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Over het onderzoek 
 

 

 

 

 

Waarom dit onderzoek? 

Voordat het gemeentebestuur van Steenbergen een besluit neemt over de opvang van vluchtelingen, willen raad 
en college graag horen hoe de inwoners over dit onderwerp denken. Daarom heeft de gemeente aan 
onderzoeksbureau Necker van Naem gevraagd een draagvlakonderzoek uit te voeren. De uitkomsten van dit 
onderzoek neemt het gemeentebestuur mee in zijn overwegingen.  

Het onderzoeksmodel 

Het onderzoek geeft zicht op de vraag of respondenten wel of niet vinden dat er vluchtelingen in de gemeente 
Steenbergen mogen worden opgevangen. Het brengt ook in beeld waarom zij dat vinden en welke voorwaarden 
zij belangrijk vinden indien de gemeente Steenbergen (toch) besluit vluchtelingen te opvangen. Ook laat het 
onderzoek zien in hoeverre het standpunt van respondenten die niet vinden dat er vluchtelingen in de gemeente 
opgevangen mogen worden, verandert wanneer de gemeente aan bepaalde voorwaarde(n) zou voldoen. 

Digitale vragenlijst 

Met een digitale vragenlijst met maximaal 7 gesloten vragen en 1 open vraag, zijn de inwoners van Steenbergen 
van 16 tot en met 26 oktober 2015 bevraagd op de opvang van vluchtelingen in hun gemeente. Om zoveel 
mogelijk inwoners de kans te geven hun mening te geven, zijn diverse communicatiekanalen ingezet. Via de 
open URL www.vluchtelingensteenbergen.nl konden inwoners de vragenlijst invullen. Voor mensen die zich 
fysiek in Steenbergen bevonden, was de URL bovendien zichtbaar in veelgebruikte nieuws-apps. Op 17, 21 en 22 
oktober zijn er in het centrum en op de weekmarkt veldonderzoekers ingezet, om ook mensen die niet online zijn 
de mogelijkheid te geven mee te doen.  

Respons 

In totaal is de vragenlijst 4.362 keer ingevuld. De analyse in deze onderzoeksrapportage is gebaseerd op de 
respons van 1.434 respondenten. Dat aantal is exclusief de antwoorden van respondenten die niet door de 
verificatietoets zijn gekomen (gericht op het opsporen van dubbele respons en respons van mensen die geen 
inwoners van de gemeente Steenbergen zijn). Deze toets hebben wij ontwikkeld om oneigenlijk gebruik van de 
enquête op te sporen en uit te sluiten. In onze onderzoeksverantwoording (laatste hoofdstuk) leest u meer over 
onze methodiek. 

 

 



  

3 

 

Inhoudsopgave 

Over het onderzoek 2 
 4 
Samenvatting 4 
1.1 / Het algemene beeld bij dit onderzoek is als volgt 4 
1.2 / Leeswijzer 4 
Rapportage 6 
1.3 / Draagvlak per kern 6 
1.4 / Categorie “niet” nader bekeken 7 
1.5 / Categorie “niet”: wat vinden zij belangrijk? 8 
1.6 / Categorie “wel”: wat vinden zij belangrijk? 10 
1.7 / Alle respondenten: draagvlak voor de opvang van vluchtelingen 11 
1.8 / Alle respondenten: aantal vluchtelingen 12 
1.9 / Alle respondenten: open commentaren 12 
Onderzoeksverantwoording 14 
 

 

 
   



  

4 

 

Samenvatting  
 

 

 

 

 

1.1 /   Het algemene beeld bij dit onderzoek is als volgt 
Respondenten uit gemeente zijn verdeeld over de vraag of er vluchtelingen in hun gemeente opgevangen mogen 
worden. In de twee kernen waarover dit onderzoek rapporteert – en ook in de gemeente als geheel – is de 
verdeling tussen “wel” en “niet” onder respondenten vrijwel 50-50. Daarbij zijn de respondenten aan de “niet-
kant” meer uitgesproken dan de respondenten aan de “wel-kant”. 

Wanneer de gemeente besluit om (meer) vluchtelingen op te vangen is het in de perceptie van respondenten aan 
de “wel-kant” en de ”niet-kant” het meest belangrijk dat: 1) ‘veiligheid wordt gegarandeerd’ (37%), en; 2) 
‘vluchtelingen zich in aanpassen aan onze manier van leven’ (41%). Naar inschatting van Necker van Naem is 
met name aan de laatste voorwaarde door de gemeente niet eenvoudig te voldoen. Zou in de perceptie van 
respondenten aan alle belangrijkste gestelde voorwaarden worden voldaan, dan leidt dit slechts tot een zeer 
beperkte verschuiving van het draagvlak onder respondenten uit de “niet-groep” (4% beweegt dan naar de “wel-
groep”). 

Indien de gemeente bij de opvang van vluchtelingen rekening wenst te houden met de door respondenten 
aangegeven maximale aantallen vluchtelingen, dan kan hiervoor de tabel op pagina 12 handvatten bieden. Die 
tabel laat zien dat bijvoorbeeld onder 57% van de respondenten draagvlak bestaat voor de opvang van 11 tot 50 
vluchtelingen en bijvoorbeeld onder 26% draagvlak voor de opvang van 301 tot 400 vluchtelingen.  

1.2 /   Leeswijzer 
In navolgend rapport geven wij in woord en beeld een weergave van de resultaten van het onderzoek naar de 
opvang van vluchtelingen.  

De vragenlijst ging van start met de vraag “Mogen er vluchtelingen in uw gemeente worden opgevangen”? Het 
antwoord dat de respondenten op deze vraag gaven, bepaalde welke vervolgvragen zij in de enquête kregen 
voorgelegd. In de rapportage maken wij in een aantal gevallen daarom onderscheid tussen respondenten die 
zich op de eerste  vraag aan de “wel-kant” hebben gepositioneerd, en de respondenten die zich op deze vraag 
aan de “niet-kant” hebben gepositioneerd.1 

                                                                    

1 In het onderscheid tussen de “wel-groep” en de “niet-groep” is de groep die wél vindt dat er vluchtelingen in hun 
gemeente mogen worden opgevangen,  gedefinieerd als de groep respondenten die zich op de 4 meest linker-posities 
van deze vraag hadden gepositioneerd (dus inclusief middenpositie). De groep die niét vindt dat er vluchtelingen in hun 
gemeente mogen worden opgevangen, is gedefinieerd als de groep respondenten die zich op de 3 meest rechter-
posities positioneerden. Respondenten die zichzelf op de middenpositie hadden gepositioneerd, kregen in het vervolg 
van de enquête dezelfde vragen als de respondenten die wel vinden dat er vluchtelingen in hun gemeente mogen 
worden opgevangen. In het vervolg van de rapportage worden de personen die zich als neutraal hebben gepositioneerd, 
meegenomen bij de “wel-groep”.  

1 
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In de rapportage gaan we eerst in op het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in de kernen Steenbergen 
en Dinteloord. 

Vervolgens gaan we nader in op de motivatie van de “niet-groep”. We brengen in beeld wat de belangrijkste 
redenen voor hun standpunt zijn en wat zij belangrijk vinden indien de gemeente toch besluit vluchtelingen op te 
vangen. Ook maken we zichtbaar in hoeverre hun standpunt wijzigt indien de gemeente aan hun belangrijkste 
voorwaarde voldoet en wat de effecten daarvan zijn op het draagvalk onder de “niet-groep”. 

Daarna laten we voor de “wel-groep” zijn wat zij belangrijk vinden indien de gemeente besluit vluchtelingen op 
te vangen. Zo wordt ook zichtbaar in hoeverre de “wel-groep” en de “niet-groep” dezelfde zaken belangrijk 
vinden.  

Vervolgens laten we voor de hele groep respondenten (wel en niet, alle kernen) zien welke verandering 
plaatsvindt in het algehele draagvlak, nadat aan de belangrijkste voorwaarde van de “niet-groep” wordt voldaan. 
Ook geven we voor alle respondenten weer wat hun mening is over het aantal vluchtelingen dat in de gemeente 
mag worden opgevangen. 

Tot slot geven we een analyse van de reacties die respondenten in het open tekstveld hebben gegeven. Ook hier 
maken we onderscheid tussen de “wel-groep” en de “niet-groep”. We sluiten de rapportage af met onze 
onderzoeksverantwoording.  
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Rapportage 
 

 

   

 

1.3 /   Draagvlak per kern 
De eerste vraag die aan de respondenten is voorgelegd, luidt: “Mogen er vluchtelingen in uw gemeente 
opgevangen worden”. Op een schuifbalk konden respondenten aangeven in hoeverre ze wel of niet van mening 
zijn dat er vluchtelingen in de gemeente Steenbergen opgevangen mogen worden. Hieronder geven we voor de 
verschillende kernen in de gemeente Steenbergen de respons op deze vraag weer. We doen dit per kern omdat de 
opvang van vluchtelingen inwoners in hun directe leefomgeving kan raken en de gemeente Steenbergen als 
geheel een uitgestrekt gebied beslaat. Deze informatie per kern wil bijdragen aan het handelingsperspectief van 
de gemeente. 

 

 Aantal respondenten mate van representativiteit 

Kern Steenbergen n = 976 foutmarge is 4% 

Kern Dinteloord n = 231 foutmarge is 8% 

Kern De Heen n = 48 geen representatief beeld te geven 

Kern Kruisland n = 63 geen representatief beeld te geven 

Kern Nieuw-Vossemeer n = 116 geen representatief beeld te geven 

 
  

Gemeente Steenbergen 1.434 respondenten 

Kern Steenbergen    976 respondenten 

Kern Dinteloord    231 respondenten 

Overige kernen    227 respondenten 
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Kern Steenbergen 

In het figuur hieronder wordt de respons voor de kern Steenbergen weergegeven. 49% van de respondenten vindt 
(in meer of mindere mate) wel dat er vluchtelingen in hun gemeente mogen worden opgevangen. 51% vindt in 
(meer of mindere mate) niet dat er vluchtelingen in hun gemeente mogen worden opgevangen. 66% neemt een 
uiterste positie op de vraag in (respectievelijk 23% helemaal aan de “wel-kant” en 43% helemaal aan de “niet-
kant”).  
 

Mogen er vluchtelingen in uw gemeente opgevangen worden? 

Respondenten uit kern Steenbergen (n=976) 

 

 

Kern Dinteloord 

In het figuur hieronder wordt de respons voor de kern Dinteloord weergegeven. 51% van de respondenten vindt 
(in meer of mindere mate) wel dat er vluchtelingen in hun gemeente mogen worden opgevangen. 49% vindt in 
(meer of mindere mate) niet dat er vluchtelingen in hun gemeente mogen worden opgevangen. 75% neemt een 
uiterste positie op de vraag in (respectievelijk 35% helemaal aan de “wel-kant” en 40% helemaal aan de “niet-
kant”).  
 

Mogen er vluchtelingen in uw gemeente opgevangen worden? 

Respondenten uit kern Dinteloord (n=231) 

 

 

1.4 /   Categorie “niet” nader bekeken 
 

In het vervolg van de vragenlijst zijn aan de respondenten diverse vervolgvragen gesteld. Het antwoord dat de 
respondenten op de eerste vraag gaven, bepaalde welke vervolgvragen zij in de enquête kregen voorgelegd. In 
deze paragraaf gaan we nader in op de groep respondenten die bij de eerste vraag in de enquête heeft 
geantwoord (in meer of mindere mate) niet te vinden dat er vluchtelingen in de gemeente Steenbergen mogen 
worden opgevangen. We hebben deze respondenten vervolgens gevraagd waarom zij niet vinden dat er 
vluchtelingen in hun gemeente mogen worden opgevangen. Onderstaande tabel geeft weer welke redenen door 
welk percentage van de respondenten worden genoemd ter onderbouwing van hun standpunt. De meest 
genoemde redenen zijn: “Ze hebben een heel andere manier van leven” en “Ze zorgen voor onveiligheid” 
(respectievelijk 74% en 70%).  

23%

12% 10%
4% 3% 5%

43%

wel neutraal niet

35%

10%
3% 3% 3% 6%

40%

wel neutraal niet
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Ook is aan hen gevraagd welke reden voor hen het zwaarst weegt. Dat is hieronder weergegeven met de 
gestreepte balken. 42% noemt “Ze zorgen voor onveiligheid” als meest zwaarwegende reden. Daarna volgt “Ze 
hebben een heel andere manier van leven” met 29%.  

Waarom vindt u niet dat er vluchtelingen in uw gemeente mogen worden opgevangen?  

 

 

  

Naast de meerkeuze-opties, konden respondenten in het open-tekstveld ook andere 
redenen noemen die maken dat zij niet vinden dat er vluchtelingen in de gemeente 
Steenbergen mogen worden opgevangen. Hieronder volgt de analyse van het open 
tekstveld.Open antwoorden die vielen onder één van de meerkeuze-opties, zijn in deze 
analyse niet meegenomen.  

 

 

Anders, namelijk – 28% 

 

28% zijn economische vluchtelingen 

21% opvang in regio 

12% gaat ten koste van inwoners 

11% steenbergen niet geschikt 

11% zorgt voor overlast 

10% te veel mensen op één locatie 

8% verkeerde locatie binnen gemeente 

 

 

1.5 /   Categorie “niet”: wat vinden zij belangrijk? 

Aan de respondenten die niet vinden dat er vluchtelingen in hun gemeente mogen worden opgevangen, is 
vervolgens de vraag gesteld wat voor hen belangrijk is indien hun gemeente toch besluit vluchtelingen op te 
vangen. De onderstaande tabel geeft de resultaten weer. De meest genoemde antwoorden zijn: “De veiligheid 
moet gegarandeerd worden” en “Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan onze manier van leven” 
(respectievelijk 78% en 77%). Ook is aan hen gevraagd wat zij het meest belangrijk vinden. Dat is hieronder 
weergegeven met de gestreepte balken. 48% noemt “Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan onze manier van 
leven” als belangrijkste voorwaarde. Daarna volgt “De veiligheid moet gegarandeerd worden” met 37%.  

29%

4%

42%

3%

3%

19%

74%

44%

70%

52%

34%

67%

0% 20% 40% 60% 80%

Het kost geld………………………………………………….. 

Het zijn mensen met psychische problemen....... 

Langere wachtlijst huurwoningen…………………… 

Ze zorgen voor onveiligheid…………………………….. 

Gaat ten koste van de werkgelegenheid…………… 

Ze hebben heel andere manier van leven…………. 

belangrijk 

zwaarstwegende 
reden voor standpunt 
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Stel dat uw gemeente besluit om (meer) vluchtelingen op te vangen. Wat vindt u dan belangrijk? 

 

 

 

Daarna is de groep die niet vindt dat er vluchtelingen in de gemeente Steenbergen mogen 
worden opgevangen, nogmaals gevraagd naar hun mening over de opvang van 
vluchtelingen. Nu werd deze vraag echter gekoppeld aan het voldoen aan de voor de 
betreffende respondent belangrijkste voorwaarde. In andere woorden: de respondenten 
werd gevraagd in hoeverre zij vinden dat er vluchtelingen in hun gemeente mogen 
worden opgevangen, indien de gemeente aan hun belangrijkste voorwaarde voldoet. Het figuur hieronder, maakt 
zichtbaar in welke mate de “niet-groep” zijn mening aanpast indien de gemeente aan hun belangrijkste 
voorwaarden voldoet. 

 

  
Stel dat de gemeente hiervoor zorgt, vindt u dan dat er vluchtelingen in uw gemeente opgevangen mogen 
worden? 

 

 

Het verschil tussen het blauwe en het roze vlak, maakt zichtbaar in hoeverre de “niet-groep” na het voldoen aan 
hun belangrijkste voorwaarde van mening verandert ten opzichte van de eerste keer dat wij deze vraag stelden.  

 

 

 

 

 

5%
11%

84%

2%
0

3% 3%

9%

15%

68%

wel neutraal niet

1. mag geen geld kosten 

2. vluchtelingen psychologisch begeleiden 

3. geen langere wachtlijst huurwoningen 

4. veiligheid moet gegarandeerd worden 

5. geen bestaande banen innemen 

6. ze moeten zich aanpassen 

belangrijk 

zwaarstwegende 
reden voor standpunt 

start 

onder voorwaarde 

  

48%

3%

37%

2%

1%

9%

77%

45%

78%

46%

25%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Hieronder wordt in een tabel weergegeven wat binnen de “niet-groep” de correlatie is tussen de belangrijkste 
voorwaarde en het veranderen van mening indien de gemeente aan die belangrijkste voorwaarde zou voldoen. 
De kolom met “% niet-groep dat verschuift” laat zien welk percentage van de “niet-groep” verschuift en minder 
uitgesproken  wordt in de opvatting dat vluchtelingen niet opgevangen mogen worden. De kolom “% niet-groep 
naar neutraal of wel” laat zien welk percentage door die verschuiving in de “wel-groep” (van neutraal en wel) 
terecht komt.  

 

 
 

 

% ‘niet-groep’ dat 
verschuift 

% ‘niet-groep’ naar 
neutraal of wel 

1. Het mag de gemeente geen geld kosten 9% 4% 

2. Vluchtelingen moeten psychologisch begeleid worden 50% 17% 

3. Wachtlijst voor huurwoningen mag niet langer worden 33% 0% 

4. De veiligheid moet gegarandeerd worden 17% 6% 

5. Vluchtelingen mogen geen bestaande banen innemen 24% 5% 

6. Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan onze manier van leven 13% 9% 

 

1.6 /   Categorie “wel”: wat vinden zij belangrijk? 

Ook aan degenen die bij de eerste vraag antwoordden dat zij wel vinden dat er vluchtelingen in hun gemeente 
mogen worden opgevangen, is gevraagd wat zij belangrijk vinden indien hun gemeente daar inderdaad toe 
besluit. In de onderstaande tabel is te zien welke antwoorden door deze groep respondenten het meest genoemd 
worden.  Ook is aan hen gevraagd wat zij het meest belangrijk vinden. Dat is hieronder weergegeven met de 
gestreepte balken. 70% noemt “De veiligheid moet gegarandeerd worden” als belangrijkste voorwaarde. Daarna 
volgt “Vluchtelingen moeten zich aanpassen aan onze manier van leven” met 62%.  
 
Stel dat uw gemeente besluit om vluchtelingen op te vangen. Wat vindt u dan belangrijk? 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. mag geen geld kosten 

2. vluchtelingen psychologisch begeleiden 

3. geen langere wachtlijst huurwoningen 

4. veiligheid moet gegarandeerd worden 

5. geen bestaande banen innemen 

6. ze moeten zich aanpassen 

 

belangrijk 

zwaarstwegende 
reden voor standpunt 

31%

3%

37%

9%

18%

2%

62%

30%

70%

59%

55%

16%

0% 20% 40% 60% 80%
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1.7 /   Alle respondenten: draagvlak voor de opvang van vluchtelingen 
In onderstaand figuur geven we weer wat het effect is van de verschuiving van de mening van de Niet-groep 
indien aan hun belangrijkste voorwaarde wordt voldaan, op het totale draagvlak voor de opvang van 
vluchtelingen in de gemeente Steenbergen. De blauwe balken maken zichtbaar wat de positie van de volledige 
groep respondenten (wel en niet, alle kernen) was bij de start van de enquête. De gestreepte balken maken 
zichtbaar welke verandering plaatsvindt in het algehele draagvlak, nadat aan de belangrijkste voorwaarde van 
de Niet-groep wordt voldaan. 

TOTAAL 
Mogen er vluchtelingen in uw gemeente opgevangen worden? 

 

 

Indien er aan de belangrijkste voorwaarde van de “niet-groep” wordt voldaan, zijn de percentages als volgt: 54% 
wel en 46% niet.  

 

 
wel/neutraal niet 

start 50% 50% 

onder voorwaarde 54% 46% 

 

In onderstaand figuur geven we weer wat door zowel de respondenten uit de “niet-groep” als de “wel-groep” 
benoemd worden als belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden wanneer de gemeente (meer) 
vluchtelingen zou opvangen. De gestreepte balken maken zichtbaar welke voorwaarden respondenten benoemen 
als belangrijkste voorwaarden. Het gaat hier met name om het garanderen van veiligheid (37%) en om de 
aanpassing van de manier van leven (41%). 

 
TOTAAL 
Stel dat uw gemeente besluit om vluchtelingen op te vangen.  
Wat vindt u dan belangrijk? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26%

12%
9%

3% 2%
6%

42%

27%

12% 11%

4% 5% 6%

35%

wel neutraal niet

1. mag geen geld kosten 

2. vluchtelingen psychologisch begeleiden 

3. geen langere wachtlijst huurwoningen 

4. veiligheid moet gegarandeerd worden 

5. geen bestaande banen innemen 

6. ze moeten zich aanpassen 

belangrijk 

zwaarstwegende 
reden voor standpunt 

start 

onder voorwaarde 

 

41%

3%

37%

5%

9%

6%

71%

38%

74%

52%

39%

37%

0% 20% 40% 60% 80%
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1.8 /   Alle respondenten: aantal vluchtelingen 

In de enquête hebben we de volledige groep respondenten ook bevraagd op het aantal vluchtelingen dat in hun 
gemeente mag worden opgevangen.  

/   Aan de respondenten die wel vinden dat er in hun gemeente vluchtelingen mogen worden opgevangen, is 
gevraagd in hoeverre er voor hen een maximum zit aan het aantal vluchtelingen dat in de gemeente 
Steenbergen opgevangen mag worden.  

/   Aan de respondenten die niet vinden dat er in hun gemeente vluchtelingen mogen worden opgevangen, is 
gevraagd in hoeverre er een maximumaantal vluchtelingen is waarbij zij wel vinden dat deze in hun 
gemeente mogen worden opgevangen.  

Onderstaande tabel laat het draagvlak zien onder alle respondenten voor de opvang van een bepaald aantal 
vluchtelingen.    

 

  
tussen 1 
en 10 

tussen 11 
en 50 

tussen 51 
en 100 

tussen 101 
en 200 

tussen 201 
en 300 

tussen 301 
en 400 

tussen 401 
en 1000 

1000+ of 
geen max. 

totaal 61% 57% 47% 38% 32% 26% 23% 17% 

 

Uitgesplitst naar de “niet-groep” en de “wel-groep” is het beeld als volgt: 

/   Van de “niet-groep” geeft 69% van de respondenten aan dat de gemeente maximaal 0 vluchtelingen mag 
opvangen 

/   Van de “wel-groep” geeft 35% van de respondenten aan dat de gemeente maximaal 1000 of meer (tot een 
onbeperkt aantal) vluchtelingen mag opvangen.  

1.9 /   Alle respondenten: open commentaren 
Ter afsluiting van de vragenlijst is aan alle respondenten gevraagd of zij nog iets kwijt willen over de opvang van 
vluchtelingen in de gemeente Steenbergen. Met behulp van een geautomatiseerde tekstanalyse hebben we de 
genoemde trefwoorden gedefinieerd en gecategoriseerd. Totaal heeft 60% van de respondenten een aanvullend 
commentaar achtergelaten. Naar verhouding hebben iets meer ‘niet’ respondenten van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt dan ‘wel’ respondenten. Volgend treft u een samenvatting van de open tekst analyse, 
uitgesplitst per categorie (“niet” en “wel”).  

Categorie NIET 

 

15% Onze veiligheid, die van de vrouwen en kinderen, moet gegarandeerd worden. Dat lukt de gemeente niet. 

13% De gemeente kan dat geld beter anders besteden, er is al armoede in de gemeente. 

13% Eigen volk eerst, eigen land eerst, we hebben zelf al genoeg problemen. 

10% Geen opvanglocatie naast een basisschool. 

10% Het zijn geen echte vluchtelingen, het zijn gelukszoekers. 

8% Er zijn nu al te veel (arbeids)migranten, er zijn al veel Polen in Steenbergen. 

7% De Islamitische cultuur mixt niet met onze cultuur. 

7% Het zijn alleen maar mannen. 

6% De vluchtelingen moeten in de regio worden opgevangen, niet hier. 

7% Overige. 

3% Bang dat het zorgt voor meer criminaliteit en meer verkrachtingen. 
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Typerende voorbeeldteksten, categorie NIET 

/   “De gemeente kan beter zich bekommeren om de mensen die het hier ook al moeilijk hebben.” 
/   “Niet naast de school van mijn kinderen. Gewoon niet.” 
/   “De vrouwen in de vluchtelingen-cultuur zijn gebruiksvoorwerpen.” 
/   “600 man met totaal andere normen en waarden is levensgevaarlijk.” 
/   “Gemeente Steenbergen kan veiligheid nooit 100% garanderen.” 
/   “Vluchtelingen die vrouwen verkrachten zijn hier niet welkom.”  

Categorie WEL 

 

15% Liever geen opvanglocatie naast een basisschool. 

10% Het is onze taak om andere mensen in nood te helpen. 

10% De vluchtelingen moeten hulp en begeleiding krijgen om te kunnen integreren. 

6% 
De groep vluchtelingen die we opvangen moet een evenwichtige samenstelling hebben. Niet alleen mannen, 
liever gezinnen. 

6% 
Ze moeten evenredig verdeeld worden over Nederland. Het aantal in Steenbergen moet in verhouding zijn 
met ons inwoneraantal. 

5% Liever de vluchtelingen spreiden over de gemeente: geen te grote groep op één locatie. 

5% Er moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen economische vluchtelingen en 'echte' vluchtelingen. 

4% Ieders veiligheid in de gemeente moet worden geborgd. 

4% 
De gemeente moet inwoners duidelijk informeren, zodat voor- en tegenstanders snappen wat er aan de hand 
is en weten wat de gemeente van plan is. 

35% Overige. 

 

Typerende voorbeeldteksten, categorie WEL 

/   “Vluchtelingen opvangen is van alle tijd en een humanitaire daad” 
/   “Als er goede opvang is en begeleiding en een klein aantal wat te overzien is en het financieel haalbaar is 

voor de gemeente heb ik er geen probleem mee.” 
/   “Dus geen mensen die vanuit een veilig thuisland, puur vanuit een economisch motief, deze kant op 

'vluchten'.” 
/   “Als er al vluchtelingen in de gemeente Steenbergen moeten komen, dan verdeeld over alle kernen en niet 

alleen in Steenbergen.” 
/   “Als het gaat om mensen die echt uit het oorlogsgebied komen heb ik geen probleem voor opvang.”  
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Onderzoeksverantwoording 
 

 

 

 

  
 
Participatief onderzoek 

Met een digitale vragenlijst van maximaal 7 gesloten vragen en 1 open vraag, zijn de inwoners van Steenbergen 
tussen 16 en 26 oktober bevraagd op de opvang van vluchtelingen in hun gemeente. Het onderzoeksmodel dat 
hiervoor gebruikt is, is ontwikkeld op basis van de testen in ons burgerpanel. Ruim vierduizend Nederlanders in 
ons panel hebben wij op het model bevraagd. Met deze testronde hebben wij het model gevalideerd en 
toepasbaar gemaakt voor individuele gemeenten. 

De digitale vragenlijst was bereikbaar via een open link. Dat betekent dat iedereen die dat wilde, via de link 
www.vluchtelingensteenbergen.nl in de gelegenheid is gesteld om deel te nemen aan het onderzoek. Juist met 
een thema als dit, dat in sterke mate leeft onder de Nederlandse bevolking, is het in onze visie van groot belang 
dat iedereen die zijn mening wíl geven ook de gelegenheid krijgt die te geven. Zo krijgt het onderzoek een 
participatief karakter en ontstaat meer draagvlak voor de uitkomsten. Verdere berichtgeving over de uitkomsten 
van het onderzoek, roept bij deelnemers op deze wijze herkenning en betrokkenheid op: “Aan dat onderzoek heb 
ik meegedaan!”. Deelname aan het onderzoek was daarom zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk, zodat 
iedereen eenvoudig mee kan doen, ook vanaf zijn of haar mobiele telefoon en zónder gebruik van per post toe te 
sturen toegangscodes. Het onderzoek had een korte doorlooptijd en resultaten zijn ook kort na het sluiten van 
dataverzameling gerapporteerd, zodat de deelnemers kort na hun deelname kunnen horen wat de resultaten zijn 
en hoe de gemeente ermee verder gaat. Zo vormt het een opmaat tot discussie en dialoog, waarbij degenen die 
aan het onderzoek deelnemen, ook worden gestimuleerd betrokken te blijven. 75% van de respondenten heeft 
aangegeven de gegevens graag te ontvangen. Het rapport zal openbaar gemaakt worden.  

Valkuilen en maatregelen 

De valkuilen van dit type onderzoek zijn de mate van  representativiteit en manipulatie van de gegevens: hoe 
weet je dat alleen inwoners uit de gemeente worden meegenomen in de analyse en wat zegt de mening van de 
respondenten over de mening van alle inwoners?  

Een veelgebruikte, meer traditionele onderzoeksmethode die daarom vaak wordt gehanteerd, is het werken met 
een zogenaamde aselecte steekproef. Een groep vooraf geselecteerde mensen ontvangt dan een brief met daarin 
een link naar de vragenlijst op het internet en een unieke inlogcode. Naast het feit dat ook de voornoemde 
methode het mechanisme van zelfselectie niet ondervangt, maakt deze werkwijze dat erg veel mensen die hun 
mening wel willen geven, hiertoe niet worden uitgenodigd. “Mij is niets gevraagd” is dan ook een veelgehoorde 
reactie op dergelijk onderzoek, wat ten koste kan gaan van het draagvlak voor de uitkomsten ervan. De 
belangrijkste reden om voor een steekproef te kiezen (namelijk: dat niet iedereen zelf kan beslissen om zijn 
mening te geven), is voor ons juist de belangrijkste reden geweest om níet voor een steekproef te kiezen.    

Kortom; het participatieve aspect woog zwaar in de keuze voor de onderzoeksmethode. Er is dan ook veel 
bekendheid aan het onderzoek gegeven. Niet alleen via de gemeentelijke communicatie, ook via op de gemeente 
gerichte media-inzet. Via geo-targeting is een oproep om mee te doen aan het onderzoek getoond aan mensen 
die op dat moment in de gemeente zijn. Via de nu.nl app is dat vooral gericht op mobiele gebruikers. Via 
websites die beheerd worden via de Telegraaf Media Groep is dat vooral gericht op desktop gebruikers.  
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In dit onderzoek is de oproep om deel te nemen aan het onderzoek 121.399 maal getoond aan inwoners van de 
gemeente in de NU.nl-app en 120.536 maal aan in inwoners van de gemeente op websites van de Telegraaf 
Media Groep.  

Op 17, 21 en 22 oktober zijn veldonderzoekers in de gemeente geweest om de meningen van inwoners van 
straat op te halen.  

Op de valkuilen die met deze methode gepaard kunnen gaan, zijn zowel in de dataverzamelingsfase als in de 
analysefase maatregelen getroffen. Wij doelen hier op ons verificatieproces en onze weging van resultaten ten 
behoeve van representativiteit. 

Met behulp van een verificatieproces (bestaande uit zeven verschillende maatregelen die ons in combinatie in 
staat stellen oneigenlijk gebruik van de enquête op te sporen en uit te sluiten), hebben we alle respondenten 
geverifieerd. Zo hebben we voorkomen dat de respons van personen die de vragenlijst meerdere keren hebben 
ingevuld, ook meerdere keren is meegenomen. Ook hebben we geborgd dat de respons van inwoners buiten de 
gemeente, niet bij de analyse is betrokken. In totaal heeft dit, na verificatie van de respons, geresulteerd in 1434 
ingevulde vragenlijsten die bij de analyse zijn betrokken.  

Ieder onderzoeksresultaat dat wordt gepresenteerd op basis van een selectie van respondenten heeft een mate 
van representativiteit. Het is onze verantwoordelijkheid die mate van representativiteit zo groot mogelijk te 
maken. In dit onderhavige onderzoek is de representativiteit per kern van de gemeente vooral afhankelijk van 
het aantal respondenten per kern en het aantal inwoners per kern. Bij de presentatie van de cijfers per kern 
hebben wij telkens het betrouwbaarheidsinterval aangegeven waar rekening mee moet worden gehouden. 

Op basis van de gegevens van de respondenten op onze verificatievragenlijst en de postcode-gegevens hebben 
we in de analysefase ten behoeve van representativiteit ook een weging toegepast op de resultaten van de 
invullers. Daarbij hebben we ons niet uitsluitend gebaseerd op postcode en de aanvullende gegevens die 
respondenten zelf hebben ingevuld, maar ook op een sociologische modellenbank die wij correleren met zes-
cijferige postcode. Hierbij hebben we  gebruik gemaakt van de mosaic-segmantatie van Experian2. Via deze 
methode heeft ook een correctie plaatsgevonden op het verschil in respondenten en de keuze van het kanaal dat 
zij kiezen om de vragenlijst in te vullen. 

Opzet van de vragenlijst 

Het onderzoek is gedaan vanuit de achtergrond dat de gemeente overweegt om vluchtelingen in de gemeente op 
te vangen. De vraagstelling is er dan ook op gericht om de redenen in beeld te krijgen waarom inwoners dat niet 
steunen, en wat het handelingsperspectief van de gemeente daarin is. Om basis van een aantal test-
vragenlijsten op ons burgerpanel (algemeen Nederland, niet specifiek voor de gemeente) zijn de in de vragenlijst 
gebruikte voorgegeven redenen / voorwaarden het vaakst naar voren gekomen. Wij hebben voor een maximum 
van 6 gekozen om de vragenlijst overzichtelijk te houden. Aan respondenten is wel de mogelijkheid geboden om 
andere dan de 6 genoemde redenen in een open veld toe te voegen. Deze antwoorden zijn separaat geanalyseerd 
en in de rapportage weergegeven. 

In de vragenlijst zat een ‘routing’  waarbij de antwoorden op eerdere vragen tot andere vervolg vragen kon 
leiden. Er zijn tussentijds – dus terwijl de vragenlijst online stond – geen wijzigingen geweest in het ontwerp van 
de vragenlijst. 

 

 

                                                                    

2 http://www.experian.nl/mosaic  


