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Achtergrond

In opdracht van Stichting Vluchteling heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uit 2021 

herhaald naar de houding van Nederlanders ten aanzien van vluchtelingen. Met de uitkomsten hoopt 

Stichting Vluchteling de (media-)aandacht voor de Nacht van de Vluchteling te vergroten. 

In dit rapport beschrijven we de uitkomsten van het onderzoek en waar mogelijk vergelijken we deze 

met de uitkomsten van 2021. 
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Doelstelling: 
Inzicht krijgen in de houding van Nederlanders ten aanzien van vluchtelingen en dit 
voor zo ver mogelijk vergelijken met resultaten uit eerder onderzoek

Methode

Online kwantitatief 
onderzoek

Doelgroep

Nederlanders van 18 
t/m 80 jaar, n=1.019

Werving

Via StemPunt, het 
kwantitatieve panel van 

Motivaction

Veldwerkperiode

23 mei t/m 28 mei 
2022

Onderzoekspecificaties

• Dit onderzoek is kwantitatief uitgevoerd door middel van een online vragenlijst onder Nederlanders 

van 18-80 jaar. Er is een steekproef getrokken uit het StemPunt-panel van Motivaction. In totaal 

hebben n=1.019 mensen de vragenlijst ingevuld. Het veldwerk is uitgevoerd van 23 mei tot en met 

28 mei 2022. 

• Door middel van sampling en –weging is de steekproef representatief voor de bevolking van 18-80 

jaar op basis van: geslacht, leeftijd, opleiding, regio, waardenoriëntatie (Mentality) en interacties 

hiertussen. Indien resultaten significant verschillen met 2021 en het verschil groter is dan 3%, tonen 

we dat in de resultaten, met de volgende symbolen: 

Onderzoeksopzet

Significant hoger dan 2021
Significant lager dan 2021



Samenvatting

Nederlanders zien de vluchtelingenproblematiek in 2022 vaker als zeer ernstig, 

dan in 2021

• Bijna 90% van de Nederlanders ziet de vluchtelingeproblematiek als zeer of 

redelijk ernstig, dit is meer dan in 2021 (85%). Vooral het aandeel Nederlanders dat 

de vluchtelingenproblematiek als zeer ernstig ziet is gegroeid; van 39% in 2021 

naar 50% in 2022. 

• Naast vluchtelingenproblematiek legden we vier andere wereldwijde situaties 

voor. Vergeleken met 2021 vinden Nederlanders wereldwijde armoede (47% vs. 

39% zeer ernstig), economische crisis (29% vs. 24% zeer ernstig) ernstiger.

• Vier op de tien Nederlanders ziet mensenrechten als zeer ernstig (39%). Dit is 

vergelijkbaar met 2021 (37%).

Nederlanders blijven vluchtelingenproblematiek minst relevant vinden voor inzet 

goede doelen, inzet rondom oorlog- en conflict en natuurrampen heeft meeste 

prioriteit

• Nederlanders vinden het meest belangrijk dat goede doelen zich inzetten voor 

hulp aan slachtoffers van natuurrampen (85%), hulp aan mensen in oorlogs- en 

conflictgebieden (83%) en de wederopbouw van oorlogs- en conflictgebieden 

(79%). Zij vinden het dit jaar belangrijker dat goede doelen zich inzetten bij oorlog 

en conflicten, dan in 2021 (74%). 

• Nederlanders vinden het minder belangrijk dat goede doelen zich inzetten voor 

armoedebestrijding (71%), hulp aan vluchtelingen in Nederland (63%) of het 

buitenland (62%), dat zagen we ook in 2021. Wel hechten Nederlanders in 2022 

meer belang aan hulp aan vluchtelingen in Nederland, dan zij dat in 2021 deden 

(63% vs. 53%).

Het belang dat Nederlanders hechten aan humanitaire hulpverlening in oorlogs-

en conflictgebieden stijgt fors

• Wanneer we Nederlanders vragen welke vorm van (internationale) hulpverlening 

zij het meest belangrijk vinden dan kiest een meerderheid voor hulp aan mensen in 

oorlogs- en conflictgebieden (57%). Men vindt dit belangrijker dan hulp aan 

slachtoffers van natuurrampen (33%) en vluchtelingen in Nederland (10%).

• In 2021 vonden Nederlanders slachtofferhulp bij natuurrampen nog relevanter 

(48%), dan hulp aan mensen oorlog- en conflictgebieden (43%).
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Samenvatting

Betrokkenheid met en interesse in vluchtelingenproblematiek is gegroeid, begrip 

voor vluchtelingen neemt toe

• Nederlanders voelen zich in 2022 meer betrokken bij de 

vluchtelingenproblematiek dan in 2021 (35% vs. 29%). Ook is er dit jaar meer 

interesse in de vluchtelingen problematiek (51% vs. 40%). Het kennisniveau over 

vluchtelingenproblematiek is op vergelijkbaar niveau als 2021 (36% zegt (veel) 

kennis van vluchtelingenproblematiek vs. 32% in 2021).

• Er is een verschuiving in de houding van Nederlanders te zien, er is meer begrip 

voor vluchtelingen. 43% van de Nederlanders vindt dat vluchtelingen zelf niets 

kunnen doen aan hun situatie, in 2021 was dit nog 34%. Ook zien Nederlanders 

vluchtelingen vaker als slachtoffer 53%, dan in 2021 44%. Net als in 2021 blijft het 

merendeel van de Nederlanders wel van mening dat vluchtelingen zoveel mogelijk 

in eigen land of regio opgevangen moeten worden (69%), in plaats van in westerse 

landen (10%). 

Nederlanders hebben net als in 2021 het meest begrip voor vluchtelingen van 

oorlog, slachtoffers van natuurrampen en asielzoekers in de regio 

• Vergeleken met 2021 neemt het begrip voor oorlogsvluchtelingen toe (46% vs. 

57% heeft veel begrip), net als het begrip voor Europese asielzoekers (25% vs. 

30%). 

• Voor economische vluchtelingen in de regio (62%), Nederland (38%) of Europa 

(39%) hebben Nederlanders relatief het minst begrip. Een meerderheid 

Nederlanders blijft van mening dat economische vluchtelingen zo veel mogelijk 

terug gestuurd moeten worden naar hun eigen land (60%). We zien hierin geen 

verschil ten opzichte van de vorige meting. 

Een vijfde van Nederlanders is afgelopen half jaar negatiever geworden over 

vluchtelingen, dit is vergelijkbaar met 2021

• Nederlanders die negatiever zijn vinden dat Nederland eerst haar eigen problemen 

moet oplossen, er geen ruimte is voor vluchtelingen, vluchtelingen voor problemen 

zorgen en het gelukszoekers zijn.

• Slechts 6% van de Nederlanders is positiever geworden over vluchtelingen. 

Wanneer we vragen toe te lichten waarom zij positiever zijn geworden, benoemen 

zij vooral de oorlog in Oekraïne. 

Oorlog in Oekraïne heeft licht effect op beeld Nederlanders

13% Nederlanders denkt positiever over vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne. 

Een iets kleinere groep is juist negatiever gaan denken over vluchtelingen (7%). Het 

merendeel geeft echter aan dat hun beeld hierdoor niet is veranderd (71%).

M220540 - Stichting Vluchteling - Draagvlakonderzoek 2022 9-6-2022 5



Resultaten



Helft van Nederlanders vindt vluchtelingenproblematiek zeer ernstig, 
dit is een toename ten opzichte van vorig jaar
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Significant hoger dan 2021
Significant lager dan 2021

50%

38%

47%

39%

47%

42%

39%

37%

29%

24%

40%

47%

44%

48%

34%

39%

49%

49%

53%

53%

6%

9%

5%

8%

14%

13%

6%

7%

12%

17%

5%

6%

4%

6%

5%

6%

6%

7%

6%

6%

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Hieronder staan een aantal situaties of toestanden in de wereld beschreven. Wil je per situatie 
aangeven hoe ernstig je de situatie vindt? 

Zeer ernstig Redelijk ernstig Niet zo ernstig Weet ik niet

Vluchtelingenproblematiek wereldwijd

Armoede wereldwijd

Wereldwijde klimaatverandering

Mensenrechten wereldwijd

Wereldwijde economische crisis



Hulp aan vluchtelingen in buitenland en Nederland blijft voor 
Nederlanders minst relevant voor goede doelen
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2021
Belangrijk Heel belangrijk

50% 24%

57% 25%

52% 20%

51% 26%

54% 21%

49% 23%

47% 20%

44% 15%

40% 13%

1%

1%

1%

2%

1%

2%

2%

4%

5%

1%

1%

2%

3%

2%

4%

5%

6%

5%

9%

9%

13%

13%

17%

15%

18%

23%

21%

52%

57%

51%

51%

48%

50%

48%

45%

47%

31%

27%

28%

27%

25%

24%

23%

17%

16%

5%

4%

5%

5%

6%

5%

4%

6%

6%

Hulp aan mensen in oorlogs- en conflictgebieden

Hulp aan slachtoffers van natuurrampen

Wederopbouw in gebieden vlak na een oorlog of conflict

Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden

Eerlijke handel wereldwijd

Mensenrechten in ontwikkelingslanden

Armoedebestrijding in ontwikkelingslanden

Hulp aan vluchtelingen in het buitenland

Hulp aan vluchtelingen in Nederland

In welke mate vind je het belangrijk dat goede doelen zich inzetten voor de volgende onderwerpen? 

Heel onbelangrijk Onbelangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Belangrijk Heel belangrijk Weet ik niet

2022

Significant hoger dan 2021
Significant lager dan 2021



Nederlanders hechten vaker belang aan humanitaire hulpverlening in 
oorlogs- en conflictgebieden, dan in 2021
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57%

33%

10%

43%

48%

9%

Hulp aan mensen in oorlogs- en conflictgebieden

Hulp aan slachtoffers van natuurrampen

Hulp aan vluchtelingen in Nederland

Welke van de onderstaande vormen van (internationale) hulpverlening vind je het meest belangrijk?

2022 (n=1.019)

2021 (n=1.016)

Significant hoger dan 2021
Significant lager dan 2021



Betrokkenheid bij en interesse in vluchtelingenproblematiek is 
gegroeid en ook begrip voor vluchtelingen neemt toe
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Hieronder staan steeds twee stellingen die elkaars uitersten of tegenpolen zijn. 

Kun je aangeven welke stelling het meest op jou van toepassing is?

Ik voel me niet betrokken bij de problematiek 
van vluchtelingen

Ik voel me betrokken bij de problematiek van 
vluchtelingen

Ik weet niets over de vluchtelingenproblematiek 
in de wereld

Ik weet veel over de vluchtelingenproblematiek in 
de wereld

De vluchtelingenproblematiek interesseert me 
niet

De vluchtelingenproblematiek interesseert me

Vluchtelingen moeten zoveel mogelijk in 
westerse landen worden opgevangen

Vluchtelingen moeten zoveel mogelijk in hun 
eigen land of regio worden opgevangen

Vluchtelingen kunnen zelf niets aan hun situatie 
doen

Vluchtelingen kunnen zelf hun situatie 
verbeteren

Vluchtelingen zijn slachtoffers Vluchtelingen zijn gelukszoekers

1 73,7

4,1

4,2

5,4

4,0

3,6

3,9

4,1

4,5

5,4

3,7

3,3

Significant hoger dan 2021
Significant lager dan 2021

35%

36%

51%

69%

26%

19%

gemiddelde % aan de rechterkant van de schaal% aan de linkerkant van de schaal

31%

23%

20%

10%

43%

53%



Toename begrip voor vluchtelingen van oorlog en Europese asielzoekers
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2%

3%

3%

5%

6%

8%

17%

28%

30%

6%

9%

8%

16%

16%

20%

22%

29%

29%

35%

42%

46%

49%

49%

46%

43%

37%

35%

57%

46%

44%

30%

30%

25%

18%

7%

7%

Vluchtelingen van oorlogen, conflicten en onderdrukking

Asielzoekers in de regio

Vluchtelingen van natuurrampen

Asielzoekers in Europa

Asielzoekers in Nederland

Klimaatvluchtelingen

Economische vluchtelingen in de regio

Economische vluchtelingen in Europa

Economische vluchtelingen in Nederland

Hoeveel begrip heb je voor de volgende doelgroepen: 

Geen begrip Weinig begrip Enigszins begrip Veel begrip

2021
Enigszins begrip Veel begrip

43% 46%

43% 45%

46% 43%

51% 25%

48% 27%

51% 21%

42% 20%

31% 8%

32% 6%

2022

Significant hoger dan 2021
Significant lager dan 2021



Meerderheid Nederlanders blijft van mening dat vluchtelingen zo veel
mogelijk opgevangen moeten worden in eigen land of eigen regio
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Significant hoger dan 2021
Significant lager dan 2021

1%

1%

1%

1%

2%

3%

5%

4%

5%

8%

18%

16%

18%

20%

25%

23%

39%

39%

37%

41%

28%

27%

34%

39%

22%

23%

34%

33%

5%

4%

17%

13%

5%

7%

2022

2021

2022

2021

2022

2021

In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen? 

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet

Vluchtelingen moeten zo veel mogelijk in hun eigen land of eigen regio opgevangen worden

Hulp aan vluchtelingen komt vaak niet op de juiste plek terecht

Economische vluchtelingen moeten teruggestuurd worden naar hun land van herkomst



Een vijfde van Nederlanders is afgelopen half jaar negatiever geworden
over vluchtelingen, dit is vergelijkbaar met 2021
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4%

6%

74%

74%

22%

20%

2021 (n=1.016)

2022 (n=1.019)

Is jouw houding ten aanzien van vluchtelingen het afgelopen half jaar positiever 
geworden, negatiever geworden, of gelijk gebleven?

Positiever geworden Gelijk gebleven Negatiever geworden

Significant hoger dan 2021
Significant lager dan 2021



Verklaringen voor veranderde houding ten aanzien van vluchtelingen
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Kun je toelichten waarom jouw houding ten aanzien van vluchtelingen 

positiever is geworden?

(Basis – houding is positiever geworden)

Kun je toelichten waarom jouw houding ten aanzien van vluchtelingen 

negatiever is geworden?

(Basis – houding is negatiever geworden)

De impact van oorlog is veel 

duidelijker nu, doordat Oekraïne zo 

dichtbij ligt en je de consequenties 

iedere dag op tv kunt zien.

Oorlog is dichterbij nu, waardoor je 

sneller denkt 'dit had ik ook kunnen 

zijn', dat geeft meer begrip en 

positievere houding.

Nog meer begrip door de oorlog in 

Oekraïne komt het toch dichterbij, al 

heb ik me altijd al betrokken gevoeld.

Door Oekraïne word je met je neus op 

de feiten gedrukt.

Zichtbaarheid oorlog Oekraïne

Tastbaarheid oorlog Oekraïne

Eerst de Nederlanders helpen die hulp 

nodig hebben, en dat niet krijgen, dan 

pas vluchtelingen o.i.d.

Veel overlast, gelukszoekers, 

economische vluchteling.

Teveel mensen om me heen hebben 

hoofddoekjes en spreken geen 

Nederlands, in de stad veel 

buitenlands sprekende mensen, voel 

ik me onveilig door.

Hoeveelheid problemen veroorzaakt 

door vluchtelingen. In onder andere 

huisvesting, criminaliteit etc.

Er komen er te veel naar het te kleine 

Nederland.

Aan de ene kant begrip voor de 

motivatie van vluchtelingen, aan de 

andere kant onbegrip dat wij ze 

blijven toelaten, terwijl we geen 

ruimte voor ze hebben.

Eerst eigen problemen oplossen:

Gelukszoeker

Veroorzaken problemen

Geen ruimte

Veel op tv gezien.

De media heeft daarin bijgedragen. 

Door het tonen van de beelden in 

Oekraïne op tv.

Ik vrees, omdat er nu ook 

vluchtelingen van dichtbij Nederland 

zijn gevlucht.

Door de oorlog in Oekraïne is alles 

een stuk dichterbij gekomen: je ziet 

nu echt wat oorlog doet en dat het 

iedereen kan overkomen.

Er zijn zo veel problemen onder het 

eigen volk van Nederland dat het 

voelt alsof asielzoekers worden 

voorgetrokken op de eigen bewoners.

Er zijn veel meer gelukzoekers dan 

daadwerkelijke slachtoffers gekomen.

Allemaal op geld en huizen uit.

Positiever geworden Negatiever geworden



Negatieve verandering in houding komt voort uit combinatie eigen 
ervaringen en mediaberichten
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Significant hoger dan 2021
Significant lager dan 2021

26%

13%

3%

29%

31%

35%

12%

5%

33%

17%

Door berichten in de media, namelijk

Door eigen ervaringen, namelijk

Door ervaringen van anderen in mijn
omgeving, namelijk

Geen van bovenstaande

Weet ik niet

Is jouw houding ten aanzien van vluchtelingen positiever geworden 
door eigen ervaringen of door berichten van de media?

(Basis - Houding tav vluchtelingen positiever)

27%

25%

11%

29%

18%

22%

23%

16%

24%

21%

Door berichten in de media, namelijk

Door eigen ervaringen, namelijk

Door ervaringen van anderen in mijn
omgeving, namelijk

Geen van bovenstaande

Weet ik niet

Is jouw houding ten aanzien van vluchtelingen negatiever geworden 
door eigen ervaringen of door berichten van de media?

(Basis - Houding tav vluchtelingen negatiever)

Positiever geworden Negatiever geworden

(n=63)*

*Vanwege de lage aantallen zijn deze resultaten indicatief

(n=38)* (n=204)(n=255)

N.B. Gegeven antwoorden zijn na te slaan in meegeleverde tabellenbestand



13% Nederlanders denkt positiever over vluchtelingen door oorlog
Oekraïne
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13% 71% 7% 8%2022 (n=1.019)

Ben je door de oorlog in Oekraïne een positiever of negatiever gaan denken over 
vluchtelingen?  (Nieuwe vraag in 2022)

Positiever Niet positiever maar ook niet negatiever Negatiever Weet ik niet



Bijlagen



Bijlage
Onderzoekstechnische informatie
Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 23/05/2022 to 28/05/2022.

Methode respondentenselectie

Uit het StemPunt-panel van Motivaction.

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor 

het StemPunt spaarprogramma ontvangen.

Weging

De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), 

daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is 

wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van 

het CBS.

Responsverantwoording online onderzoek

In de veldwerkperiode is aan 3.500 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de 

slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal 

vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten.

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden 

na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet 

digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, 

worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit 

onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 

opdrachtgever.
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Bijlage | Ongewogen en gewogen data

Leeftijd Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

18 t/m 24 49 4,8 111 10,9

25 t/m 34 109 10,7 163 16,0

35 t/m 44 145 14,2 174 17,1

45 t/m 54 182 17,9 201 19,8

55 t/m 64 223 21,9 174 17,1

65 t/m 75 250 24,5 159 15,6

76 t/m 80 61 6,0 37 3,6

Opleidingsniveau Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

Hoog (wo/hbo) 297 29,1 276 27,1

Middel
(havo/vwo/mbo/mavo)

473 46,4 514 50,4

Laag (ibo/basisschool/
geen opleiding

249 24,4 229 22,5

Geslacht Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

Mannen 557 54,7 501 49,2

Vrouwen 462 45,3 518 50,8

Regio Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

3 grote gemeenten 98 9,6 115 11,3

West 280 27,5 300 29,4

Noord 128 12,6 109 10,6

Oost 208 20,4 213 20,9

Zuid 260 25,5 245 24,0

Randgemeenten 45 4,4 38 3,8

Mentality Ongewogen n Ongewogen % Gewogen n Gewogen %

Moderne burgerij 223 21,9 228 22,4

Opwaarts mobielen 118 11,6 143 14,0

Postmaterialisten 119 11,7 96 9,4

Nieuwe conservatieven 113 11,1 92 9,0

Traditionele burgerij 141 13,8 130 12,8

Kosmopolieten 110 10,8 124 12,2

Postmoderne 
hedonisten 132 13,0 113 11,1

Gemaksgeoriënteerden 63 6,2 93 9,1
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Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-

gecertificeerd 

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt uitsluitend 
papier met een FSC-

label 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


