenoegen is ook niet speciaal 
kenmerkend voor de linker- of rechterzijde van het politieke spectrum: het komt aan beide 
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zijden voor en is in Nederland een van de reden waarom men op extremere partijen stemt zoals 
de PVV en de SP (Van der Bles, Postmes, LeKander-Kanis, & Otjes, 2018). 

In het eerder genoemde rapport waarin we de resultaten van het draagvlakonderzoek 
rapporteren, analyseerden we de relatie tussen verschillende conceptualisaties van ongenoegen 
die op dit moment in zwang zijn: collectief ongenoegen, het gebrek aan vertrouwen in 
instanties, pessimisme over de toekomst van Nederland, en het gevoel dat men slechter af is 
dan anderen (of andere groepen) in de maatschappij. De resultaten toonden aan dat, zoals 
verwacht, deze verschillende conceptualisaties zeer veel overlap vertonen. Dat is een 
belangrijke bevinding, want het laat zien dat de essentie van maatschappelijk ongenoegen niet 
enkel gerelateerd is aan economie of welvaart, of aan een vertrouwenscrisis, of aan angst voor 
de toekomst. De essentie van collectief ongenoegen is dat het alle particuliere zorgen overstijgt: 
de samenleving als geheel is failliet. 

Net zoals mensen sterk verschillen in hun percepties of het al dan niet goed gaat met 
Nederland, wordt er ook heel verschillend gedacht over de mate waarin er in Nederland 
conflicten of wrijvingen bestaan tussen bevolkingsgroepen. Op het gebied van 
migratievraagstukken wordt doorgaans verondersteld dat ze opspelen op het moment dat 
mensen denken dat ze conflicterende belangen hebben met migranten, bijvoorbeeld omdat zij 
concurrenten zouden zijn op de arbeidsmarkt. De gedachte is dus dat waargenomen conflict 
leidt tot een verminderde acceptatie van de andere groep. 

Voor ongenoegen zou iets soortgelijks kunnen gelden. Kenmerkend voor maatschappelijk 
ongenoegen is dat het samengaat met een waargenomen conflict binnen de eigen samenleving 
(Spruyt, Van Droogenbroeck, & Van Noord, 2019), bijvoorbeeld tussen hoger en lager 
opgeleiden (Den Ridder & Dekker, 2011; Spruyt & Kuppens, 2015), of tussen “de elite” en “de 
rest” (Boelhouwer, Gijsberts, & Vrooman, 2014), een groep die soms aangeduid wordt met de 
term “gewone -” of “hardwerkende Nederlanders”. Ook hier zou men dus kunnen 
veronderstellen dat conflicten of tegenstellingen in de samenleving het fundament zijn voor 
negatieve attitudes over de samenleving als geheel. Het is een veel gehoorde gedachte en we 
bespreken in de komende hoofdstukken dat we ook deze aanname in het onderzoek hebben 
getoetst (al bespreken we de analyses niet in veel detail omdat, zoals we zullen zien, we weinig 
steun voor deze aanname vinden). 

Van meningen naar collectief gedrag 
De centrale vraag in het huidige onderzoek is wat de relatie is tussen al die attitudes en dat 
ongenoegen enerzijds en diverse gedragsintenties anderzijds. In de zomer van 2015, toen het 
aantal asielzoekers hand over hand toenam, verwachtten velen dat het ongenoegen over de 
opvang van migranten hoog zou oplopen en dat er grootschalige onlusten konden ontstaan. Het 
bleef uiteindelijk bij enkele relatief kleine demonstraties en incidenten, ondanks het feit dat er 
in 2015-2016 wel een stijging in de aanhang van rechts-extremistische groepen was (NCTV, 
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2018). Ervaringen in andere landen zoals Duitsland laten echter zien dat er elders nog jaren 
hoge niveaus van geweldpleging tegen AZC’s waren.7 In Duitsland zijn er bovendien langdurige 
grootschalige protesten geweest waarin migratie centraal stond (de pegida-beweging). In 
Nederland is deze beweging ook actief, maar trekt ze relatief minder aanhang aan. 

Anderzijds waren er in Nederland ook veel collectieve en individuele burgerinitiatieven om 
migranten en vluchtelingen te helpen. Wat voorspelt eigenlijk dergelijk gedrag, of het nu om 
uitingen van steun of protest gaat? 

Om de relatie tussen gevoelens van onvrede (over migranten en de samenleving als geheel) en 
collectief gedrag beter te begrijpen, is het nuttig om eerst iets dieper in te gaan op de rol die 
emoties spelen (zie Postmes, Van Bezouw, & Kutlaca, 2014, voor een uitgebreid 
literatuuroverzicht en uitleg van deze processen). Onbehagen is een vaag onbestemd gevoel, en 
zo’n gemoedstoestand heeft doorgaans geen duidelijk aanwijsbare aanleiding en heeft ook geen 
object. En dergelijke gemoedstoestanden hebben doorgaans geen duidelijk aanwijsbare relatie 
met gedrag. 

De reden dat wij de voorkeur geven aan de term “maatschappelijk ongenoegen” is dat die term 
aangeeft dat het hier om meer gaat dan een negatieve stemming. Maatschappelijk ongenoegen 
is een negatieve gemoedstoestand die men subjectief beleeft als een collectieve emotie (een 
sterke ontevredenheid) over een concreet object (onze samenleving).  

Als we spreken over maatschappelijk ongenoegen dan hebben we het dus niet alleen over een 
vage gemoedstoestand van individuele Nederlanders. Maatschappelijk ongenoegen komt voort 
uit de verhalen die mensen horen en elkaar vertellen over alles wat er mis is met de 
maatschappij als geheel. Pim Fortuyn’s boek “de puinhopen van 8 jaar paars” is een voorbeeld 
van zo’n verhaal over onze maatschappij die het collectief ongenoegen heeft gevormd doordat 
het duiding geeft aan (tot dan toe vooral latente) negatieve gevoelens over misstanden in het 
hele land. Kenmerkend voor maatschappelijk ongenoegen is dus niet alleen het negatieve 
gemoed of het chagrijn, maar ook dat er aanleidingen en verklaringen zijn voor deze negatieve 
gevoelens. 

Voor collectieve emoties jegens migratie geldt uiteraard hetzelfde. Ook hier geldt dat 
individuele emoties eerst worden omgezet in collectieve emoties, voordat men zich er als groep 
over kan roeren. Er is een uitgebreide literatuur over dit proces (zie Postmes, Van Bezouw, & 
Kutlaca, 2014). Van collectieve emoties is bekend dat ze betrokken zijn bij allerhande vormen 

 
7 Het Bundeskriminalamt (BKA, 2019) geeft per kwartaal een overzicht van migratiegerelateerde criminaliteit. Dat 

wijst uit dat het aantal aanslagen sterk daalt van 467 in het eerste kwartaal van 2016, stabiliseert begin 2018 rond 
de 50 per kwartaal, en vervolgens eind 2018 weer daalt tot 24 in het eerste kwartaal van 2019. Of deze daling 
doorzet is niet bekend, maar het BKA stelt wel dat “Inhaltlich ist die Flüchtlingsthematik geeignet, im ansonsten 
sehr heterogenen rechtsextremistischen Spektrum einen ideologischen Konsens zu generieren.” Vrij vertaald: de 
BKA is van mening dat de vluchtelingenproblematiek de potentie heeft om consensus te creëren onder de zeer 
heterogene rechtsextremistische organisaties. 
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van groepsgedrag. Als men zo’n collectieve emotie ervaart en men handelt ernaar, dan voelt, 
denkt en handelt men niet meer alleen namens zichzelf maar namens een groep mensen, vanuit 
een gedeelde sociale identiteit (Kuppens et al., 2013). En het is bovendien zo dat de aard van de 
emotie aanzet tot een bepaald, voor die emotie typerend gedrag: mensen die zich gekwetst 
voelen of die angstig zijn trekken zich terug, mensen die boos zijn trekken van leer.  

Collectief ongenoegen (hetzij over migranten, hetzij over de samenleving als geheel) kan de 
basis zijn voor massagedrag (Postmes, Van Bezouw, & Kutlaca, 2014). Ongenoegen is echter 
slechts één van meerdere factoren die aanzetten tot collectief gedrag. We bespreken in het 
huidige rapport verschillende vormen van gedragsintentie: de intentie om collectief te 
protesteren, de intentie om geweld te steunen of uiten, en de intentie om asielzoekers te 
helpen. We bespreken eerst de intenties om te protesteren en intenties om te helpen: deze 
worden voorspeld door vergelijkbare factoren, verwachten wij.  

Protest is een poging tot beïnvloeding van anderen door bijvoorbeeld de straat op te gaan, maar 
stuurt niet per definitie aan op confrontatie. Verschillende psychologische factoren zijn bekende 
aanjagers van protest: het ervaren van een sterk “wij”-gevoel, de verwachting dat protest 
effectief zal zijn en ook collectieve emoties zoals ervaringen van woede of onrecht (Van 
Zomeren, Postmes, & Spears, 2007). In het huidige rapport staan met name die collectieve 
emoties en ongenoegens centraal. Zij kunnen een rol spelen bij het aanjagen van protest op het 
moment dat er in communicatie via (sociale) media en sociale netwerken reuring over ontstaat. 

Zoals eerder betoogd kunnen verschillende motieven een rol spelen bij de intentie om te 
protesteren en demonstreren tegen de vestiging van AZC’s of tegen andere aspecten van het 
migratiebeleid. Er is ongenoegen over het specifieke onderwerp migratie en er is meer 
algemeen maatschappelijk ongenoegen. Om de rol van die verschillende componenten beter te 
onderscheiden maken we in het onderzoek onderscheid tussen verschillende gedragsintenties. 
We onderscheiden protest en gedragsintenties jegens asielzoekers als groep van 
gedragsintenties jegens de overheid als geheel. De reden om dit te doen is, zoals hierboven 
uitgelegd, dat als we zouden vragen naar gedragsintenties om te protesteren tegen 
migratiebeleid, we deze twee motieven minder goed van elkaar kunnen onderscheiden. 

Op basis van de voorgaande analyse verwachten wij dat ongenoegens over migranten een 
sterke rol moeten spelen in gedragsintenties tegen asielzoekers, maar veel minder in 
gedragsintenties die tegen de overheid zijn gericht. Voor maatschappelijk ongenoegen geldt dat 
het een sterke voorspeller zou moeten zijn van gedragsintenties tegen de overheid. Omdat 
maatschappelijk ongenoegen tevens het ongenoegen over migratiebeleid omvat, zou het 
bovendien óók gerelateerd kunnen zijn aan gedragsintenties tegen asielzoekers. 

Alhoewel er in de zomer van 2015 her en der protesten waren, meldden zich ook zeer veel 
vrijwilligers aan de poorten van AZC’s om te helpen. Een observatie (in gesprekken die we 
voerden, zie hoofdstuk 8) uit die periode was dat AZC’s weliswaar veel asielzoekers moesten 
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huisvesten, maar soms óók gebukt gingen onder het massale aanbod van vrijwilligers: het bleek 
erg arbeidsintensief om zoveel extra handen aan het werk te zetten en houden. Er is in de 
literatuur veel onderzoek naar de motieven van vrijwilligers en hulpverleners in andere sociale 
contexten (zie o.m. Stürmer, Snyder, & Omoto, 2005). Op basis van deze literatuur 
veronderstellen wij dat met name positieve emoties jegens vluchtelingen en gevoelens van 
solidariteit of verbondenheid met deze groep een centrale rol kunnen spelen als voorspeller van 
gedragsintenties om te helpen.  

Ongenoegen en geweld: de relatie tussen meningen, situatie en escalatie 
Gewelddadig conflictgedrag is zelfs in roerige tijden zeer zeldzaam. Er zijn allerhande 
vooroordelen over het ontstaan van dit soort gedrag (zoals het idee dat een hele mensenmassa 
spontaan kan uitbarsten in grensoverschrijdend gedrag), maar het loont om dergelijk gedrag 
nauwgezet en van dichtbij te bestuderen (McPhail, 1991; Postmes, Van Bezouw, Tauber & Van 
de Sande, 2013). In de gevallen waarin collectief geweld wordt gebruikt, blijkt dit, naast alle 
ideeën en intenties die men heeft voorafgaand aan zo’n escalatie of incident, mede het gevolg 
te zijn van een complexe keten van gebeurtenissen tussen meerdere partijen. Daarbij speelt niet 
alleen de dynamiek binnen groepen een rol, maar ook die tussen groepen (o.a. Drury & Reicher, 
2000). Om die reden heeft een uitwisseling tussen verschillende partijen doorgaans een grillig 
en onvoorspelbaar verloop en er zijn altijd veel toevalligheden en kenmerken van de situatie die 
bij zo’n escalatie en ontsporing een rol spelen (o.a. Adang, 1988). Als gevolg daarvan is de relatie 
tussen ongenoegen en geweld veel complexer en dynamischer dan die tussen ongenoegen en 
protest (zie onder meer de integratie van literatuur hierover door Postmes, Van Bezouw, Tauber 
& Van de Sande, 2013, en Postmes, Van Bezouw, & Kutlaca, 2014). 

In het huidige rapport staat de vraag centraal of en hoe de ongenoegens die we bespraken 
aanleiding kunnen geven tot escalaties die de nationale veiligheid bedreigen. We doen dit 
enerzijds door te kijken naar de mate van sympathie en steun voor hardere vormen van actie in 
een grootschalig bevolkingsonderzoek. Sympathie voor geweldpleging is iets heel anders dan 
daadwerkelijke geweldpleging, maar ze is wel degelijk een zeer relevante factor. Immers, in een 
gemeenschap waarin geweld unaniem wordt veroordeeld en afgewezen is het moeilijk om 
draagvlak te vinden of houden voor een beweging die geweld propageert. 
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Een beweging die hardere acties niet schuwt, zoals de gele hesjes in Frankrijk, is vaak gebaseerd 
op een kern van ongenoegen die zo’n beweging voedt en die hardere acties (in eerste instanties 
blokkades van kruispunten en brandstofdepots) direct of indirect legitimeert8. In Nederland is 
hier, op het gebied van migratie, nog geen sprake van. Maar het verleden laat op zijn minst zien 
dat Nederlanders ertoe in staat zijn. Het ontstaan van de krakersrellen en kroningsrellen is 
illustratief. Deze kenden een lange geschiedenis van geleidelijke verharding en bewapening 
(zowel van krakers als van ordehandhavers). Op een gegeven moment was sprake van vrij 
structurele en voorspelbare geweldpleging. Ontruimingen van kraakpanden kregen een bijna 
ritueel en voorspelbaar karakter omdat iedereen geweld verwachtte: men bereidde zich er 
tactisch op voor en organiseerde het. In zekere zin werd het routine. Zo’n ontwikkeling vervormt 
onherroepelijk ook het gedachtegoed van de beweging: geweld wordt genormaliseerd, 
gelegitimeerd en soms zelfs verheerlijkt. 

Maar de vraag van het WODC is ingewikkelder: wat speelt zich af aan de voorkant van zo’n 
geweldcyclus? Lang voordat de kraakbeweging zich programmatisch ging voorbereiden op 
zelfverdediging (en de inzet van geweld daarbij niet schuwde), waren de ongenoegens 
gemeengoed. Uit die ongenoegens was deels de kraakbeweging ontstaan die in oorsprong niet 
gewelddadig was maar wél burgerlijk ongehoorzaam, omdat ze schending van het 
eigendomsrecht nastreefden (Duivenvoorden, 2000). Het loont dus om naar de situatie en de 
beoordeling ervan te kijken die in de begintijd van die beweging de burgerlijke 
ongehoorzaamheid legitimeerde. Het beeld dat in pamfletten van de kraakbeweging en in 
(overwegend linkse) media werd geschetst was destijds: huizen in stadscentra stonden leeg en 
werden ontruimd terwijl mensen moeite hadden om daar betaalbare woonruimte te vinden. De 
analyse was dat makelaars en eigenaars speculeerden met vastgoed en dat gemeentelijke 
instellingen en politie hen de hand boven het hoofd hielden (Duivenvoorden, 2000). Voor 
burgerlijke ongehoorzaamheid speelt een cruciale rol, vermoeden wij, dat in dit gedachtegoed 
de onrechtvaardige situatie deels veroorzaakt werd door overheid en politie: de voorschriften 
van die overheid waren onderdeel van het probleem en die moesten wijken voor belangen van 
een minderheid die pretendeerde namens het volk te spreken. 

De aanname die we in dit rapport maken, is dat bredere steun voor dit ongenoegen (althans in 
een deel van de samenleving) in het prille ontluiken van burgerlijke ongehoorzaamheid een 
centrale rol kan spelen. We veronderstellen dat mensen die sterk ongenoegen hebben jegens 
migranten eerder geneigd zijn om sympathie te hebben voor radicalere acties tegen 

 
8 Bijzonder aan de gele hesjes is dat het ongenoegen vrij diffuus is, mede omdat de beweging niet gecentraliseerd is 

en geen heldere leiderschapsstructuur heeft. De aanleiding voor het protest is de verhoging van belastingen op 
brandstof. Belastingen zijn (met voedselschaarste, bedreiging van huisvesting en corruptie van bestuur) thema’s 
waarvan in de loop der geschiedenis is gebleken dat ze goed in staat zijn om mensen te verenigen tegen het 
bevoegd gezag. Maar de aard van het verwijt aan de overheid is tevens dat “gewone burgers” in nood zijn en dat de 
overheid van deze noden is vervreemd. In dat opzicht zijn er op het oog opvallende parallellen tussen de brede 
steun voor de beweging (Elabe, 2018) en onze karakterisering van collectief ongenoegen.   
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asielzoekers. Evenzo zullen mensen met sterk maatschappelijk ongenoegen sympathie hebben 
voor radicalere acties tegen de overheid. 

Er zijn echter cruciale verschillen tussen beide ongenoegens. Het ongenoegen dat mensen 
kunnen hebben over migranten brengt mensen in conflict met deze specifieke groep. De 
overheid kan in geval van conflict tussen bevolkingsgroepen nog steeds legitiem de orde 
handhaven. In maatschappelijk ongenoegen kan de overheid zelf echter gezien worden als de 
bron van alle kwaad (bijvoorbeeld omdat men denkt dat alle problemen in Nederland worden 
veroorzaakt doordat de elite het volk knecht, doordat er een samenzwering is van linkse 
intelligentsia tegen het eigen volk, of omdat er sprake is van een falende overheid of een 
verborgen overheidslaag die tot doel heeft de eigen samenleving te ondermijnen--de “deep 
state” van de alt-right). Als de overheid zelf niet legitiem meer is, dan neemt het risico op 
escalatie sterk toe op moment dat die overheid probeert de orde te handhaven. Iedere 
ordeverstoring kan dan steen des aanstoots worden.  

Een extra complicatie voor de overheid is dat maatschappelijk ongenoegen erg diffuus is. 
Mensen die menen dat de hele samenleving verrot is, zien dat vooroordeel bevestigd door alle 
problemen die in de maatschappij aan het licht komen. Of het nu om bankiers gaat die hun 
miljoenensalaris verdubbelen, om wachtrijen in de zorg, om scooters die hard over het fietspad 
crossen of om problemen in de migratiesfeer: het voedt allemaal de gedachte dat ons land naar 
de gallemiezen gaat. En extra lastig is dat het daarbij niet gaat om of er sprake is van een trend: 
alledaagse incidenten (en in toenemende mate beelden van incidenten) kunnen als het ware 
iconisch worden: ze geven aanstoot, worden onderwerp van debat en reuring en voeden zo de 
behoefte “om iets te doen”. 

Maar zo’n relatie tussen de latente onvredes die mensen hebben en de reuring die er periodiek 
ontstaat in landelijke discussies over een onderwerp zegt nog niets over het concrete proces van 
escalatie rondom de vestiging van een AZC of andere veranderingen waar men lokaal mee te 
maken heeft. Met andere woorden: dat er nationaal veel debat is, zegt niet noodzakelijk dat er 
lokaal ook maar iemand op de been komt. Om dat proces beter te begrijpen, maken we daarom 
in het huidige onderzoek onderscheid tussen mensen die dichtbij AZC’s wonen (en die dus in 
hun directe omgeving tot actie zouden kunnen overgaan) en mensen die daar niet wonen (en 
wiens sympathie voor welke acties voor of tegen asielzoekers dan ook in ieder geval geen lokale 
consequenties zou hebben). Concreet stelden we een representatieve steekproef Nederlanders 
vragen over maatschappelijk ongenoegen, acceptatie van asielzoekers, en gedragsintenties 
tegenover asielzoekers; in de analyse vergelijken we de mensen die in de buurt van een AZC 
wonen met de rest. Maar dan nog: antwoorden op vragenlijsten zijn niet hetzelfde als echt 
gedrag, laat staan dat het iets zegt over het proces van escalatie.  

Om escalaties beter te begrijpen moet er volgens ons gekeken worden naar lokale 
gebeurtenissen, verhoudingen en omgangsvormen. Op het hoogtepunt van de migratie-
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instroom in 2015 ontstond er op diverse locaties onrust (voorbeelden zijn Oranje waar werd 
gedemonstreerd, de Beverwaard waar rondom een informatiebijeenkomst een oploop ontstond 
met een grimmig karakter, of Steenbergen waar een informatiebijeenkomst werd verstoord). 
Ook werden op diverse plekken wethouders en andere gezagsdragers bedreigd. 

Bij aanvang van ons onderzoek in 2017 was onzeker of zich dergelijke voorvallen rondom AZC’s 
of de vestiging ervan structureel zouden worden (zie bijvoorbeeld NCTV, 2016). Dergelijke 
incidenten bleken uiteindelijk (zoals we verderop in het rapport zullen zien) sindsdien maar 
weinig meer voor te komen. Wel organiseerde Pegida Nederland en extreemrechtse groepen in 
verschillende gemeenten demonstraties sinds oktober 2015 (zie o.m. Roorda, 2016; meerdere 
dreigingsbeelden van NCTV, bijvoorbeeld 46, 48). Alhoewel er bij deze bijeenkomsten zelden 
meer dan honderd demonstranten op de been zijn, creëert Pegida tijdens haar demonstraties 
veel aandacht voor haar zaak, mede omdat er soms flinke tegendemonstraties zijn van 
extreemlinkse organisaties als ANTIFA. De bijeenkomsten worden door NCTV omschreven als 
intimiderend, maar er is geen sprake van grootschalig geweld (dreigingsbeeld NCTV). Maar voor 
het huidig onderzoek is hier met name het volgende van belang: zo’n protest lijkt nergens lokaal 
“aan te slaan” in de zin dat de protestbeweging lokaal aanhang krijgt of (omgekeerd) dat de 
protestbeweging zich achter een lokaal gedragen initiatief schaart (zie o.m. 
https://nos.nl/artikel/2287610-pegida-houdt-met-handjevol-activisten-de-gemoederen-flink-
bezig.html). 

Voor ons onderzoek betekende deze ontwikkeling dat zich in de onderzoeksperiode (najaar 
2016 - zomer 2019) geen casus aandiende waar grootschalige onrust ontstond rondom een 
migratiekwestie (zoals bijvoorbeeld de vestiging van een AZC) en die zich leende om de 
“kruisbestuiving” tussen lokale problematiek en de landelijke ongenoegens over migratie en 
samenleving van nabij te bestuderen. Wel waren er diverse incidenten in en rondom AZC’s die 
mogelijk hadden kunnen escaleren en die interessant zijn om nader te bestuderen. 

We lichten in dit onderzoek drie casussen uit voor nader onderzoek. Op basis van de 
onderzoeksliteratuur naar escalatie en geweld is bekend dat wederzijdse verhoudingen, 
verwachtingen en de dynamiek tussen betrokken partijen van groot belang is in gevallen waarin 
incidenten escaleren. Bovendien is volgens deze literatuur de kwaliteit van relaties en communicatie 
tussen partijen cruciaal op het moment dat zich een bepaald incident voordoet dat aanstoot kan 
geven, om escalatie te voorkomen of om de-escalatie te bevorderen (Postmes, van Bezouw, Tauber 
& Van de Sande, 2013, en Postmes, Van Bezouw, & Kutlaca, 2014). Om die reden onderzochten wij 
in de drie casussen die we in dit rapport uitlichten het perspectief van verschillende partijen: COA, 
gemeente, beveiliging, politie, bewoners van het AZC (asielzoekers) en buurtbewoners. We 
selecteerden casussen waarvan bekend was dat zich incidenten hadden voorgedaan of dat er 
(bijvoorbeeld op sociale media) sprake was geweest van reuring. De centrale vraag aan de 
geïnterviewde partijen was of ze ons konden informeren over de gang van zaken in en rondom het 
COA, hun relaties met andere betrokkenen en eventuele incidenten die hen bekend waren. Het doel 
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van deze kwalitatieve onderzoeksmethode is om beter inzicht te krijgen in het proces van escalatie 
en de-escalatie, en de eventuele rol die ongenoegen over migratie hierin speelt.  

Omdat het binnen de casussen moeilijk was om een grote groep buurtbewoners te spreken, 
voerden we bovendien een buurtonderzoek uit in de omgeving van een AZC waar zich 
incidenten hadden voorgedaan. Het doel was om met dit onderzoek een nog beter beeld te 
krijgen van de manier waarop buurtbewoners de lokale aanwezigheid van asielzoekers (en de 
incidenten waarmee dit soms gepaard gaat) ervaren en hoe zij erop reageren in hun gedrag en 
intenties. Zo’n buurtbewonersonderzoek biedt bovendien de gelegenheid om deze lokale 
ervaringen te koppelen aan meer algemene attitudes en ongenoegens. 

Onderzoeksvragen 
Tegen deze achtergrond is het goed om een samenvattend overzicht te geven van de centrale 
vragen die het huidige onderzoek wilde beantwoorden. 

1. Wat zijn de meningen van Nederlanders rondom migratievraagstukken? Daarbij kijken 
we onder meer naar de acceptatie van asielzoekers, gedragsintenties (van hulpverlening 
aan vluchtelingen tot protest tot steun voor burgerlijke ongehoorzaamheid en actief 
verzet tegen de staat), maar ook naar maatschappelijk ongenoegen. 

2. Wat is de relatie van nabijheid tot een AZC met de meningen van Nederlanders rondom 
migratievraagstukken? 

3. Hoe ontwikkelen deze meningen zich gedurende de periode dat we ze meten? Als er 
veranderingen zijn, welke factoren zijn daarvoor dan verantwoordelijk? 

4. Wat is de relatie tussen acceptatie van asielzoekers, maatschappelijk ongenoegen en 
verschillende soorten gedragsintenties? 

5. Welke visie hebben medewerkers van officiële instanties, asielzoekers zelf en 
omwonenden op de factoren en processen die een rol spelen bij het ontstaan van 
onrust over opvang van asielzoekers op specifieke locaties in het land? Hoe ervaren zij 
de relatie tussen lokale incidenten en/of escalaties en de nationale en internationale 
context? 

6. Hoe verhouden buurtbewoners zich tot asielzoekers? Hoe kijken zij aan tegen lokale 
ongemakken en overlast? Welk verband is er tussen lokale problematiek en hun 
meningen over migratie en vluchtelingen, alsook hun gedragsintenties? 

7. Welke implicaties hebben de bevindingen voor de nationale veiligheid?  
 

Zoals hierboven reeds aangegeven, kunnen we deze vragen niet allemaal met een enkele 
onderzoeksmethode beantwoorden. Om de meningen van Nederlanders over 
migratievraagstukken te kennen (vraag 1) legden we een enquête voor aan een representatieve 
steekproef van Nederlanders. De relatie met de nabijheid van een AZC (vraag 2) onderzochten 
we door mensen die in de buurt van een AZC wonen te vergelijken met anderen. Om de 
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ontwikkeling van de meningen over migratie in kaart te brengen (vraag 3) legden we dezelfde 
vragenlijst aan dezelfde personen voor op vier verschillende momenten tijdens de looptijd van 
dit onderzoek (2017-2019). Relaties tussen acceptatie van asielzoekers, ongenoegen, en 
gedragsintenties (vraag 4) toetsen we op basis van deze nationaal representatieve steekproef, 
maar ook op basis van een lokaal deur-aan-deur-onderzoek in een gemeente waar een AZC 
gevestigd is. Dat onderzoek geeft ook inzicht in de relaties tussen nationale en lokale factoren 
die samenhangen met de houdingen en gedragsintenties tegenover asielzoekers (vraag 6). De 
lokale dynamiek tussen officiële instanties, asielzoekers, en buurtbewoners (vraag 5) bestuderen 
we verder nog door kwalitatief onderzoek in drie gemeenten waar een AZC gevestigd is. De 
implicaties voor de nationale veiligheid (vraag 7) volgen uit een integratie van de resultaten van 
alle onderzoeken.  
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2. Longitudinaal onderzoek 
 

Het onderzoek is opgezet om de meningen van Nederlanders rondom migratievraagstukken vast 
te leggen. Daarbij was een centrale vraag hoe deze meningen zich zouden ontwikkelen 
gedurende de onderzoeksperiode. Om dit te onderzoeken voerden wij een longitudinaal 
surveyonderzoek uit. In zo’n onderzoek beantwoordt dezelfde groep respondenten 
herhaaldelijk vragen over migratie. Als je hen dezelfde vragen voorlegt is het mogelijk om, van 
persoon tot persoon, te onderzoeken of hun meningen veranderen. Ook kun je op basis van hun 
antwoorden op zoek gaan naar verklaring voor die meningsverandering. Dit longitudinale 
onderzoek is het fundament van verschillende hoofdstukken van dit rapport. Daarom beginnen 
we met een korte beschrijving van dit onderzoek.  

Steekproef 
Het longitudinaal onderzoek had vier metingen: februari 2017, november 2017, juni 2018, en 
februari 2019. De enquête is op deze vier tijdstippen uitgezet en ingevuld door leden van het 
panel van Flycatcher. Deze mensen hebben de enquête online ingevuld en ontvingen punten 
voor hun deelname. Deelnemers zijn voorgeselecteerd op basis van leeftijd, geslacht, en 
opleiding, met als doel een zo representatief mogelijke steekproef van de Nederlandse 
bevolking te verkrijgen. Deelnemers zijn tevens voorgeselecteerd op basis van hun woonplek: 
deelnemers die in de buurt van een asielzoekerscentrum (AZC) wonen, zijn 
oververtegenwoordigd in de steekproef. Dat hebben we zo gedaan, omdat vanuit het oogpunt 
van veiligheidsvraagstukken wij geïnteresseerd zijn of nabijheid tot het AZC en contact met 
asielzoekers enige invloed hebben op de acceptatie van asielzoekers, ongenoegen, en 
gedragsintenties. 

De eerste meting in februari 2017 werd door 2,601 respondenten ingevuld; de laatste meting in 
februari 2019 door 1,239 respondenten. Er waren 1,070 respondenten die alle vier de 
vragenlijsten ingevuld hebben. Voor verdere details over de steekproef verwijzen we naar 
Appendix A.  

De vragenlijst 
De enquête is ontwikkeld om met name draagvlak, acceptatie, maatschappelijk ongenoegen en 
contact met vreemdelingen te meten. Voor het merendeel geldt dat het om “globale” 
concepten gaat, die in verschillende deelconcepten uiteenvallen. Acceptatie van asielzoekers is 
bijvoorbeeld een paraplubegrip waar verschillende dingen onder vallen (emoties jegens 
asielzoekers, emoties over de manier waarop de overheid hen behandelt, of asielzoekers als 
bedreiging of verrijking worden gezien en de houding ten aanzien van de rechten van 
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asielzoekers in vergelijking met die van autochtone Nederlanders). Het gedetailleerde overzicht 
van de verschillende concepten die we hebben gemeten en de vragen staan in Appendix B. Daar 
is ook vermeld wat de betrouwbaarheid is van de verschillende schalen die we gebruikt hebben. 
De tekst hieronder geeft een globaal overzicht van de verschillende hoofd- en deelconcepten 
die we in het onderzoek onderscheiden.  

Acceptatie van asielzoekers 

In de wetenschappelijke literatuur zijn veel aspecten te vinden die te maken hebben met 
vreemdelingen. Het is onmogelijk om al die verschillende facetten in een korte vragenlijst te 
meten. Onze metingen concentreerden zich daarom op datgene wat wij als kern zien van de 
acceptatie van de komst en aanwezigheid van vreemdelingen (in het bijzonder asielzoekers) in 
de eigen omgeving. We hebben daartoe emoties gemeten jegens asielzoekers (empathie, 
boosheid, angst en hoop) en jegens de behandeling die zij krijgen van de Nederlandse overheid 
(schaamte, boosheid, blijheid, verontwaardiging). Ook meten we of men asielzoekers een 
bedreiging of verrijking vindt op economisch en cultureel vlak. Ten slotte meten we aspecten 
van de houding ten aanzien van de behandeling van asielzoekers (in het bijzonder hun recht op 
opvang in Nederland en hun rechten in vergelijking met autochtone Nederlanders). De scores op 
de verschillende aspecten van acceptatie worden in het volgende hoofdstuk besproken.  

Gedragsintenties tegenover asielzoekers 

Naast verschillende vormen van acceptatie meten we ook verschillende gedragsintenties 
tegenover asielzoekers. De relevantie hiervan is dat we ook willen bijdragen aan een beter 
begrip van hoe burgers geneigd zijn zich tegenover asielzoekers te gedragen. Daarin maken we 
onderscheid tussen gedrag vóór en gedrag tegen asielzoekers (in hoeverre is men geneigd om 
hen te helpen door bijvoorbeeld taalles te geven, en in hoeverre wil men demonstreren of 
protesteren tegen hun komst?). Omdat een van onze onderzoeksvragen is om de relatie te 
onderzoeken tussen maatschappelijke onrust rond migratie en gedrag dat relevant is voor de 
nationale veiligheid, bevragen we de respondenten ook over hun negatieve gedragsintenties 
jegens asielzoekers. Omdat we veronderstellen dat een deel van dat gedrag niet tegen de 
asielzoekers zelf is gericht, maar eerder tegen de overheid zelf, meten we bovendien negatieve 
gedragsintenties jegens de overheid zelf. Een gedetailleerde analyse van de gedragsintenties 
volgt in hoofdstuk 5.  

Maatschappelijk ongenoegen 

Maatschappelijk ongenoegen is een relatief vaag en breed concept. In algemene zin zou het 
kunnen verwijzen naar het gevoel dat het met de gemiddelde Nederlander slecht gesteld is. Om 
dit type ongenoegen te concretiseren, is in recent onderzoek een schaal van collectief 
ongenoegen ontwikkeld (Van der Bles et al., 2015), die in dit onderzoek in verkorte vorm is 
afgenomen. Deze schaal meet in welke mate men denkt dat de gemiddelde Nederlander met 



32 Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust  

 

een aantal problemen (bijvoorbeeld criminaliteit, ongelijkheid) geconfronteerd wordt. 
Ongenoegen kan tevens voortkomen uit het gevoel dat men zelf (of de eigen groep) tekort 
komt. Daartoe meten wij in hoeverre men zich gewaardeerd voelt. In veel politicologisch 
onderzoek wordt ongenoegen toegeschreven en afgemeten aan wantrouwen tussen burgers en 
instanties. Verder wordt in recent onderzoek van het SCP de nadruk gelegd op pessimisme over 
de toekomst van het land als geheel (Steenvoorden, 2016). Al deze verschillende vormen van 
ongenoegen en onbehagen, pessimisme en wantrouwen jegens de overheid worden in dit 
onderzoek gemeten. Ons idee was dat dit allemaal verschillende facetten van collectief 
ongenoegen zijn: het was ons om de gemeenschappelijkheid te doen (en zoals de resultaten 
verderop laten zien: die gemeenschappelijke kern hangt sterk samen met sommige 
gedragsintenties).  

Bronnen van ongenoegen 

De enquête besteedt eveneens aandacht aan zaken die mogelijk de oorsprong zouden kunnen 
zijn van maatschappelijk ongenoegen. Één prominente verklaring van hedendaags 
maatschappelijk ongenoegen is dat ongelijkheid tussen de elite en het volk daarin een centrale 
rol speelt (Dorling, 2014; Wilkinson & Pickett, 2009). De tegenstelling tussen de elite en het volk 
vormt volgens sommige politicologen de kern van populisme (Mudde, 2004). In moderne 
populistische bewegingen is kenmerkend dat ze kritisch zijn over de elite (of meer in het 
algemeen het establishment en van de bestaande orde) deze de oorzaak is van de problemen 
waar het volk en het land onder gebukt gaan (Canovan, 1999).  

Het is dan ook een logische gedachte dat waargenomen ongelijkheid of spanningen tussen de 
elite en het volk een van de redenen zijn dat een deel van de bevolking dat populisme omarmt 
(zie bijvoorbeeld Piketty, 2014, die veronderstelt dat ongelijkheid de meritocratische principes 
van de democratie ondermijnt). Voor een vraagstuk als acceptatie van asielzoekers is het dus 
relevant om zulke tegenstellingen te meten, omdat het illustreert dat de ervaren dreiging van 
vreemdelingen en weerstand jegens vreemdelingen gerelateerd kan zijn aan ervaren 
tegenstellingen binnen de eigen groep. Daarom hebben we in dit onderzoek het beeld van de 
elite op twee manieren gemeten: wat men van de elite vindt (perceptie) en wat men denkt dat 
de elite van het volk vindt (meta-perceptie). 

In de eerste meting bleek dat slechts 52 van de 2601 respondenten zichzelf beschouwden als 
deel van deze elite. Verder gaven 141 respondenten aan dat ze er weliswaar geen deel van 
uitmaakten maar dat anderen hen wel als elite zien. Er waren overigens in inhoudelijke 
standpunten geen relevante verschillen tussen mensen die niet en wel bij de elite horen. In het 
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verlengde hiervan meten we tevens percepties van conflict in de maatschappij (tussen hoog- en 
laagopgeleiden, tussen elite en volk en tussen voor- en tegenstanders van asielopvang).9 

Migratiebeleid 

De items over migratiebeleid zijn grotendeels opgesteld door ons, omdat, voor zover ons 
bekend is, in onderzoek tot nog toe het draagvlak voor migratiebeleid met een enkel item 
gemeten werd. Om beter onderscheid te maken tussen verschillende aspecten van dat beleid 
stelden wij een breed palet aan vragen op. Daarin namen wij enerzijds vragen op over de 
evaluatie van diverse aspecten van het bestaande beleid ten aanzien van vreemdelingen en 
vluchtelingen: in wezen stond hier de vraag centraal of men het eens is met het beleid 
(bijvoorbeeld rondom arbeidsmigranten, terugkeer en vertrek, inburgering, of de opvang van 
asielzoekers in het land en lokaal in de eigen omgeving); en anderzijds vragen over of het beleid 
goed wordt uitgevoerd. De mening van burgers over het migratiebeleid werd uitvoerig 
besproken in een vorig rapport (Postmes et al., 2017), en daarom besteden we er hier minder 
aandacht aan. 

 

 
9 In de analyses bleek dat percepties van de elite, meta-percepties, en conflictpercepties niet samenhingen met de 

acceptatie van asielzoekers nadat voor ongenoegen gecontroleerd werd. In deze analyses wordt het conflict tussen 
elite en volk dan ook buiten beschouwing gelaten. Met onze dataset zijn we tevens in staat om het verband tussen 
conflictpercepties en maatschappelijk ongenoegen te onderzoeken. Deze longitudinale cross-lagged analyses lieten 
geen effect zien van deze conflictvariabelen op maatschappelijk ongenoegen. Met andere woorden: er is geen 
enkele indicatie dat in de percepties van onze respondenten het waargenomen conflict tussen elite en volk aan de 
basis staat van de maatschappelijke ongenoegens die zij ervaren. Er is eerder een omgekeerd effect: mensen die 
veel maatschappelijk ongenoegen ervaren nemen, in de loop der tijd, meer conflicten waar. We hebben ervoor 
gekozen om in de rest van dit rapport weinig aandacht meer te besteden aan percepties van de elite, meta-
percepties, en conflictpercepties. Maar het is van belang dat de lezer weet dat de reden daarvoor is dat deze 
conflictpercepties niets toevoegen aan de resultaten die we hier delen.    
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3. Acceptatie: Houdingen jegens asielzoekers 
 

De eerste vraag in het onderzoek is om een goede beschrijving te geven van de meningen die 
Nederlanders hebben over migratievraagstukken. Hebben Nederlanders eerder een positieve of 
eerder een negatieve houding jegens asielzoekers? In dit hoofdstuk laten we zien dat het 
antwoord op die vraag afhangt van de precieze vraag die gesteld wordt. We bespreken in dit 
hoofdstuk hoe Nederlanders gemiddeld scoren op verschillende aspecten van de houding jegens 
asielzoekers. In dit rapport gebruiken we ook acceptatie als een overkoepelende term om te 
verwijzen naar al deze verschillende schalen die een aspect van de houding jegens asielzoekers 
meten.  

De cijfers in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de eerste meting van het longitudinale onderzoek, 
in februari 2017. Er waren toen 2601 respondenten (zie hoofdstuk 2). De resultaten van de 
andere metingen komen overeen met wat we hieronder beschrijven. 

Om te beginnen hebben we een aantal stellingen opgenomen die asielzoekers beschrijven als 
een bedreiging of een verrijking voor Nederland (zie Figuur 3.1). De individuele vragen laten zien 
dat de ervaren dreiging op specifieke punten hoog is. Een forse minderheid ziet asielzoekers 
duidelijk als een bedreiging, maar tegelijk is een kleine meerderheid op de meeste vragen 
neutraal of positief. De grootste bedreiging die door de komst van asielzoekers ervaren wordt, 
heeft te maken met huisvesting. Bijna twee derde van de respondenten is het eens met het feit 
dat door asielzoekers de huisvesting van Nederlanders in het gedrang komt. Ook gelooft slechts 
18% van de respondenten dat asielzoekers goed zijn voor de economie. De antwoorden op deze 
stellingen hangen sterk met elkaar samen. Respondenten die een bepaalde bedreiging ervaren, 
zijn ook veel meer geneigd om een andere bedreiging te ervaren. Deze items vormen samen een 
betrouwbare schaal en we gebruiken daarom het gemiddelde van de vijf items in de analyses. 
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Figuur 3.1 Asielzoekers als bedreiging of verrijking (op basis van meting 1 in februari 2017) 
 

 

 

Een tweede reeks stellingen gaat over de steun voor het beleid in verband met de opvang en de 
rechten van asielzoekers (zie Figuur 3.2). Een grote meerderheid steunt het tijdelijk opvangen 
van asielzoekers in Nederland en er is ook een meerderheid voor het opvangen van asielzoekers 
in de eigen gemeente. Er zijn echter meer tegenstanders dan voorstanders van het geven van 
een permanente verblijfsvergunning aan asielzoekers. Verder is de bevolking verdeeld over de 
vraag of asielzoekers gebruik mogen maken van de voordelen van de verzorgingsstaat. De 
antwoorden op deze vijf stellingen hangen sterk met elkaar samen en ze vormen een 
betrouwbare schaal.  
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Figuur 3.2 Steun voor het beleid in verband met de opvang en de rechten van asielzoekers 
 

 

 

We hebben ook twee verschillende soorten emoties gemeten. Ten eerste twee positieve 
(empathie, hoop) en twee negatieve emoties (boosheid, angst) tegenover asielzoekers zelf. Het 
valt op dat respondenten meer positieve dan negatieve emoties rapporteren (zie Figuur 3.3). Er 
zijn vooral vrij weinig mensen die aangeven erg boos te zijn op asielzoekers. Ook voor deze 
emoties geldt dat ze sterk met elkaar samenhangen en dat er een betrouwbare schaal van 
gemaakt kan worden.  

Ten tweede hebben we emoties over de asielopvang in Nederland gemeten (zie Figuur 3.3). Ook 
hier wordt de positieve emotie (‘Ik ben blij dat Nederland asielzoekers helpt’) het meest 
gerapporteerd. Maar we zien ook dat meer dan een kwart van de respondenten sterk negatieve 
emoties ervaart over het feit dat Nederland asielzoekers toelaat en helpt. De emoties over 
asielopvang in Nederland hangen sterk met elkaar samen en we kunnen er een betrouwbare 
schaal van maken.  
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Figuur 3.3 Emoties tegenover asielzoekers en over asielopvang in Nederland 
 

 

 

Deze verschillende aspecten van acceptatie van asielzoekers hangen onderling weer sterk 
samen. Personen die zich bedreigd voelen door asielzoekers zijn overwegend negatief over 
beleid en hebben negatieve emoties over migranten en migratiebeleid. Als we alle verschillende 
metingen samenvoegen krijg je dus een goed gefundeerd en compleet beeld van de positie van 
respondenten op dit onderwerp. Die samengestelde maat van acceptatie van asielzoekers staat 
in veel hoofdstukken van dit rapport centraal.  

De conclusie van dit hoofdstuk is dat de meningen van Nederlanders over migratievraagstukken 
eerder positief dan negatief zijn, vooral wat betreft de emoties die men voelt tegenover 
asielzoekers. Toch ervaart een kleine meerderheid van de bevolking meer dreiging dan verrijking 
van asielzoekers. Men heeft dus niet zozeer een probleem met asielzoekers op zich, maar maakt 
zich zorgen over de economische en culturele impact van de komst van asielzoekers.  
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4. Effecten van een AZC in de buurt 
 

De tweede onderzoeksvraag was wat de relatie was tussen lokale ervaringen die men heeft met 
asielzoekers en de meningen die men heeft over asielzoekers en beleid. De survey is daarom zo 
opgezet dat we goed kunnen onderzoeken wat de invloed is van het in de buurt wonen van een 
AZC. Immers: als er op grote schaal problemen ontstaan rondom AZC’s dan zijn de omwonenden 
daar als eerste de dupe van en zullen zij er naar verwachting het sterkst op reageren. 

Er zijn verschillende redenen waarom de nabijheid van een AZC de houding van omwonenden 
tegenover asielzoekers zou kunnen beïnvloeden. Een positieve invloed kan ten eerste het gevolg 
zijn van positief contact tussen asielzoekers en omwonenden. In het algemeen kan contact 
tussen groepen namelijk leiden tot een meer positieve houding tegenover de ‘andere’ groep 
(Christ et al., 2014; Pettigrew & Tropp, 2006). Een voorwaarde voor positief contact is uiteraard 
dat er asielzoekers in de buurt zijn waarmee contact mogelijk is. Daarom zou de nabijheid van 
een AZC kunnen leiden tot een meer positieve houding jegens asielzoekers. Er zijn verschillende 
redenen waarom contact zulke positieve consequenties zou kunnen hebben. Via contact 
worden asielzoekers individuen in plaats van een abstracte categorie waar men misschien 
weinig over weet. Het kan leiden tot meer kennis over de achtergrond en motivatie van 
asielzoekers, waardoor meer begrip ontstaat. Wanneer contact leidt tot positieve 
interpersoonlijke relaties (zoals vriendschap), kan dit ook een effect hebben op de houding 
tegenover de hele groep.  

Een andere reden voor een mogelijk positief effect van de nabijheid van een AZC op de houding 
jegens asielzoekers is het gebrek aan negatieve gebeurtenissen met asielzoekers in de buurt. 
Mensen die een negatief beeld hebben van asielzoekers, of die erg negatieve verwachtingen 
hebben over de komst van een AZC, zijn misschien positief verrast over het feit dat een AZC 
relatief weinig problemen geeft in de buurt (zie hoofdstukken 7 en 8). In dit geval is er dus geen 
positief contact met asielzoekers nodig, een gebrek aan negatief contact of aan problemen in de 
buurt is voldoende.  

Het kan echter ook zijn dat mensen die in de buurt van een AZC wonen een meer negatieve in 
plaats van een meer positieve houding ontwikkelen. Een negatieve invloed kan het gevolg zijn 
van de manier waarop de aanwezigheid van asielzoekers inwerkt op de waargenomen dreiging 
van asielzoekers. Mensen kunnen zich bedreigd voelen door asielzoekers omwille van 
economische, culturele, of andere redenen (Stephan, Ybarra, & Morrison, 2009). Als er dan veel 
asielzoekers in de buurt wonen, kan dat die bedreigingen meer zichtbaar en betekenisvol 
maken, en als gevolg daarvan de houding negatiever maken.  
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Ook is het zo dat het aantal asielzoekers een indicatie kan zijn van de ernst van de 
waargenomen dreiging: mensen kunnen zich meer zorgen maken als ze denken dat er veel 
asielzoekers zijn. Uit onderzoek naar de waargenomen dreiging van migranten of etnische 
minderheden blijkt dat een groter aantal migranten of minderheden in een bepaalde regio 
inderdaad samenhangt met meer negatieve reacties tegenover deze groepen (Meuleman, 
Davidov, & Billiet, 2009; Quillian, 1995; Taylor & Mateyka, 2011).  

Die ervaren dreiging kan in zekere mate gebaseerd zijn op echte feiten of waarnemingen. De 
aanwezigheid van asielzoekers voor wie opvang geregeld wordt, kan confronterend zijn voor 
mensen die moeite hebben om goede huisvesting voor zichzelf te vinden, of mensen die in hun 
omgeving anderen kennen die hiermee te maken hebben. Hier staat niet langer alleen de 
dreiging van de asielzoeker centraal, maar ook de kwetsbare positie van mensen uit de ‘eigen’ 
groep. Een ander voorbeeld is overlast of criminaliteit afkomstig van AZC-bewoners. Ook al blijkt 
uit onderzoek dat er rond AZC’s niet meer feiten gepleegd worden dan elders (Achbari & 
Leerkes, 2017), de feiten die wél gepleegd worden kunnen zoveel aandacht krijgen dat het toch 
tot een meer negatieve houding leidt. Dit kan ook gepaard gaan met het feit dat men alle 
negatieve gebeurtenissen gaat linken aan het AZC en de AZC-bewoners overal de schuld van 
gaat geven.  

Grofweg zijn er dus twee manieren om de relatie tussen de aanwezigheid van asielzoekers en de 
houding jegens asielzoekers te bekijken: het kan leiden tot positief contact en een meer 
positieve houding, maar ook tot het ervaren van meer dreiging. Deze benaderingen hoeven 
elkaar niet tegen te spreken, en er is heel wat onderzoek naar de houding tegenover migranten 
dat steun voor beide vindt (Dixon, 2006; Green, Sarrasin, Baur, & Fasel, 2016; McClaren, 2003; 
Savelkoul, Scheepers, Tolsma, & Hagendoorn, 2011; Schlueter & Scheepers, 2010; Schlueter & 
Wagner, 2008). De vraag is dan in welke mate deze effecten van de aanwezigheid van migranten 
ook gelden voor de aanwezigheid van asielzoekers in de buurt of gemeente.  

Ons onderzoek naar nabijheid van een AZC en de houding jegens 
asielzoekers 
Heeft de nabijheid van een asielzoekerscentrum een positief of negatief effect op de houding 
jegens asielzoekers? Wij kunnen deze vraag onderzoeken, omdat we een steekproef trokken 
waarin mensen die in de buurt van een AZC woonden oververtegenwoordigd zijn. Op basis van 
de COA-website verzamelden we de postcodes van toenmalige AZC-locaties (in november 
2016). Deze postcodes werden (door het onderzoeksbureau Flycatcher) gebruikt om ervoor te 
zorgen dat mensen die in de buurt woonden, oververtegenwoordigd zouden zijn in de 
steekproef. Op deze manier waren er voldoende respondenten die dicht bij een AZC woonden, 
zodat we de effecten van nabijheid goed kunnen onderzoeken.  

Daarbij is relevant dat ons onderzoek plaatsvond in een periode van relatieve rust na de 
verhoogde instroom van asielzoekers in 2015-2016. De verhoogde instroom had geleid tot een 
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stijging in het aantal AZC’s waardoor meer mensen dan voorheen een AZC in de buurt hadden. 
Dat leidde ertoe dat we niet alleen veel respondenten in de steekproef hebben die een AZC in 
de buurt hebben, maar ook veel mensen die zeer recent (of tijdens de onderzoeksperiode) een 
nieuw AZC in de buurt kregen. 

De relatie tussen de afstand tot het dichtstbijzijnde AZC en de houding jegens asielzoekers 
hebben we op twee manieren onderzocht. Ten eerste hebben we gekeken of respondenten die 
op het moment van de eerste meting (februari 2017) dichter bij een AZC woonden een andere 
houding rapporteerden tegenover asielzoekers, dan respondenten die verder van een AZC 
woonden. Dat blijkt inderdaad uit de analyses en kan niet makkelijk verklaard worden door 
factoren zoals het opleidingsniveau van de respondent of de stedelijkheid van de omgeving. 

Ten tweede hebben we door de sterke stijging van het aantal AZC’s in 2015-2016 ook een 
unieke kans om na te gaan of een verandering in de afstand tot het dichtstbijzijnde AZC een 
invloed heeft op de houding jegens asielzoekers. De grens voor ‘dichtbij’ hebben we gelegd op 
4km. De analyses laten zien dat mensen die in de periode voorafgaand aan de eerste meting 
(februari 2017) een nieuw AZC in hun buurt kregen, inderdaad positiever lijken te zijn tegenover 
asielzoekers dan mensen die geen AZC in de buurt kregen (maar het gaat over een klein effect). 
Ons onderzoek suggereert dus dat dicht bij een AZC wonen in Nederland tot een meer positieve 
houding jegens asielzoekers kan leiden. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de vestiging van een 
nieuw AZC samengaat met een iets positievere houding.  

Afstand tot het dichtstbijzijnde AZC 
Alle analyses in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de eerste meting van het longitudinaal 
onderzoek (februari 2017). We relateren de algemene houding tegenover asielzoekers (dreiging-
verrijking) vervolgens aan de afstand tot het dichtstbijzijnde AZC. Die afstand berekenen we op 
basis van de viercijferige postcode van de respondenten. Let wel, de afstanden in deze 
steekproef zijn kleiner dan normaal, omdat we bewust meer mensen geselecteerd hebben die in 
de buurt van een AZC woonden. 

Uit de analyse komt naar voren dat zij die dichter bij een AZC wonen een positievere houding 
jegens asielzoekers hebben. Dit verband is relatief klein, maar het blijft statistisch significant, 
ook als we controleren voor diverse demografische kenmerken, zoals stedelijkheid van de regio, 
opleidingsniveau, leeftijd, en geslacht. Er is in de analyses ook een verband tussen stedelijkheid 
en de houding jegens asielzoekers. Hoe stedelijker hoe positiever. Dat verband lijkt geheel toe 
te schrijven aan het sterke verband tussen opleidingsniveau en houding: stedelijke gebieden zijn 
positiever over asielzoekers omdat daar meer hoger opgeleiden wonen, en hoger opgeleiden 
zijn over het algemeen positiever jegens asielzoekers (zie Appendix C voor de regressietabellen).  

Daarnaast is er een positieve relatie tussen het hebben van contact met asielzoekers en de 
houding jegens asielzoekers. Dit verband is vrijwel onafhankelijk van de afstand tot het 
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dichtstbijzijnde AZC. Dit betekent dat de relatie tussen afstand en de houding jegens 
asielzoekers niet verklaard wordt door het hebben van meer of minder contact met 
asielzoekers. 

 

 
10 We hebben deze analyse ook uitgevoerd met emoties over asielzoekers en evaluatie beleid over de opvang van 

asielzoekers als uitkomstvariabele. De resultaten uit deze analyses zijn zeer vergelijkbaar en leiden tot dezelfde 
conclusies als de analyse met houding jegens asielzoekers. 

Tabel 4.1 Voorspellers van houding jegens asielzoekers10 (hoger betekent positiever) 
 
Voorspeller B 

Constante 3,26 *** 

Afstand (gestandaardiseerd) -,08 ** 

Opleiding: laag (t.o.v. middel) -,47 *** 

Opleiding: hoog (t.o.v. middel) 0,67 *** 

Geslacht: vrouw (t.o.v. man) 0,17 ** 

Leeftijd: 18 tot 35 jaar (t.o.v. 35 tot 65 jaar) 0,13 * 

Leeftijd: 65 jaar en ouder (t.o.v. 35 tot 65 jaar) 0,08  

Stedelijke omgeving (gestandaardiseerd) 0,04  

Contact (gestandaardiseerd) 0,12 *** 

R squared 0,13 *** 

 Hoger betekent een meer positieve houding jegens asielzoekers. Alle continue voorspellers zijn gestandaardiseerd. 
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Figuur 4.1 Houding jegens asielzoekers en afstand  
 

 
De stippellijnen vormen het betrouwbaarheidsinterval. 
Een hogere score op houding betekent een meer positieve houding. 
 

Impact van openen AZC’s in 2015 op de houding jegens asielzoekers 
Het openen van COA locaties tijdens de hoge instroom van vluchtelingen heeft in 2015 zowel 
voor onrust gezorgd als voor een sterke toename van vrijwilligersinitiatieven. Heeft het plaatsen 
van een AZC in een buurt effect gehad op de houding van de inwoners van die buurt? 

Om deze mogelijke impact te analyseren, nemen we twee ijkpunten samen om te bepalen of er 
in de nabijheid van de respondent een AZC is geopend. We bepalen daartoe de afstand tot het 
dichtstbijzijnde AZC op twee momenten: 1 januari 2015 (het moment voor de toename van 
asielzoekers en het moment voordat tal van nieuwe AZC-locaties openden), en 1 januari 2017 
(het moment vlak voor afname van de eerste vragenlijst). Als de afstand tot een AZC in 2017 
kleiner is dan in 2015, dan komt dat doordat er een AZC in de buurt is geopend. Als de afstand 
toeneemt, dan is er een AZC gesloten (ook dat komt heel soms voor, zoals we hieronder zien). 
We gaan er hierbij overigens van uit dat respondenten niet verhuisd zijn tussen 1 januari 2015 
en februari 2017.  
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De twee afstanden op de twee ijkmomenten zijn vervolgens gecategoriseerd om de data beter 
te kunnen begrijpen. Respondenten die dichter dan 4 kilometer bij een AZC woonden, zijn 
gecategoriseerd als “naast een AZC”, zij die verder dan 4 kilometer wonen als “niet naast een 
AZC”. 

Op deze manier kunnen we de respondenten onderscheiden die een AZC in de buurt hebben 
gekregen vanaf 2015, en zij die dat niet hebben gekregen. De vergelijking van deze dynamieken 
legt dan bloot of de plaatsing van een AZC een positief danwel negatief verband heeft met de 
houding jegens asielzoekers. 

We hebben deze afstandsdynamiek geclassificeerd in vier groepen, om de resultaten 
inzichtelijker te maken. We maken onderscheid tussen mensen die de hele periode een AZC in 
de buurt hadden, zij bij wie een nieuw AZC in de buurt is geopend, zij die de hele periode geen 
AZC in de buurt hadden, en zij die geen AZC meer in de buurt hadden omdat het AZC gesloten is. 
De veranderingen die we analyseren, worden veroorzaakt door het openen of sluiten van een 
AZC, niet door het feit dat mensen verhuizen (zie Tabel 4.2). 

 

Tabel 4.2 Classificatie van de afstandsdynamiek 
 
Groep Aantal personen Percentage respondenten Hoogopgeleiden in deze groep 

AZC 491 18͕ϵരй 43,8% 

Geen AZC 1603 ϲϭ͕ϳരй 26,3% 

Nieuw AZC gekomen 441 ϭϳ͕Ϭരй 33,6% 

AZC verdwenen 65 Ϯ͕ϱരй 31,4% 

 

Als we de houding jegens asielzoekers binnen deze groepen met elkaar vergelijken, dan blijkt 
dat respondenten die al langere tijd een AZC in de buurt hebben én zij die een nieuw AZC in de 
buurt krijgen een significant meer positieve houding te hebben tegenover asielzoekers dan zij 
die geen AZC in de buurt hebben (zie Tabel 4.3). De foutmarge van de groep mensen die in 2015 
een AZC in de buurt hadden dat sindsdien is gesloten is groot, omdat de groep veel kleiner is 
dan de andere groepen. Deze groep is dan ook niet geschikt om te vergelijken met de andere 
groepen. 

Wanneer we rekening houden met de demografische kenmerken van de respondenten (model 2 
in Tabel 4.3), is het verschil tussen zij die niet naast een AZC hebben gewoond, en zij die een 
nieuw AZC in de buurt gekregen hebben, kleiner, en statistisch net niet meer significant (p=.06). 
Het blijkt dat bijvoorbeeld het gemiddelde opleidingsniveau verschilt per groep: respondenten 
die naast een AZC wonen, of waar een nieuw AZC opende, zijn vaker hoger opgeleid dan 
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degenen die verder weg wonen, althans in onze dataset. Zie tabel 4.2 voor de verdeling van 
opleidingsniveau per groep. Dat betekent dat AZC’s vooral gevestigd zijn in een omgeving met 
relatief veel hoogopgeleiden.  

We kunnen dus niet al te sterke conclusies trekken over de verandering in de houding tegenover 
asielzoekers wanneer er een nieuw AZC in de buurt komt. Er zijn aanwijzingen dat de mening 
mogelijk positiever is geworden. Wat wel overtuigend is aangetoond, is dat de vestiging van een 
AZC gemiddeld niet leidt tot een meer negatieve houding bij mensen die in de buurt van dat AZC 
wonen.  

 

Tabel 4.3 Regressiemodel van houding jegens asielzoekers11 
 

 Model 1  Model 2  

Voorspeller B  B  

Constante 3,34 *** 3,20 *** 

Groep: AZC (t.o.v. geen AZC) 0,49 *** 0,28 *** 

Groep: nieuw AZC (t.o.v. geen AZC) 0,23 ** 0,14  

Groep: AZC verdwenen (t.o.v. geen AZC) -0,11  -0,21  

Opleiding: laag (t.o.v. middel)   -0,47 *** 

Opleiding: hoog (t.o.v. middel)   0,67 *** 

Geslacht: vrouw (t.o.v. man)   0,16 ** 

Leeftijd: 18 tot 35 jaar (t.o.v. 35 tot 65 jaar)   0,13  

Leeftijd: 65 jaar en ouder (t.o.v. 35 tot 65 jaar)   0,06  

Stedelijkheid omgeving (gestandaardiseerd)     0,04   

R squared 0,02 *** 0,13 *** 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.  
Een hogere score op houding betekent een meer positieve houding 
 

Er zijn bij deze analyse enkele factoren aan te wijzen die wij niet hebben gemeten, maar die wel 
mogelijk de impact van de plaatsing van een AZC op omwonenden kunnen beïnvloeden of 

 
11 We hebben deze analyse ook uitgevoerd met emoties over asielzoekers en evaluatie beleid over de opvang van 

asielzoekers als uitkomstvariabele. De resultaten uit deze analyses zijn zeer vergelijkbaar en leiden tot dezelfde 
conclusies als de analyse met houding jegens asielzoekers. 
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verklaren. We weten bijvoorbeeld uit de casussen (zie hoofdstuk 8) dat draagvlak deels 
beïnvloed wordt door de reactie van de gemeente op de vragen en behoeftes van burgers. Wij 
hebben in de enquête hier niet naar gevraagd, dus we kunnen geen rekening houden met de 
tevredenheid van respondenten over de respons van hun gemeente op de plaatsing van een 
AZC.  

Tot slot is van belang om op te merken dat deze analyse maar een klein deel van de variantie in 
houding jegens asielzoekers verklaart: de opening of vestiging van een AZC in de buurt speelt 
een relatief kleine rol in de verschillende houdingen naar asielzoekers. 

 

Figuur 4.2 Groepsgemiddelden met een 95% betrouwbaarheidsinterval 
 

 
Niet-overlappende intervallen duiden op significante verschillen tussen groepen. Gebaseerd op het model waarin is 

gecontroleerd voor demografica. 
 

Conclusie afstand tot AZC 
Er zijn aanwijzingen dat burgers die dichtbij een AZC wonen, of die in een buurt wonen waar een 
nieuw AZC is geopend, doorgaans een iets positievere houding hebben tegenover asielzoekers. 
We hebben geen sterk bewijs dat de opening van een nieuw AZC tot een positievere houding 
leidt: de analyse laat een klein effect zien dat statistisch niet helemaal betrouwbaar is. Wat we 
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wel kunnen concluderen is dat het nagenoeg uitgesloten is dat de opening van een nieuw AZC 
leidt tot een negatievere houding jegens asielzoekers. Het idee dat burgers een aversie jegens 
asielzoekers krijgen zodra er een AZC in hun buurt komt, klopt dus in de Nederlandse context 
zeker niet.  

Er zijn enkele verklaringen te bedenken voor de bevinding dat men positiever is jegens 
asielzoekers als er een AZC in de buurt is. Een voor de hand liggende verklaring is dat mensen in 
de buurt weinig last hebben van het AZC en haar bewoners. Als de opvang rustig verloopt, kan 
dit bijdragen tot een positieve indruk van asielzoekers. Dit effect kan nog versterkt worden door 
het op voorhand bestaan van eerder negatieve verwachtingen over het AZC. Het gaat dan om 
mensen die overlast of andere problemen verwacht hadden, al dan niet onder invloed van wat 
anderen van het AZC verwachtten. Als deze negatieve verwachtingen niet blijken te kloppen, of 
als initiële problemen snel opgelost worden, kan dit tot een positievere houding leiden. 

Een tweede mogelijke verklaring is dat de lokale overheid door de komst van het AZC en de 
wens om problemen in de buurt te voorkomen, meer aandacht besteedt aan de burgers. Als de 
lokale overheid meer naar burgers gaat luisteren en gaat proberen om hun problemen op te 
lossen, dan kan dit allerlei positieve gevolgen hebben. Gezien de sterke relatie tussen 
vertrouwen in de overheid en de houding jegens asielzoekers, is het niet ondenkbaar dat een 
overheid die extra aandacht aan burgers besteedt ook kan leiden tot minder negatieve 
houdingen tegenover asielzoekers. We hebben in de casussen (hoofdstuk 8) duidelijke 
aanwijzingen gevonden dat de gemeente inderdaad meer aandacht heeft voor een buurt waar 
een AZC gevestigd is en soms ook tegemoet komt aan wensen van de omwonenden, ook als die 
niet rechtstreeks met de komst van het AZC te maken hebben.  

Een derde mogelijke verklaring is dat een kortere afstand tot een AZC tot meer positief contact 
met asielzoeker leidt, wat op zijn beurt dan weer een positief effect heeft op de houding jegens 
asielzoekers. Uit de literatuur is het duidelijk dat contact tot meer positieve houdingen kan 
leiden (Pettigrew & Tropp, 2006). Het is echter vrij onwaarschijnlijk dat dit de reden is omdat er 
maar weinig omwonenden zijn die echt contact hebben met asielzoekers (zie ook hoofdstuk 8). 
Bovendien hebben we respondenten gevraagd in hoeverre ze contact hebben met asielzoekers: 
als we controleren voor de mate van contact, blijft het effect van afstand bestaan. De mate van 
contact lijkt dus niet de reden te zijn dat mensen die dicht bij een AZC wonen positiever zijn 
over asielzoekers.  

Een vierde verklaring is dat het COA, in samenspraak met de gemeente, wijken heeft uitgekozen 
waarvan ze vermoeden dat deze vrij positief gestemd zijn over de komst van asielzoekers. Onze 
resultaten bevestigen inderdaad dat AZCs gemiddeld genomen vaker terechtkomen in een 
omgeving waar meer hoogopgeleiden wonen. Dat verklaart volgens onze analyse gedeeltelijk, 
maar niet volledig waarom mensen in wijken waar recent een AZC kwam, positiever zijn. We 
controleren in de analyse namelijk voor opleiding, en het (kleine) effect dat we vinden moet 
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door iets anders komen. Een mogelijke verklaring is dat COA en de gemeente niet alleen 
rekening houden met het aantal hoogopgeleiden, maar ook met bijvoorbeeld de politieke 
voorkeur in een wijk. Politieke voorkeur is een factor waarover we geen informatie hebben in 
ons onderzoek, en die we dus ook niet kunnen uitsluiten. Als COA en gemeente inderdaad AZC’s 
vestigen in wijken waar ze vanwege bijvoorbeeld politieke voorkeur een meer positieve houding 
verwachten, dan kan dat een verklaring zijn voor de verbanden die we vinden. Het is belangrijk 
op te merken dat er in dat geval geen effect is van de komst van een nieuw AZC op de houding 
jegens asielzoekers, maar dat het verband louter komt door een selectie-effect: AZC’s komen 
vooral in wijken waar mensen voorafgaand aan de komst van het AZC ook al iets positiever 
waren jegens asielzoekers.  

Een laatste verklaring zou kunnen zijn dat het COA locaties gesloten heeft op plaatsen waar er 
veel protest van omwonenden was. Als dat op grote schaal gebeurt, dan blijven er alleen AZC-
locaties over in buurten waar relatief meer draagvlak is voor het AZC. Dit soort besluiten kan het 
effect van de vestiging van een nieuw AZC verklaren. Maar in de periode voorafgaand aan onze 
eerste metingen was het aantal sluitingen nog erg beperkt: er waren toen met name veel 
nieuwe locaties die werden geopend. Daarom denken we dat het niet zo waarschijnlijk is dat het 
selectief sluiten van AZC’s verantwoordelijk is voor dit effect.  

We moeten dit resultaat niet los van de andere resultaten van dit project interpreteren. Met 
name uit de onderzochte casussen (hoofdstuk 8) blijkt dat omwonenden doorgaans weinig 
problemen en overlast ervaren met het AZC en haar bewoners. Ook blijkt dat initieel negatieve 
reacties uit de buurt kunnen omgebogen worden naar positieve reacties mits er aandacht is 
voor de grieven van buurtbewoners. 

Het effect van de nabijheid van een AZC op de directe omgeving lijkt dan ook eerder positief 
voor de houding die men tegenover asielzoekers heeft. Het is zeker dat burgers in buurten waar 
een AZC gevestigd is of waar een nieuw AZC komt, gemiddeld iets positiever denken over 
asielzoekers. Er is geen doorslaggevend bewijs dat vestiging van een nieuw AZC de oorzaak is 
van deze positievere houdingen, maar we kunnen op basis van de resultaten in ieder geval 
uitsluiten dat burgers negatiever gaan denken over asielzoekers als er in hun buurt een AZC is 
gevestigd of nieuw wordt geopend.  
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5. Gedragsintenties jegens asielzoekers 
 

De bedoeling van dit onderzoek was niet alleen om te kijken naar meningen van Nederlanders 
rondom migratievraagstukken. Het doel was ook om mensen te bevragen over hun 
gedragsintenties, zoals de hulpverlening aan vluchtelingen, protest tegen hun komst of 
actievere vormen van verzet daartegen. In dit hoofdstuk beschrijven we deze intenties. Ook 
beantwoorden we de vraag wat de relatie is tussen acceptatie van asielzoekers, maatschappelijk 
ongenoegen en verschillende soorten gedragsintenties. Met andere woorden: welke attitudes 
gaan samen met positieve en negatieve gedragsintenties? 

Om deze vragen te beantwoorden brengt het eerste deel van het hoofdstuk de verschillende 
gedragsintenties in relatie tot asielzoekers en de overheid in kaart. Het tweede deel beschrijft 
de samenhang van deze gedragsintenties met ongenoegen en acceptatie.  

Vier soorten gedragsintenties 
Sinds de eerste vragenlijst in februari 2017 is er gevraagd naar gedragsintenties jegens 
asielzoekers. Er is een inhoudelijk onderscheid tussen acties vóór en acties tegen asielzoekers. 
Een voorbeeld van een gemeten gedragsintentie voor asielzoekers is of men bereid is om geld of 
kleding in te zamelen voor asielzoekers. Een voorbeeld van een gemeten gedragsintentie tegen 
asielzoekers is of men bereid is de buurt te beschermen tegen asielzoekers. 

Vanaf de derde vragenlijst zijn aanvullende vragen gesteld over gedragsintenties die relevant 
zijn voor veiligheid en nationale veiligheid. Deze aanvullende vragen gingen erover of men 
bereid was asielzoekers te corrigeren op eventueel wangedrag. In de vierde vragenlijst zijn 
tevens vragen toegevoegd over de bereidheid om actie te ondernemen tegen de overheid (het 
systeem omverwerpen). 

In het meeste onderzoek over burgerperspectieven worden geen vragen opgenomen over 
thema’s als omverwerping van het systeem of het gebruik van geweld tegen de overheid. 
Oppositie tegen migratie is een veel onderzocht thema, maar oppositie tegen de staat niet. De 
reden om dat in het huidige onderzoek wél te doen is dat, gedurende het onderzoek, steeds 
duidelijker werd dat sterk negatieve meningen over migratiebeleid (en ook gewelddadige 
intenties jegens asielzoekers) sterk samenhingen met maatschappelijk ongenoegen (zie Postmes 
et al., 2017). Deze eerste bevindingen suggereerden dat maatschappelijk ongenoegen 
aanleiding geeft om te ageren tegen de overheid en dat migratiebeleid een van de thema’s is die 
gelegenheid biedt om dat te doen. Bovendien was onze indruk dat dergelijk ongenoegen 
aanleiding kan zijn om gedrag te steunen dat de grens van de wet opzoekt of overschrijdt. Het 
doel van het opnemen van de extra vragen was om de kijken of de extra vragen over het 
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omverwerpen van de staat brede steun zouden genieten, met name onder mensen met groot 
ongenoegen. We verwachtten bovendien dat deze vragen inhoudelijk los staan van ongenoegen 
jegens asielzoekers. 

Vier soorten gedragsintenties 

Op basis van de 12 items uit de vierde vragenlijst (februari 2019), zijn er vier soorten 
gedragsintenties te onderscheiden: 

1. Acties voor asielzoekers 
2. Acties tegen asielzoekers 
3. Acties die asielzoekers corrigeren 
4. Acties tegen de overheid 

In een factoranalyse12, bleken de items goed bij een van de vier factoren te passen (zie 
Tabel 5.1). De vier soorten gedragsintenties zijn dus betekenisvol van elkaar te onderscheiden, 
en we kunnen ze onafhankelijk van elkaar meten. Dat betekent bijvoorbeeld dat acties vóór en 
acties tégen asielzoekers niet simpelweg elkaars tegengestelde zijn, maar aparte dimensies in 
gedragsintenties zijn.  

Echter past de vraag “Asielzoekers die over de schreef gaan, aanspreken op hun gedrag” (item 8  
van de 12) zowel goed bij acties die asielzoekers corrigeren, als bij acties voor asielzoekers. 
Waarschijnlijk is asielzoekers aanspreken een actie die zowel door voorstanders als 
tegenstanders van asielzoekers als acceptabel wordt gezien. Het gemiddelde antwoord op dit 
item, 66% neigt naar “ik zou dit overwegen om te doen” als antwoord, onderstreept deze 
hypothese. Om deze redenen is dit item daarom niet meegenomen in de beschouwingen van de 
vier typen acties. 

 

 

 
12 Een 4-factor oplossing met extractie methode “minimum residual” en rotatie “oblimin”. 
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Tabel 5.1 Factor-analyse van alle items die gedragsintenties meten  
(meting 4, februari 2019) 

 Factor 

Item 1 2 3 4 

Acties voor asielzoekers (alpha = 0,75) a  

1 Demonstreren voor rechten voor asielzoekers.   0,637  

2 Geld of kleding geven aan asielzoekers.   0,627  

3 Asielzoekers helpen door taalles te geven of persoonlijk te 
coachen) 

  0,797  

Acties tegen asielzoekers (alpha = 0,82) a 

4 Mijn buurt beschermen tegen asielzoekers.    0,711 

5 Protesteren tegen asielzoekers.    0,834 

6 Vermijden van contact met asielzoekers.   -0,320 0,590 

Acties om asielzoekers te corrigeren (alpha = 0,90) a 

7 Asielzoekers die over de schreef gaan corrigeren, desnoods 
met geweld 

 0,922   

9 Asielzoekers hard aanpakken, ook met geweld, als ze zich 
niet houden aan de wet 

 0,841   

Acties tegen de overheid (alpha = 0,88) b 

10 De overheid functioneert zo slecht dat het hele systeem 
maar het beste omver geworpen kan worden 

0,904    

11 Er is hardere actie nodig tegen de overheid als ze keer op 
keer niet luistert 

0,838    

12 In mijn ogen verdient de overheid het om hard aangepakt te 
worden, desnoods met geweld 

0,721    

Uitgesloten item 

8 Asielzoekers die over de schreef gaan aanspreken op hun 
gedrag 

 0,488 0,314  

a In welke mate zou u de onderstaande dingen overwegen om te doen?  
  (1 - Absoluut niet, 7 - Absoluut wel) 

b (1 – sterk mee oneens, 4 – neutraal, 7 – sterk mee eens) 
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Figuur 5.1 Scores voor alle gedragsintenties (meting 4, februari 2019). 
 

 

 

Als we kijken naar de gemiddelde gedragsintenties (ten tijde van meting 4), dan zijn er enkele 
opvallende constateringen (zie Figuur 5.1). Positieve gedragsintenties zijn behoorlijk populair. 
Bijna de helft van de respondenten overweegt geld of kleding te geven aan asielzoekers, of 
asielzoekers te helpen met taalles of coaching. 

Negatieve acties tegen asielzoekers zijn veel minder populair; hier is slechts vijftien procent 
voorstander van. Dertig procent van de respondenten lijkt ten minste een gematigd voorstander 
van het met geweld aanpakken van asielzoekers die ‘over de schreef gaan’, of ‘zich niet houden 
aan de wet’. 

Het meest opvallende resultaat is hoeveel steun er is voor negatieve acties tegen de overheid. 
Hierbij moeten we aantekenen dat we bij het formuleren van deze vragen verwachtten dat 
maar weinigen de items zouden onderschrijven. Meer dan de helft vindt dat hardere actie tegen 
de overheid nodig is “als ze keer op keer niet luistert”. Dertig procent vindt dat “het systeem” 
maar het best omver geworpen kan worden en twintig procent vindt geweld tegen de overheid 
gerechtvaardigd. Het lijkt er dus op dat de onvrede met de overheid niet alleen gereflecteerd 
wordt in maatschappelijk ongenoegen, maar ook in negatieve gedragsintenties tegenover de 
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overheid. Een aanzienlijke groep sluit gebruik van geweld niet uit. De omvang van de groep die 
negatieve acties steunt is opvallend groot. De reden dat deze resultaten opvallend zijn is 
tweeledig. Ten eerste is de steun voor items die expliciet naar geweld en niet-legale middelen 
verwijzen doorgaans zeer laag. Ten tweede worden vragen over omverwerping van de staat 
doorgaans niet meer opgenomen in onderzoek naar burgerperspectieven: revolutionaire en 
anarchistische overtuigingen zijn een tijd lang (zo ongeveer sinds de val van de Berlijnse muur 
en de implosie van de Sovjet-Unie) buiten beeld geweest als mainstream sociale stroming van 
belang. Onze resultaten wijzen erop dat het nuttig kan zijn om hier opnieuw aandacht aan te 
gaan besteden.  

Wat zijn de voorspellers van gedragsintenties? 
Om beter te begrijpen wat de mogelijke oorzaken zijn van de verschillende gedragsintenties, is 
het informatief welke van de concepten die we gemeten hebben met de verschillende 
gedragingen samenhangen. We focussen op maatschappelijk ongenoegen, acceptatie van 
asielzoekers, en normen uit de omgeving in verband met acties voor of tegen asielzoekers. Om 
deze vraag te beantwoorden, doen we twee analyses. Eerst onderzoeken we hoe acceptatie, 
ongenoegen, en normen samenhangen met elke soort gedragsintentie (we gebruiken hiervoor 
lineaire regressie). Vervolgens onderscheiden we groepen of clusters van mensen die 
gelijkaardige gedragsintenties hebben. Dat geeft bijkomend inzicht in welke gedragsintenties 
vaak samen met elkaar voorkomen, en of dat dan samenhangt met acceptatie en ongenoegen.  

Globaal blijkt uit deze analyses dat gedragsintenties voor en tegen asielzoekers vooral 
samenhangen met acceptatie van asielzoekers. Gedragsintenties tegen de overheid hangen 
zoals verwacht samen met maatschappelijk ongenoegen. En gedragsintenties om asielzoekers te 
corrigeren hangen samen met zowel ongenoegen als een gebrek aan acceptatie van 
asielzoekers. Daarnaast spelen in alle analyses, behalve die van “asielzoekers corrigeren”, de 
normen uit de omgeving een bescheiden rol: wanneer anderen uit de omgeving zich positief 
uitlaten over actie voor of tegen asielzoekers, dan hangt dat samen met de respectievelijke 
gedragsintenties. 

Voorspellers van gedragsintenties 

In de analyses proberen we de samenhang tussen gedragsintenties en verschillende factoren 
vast te stellen door een stapsgewijze analyse uit te voeren. Het doel van die analyse is om zo 
goed mogelijk te verklaren waarom personen een bepaalde gedragsintentie hebben. Daartoe 
voeg je stapsgewijs voorspellers toe die (als het goed is) bij iedere stap meer en meer verschillen 
verklaren. Let wel: het gaat hier om samenhang tussen variabelen, niet om een oorzakelijk 
verband. 

We laten elk type gedragsintentie eerst voorspellen door demografische variabelen (statistisch 
model 1). Aan dit model voegen we daarna maatschappelijk ongenoegen toe (model 2), dan 



53 Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust  

 

acceptatie van asielzoekers (model 3), en dan zowel ongenoegen als acceptatie (model 4). 
Bovendien wilden we weten of de (perceptie van de) normen uit de omgeving omtrent 
hulpgedrag en protestgedrag voorspellen (model 5). Een vergelijking tussen model 2 en model 3 
geeft aan of ongenoegen of acceptatie het sterkst samenhangt met de gedragsintentie. Details 
over deze analyses staan in Appendix D, hier bespreken we de voornaamste conclusies.  

Globaal genomen (zie samenvatting in Tabel 5.2) zien we dat in het model voor acties voor 
asielzoekers en het model voor acties tegen asielzoekers, acceptatie duidelijk de meeste 
variantie in gedragsintenties verklaart. Het is niet verrassend dat de houding jegens asielzoekers 
sterk samenhangt met de gedragsintenties tegenover asielzoekers. In de twee andere modellen 
daarentegen, is een grotere rol weggelegd voor ongenoegen. Ongenoegen en acceptatie hangen 
allebei samen met de intentie om asielzoekers te corrigeren, desnoods met geweld 
(ongenoegen zelfs net iets sterker). Tot slot hangt ongenoegen veel sterker samen met steun 
voor acties tegen de overheid dan de acceptatie van asielzoekers. 

Nu bespreken we, een voor een, iedere gedragsintentie in meer detail.  

 
Tabel 5.2 Acceptatie en ongenoegen als verklarende factoren van gedragsintenties 
 

 
Voorspeller: 
acceptatie 

Voorspeller: 
ongenoegen 

Verklaarde 
variantie 

Gedragsintenties voor asielzoekers + + + 0 50% 

Gedragsintenties tegen asielzoekers - - - + 57% 

Gedragsintenties die asielzoekers corrigeren - + 30% 

Gedragsintenties tegen de overheid - + + + 53% 

+ en - geven de richting en sterkte van de relaties aan 
 
 

Gedragsintenties voor asielzoekers 
We beginnen met de gedragsintenties voor asielzoekers. Vrouwen, hoger opgeleiden en 
ouderen zeggen meer bereid te zijn tot positieve acties voor asielzoekers. Uit de vergelijking van 
model 2 (met ongenoegen) en model 3 (met acceptatie) leren we dat acties voor asielzoekers 
veel sterker samenhangen met acceptatie dan met ongenoegen. Als acceptatie in het model is 
opgenomen, dan voegt ongenoegen minder dan een procent extra verklaarde variantie toe. Dat 
betekent dat ongenoegen nauwelijks samenhangt met gedragsintenties voor asielzoekers als we 
controleren voor de samenhang met acceptatie. Dat hoger opgeleiden meer geneigd zijn tot 
acties voor asielzoekers wordt bijna volledig verklaard door de hogere acceptatie van 
asielzoekers onder hoger opgeleiden. Normen uit de omgeving spelen hier een zeer kleine, maar 
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statistisch significante rol. Wanneer de omgeving positief reageert op (hypothetisch) 
hulpgedrag, en negatief op (hypothetisch) protestgedrag, dan voorspelt dit gedragsintenties 
voor asielzoekers. 

Gedragsintenties tegen asielzoekers 
Wat betreft de gedragsintenties tegen asielzoekers zien we een vergelijkbaar patroon, maar in 
omgekeerde richting. Vrouwen, hoger opgeleiden en ouderen zeggen minder bereid te zijn tot 
acties tegen asielzoekers. Net zoals dat het geval was voor gedragsintenties voor asielzoekers, 
blijkt uit de vergelijking van model 2 (met ongenoegen) en model 3 (met acceptatie) dat 
gedragsintenties tegen asielzoekers veel sterker samenhangen met acceptatie dan met 
ongenoegen. Als acceptatie in het model zit, dan verklaart het toevoegen van ongenoegen 
minder dan een procent extra variantie. Dat betekent dat ongenoegen nauwelijks samenhangt 
met gedragsintenties tegen asielzoekers als we controleren voor de samenhang met acceptatie. 
Dat hoger opgeleiden minder geneigd zijn tot acties tegen asielzoekers komt door de hogere 
acceptatie van asielzoekers onder hoger opgeleiden. Dat vrouwen minder geneigd zijn tot acties 
tegen asielzoekers komt ook grotendeels door de hogere acceptatie van asielzoekers onder 
vrouwen. De rol van normen uit de omgeving vertoont hier een gelijkaardig patroon, zij het in 
de omgekeerde richting. Dus wanneer de omgeving van een respondent hulpgedrag afkeurt en 
protestgedrag goedkeurt, dan is de gedragsintentie tegen asielzoekers sterker. 

Gedragsintenties om asielzoekers te corrigeren 
Voor gedragsintenties om asielzoekers te corrigeren, zien de resultaten er heel anders uit. Nu 
spelen ongenoegen en acceptatie een ongeveer even grote rol. Vrouwen en hoger opgeleiden 
zeggen minder bereid te zijn om asielzoekers te corrigeren. Ouderen vertonen deze 
gedragsintenties veel meer dan jongeren. Model 2 (met ongenoegen) en model 3 (met 
acceptatie) verklaren ongeveer evenveel variantie. Dat wil zeggen dat ongenoegen en acceptatie 
even sterk samenhangen met de intentie om asielzoekers te corrigeren. Voor acceptatie is dit 
logisch: acceptatie en de gedragsintenties gaan beide over asielzoekers. Dit is echter veel 
minder vanzelfsprekend voor de rol van ongenoegen. De vragen waarmee we ongenoegen 
gemeten hebben, gaan namelijk helemaal niet over asielzoekers. Opvallend is dat ongenoegen 
nauwelijks samenhangt met gedragsintenties tegen asielzoekers zoals ‘protesteren tegen 
asielzoekers’ of ‘mijn buurt beschermen tegen asielzoekers’, maar dus veel sterker met 
gedragsintenties zoals ‘asielzoekers die over de schreef gaan corrigeren, desnoods met geweld’. 
De twee items waarmee we acties die asielzoekers corrigeren meten, hebben twee dingen 
gemeenschappelijk. Ten eerste verwijzen ze naar situaties waarin asielzoekers zich niet aan de 
wet houden. Ten tweede maken ze duidelijk dat het gebruik van geweld legitiem is. Een van 
deze twee aspecten, of hun combinatie, heeft ertoe geleid dat mensen met een hoog 
maatschappelijk ongenoegen zich sterker aangetrokken voelen tot deze acties.  

Dat lager opgeleiden meer geneigd zijn om asielzoekers te corrigeren is deels te verklaren 
doordat deze groep zowel meer ongenoegen heeft als een lagere acceptatie van vluchtelingen. 
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Maar dat gaat niet op voor mannen en ouderen, die ook een sterkere intentie hebben om 
asielzoekers te corrigeren. Normen uit de omgeving spelen geen sterke rol bij dit 
corrigeergedrag. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de normen waarnaar we gevraagd 
hebben niet specifiek over dit type gedrag gaan. Het is verder nog vermeldenswaard dat 
gedragsintenties om asielzoekers te corrigeren iets minder goed voorspeld kunnen worden door 
deze variabelen dan de andere gedragsintenties. De verklaarde variantie is 30% terwijl dit rond 
de 50% is voor de andere gedragsintenties. Overigens geldt dat ook 30% verklaarde variantie 
zeer acceptabel is. 50% verklaarde variantie is, voor dit soort analyses, zeer veel.  

Gedragsintenties tegen de overheid 
De bereidheid om actie te ondernemen tegen de overheid is hoger onder ouderen en vooral 
onder lager opgeleiden. Vooral de relatie met het opleidingsniveau verdient commentaar. Het is 
niet nieuw dat opleiding sterk samenhangt met houdingen en gedragsintenties tegenover 
migranten en etnische minderheden, en dat dit dus ook geldt voor de houdingen en 
gedragsintenties tegenover asielzoekers die we in dit onderzoek gemeten hebben. Opvallend is 
echter dat de relatie tussen opleiding en acties tegenover de overheid bijna twee keer zo groot 
is als de relatie tussen opleiding en acties (ook corrigerende) tegenover asielzoekers. Dit is dus 
echt een zeer sterk verband. 

Dat maatschappelijk ongenoegen samenhangt met steun voor acties tegen de overheid zal niet 
verbazen, maar ook hier is het effect erg sterk (34% extra verklaarde variantie). Het toont aan 
dat ongenoegen meer is dan enkel een negatieve houding over de stand van het land: 
ongenoegen kan samengaan met een vergrote bereidheid om harde actie te ondersteunen 
tegen de (falende) overheid. Wat eveneens opvallend is, was de relatief hoge gemiddelde score 
voor deze acties tegen de overheid (zoals besproken in het begin van dit hoofdstuk). Deze 
resultaten pleiten er zonder meer voor dat in de toekomst meer aandacht komt voor dit soort 
gedragsintenties en voor deze negatieve houdingen tegenover de maatschappij in het geheel en 
de overheid in het bijzonder. 

Acceptatie verklaart slechts drie procent extra variantie bovenop de rol van de andere 
variabelen in het model en is in verhouding dus niet van belangrijke invloed. Dat lager 
opgeleiden het zo sterk eens zijn met acties tegen de overheid komt in grote mate door het 
sterkere ongenoegen bij deze groep. Dat ouderen deze acties tegen de overheid meer steunen, 
is volledig te verklaren door het hogere ongenoegen bij ouderen. 

Ook hier zien we een bescheiden rol weggelegd voor normen uit de omgeving. Dit is enigszins 
opvallend, aangezien de vragen over normen gedragsintenties tegen asielzoekers betroffen en 
de gedragsintenties op de overheid gericht zijn. 
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Clusteranalyse: Vijf groepen met vergelijkbare intenties 

Zoals hierboven beschreven is, onderscheiden we vier soorten gedragingen. Het is interessant 
om te kijken in hoeverre deze gedragsintenties voorkomen, en welke combinaties van 
gedragsintenties veel of weinig voorkomen. Om deze vragen te beantwoorden, gebruiken we 
een “latente profielen analyse” op de vier gedragsintenties. Deze analyse probeert de 
respondenten die vergelijkbare gedragsintenties hebben in clusters of groepen in te delen.13 
Deze analyse maakt het inzichtelijk welke combinaties van gedragsintenties vaker voorkomen en 
welke combinaties zeldzaam zijn. Verder gaan we na of de groepen hoog of laag scoren op 
acceptatie van asielzoekers en maatschappelijk ongenoegen, om zo op een andere manier 
inzicht te geven in de relatie tussen acceptatie en ongenoegen aan de ene kant, en de 
verschillende gedragsintenties aan de andere kant.  

Uit deze analyse blijkt dat veruit de grootste groep respondenten positieve gedragsintenties 
heeft jegens asielzoekers, en niet bereid is om actie tegen asielzoekers of tegen de overheid te 
ondernemen. 

Er is ook een groep die niet geïnteresseerd is in acties voor of tegen asielzoekers, maar die wél 
bereid is actie tegen de overheid te ondernemen. Dit wijst erop dat voor sommige mensen het 
vluchtelingendebat oninteressant is: zij richten zich primair tegen de overheid in hun 
ongenoegen. Uiteraard zijn dit niet de enige twee groepen. We bespreken deze analyses nu in 
meer detail, waaronder ook de relatie van deze groepen met acceptatie van asielzoekers en met 
maatschappelijk ongenoegen. 

Op basis van de analyses lijkt een model met vijf clusters het beste te passen. In dit model zijn 
de verschillen in gedragsintenties tussen de clusters relatief groot en de vijf clusters zijn goed te 
interpreteren. In Tabel 5.3 is een overzicht te zien van de gedragsintenties binnen iedere cluster. 
De tabel is een samenvatting en interpretatie van analyses die in de appendix zijn opgenomen.  

Veruit de grootste cluster bevat 43,2% van de respondenten. Dit zijn mensen die meer dan 
gemiddeld bereid zijn actie te ondernemen vóór asielzoekers. Zij zijn niet bereid om acties te 
ondernemen tegen asielzoekers, ze zijn weinig bereid om hen te corrigeren en ze hebben geen 
intenties om zich tegen de overheid te keren. Onze interpretatie is dat dit een gezagsgetrouwe 
groep is met veel steun voor de opvang van vluchtelingen. De omvang van de groep is opvallend 
groot. Aanvullende analyses (Appendix D) laten zien, niet verrassend, dat de leden van deze 
groep overwegend zeer hoge niveaus van acceptatie van vluchtelingen laten zien. Het 
ongenoegen bij deze groep is zeer laag. 

 
13 Je kunt in principe doorgaan met groepen opsplitsen totdat je de conclusie trekt dat ieder individu uniek is. Het 

“optimale” aantal groepen is alleen vast te stellen aan de hand van meerdere criteria. In de appendix gaan we hier 
verder op in.  
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De een na grootste cluster (26,8%) onderscheidt zich doordat de groep een sterke bereidheid 
toont om acties voor asielzoekers te steunen en na te streven. Deze mensen hebben geen 
intenties om tegen de komst van asielzoekers te protesteren. Tegelijkertijd zijn ze wél van 
mening dat het nodig is om asielzoekers streng te corrigeren bij grensoverschrijdend gedrag, 
desnoods met geweld. Ook spreken zij gemiddeld gematigde steun uit voor acties tegen de 
overheid, mogelijk om dezelfde reden dat een overheid die steken laat vallen pijn moet voelen. 

Aanvullende analyses (zie ook Appendix D) laten zien dat deze groep overwegend positief is over 
de acceptatie van vluchtelingen en dat het collectief ongenoegen laag is. Ten opzichte van de 
andere groepen bestaat deze groep uit iets meer jonge Nederlanders. Onze interpretatie is dat 
deze cluster bestaat uit Nederlanders die best positief zijn over de opvang van vluchtelingen en 
die daaraan een steentje bij willen dragen, maar die wél streng willen toezien dat iedereen zich 
aan de regels houdt. 

De derde cluster (11,7%) is in veel opzichten gemiddeld: deze mensen hebben op geen enkele 
van de vier intenties de hoogste of laagste score. Wel zijn ze meer dan gemiddeld bereid actie te 
ondernemen tegen asielzoekers en tegen de overheid . Onze interpretatie is dat dit een groep 
gematigden is, die echter wel overwegend iets negatiever staan tegenover opvang en die ook 
enigszins bereid zijn om streng te zijn tegen zowel asielzoekers als de staat. 

De vierde cluster bestaat uit 11,5% van de respondenten. Zij hebben het meest radicaal 
negatieve profiel van de vijf groepen. Zij geven aan zeer bereid te zijn om te protesteren tegen 
asielzoekers, maar ook om hen indien nodig te corrigeren met geweld. Dit is óók de groep 
Nederlanders die het meest uitgesproken positief is voor acties tegen de overheid: zij staan 
volledig achter het idee dat de staat omver geworpen moet worden. Onze interpretatie is dat dit 
een groep is die zowel radicaal tegen asielzoekers is als radicaal tegen de staat. Niet verrassend 
is dat de aanvullende analyses laten zien dat het ongenoegen in deze groep zeer hoog is en de 
acceptatie van vluchtelingen zeer laag. Deze groep bestaat meer uit mannen dan de andere 
groepen.  

De kleinste groep (6,8%) is tevens een intrigerende. Deze groep is totaal niet bereid om actie te 
ondernemen vóór asielzoekers. Ze zijn evenmin bereid om actie te nemen tegen asielzoekers en 
ze hebben ook geen enkele intentie om asielzoekers te corrigeren. Op gebied van asielzoekers 
zou men deze groep passief of apathisch kunnen noemen. Asielzoekers zijn voor hen duidelijk 
niet relevant om in actie te komen. Intrigerend is echter dat ze op vragen over acties tegen de 
overheid aangeven dat ze die niet afwijzen (hoewel ze er ook niet zeer positief over zijn). Onze 
duiding is dat er dus een zeer kleine groep Nederlanders is die noch voor of tegen asielzoekers 
zijn, maar die wel gematigd negatieve intenties hebben tegen de overheid.  
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Tabel 5.3 Vijf groepen met vergelijkbare gedragsintenties, en hun relatie met acceptatie en 
ongenoegen 

 Gedrag Attitudes  

 omvang vóór 
asielz. 

tegen 
asielz. 

asielz. 
corrig. 

tegen 
staat 

acceptatie ongenoegen duiding 

Cluster 1 43,2% ++ -- - -- ++ -- Steun voor opvang 

Cluster 2 26,8% ++ -- + + + - Steun voor opvang 
maar streng 

Cluster 3 11,7% - + + + 0 0 Gematigd tegen 
opvang en staat 

Cluster 4 11,5% -- ++ ++ ++ -- ++ Radicaal tegen 
opvang en staat 

Cluster 5 6,7% -- -- -- + 0 0 Niet voor of tegen 
opvang, wel tegen staat 

+ en - geven de richting en sterkte van de relaties aan 
 

 

Conclusie gedragsintenties 
We onderscheiden vier verschillende types gedragsintenties: gedrag voor asielzoekers, gedrag 
tegen asielzoekers, gedrag om asielzoekers te corrigeren, desnoods met geweld, en gedrag 
tegen de overheid. Gedrag tegen de overheid vindt opvallend veel steun bij de respondenten, 
zeker gezien het gegeven dat het hier ook over gewelddadig gedrag gaat. Bovendien hangt de 
steun voor dit gedrag sterk samen met ongenoegen. Voor dit thema is meer aandacht nodig. De 
in essentie revolutionaire aard van de stellingen (het omverwerpen van het systeem, het 
aanpakken van de overheid, desnoods met geweld), de relatief hoge steun onder de bevolking 
(21-29% voor de twee meest extreme stellingen), en de relatie met maatschappelijk 
ongenoegen, suggereren dat dit thema relevant kan zijn vanuit oogpunt van nationale 
veiligheid.  

Verder zal het niet verbazen dat acceptatie van asielzoekers samenhangt met gedragsintenties 
tegenover asielzoekers. Het is echter hier opnieuw opmerkelijk dat de meer extreme 
gedragsintenties (asielzoekers corrigeren, ook met geweld) even sterk samenhangen met 
ongenoegen als met acceptatie. Dat is des te opmerkelijker omdat geen van de vragen over 
ongenoegen in dit onderzoek verwees naar specifieke bevolkingsgroepen, naar migratie of naar 
vluchtelingen. Dat er desalniettemin een verband is, los van acceptatie, is mogelijk toe te 
schrijven aan de associatie tussen het brede en veelomvattende ongenoegen dat sommigen 
voelen en de intentie om geweld te gebruiken. 
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6. Veranderingen in publieke opinie over migratie  
(2017-2019) 
 

Het doel van het onderzoek was tevens om te ontdekken hoe meningen over migratie zich 
ontwikkelen gedurende de onderzoeksperiode. Dit hoofdstuk bespreekt de veranderingen, en 
onderzoekt welke factoren voor de veranderingen verantwoordelijk zijn. In dit hoofdstuk 
rapporteren en analyseren we daarom de veranderingen over de tijd. Van februari 2017 tot 
februari 2019 legden we vier keer een vragenlijst voor aan een representatieve steekproef van 
Nederlanders. Omdat het steeds over dezelfde respondenten ging, hebben we goede gegevens 
om veranderingen over de tijd in kaart te brengen.  

Omdat er in dit hoofdstuk veel resultaten worden gepresenteerd openen we met een overzicht 
van de belangrijkste resultaten. Zoals we verderop laten zien zijn Nederlanders gemiddeld 
genomen eerder positief dan negatief tegenover asielzoekers. Tijdens de looptijd van het 
onderzoek zijn ze echter een beetje negatiever geworden. De verandering is klein, maar wel 
significant en consistent over verschillende metingen. Nederlanders zijn asielzoekers iets meer 
als een bedreiging dan als een verrijking gaan zien, zeggen iets minder geneigd te zijn om 
asielzoekers te helpen, reageren met minder positieve emoties op het feit dat Nederland 
asielzoekers opvangt, en vertonen in 2019 iets minder steun voor het beleid in verband met de 
opvang van asielzoekers dan in 2017. 

Deze verandering is ook zichtbaar in de perceptie van de mening van anderen: men denkt dat 
anderen meer steun zullen tonen voor negatieve meningen over asielzoekers. Hoewel negatieve 
gedragsintenties tegenover asielzoekers niet toegenomen zijn, is de aanvaardbaarheid van 
regulier of radicaal protest tegen asielzoekers wel duidelijk toegenomen. Opvallend is dat 
radicaal protest tegen asielzoekers meer aanvaardbaar wordt gevonden dan regulier protest 
tegen asielzoekers.  

Deze kleine meningsverandering lijkt zich te hebben voorgedaan bij een groot aantal 
bevolkingsgroepen; er zijn geen verschillen naar leeftijd, geslacht, inkomen, of opleiding. Wel is 
het zo dat vooral bij mensen die begin 2017 veel woede voelden tegenover de tegenstanders 
van asielopvang, deze woede is afgenomen in de twee daaropvolgende jaren. Dat kan wijzen op 
een gewenning aan negatieve houdingen.  

Verder zijn er verschillende veranderingen die met elkaar samenhangen. De evolutie naar een 
minder positieve houding jegens asielzoekers in het algemeen (dreiging-verrijking) hangt samen 
met (1) minder positieve en meer negatieve gevoelens over het feit dat Nederland asielzoekers 
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opvangt, (2) een minder positieve evaluatie van het beleid betreffende de opvang van 
asielzoekers, en in mindere mate (3) minder woede tegenover tegenstanders van asielopvang 
en (4) een grotere aanvaardbaarheid van legale acties tegen asielzoekers. Op basis van onze 
gegevens kunnen wij echter niet zeggen welke verandering de oorzaak en welke verandering het 
gevolg is.  

Het is opvallend dat de verandering in emoties tegenover asielzoekers niet samenhangt met de 
verandering in de mate waarin men asielzoekers als een verrijking of een dreiging ziet. Dat 
suggereert dat de mate waarin men asielzoekers als een verrijking of een dreiging ziet, niet 
alleen te maken heeft met de reactie tegenover de asielzoekers zelf, maar ook met het 
Nederlandse beleid en de gevolgen daarvan.  

De individuele verschillen in alle aspecten van de houding jegens asielzoekers zijn erg stabiel 
door de tijd heen. Wie op meting 1 een relatief positieve houding heeft in vergelijking met 
andere respondenten, heeft dat in meting 4 doorgaans nog steeds.  

In het eerste deel van dit hoofdstuk presenteren we de veranderingen in de gemiddelde scores 
voor alle vragen die we aan de respondenten voorgelegd hebben. We hebben deze in een aantal 
thema’s georganiseerd (maatschappelijk ongenoegen, conflict en ongelijkheid, enzovoort). We 
gaan dus na in welke opzichten de publieke opinie in Nederland veranderd is tijdens de periode 
van het onderzoek.  

In het tweede deel van dit hoofdstuk proberen we deze veranderingen beter te begrijpen. We 
onderzoeken welke veranderingen met elkaar samenhangen, en of er groepen respondenten 
zijn bij wie deze veranderingen meer uitgesproken waren.  

Veranderingen in de gemiddelde publieke opinie 2017-2019 
Werden de houdingen van Nederlanders over migratie positiever of negatiever tussen februari 
2017 en februari 2019? Dit soort vragen zullen we in deze paragraaf behandelen. Onderstaande 
tabellen geven steeds de gemiddelde score weer voor alle vier de metingen. Vaak gaat het om 
gemiddelden van een schaal, bestaande uit verschillende items. De veranderingen over de tijd 
van alle items apart worden gerapporteerd in Appendix E. Voor deze analyses gebruiken we 
steeds de hele steekproef, dus ook de gegevens van de respondenten die niet alle vier de 
vragenlijsten ingevuld hebben. We hebben de analyses echter ook uitgevoerd met alleen de 
1070 respondenten die alle vier de vragenlijsten ingevuld hebben, en die analyses leiden tot 
dezelfde conclusies (maar worden hier niet gepresenteerd). 

Naast de beschrijving van de gemiddelden, toetsen we ook of eventuele veranderingen 
statistisch betrouwbaar zijn. Dat doen we om een onderscheid te maken tussen toevallige 
variaties in het gemiddelde tussen de metingen en een betrouwbare trend die wijst op een 
echte verandering in plaats van louter toevallige variaties. Alle veranderingen die we in de tekst 
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beschrijven, hebben deze toets doorstaan. We noemen een verandering pas betrouwbaar als 
deze statistisch significant is met een p-waarde van minder dan 0,01. Dat betekent dat er voor 
elk concept dat we meten slechts 1% kans is dat we een verandering betrouwbaar noemen 
terwijl er in werkelijkheid geen verandering is.  

 

Figuur 6.1 Veranderingen in de houdingen omtrent asielzoekers  
(percentage dat boven het middelpunt van de schaal scoort)  

 

 

Maatschappelijk ongenoegen 

We hebben vier aspecten van maatschappelijk ongenoegen gemeten: wantrouwen jegens 
instellingen, pessimisme over Nederland, collectief ongenoegen, en emotioneel ongenoegen. 
Deze vier aspecten van ongenoegen hangen sterk met elkaar samen. Zo sterk dat we ze als vier 
verschillende manifestaties van hetzelfde onderliggende fenomeen beschouwen (zie Postmes et 
al., 2017). Er is geen consistente tendens waar te nemen voor deze vier aspecten van 
ongenoegen. Het blijkt dat ongenoegen in het algemeen niet gestegen of gedaald is tijdens de 
periode van het onderzoek. 
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Wel is er een duidelijke evolutie voor twee specifieke indicatoren van ongenoegen. Over de hele 
periode zijn Nederlanders eerder pessimistisch dan optimistisch (ongeveer 5 op een 1-7 schaal, 
waar 7 betekent dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland). Het pessimisme over 
Nederland daalde in meting 2 en 3 ten opzichte van meting 1. Dit effect werd ook gevonden in 
het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Dekker, 
van der Ham, en Wennekers, 2018). Het werd door de onderzoekers van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau toegeschreven aan de goed presterende economie. 

In meting 4 vonden we echter dat het pessimisme weer toenam. Dit kwam opnieuw overeen 
met een stijging in de cijfers van het SCP in dezelfde periode (Dekker en Den Ridder, 2019). 
Zowel de daling als de stijging zijn statistisch gezien betrouwbaar. Dat de veranderingen in onze 
steekproef parallel lopen met veranderingen in het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 
geeft vertrouwen dat onze steekproef een goede afspiegeling vormt van de samenleving. Dat de 
daling en daarna de stijging van het pessimisme over Nederland niet vergezeld werd door een 
gelijksoortige stijging in de andere aspecten van ongenoegen, suggereert dat ongenoegen als 
geheel niet veranderde, maar wel een bepaald aspect ervan, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid 
over de Nederlandse economie.  

Emotioneel ongenoegen werd alleen gemeten in metingen 2 tot 4. Respondenten rapporteren 
gemiddeld meer negatieve dan positieve emoties over de samenleving. Het is het enige aspect 
van ongenoegen dat een duidelijke stijging vertoont. Omgerekend stijgt het emotioneel 
ongenoegen met 0,12 per jaar (op een schaal van 1 tot 7) in deze periode. Deze stijging heeft 
een 95% betrouwbaarheidsinterval van [0,07; 0,17]. Omdat emotioneel ongenoegen niet 
gemeten werd in meting 1, kunnen we echter niet nagaan of er, net zoals voor pessimisme, een 
daling was tussen meting 1 en 2.  

Wat betreft wantrouwen en collectief ongenoegen (Zeitgeist) is er geen statistisch betrouwbare 
verandering.  
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Tabel 6.1 Veranderingen in maatschappelijk ongenoegen 
 

 Februari 2017 November 2017 Juni 2018 Februari 2019 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

Wantrouwen in politiek en instellingen  
(1-7) 

3,98 
(1,24) 

3,97 
(1,25) 

3,99 
(1,25) 

4,03  
(1,28) 

Pessimisme over Nederland (1-7) 5,00 
(1,29) 

4,74 
(1,33) 

4,80 
(1,31) 

4,97  
(1,35) 

Collectief ongenoegen (Zeitgeist) (1-7) 4,39 
(1,07) 

4,39 
(1,06) 

4,36 
(1,07) 

4,37  
(1,09) 

Emotioneel ongenoegen (1-7) - 4,46 
(1,21) 

4,58 
(1,33) 

4,62  
(1,33) 

Conflict en ongelijkheid 

Voor percepties en meta-percepties (hoe zien zij ons) over de elite, en voor de perceptie van 
conflicten in de maatschappij, is er geen betrouwbare trend over de tijd. Het gemiddelde ligt 
steeds rond het middelpunt van de schaal, wat wil zeggen dat er geen uitgesproken negatieve of 
positieve meningen zijn over de elite, of over conflicten in de maatschappij.  

Het gevoel van achterstelling (deprivatie) vertoont geen betrouwbare veranderingen over de tijd.  

 

Tabel 6.2 Veranderingen in de opvattingen over ongelijkheid en conflict 
 
 Februari 2017 November 2017 Juni 2018 Februari 2019 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

Positieve percepties over de elite (1-7) 3,88 
(1,03) 

3,79 
(1,03) 

3,84 
(1,00) 

3,84  
(1,04) 

Positieve meta-percepties over de elite 
(1-7) 

3,56 
(1,03) 

3,54 
(1,02) 

3,57 
(1,00) 

- 

Conflictpercepties (1-7) 4,11 
(1,17) 

4,14 
(1,13) 

4,09 
(1,19) 

4,19  
(1,20) 

Gevoel van achterstelling (deprivatie)  
(1-7) 

3,85 
(0,78) 

3,84 
(0,74) 

3,79 
(0,73) 

3,83  
(0,74) 
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Migratiebeleid 

Een gedetailleerde analyse van de evaluatie van het migratiebeleid, op basis van deze data, 
werd eerder al gepubliceerd (Postmes et al., 2017). In die eerdere analyse viel op dat de 
uitvoering van het beleid in verband met inburgering en terugkeer veruit het meest negatief 
beoordeeld wordt. Verder was opvallend dat de evaluatie van verschillende aspecten van het 
migratiebeleid zo weinig met elkaar correleert: wat men vindt van thema’s als arbeidsmigratie, 
inburgering en opvang kan flink uiteenlopen. In dit rapport kijken we niet opnieuw naar deze 
bevindingen (die overigens stabiel zijn over de tijd), maar in de eerste plaats naar de 
veranderingen in de evaluatie van het migratiebeleid.  

De evaluatie van het migratiebeleid vertoont geen eenduidige ontwikkeling over de 
verschillende aspecten van het migratiebeleid heen. De verandering is anders voor elk aspect 
van migratiebeleid. De evaluatie van het arbeidsmigratiebeleid wordt eerst negatiever tussen 
meting 1 en 2, maar wordt daarna positiever in meting 3 en blijft dan stabiel. De evaluatie van 
het uitzettings- en inburgeringsbeleid wordt geleidelijk iets positiever over de looptijd van het 
onderzoek. Deze stijging doet zich sterker voor na meting 2. Omgerekend wordt de evaluatie 
van het uitzettings- en inburgeringsbeleid 0,08 positiever per jaar (op een schaal van 1 tot 7). 
Deze stijging heeft een 95% betrouwbaarheidsinterval van [0,05, 0,10]. In de evaluatie van de 
uitvoering van het beleid zijn geen betrouwbare veranderingen over de tijd waargenomen.  

De steun voor beleid in verband met de opvang van asielzoekers is licht afgenomen. 
Omgerekend is er elk jaar 0,05 minder steun (op een schaal van 1 tot 7). Deze daling heeft een 
95% betrouwbaarheidsinterval van [-0,03; -0,07]. Om de grootte van deze verandering te 
duiden: in februari 2017 was 37,7% van de respondenten gemiddeld eerder negatief dan 
positief over het opvangbeleid (op basis van de vijf stellingen die wij opgenomen hebben, zie 
tabel E.12; in februari 2019 was dit 43,3%. De daling lijkt het sterkst voor items over 
welvaartschauvinisme: het idee dat de voordelen van de Nederlandse verzorgingsstaat niet voor 
asielzoekers moeten gelden neemt het duidelijkst toe (zie Tabel E.12 in Appendix E).  
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Tabel 6.3 Veranderingen in meningen over het migratiebeleid 
 

 Februari 2017 November 2017 Juni 2018 Februari 2019 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

Positieve evaluatie arbeidsmigratiebeleid 
(1-7) 

4,06 
(1,35) 

3,94 
(1,36) 

4,06 
(1,35) 

4,11  
(1,37) 

Positieve evaluatie migratiebeleid 
uitzetten/inburgeren (1-7) 

5,82 
(1,11) 

5,84 
(1,11) 

5,99 
(1,05) 

6,07  
(1,02) 

Positieve evaluatie uitvoeren beleid 
uitzetten/inburgeren (1-7) 

2,80 
(1,32) 

2,81 
(1,33) 

2,69 
(1,38) 

2,74  
(1,44) 

Positieve evaluatie beleid opvang 
asielzoekers (1-7) 

4,14 
(1,35) 

4,09 
(1,34) 

4,04 
(1,40) 

4,01  
(1,44) 

 

Houding en gedragsintenties tegenover asielzoekers 

De houding ten opzichte van asielzoekers is minder positief geworden tijdens de periode van het 
onderzoek. Deze schaal meet of men asielzoekers eerder als een verrijking dan als een 
bedreiging ziet. Omgerekend is de daling in de positieve houding jegens asielzoekers een 
verandering van -0,04 per jaar, op een schaal van 1 tot 7 (met 95% betrouwbaarheidsinterval [-
0,02, -0,06]). Asielzoekers worden in het algemeen meer als bedreiging en minder als verrijking 
gezien; het gemiddelde ligt onder het middelpunt van de schaal. Deze gemiddeld iets negatieve 
houding is dus nog iets meer uitgesproken geworden tijdens de looptijd van het onderzoek. In 
februari 2017 was 59% van de respondenten eerder negatief dan positief; in februari 2019 was 
dit opgelopen tot 63%. Het gaat dus om hele kleine verschuivingen. 

Verder hebben we ook een paar specifieke emoties gemeten tegenover asielzoekers en over de 
asielopvang in Nederland. Respondenten rapporteren vrij positieve emoties tegenover 
asielzoekers (meer dan 6 op een 1-10 schaal). Er zijn geen betrouwbare veranderingen in de 
emoties tegenover asielzoekers zelf. Emoties over de asielopvang zijn wel veranderd. Emoties 
over de asielopvang worden 0,08 schaalpunt minder positief per jaar, op een schaal van 1 tot 
10, en met een 95% betrouwbaarheidsinterval [-0,04; -0,11].  
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Tabel 6.4 Houding en emoties tegenover asielzoekers 
 

 Februari 2017 November 2017 Juni 2018 Februari 2019 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

Positieve houding jegens asielzoekers 
(dreiging-verrijking) (1-7) 

3,47 
(1,39) 

3,42 
(1,36) 

3,33 
(1,43) 

3,34 
(1,48) 

Positieve emoties tegenover asielzoekers 
(1-10) 

6,27 
(1,87) 

6,29 
(1,86) 

6,26 
(1,92) 

6,29 
(1,94) 

Positieve emoties over de Nederlandse 
behandeling van asielzoekers (1-10) 

5,63 
(2,16) 

5,57 
(2,13) 

5,50 
(2,22) 

5,42 
(2,26) 

 

De trend in de gedragsintenties is vergelijkbaar met de trend in de houding en emoties 
tegenover asielzoekers. Positieve gedragsintenties ten opzichte van asielzoekers dalen over de 
tijd. Per jaar is het een daling van 0,06 (op een schaal van 1 tot 7), het 95% 
betrouwbaarheidsinterval is [-0,03, -0,09]. In februari scoort 27,7% boven het middelpunt van 
de schaal; in februari 2019 is dit gedaald tot 23,7%. Dit is misschien te verklaren door het feit dat 
de crisis rond de asielopvang tijdens de looptijd van het onderzoek steeds verder weg was, en 
dat dus de noodzaak voor hulp aan asielzoekers minder groot leek. Negatieve gedragsintenties 
ten opzichte van asielzoekers dalen echter niet. De gemiddelden lijken zelfs wat omhoog te gaan 
maar deze stijging is statistisch gezien niet betrouwbaar. Het is belangrijk op te merken dat de 
positieve gedragsintenties weliswaar wat afgenomen zijn, maar dat ze nog steeds duidelijk 
hoger liggen dan de negatieve gedragsintenties (zie Tabel 6.5).  

Het hard aanpakken en corrigeren van asielzoekers zijn negatieve gedragsintenties die wat 
extremer zijn. Deze werden alleen gemeten in meting 3 en 4. Tussen meting 3 en meting 4 zien 
we een vrij sterke daling, wat omgerekend op jaarbasis een daling van 0,23 zou zijn (op een 
schaal van 1 tot 7), met een 95% betrouwbaarheidsinterval van [-0,10, -0,36]. Omdat het echter 
maar om twee metingen gaat, moeten we voorzichtig zijn in het trekken van conclusies over 
deze daling. 
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Tabel 6.5 Veranderingen in gedragsintenties tegenover asielzoekers 
 

 Februari 2017 November 2017 Juni 2018 Februari 2019 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

Positieve gedragsintenties voor 
asielzoekers (1-7) 

3,41 
(1,45) 

3,37 
(1,40) 

3,33 
(1,40) 

3,27 
(1,40) 

Negatieve gedragsintenties tegen 
asielzoekers (1-7) 

2,59 
(1,48) 

2,56 
(1,43) 

2,69 
(1,43) 

2,64 
(1,42) 

Hard aanpakken en corrigeren van 
asielzoekers (1-7) 

- - 4,01 
(1,72) 

3,89 
(1,74) 

 

Tot slot zijn er ook duidelijke verschuivingen in de door respondenten gerapporteerde 
aanvaardbaarheid van acties voor en tegen asielzoekers. Respondenten zijn acties tégen 
asielzoekers aanvaardbaarder gaan vinden tijdens de looptijd van het onderzoek (zie Tabel 6.6). 
Dit geldt zowel voor reguliere acties die volledig legaal zijn, als voor meer radicale acties die de 
grenzen van de wet opzoeken of net overschrijden. Over de hele periode gezien is het een 
stijging van respectievelijk 0,09 [0,05, 0,13] en 0,17 [0,11, 0,22] per jaar (op een schaal van 1 tot 
7). In percentages uitgedrukt vond in februari 2017 36,1% van de respondenten niet-legale 
acties tegen asielzoeker aanvaardbaar (een score boven het middelpunt van de schaal). In 
februari 2019 was dat opgelopen tot 44,5%. Dat is een vrij forse verandering. Opvallend is dat 
aanvaardbaarheid van niet-legale acties harder is gestegen dan legale acties, en dat voor beide 
types acties de stijging in aanvaardbaarheid zich voornamelijk voordoet tussen meting 2 en 3. 
Het is ook erg bijzonder dat wat de acties tégen asielzoekers betreft, de volledig legale acties als 
minder aanvaardbaar gezien worden dan de radicale acties die de grenzen van de wet 
opzoeken. Bij de laatste meting in februari 2019 waren acties tegen asielzoekers die de grenzen 
van de wet opzoeken de acties die als het meest aanvaardbaar gezien werden, ook in 
vergelijking met acties vóór asielzoekers. Er is op deze vragen ook sprake van polarisering: veel 
respondenten (bijna 35%) vinden deze acties ofwel helemaal aanvaardbaar ofwel helemaal 
onaanvaardbaar.  

Voor acties vóór asielzoekers is de aanvaardbaarheid weinig veranderd over de tijd. De 
aanvaardbaarheid van volledig legale acties daalt eerst in meting 2 maar is in meting 4 alweer 
op het niveau van meting 1.  
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Tabel 6.6 Veranderingen in de aanvaardbaarheid van acties voor of tegen asielzoekers  
 
 Februari 2017 November 2017 Juni 2018 Februari 2019 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

Een betoging of staking tegen asielzoekers. 
(1-7) 

3,52 
(1,73) 

3,47 
(1,72) 

3,65 
(1,71) 

3,74 
(1,80) 

Een betoging of staking vóór asielzoekers. 
(1-7) 

3,87 
(1,51) 

3,68 
(1,51) 

3,77 
(1,53) 

3,85 
(1,59) 

Acties tegen asielzoekers die de grenzen 
van de wet opzoeken of net overschrijden 
(bijvoorbeeld een gebouw bezetten). (1-7) 

3,81 
(2,05) 

3,67 
(2,05) 

4,18 
(2,09) 

4,11 
(2,09) 

Acties vóór asielzoekers die de grenzen 
van de wet opzoeken of net overschrijden 
(bijvoorbeeld een gebouw bezetten). (1-7) 

2,81 
(1,60) 

2,71 
(1,58) 

2,75 
(1,68) 

2,74 
(1,65) 

 

Reacties op de opvattingen van anderen 

Dat er minder positief gedacht wordt over asielzoekers, merken we ook aan hoe mensen 
reageren op de opvattingen van anderen. In het algemeen is er meer woede jegens 
tegenstanders dan jegens voorstanders van asielopvang. Dat blijft zo over de hele periode, maar 
er is wel een duidelijke daling in de woede die men rapporteert tegenover tegenstanders van 
asielopvang. Deze daalt per jaar 0,12 op een schaal van 1 tot 7, met een 
betrouwbaarheidsinterval van [-0,08; -0,16]. De woede tegenover voorstanders van asielopvang 
verandert niet over de tijd, maar blijft dus lager dan de woede tegenover tegenstanders. De 
daling in de woede tegenover tegenstanders van asielopvang is een indicatie dat men iets 
minder geneigd is om zich te verzetten tegen die tegenstanders.  

Nederlanders verwachten van mensen in hun directe omgeving ook een meer negatieve 
houding jegens asielzoekers. De perceptie dat mensen uit de directe omgeving van de 
respondenten positief gedrag tegenover asielzoekers zouden steunen (of negatief gedrag 
zouden afkeuren), is afgenomen. Het gaat over een afname van 0,04 per jaar (op een schaal van 
1 tot 7) met een 95% betrouwbaarheidsinterval van [-0,01; -0,06].  

We vroegen respondenten ook naar hun perceptie van de normen over asielzoekers die de 
meeste mensen in Nederland zouden hebben. Concreet vroegen we of ze dachten dat het 
zeggen van negatieve dingen over asielzoekers door de meeste Nederlanders aanvaardbaar of 
onaanvaardbaar gevonden wordt. Deze perceptie is echter niet veranderd tijdens de looptijd 
van het onderzoek.  
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Tabel 6.7 Veranderingen in percepties van en reacties op de mening van anderen  
 

 Februari 2017 November 2017 Juni 2018 Februari 2019 

 M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

M 
(SD) 

Ik ben woedend op tegenstanders van 
asielopvang. (1-7) 

3,25 
(1,73) 

3,17 
(1,67) 

3,14 
(1,74) 

3,00 
(1,69) 

Ik ben woedend op voorstanders van 
asielopvang. (1-7) 

2,70 
(1,69) 

2,75 
(1,68) 

2,71 
(1,73) 

2,76 
(1,75) 

Positieve reacties uit de omgeving voor 
positief gedrag voor vluchtelingen (of 
negatieve reacties voor negatief gedrag) (1-7) 

4,40 
(1,18) 

4,36 
(1,16) 

4,38 
(1,18) 

4,30 
(1,20) 

De meeste Nederlanders vinden het zeggen 
van negatieve dingen over asielzoekers (1 - 
zeer onaanvaardbaar, 7 - zeer aanvaardbaar) 

4,16 
(1,32) 

4,14 
(1,29) 

4,15 
(1,34) 

4,18 
(1,33) 

 

Conclusie 

De houding van Nederlanders tegenover asielzoekers is negatiever geworden tussen februari 
2017 en februari 2019. De verandering is echter klein en in het algemeen kan de houding nog 
steeds niet als erg negatief beschouwd worden. Dit geldt voor verschillende aspecten van de 
houding of reactie tegenover asielzoekers, en daarom is het een betrouwbaar resultaat. Het 
staat enigszins in contrast met het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin 
men voor dezelfde periode geen veranderingen vond in de houding tegenover immigranten of 
vluchtelingen (Dekker & Den Ridder, 2019). In dat onderzoek werden echter andere vragen 
gesteld, en worden resultaten voor alleenstaande items gerapporteerd. Dat kan de verschillen 
verklaren. Er is dus geen reden om te twijfelen aan onze resultaten of die van het SCP.  

De vier metingen van dit onderzoek vonden alle vier plaats na de verhoogde instroom van 
asielzoekers in 2015-2016. Aan de ene kant is het misschien verrassend dat de houding jegens 
asielzoekers negatiever wordt tijdens een periode waarin er geen hoge instroom en geen 
problemen met opvangcapaciteit meer zijn. Aan de andere kant is migratie wel steeds een 
actueel thema gebleven. Nederlandse burgers vonden in die periode immigratie een van de 
grootste problemen in de Nederlandse samenleving (Dekker, van der Ham, & Wennekers, 2018), 
al was de echte piek in het problematisch vinden van immigratie was tijdens de looptijd van ons 
onderzoek al voorbij (Den Ridder & Dekker, 2019). In de verkiezingen in maart 2017 werd de 
PVV de tweede partij en behaalde het FvD voor het eerst zetels in de Tweede Kamer. Ook al was 
de crisis in de opvang van asielzoekers tijdens de periode van het onderzoek voorbij, het thema 
stond dus hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Het is mogelijk dat het negatiever 
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worden van de houding jegens asielzoekers een vertraagde reactie is op de asielcrisis van 2015-
2016. Dit is achteraf moeilijk precies te achterhalen.  

Een andere factor die een rol kan hebben gespeeld is dat er in vergelijking met 2015-2016 
minder beelden van mensen in nood in de media aan bod kwamen. Doordat mensen minder 
vaak gewezen werden op de grote nood en de moeilijke positie van vluchtelingen, was er 
misschien meer plaats om een negatievere houding en discours tegenover asielzoekers te 
ontwikkelen.  

Samenhang van verandering in opvattingen 
We hebben laten zien dat de houding en mening over asielzoekers licht negatiever is geworden 
in de periode 2017-2019. We weten echter nog niet wat die verandering veroorzaakt heeft. Er 
zijn verschillende aspecten van de houding jegens asielzoekers waar er een verandering over de 
tijd was. We weten echter nog niet of al deze veranderingen met elkaar samenhangen en dus 
hetzelfde fenomeen weerspiegelen. Ook is het mogelijk dat veranderingen in een bepaalde 
variabele de veranderingen in een andere variabele voorafgaan, wat kan wijzen op een causaal 
verband. Met andere woorden: we moeten nog meer inzicht krijgen in het waarom van de 
veranderingen die we net beschreven hebben.  

Daarom onderzoeken we in deze sectie hoe de veranderingen in verschillende variabelen die we 
net besproken hebben, met elkaar samenhangen. De verandering in de ene variabele kan 
mogelijk de verandering in anderen verklaren. Hiervoor nemen we de houding jegens 
asielzoekers (verrijking versus dreiging) als uitgangspunt. Deze schaal wordt vaak gebruikt en 
meet een algemene houding jegens asielzoekers. Bovendien bestaat deze schaal uit vijf items en 
is ze erg betrouwbaar. We zullen dus nagaan in welke mate veranderingen in het ervaren van 
asielzoekers als verrijking versus dreiging, samengaan met veranderingen in andere variabelen.  

Er zijn twee verschillende manieren om na te gaan of veranderingen in verschillende variabelen 
met elkaar samenhangen. De keuze voor een van de twee hangt af van de termijn waarin je een 
effect verwacht van de ene variabele op de andere. Er zit telkens meer dan een half jaar tussen 
onze vier metingen. Als de effecten van de ene op de andere variabele zich echter voordoen op 
kortere termijn dan een half jaar (bijvoorbeeld binnen een paar seconden of een paar weken), 
dan zullen de veranderingen in die twee variabelen in dezelfde meting zichtbaar zijn. Deze 
analyse bespreken we eerst. Technische details staan in Appendix E.  

Uit de analyse blijkt dat de evolutie naar een minder positieve algemene evaluatie van 
asielzoekers (dreiging-verrijking) samenhangt met (1) minder positieve en meer negatieve 
gevoelens over het feit dat Nederland asielzoekers opvangt, (2) een minder positieve evaluatie 
van het asielopvangbeleid, en in mindere mate (3) minder woede tegenover tegenstanders van 
asielopvang en (4) een grotere aanvaardbaarheid van legale acties tégen asielzoekers.  
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Het meest opvallende aan deze resultaten is wat er ontbreekt. Het is namelijk zo dat 
veranderingen in de emoties tegenover asielzoekers zelf niet samenhangen met veranderingen 
in de algemene houding jegens asielzoekers (dreiging-verrijking). Dat veranderingen in emoties 
tegenover asielzoekers niet samenhangen met veranderingen in dreiging-verrijking is 
opmerkelijk omdat het object van deze houding en emoties hetzelfde is: beide gaan over 
asielzoekers. Men zou dus kunnen verwachten dat veranderingen in de emoties gelinkt zijn aan 
veranderingen in de houding jegens asielzoekers. Dat is echter niet zo. Veranderingen in 
emoties over de asielopvang in Nederland hangen dan weer wél samen met veranderingen in de 
houding jegens asielzoekers (dreiging-verrijking). Dit patroon is nog een indicatie dat de houding 
jegens asielzoekers nauw verweven is met wat mensen denken over de overheid en hoe de 
overheid de asielopvang organiseert.  

De tweede manier om te onderzoeken of veranderingen in een variabele samenhangen met 
veranderingen in een andere variabele, is te kijken naar de langere termijn. Als de effecten van 
een variabele op de andere variabele zich voordoen op langere termijn, dan kan het zijn dat een 
verandering tussen meting 1 en meting 2 in de ene variabele een verandering in de andere 
variabele veroorzaakt tussen meting 2 en meting 3. We zien de veranderingen in beide 
variabelen dan niet in dezelfde meting, zoals in de analyses hierboven, maar in twee 
opeenvolgende metingen. Om dit te toetsen gebruiken we ‘cross-lagged’ modellen die nagaan 
of de score op een variabele op een bepaalde meting samenhangt met de score op een andere 
variabele op de volgende meting (die in dit geval dus acht maanden later plaats vindt).  

We focussen opnieuw op de algemene houding jegens asielzoekers (dreiging-verrijking) en we 
onderzoeken of veranderingen in dreiging-verrijking aan de basis staan van veranderingen in 
andere variabelen, of omgekeerd.  

Het blijkt echter moeilijk om analyses uit te voeren voor de relatie tussen dreiging-verrijking en 
positieve emoties over asielopvang, en voor de relatie tussen dreiging-verrijking en positieve 
evaluatie van het asielopvangbeleid. De resultaten van de statistische modellen zijn niet stabiel 
tussen de verschillende metingen, en er zijn geen betrouwbare conclusies te trekken. De reden 
hiervoor is dat deze drie concepten sterk gecorreleerd zijn met elkaar en dat individuele 
verschillen in deze variabelen over de tijd heen weinig veranderen. Daarom presenteren we 
deze resultaten niet. Er staan meer details in Appendix E. De conclusie van deze cross-lagged 
modellen is steeds dat de concepten die we meten (dreiging-verrijking, emoties tegenover 
asielzoekers, evaluatie van het asielopvangbeleid, enzovoort) erg stabiel zijn over de tijd. De 
verschillen tussen respondenten voor deze variabelen veranderen eigenlijk nauwelijks. Wie 
relatief hoog scoort voor dreiging-verrijking op meting 1, heeft een erg grote kans om ook 
relatief hoog te scoren voor dreiging-verrijking op meting 2, 3, en 4, ook al is dreiging-verrijking 
globaal genomen minder positief geworden. De inter-individuele verschillen zijn dus erg stabiel 
over de tijd heen. We vinden geen longitudinale (cross-lagged) effecten omdat er erg weinig 
veranderingen zijn en er dus weinig te verklaren valt.  
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Maatschappelijk ongenoegen en acceptatie 

Een laatste analyse die we hier willen bespreken gaat over de relatie tussen ongenoegen en 
acceptatie. Gebaseerd op de redenering die we in de inleiding ontwikkeld hebben, gaan we er 
van uit dat maatschappelijk ongenoegen een voedingsbodem is voor minder acceptatie van 
asielzoekers (zie ook Postmes et al., 2017). Met andere woorden, we verwachten dat wanneer 
het ongenoegen toeneemt, de acceptatie zal afnemen. Met de longitudinale gegevens die we 
hebben, kunnen we tot op zekere hoogte nagaan of dat klopt. We gebruiken dezelfde cross-
lagged analyses als in de vorige sectie om dit te testen. De technische details van deze analyse 
staan in Appendix E. De conclusie is dat we geen longitudinaal effect vinden van ongenoegen op 
acceptatie, en ook geen effect van acceptatie op ongenoegen. Net zoals bij de analyses die in de 
vorige sectie besproken werden, vinden we ook hier een erg sterke stabiliteit van de individuele 
verschillen in ongenoegen en acceptatie. Op basis van onze gegevens kunnen we daarom geen 
uitspraken doen over de vraag of ongenoegen een negatieve houding jegens asielzoekers 
creëert. Om deze vraag te beantwoorden is er ofwel longitudinaal onderzoek nodig met meer 
meetpunten dicht bij elkaar (bijvoorbeeld een week in plaats van een half jaar zoals in dit 
onderzoek), ofwel experimenteel onderzoek dat het gevoel van ongenoegen tijdelijk kan 
verhogen of verlagen.  

Wie is er negatiever geworden tegenover asielzoekers?  
Het is duidelijk dat verschillende aspecten van de acceptatie van asielzoekers licht negatiever 
zijn geworden in de periode van ons onderzoek. Een interessante vraag is of deze verandering 
beperkt is gebleven tot een bepaalde groep Nederlanders, of zich in gelijke mate heeft 
voorgedaan voor alle Nederlanders. Kunnen we groepen onderscheiden voor wie acceptatie 
relatief veel of relatief weinig veranderd is? Is er misschien zelfs sprake van polarisering waarbij 
acceptatie in een groep daalt maar in een andere groep stijgt? 

Om deze vraag te beantwoorden toetsen we of bepaalde demografische groepen, of 
respondenten met een bepaalde houding jegens asielzoekers in het begin van het onderzoek, 
meer kans hebben op het ontwikkelen van een meer negatieve houding jegens asielzoekers. 
Wat betreft demografische groepen kijken we naar leeftijd, geslacht, inkomen, en opleiding. De 
analyses laten echter geen verschillen zien: alle demografische groepen kennen een 
vergelijkbare verschuiving naar een meer negatieve houding jegens asielzoekers (dreiging-
verrijking).  

Een tweede mogelijkheid is dat de verandering zich vooral heeft voorgedaan bij respondenten 
die aan het begin van het onderzoek al een negatieve houding hadden tegenover asielzoekers, 
of juist bij respondenten die in het begin een relatief positieve houding hadden. Dat blijkt echter 
niet zo te zijn. De analyses laten zien dat respondenten die aan het begin van het onderzoek 
relatief positief of negatief tegenover asielzoekers stonden, niet verschillen in de mate waarin 
hun houding verandert over de looptijd van het onderzoek.  
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Als we deze laatste analyses uitbreiden naar andere variabelen dan de algemene houding 
(dreiging-verrijking) tegenover asielzoekers, dan is er één resultaat dat het vermelden waard is. 
Bij respondenten die aan het begin van het onderzoek relatief veel woede rapporteerden 
tegenover tegenstanders van asielopvang, zien we een sterkere daling van deze woede door de 
tijd heen, in vergelijking met respondenten die initieel minder woede rapporteerden. De 
technische details van deze analyses staan in Appendix E.  



74 Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust  

 

7. Vergrootglas: Deur-aan-deur onderzoek 
 

Tot dusverre ging dit rapport vooral over nationale kwesties en houdingen tegenover 
asielzoekers in het algemeen. Het is echter mogelijk dat lokale gebeurtenissen of situaties ook 
een belangrijke rol spelen in hoe mensen denken over asielzoekers en in hun gedragsintenties. 
Omgekeerd kunnen nationale kwesties lokaal een factor van belang zijn bij het escaleren van 
onvrede. Wordt verzet tegen asielzoekers ingegeven door lokale problemen rond AZC’s? Hoe 
verhouden buurtbewoners zich tot asielzoekers? Hoe kijken zij aan tegen lokale ongemakken en 
overlast? Welk verband is er tussen lokale problematiek en hun meningen over migratie en 
vluchtelingen, alsook hun gedragsintenties? 

Om meer inzicht te kunnen krijgen in de dynamiek tussen lokale en nationale factoren voor de 
houding jegens asielzoekers hebben we een deur-aan-deur onderzoek uitgevoerd in een 
middelgrote gemeente met een AZC. Deze locatie was deels gekozen omdat er op sociale media 
en in lokale media sprake was geweest van enkele incidenten en enig ongenoegen over het AZC 
en haar bewoners. In de buurt die het dichtst bij het AZC ligt deelden we 180 vragenlijsten uit en 
kregen we er 94 retour. In twee andere buurten deden we 320 vragenlijsten in de bus en kregen 
we er 66 retour. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 57, 54% is vrouw, en van 96% 
zijn beide ouders in Nederland geboren. Bijna twee derde van de respondenten is hoger 
opgeleid, wat veel meer is dan het Nederlandse gemiddelde (31% volgens CBS). 

In vogelvlucht zien we de volgende patronen in de resultaten. De inwoners zijn eerder positief 
over het AZC. Twee derde is het eens met de beslissing om een AZC te openen en slechts twintig 
procent maakt zich zorgen over het AZC. Hoewel minder dan vijf procent lokale conflicten ziet 
tussen asielzoekers en buurtbewoners, ziet meer dan een kwart nationale conflicten tussen 
asielzoekers en Nederlanders.  

Net zoals ongenoegen op nationaal niveau, hangt ook het ongenoegen op lokaal niveau (hier 
gemeten als wantrouwen in lokale instellingen) samen met de houding jegens asielzoekers: hoe 
groter het ongenoegen, hoe negatiever de houding.  

De intenties voor verschillende vormen van positief en negatief gedrag tegenover asielzoekers 
hangen ook samen met zowel nationaal als lokaal ongenoegen. Er zijn echter interessante 
verschillen in deze relaties. Intenties voor positief gedrag (asielzoekers helpen) of negatief 
passief gedrag (glimlachen naar asielzoekers of asielzoekers negeren) hangen samen met zowel 
lokaal als nationaal ongenoegen. Intenties voor actief negatief gedrag tegenover asielzoekers 
(asielzoekers aanspreken en corrigeren, desnoods met geweld) hangen daarentegen enkel 
samen met nationaal ongenoegen, niet met lokaal ongenoegen en ook niet met (gebrek aan) 
acceptatie van asielzoekers. Dit resultaat suggereert dat de voedingsbodem van lokaal 
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geweldgebruik tegen asielzoekers eerder een oorsprong heeft in kwesties die het lokale niveau 
overstijgen en die minder met asielzoekers te maken hebben dan met ongenoegen over de 
stand van het land.  

Mening over het AZC 
We stelden de omwonenden een aantal vragen over het AZC (zie Figuur 7.1). Uit de antwoorden 
blijkt dat omwonenden een overwegend positief beeld hebben van het AZC. Op de vraag of ze 
zich momenteel zorgen maken over het AZC, antwoordt 60% met een 1 (“Totaal niet”) of 2 op 
een schaal van 1 tot 7. Twee derde is het eerder eens dan oneens met de beslissing van de 
gemeente om een AZC te openen. De bevinding dat omwonenden een vrij positieve houding 
hebben tegenover het AZC, komt overeen met landelijk onderzoek waaruit blijkt dat driekwart 
van de mensen die een AZC in hun gemeente hebben, zeggen hier geen last van te ondervinden 
(van Doorn, 2016). Dit komt overeen met wat we te horen kregen van de omwonenden in de 
drie casussen (hoofdstuk 8), en met de bevinding dat mensen die in de buurt van een AZC 
wonen eerder een positieve houding hebben tegenover asielzoekers (hoofdstuk 4).  

Het beeld is neutraler als we vragen hoe ze denken dat hun buurtgenoten over het AZC denken. 
Er zijn evenveel mensen die denken dat de meerderheid van hun buurtgenoten tegen het AZC is, 
als mensen die denken dat de meerderheid voor is. Vier op de tien zien geen duidelijke 
meerderheid voor of tegen (ze kozen het middelpunt van de schaal). De persoonlijke houding 
van respondenten over het AZC is dus positiever dan hun inschatting van de houding van hun 
buurtgenoten.  
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Figuur 7.1 Mening over het AZC 
 

 

 

De relatie tussen lokale en nationale kwesties 
Soms kunnen we de antwoorden op lokale en nationale versies van een vraag betekenisvol met 
elkaar vergelijken. Zo hebben we de perceptie van zowel lokale als nationale conflicten met 
asielzoekers gemeten. We vroegen respondenten in welke mate er volgens hen “Conflicten in de 
buurt tussen de asielzoekers en buurtbewoners” en “Conflicten in de Nederlandse samenleving 
tussen asielzoekers en Nederlanders” waren. We interpreteren de antwoorden op deze vragen 
als indicatie van lokale en nationale conflicten. Respondenten nemen veel meer conflicten waar 
op nationaal niveau (26%) dan op lokaal niveau (4%, zie Figuur 7.2). Dat verschil is opvallend 
groot. Er zijn bijzonder weinig mensen die lokaal conflicten waarnemen.  
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Figuur 7.2 Conflicten met asielzoekers 
 

 

 

Een andere vraag waar we een directe vergelijking kunnen maken tussen het lokale en het 
nationale niveau is het vertrouwen in lokale versus nationale instellingen. Hier is echter geen 
verschil: zowel lokaal als nationaal vertrouwen ligt net boven het middelpunt van de schaal, met 
gemiddelden van respectievelijk 4,3 en 4,4 op een schaal van 1 tot 7.  

Wat nationaal vertrouwen betreft, scoort deze steekproef iets hoger dan het landelijk 
gemiddelde. We gebruikten in onze landelijke enquête dezelfde vragen en daar lag het 
gemiddelde nationaal vertrouwen op 4,0 zowel in februari 2017 als in november 2017 (het deur-
aan-deur onderzoek vond plaats in juni en juli 2017). Dat heeft wellicht te maken met het feit 
dat er in de steekproef van het deur-aan-deur onderzoek veel meer mensen met een diploma 
hoger onderwijs zijn (62%) dan in de landelijke steekproef (31%). Mensen die hoger onderwijs 
volgden hebben doorgaans meer vertrouwen in instellingen dan mensen zonder diploma hoger 
onderwijs.  

Ook lokaal vertrouwen is vrij hoog in deze steekproef. De vraag over vertrouwen in de 
burgemeester en de gemeenteraad was bijna identiek in dit onderzoek en in de landelijke 
enquête. Het gemiddelde voor deze vraag in deze steekproef is 4,3 (SD = 1,44) en in de 
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landelijke steekproef 4,1 (SD = 1,27) zowel in februari als in november in hetzelfde jaar. Lokaal 
vertrouwen is dus iets hoger in deze steekproef dan het landelijk gemiddelde.  

Een andere manier om de relatie tussen lokale en nationale kwesties te onderzoeken is kijken 
naar de samenhang tussen antwoorden op ‘lokale’ versus ‘nationale’ vragen. Eerder bleek dat 
de evaluatie van de overheid en het maatschappelijk ongenoegen sterk samenhangen met de 
houding jegens asielzoekers en asielbeleid (Postmes et al., 2017). Dit kunnen we ook apart 
bekijken voor het lokale en nationale niveau. We onderzoeken daarom de mate waarin lokaal en 
nationaal wantrouwen (een van de aspecten van maatschappelijk ongenoegen) samenhangen 
met de evaluatie van lokale en nationale asielkwesties. We focussen hiervoor op twee lokale en 
twee nationale kwesties die enigszins vergelijkbaar zijn. De lokale kwesties zijn de perceptie van 
lokale conflicten met asielzoekers, en een algemene evaluatie van het lokale AZC (een som van 
alle vragen in Tabel F.5). De nationale kwesties zijn de perceptie van nationale conflicten met 
asielzoekers, en steun voor het opvangen van asielzoekers in Nederland. Als het lokale en het 
nationale niveau duidelijk van elkaar gescheiden zijn, dan verwachten we dat lokaal 
wantrouwen samenhangt met de mening over lokale kwesties, en nationaal wantrouwen 
samenhangt met de mening over nationale kwesties, maar dat de samenhang tussen lokaal 
wantrouwen en nationale kwesties (en tussen nationaal wantrouwen en lokale kwesties) kleiner 
is.  

De resultaten laten geen scherp onderscheid zien tussen het lokale en het nationale niveau, wat 
betreft relaties tussen wantrouwen en de mening over asielkwesties. Wat betreft de relaties 
tussen wantrouwen en conflictpercepties is er geen verschil: zowel lokaal als nationaal 
vertrouwen hangen negatief samen met percepties van zowel lokale als nationale conflicten, en 
deze relaties zijn ongeveer even sterk. Wat betreft de evaluatie van het lokale AZC versus de 
houding tegenover het opvangen van asielzoekers in Nederland lijken er wel verschillen te zijn. 
Lokaal vertrouwen hangt iets sterker samen met de evaluatie van het AZC dan nationaal 
vertrouwen; nationaal vertrouwen hangt iets sterker samen met de houding over asielopvang 
dan lokaal vertrouwen. Door de kleine steekproef kunnen we over deze verschillen echter geen 
sterke uitspraken doen, want de verschillen zijn statistisch gezien niet betrouwbaar. Het is 
overigens ook zo dat lokaal vertrouwen sterk samenhangt met nationaal vertrouwen, en dat de 
houding tegenover het AZC sterk samenhangt met de houding tegenover asielopvang in 
Nederland in het algemeen.  
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Tabel 7.1 Samenhang tussen wantrouwen in de overheid en asielkwesties, op lokaal en nationaal 
niveau (de cijfers zijn correlaties, een hoger cijfer betekent een sterkere samenhang) 

 Gemiddelde 
Wantrouwen 

lokaal 
Wantrouwen 

nationaal 
Evaluatie 

lokale AZC 
Perceptie lokale 

conflicten 
Steun asielopvang 

Nederland 

Wantrouwen 
lokaal (1-7) 3,6 1     

Wantrouwen 
nationaal (1-7) 3,7 0,57*** 1    

Evaluatie lokale 
AZC (1-7) 4,2 -0,56*** -0,52*** 1   

Perceptie lokale 
conflicten (1-7) 1,9 0,22** 0,23** -0,31*** 1  

Steun 
asielopvang 
Nederland (1-7) 4,9 -0,37*** -0,43*** 0,58*** -0,21** 1 

Perceptie 
nationale 
conflicten (1-7) 3,7 0,26*** 0,28*** -0,47*** 0,36*** -0,32*** 
*** p < 0,001. ** p < 0,01.  
 

 

We concluderen hieruit dat lokaal en nationaal wantrouwen, en lokale en nationale 
asielkwesties sterk met elkaar verweven zijn. Zowel lokaal als nationaal wantrouwen hebben 
hun eigen onafhankelijke relatie met de houding tegenover zowel lokale als nationale 
asielkwesties. Dit wil zeggen dat zowel het nationale als het lokale niveau relevant zijn voor de 
houding tegenover asielopvang en asielzoekers.  

Gedragsintenties tegenover asielzoekers 
We vroegen aan respondenten in welke mate ze bereid zouden zijn tot verschillende vormen 
van gedrag tegenover asielzoekers. De vragen zijn iets anders dan in het nationale survey, 
omdat we hier (in de onmiddellijke nabijheid van een AZC) vragen wilden stellen over concreet 
gedrag tegenover asielzoekers die men in de omgeving tegen kan komen. We onderscheiden 
vier types gedragsintenties. Positief actief gedrag is het helpen van asielzoekers. Positief passief 
gedrag is glimlachen naar of tolerant zijn voor asielzoekers. Negatief passief gedrag is negeren of 
uitsluiten van asielzoekers. Negatief actief gedrag is het direct confronteren van asielzoekers, 
ook met geweld. Voor elk type gedragsintentie stelden we twee vragen. De antwoorden op deze 
vragen zijn afgebeeld in Figuur 7.3 (eerst de vragen voor positief actief gedrag, dan positief 
passief, negatief passief, en negatief actief gedrag). Positief passief gedrag is veruit het 
populairst, en negatief passief gedrag het minst populair (zie Figuur 7.3). 
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Figuur 7.3 Gedragsintenties tegenover asielzoekers 
 

 

 

Het is interessant om na te gaan of deze verschillende vormen van gedrag samenhangen met 
lokale of nationale houdingen of kwesties. Dat geeft meer inzicht in de relevantie van het lokale 
versus nationale niveau. We onderzoeken dit aan de hand van regressie-analyses (zie Tabellen 
7.2 en 7.3). We controleren steeds voor leeftijd, geslacht, en opleiding. Eerst kijken we naar de 
relaties met lokaal en nationaal wantrouwen. In een volgend model voegen we daar de houding 
tegenover het AZC en de houding tegenover het opvangen van asielzoekers in Nederland aan 
toe. Correlaties tussen wantrouwen en gedragsintenties worden gerapporteerd in Tabel F.13 in 
de appendix. 

De resultaten voor positief en negatief passief gedrag lijken sterk op elkaar. Beide hangen zowel 
samen met het lokale (lokaal vertrouwen, houding tegenover AZC) als met het nationale niveau 
(nationaal vertrouwen, houding tegenover asielopvang). Voor actief gedrag (zowel positief als 
negatief) zijn de resultaten anders. Het nationale niveau (nationaal vertrouwen, houding 
tegenover asielopvang) speelt een belangrijkere rol voor actief gedrag, vergeleken met het 
lokaal niveau (lokaal vertrouwen, houding tegenover AZC). Dit is vooral duidelijk voor het 
positief actief gedrag. Vertrouwen in nationale instellingen heeft een sterkere positieve relatie 
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met positief actief gedrag dan vertrouwen in lokale instellingen. En een positieve houding 
tegenover asielopvang in Nederland heeft een sterkere positieve relatie met positief actief 
gedrag dan een positieve houding tegenover het lokale AZC. 

Negatief actief gedrag wordt minder goed voorspeld door deze factoren. Opvallend is dat met 
name gebrek aan vertrouwen in nationale instellingen samenhangt met dit concrete negatieve 
gedrag tegen asielzoekers in de eigen wijk. De houding tegenover het AZC speelt hierbij geen 
rol.14 Dit suggereert dat sympathie voor lokaal geweldgebruik tegen asielzoekers eerder te 
maken heeft met maatschappelijk ongenoegen en veel minder met de relatie tot het lokale AZC 
en met meningen over het asielbeleid.  

 

Tabel 7.2 Regressie-analyses voor positieve gedragsintenties (cijfers zijn gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten) 

 Type gedragsintentie 

 Positief actief Positief passief 

Wantrouwen lokale instellingen  0,13  0,23* -0,24** -0,10 

Wantrouwen nationale 
instellingen -0,36*** -0,26** -0,21* -0,07 

Positieve houding tegenover 
AZC   0,12   0,22* 

Positief over opvangen van 
asielzoekers in Nederland   0,34***   0,42*** 

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.  
 
 

 

 

 
14 Dit is een bijzonder effect: het suggereert dat er een direct verband is tussen maatschappelijk 
ongenoegen over het hele land en concrete gedragingen tegen asielzoekers in de eigen wijk. Een directe 
relatie tussen het nationale sentiment en het lokale gedrag, dus. Om zeker te weten of wat we hier 
schrijven klopt, hebben we aanvullende analyses gedaan die omwille van de lengte van het rapport niet in 
detail rapporteren. De analyses wijzen uit dat je hetzelfde patroon ziet als je andere maten van 
ongenoegen gebruikt dan vertrouwen. Als je collectief ongenoegen gebruikt als maat voor nationaal 
ongenoegen en emoties tegenover de gemeente voor lokaal ongenoegen, dan vind je nog steeds dat 
alleen nationaal ongenoegen samenhangt met die meer agressieve, corrigerende gedragsintenties (zie 
ook Tabel F.13). 
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Tabel 7.3 Regressie-analyses voor negatieve gedragsintenties  
(cijfers zijn gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten) 

 Type gedragsintentie 

 Negatief passief Negatief actief 

Wantrouwen lokale 
instellingen   0,21*  0,03 -0,11 -0,19 

Wantrouwen nationale 
instellingen 0,10 -0,06    0,20* 0,14 

Positieve houding tegenover 
AZC        -0,34***  -0,15 

Positief over opvangen van 
asielzoekers in Nederland         -0,35***  -0,12 

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.  
 
 

De conclusie over de gedragsintenties is dat hoewel het lokale niveau relevant lijkt te zijn voor 
passief gedrag tegenover asielzoekers, dat niet het geval is voor actief gedrag. Met andere 
woorden, het effectief willen helpen van asielzoekers of, in tegenstelling, het hard willen 
aanpakken van asielzoekers, dat hangt samen met meer vertrouwen in nationale (en niet lokale) 
instellingen. We kunnen natuurlijk maar beperkte conclusies trekken uit een steekproef van 160 
personen, alleen uitgevoerd in een gemeente waar weinig problemen blijken te zijn rond het 
AZC, maar dit wijst op een verschillende dynamiek op lokaal versus nationaal niveau. Misschien 
is desillusie op een grotere schaal dan de gemeente nodig vooraleer dit leidt tot de intentie voor 
actief negatief gedrag tegen asielzoekers, en is tevredenheid met meer dan het lokale niveau 
nodig vooraleer men zich geroepen voelt om asielzoekers actief te gaan helpen. Dat zou dus ook 
suggereren dat men voor het voorkomen van dit negatief gedrag, en voor het stimuleren van dit 
positief gedrag, verder moet kijken dan het beïnvloeden van lokale processen.  

Conclusie over deur-aan-deur onderzoek 
We deden een deur-aan-deur onderzoek om meer inzicht te krijgen in lokale factoren die een 
invloed kunnen hebben op de houding en het gedrag tegenover asielzoekers. Hieruit komen drie 
conclusies naar voren, al moeten we natuurlijk steeds in acht nemen dat het hier over een 
onderzoek met 160 respondenten in één gemeente gaat.  

Ten eerste is er veel steun voor het AZC en ziet men weinig conflicten tussen asielzoekers en 
buurtbewoners. Ten tweede blijken zowel wantrouwen in lokale instellingen als wantrouwen in 
nationale instellingen samen te hangen met de houding jegens asielzoekers en asielopvang. Het 
lokale niveau levert dus een eigen bijdrage aan wat men over asielkwesties vindt, die niet terug 
te voeren is tot het nationale niveau. Ten derde hangt wantrouwen in lokale instellingen niet of 
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nauwelijks samen met intenties tot het actief helpen van, of hard aanpakken van asielzoekers. 
Intenties om asielzoekers hard aan te pakken (desnoods met geweld) hangen alleen samen met 
maatschappelijk ongenoegen. 

De lokale problematiek is dus zeker relevant: een positieve evaluatie van de gemeente gaat 
samen met positievere houdingen over asielkwesties en in sommige gevallen meer positieve 
gedragsintenties tegenover asielzoekers. Echter, de gedragsintenties die het meeste risico 
inhouden voor de nationale veiligheid zijn de intenties tot het corrigeren van asielzoekers, 
desnoods met geweld. Deze gedragsintenties hangen enkel samen met maatschappelijk 
ongenoegen op nationaal niveau. Hier komt nog bij dat de meningen over het lokale AZC erg 
positief zijn. Onvrede met de lokale gang van zaken lijkt dus geen voedingsbodem te zijn voor 
grootschalige escalatie over het migratiethema. 
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8. Onrust en incidenten rond AZC’s: 3 casussen 
 

Een van de vragen die centraal stonden in het onderzoek is de wisselwerking tussen de 
verschillende processen en factoren die een rol spelen bij het ontstaan van onrust over de 
opvang van asielzoekers op specifieke locaties in het land. In de periode dat het onderzoek werd 
uitgevoerd waren er geen grote incidenten en onlusten. Maar er waren wel tal van kleinere 
incidenten. Potentieel voor deze incidenten om te escaleren was er voldoende. Maar zoals we in 
dit hoofdstuk zullen zien: ook als het een keer misgaat, wordt het heel goed opgelost. Welke 
visie hebben medewerkers van officiële instanties, asielzoekers zelf en omwonenden op de 
factoren en processen die een rol spelen bij deze incidenten? Hoe ervaren zij de relatie tussen 
lokale incidenten en/of escalaties en de nationale en internationale context? We hebben het 
onderzocht in 3 casussen. 

Methode 
Om te onderzoeken wanneer de opvang van asielzoekers in een gemeente vlot verloopt of juist 
tot problemen leidt bij burgers en asielzoekers, hebben we drie case-studies uitgevoerd. Bij het 
selecteren van AZC’s voor deze case-studies hebben we - in samenspraak met het COA - gekozen 
voor AZC’s waarover we in de pers of op sociale media berichten aantroffen die duidden op 
problemen rond (de komst van) het AZC. Op de gekozen AZC-locaties voerden we gesprekken 
met de drie locatiemanagers en in totaal zeven COA-medewerkers, acht bewoners en drie 
medewerkers van de beveiliging. De medewerkers en bewoners zijn gekozen in samenspraak 
met de locatiemanagers. Ook hebben we gesproken met drie wijkagenten en met twee 
burgemeesters en één wethouder van de betrokken gemeenten. De vragen die we aan de 
geïnterviewden hebben voorgelegd worden weergegeven in Tabel 1.  

In de buurten rondom het AZC hebben we gesprekken gevoerd met in totaal 24 omwonenden. 
De meeste van de buurtbewoners zijn geworven door random aan te bellen bij buurtbewoners, 
terwijl een enkeling door een locatiemanager is aangeraden.  

Op basis van de informatie uit de gesprekken hebben we een beeld kunnen schetsen van de 
situatie op de drie locaties en de factoren die op deze locaties bijdragen aan het ontstaan van 
onrust en het voorkomen ervan, zowel binnen de muren van het AZC als daarbuiten. 
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Tabel 8.1 Interviewschema voor gesprekken AZC’s  
 

Introductie 

Verloop asielopvang භ Verliep de opvang in dit AZC in het algemeen nu goed of slecht?  
භ Welke factoren of gebeurtenissen hebben voor onrust gezorgd 

(bij burgers en AZC-bewoners)?  
භ Wanneer dreigde het niet meer goed te gaan? Hoe kwam dat. 

Hoe was het opgelost? 
භ Wat is de invloed van nationale en internationale 

gebeurtenissen 
භ Wat is de invloed van de lokale context  

Relaties betrokken partijen භ Hoe zijn de relaties tussen deze verschillende groepen mensen, 
organisaties, en partijen?  

භ Welke relaties bepalen of het goed of slecht gaat, of er onrust is 
of niet?  

භ Welke relaties zijn het belangrijkst volgens u? 
a. Omwonenden AZC 
b. COA 
c. Bewoners AZC 
d. Gemeente (burgemeester, politie, raad) 
e. Media (lokaal en nationaal) (welke invloed ondervindt u van 

berichtgeving?) 
f. Den Haag (nationale overheid zoals Immigratie- en 

NaturalisatieDienst) 

 
 
De drie onderzochte AZC’s liggen verspreid over Nederland, respectievelijk in een grote 
gemeente, een middelgrote gemeente en een kleine gemeente. De centra hadden ten tijde van 
de interviews plaats voor 400 tot 500 asielzoekers. Twee van de drie AZC’s zijn al sinds de jaren 
negentig in gebruik, terwijl het derde AZC in 2016 is geopend naar aanleiding van de sterke 
instroom van asielzoekers in die periode. Twee van de AZC’s liggen redelijk afgelegen: ze 
worden door een groenstrook of ringweg afgescheiden van de nabijgelegen woonwijken. Eén 
AZC grenst wel direct aan een woonwijk. Voor alle AZC’s geldt dat ze zowel gezinnen als 
alleenstaande vluchtelingen opvangen. De herkomst en samenstelling van de groep asielzoekers 
wisselt sterk per periode. 

Bevindingen 
Hieronder beschrijven we de inzichten die we hebben opgedaan in de interviews bij de drie 
AZC’s. Daarbij gaan we om te beginnen in op de factoren die volgens betrokkenen maken dat 
asielopvang al dan niet tot tot protest of onrust leidt rondom het AZC. Vervolgens beschrijven 
we enkele aspecten binnen de AZC’s die de mate van onrust in het AZC kunnen beïnvloeden en 
daarmee indirect een rol kunnen spelen in het draagvlak of protest van Nederlandse burgers. 
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Onrust of protesten rondom het AZC 
In de gesprekken benoemen de betrokkenen verschillende factoren die een rol kunnen spelen 
bij het ontstaan of juist voorkómen van onrust of protesten rondom het AZC, namelijk:  

- de relatie met buurtbewoners; 
- samenwerking tussen betrokken partijen; 
- de aanwezigheid van zogenoemde veiligelanders en Dublinclaimanten; 
- de berichtgeving in de media; en 
- de ligging van het AZC. 

 

Relatie met buurtbewoners 
In de selectie van casussen zijn we op zoek gegaan naar AZC-locaties waarover we in de pers of 
op sociale media negatieve geluiden konden vinden. In de praktijk bleken de geselecteerde 
AZC’s doorgaans echter weinig ernstige problemen te veroorzaken in de buurt waar ze gevestigd 
zijn. Hoewel er op sommige locaties initieel weerstand was bij omwonenden, wijzen alle 
casussen op een positieve relatie tussen het AZC en de buurt (of ten minste de afwezigheid van 
een negatieve relatie).  
 
Goed contact met omwonenden is volgens de locatiemanagers en de lokale bestuurders van 
groot belang voor het voorkomen van onrust en het vergroten van draagvlak voor het AZC in de 
buurt. Deze goede relaties komen niet vanzelf: ze zijn volgens deze betrokkenen deels het 
gevolg van een investering van het AZC en gemeente. Het gaat daarbij onder meer om het 
organiseren van informatieavonden voor buurtbewoners over de bouw of nieuwbouw van het 
AZC, het organiseren van open dagen in het AZC en het organiseren van een periodiek overleg 
met een klankbordgroep van bewoners. 
 
Op alle drie de onderzochte locaties heeft enige tijd een periodiek overleg plaatsgevonden 
tussen het AZC en (een klankbordgroep van) enkele omwonenden. Bij twee van de drie AZC’s 
zijn deze overleggen inmiddels gestaakt, omdat er geen problemen zijn of incidenten 
plaatsvinden die daar besproken moeten worden. Geïnterviewden geven aan dat mochten zich 
wel problemen voordoen, ze elkaar weten te vinden. In de derde casus schuiven omwonenden 
nog wel periodiek aan voor overleg, maar ook daar wordt door de locatiemanager opgemerkt 
dat er over het algemeen weinig te bespreken is. 
 
Vaak blijkt de aanvankelijke weerstand van omwonenden niet zo zeer direct gericht tegen het 
AZC zelf, maar tegen zaken die daaraan raken (‘we hebben het al zo zwaar, nu dit ook nog’). Het 
is volgens de locatiemanagers en lokale bestuurders daarom belangrijk om te luisteren naar dat 
wat er volgens omwonenden nodig is voor de buurt, ook als dit niet rechtstreeks met het AZC te 
maken heeft (bijvoorbeeld het verfraaien openbare ruimte of de aanleg van een fietspad). Door 
een locatiemanager en een bestuurder wordt opgemerkt dat ze bij een andere locatie in de 
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regio (die niet tot één van de casussen van het onderzoek behoort) de aanvankelijke weerstand 
hebben kunnen keren door, in samenspraak met omwonenden, na te gaan wat het AZC kan 
bijdragen aan de buurt. Daar hebben ze vervolgens werk van gemaakt, wat heeft geleid tot een 
omslag in de houding van omwonenden. Een locatiemanager merkt op dat het draagvlak van 
buurtbewoners bovendien groeit naarmate buurtbewoners de asielzoekers beter leren kennen. 
De aanvankelijke weerstand tegen het AZC wordt volgens deze geïnterviewde voor een deel 
veroorzaakt door het feit dat omwonenden soms een vertekend beeld hebben van asielzoekers. 
Dit beeld verandert op het moment dat ze asielzoekers leren kennen. 
 
In de gesprekken die we voerden met buurtbewoners hebben we hen gevraagd naar de mate 
waarin zij overlast ervaren van het AZC. Van de 24 buurtbewoners die wij spraken merkt 
tweederde op dat ze geen overlast ervaren. Ze geven aan dat ze er weinig van merken dat er 
een AZC in hun omgeving is gevestigd. Buurtbewoners en bewoners van het AZC leven 
gescheiden levens en dat lijken de buurtbewoners prima te vinden. Ze hebben geen problemen 
met het AZC, maar meestal ook geen behoefte aan contact. Het weinige contact dat er is, is 
overwegend positief. 
 
Een derde van de geïnterviewde buurtbewoners - verspreid over de drie casussen - maakt wél 
melding van incidenten of overlast, waarbij bewoners van het AZC betrokken zijn geweest. In 
sommige gevallen hebben deze buurtbewoners zelf overlast ervaren of een incident 
meegemaakt, in andere gevallen gaat het om overlast of incidenten waarover ze in de buurt 
hebben gehoord. Ze noemen daarbij onder meer winkeldiefstal, fietsendiefstal, het betreden 
van hun tuin, het overnachten op een parkeerterrein, het gebruik van een voetbalveldje dat 
voor de buurt bedoeld was, of begluren van meisjes. Het merendeel van deze bewoners blijft 
desondanks overwegend positief of neutraal over de aanwezigheid van het AZC. 
 
Een aantal buurtbewoners vertelt weinig vertrouwen te hebben in het optreden van 
medewerkers van het AZC bij overlast en incidenten. Ze geven daarbij voorbeelden van situaties 
waarbij de medewerkers in hun ogen niet adequaat reageerden op het moment dat zij melding 
maakten van overlast.  
 
Door de ligging van twee van de onderzochte locaties geldt dat de meest nabije omwonenden 
niet direct naast het AZC wonen: het AZC wordt gescheiden van een nabijgelegen woonwijk 
door een rondweg of een groenstrook. COA-medewerkers merken op dat er daardoor weinig 
contact is met omwonenden, en dus ook weinig kans op negatief contact. Een medewerker 
merkt echter ook op dat integratie van de AZC-bewoners makkelijker is wanneer het AZC 
midden in een wijk ligt. Een van de onderzochte locaties ligt wel in een woonwijk, en daar zijn 
ook weinig problemen met de omwonenden.  
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Veiligelanders en Dublinclaimanten 
In veel gesprekken komt aan de orde dat de mate van onrust rond een AZC voor een deel wordt 
bepaald door de aanwezigheid van de zogenoemde veiligelanders en Dublinclaimanten in het 
AZC. Veiligelanders zijn asielzoekers waarvan de asielaanvraag weinig kans maakt omdat ze uit 
een land komen dat door de Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid is aangemerkt als veilig 
land van herkomst.15 Dublinclaimanten zijn mensen die eerder geregistreerd zijn in een ander 
EU-land, waarmee dat land verantwoordelijk is geworden voor de asielprocedure. Zowel 
veiligelanders als Dublinclaimanten hebben over het algemeen geen uitzicht op asiel in 
Nederland. Sommigen van hen hebben al in verschillende Europese landen asiel aangevraagd en 
hebben niets meer te verliezen. Eén van de geïnterviewde locatiemanagers refereert aan deze 
groep dan ook als de ‘Europese daklozen’. Een deel van deze groep zorgt voor veel overlast, 
zowel binnen16 het AZC als daarbuiten. De overlast buiten het AZC, waaronder zwartrijden, 
winkeldiefstallen en inbraken, blijft niet beperkt tot de buurt waarin het AZC gevestigd is maar 
verplaatst zich tevens naar het centrum van de stad of naar nabijgelegen steden. De overlast 
van deze groep vormt volgens een locatiemanager een bedreiging voor het draagvlak van 
asielopvang.  

Samenwerking met partners 
Goede samenwerking tussen de medewerkers van het COA en partners zoals gemeente, politie, 
beveiligers en vrijwilligers draagt volgens de geïnterviewde professionals bij aan het voorkomen 
van onrust en incidenten rondom het AZC.  

Samenwerking tussen COA en gemeente 
De samenwerking tussen het COA en de gemeenten wordt door de locatiemanagers van de drie 
AZC’s en de betrokken lokale bestuurders over het algemeen als redelijk tot goed omschreven. 
Deze samenwerking bestrijkt verschillende terreinen, waaronder veiligheid, sport, onderwijs, 
werk en communicatie met buurtbewoners. De intensiteit en vorm van de samenwerking tussen 
het COA en de gemeente wisselt per casus: waar de ene gemeente er bewust voor kiest zich 
weinig te bemoeien met de uitvoering van het AZC, is een andere gemeente actief betrokken bij 
het AZC om inbedding in breder gemeentebeleid tot stand te kunnen brengen. 
 
Als we de informatie uit verschillende gesprekken naast elkaar leggen, lijkt het dat er soms een 
tegenstelling is tussen de belangen of wensen van de gemeente en het beleid van het COA. Door 
de verhoogde instroom in 2015 moesten er veel nieuwe AZC’s geopend worden en had het COA 
medewerking en goodwill van de gemeente nodig. Dat heeft volgens een betrokkene de relatie 
tussen COA en gemeente veranderd, waardoor gemeenten nu meer betrokken zijn en meer 
invloed hebben. Dat kan tot botsingen leiden wanneer de visie van de gemeente niet 

 
15 Zie voor de lijst met “Veilige landen van herkomst”:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-
herkomst 
16  Op de overlast binnen het AZC wordt in de volgende paragraaf uitgebreider ingegaan. 
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overeenkomt met die van het COA, die op nationaal niveau wordt uitgestippeld en niet altijd 
kan aangepast worden aan wat de gemeente wil.  

Samenwerking tussen COA en politie  
Om onrust te voorkomen en adequaat te kunnen optreden bij incidenten is goede 
samenwerking met de politie volgens de betrokken locatiemanagers, COA-medewekers en 
politieambtenaren cruciaal. In de drie onderzochte AZC’s verloopt deze samenwerking goed. 
Succesfactoren die daarbij worden genoemd zijn: elkaar goed kennen, heldere afspraken maken 
over wederzijdse verwachtingen en laagdrempelig contact.  
 
De AZC’s hebben één of twee wijkagenten die een vast aanspreekpunt vormen voor 
medewerkers en bewoners. Ze bezoeken het AZC regelmatig en zijn laagdrempelig benaderbaar 
voor medewerkers en bewoners. Medewerkers kunnen de wijkagent rechtstreeks telefonisch 
benaderen, bijvoorbeeld om (zorg)signalen te bespreken of de hulp van de wijkagent in te 
schakelen. Wanneer er zich een noodsituatie voordoet, wordt niet de wijkagent gebeld maar 
wordt dit gemeld via de reguliere route (meldkamer). De politie is in dergelijke gevallen snel ter 
plaatse, zo zeggen de COA-medewerkers 
 
In de drie onderzochte AZC’s vindt er periodiek (preventief) overleg plaats tussen COA en politie, 
in sommige gevallen tevens met gemeenten, marechaussee en/of de beveiligers van het AZC. In 
deze overleggen worden signalen uitgewisseld en waar nodig aanvullende afspraken gemaakt, 
bijvoorbeeld over het voeren van een lik-op-stukbeleid om de problemen met veiligelanders het 
hoofd te bieden.  
 
Ondanks de regelmatige aanwezigheid van de wijkagent op het terrein van het AZC, wordt op 
één van de locaties door de wijkagent en een COA-medewerker aangegeven dat de wijkagent 
weinig rechtstreeks contact heeft met bewoners. Wanneer er zich problemen voordoen melden 
de bewoners dit in eerste instantie bij mensen van het COA of bij beveiligers, niet bij de politie. 
Volgens de wijkagent is dit deels te wijten aan de ervaringen die sommige asielzoekers hebben 
met politie in hun thuisland: zij komen uit landen waar het vertrouwen in de politie laag is. Ook 
een andere wijkagent bemerkt bij asielzoekers een zeker wantrouwen jegens de politie. 

Samenwerking tussen COA en beveiligers 
Op iedere opvanglocatie zijn 24 uur per dag beveiligingsmedewerkers van 
beveiligingsorganisatie Trigion aanwezig. Zij verzorgen de beveiliging van de locatie en vervullen 
een receptiefunctie. Bezoekers moeten zich bij aankomst melden bij de receptie en 
telefoongesprekken naar het COA komen hier binnen. Ook zijn de medewerkers van Trigion 
vaak eerste aanspreekpunt voor asielzoekers bij vragen of calamiteiten. Bij ernstige incidenten 
schakelt Trigion de politie in. De geïnterviewde beveiligers merken op dat hun rol breder is dan 
beveiliging alleen, het gaat ook (vooral) om luisteren, vragen beantwoorden, signaleren en het 
voorkomen van escalatie.  
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De samenwerking tussen COA en de medewerkers van Trigion verloopt volgens betrokkenen 
goed. De beveiligers rapporteren dagelijks aan het COA wat er buiten de kantoortijden is 
voorgevallen. De medewerkers van het COA pakken dit de eerstvolgende werkdag indien nodig 
verder op. Eén van de beveiligers geeft aan dat het van groot belang is dat het COA en de 
medewerkers van Trigion dezelfde regels hanteren, om onduidelijkheid bij bewoners van het 
AZC te voorkomen. Ook dit verloopt over het algemeen goed. 

Samenwerking tussen politie en beveiligers 
De samenwerking tussen politie en beveiligers van het COA verloopt wisselend. Waar in het ene 
AZC de wijkagent en beveiligers elkaar goed kennen en geregeld onderling contact hebben, 
geldt voor een ander AZC dat het contact tussen beveiligers en politie over het algemeen via de 
medewerkers van het COA verloopt. Ook de mate van consensus over de scheidslijn tussen 
taken van de politie en taken van beveiligers wisselt per locatie: waar dit in het ene AZC voor 
iedereen helder is, vormt dit in een ander AZC onderwerp van discussie. In het verlengde 
daarvan is er een verschil zichtbaar in overlegstructuur: in één van de onderzochte AZC’s zijn 
medewerkers van Trigion aanwezig bij periodiek (preventief) overleg met politie en het COA, 
terwijl dit in de twee andere AZC’s niet het geval is. Over het algemeen lijkt te gelden dat daar 
waar het directe contact tussen politie en beveiligers intensiever is en beveiligers aanwezig zijn 
bij het periodiek overleg de betrokken agenten en beveiligers positiever oordelen over hun 
onderlinge samenwerking.  

Samenwerking met vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de ondersteuning van asielzoekers verschilt sterk per 
AZC. In twee AZC’s wordt opgemerkt dat het aanbod van vrijwilligers groot is. Met name ten 
tijde van de grote toename van asielzoekers meldden zich veel burgers die zich graag voor 
asielzoekers wilden inzetten. Om het aanbod van vrijwilligers op een goede manier te kunnen 
inzetten, is goede coördinatie essentieel, zo blijkt uit de gesprekken met de locatiemanagers van 
de drie onderzochte AZC-locaties. Het COA zelf heeft hiertoe onvoldoende capaciteit. 
Initiatieven van burgers zijn vaak goedbedoeld, maar passen niet altijd binnen de werkwijze van 
het COA. Bij één van de onderzochte AZC’s wordt het aanbod van vrijwilligers gecoördineerd en 
gefaciliteerd door een stichting. Mensen die zich bij het COA melden als vrijwilliger worden naar 
deze stichting doorgeleid. De betrokken locatiemanager en COA-medewerker zijn erg positief 
over deze organisatievorm. Op deze manier kan een breed aanbod aan vrijwilligersactiviteiten 
worden gerealiseerd en wordt contact tussen burgers en asielzoekers gefaciliteerd. 

Media 
Door geïnterviewden uit verschillende geledingen (bestuurders, locatiemanagers, COA-
medewerkers en omwonenden) wordt opgemerkt dat de media een belangrijke rol spelen in de 
negatieve beeldvorming over AZC’s en asielzoekers. Berichtgeving is volgens hen vaak 
misleidend en incidenten worden uitvergroot. Dit doet afbreuk aan het draagvlak voor 
asielzoekers.  
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De asielzoekers die we hebben gesproken geven desgevraagd aan dat ze weinig meekrijgen van 
de Nederlandse media en de wijze waarop hierin aandacht is voor asielzoekers. Ze ervaren 
Nederlanders als gastvrij en hebben over het algemeen positieve ervaringen in het contact met 
Nederlanders.  

Onrust binnen het AZC 
Er zijn ook factoren binnen het AZC, die van invloed kunnen zijn op de mate van onrust die in het 
AZC zelf kan ontstaan. Achtereenvolgens komt aan de orde:  

- spanningen tussen asielzoekers; 
- de aanwezigheid van veiligelanders; en 
- de inzet van maatregelen om overlast en onrust te voorkomen of te beperken.  

Spanningen tussen asielzoekers 
Door zowel enkele asielzoekers als door enkele COA-medewerkers en locatiemanagers wordt 
opgemerkt dat het samenleven van een grote groep mensen binnen het AZC voor spanningen 
kan zorgen. Waar het samenleven van grote groepen mensen op een kleine ruimte normaal 
gesproken al spanningen kan opleveren, wordt dit in een AZC versterkt door de achtergrond en 
ervaringen van de asielzoekers zelf. Zo kunnen volgens COA-medewerkers en locatiemanagers 
conflicten tussen landen, bevolkingsgroepen of etnische groepen uit het land van herkomst 
doorwerken in de onderlinge verhoudingen binnen het AZC. Bovendien zijn veel asielzoekers 
beschadigd of getraumatiseerd door dingen die ze in het land van herkomst of tijdens hun 
vlucht hebben meegemaakt en die trauma’s kunnen probleemgedrag in de hand werken. Een 
enkeling noemt daarbij het gebruik van alcohol of drugs als probleemversterkende factor. Tot 
slot kunnen ook onzekerheid over de (vaak lange) asielprocedure, verveling door de lange 
wachttijden of een gebrek aan perspectief spanningen opleveren.  

Veiligelanders en Dublinclaimanten 
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven speelt de aanwezigheid van veiligelanders en 
Dublinclaimanten een belangrijke rol bij het ontstaan van overlast en problemen, zowel buiten 
de muren van het AZC als daarbinnen.17 Een deel van de groep veiligelanders of 
Dublinclaimanten is betrokken bij incidenten en geeft veel overlast. Volgens verschillende 
locatiemanagers, COA-medewerkers, beveligers en wijkagenten leidt dit tot gevoelens van 
onveiligheid bij andere bewoners en bij medewerkers van het COA. Medewerkers van het COA 
geven daarnaast aan onevenredig veel tijd kwijt te zijn aan de relatief kleine groep die 
incidenten en onrust veroorzaakt, wat ten koste gaat van de tijd die ze kunnen besteden aan 
andere bewoners.  

 
17 Eerder onderzoek naar de sociale veiligheid van bewoners van AZC’s laat een vergelijkbaar beeld zien (zie: Inspectie 

Justitie en Veiligheid, 2018. Sociale veiligheid van bewoners van asielzoekerscentra). Ook vluchtelingenwerk erkent 
het probleem: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/ook-vluchtelingen-de-dupe-van-overlastgevende-
asielzoekers-uit-veilige-landen  
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In de gesprekken met asielzoekers komt de problematiek rond veiligelanders en 
Dublinclaimanten minder expliciet aan bod. Hoewel verschillende asielzoekers in de gesprekken 
opmerken dat er soms sprake is van spanningen tussen groepen asielzoekers, verwijst slechts 
een enkeling daarbij expliciet naar de groep veiligelanders of Dublinclaimanten. 
  
In verschillende interviews met locatiemanagers en medewerkers van het COA komt tevens de 
kwetsbare positie van de groep veiligelanders en Dublinclaimanten aan de orde. Het gaat om 
asielzoekers in een uitzichtloze situatie, die door hun gebrek aan perspectief niet gemotiveerd 
zijn er hier iets van te maken. Volgens enkele geïnterviewden is terugkeer naar het land van 
herkomst voor een deel van deze groep geen optie, onder andere door de vrees voor groot 
gezichtsverlies omdat het hen niet gelukt is om er in Europa iets van te maken. D aardoor blijven 
ze noodgedwongen door Europa zwerven. Een deel van hen kampt met psychische problemen, 
vaak in combinatie met een alcohol- of drugsverslaving. De problematiek van deze groep en de 
overlast die ze veroorzaakt vormt volgens betrokkenen een groot probleem binnen de huidige 
asielopvang. Het is een groep met weinig perspectief, en een minderheid van deze groep 
veroorzaakt erg veel maatschappelijke problemen. Dit probleem is potentieel nog groter bij de 
groep minderjarige veiligelanders omdat er voor die groep minder maatregelen genomen 
kunnen worden door COA en politie.  

Maatregelen om overlast en onrust te voorkomen of te beperken 
In de gesprekken met locatiemanagers, medewerkers en beveiligers komen verschillende 
maatregelen aan de orde waarmee de mate van overlast en onrust in het AZC kan worden 
voorkomen of beteugeld. Zo kan door zorgvuldige plaatsing van asielzoekers worden voorkomen 
dat er spanningen ontstaan tussen mensen van verschillende etniciteiten of bevolkingsgroepen. 
De medewerkers en locatiemanagers merken daarnaast op dat een persoonlijke 
benaderingswijze - waarbij medewerkers van het COA asielzoekers kennen en asielzoekers zich 
gekend voelen - kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van problemen en daarmee aan het 
voorkomen van onrust en incidenten.  
 
Hoewel een persoonlijke benadering door de meeste geïnterviewden als belangrijke factor 
wordt genoemd, merkt één beveiliger op dat hij deze benaderingswijze voor sommige 
overlastgevers te soft vindt. Deze overlastgevers hebben een rechtlijnige, harde aanpak nodig, 
ook om aan andere asielzoekers te laten zien dat er iets gebeurt tegen deze onruststokers. 

 
Zowel medewerkers als asielzoekers merken op dat, naast een persoonlijke benadering, ook het 
hebben van zinvolle dagbesteding voor asielzoekers bijdraagt aan het voorkomen van onrust. 
Asielzoekers ervaren het wachten op de uitkomst van de asielprocedure als zwaar. Het helpt 
dan om iets te doen te hebben.  
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De asielzoekers die we spraken waren over het algemeen positief over de begeleiding die ze 
vanuit het COA ontvangen. Een enkeling pleit voor een ruimer aanbod van professionele hulp 
voor de psychische problemen waar veel vluchtelingen mee kampen.  

Repressieve maatregelen 
Daarnaast beschikt het COA over een aantal maatregelen dat ze kan inzetten om asielzoekers 
die onrust veroorzaken duidelijk te maken dat hun gedrag niet door de beugel kan. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om het inhouden van het weekgeld, een tijdelijke ontzegging van de 
opvang of een tijdelijke overplaatsing naar een Extra Begeleiding en Toezichtlocatie (EBTL) in 
Amsterdam of Hoogeveen. Op deze locaties kunnen mensen worden opgevangen die wel recht 
hebben op opvang, maar in een AZC ernstige overlast geven. Verschillende COA-medewerkers 
merken in de interviews op dat het prettig is dat de EBTL er is, als uiterste maatregel maar ook 
als afschrikeffect voor overlastgevers. Wel vormt het toepassen van de maatregel een 
tijdrovend en omslachtig proces, waarmee het een fors beslag legt op de capaciteit van het 
team.  

Conclusies 
Op basis van bovenstaande bevindingen kunnen we twee soorten conclusies trekken. Ten eerste 
hebben we gedeeltelijke antwoorden gevonden op onze onderzoeksvraag naar de factoren die 
ervoor zorgen dat asielopvang lokaal tot protest leidt of uit de hand loopt (of net goed 
verloopt). We concluderen hierover het volgende: 

භ Ons doel was om problemen rond AZC’s in kaart te brengen, maar we constateren dat 
AZC’s doorgaans weinig ernstige problemen veroorzaken in de buurt waar ze 
gevestigd zijn. In de selectie van de casussen gingen we op zoek naar AZC-locaties 
waarover we in de pers of op sociale media negatieve geluiden konden vinden. Ook al 
was er op sommige locaties initieel weerstand bij omwonenden, alle casussen wijzen op 
een positieve relatie tussen het AZC en de buurt (of ten minste de afwezigheid van een 
negatieve relatie). Deze goede relaties komen niet vanzelf, ze zijn volgens 
geïnterviewden deels het gevolg van een investering van het AZC en van de gemeente. 
De geïnterviewden benadrukken het belang van goede communicatie en dialoog met 
omwonenden en aandacht voor de problemen en wensen van de omwonenden, ook als 
deze niet rechtstreeks met het AZC te maken hebben. 

භ Buurtbewoners van de drie onderzochte AZC’s ervaren weinig overlast. 
Buurtbewoners en bewoners van het AZC leven gescheiden levens. Het weinige contact 
dat er is, is overwegend positief. 

භ Veiligelanders en Dublinclaimanten vormen een ernstige bedreiging voor het 
draagvlak voor asielopvang. Ze hebben vaak al in verschillende Europese landen asiel 
aangevraagd en de kans op een verblijfsstatus is zeer gering. Een deel van deze groep 
zorgt voor veel overlast, zowel binnen als buiten het AZC. De overlast die deze groep 
geeft buiten het AZC blijft niet beperkt tot de buurt waarin het AZC gevestigd is. 
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Gelijkaardige geluiden klinken uit eerder onderzoek (Inspectie Justitie en Veiligheid, 
2018), bij Vluchtelingenwerk (2018), en het werd ook in de media gerapporteerd (zie 
bijvoorbeeld NOS, 2019).  

භ Goede samenwerking tussen het AZC en partners zoals gemeente, politie, beveiligers en 
vrijwilligers is volgens geïnterviewden een voorwaarde om problemen voorkomen.  

භ Het COA zelf heeft niet de capaciteit om het aanbod van vrijwilligers in goede banen te 
leiden. De aanwezigheid van een externe organisatie die initiatieven van burgers en 
vrijwilligers kan sturen en coördineren vormt een goede manier om goede afstemming 
tussen vraag en aanbod te realiseren.  

 
De andere set conclusies gaat over aspecten binnen het AZC zelf die de mate van onrust in het 
AZC kunnen beïnvloeden. Zij vormen een minder direct antwoord op de overkoepelende 
onderzoeksvragen van ons hele project, maar zijn indirect wel van belang voor draagvlak of 
protest van Nederlandse burgers. We concluderen: 

භ Veiligelanders en Dublinclaimanten zorgen intern in het AZC voor ernstige problemen. 
Hierbij wordt in de gesprekken opnieuw vaak verwezen naar de uitzichtloze positie van 
deze asielzoekers. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid van de andere bewoners en de 
werkdruk van de COA-medewerkers.  

භ Naast de aanwezigheid van veiligelanders en Dublinclaimanten spelen soms ook 
spanningen tussen bevolkingsgroepen of etnische groepen een rol bij het ontstaan van 
conflicten binnen het AZC. Conflicten tussen landen en bevolkingsgroepen werken door 
in de onderlinge verhoudingen in het AZC. 

භ Een persoonlijke benadering, waarbij medewerkers van het COA asielzoekers kennen en 
asielzoekers zich gekend voelen kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van 
problemen en daarmee aan het voorkomen van onrust en incidenten. 

භ Repressieve maatregelen, zoals een tijdelijke ontzegging van de opvang of het tijdelijk 
overplaatsen van asielzoekers naar een Extra Begeleiding en Toezichtlocatie (EBTL) 
kunnen nuttige instrumenten zijn om AZC-bewoners die zich niet aan de regels houden, 
duidelijk te maken dat hun gedrag niet door de beugel kan.  
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      Appendix A: Methodologische verantwoording 
longitudinaal onderzoek 
 

De enquête is op vier tijdstippen uitgezet en ingevuld door leden van het panel van Flycatcher. 
Deze mensen hebben de enquête online ingevuld en ontvingen punten voor hun deelname. 
Deelnemers zijn voorgeselecteerd op basis van demografische kenmerken, met als doel een zo 
representatief mogelijke steekproef van de Nederlandse bevolking te verkrijgen. Deelnemers 
zijn tevens voorgeselecteerd op basis van hun woonplek: we selecteerden deelnemers die zowel 
dichter als verder van een asielzoekerscentrum (AZC) wonen, om het effect van de nabijheid van 
een AZC te kunnen bepalen.  

Steekproef 
De steekproef bestond aan het begin van het traject uit 2601 personen. Om het aantal uitvallers 
zo laag mogelijk te houden, zijn alle mensen die meting 1 hadden gevuld, wederom uitgenodigd 
voor meting 3 en meting 4. Zo kan het bijvoorbeeld dat een aantal respondenten niet aan 
meting 2 meededen maar wel weer aan meting 3. Tabel A.1 laat zien hoeveel mensen er per 
meting deelnamen. Het totaal aantal deelnemers zakt gestaag per meting tot 1239 in meting 4. 
Het aantal personen dat alle vier de vragenlijsten heeft ingevuld is 1070. Om onderscheid te 
maken, noemen we deze laatste groep van 1070 personen de “completen”. 

 

Tabel A.1 Aantallen deelnemers per meting: uitval en retentie. 
 

Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Aantal metingen Aantal personen Cumulatief 

ja ja ja ja 4 1070 1070 

ja ja ja nee 3 248 1318 

ja nee ja ja 3 169 1487 

ja ja nee nee 2 555 2042 

ja nee ja nee 2 96 2138 

ja nee nee nee 1 463 2601 

2601 1873 1583 1239   
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De netto uitval is gemiddeld 22% per meting. Voor panel-survey data is dat aan de hoge kant. 
Op zich is dat te verwachten gezien de gehanteerde surveymethodologie van flycatcher (wat 
immers geen traditioneel “panel” is dat deelnemers bij eerste deelname verplicht om aan iedere 
vragenlijst die ze ontvangen mee te doen).  

Representativiteit 
De steekproef vormde tijdens meting 1 benadering een representatieve afspiegeling van de 
bevolking van Nederland op basis van geslacht, opleidingsniveau, en leeftijd. We bedoelen 
hiermee dat de steekproef op deze demografische kernvariabelen procentueel niet scherp 
afwijkt van de Nederlandse bevolking tijdens meting 1. De uitval betekent dat representativiteit 
van de steekproef over tijd niet kan worden gegarandeerd. Als gevolg van de uitval in de tijd 
neemt het percentage mannen in de steekproef (55,9%) bijvoorbeeld toe ten opzichte van het 
percentage mannen in Nederland (49,3%). We zien dus per meting een lichte 
oververtegenwoordiging van mannen die stijgt naarmate het onderzoek vordert. Zie 
onderstaande tabel. 

 

Geslacht CBS Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Completen 

Mannen % 49,3 51,4 52,9 53,3 54,8 55,9 

Vrouwen % 50,7 48,6 47,1 46,7 45,2 44,1 

 

Een vergelijkbaar patroon zien we bij de vertegenwoordiging van ouderen in de steekproef. Bij 
aanvang zijn alle leeftijdsgroepen jonger dan 45 jaar iets ondervertegenwoordigd. Gedurende 
het onderzoek blijven deelnemers van 55 jaar trouwer deelnemen. Er is meer uitval in de groep 
van 45 jaar en jonger. Desondanks zijn er, zeker van meting tot meting, geen drastische 
verschillen voor leeftijd18. 

 

 

 

 

 

 
18 De leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar is gehanteerd om een vergelijking te kunnen maken met de data van 
het CBS. Enkel mensen die 18 jaar of ouder waren ten tijde van de eerste meting mochten deelnemen aan 
de vragenlijst. Het verschil tussen de steekproef en het CBS is dus enigszins uitvergroot. 
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Leeftijd CBS meting 1 meting 2 meting 3 meting 4 Completen % 

15 tot 25 jaar 14,9 8,3 7,2 6,5 6,5 3,6 

25 tot 35 jaar 15,0 16,2 14,6 14,3 13,5 12,5 

35 tot 45 jaar 14,5 15,2 13,8 13,8 13,3 12,5 

45 tot 55 jaar 17,8 20,0 20,1 21,0 21,0 19,9 

55 tot 65 jaar 15,9 19,7 21,3 22,1 22,8 23,0 

65 jaar en ouder 21,9 20,5 22,9 22,3 22,9 28,4 

 

Aangezien de vier metingen samen een tijdspanne hebben van twee jaar, vinden er natuurlijke 
verschuivingen plaats tussen de leeftijdscategorieën. Het is inzichtelijk om een tabel te maken 
van het percentage uitval per leeftijdscategorie ten tijde van de eerste meting. Deze tabel 
bevestigt het bovenstaande beeld. Respondenten tussen de 12 en 35 jaar zijn vaker uitgevallen 
(meting 4: 61%) dan respondenten van 35 tot 65 jaar (meting 4: 50,5%) en respondenten van 65 
jaar en ouder (meting 4: 47%). We kunnen dus concluderen dat de steekproef iets minder 
representatief is geworden voor leeftijd doordat respondenten onder de 35 jaar vaker uit zijn 
gevallen dan respondenten boven de 35 jaar. 

 

Leeftijd meting 2 meting 3 meting 4 

18 tot 35 jaar 35,8 48,4 61,0 

35 tot 65 jaar 27,6 37,0 50,5 

65 jaar en ouder 19,7 33,9 47,0 

 

De verdeling van opleidingsniveau is nagenoeg gelijk aan die van het CBS. 

Opleidingsniveau CBS Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Completen 

Laag 31,9 27,7 29,3 28,6 27,5 28,4 

Middel 39,0 41,3 41,3 39,5 40,4 40,7 

Hoog 29,0 31,0 29,4 31,9 32,1 30,9 
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De steekproef is niet representatief op basis van migratieachtergrond. Er zijn meer mensen met 
een migratieachtergrond onder de Nederlandse bevolking dan in onze steekproef. 

 

Migratie 
achtergrond CBS Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Completen 

Nederlandse 
achtergrond 79,3 91,0 91,1 91,4 91,3 91,2 

Met 
migratieachtergrond 20,6 8,9 8,9 8,5 8,7 8,8 

NB: 0,1% van de respondenten had een onbekende migratieachtergrond ten tijde van de eerste drie metingen. 
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Multivariate representativiteit 
We hebben ook gekeken naar de multivariate representativiteit van de steekproef (de 
representativiteit op basis van de combinatie van persoonskenmerken). Uit deze analyses blijkt 
dat hoogopgeleide mensen onder de 35 jaar oververtegenwoordigd zijn, net als met name 
mannen van 35 jaar en ouder van middelbaar opleidingsniveau. 

 

 Meting  

Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau CBS 1 2 3 4 Completen 

Mannen 

15 tot 
35 jaar 

Laag 5,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 

Middel 6,3 3,2 3,0 2,2 2,1 1,9 

Hoog 3,8 5,2 4,6 5,0 5,2 3,8 

35 tot 
65 jaar 

Laag 5,5 5,8 6,2 6,0 6,1 5,7 

Middel 10,1 13,5 13,8 14,3 15,2 14,6 

Hoog 8,4 9,7 9,7 10,4 10,2 10,5 

65 jaar 
en 
ouder 

Laag 4,0 4,5 5,2 5,2 5,3 6,2 

Middel 3,6 5,5 6,2 5,9 6,8 8,3 

Hoog 2,5 3,5 3,7 3,9 3,7 4,5 

Vrouwen 

15 tot 
35 jaar 

Laag 4,1 1,0 0,7 0,6 0,5 0,3 

Middel 6,0 6,6 6,0 4,7 3,6 2,7 

Hoog 4,8 8,2 7,1 7,9 8,3 6,9 

35 tot 
65 jaar 

Laag 6,1 11,1 11,3 11,6 10,4 9,6 

Middel 10,0 10,8 10,5 10,4 10,9 10,6 

Hoog 8,0 4,0 3,7 4,2 4,4 4,5 

65 jaar 
en 
ouder 

Laag 7,2 4,8 5,3 4,8 4,8 6,2 

Middel 3,1 1,7 1,8 2,0 1,9 2,6 

Hoog 1,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,7 
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Conclusie 
Als we de kenmerken van de steekproef vergelijken met de Nederlandse bevolking is deze bij 
aanvang van het onderzoek voldoende representatief op basis van de kenmerken die we bij 
aanvang hadden bepaald voor deelname. Dat wil echter niet zeggen dat de steekproef 
representatief is voor de Nederlandse bevolking als geheel. Het panel kwam immers niet tot 
stand door een toevallige selectie onder de gehele Nederlandse bevolking te maken. Bovendien 
treedt als gevolg van uitval enige vertekening op. Hierdoor is het over het onderzoek als geheel 
niet mogelijk om vast te stellen in hoeverre de steekproef representatief is. Men dient dus 
voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen naar de gehele Nederlandse 
bevolking. Aangezien de verschillen voor de demografische variabelen niet groot zijn, en het 
aantal respondenten groot is, kunnen we wel voorzichtig zeggen dat we verwachten dat de 
resultaten een goede indicatie zijn van de Nederlandse bevolking als geheel. 
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      Appendix B: Overzicht schaalconstructie en 
betrouwbaarheid van metingen uit de enquête 

 

In sommige gevallen gebruiken we verschillende items om een concept te meten. Dat is 
betrouwbaarder en laat ons toe om veel data op een kortere manier te beschrijven. Hier 
beschrijven we of en hoe items in te delen zijn in een schaal. Soms hadden we daar op voorhand 
een duidelijk idee over, maar soms ook niet. We hebben factoranalyses uitgevoerd om te zien of 
de items daadwerkelijk een schaal vormen. 

Acceptatie 
 
Evaluatie asielzoekers opvangbeleid 
Volgens een factoranalyse behoren alle vijf items over de houding tegenover het 
asielzoekersbeleid tot een factor.  

 

Evaluatie asielzoekersopvangbeleid. Alfa = 0,82 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: 

Ik vind het goed dat Nederland asielzoekers tijdelijk opvangt.  

Ik vind het goed dat asielzoekers permanent in Nederland mogen blijven.  

Ik vind het goed als er in mijn gemeente asielzoekers opgevangen (zouden) worden.  

Ik vind dat asielzoekers evenveel recht hebben op de voordelen van de Nederlandse 
sociale zekerheid als Nederlanders. 

 

Ik vind dat asielzoekers geen gebruik mogen maken van de verzorgingsstaat, die door 
Nederlanders opgebouwd is. (gehercodeerd) 

 

(1 - sterk mee oneens, 4 - neutraal, 7 - sterk mee eens) 

  

Emoties 
We hebben emoties gemeten tegenover asielzoekers en tegenover hoe de Nederlandse 
overheid asielzoekers behandelt. Hoewel elke emotie andere oorzaken en andere gevolgen kan 
hebben, zijn emoties vaak in te delen in positieve versus negatieve. Dit zien we terug in de 
factoranalyses, waar we voor zowel emoties tegenover asielzoekers als voor emoties tegenover 
de overheid zien dat alle emoties op een factor laden. Omdat emoties tegenover asielzoekers 
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inhoudelijk anders zijn dan emoties over hoe asielzoekers door de overheid behandeld worden, 
vormen we twee schalen. Beide schalen hebben een hoge betrouwbaarheid. 

 

Positieve emoties ten opzichte van asielzoekers  Alfa = 0,83 

Ik voel mee met asielzoekers  

Ik ben boos op asielzoekers (gehercodeerd)  

De komst van asielzoekers maakt mij bang (gehercodeerd)  

Ik ben hoopvol over een toekomst met asielzoekers in Nederland  

Ik voel mee met asielzoekers  

(1 - helemaal niet, 10 - heel erg) 

 

Emoties ten opzichte van de behandeling van asielzoekers door Nederland  Alfa = 0,82 

Ik schaam me voor hoe slecht Nederland asielzoekers behandelt.  

Ik ben blij dat Nederland asielzoekers helpt.  

Ik ben verontwaardigd dat Nederland zo veel hulp biedt aan asielzoekers. 
(gehercodeerd) 

 

(1 - helemaal niet, 10 - heel erg) 

 

Dreiging-verrijking asielzoekers 
Met vijf items is gemeten in hoeverre men vindt dat asielzoekers een dreiging vormen op 
economisch en cultureel vlak, of juist een verrijking. Volgens de factoranalyse zijn deze items 
een factor. De schaal die gevormd wordt, is van goede kwaliteit. 
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Dreiging-verrijking asielzoekers Alfa = 0,89 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

Asielzoekers zijn een verrijking voor de Nederlandse cultuur.  

Asielzoekers zullen Nederlandse normen en waarden ondermijnen. (gehercodeerd)  

Het geld dat Nederland aan asielzoekers besteedt, kan beter ergens anders naartoe 
gaan. (gehercodeerd) 

 

De komst van asielzoekers is in het algemeen goed voor de Nederlandse economie.  

Door de komst van asielzoekers komt de huisvesting van Nederlanders in het 
gedrang. (gehercodeerd) 

 

(1 - sterk mee oneens, 4 - neutraal, 7 - sterk mee eens) 

 

Ongenoegen 
In alle metingen meten we drie aspecten van maatschappelijk ongenoegen: wantrouwen jegens 
instanties, pessimisme over de toekomst van het land, en collectief ongenoegen. Collectief 
ongenoegen bestaat uit een schaal waarop men invult hoeveel last de gemiddelde Nederlander 
heeft van mogelijke problemen in de maatschappij. Vanaf meting 2 is ook emotioneel 
ongenoegen gemeten. Dit concept is sterk verwant aan de andere drie vormen van ongenoegen. 

Wantrouwen, collectief ongenoegen, en emotioneel ongenoegen, vormen ook alle drie 
betrouwbare individuele schalen. In de meeste analyses hebben we ze echter samengenomen. 

  

Wantrouwen in instanties Alfa = 0,86 

Hoeveel vertrouwen heeft u in het parlement en de regering? (gehercodeerd)  

Hoeveel vertrouwen heeft u in Nederlandse rechtbanken en de politie? 
(gehercodeerd) 

 

Hoeveel vertrouwen heeft u in het lokale bestuur (de burgemeester en 
gemeenteraad)? (gehercodeerd) 

 

(1 - helemaal geen, 7 - heel veel) 

  

Pessimisme over Nederland 

Welke kant gaat Nederland op volgens u? (gehercodeerd)  

(1 - verkeerde kant, 4 - blijft hetzelfde, 7 - goede kant) 
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Collectief ongenoegen Alfa = 0,86 

Hoeveel heeft de gemiddelde Nederlander volgens u last van:  

Criminaliteit  

Financiële problemen  

Ongelijkheid of onrechtvaardige behandeling  

Onfatsoenlijk of asociaal gedrag van anderen  

Corruptie of fraude  

(1 - helemaal niet, 7 - heel veel) 

 

Emotioneel ongenoegen Alfa = 0,88 

In hoeverre voelt u de volgende emoties als het gaat over de samenleving: 

Ik ben bang dat het fout zal gaan in de samenleving.  

Ik ben bezorgd wanneer ik denk aan de toekomst van de samenleving.  

Ik ben gefrustreerd omdat de samenleving niet is zoals zij zou moeten zijn.  

Ik ben geschokt wanneer ik zie hoe het er in de samenleving aan toe gaat.  

Ik ben bang dat het fout zal gaan in de samenleving.  

(1 - helemaal niet, 7 - heel erg) 

 

Beeld van de elite 
Het beeld van de elite werd op twee manieren gemeten. Wat men van de elite vindt (perceptie) 
en wat men denkt dat de elite van hen vindt (meta-perceptie). Vooraf aan deze vragen werd 
gevraagd of men zichzelf zag als deel van de elite. Omdat mensen die bij de elite horen 
waarschijnlijk een andere houding hebben naar de elite, is er gekeken of het verschil maakt voor 
de betrouwbaarheid van de schalen. 46 respondenten vonden zelf dat ze bij de elite horen en 
125 respondenten antwoordden “Nee, maar anderen zien mij wel zo”. Er zijn geen relevante 
verschillen tussen mensen die niet en wel bij de elite horen voor de schalen van elite en meta-
stereotype. Desondanks wordt er hier toch gerapporteerd met enkel respondenten die niet bij 
de elite horen. 
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Perceptie van de elite. Alfa = 0,85 

Ik vind mensen die tot de elite behoren in het algemeen: 

Eerlijk  

Intelligent  

Vriendelijk  

(1 - absoluut niet, 7 - absoluut wel) 

 

Meta-percepties van de elite. Alfa = 0,88 

Welk beeld denkt u dat de elite over de gewone Nederlanders heeft? 
De elite vindt volgens mij gewone Nederlanders in het algemeen… 

Eerlijk  

Intelligent  

Vriendelijk  

 (1 - absoluut niet, 7 - absoluut wel) 

  

Conflict 

Het beeld dat mensen hebben van conflicten in de samenleving is gemeten met twee items. 
Deze twee items correleren goed genoeg met elkaar om een schaal van te vormen.  

 

Conflict Alfa = 0,78 

Hoe groot zijn volgens u in Nederland de conflicten tussen: (geen conflict - zeer groot conflict) 

De elite en gewone burgers  

Hoog- en laagopgeleiden  

(1 - geen conflict, 7 - zeer groot conflict) 

 

Maatschappelijke (on)waardering 
Twee items meten de mate waarin respondenten vinden dat mensen zoals zij gewaardeerd 
worden in de maatschappij. 
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Maatschappelijke (on)waardering Alfa = 0,64 

Mensen zoals ik worden gewaardeerd in Nederland. (gehercodeerd)   

Als ik mensen zoals mijzelf vergelijk met andere Nederlanders, dan heeft mijn groep 
het slechter. 

  

(1 - sterk mee oneens, 4 - neutraal, 7 - sterk mee eens) 

 

Persoonlijke omgeving 
 

Reacties uit de omgeving Alfa = 0,70 

Als ik zou zeggen dat ik asielzoekers wil helpen, dan reageren de meeste mensen in 
mijn directe omgeving daarop... 

 

Als ik zou zeggen dat ik tegen asielzoekers wil protesteren, dan reageren de meeste 
mensen in mijn directe omgeving daarop… (gehercodeerd) 

 

(1 - zeer negatief, 4 - neutraal, 7 - zeer positief) 

 

Draagvlak beleid 
De items over draagvlak voor migratiebeleid vallen in een factoranalyse uiteen in drie factoren. 
De eerste factor wordt gevormd door de items over de houding naar beleid rondom 
werkvergunningen en EU-werkkrachten. Deze factor noemen we evaluatie 
arbeidsmigrantenbeleid. De tweede factor wordt gevormd door de items over de houding 
jegens het uitzetten van illegalen en het inburgeren van migranten. Deze correleren echter niet 
zo sterk met elkaar en worden daarom als aparte items geanalyseerd. We noemen deze 
evaluatie uitzetbeleid en evaluatie inburgeringsbeleid. De derde factor wordt gevormd door de 
evaluatie van de uitvoering door de overheid van het uitzettings- en inburgeringsbeleid. 

 

Evaluatie arbeidsmigrantenbeleid. Alfa = 0,78 

Vindt u de onderstaande aspecten van het beleid goed of slecht? 

Dat hoogopgeleide buitenlandse werkkrachten een verblijfsvergunning kunnen krijgen 
als de werkgever dat nodig vindt. 

 

Dat alle burgers van de Europese Unie in Nederland mogen komen werken.  

Dat laagopgeleide buitenlandse werkkrachten een verblijfsvergunning kunnen krijgen 
als de werkgever dat nodig vindt. 

 

(1 - zeer slecht, 4 - neutraal, 7 - zeer goed) 
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Evaluatie uitzetbeleid. 

Vindt u de onderstaande aspecten van het beleid goed of slecht? 

Dat illegale migranten worden uitgezet.  

(1 - zeer slecht, 4 - neutraal, 7 - zeer goed) 

 

Evaluatie inburgeringsbeleid. 

Vindt u de onderstaande aspecten van het beleid goed of slecht? 

Dat migranten moeten inburgeren.  

(1 - zeer slecht, 4 - neutraal, 7 - zeer goed) 

 

Evaluatie uitvoering uitzet- en inburgeringsbeleid. Alfa = 0,76 

Hoe goed wordt volgens u het volgende uitgevoerd? 

Het uitzetten van illegale migranten.  

Het inburgeren van migranten.  

(1 - zeer slecht, 4 - neutraal, 7 - zeer goed)  
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      Appendix C: Afstand tot AZC 
 

Tabel C.1 Dreiging-verrijking van asielzoekers (hoger betekent meer verrijking) 
 

 Model 1 Model 2 Model 3 

Voorspeller B  B  B  

Constante 3,47 *** 3,27 *** 3,26 *** 

Afstand -0,17 *** -0,09 *** -0,08 ** 

Opleiding: laag     -0,48 *** -0,47 *** 

Opleiding: hoog     0,67 *** 0,67 *** 

Geslacht: Vrouw     0,17 ** 0,17 ** 

Leeftijd: 18 tot 35 jaar     0,13   0,13 * 

Leeftijd: 65 jaar en ouder     0,06   0,08   

Stedelijkheid     0,03   0,04   

Contact         0,12 *** 

R squared 0,01 *** 0,12 *** 0,13 *** 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05 
Alle continue onafhankelijke variabelen zijn gestandaardiseerd 
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      Appendix D: Gedragsintenties 
 

Figuur D.1 Correlaties tussen gedragsintenties (meting 4, februari 2019) 
 

 
Zie appendix E voor de volledige formulering van de items 
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Tabel D.2 Acties voor asielzoekers (meting 4, februari 2019) 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Voorspeller B  B  B  B  B  

Constante 3,10 *** 3,13 *** 3,32 *** 3,33 *** 3,34 *** 

Geslacht: Vrouw 0,57 *** 0,61 *** 0,37 *** 0,34 *** 0,33 *** 

Opleiding: laag -0,38 *** -0,25 ** -0,11   -0,14   -0,14   

Opleiding: hoog 0,48 *** 0,26 ** -0,08   -0,04   -0,07   

Leeftijd: 18 tot 35 jaar -0,23 * -0,35 ** -0,23 ** -0,18 * -0,21 * 

Leeftijd: 65 jaar en ouder 0,44 *** 0,48 *** 0,35 *** 0,33 *** 0,34 *** 

Ongenoegen     -0,40 ***     0,15 *** 0,16 *** 

Acceptatie         0,71 *** 0,77 *** 0,73 *** 

Normen                 0,11 ** 

R squared 0,08 *** 0,15 *** 0,49 *** 0,50 *** 0,50 *** 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05 
Alle continue onafhankelijke variabelen zijn gestandaardiseerd 

 
Tabel D.3 Acties tegen asielzoekers (meting 4, februari 2019) 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Voorspeller B  B  B  B  B  

Constante 2,82 *** 2,78 *** 2,59 *** 2,60 *** 2,58 *** 

Geslacht: Vrouw -0,32 *** -0,39 *** -0,11   -0,14 * -0,13 * 

Opleiding: laag 0,40 *** 0,18 * 0,12   0,09   0,09   

Opleiding: hoog -0,51 *** -0,15   0,09   0,12   0,16 * 

Leeftijd: 18 tot 35 jaar -0,22   -0,03   -0,23 ** -0,18 * -0,15   

Leeftijd: 65 jaar en ouder 0,20 * 0,13   0,29 *** 0,26 *** 0,25 *** 

Ongenoegen     0,66 ***     0,16 *** 0,14 *** 

Acceptatie         -0,77 *** -0,70 *** -0,66 *** 

Normen                 -0,14 *** 

R squared 0,10 *** 0,29 *** 0,56 *** 0,57 *** 0,57 *** 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05  
Alle continue onafhankelijke variabelen zijn gecentreerd 
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Tabel D.4 Acties die asielzoekers corrigeren (meting 4, februari 2019) 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Voorspeller B  B  B  B  B  

Constante 4,13  *** 4,10  *** 4,01  *** 4,03  *** 4,02  *** 

Geslacht: Vrouw -0,67  *** -0,73  *** -0,56  *** -0,63  *** -0,62  *** 

Opleiding: laag 0,36  ** 0,18   0,20   0,14   0,14   

Opleiding: hoog -0,46  *** -0,17   -0,13   -0,06   -0,04   

Leeftijd: 18 tot 35 jaar -0,60  *** -0,45  *** -0,60  *** -0,51  *** -0,49  *** 

Leeftijd: 65 jaar en ouder 0,80  *** 0,74  *** 0,84  *** 0,79  *** 0,79  *** 

Ongenoegen     0,53  ***     0,33  *** 0,32  *** 

Acceptatie         -0,41  *** -0,28  *** -0,26  *** 

Normen                 -0,08   

R squared 0,19  *** 0,27  *** 0,28  *** 0,30  *** 0,30  *** 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05  
Alle continue onafhankelijke variabelen zijn gecentreerd 

 
Tabel D.5 Acties tegen de overheid (meting 4, februari 2019) 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Voorspeller B  B  B  B  B  

Constante 3,71 *** 3,65 *** 3,52 *** 3,58 *** 3,56 *** 

Geslacht: Vrouw -0,03   -0,14   0,15   -0,05   -0,04   

Opleiding: laag 0,61 *** 0,25 ** 0,37 *** 0,21 * 0,21 * 

Opleiding: hoog -0,97 *** -0,38 *** -0,48 *** -0,27 ** -0,25 ** 

Leeftijd: 18 tot 35 jaar -0,39 ** -0,09   -0,40 *** -0,15   -0,12   

Leeftijd: 65 jaar en ouder 0,19   0,07   0,26 ** 0,13   0,12   

Ongenoegen     1,09 ***     0,89 *** 0,88 *** 

Acceptatie         -0,63 *** -0,28 *** -0,25 *** 

Normen                 -0,10 * 

R squared 0,17 *** 0,50 *** 0,37 *** 0,53 *** 0,54 *** 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05 
 Alle continue onafhankelijke variabelen zijn gecentreerd 
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Clusteranalyse 
Bij de specificatie van deze latente profielen analyse zijn meerdere modellen met elkaar 
vergeleken aan de hand van criteria. 

Er zijn statistische criteria (“fit”), waarin je berekent hoe groot de verschillen tussen de clusters 
zijn, en hoe klein de verschillen binnen clusters zijn. De fit wordt beter naarmate er meer 
clusters zijn, maar de meerwaarde van het toevoegen van een cluster wordt steeds kleiner. Dat 
geeft aan dat op een bepaald moment het toevoegen van extra clusters weinig meerwaarde 
meer heeft. Naast het aantal clusters kan een model simpeler en complexer gedefinieerd 
worden (statistische restricties). Van de modellen met goede fit zijn de scoreprofielen 
vergeleken. Echter, deze profielen verschilden niet zodanig van elkaar dat ze zouden leiden tot 
verschillende bevindingen of duidingen.  

Een tweede criterium is interpreteerbaarheid: de clusters moeten relevant en interpreteerbaar 
zijn. Het selecteren van het optimale aantal clusters is dus een iteratief proces en is een zeer 
belangrijk onderdeel van de analyse. Voor dit rapport geven we de afwegingen niet in detail 
weer, maar heel in het kort: de analyses wezen uit dat de oplossing met 5 clusters het best 
interpreteerbaar was én een goede fit heeft. Dat is de oplossing die we rapporteren. Bij 
modellen met meer clusters werden sommige clusters nagenoeg identieke subgroepen van 
kleinere omvang. Dit levert statistisch nog een marginale winst op (meer verklaarde variantie, 
net iets betere fit) maar het voegt inhoudelijk niets meer toe. We presenteren verder dan ook 
maar een model. 
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Figuur D.2 Clusters gedragsintenties (latente profielen analyse) 
 

 
Op de x-as staan van links naar rechts: acties voor asielzoekers, acties tegen asielzoekers, acties die asielzoekers 

corrigeren, acties tegen de overheid. Op de y-as staat de gemiddelde score (tussen 1 en 7) voor elk cluster. 
 

Voorspellers van clusters 

Met een multinomiale regressie (een regressie-analyse die kijkt welke kenmerken samengaan 
met groepslidmaatschap), hebben we gekeken of er systematische verschillen zijn tussen de 
clusters in de persoonskenmerken en attitudes op gebied van we kunnen voorspellen wie in 
welk cluster zit aan de hand van demografische kenmerken en acceptatie en ongenoegen. 

We hebben het gematigde cluster 3 als referentie genomen. Dat betekent dat de getallen in 
Tabel D.6 met dat cluster vergeleken dienen te worden. Zo verdubbelen (odds ratio = 1,92) de 
odds19 van deelnemers om in cluster 2 te zitten in plaats van in cluster 3, als men 65 jaar of 
ouder is, in vergelijking met wanneer men tussen de 35 en 65 is.  

 
19 Odds is de kans dat een respondent in een bepaalde cluster zit, gedeeld door de kans dat die respondent niet in die 

cluster zit. Een odds is dus een kansverhouding en kan daarom niet simpelweg als ‘kans’ vertaald worden.  
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Een hoge acceptatie van asielzoekers hangt sterk samen met lidmaatschap in cluster 2 (Positief 
en corrigeren) en vooral cluster 1 (Positief) en hangt negatief samen met lidmaatschap in cluster 
4 (Negatief).  

Maatschappelijk ongenoegen heeft precies dezelfde effecten, maar dan omgekeerd. Sterk 
ongenoegen hangt samen met lidmaatschap in cluster 4 (Negatief), en hangt negatief samen 
met lidmaatschap in cluster 2 (Positief en corrigeren) en vooral cluster 1 (Positief). De relaties 
tussen lidmaatschap en ongenoegen zijn echter steeds minder sterk dan die met acceptatie. Dat 
is niet verrassend omdat acceptatie en de gedragsintenties beide vooral over asielzoekers gaan.  

Wat de demografische kenmerken betreft, is hun kleinere bijdrage vergeleken met andere 
modellen opvallend. Mensen in een cluster komen dan ook niet uit een bepaalde demografische 
laag van de bevolking. Er zijn wel enkele relevante demografische factoren, zo zijn vrouwen 
meer vertegenwoordigd in cluster 1 (Positief) en minder in cluster 4 (Negatief). Opleiding hangt 
in dit model nauwelijks samen met lidmaatschap in de clusters; er is alleen een 
oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden in cluster 1 (Positief). De ogenschijnlijk kleine rol 
van opleiding is te wijten aan het feit dat in dit model al rekening gehouden wordt met 
acceptatie en ongenoegen (die een sterke relatie hebben met opleiding).  

Ouderen hebben veel minder kans om tot cluster 5 (Tegen overheid) te behoren. Een verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat mensen in cluster 5 met name tegen de overheid willen ageren, 
niet per se tegen asielzoekers. Voor ouderen spelen asielzoekers wel een grotere rol bij onvrede 
tegenover de overheid. Wat opvalt is dat er verder geen kenmerken zijn die samenhangen met 
lidmaatschap van cluster 5. Ook maatschappelijk ongenoegen hangt niet samen met het 
behoren tot deze cluster, die nochtans onderscheidt omdat er alleen steun is voor actie tegen 
de overheid. Cluster 5 is dus weliswaar interessant, maar we begrijpen niet goed welk soort 
mensen in deze cluster zit.  

Wanneer we kijken naar de voorspellende kracht van dit model (tabel D.7), dan zien we dat met 
name de grote clusters 1 (82,6%), cluster 2 (47,6%) en cluster 4 (74,1%) zeer goed voorspeld 
worden door het model. Dit zou kunnen komen doordat deze drie clusters qua patronen het 
meest gaan over voor of tegen asielzoekers zijn. Met name lidmaatschap van de kleinste cluster 
5 en in mindere mate cluster 3 wordt minder goed voorspeld door demografische kenmerken, 
acceptatie, en ongenoegen. Deze clusters hebben dan ook een meer gematigd profiel wat 
betreft de gedragsintenties (cluster 3) of zijn wat tegenstrijdig in de zin dat ze sterk gekant zijn 
tegen alle vormen van actie jegens asielzoekers (zowel positief als negatief) en die (een beetje) 
ageren tegen de overheid (cluster 5).  
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Tabel D.6 Welke factoren hangen samen met lidmaatschap van de clusters 
 

 Cluster 4 Cluster 2 Cluster 5 Cluster 1 
  Log odds SE Odds 

ratio 
Log odds SE Odds 

ratio 
Log odds SE Odds 

ratio 
Log odds SE Odds 

ratio 
(Intercept) -2,24 *** 0,39 0,11 1,44 *** 0,24 4,24 -0,41  0,32 0,66 1,38 *** 0,25 3,97 

Geslacht: vrouw -1,16 *** 0,30 0,31 0,17  0,25 1,19 0,56  0,30 1,74 0,63 * 0,26 1,88 

Opleiding: laag 0,43  0,30 1,54 -0,14  0,27 0,87 0,30  0,32 1,36 -0,15  0,29 0,86 

Opleiding: hoog -0,23  0,41 0,80 0,29  0,32 1,33 -0,26  0,42 0,77 0,68 * 0,33 1,97 

Leeftijd:  
18 tot 35 jaar 

-0,31  0,53 0,73 -0,43  0,41 0,65 0,71  0,41 2,02 0,11  0,40 1,11 

Leeftijd:  
65 jaar en ouder 

0,57  0,29 1,76 0,65 * 0,26 1,92 -1,27 ** 0,45 0,28 -0,41  0,29 0,66 

Ongenoegen 0,72 *** 0,19 2,05 -0,45 ** 0,15 0,64 -0,26  0,19 0,77 -0,95 *** 0,16 0,39 

Acceptatie -1,09 *** 0,20 0,34 1,40 *** 0,15 4,04 0,26  0,17 1,30 1,98 *** 0,16 7,26 

AIC = 2361,54 
Nagelkerke R2 = 0,65. *** p < ,001. ** p < ,01. * p < ,05. 
Cluster 3 geldt als referentie categorie. 

 

Tabel D.7 classificatie deelnemers in percentages per geobserveerd cluster 
 
 Voorspeld  

Geobserveerd Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 % Correct voorspeld 

Cluster 1 82,6 14,4 2,4 0,0 0,6 82,6 

Cluster 2 42,2 47,6 5,4 3,3 1,5 47,6 

Cluster 3 9,7 35,9 26,9 23,4 4,1 26,9 

Cluster 4 0,0 6,3 17,5 74,1 2,1 74,1 

Cluster 5 29,8 20,2 28,6 13,1 8,3 8,3 
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      Appendix E: Veranderingen in items over tijd 
 

Onderstaande tabellen geven de gemiddelde score van alle items van de vragenlijst weer. Deze 
zijn berekend op de hele dataset (N: meting 1 = 2601, meting 2 = 1873, meting 3 = 1583, meting 
4 = 1239). In de meeste tabellen staat er onderaan een rij met gemiddelden voor een schaal in 
plaats van de aparte items. De naam van de schaal is schuingedrukt. Voor ‘Vertrouwen’ zijn er 
bijvoorbeeld drie items en onderaan in de tabel staat het gemiddelde voor de hele schaal, die 
het gemiddelde is van deze drie items.  

 

Tabel E.1 Vertrouwen  
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Hoeveel vertrouwen heeft u in het parlement 
en de regering? 3,55 (1,49) 3,64 (1,50) 3,63 (1,49) 3,43 (1,54) 

Hoeveel vertrouwen heeft u in Nederlandse 
rechtbanken en de politie? 4,40 (1,44) 4,33 (1,44) 4,38 (1,43) 4,39 (1,46) 

Hoeveel vertrouwen heeft u in het lokale 
bestuur (de burgemeester en gemeenteraad)? 4,12 (1,27) 4,11 (1,27) 4,02 (1,28) 4,09 (1,31) 

Wantrouwen  
(items: 1, 2, 3; omgescoord) 3,98 (1,45) 3,97 (1,44) 3,99 (1,43) 4,03 (1,49) 

(1 - helemaal geen, 7 - heel veel) 
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Tabel E.2 Optimisme 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Welke kant gaat Nederland op volgens u? 3,00 (1,29) 3,26 (1,33) 3,20 (1,31) 3,03 (1,35) 

Pessimisme over Nederland  
(item omgescoord) 5,00 (1,29) 4,74 (1,33) 4,80 (1,31) 4,97 (1,35) 

(1 - verkeerde kant, 4 - blijft hetzelfde, 7 - goede kant) 
 
 

Tabel E.3 Zeitgeist 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Hoeveel heeft de gemiddelde Nederlander volgens u last van: 
Corruptie of fraude 3,87 (1,44) 3,96 (1,44) 3,92 (1,46) 3,86 (1,47) 

Hoeveel heeft de gemiddelde Nederlander volgens u last van: 
Criminaliteit 4,23 (1,37) 4,28 (1,33) 4,13 (1,32) 4,22 (1,36) 

Hoeveel heeft de gemiddelde Nederlander volgens u last van: 
Financiële problemen 4,61 (1,27) 4,52 (1,24) 4,46 (1,28) 4,55 (1,29) 

Hoeveel heeft de gemiddelde Nederlander volgens u last van: 
Onfatsoenlijk of asociaal gedrag van anderen 5,01 (1,27) 4,95 (1,22) 4,95 (1,24) 5,01 (1,25) 

Hoeveel heeft de gemiddelde Nederlander volgens u last van: 
Ongelijkheid of onrechtvaardige behandeling 4,24 (1,31) 4,25 (1,31) 4,32 (1,34) 4,22 (1,31) 

Collectief ongenoegen (Zeitgeist)  
(items: 1, 2, 3, 4, 5) 4,39 (1,39) 4,39 (1,35) 4,36 (1,37) 4,37 (1,39) 

(1 - helemaal niet, 7 - heel veel) 
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Tabel E.4 Emotioneel ongenoegen 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

In hoeverre voelt u de volgende emoties als het gaat over de 
samenleving: Ik ben bang dat het fout zal gaan in de 
samenleving.  - 4,42 (1,44) 4,55 (1,51) 4,58 (1,52) 

In hoeverre voelt u de volgende emoties als het gaat over de 
samenleving: Ik ben bezorgd wanneer ik denk aan de 
toekomst van de samenleving.  - 4,65 (1,35) 4,79 (1,42) 4,85 (1,40) 

In hoeverre voelt u de volgende emoties als het gaat over de 
samenleving: Ik ben gefrustreerd omdat de samenleving niet 
is zoals zij zou moeten zijn.  - 4,19 (1,47) 4,38 (1,51) 4,37 (1,53) 

In hoeverre voelt u de volgende emoties als het gaat over de 
samenleving: Ik ben geschokt wanneer ik zie hoe het er in de 
samenleving aan toe gaat.  - 4,59 (1,38) 4,61 (1,46) 4,68 (1,46) 

In hoeverre voelt u de volgende emoties als het gaat over de 
samenleving: Ik ben tevreden over de samenleving.  - 3,42 (1,30)  -  - 

In hoeverre voelt u de volgende emoties als het gaat over de 
samenleving: Ik heb vertrouwen in de toekomst van de 
samenleving.  - 3,61 (1,31)  -  - 

Emotioneel onbehagen (items: 1, 2, 3, 4)  - 4,46 (1,42) 4,58 (1,48) 4,62 (1,49) 

(1 - helemaal niet, 7 - heel erg) 
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Tabel E.5 Percepties over de elite 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Ik vind mensen die tot de elite behoren in het algemeen 
eerlijk 3,38 (1,25) 3,26 (1,26) 3,30 (1,23) 3,28 (1,27) 

Ik vind mensen die tot de elite behoren in het algemeen 
intelligent 4,41 (1,28) 4,36 (1,29) 4,37 (1,27) 4,38 (1,30) 

Ik vind mensen die tot de elite behoren in het algemeen 
vriendelijk 3,86 (1,18) 3,76 (1,20) 3,84 (1,17) 3,84 (1,17) 

Ik vind mensen die tot de elite behoren in het algemeen 
respectvol 3,69 (1,25)  -  -  - 

Positieve percepties over de elite (items: 1, 2, 3) 3,88 (1,31) 3,79 (1,33) 3,84 (1,30) 3,84 (1,33) 

 (1 - absoluut niet, 7 - absoluut wel) 
 

 
Tabel E.6 Meta-percepties over de elite 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

De elite vindt volgens mij gewone Nederlanders in het 
algemeen eerlijk 3,70 (1,21) 3,67 (1,23) 3,73 (1,21)  - 

De elite vindt volgens mij gewone Nederlanders in het 
algemeen intelligent 3,12 (1,26) 3,13 (1,31) 3,09 (1,28)  - 

De elite vindt volgens mij gewone Nederlanders in het 
algemeen vriendelijk 3,85 (1,17) 3,81 (1,14) 3,90 (1,14)  - 

De elite vindt volgens mij gewone Nederlanders in het 
algemeen respectvol 3,53 (1,17)  -  -  - 

Positieve meta-percepties over de elite (items: 1, 2, 3) 3,56 (1,26) 3,54 (1,26) 3,57 (1,26)  - 

(1 - absoluut niet, 7 - absoluut wel) 
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Tabel E.7 Conflictpercepties 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Hoe groot zijn volgens u in Nederland de conflicten tussen: 
De elite en gewone burgers 4,09 (1,29) 4,16 (1,23) 4,09 (1,30) 4,25 (1,31) 

Hoe groot zijn volgens u in Nederland de conflicten tussen: 
Hoog- en laagopgeleiden 4,13 (1,29) 4,13 (1,24) 4,10 (1,27) 4,13 (1,28) 

Hoe groot zijn volgens u in Nederland de conflicten tussen: 
Voor- en tegenstanders van opvang van asielzoekers 5,29 (1,18)  -  -  - 

Conflictpercepties (items: 1, 2) 4,11 (1,29) 4,14 (1,23) 4,09 (1,29) 4,19 (1,30) 

 (1 - geen conflict, 7 - zeer groot conflict) 
 

 

Tabel E.8 Deprivatie 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Als ik mensen zoals mijzelf vergelijk met andere 
Nederlanders, dan heeft mijn groep het slechter. 3,44 (1,56) 3,50 (1,53) 3,45 (1,56) 3,45 (1,57) 

De overheid laat te veel burgers in de kou staan. - - - 5,03 (1,55) 

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt in Nederland. 
Ik heb het gevoel dat mensen zoals ik niet meetellen in de 
Nederlandse samenleving. - 3,44 (1,68) 3,42 (1,69) 3,36 (1,66) 

Ik vind dat de overheid te veel doet voor asielzoekers, in 
vergelijking met wat ze doet voor gewone Nederlanders. 4,42 (1,93) - - - 

In Nederland gebeurt er weinig voor mensen zoals ik. 3,86 (1,41) - - - 

Mensen zoals ik worden gewaardeerd in Nederland. 4,26 (1,31) 4,18 (1,30) 4,13 (1,29) 4,21 (1,29) 

Deprivatie (items: 1, 6; item 6 omgescoord) 3,59 (1,21) 3,66 (1,21) 3,66 (1,23) 3,62 (1,23) 

 (1 - sterk mee oneens, 4 - neutraal, 7 - sterk mee eens 
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Tabel E.9 Evaluatie migranten beleid 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Dat alle burgers van de Europese Unie in Nederland mogen 
komen werken. 3,64 (1,68) 3,59 (1,65) 3,68 (1,70) 3,79 (1,70) 

Dat hoogopgeleide buitenlandse werkkrachten een 
verblijfsvergunning kunnen krijgen als de werkgever dat 
nodig vindt. 4,53 (1,53) 4,37 (1,55) 4,51 (1,53) 4,53 (1,55) 

Dat illegale migranten worden uitgezet. 5,56 (1,54) 5,61 (1,51) 5,76 (1,47) 5,88 (1,40) 

Dat laagopgeleide buitenlandse werkkrachten een 
verblijfsvergunning kunnen krijgen als de werkgever dat 
nodig vindt. 4,02 (1,61) 3,85 (1,64) 3,98 (1,64) 4,01 (1,65) 

Dat migranten moeten inburgeren. 6,08 (1,17) 6,06 (1,20) 6,23 (1,13) 6,27 (1,11) 

Positieve evaluatie arbeidsmigratiebeleid (items: 1, 2, 4) 4,06 (1,65) 3,94 (1,65) 4,06 (1,66) 4,11 (1,66) 

Positieve evaluatie migratiebeleid (uitzetten/inburgeren) 
(items: 3, 5) 5,82 (1,39) 5,84 (1,38) 5,99 (1,34) 6,07 (1,28) 

(1 - zeer slecht, 4 - neutraal, 7 - zeer goed) 
 

 

Tabel E.10 Evaluatie uitvoering beleid 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Het inburgeren van migranten. 2,88 (1,44) 2,91 (1,46) 2,77 (1,48) 2,85 (1,53) 

Het uitzetten van illegale migranten. 2,73 (1,52) 2,71 (1,48) 2,61 (1,55) 2,63 (1,60) 

Positieve evaluatie uitvoering beleid (items: 1, 2) 2,80 (1,48) 2,81 (1,47) 2,69 (1,52) 2,74 (1,57) 

 (1 - zeer slecht, 4 - neutraal, 7 - zeer goed) 
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Tabel E.11 Contact met asielzoekers 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Hoeveelheid contact heeft u met asielzoekers? 1,71 (1,01) 1,84 (1,05) 1,90 (1,13) 1,88 (1,07) 

(1 - nooit, 2 - zelden, 3 - eens per maand, 4 - eens per 2 weken, 5 - meerdere keren per week, 6 - iedere dag, 7 - meerdere keren 

per dag) 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Hoe is het contact dat u met asielzoekers heeft? 4,44 (1,16) 4,50 (1,17) 4,51 (1,25) 4,48 (1,27) 

(1 - zeer negatief, 4 - neutraal, 7 - zeer positief) 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Hoe zou mogelijk contact met asielzoekers voor u zijn?  4,15 (1,25) 4,10 (1,22) 4,16 (1,19) 4,16 (1,26) 

(1 - zeer negatief, 4 - neutraal, 7 - zeer positief) 
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Tabel E.12 Positieve evaluatie beleid opvang asielzoekers 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Ik vind het goed als Nederland asielzoekers tijdelijk opvangt. 5,11 (1,41) 5,06 (1,45) 5,04 (1,49) 5,05 (1,52) 

Ik vind het goed als asielzoekers permanent in Nederland 
mogen blijven. 3,51 (1,70) 3,47 (1,70) 3,47 (1,76) 3,44 (1,80) 

Ik vind het goed als er in mijn gemeente asielzoekers 
opgevangen (zouden) worden. 4,51 (1,70) 4,48 (1,68) 4,43 (1,74) 4,39 (1,78) 

Ik vind dat asielzoekers evenveel recht hebben op de 
voordelen van de Nederlandse sociale zekerheid als 
Nederlanders. 3,38 (1,69) 3,32 (1,70) 3,24 (1,77) 3,19 (1,81) 

Ik vind dat asielzoekers geen gebruik mogen maken van de 
verzorgingsstaat, die door Nederlanders opgebouwd is. 3,81 (1,78) 3,85 (1,79) 3,97 (1,84) 4,00 (1,88) 

Positieve evaluatie beleid opvang asielzoekers (items: 1, 2, 3, 
4, 5; item 5 omgescoord) 4,14 (1,78) 4,09 (1,79) 4,04 (1,84) 4,01 (1,88) 

 (1 - sterk mee oneens, 4 - neutraal, 7 - sterk mee eens) 
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Tabel E.13 Houding ten opzichte van asielzoekers 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Asielzoekers zijn een bedreiging voor de banen van 
Nederlanders. 3,99 (1,69) 3,91 (1,66)  -  - 

Asielzoekers zijn een verrijking voor de Nederlandse cultuur. 3,54 (1,63) 3,48 (1,64) 3,43 (1,71) 3,45 (1,73) 

Asielzoekers zullen Nederlandse normen en waarden 
ondermijnen. 4,44 (1,71) 4,48 (1,68) 4,57 (1,76) 4,51 (1,78) 

De komst van asielzoekers is in het algemeen goed voor de 
Nederlandse economie. 3,25 (1,47) 3,21 (1,47) 3,09 (1,53) 3,19 (1,56) 

Door de komst van asielzoekers komt de huisvesting van 
Nederlanders in het gedrang. 4,92 (1,65) 4,97 (1,63) 5,13 (1,64) 5,23 (1,66) 

Het geld dat Nederland aan asielzoekers besteedt, kan beter 
ergens anders naartoe gaan. 4,09 (1,81) 4,14 (1,77) 4,16 (1,83) 4,23 (1,86) 

Positieve houding ten opzichte van asielzoekers (items: 2, 3, 
4, 5, 6; items 3, 5, en 6 omgescoord) 3,47 (1,68) 3,42 (1,67) 3,33 (1,73) 3,34 (1,75) 

 (1 - sterk mee oneens, 4 - neutraal, 7 - sterk mee eens) 
 

 

Tabel E.14 Emoties ten opzichte van asielzoekers 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

De komst van asielzoekers maakt mij bang. 4,47 (2,53) 4,38 (2,52) 4,43 (2,61) 4,24 (2,58) 

Ik ben boos op asielzoekers. 3,03 (2,16) 3,00 (2,22) 2,89 (2,15) 2,91 (2,18) 

Ik ben hoopvol over een toekomst met asielzoekers in 
Nederland. 4,71 (2,29) 4,71 (2,29) 4,56 (2,33) 4,66 (2,40) 

Ik voel mee met asielzoekers. 5,89 (2,25) 5,81 (2,24) 5,79 (2,34) 5,66 (2,33) 

Positieve emoties ten opzichte van asielzoekers (items: 1, 2, 3, 
4; items 1 en 2 omgescoord) 6,27 (2,59) 6,29 (2,61) 6,26 (2,69) 6,29 (2,70) 

 (1 - helemaal niet 1, 10 - heel erg 10) 
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Tabel E.15  Emoties over hoe Nederland asielzoekers opvangt 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Ik ben blij dat Nederland asielzoekers helpt. 5,95 (2,38) 5,90 (2,32) 5,88 (2,43) 5,79 (2,44) 

Ik ben boos op de Nederlandse overheid omdat ze 
asielzoekers toelaat. 3,94 (2,65)  -  -  - 

Ik ben verontwaardigd dat Nederland zo veel hulp biedt aan 
asielzoekers. 4,41 (2,77) 4,50 (2,72) 4,54 (2,84) 4,65 (2,85) 

Ik schaam me voor hoe slecht Nederland asielzoekers 
behandelt. 4,36 (2,40) 4,29 (2,37) 4,17 (2,40) 4,10 (2,41) 

Positieve emoties over de Nederlandse behandeling van 
asielzoekers (items: 1, 3, 4; item 3 omgescoord) 5,63 (2,69) 5,57 (2,65) 5,50 (2,74) 5,42 (2,74) 

 (1 - helemaal niet 1, 10 - heel erg 10) 
 

 

Tabel E.16 Emoties tegenover voor- en tegenstanders van asielopvang 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Ik ben woedend op tegenstanders van asielopvang. 3,25 (1,73) 3,17 (1,67) 3,14 (1,74) 3,00 (1,69) 

Ik ben woedend op voorstanders van asielopvang. 2,70 (1,69) 2,75 (1,68) 2,71 (1,73) 2,76 (1,75) 
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Tabel E.17 Gedragsintenties – Positief gedrag voor asielzoekers 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Demonstreren voor rechten voor asielzoekers. 2,60 (1,58) 2,52 (1,55) 2,51 (1,52) 2,44 (1,50) 

Geld of kleding geven aan asielzoekers. 4,22 (1,86) 4,23 (1,80) 4,15 (1,80) 4,09 (1,80) 

In welke mate zou u onderstaande dingen overwegen om te 
doen? Asielzoekers helpen door taalles te geven of 
persoonlijk te coachen.  -  - 3,99 (1,80) 3,93 (1,80) 

Positieve gedragsintenties voor asielzoekers (items: 1, 2) 3,41 (1,45) 3,37 (1,40) 3,33 (1,40) 3,27 (1,40) 

 (1 - absoluut niet, 7 - absoluut wel) 
 

 

Tabel E.18 Gedragsintenties - Negatief gedrag tegen asielzoekers 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 
Juni 2018 Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Mijn buurt beschermen tegen asielzoekers. 2,94 (1,80) 2,89 (1,74) 3,13 (1,81) 2,99 (1,77) 

Protesteren tegen asielzoekers. 2,18 (1,55) 2,15 (1,50) 2,23 (1,57) 2,20 (1,54) 

Vermijden van contact met asielzoekers. 2,65 (1,68) 2,65 (1,65) 2,73 (1,65) 2,72 (1,66) 

Negatieve gedragsintenties tegen asielzoekers (items: 1, 2, 3) 2,59 (1,71) 2,56 (1,66) 2,69 (1,72) 2,64 (1,69) 

(1 - absoluut niet, 7 - absoluut wel) 
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Tabel E.19 Gedragsintenties – Hard aanpakken en corrigeren van asielzoekers 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 Juni 2018 
Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

In welke mate zou u onderstaande dingen overwegen om te 
doen? Asielzoekers die over de schreef gaan corrigeren, 
desnoods met geweld. - - 3,35 (2,11) 3,26 (2,07) 

In welke mate zou u onderstaande dingen overwegen om te 
doen? Asielzoekers die over de schreef gaan, aanspreken op 
hun gedrag. - - 5,07 (1,75) 4,93 (1,80) 

In welke mate zou u onderstaande dingen overwegen om te 
doen? Asielzoekers hard aanpakken, ook met geweld, als ze 
zich niet houden aan de wet. - - 3,62 (2,21) 3,49 (2,21) 

Hard aanpakken en corrigeren van asielzoekers (items: 1, 2, 3) - - 4,01 (2,17) 3,89 (2,16) 

 (1 - absoluut niet, 7 - absoluut wel) 
 

 
 

Tabel E.20 Aanvaardbaarheid acties 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 Juni 2018 
Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Een betoging of staking tegen asielzoekers. 3,52 (1,73) 3,47 (1,72) 3,65 (1,71) 3,74 (1,80) 

Een betoging of staking vóór asielzoekers. 3,87 (1,51) 3,68 (1,51) 3,77 (1,53) 3,85 (1,59) 

Acties tegen asielzoekers die de grenzen van de wet 
opzoeken of net overschrijden (bijvoorbeeld een gebouw 
bezetten). 3,81 (2,05) 3,67 (2,05) 4,18 (2,09) 4,11 (2,09) 

Acties vóór asielzoekers die de grenzen van de wet opzoeken 
of net overschrijden (bijvoorbeeld een gebouw bezetten). 2,81 (1,60) 2,71 (1,58) 2,75 (1,68) 2,74 (1,65) 

 (1 - zeer onaanvaardbaar, 7 - zeer aanvaardbaar) 
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Tabel E.21 Normen uit de omgeving 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 Juni 2018 
Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Als ik zou zeggen dat ik asielzoekers wil helpen, dan reageren 
de meeste mensen in mijn directe omgeving daarop... 4,19 (1,31) 4,15 (1,27) 4,17 (1,28) 4,10 (1,31) 

Als ik zou zeggen dat ik tegen asielzoekers wil protesteren, 
dan reageren de meeste mensen in mijn directe omgeving 
daarop... 3,39 (1,38) 3,42 (1,35) 3,41 (1,38) 3,51 (1,38) 

Positieve reacties uit de omgeving voor positief gedrag voor 
vluchtelingen (items: 1, -2) 4,40 (1,36) 4,36 (1,33) 4,38 (1,35) 4,30 (1,36) 

 (1 - zeer negatief, 4 - neutraal, 7 - zeer positief) 
 

 
 

 
Februari 

2017 
November 

2017 Juni 2018 
Februari 

2019 

Variabele M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

De meeste Nederlanders vinden het zeggen van 
negatieve dingen over asielzoekers 

4,16 
(1,32) 

4,14 
(1,29) 

4,15 
(1,34) 

4,18 
(1,33) 

(1 - zeer onaanvaardbaar, 4 - neutraal, 7 - zeer aanvaardbaar) 
 

 
 

In de tekst beschrijven voor alle concepten die we hebben gemeten of er betrouwbare 
veranderingen zijn. Dat doen we om een onderscheid te maken tussen toevallige variaties in het 
gemiddelde tussen de metingen, en een betrouwbare trend die wijst op een echte 
veranderingen in plaats van louter toevallige variaties. We noemen een verandering pas 
betrouwbaar als deze statistisch significant is met een p-waarde van minder dan 0,01. Als de p-
waarde hoger is dan 0,01, dan zeggen we dat er geen verandering is. We toetsen of er sprake is 
van een lineaire verandering: een stijging of daling over de tijd. We toetsen ook een 
kwadratische verandering, dat is een complexer patroon. Deze toets voor verandering doen we 
in een multilevel-model waarin antwoorden op de verschillende metingen genest zijn binnen 
individuele respondenten. In deze modellen worden alle respondenten gebruikt, ook 
respondenten die maar een of twee van de vier vragenlijsten ingevuld hebben. Deze modellen 
bevatten een random intercept voor respondenten. Dat betekent dat gecontroleerd wordt voor 
individuele verschillen in een bepaalde variabele: respondenten die op een bepaald meting 
bijvoorbeeld vrij positief zijn over het asielbeleid, zullen dit op andere metingen ook zijn. We 



135 Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust  

 

voegen een lineaire en een kwadratische term voor tijd toe. Tijd is zo gecodeerd dat een waarde 
van nul overeenkomt met de eerste meting. De andere metingen worden gecodeerd naargelang 
het aantal jaren dat ze na de eerste meting plaatsvonden. De tweede meting krijgt bijvoorbeeld 
de waarde 0,8027, omdat ze iets minder dan tien maanden na de eerste meting plaatsvond. We 
voegen een random slope voor tijd toe aan alle modellen. Hiermee houden we er rekening mee 
dat respondenten verschillen in hun evolutie over de tijd: de een wordt positiever en de ander 
wordt negatiever tijdens de periode van het onderzoek. Tot slot controleren we ook steeds voor 
leeftijd (continu), geslacht (twee categorieën), inkomen (in zes categorieën), en 
opleidingsniveau (laag, middel, hoog).  

Hangen de veranderingen in verschillende variabelen met elkaar samen?  

Er zijn twee verschillende manieren om na te gaan of veranderingen in verschillende variabelen 
met elkaar samenhangen. De keuze voor een van de twee hangt af van de termijn waarin je een 
effect verwacht van de ene variabele op de andere. Er zit telkens meer dan een half jaar tussen 
onze metingen. Als de effecten van de ene op de andere variabele zich echter voordoen op 
kortere termijn dan een half jaar (bijvoorbeeld binnen een paar seconden of een paar weken), 
dan zullen de veranderingen in die twee variabelen in dezelfde meting zichtbaar zijn. Dit toetsen 
we door in het model waarin we de verandering over de tijd schatten (de multilevel-analyses uit 
de vorige sectie) andere variabelen een voor een als extra predictoren toe te voegen. Ter 
herinnering: we gebruiken hiervoor een multilevel-model waarin antwoorden op de 
verschillende metingen genest zijn binnen individuele respondenten. We gebruiken alle 
gegevens van alle respondenten, ook als ze maar een of twee keer een vragenlijst ingevuld 
hebben. Deze modellen bevatten een random intercept voor respondenten. We voegen een 
lineaire term voor tijd toe, en deze heeft een random slope. We controleren ook steeds voor 
leeftijd (continu), geslacht (twee categorieën), inkomen (in zes categorieën), en 
opleidingsniveau (laag, middel, hoog). De resultaten staan in Tabel E.22.  

De evolutie naar een minder positieve algemene evaluatie van asielzoekers (verrijking-dreiging) 
hangt samen met (1) minder positieve en meer negatieve gevoelens over het feit dat Nederland 
asielzoekers opvangt, (2) een minder positieve evaluatie van het asielopvangbeleid, en in 
mindere mate (3) minder woede tegenover tegenstanders van asielopvang en (4) een grotere 
aanvaardbaarheid van legale acties tégen asielzoekers. In Tabel E.22 kan je zien in welke mate 
het effect van tijd daalt bij het toevoegen van deze vier variabelen aan het model. Als het effect 
van tijd kleiner wordt door het toevoegen van een extra variabele, dan betekent dit dat de 
veranderingen in beide variabelen met elkaar samenhangen.  
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Tabel E.22 Longitudinale multilevelanalyse met Verrijking-dreiging van asielzoekers als 
afhankelijke variabele 

 Regressiecoëfficiënten (niet gestandaardiseerd) 

Tijd (in jaren) -0,043*** -0,017 -0,019* -0,031** -0,033** 

Vrouw (ref=man) -0,174*** 0,025 -0,017 -0,148** -0,111* 

Leeftijd (in jaren) -0,011 -0,012 -0,007 -0,018 -0,018 

Inkomen minimum (ref=geen info) 0,102 0,095 0,031 0,109 0,128 

Inkomen beneden modaal 
(ref=geen info) 0,117 0,070 -0,001 0,100 0,108 

Inkomen modaal (ref=geen info) 0,051 -0,023 -0,066 0,047 0,027 

Inkomen boven modaal  
(ref=geen info) 0,078 -0,012 -0,029 0,081 0,067 

Inkomen minstens 2x modaal 
(ref=geen info) 0,303*** 0,168*** 0,09 0,295*** 0,284*** 

Opleiding middel (ref=laag) 0,450*** 0,164*** 0,218*** 0,418*** 0,415*** 

Opleiding hoog (ref=laag) 0,931*** 0,395*** 0,503*** 0,902*** 0,900*** 

Positieve emoties over 
asielopvang in Nederland   0,423***    

Positieve evaluatie van het 
asielopvangbeleid    0,620***   

Woede tegenover tegenstanders 
van asielopvang      0,111***  

Aanvaardbaarheid legale acties 
tegen asielzoekers       -0,135*** 

*** p < 0,001. ** p < 0,01. * p < 0,05.  
 
 

Het meest opvallende aan deze resultaten is dat veranderingen in de emoties tegenover 
asielzoekers zelf niet samenhangen met veranderingen in de algemene houding tegenover 
asielzoekers (verrijking-dreiging). Het effect van tijd wordt zelfs sterker (van -0,042 tot -0,056 bij 
toevoegen van emoties tegenover asielzoekers aan het model; niet weergegeven in Tabel), wat 
suggereert dat Verrijking-dreiging en emoties tegenover asielzoekers een in zekere mate 
tegengestelde evolutie doormaken, hoewel ze erg sterk en positief met elkaar gecorreleerd zijn 
als we verschillen tussen respondenten analyseren (en niet verschillen doorheen de tijd). Dat 
veranderingen in emoties tegenover asielzoekers niet samenhangen met veranderingen in 
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verrijking-dreiging is opmerkelijk omdat het object van deze houding en emoties hetzelfde is: 
beide gaan over asielzoekers. Men zou dus kunnen verwachten dat veranderingen in de emoties 
gelinkt zijn aan veranderingen in de houding tegenover asielzoekers. Dat is echter niet zo. 

De tweede manier om te onderzoeken of veranderingen in een variabele samenhangen met 
veranderingen in een andere variabele, is te kijken naar de langere termijn. Als de effecten van 
een variabele op de andere variabele zich voordoen op langere termijn, dan kan het zijn dat een 
verandering tussen meting 1 en meting 2 in de ene variabele een verandering in de andere 
variabele veroorzaakt tussen meting 2 en meting 3. We zien de veranderingen in beide 
variabelen dan niet in dezelfde meting, zoals in de analyses hierboven, maar in twee 
opeenvolgende metingen. Om dit te toetsen gebruiken we ‘cross-lagged’ modellen die nagaan 
of de score op een variabele op een meting samenhangt met de score op een andere variabele 
op de volgende meting.  

We focussen opnieuw op de algemene houding tegenover asielzoekers (verrijking-dreiging) en 
we onderzoeken of veranderingen in verrijking-dreiging aan de basis staan van veranderingen in 
andere variabelen, of omgekeerd.  

Het blijkt echter moeilijk om analyses uit te voeren voor de relatie tussen verrijking-dreiging en 
positieve emoties over asielopvang, en voor de relatie tussen verrijking-dreiging en positieve 
evaluatie van het asielopvangbeleid. De resultaten van de statistische modellen zijn niet stabiel 
tussen de verschillende metingen, en er zijn geen betrouwbare conclusies te trekken. De reden 
hiervoor is dat deze drie concepten sterk gecorreleerd zijn met elkaar en doordat individuele 
verschillen in deze variabelen over de tijd heen weinig veranderen. Daarom presenteren we 
deze resultaten niet.  

We kunnen wel een model schatten voor de relatie tussen verrijking-dreiging en de 
aanvaardbaarheid van negatieve acties tegen asielzoekers (zie Figuur). Hieruit blijkt dat 
positieve veranderingen in verrijking-dreiging van asielzoekers gevolgd worden door positieve 
veranderingen in de aanvaardbaarheid van negatieve acties tegen asielzoekers, en ook 
omgekeerd. Er zijn dus longitudinale relaties in beide richtingen, maar deze gaan in 
tegengestelde richting van wat we zouden verwachten. Verrijking-dreiging en de 
aanvaardbaarheid van negatieve acties tegenover asielzoekers hebben immers een sterk 
negatieve correlatie als we dit op een meting (cross-sectioneel) analyseren. Maar alhoewel deze 
effecten significant zijn, benadrukken we dat de effecten zeer klein zijn. Het model laat vooral 
zien dat zowel verrijking-dreiging als aanvaardbaarheid van negatieve acties nauwelijks 
veranderen van persoon tot persoon: dit zijn zeer stabiele en onveranderlijke attitudes als we 
kijken naar de individuele verschillen. Wie relatief hoog scoort voor verrijking-dreiging op 
meting 1, heeft een erg grote kans om ook relatief hoog te scoren voor verrijking-dreiging op 
meting 2, 3, en 4, ook al is verrijking-dreiging globaal genomen minder positief geworden. De 
inter-individuele verschillen zijn dus erg stabiel over de tijd heen. Er is weinig verandering over 
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de tijd en daarom slagen we er met deze modellen ook niet in om deze verandering te 
verklaren.  

 

Figuur E.1 Longitudinale relatie tussen dreiging-verrijking en aanvaardbaarheid van acties tegen 
asielzoekers 

 

 

Longitudinale modellen van onbehagen en acceptatie 
Een van de terugkerende thema’s in dit rapport is het belang van maatschappelijk onbehagen 
om de reactie van Nederlandse burgers op asielzoekers en migratiebeleid te begrijpen. Dat was 
ook een van de hoofdthema’s in het aan dit onderzoek gerelateerde rapport over het draagvlak 
voor migratiebeleid (Postmes et al., 2017). In de bevolkingsenquête hangen onbehagen en 
acceptatie van asielzoekers sterk met elkaar samen. We kunnen ons dan ook afvragen wat de 
relatie is tussen deze variabelen over de tijd heen. We hebben al besproken dat verschillende 
aspecten van acceptatie gedaald zijn tijdens de looptijd van het onderzoek, en dat er geen 
duidelijke verandering in het onbehagen heeft plaatsgevonden. We kunnen echter ook nog 
toetsen of de ene variabele veranderingen in de andere variabele kan voorspellen. Dit doen we 
met cross-lagged modellen. Een voorbeeld staat in Figuur E.2. Er is geen longitudinaal verband 
tussen onbehagen en acceptatie van asielzoekers.  



139 Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust  

 

 
Figuur E.2 Longitudinale relatie tussen maatschappelijk onbehagen en acceptatie van 

asielzoekers 

 

 

Er zijn veel opties in dit soort modellen. Zo kan je verschillende van de relaties tussen meting 1 
en meting 2 aan elkaar gelijkstellen als je er van uitgaat dat de dynamiek tussen meting 1 en 2 
dezelfde is als de dynamiek tussen meting 2 en 3, en tussen meting 3 en 4. Er zijn ook 
complexere modellen waar je controleert voor het feit dat onbehagen en acceptatie 
persoonskenmerken zijn die stabiel zijn doorheen de tijd (Hamaker, Kuiper, & Grasman, 2015). 
Al deze verschillen maken echter niet uit voor de resultaten. Welk model we ook kiezen, de 
conclusie is steeds dat onbehagen en acceptatie elkaars veranderingen over de metingen heen 
niet kunnen verklaren. Ook zien we in deze analyses dat onbehagen en acceptatie over de tijd 
heen zeer stabiele factoren zijn: de verschillen tussen personen veranderen erg weinig. 

Wie is er negatiever geworden tegenover asielzoekers?  

We toetsen of de verandering zich vooral heeft voorgedaan bij respondenten die aan het begin 
van het onderzoek al een negatieve houding had tegenover asielzoekers, of net bij 
respondenten die in het begin een relatief positieve houding hadden. Dat doen we door een 
covariantie toe te voegen tussen het random intercept en de random slope voor tijd. We 
toetsen dus het verband tussen de initiële score van respondenten (de variabele tijd is immers 
gecentreerd op het nulpunt) en de mate waarin die score verandert over de tijd.  

Voor de houding tegenover asielzoekers (verrijking-dreiging) blijkt dat niet zo te zijn. 
Respondenten die aan het begin van het onderzoek relatief positief of negatief tegenover 
asielzoekers stonden, laten geen grotere of kleinere verandering in hun houding zien.  
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We hebben deze analyse uitgebreid naar de andere variabelen waarvoor we een verandering 
over de tijd vonden. Er is één resultaat dat het vermelden waard is. Voor respondenten die aan 
het begin van het onderzoek relatief veel woede rapporteerden tegenover tegenstanders van 
asielopvang, zien we een sterkere daling van deze woede door de tijd heen, in vergelijking met 
respondenten die initieel minder woede rapporteerden. De deviance van het model zonder 
covariantie is 26441,808 en de deviance van het model met covariantie is 26435,650. Het 
verschil is 6,158, en de p-waarde voor de vergelijking tussen deze twee modellen is p=.013. We 
kunnen dezelfde toets ook uitvoeren door in plaats van de covariantie een interactieterm toe te 
voegen tussen tijd en de score die respondenten hadden voor woede in de eerste meting. Deze 
interactie is significant, B=-0,035, p=,0006. Een complicatie bij deze analyse is dat woede maar 
met 1 item gemeten is en dat het interactie-effect gedeeltelijk een regressie naar het 
gemiddelde is, en gedeeltelijk een inhoudelijk interessant fenomeen. Er is namelijk een 
significante stijging in de woede bij respondenten die initieel onder het middelpunt scoorden, 
maar deze stijging is kleiner dan de daling bij respondenten die initieel erg hoog scoorden.  
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      Appendix F: Deur-aan-deur onderzoek 
 

Steekproef 
We hebben in totaal 500 papieren enquêtes uitgedeeld aan inwoners van een gemeente waar 
een AZC gevestigd is. We hebben 160 ingevulde enquêtes ontvangen (dit is een 
responspercentage van 32%). In dit onderzoek hebben we gericht mensen wonende in drie 
delen van de gemeente benaderd. Ten eerste hebben we omwonenden van het AZC benaderd 
en mensen die langs de route van het AZC naar het centrum wonen (Groep 1, n = 94). Ten 
tweede hebben we mensen benaderd die in een wijk wonen naast de wijk waar het AZC is 
gelokaliseerd, maar waar we minder contact verwachten met de asielzoekers, dit op basis van 
een gesprek met COA-medewerkers van het AZC (Groep 2, n = 35). Tot slot hebben we mensen 
benaderd die aan de andere kant van de gemeente wonen (groep 3, n = 31). Het veldwerk vond 
plaats in juni en juli 2017.  
 
Om ervoor te zorgen dat de mensen die dichterbij het AZC wonen deelnamen aan het 
onderzoek, zijn we langs de deuren gegaan en hebben we mensen aangesproken en gevraagd 
mee te doen. Van de mensen die open deden stemden 95 (79%) mensen toe om mee te doen, 
25 mensen (21%) gaven aan niet aan het onderzoek mee te willen doen. Bij de mensen die niet 
thuis waren hebben we een vragenlijst, met bijgesloten een brief, in de brievenbus gedaan 
(aantal = 60). In totaal hebben we op de eerste locatie 180 vragenlijsten uitgedeeld en 94 retour 
gekregen (dit is een responspercentage van 52%).  
 
Op locaties 2 (de wijk naast de wijk met het AZC) en locatie 3 (een wijk aan de andere kant van 
de stad) hebben we op elke locatie 160 vragenlijsten bij mensen in de brievenbus gedaan. Op 
locatie 2 hebben we 35 retour gekregen (een responspercentage van 22%) en op locatie 3 
hebben we er 31 retour gekregen (een responspercentage van 19%). 
 
Naast gericht respondenten te benaderen op basis van hun woonlocatie hebben wij hen ook 
gevraagd om een schatting te maken van hoe ver zij van het AZC wonen. Tevens hebben wij 
gevraagd hoe vaak zij asielzoekers in hun wijk zien (op een schaal van 1 (nooit) tot 5 (heel vaak)). 
Bij het analyseren van deze gegevens zien wij inderdaad dat groep 1 en groep 2 dichter bij het 
AZC wonen en vaker asielzoekers in de wijk zien dan groep 3 (alle p < 0,01). Tussen groep 1 en 2 
was geen significant verschil in afstand (p=0,13) of contact (p=0,54). Zie tabel hieronder voor de 
gemiddelden en standaarddeviaties. 
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Tabel F.1 Afstand van het AZC en frequentie van contact met asielzoekers zien in de wijk 
 
Groep  Aantal Afstand tot het AZC 

(gemiddelde en SD) 
Hoe vaak asielzoekers 

zien (gemiddelde en SD) 

1 omwonenden 94 900 m (581) 3,31 (1,15) 

2 wijk naast AZC 35 1205 m (737) 3,18 (1,04) 

3 wijk ver van AZC 31 4361 m (1955) 2,32 (1,14) 

 
 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 57,41 jaar (SD = 15,77), de jongste respondent 
was 17 en de oudste 95 jaar. De steekproef bestaat uit 86 vrouwen en 73 mannen (1 antwoord 
ontbreekt). Van de respondenten gaven 158 aan dat zij een Nederlandse nationaliteit hebben en 
153 dat zij in Nederland zijn geboren. Van 154 respondenten zijn beide ouders in Nederland 
geboren. Bijna twee derde van de respondenten is hoger opgeleid (zie tabel), wat veel meer is 
dan het Nederlandse gemiddelde (31% volgens CBS). 
 
 
Tabel F.2 Opleidingsniveau 
 
Opleidingsniveau Aantal Percentage 

Basisonderwijs 1 0,6 

Lager beroepsonderwijs 10 6,4 

Middelbaar beroepsonderwijs 29 18,5 

Middelbaar onderwijs 16 10,2 

Hoger beroepsonderwijs 67 42,7 

Wetenschappelijk onderwijs 31 19,7 

Anders 3 1,9 

 

Variabelen en schalen 
Maatschappelijk ongenoegen 
Net zoals in de nationale vragenlijst, meten we ook ongenoegen. Wat betreft ongenoegen op 
nationaal niveau meten we wantrouwen in nationale instellingen en collectief ongenoegen. 
Ongenoegen op lokaal niveau meten we als wantrouwen in lokale instellingen. Dat maakt het 
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makkelijk om nationale en lokale aspecten van ongenoegen te vergelijken, omdat we eenvoudig 
het wantrouwen in nationale en lokale instellingen met elkaar kunnen vergelijken.  

Tabel F.3 Ongenoegen op nationaal niveau (wantrouwen in nationale instellingen en collectief 
ongenoegen) 

Wantrouwen in nationale instellingen Alfa = 0,78 

Hoeveel vertrouwen heeft u in het parlement en de regering? (omgescoord)  

Hoeveel vertrouwen heeft u in Nederlandse rechtbanken en de politie? (omgescoord)  

 
 
Collectief ongenoegen Alfa = 0,87 

Hoeveel heeft de gemiddelde Nederlanders volgens u last van:  

Criminaliteit  

Financiële problemen  

Ongelijkheid of onrechtvaardige behandeling  

Onfatsoenlijk of asociaal gedrag van anderen  

Corruptie of fraude  

 
 
Tabel F.4 Ongenoegen op lokaal niveau (wantrouwen in lokale instellingen) 
 
Wantrouwen in lokale instellingen Alfa = 0,81 

Hoeveel vertrouwen heeft u in de burgemeester en de gemeenteraad? (omgescoord)  

Hoeveel vertrouwen heeft u in de handhaving van de openbare orde in [gemeente]? 
(omgescoord) 

 

 

Houdingen jegens asielzoekers 
We meten verschillende aspecten van de houding jegens asielzoekers, en dit zowel op nationaal 
als op lokaal niveau. Ten eerste meten we de houding tegenover asielopvang in Nederland, en 
de houding tegenover asielopvang in de eigen gemeente en het AZC. Verder meten we ook de 
perceptie van nationale en lokale conflicten met asielzoekers.  
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Tabel F.5 Mening over het AZC 
 
Mening over het AZC Alfa = 0,84 

Bent u tevreden over de manier waarop de gemeente u en uw buurtgenoten heeft 
geïnformeerd over het AZC? 

 

Vindt u dat de gemeente goed heeft geluisterd naar de zorgen van de wijkbewoners 
over het AZC? 

 

Bent u het eens met de beslissing van de gemeente om een AZC te openen?  

Vindt u dat de gemeente en het AZC buurtgenoten mogelijkheden bieden voor 
contact met de asielzoekers? 

 

Hebt u zich zorgen gemaakt over de komst van het AZC? (omgekeerd)  

Maakt u zich momenteel zorgen over het AZC? (omgekeerd)  

 
 
Tabel F.6 Steun voor asielopvang in Nederland 
 
Steun voor asielopvang in Nederland Alfa = 0,68 

Ik vind het goed dat Nederland asielzoekers tijdelijk opvangt.  

Ik vind het goed als asielzoekers permanent in Nederland mogen blijven.  

 
 
Tabel F.7 Lokale conflicten met asielzoekers 
 
Lokale conflicten met asielzoekers  

In welke mate zijn er volgens u:  

Conflicten in de buurt tussen de asielzoekers en buurtbewoners  

 
 
Tabel F.8 Nationale conflicten met asielzoekers 
 
Nationale conflicten met asielzoekers  

In welke mate zijn er volgens u:  

Conflicten in de Nederlandse samenleving tussen asielzoekers en Nederlanders?  
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Gedragsintenties tegenover asielzoekers 
We meten vier verschillende types gedragsintenties. Gedragsintenties zijn ofwel positief ofwel 
negatief, en ze zijn ofwel actief ofwel passief. Elk type gedragsintentie wordt gemeten met twee 
vragen.  

 

Tabel F.9 Positief actieve gedragsintenties tegenover asielzoekers 
 
Positief actieve gedragsintenties tegenover asielzoekers Alfa = 0,56 

In welke mate zou u bereid zijn:  

Asielzoekers te helpen door taallessen te geven  

Asielzoekers te helpen door geld te doneren  

 
 
Tabel F.10 Positief passieve gedragsintenties tegenover asielzoekers 
 
Positief passieve gedragsintenties tegenover asielzoekers Alfa = 0,86 

In welke mate zou u bereid zijn:  

Naar asielzoekers te glimlachen  

Tolerant te zijn voor asielzoekers  

 
 
Tabel F.11 Negatief passieve gedragsintenties tegenover asielzoekers 
 
Negatief passieve gedragsintenties tegenover asielzoekers Alfa = 0,94 

In welke mate zou u bereid zijn:  

Asielzoekers buiten te sluiten  

Asielzoekers te negeren  
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Tabel F.12 Negatief actieve gedragsintenties tegenover asielzoekers 
 
Negatief actieve gedragsintenties tegenover asielzoekers Alfa = 0,62 

In welke mate zou u bereid zijn:  

Asielzoekers die over de schreef gaan, aan te spreken op hun gedrag  

Asielzoekers die over de schreef gaan te corrigeren, desnoods met geweld  

 

Correlaties tussen ongenoegen en gedragsintenties 
 

Tabel F.13  Correlaties tussen ongenoegen en gedragsintenties 
 

 Gemiddelde 

Wantrouwen 
in nationale 
instellingen 

Collectief 
ongenoegen 

Wantrouwen 
in lokale 

instellingen 
Positief actief 

gedrag 
Positief passief 

gedrag 
Negatief 

passief gedrag 

Wantrouwen in 
nationale 
instellingen (1-7) 3,7 1      

Collectief 
ongenoegen (1-7) 4,0 0,40*** 1     

Wantrouwen in 
lokale instellingen 
(1-7) 3,6 0,57*** 0,29*** 1    

Positief actief 
gedrag (1-7) 2,8 -0,37*** -0,10 -0,13 1   

Positief passief 
gedrag (1-7) 5,5 -0,41*** -0,22** -0,40*** 0,44*** 1  

Negatief passief 
gedrag (1-7) 1,7 0,30*** 0,17* 0,31*** -0,35*** -0,72*** 1 

Negatief actief 
gedrag (1-7) 3,4 0,19* 0,29*** 0,05 -0,10 -0,12 0,12 

*** p < 0,001. ** p < 0,01. * p < 0,05. 
 


